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CONSTRUÏM
LA VILAFRANCA
VALENTA

El proper 26 de maig tindran lloc unes noves
eleccions municipals a Vilafranca. Unes eleccions
que obren la possibilitat de formar un govern
alternatiu a la sociovergència. La CUP som la
garantia que aquest govern sigui netament
d’esquerres i, alhora, compromès amb la lluita per
un nou país lliure, feminista i ecologista.
Volem fer possible un govern que faci polítiques
socials valentes, que no deixi ningú enrere,
que vetlli per la participació ciutadana, l’ètica i
la transparència, que afronti els grans reptes
ambientals que amenacen el futur, que prioritzi
la gestió pública dels recursos al servei de
la ciutadania. Volem espais urbans amables,
que potenciïn la convivència i la cohabitació
entre iguals. Volem fer possible un govern que
entengui la cultura com a forma d’expressió lliure
i transformadora, que situï els drets socials com
a repte prioritari, que treballi per facilitar l’accés
a l’habitatge i lluiti contra l’especulació. Volem
una vila participativa, multiplicant les veus i les
mirades de joves, gent gran, de les dones, de tot
aquella persona que hi viu.
Volem una economia al servei de les persones,
respectuosa amb l’entorn, social i cooperativa per
construir sobiranies, una economia transparent,

EL POBLE MANA ,
EL GOVERN OBEEIX!

verda i democràtica. Volem una vila oberta
amb les persones, en els espais, que treballi
comunitàriament contra l’exclusió i la segregació;
una Vilafranca educadora, per a infants, joves i
grans. Volem una Vilafranca compromesa amb el
territori, amb la identitat pròpia del Penedès i del
país; una Vilafranca compromesa amb la plena
llibertat i la independència.
Una proposta, la de la CUP, valenta i
transformadora, que faci possible la Vilafranca on
volem viure en els propers anys: lliure, inclusiva,
solidària, crítica, creativa, ecologista i feminista,
on tothom tingui cabuda. Volem, el proper 26 de
maig, començar a construir la Vilafranca Valenta
amb tu.
En l’Arrel de campanya us presentem una
síntesi del programa polític de la CUP de
Vilafranca, articulada a través dels diferents
àmbits, amb la voluntat de construir una nova
majoria d’esquerres, valenta i compromesa
nacionalment, que sigui el motor de canvi real a
Vilafranca. On el poble mani i el govern obeeixi!
Perquè la millora de les condicions de vida de les
persones, dels veïns i les veïnes, sigui la base de
la política municipal.
3 d’octubre de 2017 - Vaga General

Vanesa Rafecas Figueras (5)
41 anys. Veïna del barri de
Sant Julià. Mare d’acollida
d’un adolescent Sahrauí en
pla d’estudis. Militant de la
CUP, sòcia del Casal popular
(va formar part de la gestora)
i activista en diferents
associacions de cooperació
amb el poble sarahui. Tècnica
Administrativa i CFSP en
logística i compres, actualment
a l’atur.
Txus Magallón i Mora (3)
55 anys. Barri del Centre.
Militant de Constituents Per
la Ruptura. Pare de família.
Activista social a diferents
organitzacions locals, nacionals
i internacionals. Especialitzat
en Drets Humans i intervenció
Psicosocial. Estudis de Belles
Arts i Arquitectura Tècnica,
en l’actualitat cursant grau de
Psicologia.

Entre parèntesi, número de la llista

Noel Viñas Serrano (1)
30 anys. Barri del Poblenou.
Actualment militant de la
CUP i soci del Casal Popular
de Vilafranca, ha participat
des dels 15 anys a l’Esquerra
Independentista en col·lectius
com l’Assemblea de Joves de
Vilafranca - CAJEI. Tècnic en
Promoció per la Igualtat de
gènere, actualment treballa
realitzant tallers per la igualtat
de gènere i la prevenció de la
violència de gènere a Instituts.
Maria Ramon Martínez (2)
34 anys. Barri de la Barceloneta.
Militant de l’Esquerra
Independentista des de fa
anys i sòcia del Casal Popular
de Vilafranca. És graduada en
Humanitats i Postgraduada
en Tecnologies d’edició
digital. Actualment treballa de
dependenta i de monitora de
menjador.

Laia Santís Martí (4)
30 anys. Barri del Poble Nou.
Militant de la CUP des de fa
una desena d’anys, i militant
de l’organització Endavant
(Organització Socialista
d’Alliberament Nacional).
Educadora Social, màster en
feminisme i mestra de formació.
Actualment treballa de mestra
d’Educació Primària en una
escola del Penedès. És regidora
de la CUP a l’Ajuntament de
Vilafranca des del 2015 i
consellera al Consell Comarcal
de l’Alt Penedès.

Jose Barberà Molina (10)
63 anys. Barri de Les Clotes.
Viu al carrer Beneficència des
de l’any 1981. Jubilat. Treballava
a Correus i Telègrafs. Llicenciat
en Filosofia. Soci d’Òmnium
Cultural i de l’Institut d’Estudis
Penedesencs.

Francesc Oliva Bueno (7)
44 anys. Barri del Centre.
Militant de la CUP i ferm
defensor de l’educació pública.
Format en Ciències Polítiques,
és comptable i a vegades
prova d’escriure. Fa de regidor a
l’Ajuntament de Vilafranca.

Maria Ferrerons Sánchez (8)
32 anys. Barri de les Clotes.
Llicenciada en Ciències
Ambientals, professora de
secundària. Va ser membre de
l’Assemblea pels Drets Socials.
Participa a un grup de consum.
Ha estat regidora a l’Ajuntament
de Vilafranca des del 2015 al
2017.

Laura Ledesma Delgado (9)
30 anys. Barri de La Girada.
Mestra d’Educació Infantil,
màster en Neuropsicologia i
Educació. Actualment treballa
en una escola pública de
Vilafranca. Va pertànyer al MIV.
És la representant al Consell
Escolar Municipal.

Oriol Perelló Cuadras (6)
41 anys. Barri del Poble Nou
Llicenciat en filologia catalana
per la Universitat de Barcelona.
Exerceix de professor de
llengua catalana i literatura a
l’Institut Eugeni d’Ors, on també
ocupa el càrrec de coordinador
pedagògic. Militant de la CUP
des del 2003.
Va ser representant de la CUP
al Consell Escolar Municipal i al
Consell pel Català.

Fèlix Casanellas Berges (S1)
32 anys. Barri de l’Espirall.
Informàtic i docent. Motivat
per les arts escèniques i la
divulgació tecnològica. Ha
format i forma part de diferents
entitats de la vila com l’esplai
GEP i el Casal Popular de
Vilafranca.

Meritxell Tardà Ros (13)
40 anys. Mare. És integradora
social i treballa en el sector
de la discapacitat intel·lectual.
Actualment, delegada del
comitè d’empresa, i lluitant
pel dret de les treballadores
del sector de la discapacitat.
Membre de Som Alternativa.

Clara Cols Torras (20)
36 anys. Barri del Centre.
Llicenciada en història de l’art,
ha cursat estudis de violí i
teatre. Codirigeix la Sala Flyhard
de Barcelona i treballa com a
pedagoga teatral a Vilafranca.
Vinculada a l’AMPA de l’Estalella
Graells.

Marcel Martínez Mañé (21)
33 anys. Milita des de fa anys
a l’Esquerra Independentista,
en les lluites per la universitat
pública i en defensa de la
llengua i cultura catalanes.
Fa de regidor a l’Ajuntament
de Vilafranca des del 2015.
Membre del Casal Popular de
Vilafranca.

Jonatan Carbó Casanellas
(15) 43 anys. Barri de la
Barceloneta. Pare de 3 fills.
Músic. Concertista i professor
d’orgue a escoles de música
de la vegueria. Afiliat al
Sindicat de Músics Activistes
(SMAC). Participa en diverses
associacions de difusió musical.

David Sanchez Rodon (S2)
66 anys. Barri de les Clotes.
Format en arts plàstiques i
màrqueting, i administració
d’empreses. Fundador de
l’associació per a la creació
del Col·legi de Dissenyadors
Gràfics. Va estar sindicat a la
CNT. Ensenya dibuix i pintura a
persones jubilades.

Jaume Ramon Martínez (11)
41 anys. Barri de les Clotes.
Forma part del grup de treball
d’habitatge de la CUP. Ha militat
en col·lectius de l’Esquerra
Independentista del Penedès
des de finals dels 90. Ha
treballat de transportista i
en diverses fàbriques de la
comarca.
Marina Vizcaya Rodriguez (17)
21 anys. Viu a Mas Bermell.
Ha estat membre del Sindicat
d’Estudiants dels Països
Catalans. Ha estudiat atenció
a persones en situació de
dependència i cursa un grau de
gestió administrativa. Treballa de
monitora de lleure i dependenta.
Comparteix la gestió d’Univers
Penedès.

Laia Gallart Milà (S8)
35 anys. Barri de Sant
Julià. Enginyera tècnica
en informàtica de gestió.
Treballant en una distribuïdora
de vins. Grallera dels Falcons
de Vilafranca. Membre dels
Ministrers de Vilafranca i
dels Músics per la Llibertat de
l’Alt Penedès. Sòcia d’Òmnium
Cultural.
Marc Martín Solé (S9)
19 anys. Barri del Poble Nou.
Estudiant d’enologia a la
URV. Ha estat membre del
Sindicat d’Estudiants dels
Països Catalans. Actualment
és membre dels Castellers
de Vilafranca i del Ball de
Bastoners de Vilafranca.

Robert Ferrando Cusiné (S5)
42 anys. Llicenciat en
arquitectura i comunicació
audiovisual, treballa com a
arquitecte. Pare de dos fills.
Fa anys va ser monitor de les
colònies de Penyafort i membre
del Ball de Figuetaires de la
Festa Major.
Anna Benach Puig (18)
33 anys. Barri del Poble Nou.
Estudia el grau de Llengua i
Literatura Catalanes. Es dedica
al negoci familiar centenari, del
qual n’és la 5a generació. Va ser
monitora del GEP durant 8 anys
i va ballar al Ball de Bastoners
de Vilafranca . És sòcia d’
Òmnium Cultural.

Rosa Isart Parellada (12)
41 anys. Barri de Sant Julià.
Vinculada a l’associacionisme
de Vilafranca des dels 17 anys.
Ha estat membre de l’Ampli
(Associació de Músics del
Penedès), excol·laboradora de
Ràdio Vilafranca i Canal20.
Implicada en el moviment social
i feminista.
Daniel Esplugas Sánchez (19)
40 anys. Barri de les Clotes.
Pare de dos fills. Treballa de
tècnic informàtic. És soci de
cooperatives que aposten
per un nou model econòmic
com Coop57 i Som Energia i
també d’entitats que lluiten a
favor dels DDHH com Amnistia
Internacional i UNICEF.

Marta Raventós Cuscó (S3)
38 anys. Barri de les Clotes.
Mare i sociòloga. Treballa en
projectes d’economia social i
solidària a Barcelona. Usuària
diària del precari servei de
transport públic. Membre del
Casal Popular de Vilafranca i
del Grup de consum la Bresca.
Regidora a l’Ajuntament el 2018.

Andrea Gomez Olivares (S4)
31 anys. Barri de Sant Julià.
Formada en educació infantil
i pedagogia terapèutica.
Actualment treballa en un
centre d’educació especial
públic a l’Hospitalet de
Llobregat. Va formar part de
l’esplai GEP.
Marc Álvarez Calvo (16)
33 anys. Barri de les Clotes.
Educador social i soci d’una
cooperativa d’iniciativa social.
Actualment és membre dels
Diables de Vilafranca i també de
la colla castellera dels Xicots de
Vilafranca.

Xavi Navarro Domènech (S10)
54 anys. Barri de les Clotes.
Vinculat a la CUP de Vilafranca
des del 2003.
Va començar la seva militància
a l’Esquerra Independentista el
1982. Regidor a l’Ajuntament de
Vilafranca entre els anys 2007
i 2015 i conseller comarcal el
2011 i 2012.
Jana Jubert Soler (S7)
21 anys. Barri de la Girada.
Militant del Sindicat
d’Estudiants dels Països
Catalans. Ara, a la Comissió
Promotora de la Iniciativa
Legislativa Popular per la
rebaixa dels preus públics a
les universitats catalanes.
Estudiant de comunicació
audiovisual a la UPF. Monitora
del MIV.

Miquel Cartró Boada (S6)
57 anys. Veí del barri de
les Clotes. Llicenciat en
filologia catalana. És membre
de L’Agrícol, d’Associació
d’Escriptors en Llengua
Catalana - AELC i dels Xicots de
Vilafranca.
Afiliat al sindicat Comissions
Obreres. També és coautor de
llibres de contes solidaris amb el
poble sahrauí.
Tere Cano Barrera (14)
58 anys. Barri del Centre.
Treballa d’educadora social.
Mare de 4 fills i àvia.
Exmembre d’AFABAR
(Associació de Famílies
Acollidores de Barcelona).

CONSTRUÏM UNA
NOVA DEMOCRÀCIA,
CONSTRUÏM UN NOU
AJUNTAMENT!

Vilafranca participativa,
ètica i transparent

L’objectiu de la CUP és el d’introduir elements
de democràcia directa que siguin útils, pràctics i
factibles, amb la finalitat d’implementar un model
de participació directa, de transparència, de bon
govern, de control del poder i garantir la gestió
pública dels serveis. Treballem per construir una
societat justa i igualitària, entre tots i totes, des
de baix.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Establim mecanismes que fomentin el
coneixement, debat i presa de decisions de la
ciutadania, implementem els pressupostos
participatius i el Consell de la Vila. Per un
govern que obeeixi als interessos i necessitats
de la majoria: el poble mana, el govern obeeix.
Dissenyar un procés de pressupostos
participatius basat en tres fases: informació a la
població, debat en diferents escales i contextos,
i presa de decisions vinculants per al govern.
El nostre compromís és fomentar la cultura de
la participació ciutadana i del coneixement de
la política local, estudiar les propostes, fer un
retorn a la ciutadania i garantir que les decisions
es prenen des del coneixement, el debat
col·lectiu i la presa de consciència de comunitat.

CREACIÓ DE LA REGIDORIA DE
PARTICIPACIÓ I ASSEMBLEES DE BARRI

Com a òrgans ordinaris de participació
ciutadana, propers i funcionals, així com una
reorientació dels consells municipals: dotarlos de major caràcter vinculant i convertir-los
en motor del control democràtic de l’acció de
govern. De baix a dalt.

REFERÈNDUMS I CONSULTES MUNICIPALS

És imprescindible escoltar la ciutadania (generar
debats reflexió i participació activa) en aquells
projectes que comporten grans inversions.
Realitzarem consultes en les inversions
superiors al milió d’euros.

SERVEIS DE GESTIÓ PÚBLICA

L’Ajuntament s’ha de convertir en un instrument
al servei de tota la població i, per això, els
serveis municipals s’han de gestionar amb
caràcter públic i no privat, garantint així el seu
control democràtic. Remunicipalitzem les
zones blaves i recuperem la gestió pública
i directa dels equipaments municipals, dels
serveis bàsics de serveis socials i dels serveis
complementaris a l’educació (casals d’estiu i
d’hivern, extraescolars, serveis de vetlladors i
acompanyament, de transport escolar, obertura
de patis fora de l’horari escolar, biblioteques
obertes...). Creació d’empreses públiques de
sectors econòmics estratègics com la producció
i la distribució d’energia (sobirania energètica),
evitant la dependència de les oligarquies
energètiques.

IMPLEMENTACIÓ D’UNA FISCALITAT
PROGRESSIVA

Cal reestructurar les ordenances fiscals a través
de la tarifació progressiva (segons renda) i
introduir subvencions per assegurar la igualtat
d’oportunitats de totes les persones en l’accés
als serveis públics. Una fiscalitat progressiva
amb perspectiva social, ambiental i de gènere
que faci efectiva una redistribució de la riquesa
dins dels límits d’actuació d’un municipi en
aquest àmbit.

Introduir elements de fiscalitat ambiental en les
ordenances fiscals municipals. Com poden ser
les bonificacions a l’IBI i l’ICIO per a la instal·lació
d’energies renovables i equipaments que
fomentin l’eficiència energètica.

CONTRACTACIÓ PÚBLICA TRANSPARENT,
JUSTA I SOCIAL

Introduir perspectiva social, ecologista i
feminista en la contractació pública, i exigir la
igualtat de tracte en els drets laborals i salarials
a les noves contractacions i a les empreses que
contractin amb l’Ajuntament.

CREACIÓ D’UNES BASES ÈTIQUES DE
CONTRACTACIÓ

Que els criteris ètics, socials i solidaris
prevalguin per sobre de criteris estrictament
econòmics i de pressupost final; que es tingui
en compte l’origen de l’empresa (territori); els
seus valors i el tipus de condicions laborals en
què es troben els treballadors. Clàusules socials
en totes les contractacions i concessions.

TRANSPARÈNCIA

Mesures que garanteixin una informació
municipal clara i objectiva. Fer front a qualsevol
tipus de corrupció i clientelisme.

CONSTRUÏM UNA
VILAFRANCA
AL SERVEI
DE LES PERSONES!

Vilafranca social
i cooperativa

L’objectiu de la CUP és desenvolupar polítiques
que fomentin el treball de qualitat, els drets socials
de les persones i el respecte a la diversitat com
a font de riquesa col·lectiva. En la construcció de
barris cohesionats i generadors de vida. Treballem
des del món local per una economia al servei de
les persones i de les seves necessitats, treballem
per a la sobirania econòmica.

REDUÏM LA POBRESA, LA MARGINACIÓ I
L’EXCLUSIÓ SOCIAL

Crearem la Regidoria dels Drets Socials i un servei
que afronti les problemàtiques quotidianes de
la ciutadania des d’una perspectiva transversal i
atengui les dificultats de les persones globalment.
Cal incidir en l’origen dels problemes, per això cal
garantir els drets socials, irrenunciables, i no actuar
únicament en les conseqüències i en situacions
límit. Cal proactivitat en la defensa d’aquests
drets i elaborar una Carta pels Drets Socials que
impregni tota acció del govern.

ACTIVEM LA MESA LOCAL D’EMERGÈNCIA
SOCIAL I HABITACIONAL

Amb la participació de les entitats i col·lectius que
treballen i coneixen les situacions d’emergència
social. Garantir que hi són representades totes
les situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió, i,
també, els prestadors de serveis de l’Ajuntament
en matèria de drets socials bàsics. Realitzar un
diagnòstic de la situació a Vilafranca per poder
actuar i per planificar, a mitjà i llarg termini, i
desenvolupar polítiques que permetin millorar les
perspectives de futur de les persones afectades.

HABITATGE, UNA VILA ON ES PUGUI VIURE
DIGNAMENT

Acabem amb l’especulació de l’habitatge, lluitem
contra la segregació dels barris, fem accessible
l’espai públic: posem-lo al servei de les persones per
teixir comunitat i cohesió social.

Mà dura contra la banca i els fons d’especulació.
Polítiques actives d’habitatge. Considerem
que la situació d’emergència reclama prioritat
en matèria d’habitatge. Reobrir l’Oficina Local
de l’Habitatge com a primer pas de moltes
altres actuacions encaminades a desenvolupar
polítiques d’habitatge ambicioses a Vilafranca, a
planificar a curt, mitjà i llarg termini. Per això és
necessari l’elaboració d’un Pla Local d’Habitatge
que prevegi l’adquisició de sòl públic, que
fomenti la rehabilitació d’habitatges i la promoció
d’habitatge públic (protegit i social). Reserva del
30% dels metres horitzontals per a habitatges de
lloguer social en noves construccions de més de
2.500 metres quadrat.

VILAFRANCA FEMINISTA

Cal introduir la perspectiva feminista en totes
les regidories i espais de treball, especialment en
els agents educatius. Les dones són passat,
present i futur d’aquesta vila. Potenciar i dotar
de majors recursos el Servei d’Informació i Atenció
a les Dones i el Casal de les Dones com a punt
de referència per a les dones i dotar-lo d’un equip
professional estable.

DEFENSA DELS COL·LECTIUS
VULNERABLES O DESAFAVORITS

Dones, joves i gent gran, infants i persones
amb diversitat funcional han de tenir igualtat
de condicions per poder desenvolupar una vida
autònoma i en un entorn segur.

RECONEIXEMENT I VISUALITZACIÓ DEL
COL·LECTIU LGTBI

Vilafranca ha de tenir un servei d’atenció funcional
per al col·lectiu i treballar conjuntament amb les
entitats. Creació de la regidoria en polítiques
feministes i LGBTI.

FOMENTEM L’ECONOMIA SOCIAL,
COOPERATIVA I SOLIDÀRIA

Proposem alternatives de transformació des del
món local, defensem un model econòmic que
satisfaci les necessitats socials i col·lectives,
respectuós amb l’entorn i la qualitat del treball.
Fomentar el cooperativisme i l’economia
circular. Potenciar el sector agroalimentari
ecològic i de proximitat. Treballar per un turisme de
qualitat i afavorir el petit comerç.

CREEM TREBALL DE QUALITAT

Generar polítiques d’ocupació pròpies (no
dependre exclusivament de les subvencions
supramunicipals i apostar per polítiques
municipals). Cal prioritzar els col·lectius amb risc
d’exclusió social o econòmica, les persones amb
diversitat funcional i les persones afectades per
malalties mentals.

CREACIÓ D’UN CENTRE CÍVIC

Com un espai de treball comunitari i de
proximitat. Estudiar la ubicació d’un centre cívic a
Vilafranca com un equipament des d’on treballar
l’apoderament ciutadà, la gestió comunitària i espai
clau per al desenvolupament de l’associacionisme.

GESTIÓ COMUNITÀRIA DE L’ESPAI PÚBLIC

Processos de gestió dels carrers i les places
entre els agents actius i implicats que tingui
com a finalitat un ús responsable i respectuós
amb el patrimoni i les necessitats dels veïns i
veïnes. Les associacions de veïns, les entitats, els
professionals de diferents disciplines i els agents
cívics tindran veu i vot en la gestió del seu entorn
més immediat a través de les assemblees de barri.
Policia de proximitat, comunitària i de barri.

CONSTRUÏM UNA
VILAFRANCA
INTEGRADORA!

Vilafranca inclusiva
i sostenible

La CUP defensem un urbanisme integrador en
l’espai i amb l’entorn, que doni respostes socials
a les necessitats de veïns i veïnes, participatiu
i inclusiu, i amb la necessària mirada feminista,
d’infants, joves i grans. Una Vilafranca on tothom
pugui moure’s amb seguretat i autonomia,
adaptada a les necessitats de totes les persones.
També, des de Vilafranca cal afrontar els reptes
ambientals del nostre planeta. Fer-ho és pensar
en el futur.

UN MODEL URBÀ PENSAT PER LES
PERSONES

En el desenvolupament urbanístic, han de prevaler
les actuacions dins el nucli urbà, que impliquen una
millora substancial de l’àrea a la qual afecten.
Repensarem els futurs plans urbanístics i el
nucli urbà existent, per donar compliment als 5
punts de qualitat urbana: proximitat, diversitat
(d’equipaments, comerços, transport públic),
autonomia (que la ciutadania pugui utilitzar els
espais d’una manera segura i lliure), vitalitat
(aconseguir espais amb vida. Vida al carrer on
trobar-nos, socialitzar-nos, comunicar-nos i ajudarnos), representativitat (poder participar de la presa
de decisions quan es dissenya l’urbanisme).

MILLORAR LA GESTIÓ DE RESIDUS I
TRANSICIÓ CAP A UN MODEL ENERGÈTIC
SOSTENIBLE I SOBIRÀ

L’Ajuntament és l’espai des d’on treballar per
democratitzar l’economia i impulsar la transició
energètica i ecològica. Avancem cap al residu zero.
Sistema de recollida porta a porta que s’adapti al
context de la vila.
Cal contribuir a l’augment de l’eficiència
energètica tant d’equipaments com d’habitatges,
treballar per una disminució dràstica del consum
d’energia i avançar en la sobirania energètica
produint energia renovable a escala local.

XARXA DE CARRILS BICI I MOBILITAT
SEGURA PER A LES PERSONES

Una xarxa de carrils interurbans i una xarxa verda
a l’entorn rural de la vila que permeti crear una via
segura i de passeig per als usuaris.
Garantir espais adequats per a vianants i
reconèixer els seus drets com a principals usuaris
de la via pública: donar especial atenció a persones
amb mobilitat reduïda i eliminar les barreres
arquitectòniques de la via pública
Realitzar un procés participatiu per elaborar un pla
de mobilitat que s’ajusti a la realitat i necessitats
de la vila, dels veïns i de les veïnes, i doni solució a
molts dels actuals problemes existents a la vila en
matèria de mobilitat.

REFORMULAR EL PLA URBANÍSTIC DEL
CARRER DEL COMERÇ

Replantejament del projecte amb participació
ciutadana, així com també incloure-hi el diàleg
amb els altres grups municipals i agents socials
implicats.

DESENVOLUPAR UN PROJECTE DE CAMINS
ESCOLARS
Crearem camins escolars segurs per tal que
els desplaçaments a peu dels infants estiguin
lliures de perills, d’aquesta manera potenciarem
l’autonomia dels nens i nenes.

DEFENSAR EL TRANSPORT PÚBLIC DE
QUALITAT

Recuperar la Comissió del Transport Públic, amb
la participació dels usuaris dels transports públics
de la vila, per millorar-ne el seu funcionament
i denunciar públicament els dèficits existents,
especialment en l’àmbit del ferrocarril.
Millorar la connectivitat en transport públic de
la Vegueria Penedès impulsant un acord amb les
capitals de comarca de la vegueria i demanant una
millora en el transport amb la ciutats de Barcelona
i Tarragona.

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

Promoure i fomentar una producció de proximitat
—i ecològica— que contribueixi a la gestió del
territori. Apostar per l’activitat agrícola i la gestió
forestal, i potenciar un model de consum
conscient i transformador.

POTENCIAR EL COMERÇ LOCAL AMB
PRODUCTES DE PROXIMITAT

Com a mesura per reduir les emissions
contaminants que contribueixen a l’avenç
imparable del canvi climàtic. Elaborar un segell de
qualitat dels comerços que compleixin diferents
criteris ambientals i de proximitat.

PER UN TURISME SOSTENIBLE

Apostem per mantenir un turisme responsable
i sostenible, respectuós amb el territori i les
seves persones. Volem potenciar el turisme
cultural, enoturístic, esportiu i natural que
generi oportunitats laborals als vilafranquins i
vilafranquines.

CONSTRUÏM UNA
VILAFRANCA
COHESIONADA
I ACTIVA!

Vilafranca educativa,
viva i creativa

Una educació i una sanitat pública, inclusiva
i de qualitat com un dels principals reptes
de ciutat. Una Vilafranca que lluiti contra la
segregació escolar i potenciï la convivència i
la cohabitació entre iguals. Una Vilafranca que
entengui la cultura com a forma d’expressió lliure
i transformadora, crítica i creativa. La cultura
entesa com a eina d’integració i cohesió.

TREBALLAR ACTIVAMENT CONTRA LA
SEGREGACIÓ ESCOLAR

L’escola com a font de cohesió social, d’equitat,
d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats. La comunitat
educativa entesa com una xarxa formada per
alumnat, docents, famílies i veïnat. Realitzar un
estudi sobre la segregació escolar a Vilafranca i
crear un Pla Educatiu de la Vila que afavoreixi
una educció pública, equitativa i de qualitat amb
mesures eficaces contra la segregació. Prendre
decisions des del major consens possible amb els
agents de la comunitat educativa per garantir que
avancem cap a un model educatiu de cohesió.

PLA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS

Que posi l’accent en la recuperació d’espais
municipals en desús i en la redistribució dels altres
espais amb finalitats culturals, educatives, socials
i comunitàries.

NOVA BIBLIOTECA COMARCAL

Estudiar la ubicació d’una nova biblioteca que
doni servei al conjunt de la comarca, moderna
i multifuncional. Concebuda com un espai de
potenciació cultural i de lectura.

FORMACIÓ PER A TOTHOM

Taxes progressives a l’escola municipal de
música. Impulsar la creació de cursos municipals
assequibles en teatre i dansa.

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

Com a òrgan de debat, reflexió i presa de decisions
de les polítiques municipals culturals per tal de fer
seguiment i desenvolupar un Pla d’Acció Cultural
de manera participativa. Cal avaluar i prioritzar les
activitats culturals que beneficiïn el conjunt de la
població.

ENFORTIMENT I DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT
ASSOCIATIU
Apostem per dotar les entitats de suport
organitzatiu, logístic i financer per tal que puguin
desenvolupar la seva activitat amb plenitud i
materialitzar els seus objectius. S’ha de facilitar
l’accés als espais municipals a les entitats de
Vilafranca i que el seu cost de lloguer o d’ús no
sigui un impediment.

SUPORT A L’ACTUAL PROJECTE DEL
VINSEUM

Cal donar suport a l’equip professional que hi ha al
capdavant del museu. Aquest equipament ha de
ser un dels motors del turisme local que serveixi,
alhora, per potenciar una economia associada al
seu entorn: visites complementàries, restauració,
etc.

POSAR EN MARXA LA CREACIÓ D’UN
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA HISTÒRIA
DEL PENEDÈS
A Vilafranca comptem amb espais amb potencial
turístic, però que la major part dels dies resten
tancats a la població. És el cas, per exemple, del
claustre dels Trinitaris i del claustre i l’església de
Sant Francesc. Un d’aquests llocs podria ser l’espai
ideal per crear-hi un centre d’interpretació de la
història del Penedès.

HABILITAR ESPAIS D’ESTUDI PER A LA
COMUNITAT ESTUDIANTIL

I garantir que els existents prestin un servei de

qualitat, i que estiguin descentralitzats, pel conjunt
de la vila.

LA TECNOLOGIA AL SERVEI DE TOTES LES
PERSONES

Habilitar espais d’accés lliure i gratuït amb punts
de connexió i accés a Internet per facilitar el
seguiment dels estudis a les persones que no
es poden permetre tenir un ordinador o accés a
Internet a les seves llars.

ELABORAR I POSAR EN MARXA UN PLA
LOCAL DE SALUT

I que sigui a través de la participació ciutadana,
associativa i tècnica que s’estableixen els
objectius, les prioritats i els mitjans que cal per
assolir-los. Dotar d’una estructura i organització
tècnica en l’àmbit de la salut pública, amb més
recursos humans i dotació pressupostària, per
implementar les polítiques públiques de salut.

DEFENSAR LA QUALITAT I EL PLE SERVEI
DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC

La sanitat ha de protegir i promoure la salut,
prevenir les malalties i tenir cura de la vigilància
de la salut pública. També ha de donar respostes
adequades a les necessitats de la societat i fer
front a les situacions de desigualtats. La CUP
lluitarem perquè no es perdin serveis d’atenció
sanitària i perquè s’estableixi un sistema de
connectivitat de transport públic entre hospitals
eficient i gratuït. Municipalitzar i millorar la
prestació de serveis del Centre Sociosanitari
Ricard Fortuny.

DOTAR D’ESPAIS A L’AIRE LLIURE PER A LA
PRÀCTICA ESPORTIVA
Afavorir la integració i la cohesió social de la
població mitjançant pràctiques esportives que
fomentin la relació interpersonal i la comunicació
entre persones.

CONSTRUÏM UNA
VILAFRANCA
OBERTA
I COMPROMESA!

Vilafranca solidària,
lliure i antifeixista

Des de les profundes conviccions democràtiques,
construïm una societat oberta i solidària, lliure
i (auto)determinada per la seva plena llibertat.
Defensem els nostres drets i llibertats d’una
forma horitzontal, solidària i organitzada.
Reivindiquem allò que és just. Reivindiquem la
República.

AUTODETERMINACIÓ I ANTIFEIXISME

Des dels municipis fem possible construir
una nova realitat republicana per assolir la
independència dels Països Catalans. Plantem
cara als atacs als drets fonamentals de les
persones. Plantem cara al feixisme i al racisme.

IMPULSAR LA VEGUERIA PENEDÈS

La Vegueria és l’organisme que ens ha de
permetre créixer com a territori, atendre la realitat
demogràfica, històrica, social i cultural, i com a
coordinadora i prestadora de serveis i recursos
públics. Cal millorar les relacions, especialment de
transport públic, amb el conjunt del territori. I cal
vetllar perquè el Pla Territorial del Penedès respecti
la idiosincràsia del territori i preservi l’entorn de la
pressió metropolitana.

RACIONALITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
EN EL MARC D’UNA REPÚBLICA CATALANA
Obrir el debat, amb la participació de tots els
agents polítics i socials, per passar de tres
administracions de gestió de serveis municipals
(consell comarcals, diputacions, mancomunitat)
a una de sola. Defensem la vegueria, amb un
funcionament descentralitzat en les quatre
comarques del Penedès.

SUPORT EN LES MOBILITZACIONS PER LA
INDEPENDÈNCIA

El llegat de l’1 i del 3 d’octubre com a peça clau de
l’esdevenir del país cap a la consecució de la plena
llibertat. Suport a les mobilitzacions populars en el
procés de construcció d’una nova república.
Impulsar una xarxa de municipis dels Països
Catalans, com a òrgan municipalista de
construcció nacional que superi les actuals
agrupacions partidistes, i sigui representatiu del
poder local.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

Disposar d’un Servei de solidaritat i cooperació
amb l’equip tècnic necessari. L’Ajuntament ha de
treballar amb financeres de banca ètica.
Donar suport als processos d’alliberament de tots
els pobles com el poble sahrauí, el poble kurd, el
poble palestí, el poble amazic i tants altres pobles
del món que lluiten contra l’ocupació i l’opressió.
Donar suport als moviments d’alliberament
nacional i a activistes pels drets humans.

SOLIDARITAT LOCAL

Assegurar i ser especialment vigilants amb
el compliments de tots els drets de totes les
persones. Garantirem el dret a empadronar-se de
totes i cada una de les persones que ho sol·liciti
evitant posar traves innecessàries i facilitant
les condicions d’accés. D’aquest simple fet
en depenen l’obtenció de drets i serveis com
l’accés al sistema sanitari, al sistema educatiu
o la possibilitat de regularitzar la condició
administrativa.

ELABORAR UN PLA MUNICIPAL DE LLUITA
CONTRA EL RACISME

Que proposi un catàleg de mesures efectives per
fer front al fenomen, amb mesures específiques
com establir sancions per acabar amb la
discriminació en l’accés a l’habitatge. Elaborar
un pla d’acollida per a persones nouvingudes,
que faciliti i fomenti la seva participació activa
en el municipi, en col·laboració amb les entitats i
associacions de la vila.

DEFENSA DEL CATALÀ COM A LLENGUA
VEHICULAR I DE COHESIÓ

Treballar amb els diferents col·lectius de població
nouvinguda. Fer-los accessibles i extensibles la
formació i coneixença del català com a vehicle
de cohesió. Facilitar l’alfabetització en llengua
catalana i fomentar que l’aprenentatge del català
sigui una aposta clara i útil.
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