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 ANEM MÉS 
LLUNY QUE
L’ENDEMÀ



Les Candidatures d’Unitat Popular volem que la 
gent es reapropïi de la política. Així, promovem 
dinàmiques de comunicació popular i espais 
de discussió, proposem models alternatius 
al sistema econòmic neoliberal i apostem de 
manera ferma per una gestió del territori, de 
l’educació, del lleure, del consum i de la salut des 
del respecte, la igualtat i la sostenibilitat.  
 
El programa municipal que presentem respon 
a aquestes necessitats col·lectives i pretén 
construir un discurs que enllaci la memòria del 
passat (ja portem dotze anys a l’Ajuntament de 
Vilafranca, i molts més al carrer), la maduresa del 
present i la projecció cap a un futur en procés 
de transformació. Aquesta continuïtat ens ha 
de permetre construir identitats conjuntes i 
aprofundir en la configuració del nostre perfil 
particular: el com. 
 
Perquè la CUP és una força d’esquerres, 
transformadora en qüestions econòmiques i 
rupturista en els afers institucionals. Però la CUP 
és, per damunt de tot, el com, la manera que 
tenim de fer política. La CUP és discussió i debat, 
reflexió conjunta. La CUP és assemblearisme 

i dignificació de la política, és un model que 
practiquem en la nostra gestió interna (ens 
satisfà que d´altres formacions provin d’emular-
lo) i que extrapolem a les institucions. Ho hem fet 
des de l’oposició i ho farem des del govern. 
No sabríem fer-ho d’una altra manera.
 
Serem els garants de la participació ciutadana 
en la confecció de les agendes,  així com en el 
desenvolupament, la implementació i l’avaluació 
de les polítiques públiques. Som autoexigents en 
els processos, fomentem la participació, cerquem 
l’empatia i aglutinem els actors. Propugnem un 
municipalisme que no es conforma amb millorar 
la gestió, sinó que inclou el debat, la creació de 
conflicte i la lluita col·lectiva com a instruments 
per a la  transformació i l’emancipació de la 
societat. 
No entenem la política d’una altra manera. 
 
El programa és, doncs, el resultat d’uns 
processos participatius que han comptat amb les 
aportacions particulars de molts ciutadans i de 
col·lectius específics. Les propostes han quedat 
articulades entorn de 5 eixos transformadors:
Els 5 eixos pel canvi, per capgirar Vilafranca.  

CAPGIREM 
VILAFRANCA

LES CANDIDATURES D’UNITAT POPULAR 
ASPIREM A LA REAPROPIACIÓ  
DE LA POLÍTICA.

COMPTEM AMB UNA CANDIDATURA 
RENOVADA, EQUILIBRADA 
I REPRESENTATIVA DE SECTORS, 
BARRIS, MOTIVACIONS 
I PROCEDÈNCIES. 





REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ. 
Reestructuració general de l’ajuntament 
que permeti una major implicació de la gent 
en l’administració i la màxima transparència 
i ètica social en els comptes municipals, 
crèdits i subvencions. Des d’aquest òrgan, es 
desenvoluparan programes pedagògics que 
transmetran hàbits i valors participatius i de 
diàleg, la cooperació i la regeneració de les formes 
democràtiques directes, així com procurar que 
aquestes dinàmiques es fi ltrin en tots els àmbits 
d’actuació municipal.

ASSEMBLEES DE BARRI
Com a òrgans ordinaris de participació ciutadana 
funcional i propera, així com una reorientació 
profunda dels consells municipals, dotant-los 
de caràcter vinculant i convertint-los en els 
autèntics motors del control democràtic de l’acció 
municipal. En defi nitiva, s’han de confi gurar com a 
protagonistes de l’acció de govern.

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 
PARTICIPATIUS.  
Crearem comissions i canals de participació 
dotades amb recursos, coneixements i 
prerrogatives sufi cients perquè la presència dels 
ciutadans i les entitats sigui real i de qualitat.

REFERÈNDUMS MUNICIPALS.
Intervenció política normalitzada i posarem a 
disposició de les consultes populars (instades des 
del municipi o des del Parlament de Catalunya) els 
equipaments municipals necessaris.

AUDITORIES CIUTADANES DEL DEUTE.
Processos participatius que han de permetre 
prendre consciència dels deutes il·legítims de 
l’administració. Cal engegar processos d’informació 
pública que permetin identifi car i destriar aquest 
deute, mesurar quina part és legítima i decidir 
democràticament i entre tots què fer amb aquella 
que no ho és.

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ.
Rebaixa del 20% dels sous dels regidors i dels 
membres del govern municipal, declaració 
d’interessos de regidors i regidores en el moment 
que s’accepta i que es deixa el càrrec, i publicació 
de tots els ingressos de regidors i partits polítics.

OBRIM 
L’AJUNTAMENT: 
PARTICIPEM 
I DECIDIM

POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ AMB 
L’OBERTURA DELS PLENS A ENTITATS 
I INICIATIVES POPULARS, AIXÍ COM 
LA CREACIÓ I LA POTENCIACIÓ DE 
MECANISMES D’INTERVENCIÓ DE LA 
CIUTADANIA REALS I EFECTIUS.



Laia Santís Martí 
26 anys. Barri del Poble 
Nou. És militant de la CUP 
des de fa alguns anys, 
tot i que va començar a 
treballar políticament a la 
CAJEI, moviment juvenil de 
l’Esquerra Independentista. 
Actualment participa a la 
Territorial del Penedès i al 
Consell Polític Nacional 
de la CUP. Ha participat 
activament de la plataforma 
“Independència per canviar-
ho tot”. Educadora Social, 
màster en feminisme 
i estudiant de Magisteri, 
actualment treballa en 
l’àmbit educatiu. Va formar 
part de l’Agrupament Escolta 
i del Ball de Panderetes.

Marcel Martínez Mañé 
29 anys. Barri de Sant 
Julià. Fa 15 anys que és 
membre actiu a diferents 
organitzacions de l’Esquerra 
Independentista. És 
bibliotecari-documentalista 
de professió. Membre 
dels conjunts musicals 
Filibusters i Ministrers de 
Vilafranca, també ha estat 
coordinador de les Festes 
d’hivern. Ha participat en 
les mobilitzacions contra 
la privatització de les 
universitats públiques i 
també en favor de la llengua 
i cultura catalanes i per la 
independència del país. 

Maria Ferrerons Sánchez 
28 anys. Barri de les Clotes. 
És llicenciada en Ciències 
Ambientals, especialitzada 
en educació ambiental i 
formada com a professora 
de ciències a secundària. 
Actualment treballa com a 
educadora del consum. Va 
ser cap de l’Agrupament 
Escolta de Vilafranca durant 
6 anys i ha estat implicada 
durant anys en diverses 
entitats del teixit cultural de 
la vila. Des dels seus inicis ha 
format part de l’Assemblea 
pels Drets Socials i impulsat 
la Marxa pels Drets Socials.

Joan Gilabert Fernández
53 anys. Barri de Sant 
Julià. És informàtic, pare 
de família i emprenedor. 
Té experiència en la gestió 
equips de consultoria 
i desenvolupament en 
projectes per a empreses 
de sectors variats com el 
de l’automòbil, el químic, 
les telecomunicacions 
o l’energètic. Ha viscut 

de primera mà la crisi 
econòmica i social. És un 
participant actiu contra els 
desnonaments; i va formar 
part de les primeres accions 
i protestes de les acampades 
del 15M a Barcelona i Madrid, 
col·laborant-hi en la elaboració 
dels primers manifests i la 
seva traducció al català. 

Marta Raventós Cuscó  
34 anys. Barri de la 
Barceloneta. És llicenciada 
en sociologia, especialitzada 
en temes de treball, 
polítiques públiques i 
socials, exclusió social i 
gènere. Ha treballat en 
diferents projectes en el 
camp de la investigació i la 
recerca social. Ha format 
part de l’Assemblea pels 
Drets Socials de Vilafranca, 
impulsat la Marxa pels 
Drets Socials de l’octubre 
de 2013, la consulta del 
Multireferèndum a Vilafranca 
i és militant d’Endavant i del 
Casal Popular de Vilafranca.



DEROGAREM L’ACTUAL 
ORDENANÇA DE CIVISME
Restrictiva, limitadora i privativa per recuperar la 
vida al carrer.

PLA D’EQUIPAMENTS
Que posi l’accent en la recuperació dels edifi cis 
municipals en desús i en la redistribució de la 
resta d’espais per a fi nalitats culturals i socials. 
De manera prioritària, cal impulsar sense demora 
dos projectes: l’espai per a la creació artística i la 
biblioteca comarcal. 

UN ESPAI PER A LA CREACIÓ ARTÍSTICA
Que ha de pensar en el teatre, la dansa i les 
arts plàstiques, visuals o literàries. Ha de ser un 
espai projectat conjuntament amb els futurs 
usuaris per tal d’assegurar la seva funcionalitat i 
condicionament per a la creació de cada disciplina, 
l’exposició de les obres, la reunió i la guarda i 
manteniment d’instruments i la resta de materials.
Vinculat a això, cal dotar les entitats culturals 
d’espais on desenvolupar la seva activitat, 
cogestionant l’espai entre entitat i administració.

NOVA BIBLIOTECA COMARCAL
Ha de ser moderna, espaiosa, multifuncional i, 
sobretot, concebuda com una eina de potenciació 
cultural al voltant de la qual hi fagocitin actes 
i projectes culturals. La biblioteca central 
interactuarà en xarxa amb noves biblioteques i 
espais d’estudi disseminats en els barris (obrint 
al públic les biblioteques escolars, per exemple) i 
altres poblacions.

PLA EDUCATIU DE VILA
I la conversió del Consell Escolar Municipal 
en l’espai de refl exió, decisori i veritablement 
representatiu per confi gurar un paquet de 
polítiques educatives públiques, equitatives i de 
qualitat per a Vilafranca.

MUNICIPALITZAR
Els serveis que complementen l’educació: casals 
d’estiu i hivern, extraescolars, serveis de vetllador i 
acompanyament, obertura de patis fora de l’horari 
escolar, biblioteques obertes i en xarxa o horaris de 
consergeria adaptats a aquestes necessitats.

UNA VILA
VIVA, ACTIVA
I CREATIVA

LA VIDA EN SOCIETAT NECESSITA ESPAIS 
COMPARTITS I COGESTIONATS AMB 
LA CIUTADANIA, I PLACES, CARRERS I 
PARCS QUE ESTIGUIN CONCEBUTS PER A 
CONVIURE-HI. VILAFRANCA NO N’HA DE 
SER UNA EXCEPCIÓ.



Francisco Oliva Bueno
39 anys. Barri del Centre. 
Nascut a l’Hospitalet de 
Llobregat, va arribar de 
petit a Vilafranca, al barri 
de l’Espirall. És llicenciat 
en Ciències Polítiques i de 
l’Administració i comptable. 
Ha estat vinculat al Comitè 
Tècnic d’Àrbitres de la 
Federació Catalana de 
Futbol a través de la qual ha 
estat àrbitre de 3a divisió. 
President de l’AMPA del Mas i 
Perera des de 2012.

Teresa Baqués Esteve 
63 anys. Barri de l’Espirall. 
Treballadora autònoma del 
sector de la restauració. 
Activista política, sindical i 
veinal en les lluites per la 
democràcia; als anys 70 
es va acollir a l’amnistia 
sindical després d’haver sigut 
acomiadada de l’empresa 
Madofa. És membre de 
l’associació d’Amics de Puerto 
Cabezas, municipi agermanat 
amb Vilafranca. Representant 
de la CUP en el Comité 
d’Avaluació i Seguiment de la 
Llei de Barris de l’Espirall.

Noel Viñas Serrano  
26 anys. Barri del Molí d’en 
Rovira. Va començar a militar 
a l’Esquerra Independentista 
a la CAJEI amb 15 anys. 
Soci del Casal Popular de 
Vilafranca i militant de la 
CUP. Treballa com a operari 
logístic. 

Miquel Cartró Boada 
53 anys. Barri de Sant 
Julià. Llicenciat en filologia 
catalana. És treballador de 
l’ajuntament, i n’és el president 
del comitè d’empresa, afiliat 
a CCOO. Militant històric 
de l’independentisme 
d’esquerres als anys 80, 
actualment és militant de la 
CUP i està profundament 
vinculat a entitats socials 
i solidàries vilafranquines i 
penedesenques. Forma part 
dels Xicots de Vilafranca i és 
membre de la secció literària 
de l’Agrícol. 

Judith Ràfols del Pozo  
20 anys. Barri del Poblenou. 
Estudiant del cicle formatiu 
de grau superior d’Integració 
social. És militant d’Arran 
Vilafranca, i anteriorment 
ho va ser de l’assemblea 
Antifeixista Vilafranca. És 
membre de l’Agrupament 
Escolta de Vilafranca.



PROCESSOS DE SANCIÓ CAP 
A ENTITATS FINANCERES
Que disposin d’habitatges buits durant un període de 
dos anys i es promourà l’adquisició d’habitatges en 
desús per incorporar-los a la borsa d’habitatge social.

REGIDORIA PELS DRETS SOCIALS
Drets irrenunciables l’exercici dels quals sigui 
garantit de forma efectiva i no com a recurs in 
extremis davant de situacions límit. Cal incidir en 
l’origen dels problemes, no únicament en les seves 
conseqüències i presentar-les després com una 
càrrega pel conjunt de la societat: la tàctica és 
perversa i malintencionada. Una vila plenament 
inclusiva i respectuosa amb la diversitat requereix 
polítiques proactives i per això defensem la creació 
d’una Carta pels Drets Socials que impregni 
qualsevol acció de govern.

PLA D’EQUIPAMENTS
Recuperació de l’INCAVI, crear un espai 
juvenil, municipalitzar la gestió dels Casals 
d’Avis (traslladant els del Tívoli i l’Espirall a 
espais municipals i obrint el menjador del carrer 
Benefi ciència) o construïr el Centre Cívic de 
l’Espirall.

DEFENSA DE COL·LECTIUS 
MINORITARIS I DESAFAVORITS. 
Les dones, els joves, la gent gran, els infants, les 
persones amb diversitat funcional, els gais, les 
lesbianes o els transsexuals continuen tenint avui 
en dia enormes difi cultats per a desenvolupar-se 
en igual de condicions que la resta.

MODEL DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
basat en el cooperativisme, el comunitarisme i 
la proximitat.. Aprofundirem en projectes com 
l’horticultura comunitària (on s’entrecreuen una 
economia sostenible i el principi de sociabilitat) i 
farem pedagogia del fet que l’alimentació no és un 
negoci, sinó un dret universal. 

PLA LOCAL D’OCUPACIÓ
Que faciliti la recerca de feina, doni facilitats per 
l’autoocupació o la cooperació i atorgui recursos 
per a que cadascú orienti la seva vida laboral amb 
criteri i amb plenes capacitats.

UNA VILA
AL SERVEI
DE LES
PERSONES

CAL PROHIBIR DE MANERA IMMEDIATA 
QUALSEVOL DESNONAMENT AIXÍ COM 
ELS TALLS DE SUBMINISTRAMENT 
(PRÈVIA COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS 
SOCIALS). EL DEUTE NO S’EXTINGUIRÀ, 
PERÒ EN CAP CAS PROVOCARÀ EL 
DESNONAMENT O EL TALL.



Blanca Rivas Roigé
36 anys. Barri de Sant Julià. 
Mare, militant i de múltiples 
professions. Diplomada en 
educació social i llicenciada 
en dret. Actualment treballa 
com a orientadora a 
l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès. Ha participat 
en moviments veïnals i 
associatius de Lleida des 
dels 16 anys. Membre activa 
d’ateneus, centres socials i 
de moviments antirepressius 
i pels drets socials. Ara fa 5 
anys que viu a Vilafranca, 
és afiliada a la CGT, i ha 
participat a l’Assemblea 
pels Drets Socials, al Casal 
Popular i, actualment dedica 
el seu temps a l’Associació 
Creixem en Tribu. 
  
Mónica Castillo Martínez
46 anys. Barri de Sant 
Julià. Neurocientífica, ha 
desenvolupat la seva carrera 
formativa i professional al 
llarg de 25 anys a diversos 
llocs del món. Doctora per la 

Universitat Rey Juan Carlos 
i Diplomada en Enginyeria 
Biomèdica, també està 
especialitzada en Pedagogia 
i Docència. Ha publicat 
nombrosos articles científics 
a revistes de l’àmbit. És 
defensora de l’educació 
humanitzada i de qualitat, 
així com de la promoció de 
la investigació científica 
orientada a la millora de la 
qualitat de vida i la dignitat de 
les persones. 
 
Laura Hill Ventura
24 anys. Barri de Sant Julià. 
Estudiant d’últim curs de 
Sociologia a la Universitat 
Autònoma. Vinculada a 
l’Esquerra Independentista 
des de jove, ha estat 
militant de la CAJEI i d’Arran. 
Treballa de monitora de 
lleure i de patinatge artístic. 
Ha participat en entitats 
culturals i esportives 
de Vilafranca. També és 
aficionada a la muntanya i a 
l’excursionisme.  

Fèlix Casanellas Berges 
28 anys. Barri del Molí d’en 
Rovira. Ha estat membre 
del SEPC i d’Endavant. 
Llicenciat en enginyeria 
informàtica, ha treballat 
sempre en sectors dedicats 
a l’educació i al tercer sector. 
També ha estat monitor de 
l’esplai GEP. Actualment 
forma part de la companyia 
de pallassos Parella de 2 i 
de la companyia de teatre 
Criatures d’Ordal. És membre 
actiu del Casal Popular de 
Vilafranca. 
 
Txell Carbó Solé
33 anys. Barri de Sant Julià. 
Llicenciada en sociologia 
i postgrau en resolució de 
conflictes públics i gestió 
comunitària. Ha treballat com 
a dinamitzadora en l’àmbit 
de les noves tecnologies i 
en el comunitari, actualment 
treballa en un projecte 
de dinamització juvenil. 
Membre del Casal Popular de 
Vilafranca.



MILLORAR EL MODEL D’HABITATGE SOCIAL
Però no només cal millorar l’actual model, sinó 
repensar noves formes de tinença de l’habitatge.
La masoveria urbana o la creació de 
cooperatives d’habitatge són fórmules d’èxit 
desenvolupades en altres poblacions i que 
caldria que des de l’Ajuntament es plantegessin 
molt seriosament.

L’OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE
S’ha de reconvertir en un òrgan proactiu que 
funcioni com un autèntic cercador d’habitatges 
buits de llarga durada i valori les necessitats de 
cada cas per facilitar la seva conversió en llars 
susceptibles de ser ocupades per famílies amb 
necessitats.

PRIORITZAR UNA MOBILITAT 
PER LES PERSONES
Així com la inserció del nucli urbà en el seu 
entorn natural. S’ha de donar a conèixer el medi, 
conservar-lo, dinamitzar l’economia agrícola o 
mantenir i potenciar una xarxa de camins i vies 
verdes de  comunicació amb les poblacions 
veïnes que permetin i incentivin el transport a 
peu, en bicicleta...

XARXA POTENT DE CARRILS BICI
Adequada i funcional, que cobreixi la màxima 
superfície del territori i que connecti els barris, 
el centre, les terminals de transport públic i els 
principals equipaments educatius i esportius. 

MILLORAR LA MOBILITAT EN GENERAL, 
També hi ha notables defi ciències en el 
transport públic urbà, interurbà i de connexió 
amb Barcelona o Tarragona.

MILLOR GESTIÓ DELS RESIDUS I PER LA 
TRANSICIÓ CAP A UN MODEL ENERGÈTIC 
BASAT EN RENOVABLES
Integrar-se en l’entorn també exigeix una millor 
desenvolupar serveis de recollida selectiva, la 
promoció de models energètics de proximitat i 
les auditories energètiques en els equipaments 
municipals, la protecció del sòl agrari i forestal o la 
defensa de la sobirania alimentària, entre d’altres. 
Així mateix cal oposar-se que les cimenteres de 
la comarca puguin incinerar residus, pels greuges 
que causen a l’entorn i a la salut dels vilatans.

CAL REDEFINIR L’URBANISME AMB 
PARÀMETRES SOCIALS I SOSTENIBLES, 
AMB DISSENYS I PLANIFICACIONS A 
LLARG TERMINI, I AMB UNA PERSPECTIVA 
GLOBAL (NO MERAMENT URBANÍSTICA 
O ECONÒMICA, SINÓ EN CONJUNCIÓ 
AMB ALTRES ASPECTES I NECESSITATS 
CIUTADANES). 

UNA VILA
INTEGRADA
EN L’ENTORN



Oriol Roca Bolet
39 anys. Barri de la 
Barceloneta. Fisioterapeuta, 
treballa a l’Hospital Comarcal 
de l’Alt Penedès. Pare de 
família, és militant de la CUP 
des dels seus inicis. Està 
vinculat a entitats d’educació 
en el lleure, a un ball de 
la Festa Major i a entitats 
esportives i excursionistes.
 
Hugo Recober Méndez
33 anys. Barri de Sant Julià. 
Monitor i director d’activitats 
de lleure infantil i juvenil, 
és graduat en Educació 
Primària. Va ser membre de 
l’Agrupament Escolta de 
Vilafranca, ex formador de 
caps a l’Escola de formació 
de Minyons Escoltes i Guies 
de Catalunya, membre 
actiu del Ball de Diables de 
Vilafranca i ex membre de la 
Comissió de Carnaval. 
 

Tere Cano Barrera 
54 anys. Barri del Centre. 
Treballa d’Educadora Social. 
Mare de 4 fills, també té 
un nét. Membre d’AFABAR 
(associació de famílies 
acollidores) i membre 
de l’AMPA de l’IES Milà i 
Fontanals. Representa la 
CUP al consorci del Ricard 
Fortuny.

Quim Raventós Vendrell
32 anys. Barri del Centre. 
Soci del Casal Popular 
de Vilafranca des dels 
seus inicis, amb les arrels 
polítiques a Can Cellerot 
i l’ Ateneu Popular X. 
Col·laborador d’opinió a 
Xarxa Penedès i vinculat a 
l’Esquerra Independentista 
de la vila. Actualment 
exerceix d’autònom en 
precari. Autodidacta 
practicant.
 
 
 

Mònica Luna Lázaro
32 anys. Barri de la 
Barceloneta. Diplomada 
en Educació Social i 
Postgraduada en Mediació 
Familiar. Treballa d’educadora 
social a Serveis Socials 
d’atenció primària a 
l’administració pública. 
Membre fundadora de 
l’entitat vilafranquina Farasha 
Dansa Oriental i Creativa, 
en la que participa com a 
ballarina i en l’organització 
d’esdeveniments per a la 
difusió de la dansa tant a 
nivell cultural com per a la 
promoció  de salut femenina. 
Membre de la Coordinadora 
de les Festes de Sant 
Raimon, Festes d’Hivern de 
Vilafranca  2015. Va estar 
vinculada amb el món del 
lleure i els esplais.  



REGIDORIA DE RELACIONS 
INTERCOMARCALS 
De caràcter provisional (fi ns que no es concreti 
la base organitzativa de la futura vegueria) que 
ha de servir per a promoure, impulsar i executar 
les accions necessàries per afavorir la Vegueria 
Penedès, així com les relacions de Vilafranca 
amb la resta de la comarca: és el territori qui ens 
emmarca, ens caracteritza i ens defi neix.

POSICIONAR-SE FERMAMENT AL COSTAT DE 
LES MOBILITZACIONS DEL POBLE CATALÀ 
EN EL PROCÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA
El municipalisme és l’espai que ha d’impulsar 
l’exercici de la plena llibertat de decisió que ha de 
desembocar en un referèndum d’autodeterminació 
en els Països Catalans. No fer-ho ens abocarà cap 
a un procés dirigit i orquestrat des de les elits i ens 
deixarà sense garanties de que els drets socials hi 
formin part essencial del nou país.

CREACIÓ D’UNA XARXA DE 
MUNICIPIS DELS PAÏSOS CATALANS 
Com a òrgan municipalista i de construcció 
nacional que superi les actuals agrupacions 
partidistes. Alhora, cal donar suport a una 
assemblea permanent de regidors dels Països 
Catalans com a òrgan representatiu i consultiu del 
poder local a nivell nacional i com a embrió d’un 
futur òrgan dels poders populars.

SOLIDARITAT I LA COOPERACIÓ 
AMB LA CIUTADANIA
Com a valor intrínsec de les seves actuacions. Així, 
caldrà treballar amb fi nanceres de banca ètica, 
donar suport als processos d’alliberament de tots 
els pobles oprimits o que vulguin decidir lliurement 
el seu futur, augmentar progressivament 
el percentatge d’ajut a la cooperació al 
desenvolupament (del 0,7% a l’1%) o fer un 
seguiment acurat de les mocions de l’Ajuntament 
sobre solidaritat i cooperació perquè no es quedin 
en simples declaracions d’intencions.

LA VEGUERIA PENEDÈS ÉS L’ORGANISME 
CLAU QUE ENS HA DE PERMETRE CRÉIXER 
COM A TERRITORI, ATENDRE LA REALITAT 
DEMOGRÀFICA, HISTÒRICA, SOCIAL, 
CULTURAL, I COORDINAR RECURSOS. 

COMPROMÍS
AMB
EL NOU PAÍS



Lluís Masachs Mestres
37 anys. Barri de Sant 
Julià. Pintor i il·lustrador 
autònom. Va cursar els 
estudis a l’escola Massana 
de Barcelona en l’especialitat 
de dibuix i il·lustració. 
Actualment compagina 
la pintura, la il·lustració 
i l’ensenyament d’arts 
plàstiques. Des de jove ha 
col·laborat i ha participat  
en diverses activitats i 
iniciatives dels col·lectius de 
l’esquerra independentista 
de Vilafranca. Es militant de 
la CUP des de l’any 2003.
 

Laura Ràfols Solans
28 anys. Barri de les Clotes. 
Nascuda a Avinyonet, 
viu a la vila des de 2010. 
És Educadora Social de 
formació, actualment cursa 
estudis d’Interiorisme i 
treballa en els sectors del 
lleure educatiu i l’hosteleria. 
Va formar part de la comissió 
organitzadora de la Consulta 
per la Independència a 
Avinyonet l’any 2010. Ha 
participat en associacions 
culturals de Vilafranca i 
d’Avinyonet, ha estat cap 
a l’Agrupament Escolta 
de Vilafranca i és sòcia 
activa del Casal Popular de 
Vilafranca. 
 
Oriol Perelló Cuadras
37 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 de 
Vilafranca del Penedès. 

Militant de la CUP des del 
2003. És el representant 
de la CUP al Consell Escolar 
Municipal i al, oblidat per 
CiU, Consell pel Català. Va 
pertànyer a l’Agrupament 
Escolta de Vilafranca i va 
formar part del Ball Pla i del 
Ball de l’Àliga de la Festa 
Major de Vilafranca. També 
va ser membre del Consell de 
la Festa Major.

Laura Ramon Martínez
35 anys. Barri del Centre. 
Llicenciada en Psicologia 
per la UOC i mare de dos 
fills. Actualment treballa 
de cambrera. Des dels 
inicis ha estat propera a la 
Candidatura per la Unitat 
Popular (CUP), ha participat 
en diferents associacions 
de la vila.
 

Llorenç Casanova
35 anys. Barri de la 
Barceloneta. Llicenciat en 
Sociologia per la Universitat 
de Barcelona, i postgraduat 
en govern local i en 
demografia. Actualment 
exerceix de tècnic de 
dinamització comunitària 
a l’administració pública. 
Ha treballat en diferents 
projectes en el camp de la 
investigació i la recerca. Des 
de maig de 2009 és regidor 
a l’Ajuntament de Vilafranca 
pel grup municipal de la 
CUP.  Ha estat representant 
de la CUP a l’Organisme 
Autònom Torras i Bages, a 
la Comissió de Solidaritat i 
Cooperació i de la Comissió 
de Seguiment dels 
pressupostos participatius.  
És soci de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs i del Casal 
Popular de Vilafranca.  
Vinculat des dels anys 90 a 
l’esquerra independentista 
de Vilafranca. 



LIMITACIÓ DE MANDATS
Un màxim de dues legislatures per candidat.

LIMITACIÓ DE SOUS
Si es governa, es cobrarà com a màxim 2’5 
vegades el salari mínim interprofessional en total, 
sense possibilitat de cobrar cap altre assignació 
pública de cap tipus. L’assemblea decidirà el destí 
de qualsevol ingrés institucional de la candidatura
i dels seus càrrecs electes.

INCOMPATIBILITAT DE CÀRRECS
Només es podrà ocupar un càrrec públic, 
a excepció d’aquells que per obligació legal van 
vinculats a un altre càrrec (com els consellers 
del Consell Comarcal). Els diputats a la Diputació 
Provincial també ho són en qualitat de regidors
als ajuntaments, però en aquest cas no es podrien 
ocupar més d’un càrrec de responsabilitat 
(alcalde i president o vice-president, per exemple).

ASSEMBLEARISME
L’assemblea de la candidatura, formada per totes 
les persones que en són membres o participen en 
el projecte, és el màxim òrgan de decisió. Tot es pot 
sotmetre a consideració de l’assemblea per part 
de qualsevol dels seus membres. 

L’assemblea decideix el funcionament del debat
i presa de decisions, i pot revocar càrrecs
i decisions preses en altres àmbits de treball.

Els càrrecs electes es comprometen a respectar 
aquests principis programàtics, ètics
i de funcionament de la candidatura, a donar 
comptes de la seva activitat institucional i política, 
i a posar el seu càrrec a disposició de l’assemblea, 
si així li ho requereix. 

També es comprometen a publicar la declaració 
de bens personals abans i després de l’exercici 
del càrrec si així li ho requereix l’assemblea 
o la CUP-Poble Actiu.

Donat que legalment l’exercici d’un càrrec electe 
és personal i intransferible, els candidats de la CUP 
signaran aquest document per deixar constància 
escrita del seu compromís amb aquests principis
i amb la voluntat de l’assemblea que representa.

PRINCIPIS 
POLÍTICS I 
FUNCIONAMENT 
DE LA CUP

EL MARC IDEOLÒGIC DEL MUNICIPALISME 
ALTERNATIU PER A LES ELECCIONS DEL 
2015 ÉS EL DOCUMENT “COMPROMÍS PER 
UN MUNICIPALISME AL SERVEI DE LES 
CLASSES POPULARS”, SIGNAT PER LA CUP 
I ONZE CANDIDATURES LOCALS.

ELS CANDIDATS DE LA CUP
ES COMPROMETEN A ASSUMIR
EL CODI ÈTIC:



Meri Marçal Mestres
32 anys. Barri del Centre. 
Treballa en una escola de 
Vilafranca com a mestra 
especialista d’Educació 
Musical. Té un postgrau 
en gestió de conflictes 
educatius. Ha sigut monitora 
del GEP durant 8 anys i 4 
a l’Associació Creixent. Ha 
sigut membre de l’Ateneu 
Popular X.
 
Hortènsia Ventura Grimau
72 anys. Barri del Poble Nou. 
Està jubilada i actualment 
milita a la Intersindical-CSC. 
Va haver d’exiliar-se a França 
entre 1964 i 1986 per la 
repressió exercida durant la 
dictadura franquista contra 
el poble català. Des de l’exili 
va estar militant a la CGT.

Otger Amatller Gutiérrez
38 anys. Barri del Poble 
Nou. Va ser regidor de la  
CUP de Vilafranca entre 
els anys 2003 i 2009. Ha 
estat un dels impulsors 
del Casal Popular de 
Vilafranca. És psicòleg 
especialitzat en la prevenció 
i l’atenció a consums 
problemàtics de drogues. 
És professor del Màster en 
Drogodependències de la 
Universitat de Barcelona. 
 

Xavier Navarro Domènech
50 anys. Barri de les Clotes. 
Treballa en un empresa 
de màrqueting digital, viu 
en parella i té una filla. 
Des del 2007 és regidor a 
l’Ajuntament de Vilafranca 
pel grup municipal de la CUP. 
Ha estat representant de 
la CUP al Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès, al Consell 
Escolar Municipal i a la 
Comissió de la gent gran i, 
actualment és representant 
del Consell de Salut de 
Vilafranca. Ha participat 
a l’AMPA del Mas i Perera.  
Als anys noranta va militar 
al Moviment de Defensa 
de la Terra, als Comitès 
de Solidaritat amb els 
Patriotes Catalans, als 
Grups de Defensa de la 
Llengua i al sindicat CGT. 
Actualment és col·laborador 
de les associacions ACAPS 
Wilaya, Amics de Puerto 
Cabezas i activista pel dret a 
l’habitatge. 

Vanesa Rafecas Figueras
37 anys. Barri del Poble Nou. 
És de la Bleda, tot i que fa 
6 anys que viu a Vilafranca. 
Treballa al departament 
logístic d’una empresa 
vilafranquina. És membre 
d’ACAPS Wilaya Alt Penedès 
i del Casal Popular de 
Vilafranca. 

Jaume Ramon Martínez 
37 anys. Barri de les 
Clotes. Treballa d’operari 
en el sector del transport. 
Ha participat en diferents 
organitzacions de l’Esquerra 
Independentista des de la 
meitat de la dècada dels 
noranta. Actualment milita 
a Endavant i a la CUP, i és 
soci del Casal Popular de 
Vilafranca.



PROPOSTES 
PER CAPGIRAR
VILAFRANCA 

Pla de xoc contra la pobresa
Prohibició de desnonaments 
i talls de subministraments 
 
Reorganització 
i canvis de regidories 
Creació de la Regidoria 
de Drets Socials,  
la de Participació ciutadana 
i la de Relacions Intercomarcals 
 
Reducció el sou dels regidors 
i regidores un 20% 
Rebaixarem la despesa 
pública actual. 
 
Inici de processos de sanció 
contra les entitats financeres 
que tinguin habitatges buits 
tancats des de fa més de 2 anys. 
 
Posada en marxa de processos 
participatius per a l’elaboració 
del pressupost municipal.

Paper actiu en el procés de 
construcció nacional cap a la 
Independència.

Pla per una vila accessible 
i adaptada a tothom  
Xarxa efectiva de carrils 
i carrers bici i eliminació 
de barreres arquitectòniques. 
 
Adquisició d’habitatges buits 
per incorporar-los a la borsa 
d’habitatge social 
 
Creació d’una cooperativa 
de crèdit  
Impulsarem l’economia 
local basada en autònoms 
i petites empreses. 
 
Recuperació de l’ús social  
dels carrers i places  
Aturada de l’ordenança 
de civisme que limita els usos 
de l’espai públic i persegueix  
la pobresa. 
 
Obertura del menjador 
del Casal d’avis del carrer 
Beneficència.

Referèndum sobre l’ús de 
l’equipament municipal de 
l’antic INCAVI.

Proposta concreta  
de model d’enoturisme,  
basat en valors de sostenibilitat, 
comunitaris i cooperatius, en 
el foment d’un model agrícola 
respectuós amb el medi natural 
i el territori i amb la pagesia,  
de turisme cultural, familiar, etc. 
 
No renovació de concessions 
i convenis amb empreses 
privades 
com Saba, i progressiva 
municipalització de serveis 
(funeraris, escolars...).  
 
Avenç cap a la plena 
implementació d’un model 
energètic basat 
en les energies renovables. 
 
Pla d’equipaments públics  
amb la necessitat d’un Centre 
Cívic a l’Espirall i local pels 
joves. 
 
Reconeixement jurídic i polític 
per a la Vegueria Penedès  
L’ Ajuntament de Vilafranca 
com a part activa. 

2015-2016 2016-2019

QUAN ENTREM A GOVERNAR HI HAURÀ 
ACCIONS QUE PODREM DUR A TERME DE 
SEGUIDA, PERÒ D’ALTRES NECESSITARAN 
UN PROCÉS MÉS PROFUND. DETALLEM 
AQUESTA TEMPORALITZACIÓ I ALGUNES 
DE LES PROPOSTES MÉS DESTACADES 
DEL PROGRAMA.

ACCIONS AMB EFECTES
A LLARG TERMINI 



   

    

EX
CLU
SIÓ

Regidoria de participació
Amb consells de barri per a 
decidir entre totes i tots.

Pressupostos municipals 
participatius 
Per governar 
col·lectivament la vila.

Compromís de transparència 
i ètica social 
En els comptes municipals,
crèdits i subvencions.

Pla d’equipaments públics 
Per definir usos i adaptar-los 
a les necessitats reals de la 
vila.

Un Espai de Creació Activa 
Dinamitzat i gestionat per 
les pròpies entitats.

Municipalització de
serveis escolars
Casals, extraescolars,
vetlladors i obertura de patis.

Regidoria de drets socials
Contra l’exclusió.
Ni fred, ni gana, ni foscor.

Borsa d’habitatge social
Amb la incorporació 
d’habitatges en desús.

Desenvolupament local
Amb l’autoocupació, 
cooperativisme i petita i 
mitjana empresa com a eines. 

Elaboració d’un pla local 
d’ocupació
Per lluitar contra l’atur 
i la precarietat laboral. 

Energies renovables
Transició cap a un model 
energètic basat en
energies renovables.

Urbanisme social i 
sostenible 
Desenvolupament 
i planificació a llarg termini.

Pla de mobilitat 
Per a afavorir el transport 
públic i els desplaçaments 
a peu i amb bicicleta.

Impuls de la Vegueria 
Penedès
I millora les relacions amb
la resta del Penedès.

Independència
Compromís amb el poble
català en el procés 
cap al seu alliberament. 

!



MOCIONS
PRESENTADES 
2011-2015 

 

EN AQUESTA LEGISLATURA 
HEM TREBALLAT AMB LES DIFERENTS 
LLUITES A VILAFRANCA, AL PENEDÈS 
I EN EL CONJUNT DEL PAÍS. 

HEM TREBALLAT PER UN AJUNTAMENT 
QUE POSI EL CENTRE D’ATENCIÓ  
EN LES PERSONES I EN ELS SEUS DRETS, 
SOCIALS I NACIONALS.  

OBRIM L’AJUNTAMENT: 
PARTICIPEM I DECIDIM

Transparència (4)
Democràcia (2)

UNA VILA AL SERVEI
DE LES PERSONES

Habitatge (12)
Sanitat (5)
Treball (5)
Cohesió social (6)
Drets civils (5)
Solidaritat (9)

UNA VILA VIVA,
ACTIVA I CREATIVA

Cultura (10)
Ensenyament (6)

UNA VILA INTEGRADA 
EN L’ENTORN

Ecologisme i medi ambient (6)
Transport públic (4)

CAIXA PENEDÈS
FUNDACIÓ PINNAE

Caixa Penedès
Fundació PINNAE (6)

COMPROMÍS
AMB EL NOU PAÍS

Independència i llibertats nacionals (8)
Vegueria Penedès (1)

ALTRES

Altres (4)

MOCIONS APROVADES (70)

MOCIONS NO APROVADES (18)

MOCIONS RETIRADES (3)

TOTAL (91)





Imprès a Vilafranca
suport al comerç local


