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Que siguis tu l’únic govern que ens governa.  

Un any després de reformar, repensar i 
renovar el projecte de la CUP de Vilafranca, us 
presentem aquesta publicació amb la voluntat 
de mostrar-vos part de la feina que fem i com 
ens organitzem, així com alguns aspectes 
que segurament desconeixíeu de la gestió 
municipal.

Per nosaltres la política és cosa de totes i tots 
i, per tant, optem per una gestió municipal 
transparent, oberta, participativa i que posi 
les persones al centre de tota acció. 
 
No cal dir que totes aquestes voluntats no 
casen amb les de l’actual equip de govern. Ens 
trobem amb un present difícil de gestionar: un 
govern que amaga informació i que està més 
preocupat per generar titulars que no pas per 
debatre i dialogar, més preocupat per generar 
la Vilafranca de la façana que en resoldre 
problemes i donar més protagonisme a la 
ciutadania. 
Però nosaltres seguim entossudits que una 
nova Vilafranca és capaç de caminar, que hi 
ha formes de gestionar (d’autogestionar-nos) 
que no deixen de banda ningú, que podem 
tenir representants polítics que siguin veïns i 
veïnes, no pas polítics professionals, i que les 
entitats han de ser escoltades i impulsades a 
formar part del govern.

Perquè volem que siguis tu el govern. I perquè, 
en definitiva,  volem que siguis tu l’únic 
govern que ens governa. 

Editorial

Participació ciutadana
Quan el govern sociovergent (CDC-UDC-PSC) parla de participació, 
de què parla?
 
Processos participatius realitzats pel govern:
•	 2008 i 2009: Pressupostos participatius (per iniciativa de la CUP el 

2008): dues comissions de treball formades per persones escollides 
aleatòriament.

•	 2008 Projecte d’intervenció integral al Barri de l’Espirall: dues 
comissions veïnals per definir el projecte i un Comitè d’Avaluació i 
Seguiment.

•	 2009: Muntanya de Sant Pau: recollida de suggeriments en un plafó 
durant l’aplec.

•	 2009: Pla Local d’Habitatge: una comissió de seguiment i 2 tallers 
(un amb tècnics, l’altre amb ciutadania).

•	 2009/2010 fins l’actualitat: Projecte dels instituts “Tots som 
regidors”: debat sobre una ordenança de civisme als diferents centres 
i sessió final de ple.

•	 2008: Pla de Mobilitat Urbana, diverses sessions obertes a la 
ciutadania.

•	 2005-2007: Cobriment de la via, diverses sessions i processos 
oberts a la ciutadania.

* Font: http://participacioivoluntariat.vilafranca.cat/) 

 
El govern actual considera que hi ha altres espais participatius:
•	 Els consells municipals malanomenats 

“de participació”: són espais 
d’informació i consulta, no s’hi prenen 
decisions i, per tant, no són vinculants. 

•	 Entitats i associacions: la nostra és 
una vila que es pot sentir molt orgullosa 
del seu teixit associatiu, però aquesta 
no és una medalla que es pugui penjar 
l’ajuntament, ja que la iniciativa neix de la ciutadania i, últimament, el 
govern no està donant el suport que es mereixen les entitats.

 
Algunes conclusions:
•	 D’ençà de la sociovergència, no s’ha impulsat cap procés 

participatiu remarcable.
•	 El resultat de molts d’aquests processos participatius no s’ha arribat 

a aplicar mai:
•	 Pla Local d’Habitatge (no es va aprovar definitivament), 
•	 Urbanització llosa (el projecte actual no té en compte els resultats 

del procés, ni n’ha plantejat cap de nou per actualitzar l’aportació de 
la ciutadania), 

•	 Pla de mobilitat urbana (no es va aprovar definitivament)
 
COM ENTENEM LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DES DE LA CUP? 
Pensem que els governs municipals han de ser impuls del canvi de 
cultura democràtica actual cap a un nou sistema en què la ciutadania 
tingui un paper actiu en la presa de decisions sobre les polítiques 
municipals.  
 
Només fomentant i posant en pràctica processos participatius en què 
s’hi incloguin fases d’informació, debat i presa de decisions vinculants 
aconseguirem que la voluntat es converteixi en hàbit. I no serà fàcil, per 
això cal creure-hi fermament, apostar-hi amb decisió, aprendre i millorar 
dia a dia com a govern, però, sobretot, com a societat. 

“La participació 
ciutadana és 
antioperativa”
Pere Regull, Ple de març de 2008

O    + info al web: http://www.cupvila.cat
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Les entitats són un dels motors principals de la vida 
social i activa que té la vila, dinamitzant i enriquint àmbits 
tant diversos com el cultural, l’esportiu, l’educatiu, el del 
lleure, el de la cultura popular, l’ambiental, el formatiu,... 
 
A la CUP entenem que cal tractar-les amb respecte, 
cuidar-les i fer-les participar del dia a dia de la vila. Són 
un espai de contacte directe entre l’administració i les 
inquietuds dels veïns i veïnes.

Sabies que... 

•	 com a entitat teniu dret a intervenir al Ple en mocions 
que us afectin, fent precs i preguntes o fins i tot 
presentant mocions? 

•	 el 2013 l’equip de govern va reduir la participació 
directa que tenien les entitats en diversos patronats 
reduint-los a espais únicament informatius? 

•	 La legislatura passada la CUP vam demanar que les 
subvencions passessin pel Ple municipal per tal de 
garantir-ne la transparència, es va aprovar la proposta 
però no s’ha complert mai? 
Es fan convenis i s’atorguen ajuts i subvencions fora 
de les convocatòries públiques?

•	 Aquesta manca de transparència en els criteris, 
requisits i quantitats de les ajudes genera 
desconfiança entre els col·lectius i la població?

•	 Aquesta pràctica obliga a les entitats a haver de 
negociar amb l’equip de govern en desigualtat de 
condicions i sense coneixement sobre la seva política 
real de subvencions?

Algunes xifres:

 

L’equip de govern de Pere Regull ha eliminat les 
subvencions a les entitats que fan esport de base perquè 
es prioritzen els macroesdeveniments esportius i a esport 
d’elit. 

A la CUP denunciem les pràctiques opaques amb què 
l’equip de CiU i PSC gestionen les subvencions a entitats: 
cada cop menys convocatòries públiques, que garantirien 
un tracte igual i transparent, i cada cop més subvencions 
atorgades a dit. 
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Les entitats
de Vilafranca

En concepte de què 
cobra cada regidor de 
l’Ajuntament?
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Esport Base
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Participació
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Subvencions esport a Vilafranca

“La participació 
ciutadana és 
antioperativa”
Pere Regull, Ple de març de 2008

GOVERN

Retribució salarial (% de dedicació / sou brut anual)  

OPOSICIÓ

Retribució per assistències (màxim anual) 

COMISSIONS INFORMATIVES
A quantes comissions informatives ha 
assistit cada regidor segons el grup al que 
pertany?
La dada que es mostra és una mitjana 
ponderada sobre les assistències dels 
diferents regidors de cada grup municipal 
a les comissions.

QUÈ FEM LA CUP DE VILAFRANCA AMB LES 
RETRIBUCIONS DELS REGIDORS? 

Retribució per assistències
(màxim anual)

Càrrecs de confiança
(sou brut anual)

* Elaboració pròpia a partir  
   de les actes  de 18 CI. 

O    + info al web: http://www.cupvila.cat
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L’objectiu principal de la 
CUP és portar a la pràctica 
el nostre projecte polític de 
transformació social.

... el que vull canviar és el 
meu poble, perquè és el 

què realment estimo.

1.  El pas d’encapçalar una llista...

Marcel Martínez (MM): En el meu cas vaig posar-me a la llista 
amb possibilitats de ser escollit perquè hi va haver el procés 
participatiu on vam sortir diverses persones proposades per 
l’entorn de la CUP, de l’Esquerra Independentista, de moviments 
socials de la vila... I bé, veies que sortia una mica el teu nom, 
el de la Laia i la Maria també per allà i veia que havia un cert 
consens en que poguéssim representar durant uns anys el 
projecte de la Unitat Popular a l’Ajuntament de Vilafranca. 
Aquesta va ser una de les qüestions que em va decidir a fer 
aquest pas: la confi ança dels companys i les companyes.

Laia Santís (LS): No era una decisió fàcil, però algú havia 
d’encapçalar el projecte i donar la cara dins la institució, que 
potser no és l’espai més còmode per a nosaltres, perquè venim 
de lluites i espais més de carrer, però al fi nal algú ho havia de fer 
i també vam decidir que fent equip ens hi vèiem amb cor. Així va 
ser més fàcil. 

Maria Ferrerons (MF): També perquè és una part del 
compromís que tu adquireixes amb el projecte, que és col·lectiu, 
però tots assumim compromissos en diferents graus, per tant 
per mi també era una manera de posar al servei del projecte 
aquest compromís. Encara que sigui un compromís personal 
saps que tens un entorn i una sèrie de gent que estarà al mateix 
nivell de compromís que tu.

2.Expectatives, fracassos, decepcions, èxits, potencialitats i 
indignació...

MF: No sé si és decepció o si a vegades és més aviat un 
sentiment d’impotència. Com a oposició, el fet de prioritzar 
temes dins la institució... per nosaltres, que també intentem 
combinar-ho amb quins temes prioritzem o treballem al carrer, 
fa que sempre et quedi aquesta sensació de deixar de fer coses 
a dins, però també a fora. 

LS: A mi el que sí que em decep una mica és el tracte que té el 
govern cap als regidors i regidores de la CUP, que és un tracte 
molt paternalista, molt masculinitzat, perquè el Ple i la política 
institucional estan encara molt masculinitzats, i per això 
penso que fem bé de ser-hi i de fer que també hi hagin moltes 

dones dins. I aquest 
paternalisme de: “sou 
nous, a més a més sou 
joves i no teniu massa 
idea de res» a mi sí que 
em molesta una mica, 
perquè evidencia que 
ells tenen una majoria 
absoluta que no deixa pas 
a cap mena de dinàmica 

democràtica dins el Ple en la que puguem fer propostes 
i aportar les nostres idees.

3. Governar és l’objectiu?

MM: En una situació en la qual nosaltres poguéssim 
arribar a ser els que desenvolupessin les polítiques 
des del govern, veig que hi ha moltíssimes possibilitats 
per, des del propi municipi, dur a terme tota la bateria 
de propostes i mesures que té la Unitat Popular i que 
poden arribar a canviar veritablement la vida de la gent.

L’objectiu principal de la CUP és portar a la pràctica 
el nostre projecte polític de transformació social i 
econòmica, i una de les eines que ens permet arribar a 
aquest objectiu es governar als nostres municipis.

4.Conciliació de la vida política i la vida laboral, social 
i familiar...

MM: Vivim immersos en una crisi econòmica en què 
la gent jove, d’una setmana a l’altra, passem d’estar 
treballant unes hores a un lloc a trobar-te a l’atur 
d’un dia per un altre i buscant feina... i has d’anar 

“Encara que 
sigui un 
compromís 
personal saps que 
tens un entorn”

Entrevista als regidors/es de la CUP
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... el que vull canviar és el 
meu poble, perquè és el 

què realment estimo.

faran falta mobilitzacions 
per fer passos impor-

tants, hi haurà gent que se 
l’haurà de jugar de veritat

compaginant tot això amb 
comissions informatives, 
amb reunions, amb 
trobades... Sense tota la 
gent, que són moltíssims, 
que van fent cosetes, 
aquestes formiguetes que 
som la CUP, sense ells 
seria impossible.

Nosaltres no tenim la 
pretensió de ser polítics professionals, es perdria tota 
l’essència del que som.

LS: Per mi és molt important que hi hagi el Marcel i la 
Maria al meu costat, perquè si has de passar moltes 
hores i les has de passar amb algú amb qui no treballes 
gaire còmoda, és fa molt més difícil. 

5. Serem independents?

MM:  l’única garantia del nostre alliberament nacional 
és la pròpia voluntat de la gent, no aconseguirem la 

“l’única garantia 
del nostre 
alliberament 
nacional és la 
pròpia voluntat 
de la gent”

“...venim de 
lluites i espais 
més de carrer, 
però al fi nal algú 
ho havia de fer”

república si no hi ha una gran massa de gent darrere, ni 
amb lideratges messiànics, ni amb «el vot de la teva vida»... 
L’única garantia que serem una república independent és la 
gent organitzada al carrer.

LS: De fet, el procés sobiranista s’inicia a nivell popular... 
per mi la independència, com sempre diem, té dos eixos de 
lluita: un de social i un de nacional... no és tant un objectiu 
en sí mateix. Per mi el més important és el camí en què es 
desenvolupi tot aquest procés cap a l’alliberament nacional 
del nostre poble i, sobretot, el que pugui venir després, 
perquè la independència és una eina més per aconseguir la 
transformació social.

MF:  M’agradaria poder atrevir-me a dir que sí, però dubto 
perquè penso que falten molts passos importants per fer, 
i el recolzament de la societat que s’ha vist els últims anys 
ha estat molt important, però encara ho ha de ser més. (...) 
Ara faran falta mobilitzacions per fer passos importants, 
hi haurà gent que se l’haurà de jugar de veritat, i caldrà 
aquest acompanyament social massiu.

6. Què signifi ca o representa Vilafranca per vosaltres?

LS: Quan pensava com podia 
vehicular la militància a 
nivell personal, pensava que 
jo el que vull canviar és el 
meu poble, perquè és el què 
realment estimo. És un orgull 
pensar que pots conjugar el 
projecte polític de la CUP, 
que és l’espai que he triat per 
transformar la realitat, amb 
fer-ho des del teu poble i per 
al teu poble, amb un projecte municipalista que el vol és 
transformar la realitat local... i poder conjugar aquestes 
dues coses per mi és molt important.

MF: Sobretot el que deia la Laia, almenys per mi. Vilafranca 
és aquest entorn immediat on hem crescut, on ho tenim 
tot.... i a mi també m’encanta que hi hagi tanta gent a 
Vilafranca que decideixi associar-se,, tot és gent que valora 
com és aquest entorn que s’estima i valora que el vol 
canviar per millorar-lo, i penso que en aquest sentit tenim 
una sort immensa.

MM: Hem de Lluitar contra aquesta façana, aquesta 
Vilafranca cuqui, de quedar bé... Doncs no! És la Vilafranca 
viva i activa la que ens estimem i la que reivindiquem.

O    Pots veure el vídeo sencer a les nostres xarxes socials i pàgina web: 

http://www.cupvila.cat
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El nostre model educatiu és d’una gran complexitat 
arquitectònica. Hi intervenen diferents actors (mestres, 
famílies i alumnes), administracions, interessos i 
percepcions, i aquesta complexitat serveix sovint perquè 
el decisor públic s’espolsi la seva responsabilitat a l’hora de 
plantejar projectes novedosos. 
 
Però des de l’àmbit local hi ha molta feina a fer. 
Seria massa il·lús no tenir en compte les limitacions de 
l’ordenament jurídic, cert. Però també ho és la deixadesa 
–d’una indolència quasi intolerable– dels responsables 
polítics que no expremen les possibilitats competencials 
en un assumpte clau com aquest. No cal desgranar els 
aspectes de la llei que permetrien a un equip de govern 
habilidós i decidit a refer el model educatiu de la seva 
població. I no ho farem per no ocultar el punt clau del 
debat: cal voluntat política.  
 
Hi ha un àmbit competencial clar i indiscutible com és 
la distribució de l’alumnat i un problema real que es diu 
desigualtat educativa. Ens hauria de preocupar perquè 
trasllada la desigualtat del carrer a les aules, i perquè 
perpetua aquesta desigualtat en l’horitzó de les noves 
generacions. Poques fórmules trobarem tan exactes com 
aquesta en ciències socials. Tanmateix, poca voluntat 
trobarem tan alarmant com aquesta en la nostra història. 
 
Per capgirar-ho, fa mesos que s’està promovent una ILP 
que reformuli el model educatiu a Catalunya. Es tracta 
d’una ILP que ha aconseguit el doble de signatures de les 
requerides per entrar al Parlament, així que es fa difícil 
negar que el debat s’ha instal·lat en la nostra societat. 
Però, ha arribat a les institucions? A Vilafranca fa mesos 
que es va aprovar una moció a favor de la iniciativa en la 
seva fase de recollida de signatures. Ara, però, que s’ha 
d’obrir el debat al Parlament, el propi ple de Vilafranca a 

rebutjat d’instar a la cambra 
catalana a accelerar els 
tràmits del debat. La causa 
ha estat el canvi de vot –
potser no de mentalitat– de 
PSC i CIU. A més d’accelerar 
el debat, es demanava un 
compromís fefaent. Potser 
ha estat aquest l’obstacle el 
compromís davant la societat 
vilafranquina? 

 

L’educació pública,
una responsabilitat 
compartida

Amb la voluntat de fer visible que l’àmbit 
local també és responsable de l’eduació, la 
moció (defensada per ERC, VeC i la CUP) 
incloïa un esborrany d’accions amb les quals 
l’ajuntament podria compensar les dinàmiques 
segregadores i posar en valor d’una vegada 
la heterogeneïtat de les aules, i és que, a més 
d’augmentar la cohesió social, en cap cas afecta 
negativament la qualitat de l’ensenyament. 

Emparats en documents de la FAPAC 
(Federació d’Associacions de Mares i Pares de 
Catalunya) i en els interessants estudis de la 
Fundació Jaume Bofill, es proposaven línies de 
treball prou genèriques com perquè tothom s’hi 
pogués trobar còmode. Malauradament, però, 
les propostes van resultar inassumibles per 
alguns partits –al seu vot ens remetem–. Tan 
inassumibles com:

•	 establir polítiques contra la desigualtat 
(revisant els procediments i instruments 
d’assignació de l’alumnat, augmentant 
els recursos en centres desafavorits o 
desenvolupant un servei integral de reforç 
escolar), 

•	 fer de la diversitat l’eix central de les 
polítiques educatives,

•	 reconstruir la democràcia real en els 
Consell Escolar Municipals i en els dels 
centres, dissenyar plans d’entorn amb 
la participació d’actors no estrictament 
educatius,

•	 facilitar les polítiques de conciliació 
laboral i familiar amb acollides, casals 
en èpoques de vancances, activitats 
extraescolars, etc. 

Queda clar, doncs, que no calia encetar un debat 
tècnic (excusa recurrent entre els gestors), sinó 
apel·lar a la voluntat política. Si realment volem 
un sistema educatiu democràtic, laïc, gratuït, 
inclusiu i de qualitat, si realment creiem en 
l’ideal pedagògic d’escola catalana i universal, 
caldrà deixar de taral·lejar la cantarella de les 
competències i passar a la narrativa dels fets.

“Ens hauria de 
preocupar perquè 
trasllada la 
desigualtat del 
carrer a les aules”

il.lustració cedida pel Joan Turu
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La Sobirania Alimentària és un concepte 
gestat al sud global com el dret dels pobles a 
disposar d’aliments nutritius i culturalment 
adequats, accessibles, produïts de forma 
sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir el 
propi sistema alimentari i productiu. Per tant, 
és un plantejament polític formulat a través 
d’una proposta de desenvolupament humà i un 
model agroalimentari basats en la lluita contra el 
capitalisme, la solidaritat entre els pobles i el seu 
dret a l’autodeterminació. 
En aquest sentit, defensem que la plena 
independència del nostre poble inclou 
necessàriament la Sobirania Alimentària, 
que alhora implica nous models de 
desenvolupament rural, de gestió del territori i 
de producció, distribució i consum d’aliments. 
Entenem que és el marc de lluita més eficaç 
contra l’actual model capitalista centrat en 
l’agroexportació i l’explotació de recursos, 
amb efectes perjudicials a tots els nivells 
(alimentació, salut, desequilibri ecològic, pèrdua 
de biodiversitat, destrucció de les comunitats 
rurals, explotació laboral i un llarg etcètera). 
Per tant, des de la perspectiva de la Sobirania 
Alimentària, la tinença del sòl i la producció 
d’aliments són elements estratègics clau i 
d’interès general que no poden seguir en mans 
dels mercats i de l’especulació.

A l’estat espanyol cinc grans cadenes controlen més de la meitat 
de la distribució dels aliments: Carrefour, Mercadona, Eroski, 
Alcampo i el Corte Inglés. Si hi sumem la distribució que porten 
a terme les dues principals centrals de compra (Euromadi i IFA), 
aquestes set empreses compten amb el control del 75% de la 
distribució d’aliments. En conseqüència, les portes d’accés directe 
del productor o del pagès al consumidor són ben poques i, de 
fet, des de la perspectiva del consumidor, més del 80% de les 
compres d’aliments es porten a terme en els canals de la gran 
distribució.

Aquesta situació de control absolut de les grans empreses del 
sector sobre la cadena de distribució d’aliments exerceix un 
monopoli que reforça el model d’agroexportació a nivell mundial, 
la qual cosa provoca –entre altres problemes– que la diferència 
entre el preu del producte pagat al pagès i el preu en destí 
pagat pels consumidors arribi a increments del 390%. A més a 
més, aquest model és el responsable de l’emissió de fins el 40% 
dels gasos d’efecte hivernacle a nivell global i es basa en la lògica 
de les grans superfícies, allunyant-nos del model de Sobirania 
Alimentària.

Per tot plegat, hem creat un grup de treball a la CUP de 
Vilafranca amb l’objectiu d’explorar les possibilitats de potenciar 
la Sobirania Alimentària des del nostre àmbit de lluita, i sempre 
basant-nos en la realitat penedesenca per poder elaborar 
propostes a mig i llarg termini que ens acostin a un nou model de 
producció i consum agroalimentaris.

Sense Sobirania 
Alimentària no hi 
ha independència

La Sobirania
alimentària a
casa nostra
passa per:

 

Repensar el nostre 
model productiu 

i impulsar la 
recuperació de terres 
ermes amb productes 

autòctons.      

Construir estructures 
i relacions 

cooperatives per 
produir, transformar 

i comercialitzar els 
productes; però  també 

gestionar l’entorn i 
les economies locals, 
tot restablint noves 

xarxes a nivell comarcal 
i supracomarcal, fent 

poble i alhora fent país, 
primant el mercat de 

km0 i afavorint un 
necessari canvi de 

cosmovisió.

La idea fonamental 
de garantir la 
supervivència dels 
nostres territoris 
i cultures, tot fugint 
de la sobreexplotació, 
la suplantació cultural, 
el trencament 
generacional i la 
divisió entre el camp 
i la ciutat que guien 
l’espoli permanent 
promogut pel 
capitalisme. 

Disposar de la capacitat per 
decidir des dels municipis 
i les estructures locals, sense 
imposicions alienes que 
hipotequin el territori i vagin 
dirigides només a satisfer. 
necessitats externes.

Garantir l’alimentació de 
les comunitats locals amb 

productes responsables, 
propers i reconeixibles per les 

consumidores.
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COM PUC COL·LABORAR 
AMB LA CUP?

Informació i debat:
- Totes les assemblees són 
obertes als i les simpatitzants
- Pots rebre correus amb 
la informació sobre les 
convocatòries i l’activitat que 
desenvolupem

Col·laboració activa
- A qualsevol de les 
comissions o grups de 
treball, així com en tasques 
puntuals (organització 
d’actes, voluntaris per Sant 
Jordi o altres esdeveniments, 
campanyes electorals,... i en 
tot allò que se t’acudeixi!)

Col·laboració econòmica
- Aportacions com a militant: 
al nucli local (5€/mes), a 
nacional* (5€/mes), o les 
dues (10€/mes).
* l’aportació nacional dóna dret 
a veu i vot a les assemblees 
nacionals.

Contacta amb nosaltres!
Ens trobaràs al nou local, a la 
cantonada del c/ Font amb 
c/ St. Jocund, de dilluns a 
dijous de 17h a 20h. 
En aquest horari també pots 
trucar-nos al 652.59.25.31.
O bé pots escriure’ns al 
cupvila@gmail.com

  Segueix-nos a:
  www.cupvila.cat
  facebook.com/cupvila
  twitter: @cupvila

Com ens organitzem 
a la CUP de Vilafranca?

Passats uns mesos de reflexió i debat, hem refet la nostra estructura organitzativa, us 
en presentem un esquema:

Assemblees

ORDINÀRIES  (trimestrals)
M  Debats i presa de desicions.
M  Informació i seguiment de les comissions.

ALS BARRIS  (trimestrals)
M  Informatives.
M  Recollida d’informació, propostes, inquietuds, 
queixes...

GENERALS  (semestrals)
M  Balanç anual: econòmic i polític.

SOBIRANIA I EMERGÈNCIA ALIMENTÀRIA

EDUCACIÓ

SALUT

M        Treball autònom, diferents freqüències de
reunió i dinàmiques:

M        Diagnòstic, campanyes i propostes de govern

Coordinadora de candidatura
MElaboració calendari mensual, trimestral i anual.

Comissió
Permanent (setmanal)

M        Tasca institucional.
M Agenda.

Militants 
i col·laboradors

M        Persones que paguen la quota mensual.
M Persones que tot i no pagar aquesta quota,
participen activament del nucli local.

Simpatitzants
M        Si t’hi consideres, envia’ns un correu a 
cupvila@gmail.com i rebràs tota la informació
de convocatòries i la tasca que anem fent.

yy

Alliberats/des
M ALLIBERAT TÈCNIC: 16h / setmanals
M        REGIDORA ALLIBERADA: 13h / setmanals

*més informació pàg. 3  

i Grups de treball
sectorials

Comissió
Comunicació

M        Materials pels mitjans de comunicació.
M Comunicació interna.
M Web i xarxes socials.
M Material audiovisual.

Comissió
Arrel / La Llavor

M        Elaboració de publicacions.

Comissió
Organitzativa (setmanal)

M  Gestió del calendari.
M Coordinació de grups de treball i campanyes.
M Vincle territori / nacional
M Treball amb col·lectius
M Organitzar actes i assemblees.

Consells, comissions,
ens locals, fundacions

M  Representació de la Unitat Popular a aquests 
òrgans.
M  Assemblea trimestral
+ 1 Coordinador de Representants

y
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VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

NOU LOCAL DE LA CUP
a la cantonada del 
c/ Font amb c/ St. Jocund
de dilluns a dijous de 17h a 20h
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