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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 dels joves, de la 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, 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.
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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.

Bon govern i transparència
Les institucions municipals presenten límits jurídics i polítics derivats de la seva pròpia
estructura, i de la seva dependència d’un marc jurídic i administratiu del Règim del 78 encara
vigent. Això no obstant, la CUP afrontem la participació institucional als municipis des de la
lògica superadora que el marc juridicopolític de l’estat cedeix als municipis.
Per això, som conscients que més enllà de la gestió concreta, compromesa i eficaç que
puguem desenvolupar a la institució, és imprescindible el protagonisme veïnal i del conjunt
de la població per a desplegar unes polítiques municipals centrades en la construcció de
sobiranies que han de ser recuperades de drets per a veïns i veïnes. Per a fer-ho possible
proposem:
·

Una política que prioritzi i defensi la sobirania municipal:

a. Prioritzar les polítiques que donen resposta a les emergències socials, les polítiques
feministes i de gènere, la creació d’ocupació i la defensa ambiental per davant de les polítiques
de contenció i reducció del deute.
b. Explorar alternatives a La llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL),
que limita l’actuació municipal, recuperant i augmentant les competències recentralitzades
per a l’Estat espanyol.
c. Desenvolupar la llei de contractes del sector públic per tal de:
- Exercir i defensar les competències pròpies davant dels ens supramunicipals, i denunciar
el model de finançament clientelista que sovint es generen des de consells comarcals i
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diputacions.
- Assegurar la igualtat en la prestació de serveis i en l’execució de polítiques públiques fent
que sigui el municipi i no altres administracions qui els presti i/o defineixi.
- 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.
- Detectar des de l’Ajuntament aquells processos transformadors ja existents i dotar-los de
les eines per facilitar el seu desenvolupament, així com dinamitzar tots aquells projectes que
tinguin com a finalitat la consecució de sobiranies.
·

Criteris de governança i bon govern:

a. Estar presents allà on la comunitat pren decisions, comprometent-nos amb elles. Cal
generar espais de participació de la població i fortificar les seves conquestes, socialitzant
béns i valors i, plantejant un treball coordinat amb altres forces polítiques, col·lectius i entitats
municipals.
b. Desenvolupar mecanismes i instruments de participació directa.
c. Generar una nova praxis política que trenqui amb xarxes clientelars basades en l’afinitat
política, destinant els recursos en allò necessari pel municipi i la seva població.
d. Lluitar contra el neoliberalisme i les seves polítiques i pràctiques dins i fora de l’àmbit
municipal, eliminant d’entrada, l’estructura empresarial i gerencial de l’ens municipal.
e. Prioritzar la gestió pública municipal i les municipalitzacions de serveis públics davant de
les externalitzacions o privatitzacions. En aquells casos on no sigui possible, prioritzar la
contractació de cooperatives i petites i mitjanes empreses del territori.
·

La transparència com a principi d’actuació i de qualitat democràtica:

a. Fer front a qualsevol forma de corrupció i clientelisme. A partir d’una gestió directa i
democràtica dels serveis municipals, i promoure, si és necessari, auditories de la gestió i el
deute. Denunciar les despeses de caire electoralista o amb finalitat clientelista.
b. Mesures que garanteixin una informació municipal clara i objectiva. Control dels sous dels
regidors i regidores, així com dels ingressos i despeses dels partits que tenen representació
al plenari municipal, informar de la sol·licitud de crèdits bancaris per part dels partits, amb la
posterior publicació de dades al web de l’ajuntament.
c. Publicar subvencions, ajuts, contractacions, etc. sobre tot allò que fa referència a les
aportacions econòmiques a entitats i col·lectius, i a la contractació externa d’empreses.
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Fiscalitat justa
El pressupost municipal és l’eina econòmica que serveix per planificar les despeses i els
ingressos d’un ajuntament. Les dues parts més importants d’un pressupost són, als
ingressos, la fiscalitat, i, a la despesa, el model de prestació de béns i serveis. La fiscalitat
ens permet incidir en el model de recaptació d’impostos i taxes, alhora que la prestació de
serveis en la municipalització i internalització de serveis municipals.
Tot i que el pressupost d’un ajuntament està clarament inserit dins de la lògica institucional,
és un instrument amb una clara intencionalitat i incidència política. Així doncs, volem
incorporar els principals valors i principis polítics que ens defineixen, com la justícia social,
el repartiment de la riquesa i el treball, la municipalització de béns i serveis, l’educació, la
transformació i cohesió social, i temes transversals com la transparència, les polítiques de
gènere, l’aprofundiment democràtic o la sostenibilitat.
La CUP, des d’un posicionament d’esquerres, apostem i treballarem per 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. Els objectius principals
són:
·

Redistribuir les dotacions pressupostàries prioritzant i augmentant les de matèria de
serveis socials, intentant que tots els serveis s’ofereixin de forma municipalitzada.

·

Desplegar una política d’hisenda municipal basada en la justícia distributiva en la
mesura del possible. Aplicant la fiscalitat progressiva, és a dir, aplicant un sistema
de tarifació que té en compte els criteris de renda a l’hora de determinar el valor
a aportar de cada contribuent. Així, s’aconseguiria ajustar al màxim (suprimint o
rebaixant) les taxes sobre serveis essencials i municipals.

·

Explorar i portar al màxim de les seves possibilitats la Llei d’Hisendes Locals en
relació als impostos municipals:

a. Impost sobre Béns Immobles (IBI):
- Aplicar bonificacions a l’IBI en funció de la renda introduint quan sigui
possible criteris socials i de gènere.
- Aprovar un recàrrec de l’IBI als habitatges buits.
- Introduir l’IBI diferenciat en indústries i comerços amb major valor cadastral.
- Subvencionar una part de l’IBI a persones propietàries que posin a lloguer
un habitatge a través de la borsa pública de lloguer social o bé a un preu un
20-50% per sota del preu de mercat.
b. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Apujar-lo al màxim atès que només el
paguen les

empreses que facturen més d’un milió d’euros.

c. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO):

·

Apujar al màxim el tipus de l’ICIO en la construcció d’obra nova.
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Bonificar les obres de rehabilitació fetes en edificis de més de 50 anys,
garantint que la rehabilitació és real i socialment beneficiosa i que no
representa un intercanvi de favors.

d. Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
Aplicar un
així

tipus més alt de gravamen en les compra vendes del tram de 0-5 anys, per

gravar l’especulació.
·

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

Municipalitzacions
Els serveis públics i els equipaments municipals no han quedat al marge dels processos
de privatització que van arrencar durant els anys 80. Aquest fet ha suposat sotmetre a la
lògica de criteris de mercat i, per tant, dels beneficis privats, la prestació de serveis públics
imprescindibles per a la garantia de drets. Malauradament, durant els últims anys, els
ajuntaments han tendit a privatitzar, amb contractes de llarga durada, la gestió de molts
serveis públics i municipals en benefici d’empreses privades amb ànim de lucre. Aquest
sistema provoca diferents greuges, com per exemple la perversió que implica el fet que
l’ajuntament contracti empreses que no garanteixen sempre un treball digne i de qualitat.
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. Volem el manteniment i
el desenvolupament dels serveis de titularitat pública amb la implicació directa de la població
i les entitats en la seva planificació i gestió, garantint així el seu control democràtic.
Proposem la municipalització dels serveis públics i els equipament:
·

Per garantir més drets a veïns i veïnes, i fer l’accés als serveis públics equitatiu, tendint
a la universalitat i no condicionat als recursos econòmics dels quals es disposi.

·

Per a la cerca del benestar de la comunitat, la proximitat en la prestació i la vocació de
servei comunitari adreçat a totes les veïnes del municipi.

·

Per a la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores que presten
aquests serveis i l’equiparació de totes les treballadores que presten un servei públic
ja siguin treballadors de l’administració pública o d’una empresa privada.

·

Per aconseguir el control i la participació pública en la planificació del servei i en la
gestió.

Igualment, en tant que no pretenem municipalitzar serveis i equipaments per gestionar-los
amb els mateixos paràmetres que una empresa privada, pensem que cal:
·

Una municipalització plena dels serveis que actualment l’Ajuntament ofereix en règim
de concessió. I mentre no sigui possible, els plecs administratius establiran plantilla
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obligatòria mínima pel desenvolupament d’un servei, així com les hores de treball i les
retribucions.
·

Que el sistema de distribució d’aquests serveis públics sigui universal, fet que significa
que totes les persones han de poder cobrir totes les necessitats fonamentals amb
independència de si estan vinculades o no al mercat de treball i al sistema productiu.

Hi ha alguns àmbits d’actuació que són especialment urgents i que tenen un impacte directe
sobre les nostres vides:
·

Municipalització i replantejament del tractament de residus i dels serveis municipals.

·

Serveis sociosanitaris i de dependència municipals en absència d’una xarxa pública
única i no concertada que garanteixi l’equitat d’accés.

·

Gestió municipal dels sistemes d’aparcament de la via pública (zones blaves).

·

Control públic dels preus dels serveis funeraris de Vilafranca o crear una alternativa
de titularitat pública.

·

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.

·

Reobertura d’una oficina pública de gestió d’habitatges.

Desenvolupament i governança local
Volem generar dinàmiques econòmiques i socials pròpies del territori que responguin a un
model de desenvolupament local que sigui integral, social i respectuós mediambientalment,
fomentant un model cooperatiu, comunitari, endogen i de proximitat. Hi ha altres maneres de
satisfer necessitats socials i que no sempre han de ser mercantilistes ni assistencialistes, per
exemple a través de l’economia solidària i d’intercanvi o l’economia col·laborativa. Entenem que
el paper de l’administració local és el de fomentar aquest tipus de model de desenvolupament.
També proposem revertir les externalitzacions de serveis públics i assumir des de l’administració
pública la seva tasca, garantint llocs de treball de qualitat, un control democràtic dels serveis
i la màxima transparència.
Les polítiques sostenibles promouen la inclusió de clàusules socials, ètiques i mediambientals
que pretenen transformar la contractació pública en una eina per generar un impacte social
que acabi beneficiant els col·lectius més vulnerables i les persones en risc d’exclusió social.
Les Contractacions Públiques Socialment Responsables es refereixen a les operacions de
contractacions que tenen en compte alguns dels següents aspectes: oportunitats d’ocupació,
treball digne, compliment dels drets socials i laborals, inclusió social (incloses les persones
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amb diversitat funcional), igualtat d’oportunitats, criteris de sostenibilitat mediambiental,
comerç ètic, igualtat de gènere i acció positiva, responsabilitat social de les empreses, etc.
Per això proposem:
·

Creació d’unes bases ètiques de contractació.

L’Ajuntament ha de tenir unes bases ètiques de contractació i que s’apliquin sempre,
en concursos públics; que 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 i les seves
treballadores. Clàusules socials en totes les contractacions i concessions.
·

Control efectiu dels serveis públics amb caràcter transversal i transparent en la gestió.

Ampliar i enfortir els serveis públics municipals propis mitjançant l’ampliació de plantilla amb
unes condicions laborals dignes. Municipalització de tota la cartera de serveis socials i d’altres
serveis de la ciutat (ara en mans d’empreses privades).
En cas d’externalitzar serveis puntuals, contractar empreses que acompleixin criteris
de

l’economia social i solidària (clàusules socials, de gènere i territori) i una gestió

comunitària dels
·

serveis.

Desenvolupar la llei de contractes del sector públic.

Desenvolupar la llei 9/2017 de contractes del sector públic, aprofundint amb els criteris
feministes, inclusius, mediambientals i de drets laborals en les noves contractacions i/o les
revisions deis contractes existents:
Exercir les competències pròpies i defensar-les davant les centrals de compres i ens
supramunicipals, denunciant un model de finançament que buida de poder el municipi
enfront de

la lògica clientelista de les diputacions.

Assegurar la igualtat en la prestació de serveis i en l’execució de polítiques públiques
fent que

siguin els municipis i no altres ens qui els presti i/o defineixi, defugint

visions supramunicipals que

obvien la diversitat i les singularitats de cada realitat

local.
·

Criteris de governança ètics i populars.
Generar sistemes i protocols de participació activa del personal de l’Ajuntament en
les anàlisis i millores a realitzar en cada servei.
Desenvolupar mecanismes i instruments de participació popular directa que fugin
- 10 -

Programa electoral 2019-2023

CUP Vilafranca del Penedès

de les dinàmiques de mera gestió municipal, ja que només així podrem avançar en
veritables projectes de transformació de la nostra vila.
Lluita contra el neoliberalisme i les seves polítiques i pràctiques. L’Ajuntament
eliminarà de l’àmbit municipal totes les estructures programes, polítiques, línies
d’actuació, projectes de caràcter neoliberal o fomenti el neoliberalisme dins i fora de
I’Ajuntament, per ser contràries a les funcions públiques i democràtiques i, perquè
han representat un veritable frau i boicot al servei públic durant tots aquests anys
de govern.

Democràcia i participació
Els municipis, que són l’àmbit d’actuació política i administrativa més propera a la ciutadania,
són l’espai on més fàcilment es poden construir estructures que permetin la participació
directa i permanent de la població. Algunes d’aquestes iniciatives no requereixen res més que
la voluntat política per part del govern i són una bona eina per començar a gestar una canvi
polític en les formes de treball. Des de la CUP entenem la participació ciutadana com l’embrió
d’un nou model democràtic, econòmic i social que permeti revertir l’actual presa de decisions
consolidant un model de baix a dalt.
Partint d’aquests plantejaments és voluntat de la CUP adoptar la participació ciutadana
com a eix transversal i fonamental del seu discurs i de la seva acció política. Amb la voluntat
d’executar un procés d’aprofundiment democràtic en els municipis plantegem una sèrie de
propostes i mesures correctores per reactivar l’actual democràcia. L’objectiu d’aquestes
propostes van orientades a:
· Atorgar a la població el protagonisme en els processos de gestió municipal.
· Afavorir i potenciar els mecanismes de participació directa.
· Potenciar la gestió col·lectiva, la corresponsabilitat de la població i la màxima
transparència en la gestió municipal.
· Iniciar processos reals de descentralització administrativa, política i de recursos, per
apropar les decisions a la població i possibilitar la seva participació de forma efectiva.
La CUP vol impulsar que l’ajuntament cedeixi espais de decisió política al conjunt de la població
de manera que intervingui directament en el debats públics, decideixin sobre qualsevol
qüestió d’interès general i que aquestes decisions siguin realment vinculants.
Iniciatives com obrir la participació als plens, crear una regidoria pròpia amb personal i recursos
per dinamitzar i fomentar la participació dels ciutadans o l’aposta per les noves tecnologies
com a eina de participació són propostes que poden ser fàcilment assumides per qualsevol
govern.
Més enllà de mesures concretes, la CUP aposta per crear estructures estables de participació
que superin les actuals limitacions de les institucions municipals:
· Elaboració de pressupostos participatius:
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El pressupost municipal és la principal eina de gestió d’un ajuntament. En el pressupost
municipal es concreten les despeses que l’ajuntament farà al llarg de tot l’any. És per això
que si volem avançar cap a una democràcia més participativa i fomentar la pràctica de
la transparència en la gestió municipal és fonamental que la decisió d’aquestes accions
es sotmetin a participació ciutadana. En això consisteix el Pressupost Participatiu: és
la ciutadania qui decideix directament com es gasten els diners municipals anualment.
·

Creació de la regidoria de participació:
Cal que l’Ajuntament es doti d’una regidoria pròpia de participació ciutadana que lideri
les propostes que prèviament es decideixen en l’àmbit de la participació. Cal crear,
doncs, un Departament de Participació Ciutadana, però de caràcter transversal amb la
resta de departaments de l’administració local.

· Creació de la regidoria de barris:
Aquesta regidoria ha de ser el contacte directa amb entitats i persones de cada barri
establint llocs i hores de visita regular. També aquesta regidoria serà la responsable de
dur a terme les assemblees de barri.
Les assemblees de barri han de ser aquell espai que, per proximitat, ofereixi als
ciutadans la possibilitat de participar directament, amb els seus veïns/es i en el seu
entorn més proper, de la política i de la gestió municipal. L’assemblea de barri permet
debats amb molta més participació i alhora permet tractar els temes d’interès més
immediat pels veïns/es.
· Consell de la Vila:
És un òrgan de participació en el qual la ciutadania i representants de les entitats
debaten amb representants polítics i tècnics de l’ajuntament els assumptes públics
locals (pressupostos, POUM, infraestructures, habitatge, cultura, salut...). Aquest òrgan
permet superar les limitacions i la rigidesa dels plens municipals.
·

Taules específiques (taules contra la pobresa, per l’ocupació, etc.):
Són espais de participació on es tracten conflictes específics de caire social,
econòmic, etc. Són espais de participació pensats per impulsar mesures de xoc contra
problemàtiques de caràcter urgent i en les que hi participarien persones i entitats
directament relacionades en l’àmbit d’actuació concret.

· Referèndums i consultes municipals:
Entenem el referèndum com una eina de participació ciutadana que cal normalitzar i
utilitzar com a mètode d’intervenció política habitual. La convocatòria de referèndums
o consultes ha de servir per implicar el conjunt de la població en la presa de decisions
col·lectives, especialment en aquelles decisions polítiques d’interès general de
competència municipal.
· Enfortiment i dinamització del teixit associatiu:
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La consolidació d’un teixit associatiu viu, conformat per entitats dinàmiques,
democràtiques i independents, ha de ser una prioritat des del punt de vista de la
participació ciutadana. És per això que apostem per dotar de suport organitzatiu,
logístic i financer les associacions per tal que puguin desenvolupar la seva activitat
amb plenitud i materialitzar els seus objectius.
Per altra banda, cal potenciar la cogestió i la gestió participativa que dotin d’un paper
protagonista

els actors implicats. En aquest sentit es proposa estudia mesures de

corresponsabilització entre

l’administració local i les entitats ciutadanes en l’ús i

la gestió d’equipaments i infraestructures

públiques, per tal d’incrementar el

reconeixement, la confiança i la responsabilitat del teixit
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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.

Drets socials
Avui en dia encara existeixen nombrosos drets que no són “efectius” i la ciutadania té moltes
dificultats per orientar-se en el laberint dels procediments administratius i jurídics. La vida a
la vila també ens imposa actualment l’obligació de precisar millor determinats drets, ja que hi
vivim, hi busquem feina, ens hi desplacem. També ens imposa el reconeixement de nous drets:
el respecte del medi ambient, la garantia d’una alimentació sana i saludable, de la tranquil·litat,
de les possibilitats d’intercanvi i lleure, etc. La ciutat apareix com el recurs per a un nou espai
polític i social. És aquí on s’obren les condicions per una democràcia de proximitat.
Els drets humans són universals, indivisibles i interdependents, i tots els poders públics són
responsables de la seva garantia, però que el seu reconeixement i els mecanismes que en
permeten l’execució encara són insuficients, sobretot pel que fa als drets socials, econòmics
i culturals. I estem convençudes que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i
la garantia dels drets humans per a tots els habitants de les ciutats sense cap exclusió en la
promoció dels valors de cohesió i protecció dels més vulnerables.
Per això, veiem la necessitat de l’existència d’una Regidoria pels Drets Socials que defensi amb
solemnitat i claredat les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants
de la vila i el compromís del govern municipal de garantir-los, que permeti millorar el benestar
i la qualitat de vida de tothom. És hora que els ajuntaments siguin una peça activa per a la
transformació de l’actual sistema neoliberal basat en el màxim benefici d’uns pocs per sobre
dels drets de la majoria. Apostem per la transformació de l’actual ordre econòmic i social com
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a única via per posar fi a les desigualtats socials generades per un sistema capitalista cada
cop més agressiu. Cal un canvi i deixar de banda l’orientació assistencialista i caritativa, que
només lluita contra les conseqüències, per solucionar l’origen de les causes que provoquen
les desigualtats.
Per això, ens comprometem a iniciar accions en l’àmbit municipal de superació del model
actual:
·

Optar per un nou model de gestió i participació basat en la realitat local.

·

Potenciar el cooperativisme de distribució i consum com a alternativa al capitalisme
especulatiu.

·

Implicar directament a la població en la planificació i gestió del manteniment i
creixement dels serveis de titularitat pública (sobretot serveis educatius, sanitaris,
laborals, d’habitatges, etc.) davant de l’ofensiva neoliberal i demagògica que promou
les privatitzacions i la reducció de recursos per a uns serveis públics i de qualitat.

·

Generar polítiques per a promoure la participació, debat i mobilització de cara als
conflictes socials que puguin afectar a la vila i fer front a la ‘criminalització’ dels
sectors més pobres de la vila.

Per tot això, des de la CUP proposem:
·

Creació de la Regidoria pels Drets Socials

Volem reorientar i reestructurar l’actual Regidoria de Serveis Socials, cap a una regidoria
basada en els drets socials de les persones, entesos com a drets irrenunciables per a tothom,
universals i personals, que viu a Vilafranca, i que s’han de fer efectivament accessibles a totes
les persones.
Per tant, proposem en primer lloc, el canvi de nomenclatura d’aquest servei i que es digui
Regidoria pels Drets Socials. L’objectiu d’aquesta nova regidoria ha de ser el d’assegurar
un ampli ventall de drets bàsics de les persones, entès com un pilar bàsic de qualsevol
democràcia, i no només pal·liar situacions límit. Cal entendre que s’ha d’anar més enllà del
simple assistencialisme, i promoure una transformació de l’actual sistema socioeconòmic.
Aquesta nova regidoria haurà de modificar substancialment els seus objectius i superar
l’estadi actual, on s’intenten alleugerir les conseqüències de situacions difícils de necessitat
econòmica o de problemàtica d’exclusió social, a un estadi on es treballi per solucionar les
causes que provoquen aquesta problemàtica o necessitat. Cal pensar en un nou escenari, on
la regidoria resol i defuig de polítiques i actuacions que perpetuen la demanda i la dependència
d’usuaris/es d’aquests serveis.
Per això, és bàsic situar aquesta ‘nova’ regidoria en una posició principal dins de l’organització
municipal, i que d’allà en derivin els diferents serveis. Serà la regidoria motor, on s’assegurarà
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una transversalitat real en totes les polítiques públiques (culturals, esportives, educatives,
ambientals, urbanístiques, laborals, econòmiques, de gent gran, de joves, de dones, etc.).
Els pressupostos municipals hauran de prioritzar l’aplicació de les partides necessàries per
a fer efectius aquests drets socials universals amb l’objectiu d’aconseguir la plena igualtat
d’oportunitats.
Per a no burocratitzar i per poder descongestionar l’administració local i garantir la ràpida
solució dels problemes que plantegin les persones, cal que la regidoria de drets socials disposi
d’una finestra única que agiliti, solucioni i assessori de forma ràpida i eficaç les problemàtiques;
i per tal de facilitar una informació no difusa a la població i, a la vegada, una accessibilitat als
recursos existents en un temps raonablement breu.
Aquesta regidoria, que seria el pilar estructurador de totes les actuacions i polítiques públiques,
necessitaria una eina de coneixement important, bàsica i transversal, un Observatori pels Drets
Socials, eina d’assessorament, amb dades reals i actualitzades de tots els serveis públics de
la vila i que tingui fonts de coneixement d’altres administracions supramunicipals. D’aquesta
manera, la informació serà pública, transparent i comparable de tots els recursos de la vila, es
podrà detectar necessitats i millores en aquests i es realitzarà un treball tècnic transversal real
i de seguiment i avaluació de la qualitat dels serveis.
Per tal d’avançar en aquest sentit i amb la intenció de vetllar perquè així sigui, caldrà elaborar
una Carta pels Drets Socials participada i transversal. Per ser una vila totalment inclusiva, els
vilafranquins i les vilafranquines han de gaudir d’una carta de drets irrenunciables, així com la
implementació d’aquells acords orientats a la millora i salvaguarda dels drets socials. Sustentat
i garantit per l’acció del govern municipal.
Aquesta carta s’ha de plantejar des d’una òptica global i ha de ser dissenyada amb la participació
ciutadana i amb visió transversal. La redacció ha d’incorporar el conjunt d’actors associatius
i comunitaris que operen en el terreny de la inclusió i la cohesió, defensa dels drets socials, i
integrant els programes que des de diferents sectors i regidories de l’Ajuntament s’impulsen
en aquest àmbit. Com a primer pas s’han de definir i reconèixer participativament quins són
els drets socials de les persones que viuen a Vilafranca, per després treballar des de totes les
regidories de forma transversal per tal de garantir el seu exercici. Caldrà crear una comissió de
seguiment formada pels grups municipals i agents socials per fer efectiva aquesta carta, que
vetlli per la seva execució i avaluï anualment el seu compliment.
·

Desenvolupament de Mesa d’emergència social i habitacional

Com un espai de participació i de treball compartit amb el teixit associatiu del municipi implicat
en els àmbits de l’habitatge i social (Sindicat de llogateres, PAH, Càritas, jutjats, associacions
de veïns i entitats del Tercer Sector) amb una gestió oberta i transparent.
Garantir que no hi hagi talls de subministraments energètics ni d’aigua a les famílies i/o
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persones amb dificultats econòmiques.
·

Elaboració d’un Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social

Volem caminar perquè Vilafranca sigui una vila inclusiva, i per això treballem per una societat
més justa i igualitària, on tothom pugui gaudir d’aquests drets bàsics irrenunciables, universals
(no subjectes al treball productiu, contributius) i personals (no familiars), ja que sinó no hi ha
la possibilitat de desenvolupar una democràcia en les relacions socials i en la vida econòmica
que regeix la nostra societat i convivència. Cal la construcció d’alternatives incrementant les
intervencions de treball comunitari amb l’objectiu de reforçar i teixir lligams densos en els
barris i l’apoderament individual i comunitari. Garantir la dotació pressupostaria i l’impuls
d’estratègies de les intervencions comunitàries i frenar la imposició d’intervencions aïllades.
Recuperar l’espai públic pera l’ús comú. Lluitar per crear un dret a la ciutat i frenar l ‘apropiació
de l’espai públic per part deis interessos corporatius.
En aquest sentit, la construcció d’un Centre Cívic dinamitzat permetria i facilitaria el
desenvolupament de polítiques comunitàries, d’inclusió i generadora d’igualtat d’oportunitats.
·

Prioritzar la lluita contra qualsevol forma de pobresa i exclusió

Crear observatoris de la pobresa i l’exclusió social per tal de conèixer quina és la situació
real de la qual partim, i establir indicadors periòdics sobre l’estat de les condicions de vida
a la vila, per tal de facilitar l’aplicació de les polítiques pertinents pera afrontar les diferents
situacions.
Protegir especialment aquells col·lectius que pateixen problemes d’addiccions i de salut
mental i seguir lluitant contra les barreres implícites amb què es troben les persones en
situació administrativa irregular per accedir als serveis socials. Dotar-se dels recursos
necessaris perquè la lluita contra l’exclusió i la pobresa sigui una prioritat d’actuació.
·

Serveis funeraris assequibles per a tothom

Treballar per aconseguir uns serveis funeraris que garanteixin un enterrament digne, laic i a un
preu assequible, mitjançant convenis d’obligat compliment amb les empreses adjudicatàries
del servei. Així com facilitar la plurireligiositat en els serveis funeraris de la vila.
·

Propostes en l’àmbit de la cohesió social

L’ajuntament com a entitat pública ha de treballar per millorar el benestar i la qualitat de vida
de la població, promovent i duent a terme polítiques per:
·

Creació de cases d’infants per evitar desemparaments.

·

Generar nous ens interns de solució de conflictes previs a qualsevol
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procediment sancionador que tinguin com a fonament la mediació, abans que
la utilització clàssica dels expedients disciplinaris, que en cap cas significa que
aquests desapareguin.
·

Promoure una adequada planificació, en què s’impliquin els diferents nivells
administratius locals, territorials i nacionals, per teixir i acordar plans de barris
que puguin generar amplis acords i consensos socials i polítics, i que siguin fruit
d’amplis processos de participació veïnal, efectius i vinculants.

·

Impulsar polítiques d’apoderament comunitari, que promoguin la cohesió social,
l’equitat i fomentin el teixit associatiu, a través de la promoció d’activitats
culturals, la recuperació de l’espai públic amb perspectiva feminista i la
reivindicació de la memòria, la identitat i la referencialitat dels barris.

·

Disseny i impuls de polítiques urbanístiques de desfronterització, permeabilitat
i accessibilitat deis barris, per eliminar les barreres que els separen; cal que
la planificació urbana fomenti l a connexió entre barris, trenqui lògiques
centralistes.

Economia i treball
L’economia és un aspecte que condiciona i estructura les nostres vides de forma molt important.
Ens trobem davant d’un model econòmic de mercat i de desenvolupament no planificat que
no satisfà les necessitats reals de la majoria de la població, que ha generat pobresa, atur, mà
d’obra barata, precarietat laboral, desgast i liberalització del sol, pèrdua d’entorn natural, edificis
buits, etc.
No es pot fer front a totes les problemàtiques actuals sorgides d’aquest sistema, apostant
pel mateix sistema que les ha causat. Per això, és necessària una ruptura amb l’actual
model econòmic i cal apostar per un nou model de desenvolupament econòmic local, que es
construeixi de manera col·lectiva, respectuós amb el medi ambient i les persones.
L’economia es percep com un fenomen global que no és possible canviar-lo, però nosaltres
proposem diferents vies i mecanismes que posen de manifest la capacitat de transformació
des del món local, defensem un model econòmic que satisfaci les necessitats socials i
col·lectives. Totes les fases de l’economia, tant processos de producció, de distribució i de
consum s’han de regir sota criteris ètics, democràtics, conscients, participatius, transparents,
socialment responsables, ecològics i solidaris. Compromís per facilitar la creació d’espais de
generació econòmica amb compromís social (des de centres de producció com espais de
distribució i consum responsable).
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Juntament amb tots aquests elements, la contractació pública té una gran transcendència
en la nostra economia, tant qualitativament com quantitativament i la posició privilegiada
que ostenta l’administració pública en aquestes relacions bilaterals de la contractació la
converteixen en un escenari adequat per a l’aplicació de polítiques socials, mediambientals,
laborals i feministes.
Propostes en l’àmbit del treball i l’ocupació:
·

Oficina municipal del treball
Ampliar les tasques d’aquesta oficina segons les necessitats de les persones
en situació d’atur de Vilafranca. Centralitzar en l’oficina tota l’oferta formativa del
municipi i la comarca, i coordinar tota l’oferta de formació ocupacional que s’ofereix
des de diferents institucions i agents. Que tingui capacitat de realitzar diagnòstics i
anàlisis de les necessitats reals de la població que cerca feina i de la situació laboral
a Vilafranca per així distribuir millor els recursos econòmics i tècnics existents i, si
cal, ampliar-los. L’oficina ha de gestionar ofertes de treball amb condicions dignes.

·

Polítiques actives i inclusives d’ocupació
·

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

·

Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques d’ocupació.
Realitzar formació específica en desigualtats de gènere i drets del col·lectiu
LGBTI, des d’una perspectiva feminista, al personal dels serveis locals
d’ocupació. Incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases del
procediment d’inserció laboral i garantir una representació equilibrada de
dones i homes en els programes i les actuacions que es duguin a terme.

·

Les administracions locals i supramunicipals han de ser exemple d’unes
condicions laborals dignes i cal treballar per millorar els convenis laborals i els
drets dels i les treballadores públiques, així com implementar plans interns
d’igualtat per detectar punts a millorar.

·

Generar ocupació estable mitjançant les eines i oportunitats que presenta
l’economia social i solidària (ESS) dedicades sobretot a satisfer necessitats
de la població.
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Promoció de cooperatives de treball o cooperatives de serveis de persones
autònomes, agrupant-les si es creu oportú en espais de cotreball.

·

Promoció, acompanyament i assessorament per a la conversió d’empreses
en fallida en cooperatives de treballadors per donar continuïtat a l’empresa.

·

Explorar noves vies de generació d’ocupació com el reciclatge, el consum
sostenible i solidari, manteniment d’edificis, energies alternatives, etc. a través
de I’economia social i solidària. Recuperació de projectes per la inclusió social i
laboral adaptant-los amb criteris d’economia social i solidària.

·

Explorar les possibilitats que ofereix el sector primari per generar ocupació i
avançar cap a la sobirania alimentaria.

·

Crear una borsa de treball juvenil que permeti donar sortida laboral a través de
les empreses i la contractació pública.

Propostes en l’àmbit de l’economia:
·

Segell d’empresa d’Economia Social i Solidària.
Segell de qualitat per a empreses orientades a l’economia del bé comú i a la millora
de les condicions de treball i respecte dels drets dels treballadors/es, respecte al
medi ambient i les actuacions d’igualtat de gènere. L’Ajuntament, per ser un exemple
de bona pràctica, hauria de d’obtenir aquest segell de qualitat i realitzar accions per
garantir que es compleixin les condicions. Per promoure aquest segell s’atorga punts
a les bases ètiques de contractació pública i s’atorgarien beneficis i bonificacions a
les empreses que l’obtinguessin.

·

Contractació ètica i responsable.

◦

Promoure la compra i la contractació pública responsable per mitjà de la
incorporació sistemàtica en qualsevol licitació pública de clàusules socials, de
gènere, ètiques i ambientals.

◦

Prioritzar en la contractació de l’Ajuntament empreses cooperatives, empreses
que tinguin un pla intern d’igualtat i establir criteris i condicions referents als
drets laborals (com la lluita contra la temporalitat demanant compromisos per a
l’estabilitat) a l’hora d’adjudicar les contractacions.

◦

Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social a
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través de la preferència en l’obtenció d’ajuts, cessió de locals, subcontractació
de serveis, publicitat gratuïta als mitjans públics i presència en fires.

·

Crear un pla de desenvolupament econòmic basat en els criteris de l’Economia
Social i Solidària.

◦

Potenciar i prioritzar l’agricultura de qualitat, ecològica, respectuosa amb el medi
ambient, el turisme de qualitat, les cooperatives i el petit comerç. Esdevenir
una comarca rural, produir els propis aliments, recuperació de la pagesia com a
subjecte de coneixement i vinculació i respecte per la terra i els aliments, amb
models d’agricultura no industrial. Recuperació de cultiu de terres abandonades
o que se’ls dóna un altre ús. Creació d’un banc de terres.

◦

Potenciar la creació d’un mercat social: cal un espai permanent on s’eduqui en el
consum responsable, on es vengui i es trobin productes agroecològics i artesans,
que respongui a una xarxa de productors ecològics del territori, on es faciliti un
espai de venda directa i permanent, on es trobin productors i consumidors. Crear
una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis amb criteris ètics,
democràtics i solidaris. D’aquesta manera es potencia la visibilitat, la viabilitat i
sostenibilitat d’experiències, iniciatives i projectes d’agroecologia local i comarcal.
Fomentar els circuits alternatius al comerç convencional des de la perspectiva
del consum responsable.

◦

Horticultura comunitària: l’aliment no pot ser un negoci sinó un dret universal
d’accés a tothom d’una forma digna. Per això, l’autoproducció i la revitalització
d’espais urbans abandonats (solars) amb horts urbans, socials i comunitaris és
bàsica. Cal preveure una formació, un seguiment i acompanyament en el procés.

·

Finances ètiques en els ens públics

◦

Canalitzar l’estalvi responsable municipal, a través de les finances ètiques, per
donar suport a projectes d’interès social, cultural i ambiental. Promocionar i
donar a conèixer la banca ètica entre la població.

◦

Que l’Ajuntament treballi amb entitats d’estalvi i de crèdit de caràcter ètic i
popular i es desconnecti (al màxim possible) de l’actual entramat financer.

◦

Ajut als treballadors i treballadores autònoms perquè puguin accedir als recursos
necessaris per continuar desenvolupant la seva activitat. Els ajuntaments han
de fer de pont amb les entitats de crèdit que fomentin una banca ètica i popular.
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Establir un protocol amb aquestes persones treballadores per l’assoliment
d’aquests tràmits.
·

Altres propostes en l’àmbit econòmic
◦

Proveir-se d’una xarxa de telecomunicacions lliure, responsable i fora de l’oligopoli
de les grans empreses de telefonia.

◦

Fer unes polítiques comercials que beneficiïn el petit comerç de proximitat
integrant-lo dins la trama urbana i evitant la instal·lació de mitjanes i grans
superfícies comercials dins del nucli urbà.

◦

Fer polítiques actives que fomentin l’ocupació de locals comercials buits a través
d’estratègies de reactivació efímera afavorint-ne la cessió temporal a artistes,
entitats o organitzant-hi activitats artístiques o culturals.

◦

Concebre el turisme no com el motor del desenvolupament local sinó com el
resultat d’aquest.

Habitatge
L’habitatge és un bé elemental i recurs necessari per tal que qualsevol persona o unitat de
convivència pugui desenvolupar el seu projecte vital. No poder disposar d’un habitatge en
condicions, amb uns serveis i subministraments mínims, i més o menys estable dificulta el
procés de socialització i integració d’una persona o qualsevol unitat de convivència en la
societat on visqui. Per això, l’administració pública té el deure de garantir l’accés a l’habitatge
de tota la seva ciutadania, i ha de desplegar totes les eines que té a la seva disposició per
fer-hi front.
La precarització del mercat laboral, l’atur de llarga durada o la disminució dels salaris i del poder
adquisitiu, provoquen una tendència creixent a la pèrdua de capacitat per accedir a elements
bàsics de subsistència i confort, com són l’alimentació, l’habitatge i el consum d’energia. A
Catalunya cada dia hi ha unes 40 famílies desnonades.
El model neoliberal ha afavorit la mercantilització de l’habitatge i ha prevalgut el benefici
econòmic per sobre dels drets fonamentals de les persones i la funció social dels habitatges.
La CUP apostem per una política transformadora que recuperi la sobirania residencial i que
garanteixi els drets d’accés, l’ús residencial i el manteniment de l’habitatge. Cal abordar de
manera directa la situació d’emergència residencial en què es troba gran part de la població.
A Vilafranca actualment, la resposta de l’administració municipal és absolutament insuficient
i ineficient i, no es disposa ni d’una Oficina Local de l’Habitatge.
Volem una Vilafranca amb barris habitables, que no responguin a la lògica del benefici
capitalista, sinó a les necessitats de la ciutadania. Per això, proposem els punts següents:
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Potenciar les eines municipals per a la gestió i l’accés a l’habitatge.
·

Elaborar un Pla Local de l’habitatge, basat en la participació ciutadana i amb la
participació de les entitats del sector. Un pla que incorpori les mesures necessàries
per a garantir l’accés a l’habitatge de la població.

·

Recuperar l’Oficina Local d’Habitatge amb els recursos materials, econòmics i
humans suficients, amb una àmplia cartera de serveis com a servei especialitzat
per millorar i garantir l’accés a l’habitatge de totes les persones. Aquest servei ha
d’oferir assessorament, informació, intermediació i acompanyament a les famílies en
qualsevol dels estadis que es trobi per poder garantir el dret a un habitatge digne.

·

Potenciar les mesures de suport per a l’accés a l’habitatge: ajudes al lloguer, comptador
social, eficiència energètica .

·

Crear mesures de suport per a la conservació de l’habitatge – adaptabilitat,
accessibilitat – dirigit a grups d’especial vulneració.

·

Establir mesures per acabar amb la discriminació per motius racials o ètnics en l’accés
a l’habitatge.

·

Suport a les entitats que lluiten per al dret d’un habitatge digne i assequible:
associacions de veïns, entitats del Tercer Sector, la PAH, el sindicat de llogaters i
altres col·lectius vinculats a l’habitatge.

Mesures per a fer front a l’emergència habitacional.
·

Posar en marxa una Mesa local d’emergència social i habitacional, espai de participació
i de treball compartit amb el teixit associatiu del municipi implicat en l’àmbit de
l’habitatge i social (Sindicat de llogateres, PAH, Caritas, jutjats, associacions de veïns
i entitats del Tercer Sector).

·

Ampliar el parc municipal d’habitatges d’emergència, per a famílies en risc d’exclusió
residencial i per a les persones o famílies que han perdut el seu habitatge i necessiten
un recurs habitacional urgent i temporal.

·

Crear un programa d’intervenció en situació d’ocupació, per aconseguir el màxim
de regularitzacions dels habitatges i treballar per eradicar les màfies. Facilitar
l’empadronament presencial.

Augment del parc públic de lloguer social i assequible, i mobilització del parc buit.
·

Oposar-se a la venda de sòl públic i immobles públics, i tendir a augmentar-ne la
quantitat disponible.

·

Crear un observatori dels habitatges desocupats (diagnosi i cens actualitzats).

·

Adequar l’ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació
d’habitatges buits.

·

Adquisició d’habitatge per a ús social.
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Establir convenis de col·laboració amb grans tenidors per a la incorporació d’habitatges
a la xarxa d’habitatges de lloguer social.

·

Fer ús de l’expropiació temporal de l’usdefruit d’habitatges buits de grans tenidors.

·

Fomentar la construcció i rehabilitació d’habitatge adreçat al lloguer.

·

Potenciar la Borsa de mediació en el lloguer, amb incentius fiscals i la penalització
de la tinència d’habitatge en desús (recàrrecs en l’IBI dels habitatges buits de llarga
durada).

·

Potenciar el programa de rehabilitació d’habitatge amb finalitat social per a famílies
amb risc d’exclusió residencial.

Mesures urbanístiques i promoció de noves formes de tinença.
·

Reserva del 30% dels metres horitzontals per habitatges de lloguer social en noves
construccions de més de 2.500 m2.

·

Crear una borsa de masoveria urbana.

·

Impuls de les cooperatives d’habitatge o altres projectes comunals o col·lectius, i
formació ciutadana en temes de nova forma de tinença.

·

Desenvolupar un programa per a l’adaptació progressiva perquè els habitatges
compleixin els habitatges d’eficiència energètica, prioritzant energies sostenibles.

Mesures per a fer front als desnonaments.
·

Suport i assessorament jurídic d’intermediació a les famílies amb deute
hipotecari o amb el lloguer.

·

Crear una borsa de juristes especialitzats.

·

Aturar els desnonaments mitjançant la intervenció dels serveis socials
municipals i mediació entre les entitats bancàries i els afectats per tal
d’aconseguir lloguer social.

·

Disposar d’espai magatzem per a cobrir les necessitats de les persones
desnonades.

·

Crear un servei de suport logístic per cobrir les necessitats de les persones
desnonades.

Facilitar l’accés a l’habitatge per a persones amb diversitat funcional i malaltia mental.
·

Desenvolupar un programa orientat a l’adaptació progressiva dels d’habitatges perquè
compleixin els paràmetres tècnics d’accessibilitat.

·

Creació d’una xarxa pública de pisos tutelats per garantir l’autonomia i la integració
social en igualtat de condicions a totes les persones amb malalties mentals que ho
requereixin.

·

Augmentar el nombre de places de les residències adreçades a les persones amb
malalties mentals greus. Residències no tancades que permetin la relació dels malalts
amb el seu entorn.
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Suport i acompanyament socioeducatiu a comunitats amb necessitats especials.
Convertir part dels immobles comercials en desús en habitatge adaptat i assequible.

Feminisme i gèneres
A pesar dels avenços en matèria de drets, aconseguits per la lluita feminista, l’opressió i les
formes de desigualtat es reprodueixen, sobretot en l’àmbit laboral però també en el relacional.
Entenem el feminisme com una pràctica i lluita per la llibertat, la igualtat, la justícia i la no
discriminació, l’exclusió ni explotació de les dones pel fet de ser-ho. El feminisme lluita per
fer front a unes estructures socials, culturals, polítiques i econòmiques: el patriarcat i el
capitalisme, que possibiliten i estimulen desigualtats on les dones s’ubiquen en una posició
de subordinació.
La CUP apostem pel feminisme de classe, adreçat a conquerir condicions materials de vida
dignes per al conjunt de les dones i apostem, de manera clara i directa, per treballar per uns
municipis feministes que posin al centre del funcionament social la reproducció de la vida, la
generació de condicions materials de vida dignes per a les classes populars en general i per
a les dones en particular, i que treballin per un abordatge integral de les violències patriarcals
i masclistes.
També cal lluitar contra la feminització de la pobresa: un fenomen estructural que fomenta
i contribueix que les dones siguem més pobres que els homes i que, per tant, les nostres
condicions materials de vida (recursos econòmics, accés als serveis públics, conciliació de
les feines de la llar o reproductives amb les feines laborals o productives, etc.) siguin inferiors.
Per això, proposem:
Abordatge de violències masclistes
·

Ampliar la partida pressupostària destinada a la sensibilització, prevenció i abordatge
de les violències de gènere: campanyes actives contra les violències de gènere i
formacions a policia local i professionals de l’ajuntament.

·

Treballar de manera permanent amb polítiques de sensibilització, prevenció i atenció a
les dones que han patit violència masclista i a la resta de la població.

·

Elaboració i aplicació del protocol d’actuació contra les agressions masclistes i
LGTBIfòbiques a Vilafranca.

·

Previsió d’un Punt lila en tots els actes multitudinaris.

·

Afavorir la creació de protocols contra les agressions sexistes als establiments d’oci
nocturn.

·

Promoure la creació de plans d’igualtat i protocols contra l’assetjament sexual, per
raó de sexe o d’orientació sexual a les empreses del municipi.

Per un urbanisme feminista
·

Planificació urbanística que prevegi les diferents situacions i necessitats de les
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persones en l’ús i vivència de l’espai, sobretot des d’una perspectiva feminista.
·

Detectar punts foscos de la vila i posar-hi més il·luminació. I adaptar i facilitar la
mobilitat de les dones vers els seus centres de treball (per exemple bus des del Ricard
Fortuny als diferents barris, en horaris laborals per a les treballadores).

·

Promoure una política de transports sostenible que s’adapti a les necessitats laborals,
familiars i personals de dones i homes.

Abordatge de la feminització de la pobresa
·

Apostar per la creació d’una xarxa d’habitatge públic especialment per les dones amb
risc de pobresa i/o sense llar.

Municipalitzar els serveis de cura a les persones
·

Millorar els permisos per la cura de les persones en els treballadors i treballadores de
l’administració. L’objectiu és aconseguir una nova organització social dels treballs i
dels temps, conciliació vida laboral i social-familiar per a tothom.

·

Apostar per recuperar la titularitat, la gestió i la provisió públiques del conjunt de
serveis essencials pel municipi tot garantint els drets de les treballadores i la qualitat
del servei. Defensar, per tant, la municipalització dels Serveis d’Atenció Domiciliària,
dels Serveis de Teleassistència, del conjunt dels serveis educatius i dels serveis
d’educadores socials.

Foment de les polítiques d’igualtat
·

Donar compliment al Pla per la Igualtat vigent.

·

Creació d’un Observatori de les Desigualtats. Cal un diagnòstic real de les desigualtats
existents a la nostra vila: problemes urgents, detecció dels mecanismes d’opressió,
etc. És necessari i imprescindible que es faci una anàlisi social de les noves realitats i
necessitats i, a partir d’aquí, obtenir indicadors per a dissenyar i influenciar les noves
polítiques socials de prevenció com a mètode d’anticipació de problemes.

·

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. Entenem que el Casal per la Igualtat és l’equipament que ha de
respondre a les necessitats de les dones i homes de la vila, i que totes les activitats
que proposa haurien de ser gratuïtes. Cal ampliar el ventall d’activitats i que es basin
en les demandes de totes les dones de la vila.

·

Potenciar i dotar d’eines econòmiques i socials els grups i associacions de dones
organitzades a la vila. Facilitar-los els espais de trobada, així com els ajuts econòmics
i socials pertinents.
Amb aquests espais de trobada potenciem el creixement de la consciència feminista

des dels

moviments socials de base, fet indispensable per combatre les desigualtats i

fomentar l’organització

i lluita de les dones per a l’emancipació real i definitiva.
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Potenciar la visibilitat política de les dones, establint quotes de participació femenina
fins assolir una equitat pública entre dones i homes.

·

Aplicar la perspectiva de gènere transversalment en totes les àrees de les tasques
municipals i en polítiques públiques: urbanisme, medi ambient, ocupació, salut,
educació, cultura i participació ciutadana.

·

Assegurar que el dret al propi cos i, per tant, l’accés a un avortament lliure i gratuït
disposi de la dotació dels recursos necessaris i de la creació d’una xarxa pública
que en garanteixi l’exercici d’una manera universal i equitativa al conjunt del territori

·

Treballar per la recuperació de la memòria de les vilafranquines amb un pla específic
per tal de situar-les com a elements imprescindibles de la nostra història.

Educació amb perspectiva feminista i LGTBI
·

Promoure i contribuir en la dinamització de les comissions liles dels instituts i
fomentar aquesta pràctica a les escoles de primària.

·

Crear mètodes de formació, conscienciació i sensibilització. L’àmbit local és adient
per impulsar mesures preventives, com ara seminaris, xerrades als instituts, debats,
cinefòrum, etc., i potenciar la coeducació com a filosofia pedagògica.

Impulsar els criteris feministes en les polítiques econòmiques i socials
·

Elaborar pressupostos municipals amb perspectiva feminista.

·

Incloure criteris feministes en les ordenances fiscals i en l’establiment de preus
públics.

·

Introduir criteris feministes en els processos de contractació pública.

·

Afavorir aquelles empreses que posin en pràctica plans d’igualtat i protocols.

LGTBI
Des de la CUP defensem el dret a escollir, és a dir, el dret a ser subjectes actius i autònoms
de la nostra pròpia sexualitat i del nostre propi concepte de gènere, el dret a poder viure
en una societat on es practiqui realment el ple reconeixement de totes les persones
independentment de la seva opció sexual i de la seva opció de gènere. Per tant, cal lluitar
contra l’homofòbia i la transfòbia anant a l’arrel del problema: el sistema patriarcal que ens
imposa un sistema heteronormatiu que minimitza la nostra pluralitat sexual.
Igual que succeeix amb el feminisme, l’alliberament LGT històric ha estat imprescindible al
llarg dels darrers 30 anys, per tant, cal seguir apostant per aquesta lluita i, alhora, incorporar
les dinàmiques queer que plantegen noves formes d’alliberament sexual.
Recentment, s’ha aprovat al Parlament de Catalunya la Llei contra la LGTBIfòbia. Una llei
pionera que ens serà molt útil per acabar amb la impunitat homòfoba i transfòbica. Aquesta
i altres conquestes de drets són molt importants, però encara queda molta feina per fer en
el terreny social per tal que l’homofòbia i la transfòbia siguin eliminades.
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Vilafranca ha de lluitar contra l’exclusió de les persones LGBTI en les diverses instàncies
socials, educatives, laborals, culturals, polítiques i econòmiques i construir nous models de
pobles i ciutats que garanteixin la plena participació en tots els àmbits i que siguin lliures de
totes les formes d’LGBTI-fòbia. Per això, proposem:
·

Defensar la creació de la regidoria en polítiques feministes i LGBTI que treballi
específicament la qüestió de la transversalitat de gènere en les polítiques públiques,
que comptin amb personal tècnic i amb pressupost propi així com posar èmfasi a
implementar de forma efectiva mesures contra la discriminació del col·lectiu LGBTI
reunides en la llei aprovada pel Parlament de Catalunya (11/2014)

·

Realització de campanyes públiques de sensibilització sobre el fet LGBTI.
·

Televisió i Ràdio Vilafranca han d’emetre campanyes, documentals i entrevistes
contra l’homofòbia i la transfòbia. Visibilitzant el fet lèsbic, gai, trans i intersex.

·

L’Ajuntament també haurà de programar xerrades i tallers per l’erradicació de
l’homofòbia i la transfòbia adreçats a les entitats de la vila i als vilafranquins i
vilafranquines en general.

·

Instar els centres educatius a aplicar plans d’estudi, cursos i tallers sobre la
diversitat sexual on s’expliqui el fet lèsbic, gai, bisexual, trans i intersexual de
forma objectiva, clara i sense prejudicis.

·

Potenciar que les biblioteques del municipi ampliïn el fons bibliogràfic i de
revistes sobre la lluita LGBTI.

·

Fomentar el treball sobre diversitat sexual i de gènere als claustres del
professorat promovent polítiques de coeducació que introdueixin la
perspectiva LGBTI en el currículum escolar.

·

Abordatge de les violències:
·

Garantir que els cossos municipals de Policia tinguin i compleixin protocols
per a atendre casos d’homofòbia i de transfòbia que assegurin una bona i
justa atenció de les persones afectades per atacs homòfobs o transfòbics.

·

Adoptar mesures contra l’assetjament escolar per raó d’orientació sexual,
expressió o identitat de gènere i posar en pràctica protocols específics contra
LGBTIfòbia als centres educatius municipals.

·

Garantir que l’Ajuntament doni suport al moviment d’alliberament LGBTI, des d’una
posició de no ingerència, respecte i col·laboració amb les organitzacions d’alliberament
LGBTI. Dotar de subvencions concretes les diferents entitats del municipi per tal de
fomentar projectes i iniciatives LGBTI que visibilitzin la realitat de la diversitat sexual
i de gènere.

·

Dotar de recursos i personal el Servei d’Atenció Integral per a persones LGTBI per
tal d’informar els vilafranquins i vilafranquines d’uns recursos importants per tal de
defensar-se davant qualsevol mena d’atac homòfob o transfòbic.
- 29 -

Programa electoral 2019-2023

·

CUP Vilafranca del Penedès

Garantir que als diversos espais municipals (per a joves, gent gran...) es treballi per a la
visibilització del fet LGBTI i amb protocols d’acollida.

·

Implementació d’un Protocol d’actuació i acompanyament a menors i treballadors
LGTBI a tots els espais i centres de l’administració pública. Prohibir la segregació per
gènere.

·

Crear mecanismes per incorporar la perspectiva LGBTI en les polítiques de salut a fi
que incloguin la diversitat sexual i de gènere d’una forma transversal.

·

Dotar d’un programa d’assessorament mèdic i jurídic així com atenció psicològica a
joves en procés de trànsit.

·

Assegurar una formació continuada i obligatòria en clau feminista que incorpori la
visió de la diversitat sexual i de gènere per al conjunt de treballadores de l’ajuntament.
D’aquesta manera treballem per impulsar una administració inclusiva que doni
resposta a les necessitats de les dones i als interessos de les persones lesbianes, gais,
bisexuals, trans i intersex tenint en compte el conjunt del cicle vital i les necessitats
específiques de cada una de les seves etapes.

·

Establir un condicionant LGBTI en els diferents concursos públics en l’àmbit social
i esportiu a l’hora d’encomanar una instal·lació, amb el propòsit de fomentar la
perspectiva LGBTI en tots els àmbits públics, i que aquest condicionant sigui un fet
avaluable i susceptible de ser sancionat en el cas que no es compleixin els mínims
demandats durant el concurs.

·

Introduir en el projecte de demanda de subvencions el concepte LGBTI per tal d’aplicar
la perspectiva de diversitat sexual i de gènere dins dels projectes de les diferents
entitats en els quals contribueix l’ajuntament.

Joventut
La joventut és un dels col·lectius més afectats pel fenomen de l’atur. Els llocs de treball que
acostumen a ocupar sovint es caracteritzen per tenir unes condicions laborals susceptibles
de ser qualificades de precàries (salaris baixos, alta temporalitat, flexibilitat dels supòsits
d’acomiadament, etc.). Les ofertes de treball disponibles per a joves són les que estan pitjor
retribuïdes i les que ofereixen menors possibilitats de permanència, amb la consegüent
inestabilitat que això suposa en altres esferes de la vida, de la qual se’n deriva una dificultat
manifesta per elaborar projectes de futur a mitjà i llarg termini. Un exemple: és difícil que una
parella pugui mantenir un fill abans dels trenta anys. La mitjana salarial dels joves no permet
accedir a unes mínimes condicions de vida material, la qual cosa dificulta la seva emancipació
econòmica i residencial i, impedeix que s’integrin plenament al món adult. Això genera desencís
i frustració, ja que el mercat laboral exigeix als joves que adquireixin una alta capacitació
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professional, però després no genera ofertes per a aquesta classe de treballadors/es i, per
tant, no recompensa l’esforç personal realitzat. Aquestes circumstàncies fan que molts joves
no tinguin cap estímul per formar-se ni per incorporar-se al mercat laboral.
Per això, defensem que els joves, com la resta de col·lectius que conformen la comunitat,
tenen uns drets materials que han de ser garantits per l’Administració, entre els quals s’ha
d’incloure la possibilitat d’incorporar-se al mercat laboral i de disposar d’un sistema de
contractació laboral que vetlli pels seus interessos.
Per altra banda, els estudis postobligatoris són inaccessibles per a moltes famílies pels
elevats preus de les matrícules (especialment a la universitat). Tot això combinat amb unes
beques i ajuts que són clarament insuficient allunyen a molts joves dels estudis i la formació.
És important tenir present que no són només les matrícules les que tenen un preu prohibitiu,
sinó moltes despeses col·laterals com el transport i el material.
Formació
·

Habilitarem espais d’estudi per a la comunitat estudiantil, garantirem que els que ja
existeixen prestin un servei de qualitat i evitarem que totes aquestes instal·lacions es
concentrin al centre de la vila. Per exemple, les escoles poden ser utilitzades com a
centres d’estudi en horari extraescolar.

·

Habilitarem espais d’accés lliure i gratuït amb punts de connexió i accés a internet,
per facilitar el seguiment dels estudis a aquells vilafranquins i vilafranquines que no es
poden permetre tenir un ordinador o accés a internet a les seves llars

SIAJ (Servei d’Informació i Assessorament per a Joves)
·

Cal donar major visualització a aquest servei, que és de gran utilitat pels i les joves
de Vilafranca. Cal un servei eficient i àgil que permeti donar suport a les inquietuds i
necessitats de la joventut del municipi.

Transport públic
El transport públic a Vilafranca està completament enfocat a Barcelona, però són molts els
joves que cursen estudis en altres ciutats o viles com la UAB, Tarragona, Vilanova i la Geltrú,
Sant Sadurní d’Anoia o el Vendrell. És per això que cal estendre una xarxa de transport cap a
aquests punts i

també cap a les capitals de comarca de la Vegueria Penedès per

fomentar la mobilitat i l’intercanvi entre diversos punts del territori. Per això, proposem:
·

Creació d’un PLA DE MOBILITAT adequat als interessos dels joves estudiants de
Vilafranca que per feina o estudis es desplacen a altres municipis de forma habitual.
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Cal adequar els horaris de transports públics a les necessitats dels usuaris/es i no a
l’inrevés.
Urbanisme
·

Creació de serveis de lavabos públics i gratuïts en tots els barris i en especial en
aquells llocs relacionats amb l’oci nocturn. No només seria un servei aprofitat per les
persones joves, sinó que beneficiaria a tota la població i en especial a col·lectius com
infants i gent gran. En definitiva, faria una ciutat més amable pels seus habitants.

Habitatge
·

Facilitarem l’emancipació juvenil, potenciant el lloguer social i els ajuts municipals per
a joves. Ampliarem l’oferta de pisos de lloguer social, dels quals un tant per cent aniria
destinat als i a les joves.

Feminisme
·

Promocionar i afavorir les bones pràctiques per evitar qualsevol agressió de gènere
en els espais d’oci nocturn. Oferir formació al personal dels espais d’oci en violències
i abusos per poder afrontar determinades situacions

Vida comunitària i associativa
·

Vetllarem per l’existència d’equipaments juvenils per a joves descentralitzats com a
resposta a l’oci actual. Alliberant un espai municipal en desús per donar-li un altre
sentit com per exemple l’antic edifici de l’INCAVI, el claustre de Sant Francesc, o
d’altres.

·

Incrementar la participació social dels i les joves i donar suport als diferents col·lectius.
Per portar-ho a terme, promourem l’associacionisme juvenil, aportant recursos
materials perquè les organitzacions de joves puguin desenvolupar les seves activitats.
En concret, cal millorar la disponibilitat dels equipaments municipals i a la via pública.
Per facilitar aquest accés proposen reduir el preu de lloguer o ús d’aquests espais
quan qui el demani sigui un col·lectiu juvenil.

·

Derogació de l’ordenança de civisme que respon més a un afany recaptatori i repressiu
que a generar espais de convivència i cohabitació entre la població a la via pública.
Facilitats per accedir a espais d’ús públic de Vilafranca per fer-hi actes o reunions.

·

Fomentarem activitats culturals per a joves de contingut divers, sense neutralitzar les
expressions artístiques o ideològiques discrepants amb el sistema social establert.
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Potenciar les propostes de caràcter esportiu que fomenti la cohesió entre diferents
joves de Vilafranca.

Ocupació i treball
·

Oferirem contractació pública per a joves, amb unes condicions contractuals més
favorables que les del sector privat.

·

Ajudarem econòmicament (en forma d’avals o pagament de fiances) i donar
assessorament econòmic i jurídic als joves que decideixen autoocupar-se (autònoms)
o constituir cooperatives de treballadors, fomentant així l’establiment d’un sistema
laboral autoorganitzat.

·

Reforçarem la cooperació entre els centres docents de la vila i el mercat laboral als
efectes que aquest últim absorbeixi la totalitat de les diferents promocions de titulats.

Gent gran
Des de la CUP partim de la premissa que a Vilafranca tots i totes hi tenim cabuda perquè
hem de ser una vila totalment inclusiva, i la gent gran no ha de quedar exclosa pel simple fet
d’arribar a la jubilació, on es deixa de ser subjecte actiu laboral i considerats, erròniament,
com persones dependents del sistema amb el risc de sentir-se apartades per motiu del seu
aspecte físic de persona gran (velles) i per la seva edat. S’ha de vetllar pels seus drets socials,
de forma transversal en els diferents serveis des de l’Ajuntament (habitatge, regidoria pels
drets socials, salut...), ja que sovint són els més vulnerabilitzats pel sistema neoliberal i això, a
més, s’accentua en períodes de crisi econòmica.
Per altra banda, s’acostuma a incloure dins de la mateixa categoria aquelles persones que
arriben en un estat de la vida de forma saludable i en plenes capacitats cognitives i físiques,
amb d’altres que pateixen una pèrdua progressiva de la seva autonomia i de les seves
capacitats o que poden patir malalties comunes pròpies de l’envelliment. L’Ajuntament ha de
ser capaç d’oferir atenció a la diversitat, i desglossar i buscar alternatives, recursos i solucions
diferents segons les necessitats i peculiaritats de cada una d’aquestes persones.
En l’actualitat no existeix una xarxa pública de centres d’atenció a la gent gran, de proximitat,
suficient i garantista pel que fa a les cures a les persones. La xarxa privada tampoc ofereix les
suficients garanties i no són accessible per a totes les butxaques.
Per això, proposem:
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Crear un Consell Municipal de la Gent Gran Activa i fomentar la vellesa activa
Aquest s’ha de dotar de capacitats perquè l’Ajuntament actuï en les qüestions relacionades
amb gent gran i les quotidianes de la vila.
Des de l’Ajuntament caldria fomentar que els clubs o entitat vilafranquina disposin d’una
secció de jubilats o gent gran, que els permeti aportar la seva experiència, la disponibilitat del
seu temps... També per realitzar tasques com recull d’història de cada entitat, o programar
activitats de tipus exposicions, edició de material divulgatiu, arxiu, etc.
Per a aquelles persones que no formin part del teixit associatiu, el Consell podria fomentar
activitats de tipus físiques, lúdiques i culturals, així com donar un servei d’informació a
tothom que ho requereixi. Caldria establir un punt d’informació i participació permanent per
a la gent gran ubicat preferentment al centre de la Vila.
Cal fomentar la participació de la gent gran (i per extensió tots els col·lectius) en tots els
àmbits de la Vila. Facilitar que la gent gran participi també en tots els consells i patronats
com a col·lectiu per aconseguir una visió global de les qüestions de la Vila des de tots els
col·lectius (joves, gent gran, persones estrangeres, persones amb diversitat funcional, etc.).
Casals cívics intergeneracionals
Tenir les persones grans apartades en casals de gent gran no és la millor opció. Per això,
és necessari que es creïn nous casals cívics (municipals i públics) no exclusius per a joves,
infants o gent gran, que es facin activitats destinades a cadascun d’aquests segments
d’edat, però també algunes activitats intergeneracionals evitant la segregació per franges
d’edat. En aquests espais s’han d’oferir serveis bàsics per a les persones que els garanteixi
el seu benestar.
Potenciar el banc del temps i el voluntariat
Fomentar intercanvis de serveis sense compensació monetària, a través del Banc del Temps
i el voluntariat. Augmentarà tant la qualitat de vida com l’autoestima de les persones grans
que gaudiran del bescanvi. Crear una Borsa d’intercanvi amb escoles, on gent gran pugui
ajudar a infants, explicar-los-hi jocs o experiències de quan eren petits, o acompanyar-los
al parc.
Atenció a la dependència
Cal fer un gir en el plantejament assistencialista de les persones amb diversitat funcional
de diferents edats, (amb més probabilitats d’augmentar amb l’envelliment). Així doncs, cal
superar l’actual concepció que redueix la ciutadania i els seus drets a simples usuaris/es
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d’uns serveis personals, basant l’acció municipal en l’assistencialisme en lloc d’encarar el
repte de garantir la igualtat efectiva de cura entre tots els ciutadans i ciutadanes, amb la
voluntat de transformació social. L’atenció a la dependència es pot millorar:
·

Mitjançant l’atenció domiciliària.

·

Fomentant la permanència de la persona en el seu entorn. No ens referim al domicili

habitual de les

persones, sinó a un espai de proximitat que es pugui sentir com a “llar

pròpia“.
En ambdós casos les necessitats de les persones poden ser molt variades, però especialment
en l’atenció domiciliària, ja que, en aquest cas, abordem singularitats (persones) en espais
privats (domicili propi o de lloguer).
· L’atenció domiciliària
Per complementar i completar l’atenció domiciliària creiem necessari la implementació d’un
treball transversal i intergeneracional.
· Proposem la posada en marxa de plans de formació i d’inserció laboral dirigits a
joves. Aquests plans haurien de comportar l’acompanyament diari pel que fa a les
activitats físiques, passejar, acompanyament a la piscina..., així com la supervisió
de la presa correcta de la medicació o el manteniment de converses, jocs...
· Habilitar les partides pressupostàries suficients per a la construcció,
desenvolupament i manteniment dels espais per a gent gran amb continuïtat en
el temps.
· Donada la implantació de la Llei de dependència, és imprescindible l’ampliació
específica de professionals que puguin atendre les demandes existents en els
equips dels serveis socials de família i el de gent gran.
· Consolidar els equips multidisciplinaris d’atenció social primària amb
professionals qualificats i que entenguin el treball comunitari en equip com l’única
forma d’abordar les problemàtiques socials, especialment per l’execució de la Llei
de Dependència, i garantir que mai hi hagi una llista d’espera superior als 10 dies.
· Organitzar serveis d’atenció domiciliària amb prou dotació horària per a poder
donar una bona atenció a gent gran i famílies en la quotidianitat de les seves llars.
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Creació del Servei d’Ocupació de la Cura.
· Vetllar per una política d’ajudes econòmiques que estigui ajustada a la realitat
econòmica de cada usuari/a o del nucli familiar de convivència, i a la vegada que
eviti el clientelisme i la perpetuació de la precarietat.
· Equipaments i habitatges socials
· Ampliar l’oferta de pisos tutelats i pisos de baix cost, ja que moltes persones
grans cobren tan sols la pensió no contributiva i queden totalment fora de l’oferta
i la demanda dels pisos no protegits. Aquesta mesura no ha d’anar dirigida
exclusivament a gent gran, sinó que es pot fer extensible a persones que tot i estar
en actiu volen compartir diferents moments o vivències amb altres persones.
· Ampliació dels edificis compartits adaptats: amb habitacles individuals o
parelles, i espais comuns: rentadores, espais lúdics, televisió, sales, menjador,
prioritzant l’autonomia i la intimitat de les persones, on no sigui indispensable
formar part del col·lectiu de gent gran, afavorint d’aquesta manera, l’intercanvi
intergeneracional. Les atencions i cures han de fer-les professionals qualificats i
ben remunerats.
Els usuaris/es en pisos en propietat haurien de cedir els seus habitatges a
l’Ajuntament per tal que aquest els pugui oferir com a habitatges socials a les
famílies o persones més desfavorides. Així mateix, els usuaris/es d’aquests
habitatges comunitaris haurien de pagar un cànon a l’Ajuntament en concepte
de despeses destinades a remunerar els professionals que tenen cura de les
seves necessitats.
· Quan la gent gran disposi d’un habitatge gran, ha de tenir l’opció de compartirlo, i que consti en un llistat d’una borsa municipal d’habitatge compartit de
Vilafranca, si així ho desitgen.
· Suport en la reorganització i adaptació dels habitatges de les persones grans
en funció de les seves necessitats i ajudar a dotar-los d’adaptacions. En cas
d’habitatges amb barreres arquitectòniques que dificultin el desenvolupament
quotidià, s’ha de facilitar un pis tutelat, fent una concessió temporal del pis per un
ús social, així milloraríem la qualitat de vida i la mobilitat de les persones afectades.
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Infància
L’educació dels infants va molt més enllà dels coneixements que s’adquireixen a l’escola o a
casa. Eduquen els amics, les famílies, l’escola, la vila, el barri... Els infants són els adults del futur
i s’ha de vetllar perquè aquests puguin desenvolupar-se i participar en la presa de decisions
que els repercuteixen. D’aquesta manera ajudem al fet que les nenes i els nens tinguin una
visió crítica i participativa del seu entorn proper. És el primer pas perquè assumeixin la seva
responsabilitat social i s’introdueixin en la pràctica de la democràcia.
Per aquest motiu és important reforçar les polítiques que incideixen als àmbits més propers
dels infants com poden ser la família, la salut, l’educació, l’alimentació, la protecció en situació
de risc o l’educació en l’àmbit no formal. Per això, des de la CUP proposem:
·

Construir una Vila que sigui adaptada a les necessitats dels infants i que tinguin
espais on puguin circular i jugar amb total seguretat. Calen més pistes esportives
de joc espontani, biblioteques i sales d’estudi a cada barri (obrir patis de les escoles
i les seves biblioteques). Fer un estudi dels espais de joc infantil i adequar-los a les
necessitats reals dels infants de totes les edats i que puguin ser un lloc de convivència
per a infants i adults.

· Fomentar l’educació no formal i de lleure (sense que en quedin exclosos els infants
amb famílies amb nivell socioeconòmic desafavorit).
· No permetre que a Vilafranca hi hagi cap infant sense les necessitats bàsiques
cobertes: alimentació, sanitat, “roba”, un espai adequat on viure i educació. Impulsar
així polítiques municipals que afavoreixin els drets dels nens i les nenes.
· Fer que Vilafranca sigui una ciutat “amiga” dels infants. Creació d’un Pla d’Infància
Municipal i un Consell per la Infància on els nens i les nenes puguin aportar les
seves propostes per fer una vida més adient a les seves necessitats i interessos.
A la vegada, que també puguin proposar activitats que siguin més adients als seus
interessos i necessitats.
· Crear un pla de camins escolars, que fomenti la mobilitat segura, saludable i sostenible
dels infants i les seves famílies.
· Afavorir la formació de pares i mares en la criança a través amb un programa d’escola
de pares i mares de caràcter gratuït, que contempli la diversitat dels infants.
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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.

Urbanisme
En els darrers anys, on la construcció i el desenvolupament urbanístic s’ha vist frenat, no
s’ha aprofitat aquesta pausa per repensar el planejament urbanístic existent a Vilafranca,
detectant els errors comesos en època anteriors i adaptant-t’ho a la nova realitat per tal de
poder tenir un planejament més social, orientat als seus habitants, per solucionar les seves
problemàtiques i no pas per urbanitzar de forma desmesurada a canvi d’ingressos econòmics.
Si més enllà del guany econòmic s’hagués realitzat un planejament que permetés un
creixement urbanístic sostenible, combinant el sòl edificable amb la protecció del seu entorn
natural i que tingués en compte les problemàtiques ja existents a l’interior del nucli de
Vilafranca avui gaudiríem d’un municipi menys expansiu, on els desplaçaments a peu i en
bicicleta fossin una realitat, on les zones més degradades haurien trobat la seva solució, i
on les eines urbanístiques haurien servit per millorar el centre i els diferents barris, aportant
nous equipaments i noves zones verdes a l’interior de la Vila.
La situació actual de Vilafranca en l’àmbit urbanístic després de 15 anys de desenvolupament
del Pla General de 2003, demana un replantejament global de la Vila, tant del nucli urbà
construït com dels planejaments pendents de desenvolupament. Per això, proposem un
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replantejament de fons de l’actual model urbanístic, situant al centre de l’acció, les persones
i la seva qualitat de vida:
·

Tot pla urbanístic de Vilafranca tindrà com a criteri bàsic ser un pla social i sostenible.

Tota actuació urbanística que es desenvolupi a Vilafranca ha de tenir com a prioritats, el benefici
social per les persones i la protecció de l’entorn i del territori. Els habitants de Vilafranca han
de ser el punt central de qualsevol Pla que s’executi, cobrint les seves necessitats i millorant
la seva qualitat de vida a la Vila, a la vegada que protegeix l’entorn del municipi amb criteris
de sostenibilitat.
L’urbanisme dels pròxims anys a Vilafranca, ha de primar l’actuació i el desenvolupament dels
diferents PAU (Plans d’Actuació Urbana) PMU (Plans de Millora Urbana) i Plans Especials,
que ja es troben inclosos dins del POUM i impliquen una millora substancial de l’àrea a la qual
afecten.
D’aquesta manera actuarem a través d’un urbanisme transformador, que millori el fet actual,
sense destruir ni degradar el nostre entorn, tot el contrari, actuarem protegint el nostre
terreny agrícola i forestal de la pressió urbanística al que ha estat sotmès.
·

Repensarem els futurs plans urbanístics i el nucli urbà existent, per donar compliment

als 5 punts de qualitat urbana:
Per aconseguir espais que tinguin en compte les necessitats de la vida quotidiana s’ha de
treballar per tal que Vilafranca i els seus espais donin compliment a les 5 qualitats urbanes:
·

Proximitat. Que tot quedi a prop de casa, arribar-hi a peu o en transport públic.

·

Diversitat. Que dins de la proximitat existeixin equipaments, comerços, transport
públic, independentment de les necessitats específiques (edat, dependències,
tipus de família, diversitat funcional,...)

·

Autonomia. Que la ciutadania pugui utilitzar els espais de forma segura i lliure
en qualsevol moment del dia, independentment del gènere, edat o necessitats
específiques de la persona.

·

Vitalitat. Aconseguir espais amb vida. Vida al carrer on trobar-nos, socialitzar-nos,
comunicar-nos i ajudar-nos.

·

Representativitat. Poder participar de la presa de decisions en les que es dissenya
l’urbanisme de Vilafranca.

·

Modificació del Pla Especial del Carrer del Comerç
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El Pla del carrer del Comerç es modificarà, conjuntament amb la comunitat del barri, per tal de
conèixer i cobrir les seves necessitats. Aconseguint un nou disseny de l’espai que compleixi
amb les 5 qualitats urbanes: proximitat, diversitat, autonomia, vitalitat i representativitat
·

Desenvolupar un projecte de camins escolars

Crearem camins escolars segurs per tal que els desplaçaments a peu dels infants estiguin
lliures de perills, potenciant l’autonomia dels nens i nenes.
·

Auditories de seguretat urbana

Realitzarem un anàlisi integral dels aspectes socials, físics i funcionals que condicionen la
seguretat a l’espai. Per tal d’entendre les necessitats en temes de seguretat, de manera
que tota persona es pugui sentir apoderada i autònoma per realitzar qualsevol tipus de
desplaçament en qualsevol hora del dia.
·

Elaboració d’un pla d’equipaments públics

Existeixen greus mancances en serveis a Vilafranca com l’existència d’una única biblioteca
o la manca d’un equipament cívic que denoten la necessitat d’actuar en aquest àmbit.
D’aquesta manera un objectiu immediat és la redacció d’un Pla d’equipaments Municipal que
permeti pensar de forma global tota l’estructura d’equipaments que ha de teixir la vila.
L’organització dels equipaments ha de venir reglada a partir d’un pla que determini les
mancances i necessitats de Vilafranca en matèria d’equipaments municipals, que n’organitzi
la seva execució i la planifiqui temporalment. Tot això acompanyat d’un procés de participació
ciutadana que permeti que l’elaboració d’aquest pla i d’aquesta manera en garanteixi l’èxit.
·

Estudi i revisió de l’arbrat de la via pública

Realitzar un estudi pel procés de substitució de l’arbrat al·lergogen de la via pública, així com
estudiar l’augment de l’arbrat en places del municipi per incrementar les zones d’ombra en
període estival.

Mobilitat i transport
Per aconseguir una vila sostenible, amable i respectuosa amb el medi ambient, és primordial
potenciar un tipus de mobilitat per l’interior del municipi que sigui coherent amb aquests
principis. El criteri fonamental és el de prioritzar qualsevol tipus de desplaçament que eviti
la utilització del vehicle motor. En primer lloc, perquè aquest vehicle s’ha apoderat de les
ciutats i, per tant, els altres tipus de vehicles o els i les vianants estan discriminats tant
funcionalment com físicament i, en segon lloc, per promoure un tipus de desplaçament que
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sigui més respectuós amb l’entorn, que no contamini el medi ambient i que no agredeixi la
resta de la població.
Vilafranca està saturada de cotxes, especialment en les hores punta. La proporció de vehicles
per habitant és superior a la de poblacions de característiques semblants a Vilafranca. Els
nivells de contaminació, tant atmosfèrica com acústica, estan per sobre del permès. Tot i així,
sabem que gran part d’aquest trànsit en vehicle de combustió, és de pas o de connexió (de la
vila a fora o de fora a la vila), i que bona part dels desplaçaments interns es fan majoritàriament
a peu. Aquest fet es deu a un altre mal endèmic: el dèficit en transport públic, en l’àmbit local,
comarcal i intercomarcal.
Per tant, s’ha de fer una política per descongestionar la vila i afavorir la resta de transports,
ja siguin transports motoritzats col·lectius (busos, taxis, etc.), vehicles elèctrics, bicicleta o
desplaçaments a peu.

Per això, proposem:
·

Creació de sistema d’aparcaments dissuasius: evitar proposar aparcaments centrals
concentrats i afavorir els estacionaments a la perifèria.

		

En els darrers anys, s’han promogut diverses zones d’aparcament, algunes

perifèriques

i d’altres

més cèntriques. Els aparcaments perifèrics tenen

una funció dissuasiva i eviten la circulació al

centre de la població. El fet que s’hagin

fet grans aparcaments al bell mig de la població treu

efectivitat a aquesta funció i

impedeix la pacificació del trànsit al centre de la vila. La nostra

proposta és situar els

aparcaments dissuasius a la perifèria de la ciutat, o com a mínim als

afores

del

centre. Situant diferents aparcaments, d’una capacitat considerable, en tots els b a r r i s
de Vilafranca es pot aconseguir que els vehicles provinents d’altres municipis, aparquin
el vehicle sense haver d’accedir al centre de la vila, i es plantin, en menys de cinc minuts,
al centre
·

caminant.

En aquests aparcaments s’han d’instal·lar punts de recàrrega de cotxes elèctrics,
per tal de potenciar i facilitar l’ús d’energies més netes.

·

Evitar proposar aparcaments centrals concentrats i afavorir els estacionaments
a la perifèria.

·

Garantir els espais mínims d’aparcament propers al centre urbà i evitar que
l’aparcament de vehicles esdevingui un obstacle per a la resta de modes de
transport, especialment per a vianants i bicicletes.

· Xarxa carrils bicicleta interurbans i construcció d’una xarxa verda a l’entorn rural de la
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vila, que permeti crear una via segura i de passeig per als usuaris i usuàries.
Un dels eixos bàsics per aconseguir un model de mobilitat sostenible és tenir una xarxa
de carrils

bici adequada i funcional, que cobreixi la màxima superfície del territori. Una

xarxa segura que

permeti connectar els diferents barris amb el centre de la vila, les

terminals de transport públic i els
·

principals equipaments educatius i esportius.

Cal potenciar l’ús de la bicicleta entre la població i donar seguretat als
desplaçaments en bicicleta. Cal fer un estudi per dissenyar una xarxa d’itineraris
en bicicleta que connecti els diferents barris i equipaments, incloent aparcaments
de bicicletes. On no sigui possible la creació de carrils bici, buscar l’opció més
adequada integrar la circulació de bicicletes.

·

Cal crear més aparcaments de bicicletes en llocs estratègics de la xarxa, com
poden ser estacions de transport, escoles o altres equipaments.

·

Construcció d’una xarxa verda a l’entorn rural de la vila, que permeti crear una via
segura, amable i de passeig per als usuaris i usuàries. Aquesta xarxa de camins
haurien de comunicar-se amb zones verdes i d’oci, i amb d’altres municipis
propers a la vila.

·

Finalment, un cop aconseguida amb èxit una xarxa de carrils bici a la vila, es
poden plantejar mesures com un servei públic de lloguer de bicicletes; fer-ho
abans no tindria sentit.

· Millora del transport públic: promoure la sensibilització de la població per afavorir l’ús
del transport públic i racionalitzar la utilització del cotxe.
El transport públic a la vila és clarament insuficient. Pel que fa als desplaçaments
locals, el bus urbà

no està donant els resultats desitjats. Bona part dels desplaçaments

amb cotxe a la vila són de

connexió, i bona part d’aquests són per anar als polígons

situats prop de la vila. Per això, cal ampliar

la xarxa de bus urbà per arribar als polígons on

hi ha un gran potencial d’usuaris i usuàries.

D’aquesta manera, podríem reduir una part del

trànsit a la vila.
Una altra part dels desplaçaments de connexió són a altres poblacions de la comarca
i fora de la

comarca. En aquests desplaçaments el transport públic també és força

deficient. L’Ajuntament, tot i

no tenir plenes competències exclusives pot pressionar i

arribar a acords amb altres administracions

o municipis per trobar solucions i ha de vetllar

pel bon servei de transport públic. Les accions

prioritàries haurien de ser:

·

Connectar les poblacions de la comarca d’una manera més eficient.

·

Treballar i pressionar les administracions superiors per millorar les connexions
ferroviàries i de bus amb Barcelona, Tarragona i la Universitat Autònoma de
Barcelona, i accelerar les connexions amb Vilanova i Igualada.

- 43 -

Programa electoral 2019-2023

·

CUP Vilafranca del Penedès

Afavorir el transport alternatiu: proposar esquemes per recuperar espais de
vehicles privats per al transport públic i per als vianants i bicicletes.

·

Millorar la qualitat del servei a la població: fer especialment atractiu el transport
públic urbà en termes de comoditat, accessibilitat, freqüència i fiabilitat horària.

·

Promoure acords amb les empreses ubicades en espais perifèrics i els
treballadors i treballadores per fomentar l’ús del transport col·lectiu per als
desplaçaments entre el lloc de residència i els centres de treball.

·

Promoure la sensibilització de la població per afavorir l’ús del transport públic i
racionalitzar la utilització del cotxe.

·

Recuperar els camins rurals i les carrerades per al foment del transport no
contaminant entre els diferents municipis veïns de Vilafranca.

Cal recuperar la Comissió del Transport Públic, aprovada pel Ple municipal gràcies a
una moció

de la CUP. Aquest espai ha de facilitar la participació dels usuaris i usuàries

dels transports

públics de la vila, per millorar-ne el seu funcionament i denunciar

públicament els dèficits
·

existents, especialment en l’àmbit del ferrocarril.

Zona de vianants i accessibilitat. Garantir espais adequats per als vianants i reconèixer
els seus drets com a principals usuaris/es de la via pública: donar especial atenció
a persones amb mobilitat reduïda i eliminar les barreres arquitectòniques de la via
pública, per no discriminar part de la població amb mobilitat reduïda.
El primer pas és incrementar de manera notable les zones de vianants. Això comportaria

una millor

qualitat de vida, facilitaria els desplaçaments a peu i reduiria la contaminació

acústica i de l’aire.
Les zones i carrers de vianants han de partir de la xarxa de carrers existents en
aquestes condicions, i anar creixent de manera que es formi una xarxa cada cop més
extensa que connecti tots els barris, i aconseguir també una vila plenament accessible.
· 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.

Convivència i cohabitació ciutadana
Viure en entorns més segurs és una de les nostres prioritats. Un món segur va lligat a un
món que proveeixi les necessitats bàsiques de les persones. Com més proveïm, més a prop
estarem de la seguretat. Les persones ens sentim segures si sabem que tindrem accés a
l’educació, a la sanitat, a un habitatge digne i als subministraments més bàsics.
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Des d’una profunda crítica al model actual de seguretat ciutadana, però essent conscients
que calen mecanismes que vetllin per una convivència entre tots els i les habitants de la vila,
la CUP proposa un model de gestió dels diferents agents que intervenen en la convivència,
la prevenció i la resolució de conflictes entre veïns/es, que es basa en la promoció d’actituds
responsables i respectuoses amb l’individu, l’espai públic i el territori i, establint mecanismes
que prioritzin la prevenció i la mediació abans que la sanció, la repressió i la “mà dura”.
Entenem l’espai públic, el lloc on es relacionen les persones, com un espai d’enriquiment
mutu, d’intercanvi d’opinions, d’idees, de sensacions, que genera coneixement i crítica, i com
un àmbit que, per definició ha de ser lliure. Cadascú se l’ha de poder fer seu, és a dir, estimarse’l, que li importi. I d’aquí en surten actituds responsables amb l’entorn i amb les persones.
Aquesta visió contrasta de ple amb la lògica amb què es mouen actualment les institucions,
que porta cap a un tancament de l’espai públic, allunyant a la ciutadania del seu paper de
protagonista i de titular.
Cal confiar amb la ciutadania, valorar la seva capacitat i convertir-la en el nucli de la convivència
i la cohabitació pacífica, donant mecanismes per al desenvolupament correcte de les seves
relacions, però desfent tot un seguit de legislació perversa que els diferents governs han
estat imposant els últims anys.
Propostes
· Gestió comunitària de l’espai públic. Formalitzarem processos de gestió dels carrers i
les places entre els agents actius i implicats, de caràcter transversal i obert, i que tingui
com a finalitat un ús responsable i respectuós amb el patrimoni i les necessitats dels
veïns. 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.
· Supressió de l’actual ordenança de civisme perquè suposa una retallada de llibertats
individuals i col·lectives. Les polítiques de l’Ajuntament deixaran d’estar orientades
a l’aprovació de legislació de contingut sancionador en qüestions relatives a l’espai
públic.
· Participació de tots els agents socials en la resolució de conflictes. Ús de la mediació
com a mecanisme principal en la resolució de conflictes entre veïnat, vehiculada a
través de les Assemblees de Barri o en taules de participació sectorials o concretes.
· Prevenció. Tractar les problemàtiques existents amb polítiques que integrin accions
de diferents àrees de l’Ajuntament. L’exclusió social, la pobresa, la marginació, la
manca d’oportunitats… són situacions que generen conflictivitat i que cal afrontar
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d’una manera global, utilitzant els mecanismes necessaris per atendre-les.
· Igualtat de condicions en l’atenció ciutadana. Encara avui, des de les institucions
públiques s’actua en base a prejudicis i hi ha una part de la població que és
estigmatitzada. Cal trencar aquesta dinàmica i vetllar per una actuació equitativa i
respectuosa amb les persones, siguin com siguin i vinguin d’on vinguin.
· Potenciar la figura dels agents cívics i dels educadors de carrer, que desenvolupin
funcions de prevenció de conflictes i atenció immediata en casos d’emergència. Els
agents cívics seran els elements més propers de l’administració amb la ciutadania, i
actuaran de manera proactiva, preventiva i formativa, donant atenció a les necessitats
de la gent i fomentant els valors i les campanyes concretes que es realitzin a favor
de la convivència i la cohabitació pacífica. N’incrementarem el nombre i hi destinarem
més recursos per a la seva formació.
· Policia de proximitat, comunitària i de barri. Tota aquesta nova concepció dels pilars de
la convivència ciutadana implica un replantejament de les funcions de la Policia Local.
Prioritzarem la tasca dels agents en l’atenció immediata a les persones
· Incorporar en les pràctiques de les policies locals el plantejament de mediacióreparació. Abandonar el model de resposta reactiva als problemes de convivència i
posar el focus a programar serveis que requereixin un seguiment durant un temps i
que puguin tenir un caràcter preventiu.
· Elaborar plans de captació policial específics tenint en compte les necessitats del
municipi i no deixar aquests criteris únicament en mans de l’Escola de Seguretat de
Catalunya.

Mediambient i territori
Des de la CUP sempre hem fet especial èmfasi en la importància del medi ambient i en la
defensa del territori en el camí cap a la transformació social. Estem vivint una degradació del
medi natural que avança a una velocitat vertiginosa. Els impactes de l’activitat humana en el
nostre entorn immediat, però també a gran escala, són cada dia més greus i més difícilment
reversibles o reparables. El sistema capitalista es basa en l’explotació de les persones, però
també en l’explotació i mercantilització dels recursos naturals i en ignorar els efectes a curt i
llarg termini en el medi de qualsevol activitat.
El ritme actual de producció i consum és inviable per molts motius: per esgotament de
recursos naturals, per degradació del territori, per les múltiples fonts de contaminació (amb
conseqüències ecològiques però també en la salut), per una generació desmesurada de
residus que desborda totes les polítiques i previsions de gestió.
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Com a projecte municipalista considerem que hem d’afrontar radicalment el repte de la
transició ecològica des de l’òptica local assumint la premissa que calen canvis profunds en
la nostra quotidianitat perquè es produeixin impactes positius a una escala més gran. Les
polítiques ambientals d’un ajuntament no són menys prioritàries, perquè la consciència i els
criteris ambientals han de poder trobar-se en totes les decisions que es prenen en qualsevol
àmbit d’acció. Des de la CUP treballarem, mitjançant una sèrie de propostes que creiem que
són bàsiques i de vital importància, per garantir una vila acollidora i respectuosa amb el medi
ambient per nosaltres i per les futures generacions.
Cal realitzar campanyes d’educació i sensibilització ambiental, tant a mercats, escoles i
instituts, AAVV, instal·lacions municipals, comerços i restauració, etc.). Cal fer més difusió i
informar a la població dels diferents serveis que s’ofereixen: recollida de mobles, deixalleria,
minideixalleria, etc. S’ha de facilitar l’accés a aquesta informació per tal de potenciar l’ús dels
diversos serveis.
Per tot això, proposem:
Transició energètica
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.
·

Aprofundir en el camí emprès en l’escalfament d’equipaments amb calderes de

biomassa la gestió d’aquesta producció energètica des de l’empresa municipal d’aigües.
Potenciar-la com a empresa d’àmbit supramunicipal que faciliti l’aprofitament de la biomassa
tant de la vinya com la forestal contribuint en la millora de la gestió forestal del territori i en la
creació de llocs de treball.
·

Apostar per ampliar la producció d’energia renovable des de l’Ajuntament amb la

instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes d’edificis municipals i promoure-la en
l’àmbit privat amb bonificacions fiscals.
Residu zero
La principal estratègia en matèria de residus passa obligatòriament per la reducció en origen
i per una millora molt significativa en la separació.
·

Treballar per generar un consens ampli entre els grups municipals per implementar un

sistema de recollida porta a porta que s’adapti al context de la nostra vila però, sobretot, a la
necessitat ambiental i econòmica de, com a mínim, doblar el percentatge de brossa que es
separa actualment.
·

Implementar accions concretes per a la reducció de plàstics per part de la ciutadania

així com polítiques de fiscalitat ambiental encaminades a bonificar bones pràctiques tant en
particulars com en empreses, però també a penalitzar-ne l’ús i la producció excessiva.
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Mobilitat verda
Disminuir les emissions provinents de la combustió dels vehicles restringint el trànsit a
determinades zones, pacificant zones per a vianants i apostant pel transport elèctric,
col·lectiu, a peu i en bicicleta.
Cal aprofitar l’actualització del Pla de Mobilitat per dissenyar i implementar mesures concretes,
com aplicacions, que afavoreixin el transport col·lectiu i compartit per millorar la connexió
entre les comarques de la Vegueria.
Sobirania alimentària
Promoure i fomentar la producció de proximitat i ecològica com una estratègia doble que
per una banda, contribueixi a la gestió del territori apostant per l’activitat agrícola i la gestió
forestal, i per l’altra banda potenciï un model de consum conscient i transformador que permeti
una millora en les condicions laborals i de viabilitat econòmica dels projectes agroalimentaris i
alhora en disminueixi l’impacte ambiental.
Horts urbans
Arran d’una moció de la CUP es van posar en marxa la primera zona d’horts urbans a Vilafranca.
És un projecte que valorem molt positivament. Per això apostem per seguir estudiant la
viabilitat de zones en desús a la vila i als seus entorns, per tal de continuar ampliant l’oferta
de parcel·les i espais per cultivar i crear una xarxa real d’horts municipals a la vila.
S’ha de garantir que el desenvolupament de la xarxa d’horts municipals es basi en la
participació activa de les persones, entitats i col·lectius interessats des de l’inici del projecte.
Potenciar el comerç local amb productes de proximitat
Com a mesura per a reduir les emissions provocades per un sistema de producció i de logística
basat en el transport i comerç transnacional que contribueix a l’avenç imparable del canvi
climàtic. Mapeig dels comerços que compleixin diferents criteris ambientals, de proximitat i
distinció d’un segell de qualitat.

Preservació de les rieres i de l’entorn natural
El govern actual ha realitzat actuacions de forma puntual als entorns naturals de la Vila,
com per exemple a la riera de Llitrà. És necessari seguir treballant per mantenir aquests
espais naturals i millorar-ne la seva qualitat ambiental, mitjançant actuacions de neteja i
restauració.
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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.

Cultura
La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir el model de societat integradora,
solidària i dinàmica que defensem. La cultura ha d’ésser per als ciutadans i ciutadanes un
mitjà de relació social, de participació, de diàleg i de reflexió comuna que ens ha de permetre
reconèixer-nos individualment com a persones i col·lectivament. Entenem la cultura com
una manera de donar sentit a les nostres vides, per entendre-les i per entendre el món des
d’una mirada creativa, artística i valenta. Entenem la cultura com a activitat i no només com
a un mitjà de consum; la cultura com a generadora d’esperit crític, com a mitjà de creació i
transmissió de la realitat.
En aquest sentit, l’objectiu de la política cultural municipal hauria de ser fer de Vilafranca un
element clau en la revitalització cultural del nostre país a través de la implicació de tota la
ciutadania. L’Ajuntament ha de treballar per assentar unes bases sòlides sobre les quals el
teixit associatiu, l’administració pública i les iniciatives particulars puguin bastir un projecte
cultural enriquidor i alliberador per al conjunt de la població. Per això, la política cultural ha
de partir del principi de fer partícip a tot el municipi de la vida cultural, vetllant per evitar la
dualització de la societat, promovent una producció cultural i artística de qualitat i establint
mecanismes de socialització d’aquest patrimoni comú.
A Vilafranca hi ha una gran riquesa cultural fruit de l’esforç i del treball que el teixit associatiu
i cultural (amb el conjunt de la població) ha portat a terme durant els darrers anys, i amb
un gran potencial creador. Actualment, l’Ajuntament no dona suport ni ajuts a totes les
iniciatives culturals d’una manera equitativa, clara i transparent, sinó que sovint ho fa de
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manera arbitrària. Cal facilitar i promoure que les iniciatives i projectes culturals locals trobin
les seves vies d’expressió: que puguin crear i que es pugui difondre el seu treball. Hem de crear
una cultura transversal i diversa, hem d’ampliar el concepte del que és CULTURA (filosofia,
història, literatura, arts escèniques, música, arts urbanes, etc.). Per això, entre els diferents
reptes, plantegem: difondre pràctiques culturals no hegemòniques; visualització de la creació
local; plantejar alternatives a les dinàmiques consumistes, posar en relleu els processos que
transformen socialment i amb valors.
Per això, des de la CUP proposem:
Creació del Consell municipal de Cultura
Creació d’un òrgan ampli de debat, reflexió i presa de decisions de les polítiques municipals
culturals per tal de, entre d’altres, fer seguiment i desenvolupar el Pla d’Acció Cultural 20142020, així com plantejar de manera participativa la redacció del Pla d’Acció Cultural dels
propers anys. També cal que treballi el cicle festiu a la vila i que reflexioni, debati i proposi
iniciatives per equilibrar i intensificar el calendari festiu durant tot l’any. Orientar la política
cultural com element de creació i cohesió social.
Pla d’Equipaments Culturals
Elaboració d’un Pla d’Equipaments culturals per tal de conèixer l’estat actual, les necessitats
i mancances vers els equipaments culturals que disposem a la nostra vila per tal de planificar
i marcar prioritats, alhora de crear, adquirir o reutilitzar equipaments culturals. Tenir presents
els interessos del teixit associatiu i cultural de la vila (i la seva diversitat), així com els diferents
barris de la vila.
Creació d’una segona biblioteca
És necessària una segona biblioteca descentralitzada al municipi. Una biblioteca adaptada
a les necessitats i demandes del segle XXI, amb espais per a l’estudi individual i compartit,
espais per a activitats sense que molestin a la resta d’usuaris/es, espais per a gaudir de la
cultura en un ambient agradable o espais d’accés a la cultura en format digital.
Facilitar l’accés als equipaments públics
S’ha de facilitar l’accés dels espais municipals a les entitats de Vilafranca i que el seu cost
de lloguer o d’ús no sigui un impediment per revitalitzar les activitats culturals a la vila. Espais
per a facilitar el funcionament de les entitats: espais de reunió, de creació i de difusió de les
seves activitats.
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Formació accessible per a tothom
Crear unes taxes progressives: preus segons la renda. Per als ensenyaments musicals i
altra formació, per l’accés a obres i espectacles, cercant la gratuïtat, però sempre evitant la
precarització dels creadors i creadores.
Vilafranca capital de comarca
Ser capital no ha de significar centralitzar equipaments i activitats, sinó dialogar, tenir en
compte les activitats que es puguin generar des de fora. Cal reforçar el lligam de Vilafranca amb
la comarca i coordinar-se amb altres ajuntaments per tal de fer arribar propostes de manera
conjunta. Convertir Vilafranca com a eix de la cultura penedesenca. Vilafranca ha de ser un
punt central des d’on la cultura trobi suport i promoció, anant més enllà de la simple marca
Penedès. Donar suport a iniciatives locals i comarcals, espais per al seu desenvolupament.
Equipaments culturals i cívics
·

Aprofitament comunitari dels equipaments ja existents. Des d’ús ciutadà en horaris no
lectius, com es fa en els patis d’algunes escoles, fins a la gestió comunitària d’alguns
equipaments: corresponsabilització de la ciutadania per a anar cap a un model de
major integració i implicació, que permeti viure la cultura des de cada persona.

·

Cal finalitzar l’Auditori Municipal, que permetria disposar de 4 sales d’assaig per a
formacions musicals i teatrals que resoldria una part de l’actual problema de manca
d’espais.

·

Habilitar espais per assajar els grups de teatre. Els equipaments són la xarxa
imprescindible per tenir projectes de creació accessibles i de qualitat. Cal
descentralitzar aquests equipaments.

·

Cal la creació més bucs d’assaig per grups musicals de la vila.

·

Per tot això, també proposem idear un nou espai de creació activa per a les entitats
i formacions teatrals i de dansa que, a més, serveixi de seu per a aquestes entitats i
pugui servir per reunions, activitats, tallers i assaigs. A més, destinar-hi un espai per
poder emmagatzemar el seu material. D’aquesta manera s’alliberaria la massificació
de l’Escorxador.

·

Obres de manteniment i millora a Cal Bolet, que actualment pateix dèficits importants
estructurals.

·

Ampliar l’actual espai de l’Escola Municipal de Música per absorbir tota la demana
existent.

Utilització de places, carrers i parcs per a activitats culturals
Potenciar la via pública com espai d’expressió cultural, artística, literària, teatral, musical o de
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dansa. Omplir els carrers de vida cultural, més enllà de les diades assenyalades. Cal revitalitzar
les festes de barri.
Una Escola Municipal de Teatre
A Vilafranca, fa uns quants anys que no tenim cap Escola Municipal de Teatre, tot i la demanda
existent. Des de la CUP afirmem la nostra aposta per atendre el problema i crear una escola
d’aquest tipus: municipal, de qualitat i a l’abast de tothom. Caldrà elaborar un projecte que
inclogui la participació de les entitats teatrals i la població interessada per dissenyar quin
model d’escola volem.
Conservació del patrimoni històric i local
El patrimoni històric, arquitectònic, etnològic i cultural és part de la història col·lectiva i és el
que ens ajuda a descobrir i relacionar-nos amb el nostre passat, i a entendre millor el nostre
present. Tot i això, part d’aquest patrimoni està infravalorat a Vilafranca, sense cap mena de
conscienciació ni política activa de recerca i revitalització. Proposem en aquest àmbit:
·

La contractació d’un/a tècnic/a en patrimoni que treballi dins de l’Àrea
d’Urbanisme de l’Ajuntament.

·

Elaborar un protocol per protegir el patrimoni històric i arquitectònic de les
finques catalogades per la Carta Arqueològica, fer una revisió de l’estat de
conservació de les façanes de les mateixes i garantir que no es malmetin
restes arqueològiques o patrimonials.

·

Realitzar un Pla de Conservació de la Muralla Medieval de Vilafranca que inclogui
un estudi exhaustiu del traçat i que controli les actuacions urbanístiques que
s’hi fan als voltants.

·

Restaurar les zones malmeses de l’edifici i del claustre dels Trinitaris i integrarlo a l’espai públic, de manera oberta.

·

Potenciar la comissió de patrimoni per tal que aquesta treballi per garantir el
coneixement i la conservació del patrimoni del nostre municipi.

·

Crear un Pla de Conservació Escultòrica de Vilafranca.

Recuperació de la memòria històrica
Treballar per recuperar la memòria històrica del segle XX a l’espai públic, de manera coordinada
amb les entitats dedicades especialment a aquesta tasca. Tindrem molt en compte tots
aquells qui han estat, durant molts anys, oblidats i sense veu, parant atenció sobretot als
moviments populars, obrers i per la defensa dels valors antifeixistes. Eliminar de l’espai públic
referències vinculades al franquisme.
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Defensa de la llengua catalana
La llengua catalana és l’eina bàsica de cohesió social i l’instrument més important per seguir
aspirant a la construcció nacional. Cal un programa d’acció per poder encarar els reptes
d’acollida lingüística. Proposem en aquest àmbit:
·

Creació d’un Consell Municipal de la Llengua Catalana. Vetllarem perquè aquest
consell potenciï la nostra llengua a tots els nivells amb la participació d’entitats que
treballen pel reconeixement del català.

·

Promoure la retolació en català en els establiments de pública concurrència tant
d’exterior (mitjançant cartells) com d’interior (atenció al públic).

·

S’ha de treballar per assolir un índex més alt en l’etiquetatge en català de productes
creats a Vilafranca.

·

S’han d’ampliar i potenciar els cursos de català de tots els nivells i aquests han de ser
gratuïts i suficients per a la demanda existent.

·

Impulsar els programes de sensibilització i formació sobre acollida lingüística en
català, especialment adreçats als serveis d’atenció a la població nouvinguda i als
serveis socials.

Turisme (sostenible)
Vilafranca del Penedès és i ha de continuar sent un destí turístic. Compta amb un potencial
molt gran basat en els propis punts forts (centre històric, fires, festes i festivals, museus i
espais visitables, cellers, gastronomia...), i els de l’entorn pròxim (és un node entre Barcelona,
Tarragona, la muntanya de Montserrat i la costa penedesenca, rodejat de punts d’interès:
grans cellers, turisme de platja i un territori amb un gran interès paisatgístic). Avui compta
amb la certificació Biosphere i nosaltres 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/es
sense generar problemàtiques greus afegides.
Cal considerar el turisme com un sector econòmic rellevant dins de la nostra ciutat i comarca,
però hem de lluitar per desestacionalitzar-lo, perquè no representi una amenaça pel territori i
perquè ofereixi llocs de feina de qualitat com més estables possible. Per això, des de la CUP
proposem:

Suport a l’actual projecte del Vinseum
El Vinseum és actualment un referent museístic en l’àmbit de país, i encara ha de reforçar més
aquest paper. Amb el país en general i el Penedès en particular apostant fort per l’enoturisme
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i la cultura del vi, disposar a Vilafranca del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya ha de
ser potenciat. Per aquest motiu, cal donar suport a l’equip de professionals que estan tirant
endavant el desenvolupament 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.

Plantejar les línies mestres i posar en marxa durant aquesta legislatura la creació d’un centre
d’interpretació de la història del Penedès
A Vilafranca comptem amb espais amb un bon potencial turístic però que la major part dels
dies resten d’esquena, no només al turisme, sinó també als vilafranquins/es. És el cas, per
exemple del claustre dels Trinitaris i, especialment, del claustre i l’església de Sant Francesc.
Un d’aquests llocs podria ser l’espai ideal per a crear-hi un centre d’interpretació de la història
del Penedès. Aquest contingut cultural, inexistent actualment i complementari a altres
productes turístics, tindria múltiples repercussions: d’una banda, reforçar la mentalitat de
Vilafranca com la capitalitat històrica de la Vegueria; d’altra banda, convertir aquest espai
en una visita obligada en el projecte educatiu de les escoles del territori; alhora aconseguir
potenciar i dotar d’un horari regular aquests espais, que podrien comptar amb zones de lliure
accés obertes a la vila. Aquest espai, el qual lògicament s’hauria de dotar d’un contingut
museogràfic adequat, podria ser gestionat des del Vinseum per tal de maximitzar recursos i
minimitzar costos.
Vetllar per a la imbricació de tot el teixit econòmic de la vila en el turisme
El turisme ha de servir per donar noves oportunitats al teixit econòmic local. Per aquest motiu,
cal fer el possible perquè els visitants que són atrets pels grans pols d’atracció del Penedès
puguin trobar a Vilafranca un punt en el qual gaudir d’oferta gastronòmica, allotjaments, però
també del comerç local. La Regidoria de Turisme, des de l’Oficina Municipal de Turisme, no
només s’ha d’encarregar de donar visibilitat als espais i activitats turístiques que es generen
a Vilafranca, sinó esdevenint un actor que ajudi a coordinar activitats entre diferents agents.

Implantació de senyalètica sobre la muralla de Vilafranca
Vilafranca va ser una vila emmurallada des del seu origen, al segle XII, fins al segle XIX. Tot i
això, el creixement urbanístic i la dinàmica econòmica i social de la vila ha acabat fent que la
muralla i els altres elements defensius associats (torres, fossat, pas de ronda, portals, etc.)
hagin desaparegut o estiguin ocults entre les edificacions actuals. El públic forà, però també
bona part dels i les habitants de Vilafranca, desconeixen la seva existència. Una combinació
d’elements (plafons informatius generals, plaques per indicar el lloc on existiren o existeixen
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alguns d’aquests elements, indicacions sobre el paviment, etc.) permetrien donar a conèixer
i fer valer aquest important element patrimonial, declarat Bé Cultural d’Interès General i
actualment oblidat.

Educació
Els principals reptes de l’educació per als pròxims anys són, d’una banda, la necessària
concepció de l’educació com un espai de ciutadania on tots els actors (ciutadans inclosos) hi
tinguin cabuda i es plantegi sota criteris de diversitat, democràcia i cohesió social.
No es pot parlar de temes com els resultats escolars, la taxa d’abandonament prematur, la
millora de les instal·lacions o els projectes pedagògics si abans no abordem el problema de la
segregació escolar. Un problema que a Vilafranca, l’equip de govern ha negat reiteradament
la seva existència, però que les dades diuen el contrari. A Vilafranca, el 50% de les escoles
tenen tres vegades més d’alumnes en situació de vulnerabilitat (famílies d’origen estranger +
beques menjador) que la mitjana de les quatre escoles concertades. Les dades són extremes
i la passivitat del govern municipal explica el seu enquistament: des del curs 2014/2015, les
distàncies percentuals entre unes i altres escoles han augmentat. Les polítiques educatives
de la CUP estaran sempre encaminades cap a la consecució de l’equilibri social. El punt de
partida de la nostra proposta és l’educació pública, universal i de qualitat.
Des de la CUP creiem que qualsevol política pública municipal en l’àmbit educatiu s’ha de
vincular a la solució del problema des d’una visió global i de ciutat. La política educativa no s’ha
de limitar exclusivament al tema de la segregació, però entenem que aquesta és una condició
sine qua non. Sabem que el problema és complex i que no es pot encarar amb solucions
senzilles. D’una banda, l’actual criteri d’assignació de l’alumnat –que ho deixa tot en mans
de la lliure elecció de centre per part de les famílies– s’empara en un marc desregulat que
es conforma com la primera causa de la segregació. D’altra banda, la solució tampoc implica
determinar el repartiment dels alumnes de forma matemàtica. Així doncs, la proposta de la
CUP passa per tres eixos:
·

Una redistribució homogènia de l’alumnat entre centres.

·

Augmentar els recursos pels alumnes en situació de vulnerabilitat.

·

Afavorir la proximitat en l’assignació de l’alumnat.

Per a fer-ho possible des de la CUP proposem:
·

Lideratge polític.

Les dades que determinen la segregació escolar han d’estar a l’abast de tots els agents
educatius per definir el QUÈ, el COM i el QUI. La segregació no és un problema que afecti un o
diversos centres en concret, sinó que és un problema de ciutat. Per tant, des de la Regidoria
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d’Ensenyament s’ha de tenir la convicció suficient per erigir-se en el nexe d’unió entre tots els
actors educatius (formals i no formals). Des de la CUP, plantegem una definició dels objectius
i una implementació de les polítiques des de fòrums multilaterals. Això exigeix treballar contra
la segregació escolar, compartir experiències i aconseguir implicar a l’escola concertada.
Per això, cal modificar el funcionament del Consell Escolar Municipal:
·

Incloent més agents educatius o amb incidència educativa: esplais, entitats de
lleure, sindicats, associacions de veïns i coordinadora d’AMPAS.

·

Convocant reunions mensuals i establint comissions sectorials permanents.

·

Dotant-lo de potestat per generar propostes vinculants que, en tot cas, només
caldrien de l’aprovació del Ple municipal.

·

Identificar l’alumnat vulnerable.

Mitjançant una aliança estreta i compromesa amb Serveis Socials, s’ha de procurar que
aquests estableixin criteris objectius que permetin detectar els casos més greus de
vulnerabilitat i actuar en conseqüència:
·

Amb la preassignació d’alumnes.

·

Amb l’acompanyament actiu a les famílies (mitjançant programes de parentalitat
positiva i de mentoria social).

·
·

Amb la dotació de recursos suficients als centres.

Equivalència del sistema.

Totes les escoles han de generar la mateixa confiança entre les famílies i oferir els mateixos
valors educatius. Els projectes poden ser diferents, però no el seu valor. L’equivalència del
sistema ha de permetre desfer-se d’etiquetes errònies i basades en estereotips i sensacions
subjectives no contrastades i segregadores. En concret, caldrà actuar sobre aquelles amb
una menor demanda de les famílies en els processos d’inscripció.
·

Impulsant projectes educatius innovadors.

·

Col·laborant en la implantació de programes tipus magnet, cercant agents o
institucions de referència que participin en l’aliança.

·

Acordant amb els centres programes específics que aportin un valor afegit i ajudar
a visibilitzar-los.

·
·

Endegant campanyes en favor de la matriculació en escoles públiques.

Prova pilot per la desagregació.

Durant el primer any de legislatura s’estudiaran les dades, es definirà el problema i els
objectius, es generaran dinàmiques de confiança amb tots els actors i es dissenyarà un
programa pilot a desenvolupar durant el curs següent. Al final del curs, s’analitzaran les dades
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de desagregació. En el si del CEM s’avaluaran els resultats i s’introduiran les modificacions i
millores pertinents de cara al següent curs.
·

Programa per la igualtat d’accés al serveis en horari no lectiu.

Un dels espais on es fa més palesa la segregació escolar és fora de les aules. Així, el percentatge
d’alumnes en situació de vulnerabilitat baixa en picat en activitats com les extraescolars, els
casals d’estiu o de jornada intensiva, les acollides o el servei de menjador. La seva participació
és menor a causa de la privatització encoberta dels serveis. Cal, doncs, generalitzar l’oferta
d’activitats extraescolars del Programa de “Les Tardes”, limitar el preu de les activitats ofertes
per les escoles i les AMPAS, reservar places pels alumnes en situació de vulnerabilitat i oferir
un casal d’estiu municipal.
Cal assolir acords de forma immediata amb clubs esportius, entitats culturals o artístiques
o empreses de lleure implicades per tal que reservin places en els seus grups per a aquests
alumnes. Tanmateix, des de l’Ajuntament es farà seguiment i es procuraran els medis materials
per la continuïtat de l’activitat (transport, material, informació transparent a les famílies, etc.).
L’Escola Municipal de Música o l’Escola Arsenal han de ser espais preferents en aquest sentit.
Altres propostes destacades:
·

Creació d’un Projecte Educatiu de Vila (PEV).

Un PEV transversal que contempli la segregació escolar com un dels grans reptes a abordar i
que ha d’incloure, a més, propostes concretes en:

·

·

Rutes escolars.

·

Escola de mares i pares.

·

Cursos de formació permanent per al professorat.

·

Activitats relacionades amb el coneixement de la ciutat.

·

Activitats per conèixer les diferents cultures de la ciutat.

·

Casals d’estiu municipals.

·

Casals d’hivern municipals.

·

Extraescolars municipals.

·

Patis oberts més enllà de l’horari lectiu.

·

Horaris de consergeria adaptats a les necessitats dels centres.

·

Pla educatiu de l’entorn.

·

Projecte de famílies guia.

·

Projectes d’innovació educativa en escoles públiques.

Lluita activa per la pública
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L’aposta ferma de la CUP per l’ensenyament públic és irrenunciable, de manera que no es
donarà suport a cap decisió política que impliqui la creació de centres privats, l’ampliació de
línies privades i el transvasament de fons públics a aquests centres. En el cas que la demanda
sigui superior a l’oferta escolar, es prioritzarà l’obertura d’una altra línia en un centre públic o
la creació d’un de nou.
·

Ús social dels centres públics

Cal aprofitar els equipaments educatius més enllà de l’horari lectiu. Patis, equipaments
esportius, biblioteques, sales d’estudi o aules d’informàtica han de permetre desenvolupar
activitats per part de la resta de la població i mostrar-se porosos a la vida dels barris i la ciutat.
·

Municipalització de serveis

En l’àmbit municipal, l’Ajuntament ha de recuperar la titularitat d’aquells que es consideren
bàsics o obligatoris (les biblioteques escolars, les acollides, les activitats extraescolars, els
vetlladors, etc.). Recuperar els casals d’estiu i d’hivern municipals.
·

Educació ambiental i presa de consciència de l’entorn a les escoles

Darrere de qualsevol política pública hi ha d’haver una feina de conscienciació de l’entorn més
proper i de les problemàtiques ambientals a què s’enfronta. Aquesta tasca ha de començar
a les escoles. Cal que l’Ajuntament ofereixi un programa complementari sobre l’entorn més
proper, tant natural com social, posant especial èmfasi en les problemàtiques ambientals.
Aquest programa hauria de comptar amb material didàctic per a les escoles i amb personal
especialitzat que en faci l’acompanyament.

Les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) com a instruments de
democratització i apoderament ciutadà
Internet és una porta d’accés directe a la informació, a la cultura i al coneixement. Per això
mateix, les TIC s’han convertit en una eina imprescindible a l’hora de garantir la igualtat
d’oportunitats per a tothom. Tanmateix, les possibilitats tecnològiques que ens dona la xarxa
ens faciliten el camí a l’hora de construir una societat veritablement democràtica, capaç de
fomentar el debat, l’esperit crític, la col·laboració, la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i
també la participació ciutadana en la legítima presa de decisions.
Fins ara, la política ha estat completament institucionalitzada, amb dinàmiques de poder
molt verticals i centralitzades, i sovint, amb una manca de transparència massa accentuada.
D’aquesta manera, el paper de la població en la política ha quedat desplaçat a un segon
terme, normalment relegat a dipositar un vot cada quatre anys i, malauradament a partir
d’aquí, amb prou feines ni tan sols ha quedat espai per a la queixa, la dissidència o la protesta
(i proposta) ciutadana. No obstant això, les possibilitats que ens ofereix Internet com a
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mitjà de comunicació universal ens permetria trencar en certa manera amb aquesta lògica
convencional, tot facilitant l’apoderament de la ciutadania respecte tots dels temes que
l’afecten.
Així doncs, l’accés a Internet en igualtat de condicions per a tothom esdevé un principi
fonamental per al progrés social i de la democràcia. L’Ajuntament de Vilafranca va clausurar
fa uns anys l’espai dedicat a facilitar l’accés i formació en aquest àmbit (Vilafranca Virtual al
barri de les Clotes) i actualment ha quedat reduït en un espai als afores del municipi i amb
menors serveis. La manca d’equipaments cívics, dificulta desplegar una xarxa d’espais que
compleixin aquesta funció.
També cal fomentar la utilització de programari lliure respecte el software privatiu. En
aquest sentit, cal tenir en compte que el programari lliure (a més de representar un evident
estalvi econòmic per l’Ajuntament) promou l’ús d’estàndards informàtics internacionals que
garanteixen la seva independència respecte dels interessos d’elits i multinacionals.
Per tot això, des de la CUP proposem:
·

Transparència: és necessari establir mecanismes de màxima transparència institucional
que permetin el control de la gent sobre la gestió dels recursos públics i de l’activitat
política. Tanmateix, l’accés a tota la informació proporcionada per part de l’Ajuntament ha
de ser senzill i la informació ha de figurar de la manera més entenedora possible per a la
ciutadania.

·

Participació ciutadana: cal implementar eines digitals de participació ciutadana (ja sigui
via web, app, etc.) que facin possible que directament els vilafranquins i vilafranquines
puguin realitzar propostes i participar en processos oberts de participació ciutadana
vinculats a projectes de la vila.

·

Habilitar espais d’accés a Internet: cal garantir l’accés a la xarxa a tothom, independentment
dels recursos econòmics de cadascú o de qualsevol altra consideració. Així doncs,
cal promoure espais públics d’accés a Internet que ofereixin gratuïtament recursos
tecnològics (ordinadors, tauletes, etc.), especialment en equipaments municipals, escoles,
instituts, casals per a la gent gran, associacions de veïns, etc.

·

Plans pedagògics en l’àmbit de les TIC: l’ajuntament ha de desplegar programes de
formació en l’àmbit de les TIC (o reforçar els actuals) que fomentin l’accés al coneixement
i la cultura, així com l’ús de la tecnologia de manera eficaç, responsable i respectuosa
amb els altres i, també, que adverteixi dels possibles riscos. Aquests programes, tot i que
estaran oberts al conjunt de la ciutadania, aniran adreçats de manera prioritària a aquells
col·lectius que es trobin en risc de vulnerabilitat o d’exclusió social. Per això, cal reobrir
un espai com era Vilafranca Virtual al nucli urbà que permeti desplegar totes aquestes
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accions.
·

Programari lliure: tot el software utilitzat pels equips informàtics de l’Ajuntament haurà
de migrar (progressivament i sempre que es garanteixi la plena funcionalitat) a programari
lliure. Això inclou el paquet d’ofimàtica, el navegador d’Internet i qualsevol altre tipus
de software que es faci servir, així com, si és possible, el propi sistema operatiu dels
ordinadors. Aquesta mesura representaria un estalvi econòmic important per l’Ajuntament.

Salut pública
Les polítiques de salut pública es basen a fomentar, protegir i promoure la salut de les
persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut. La CUP volem que les
polítiques municipals de salut pública amb la perspectiva de gènere se centrin en actuacions
proactives que promoguin la salut, hàbits saludables i la prevenció de la malaltia. Han de
ser actuacions necessàriament multidisciplinàries i transversals previstes en els diferents
departaments i serveis de l’ajuntament (urbanisme, habitatge, serveis socials, igualtat, esport,
medi ambient, ocupació, turisme...).
Volem una política municipal que se centri amb la prevenció de la malaltia, que minimitzi els
factors de risc, que promogui estils de vida saludables, que vetlli per la salubritat pública,
la salut ambiental i la defensa de les persones consumidores. Incorporarem mesures per
identificar, pal.liar i extingir les desigualtats en salut (de gènere, situació socioeconòmica,
nivell educatiu...)
Pel que fa a la sanitat, volem que l’Ajuntament, les entitats del sector, sindicats i associacions
d’usuàries tinguin una participació més decisiva en la planificació territorial i la gestió dels
centres d’atenció sanitària al territori. A partir de la nostra cultura assembleària, des de la CUP
potenciarem el Consell Municipal de Salut, com a espai de debat i reflexió, de consens, de
planificació de les necessitats, de coordinació del sector i de promoció de polítiques municipals
de la salut. Volem fomentar xarxes col·laboratives que permetin articular propostes concretes
i viables que garanteixin l’efectivitat de les polítiques de salut per al conjunt de les persones.
Una política municipal amb aquests objectius necessita que l’Ajuntament disposi 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.
La CUP considerem necessari elaborar i posar en marxa un Pla Local de Salut que a través
de la participació ciutadana, associativa, tècnica i del sector on s’estableixin els objectius, les
prioritats i els mitjans que cal per assolir-los.
Per això, des de la CUP proposem:
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·

Elaborar i posar en marxa un Pla Local de Salut.

·

Polítiques municipals de salut pública incorporant la perspectiva de gènere.

·

Fomentar estils de vida saludables.

·

Una política transversal en els diferents departaments i serveis de l’Ajuntament en

matèria de salut

(urbanisme, habitatge, serveis socials, igualtat, esport, medi ambient,

ocupació, turisme ...).
·

Una estructura i organització tècnica en l’àmbit de la salut pública amb més recursos.

·

Fomentar xarxes col·laboratives.

·

Potenciar el Consell Municipal de Salut.

Serveis sanitaris
La CUP defensem el caràcter públic de la sanitat, prioritzant el servei a les persones enfront
de criteris econòmics. El sistema sanitari ha de garantir una atenció sanitària de cobertura
pública de qualitat a tota la població per atendre les necessitats de la ciutadania. La sanitat ha
de protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia 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 i, especialment, incorporar la perspectiva de gènere.
Des dels ajuntaments hem de garantir la qualitat i el ple servei del sistema sanitari. Cap
persona en pot quedar fora, cap necessitat pot quedar desatesa. Apostem per un servei
sanitari Km0 i una assistència integral i integrada de qualitat. Volem guanyar serveis, volem
una vida saludable i ben atesa. Els recursos sanitaris i sociosanitaris i de salut pública, siguin
o no de titularitat pública, de Vilafranca, de la comarca i o de la vegueria han de poder treballar
en xarxa, coordinats amb el teixit social i de l’administració local.
El sistema sanitari de l’Alt Penedès està format per quatre Àrees Bàsiques de Salut, tres
Centres d’Atenció Primària, un centre sociosanitari, un hospital comarcal, el Centre de Salut
Mental Adults (CSMA), el Centre de Salut Mental d’Infants i Joves (CSMIJ) i el Centre d’Atenció
a Addiccions (CAS) i d’altres centres sanitaris que no són de titularitat pública. Amb tot hi ha
mancances, com la necessitat d’un servei d’urgències de 24 hores per atendre persones
amb malaltia mental o millorar la prestació de serveis del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny.
Fem un reconeixement de les professionals de la salut i donem suport a les reivindicacions
sindicals per a la millora de les condicions laborals del personal.
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Recentment s’ha constituït el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf. El nou consorci es
crea a partir de la fusió dels dos consorcis existents -el de l’Alt Penedès i el del Garraf-. Aquest
nou consorci obre moltes incerteses i cal garantir que l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
no redueixi la capacitat, ni la qualitat de la cartera de serveis sanitaris actuals. També cal
fer front a una possible distribució dels serveis entre l’Alt Penedès i el Garraf, en detriment
d’una o d’altra comarca, basada en una suposada optimització dels recursos sanitaris. La
fusió dels dos consorcis s’ha fet sense tenir en compte la connectivitat entre centres, no hi
ha un sistema públic de transport eficient que respongui a les necessitats de mobilitat de
la ciutadania. Els desplaçaments per motius de salut entre Vilafranca del Penedès, Vilanova
i la Geltrú i Sant Pere de Ribes és deficitari, gairebé inexistent. 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.
Per això, des de la CUP proposem:
·

Lluitar per a un sistema de connectivitat de transport públic entre hospitals eficient i
gratuït.

·

Garantir que l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès no redueixi la capacitat, ni la qualitat de
la cartera de serveis sanitaris actuals.

·

Fer front a les necessitats i les desigualtats en salut i aconseguir l’equitat territorial.

·

Defensar un pla de xoc per la reducció de les llistes d’espera.

·

Treballar en xarxa: coordinació i participació del sistema sanitari amb el teixit social i de
l’administració local.

·

Incorporar la perspectiva de gènere en la gestió i atenció dels serveis sanitaris.

·

Defensar un servei d’urgències de 24 hores per atendre persones amb malaltia mental.

·

Municipalitzar i millorar la prestació de serveis del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny.

·

Donar suport a les reivindicacions sindicals per a la millora de les condicions laborals dels
professionals de la salut.

Esports
L’esport s’ha convertit en els darrers anys, en una de les activitats d’oci més esteses, de
manera que es fa necessari dotar Vilafranca d’espais idonis per la pràctica esportiva per
potenciar un estil de vida més saludable i per generar espais de treball col·lectiu i de cohesió
social.
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Les entitats esportives, que són el motor de l’esport vilafranquí, ofereixen la possibilitat de
practicar diferents activitats i gaudir de la pràctica esportiva d’una forma col·lectiva, tenint
en compte la important tasca formativa que realitzen. En els últims anys però, els i les
practicants d’esports a l’aire lliure han augmentat considerablement. Així, és bàsic dotar-se
de les instal·lacions i els equipaments necessaris per a fomentar la pràctica esportiva en les
millors condicions possibles.
Entenem la pràctica de l’esport com un element de cohesió social de primer ordre. És
necessari treballar per la promoció de l’esport com a espai de convivència i d’enriquiment
social i cultural. Defensem l’associacionisme esportiu on l’autoorganització hi sigui un element
cabdal, així com l’accés de totes les persones de la vila sense discriminació a la pràctica
d’aquestes activitats.
El Penedès, i Vilafranca especialment, ha estat des de fa molt temps un pulmó per l’esport
base, on han proliferat multitud de clubs i de pràctiques esportives. Cal seguir treballant perquè
les diferents expressions esportives de base promoguin els valors del treball comú, de l’equip,
la complicitat, l’esforç i aquells altres que converteixen l’esport en un espai d’enriquiment
col·lectiu.
Vilafranca ha de dotar l’accés als equipaments esportius de les mesures necessàries que
n’evitin l’exclusió social en la pràctica esportiva a través de la fiscalitat progressiva. En aquest
sentit, també cal eliminar totes les barreres arquitectòniques possibles, i treballar per la
incorporació de personal o equipaments que ajudin a tothom amb necessitats especials a
poder realitzar l’esport amb normalitat.
Per això, des de la CUP proposem:
· Potenciar el Consell Municipal d’Esports
Actualment, a Vilafranca, comptem amb un elevat nombre d’entitats esportives
que cobreixen un ampli espectre esportiu i que, a més, ofereixen l’opció d’escola
esportiva, esdevenint així garants d’una activitat esportiva regular i saludable per als
més menuts i joves. Aquestes entitats són el motor esportiu de Vilafranca; la seva
veu i opinió són indispensables per definir les actuacions i usos de les instal·lacions
esportives municipals, i d’aquesta forma garantir que la seva tasca no decaigui. És
per això, que volem potenciar el Consell Municipal d’Esports i la seva representativitat
entre les entitats locals, perquè puguin col·laborar en la presa decisions que afecten
la seva activitat diària.
· Gestió col·lectiva de les instal·lacions esportives
En els darrers anys s’ha estès la pràctica esportiva tant en nombre d’usuaris/es com
en grups de població, arribant al límit de la capacitat de les instal·lacions esportives
municipals. Per això, cal gestionar òptimament els recursos disponibles per tal
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d’obtenir el màxim redimint de les instal·lacions esportives actuals.
En aquest punt, la implicació de les entitats esportives en la gestió d’aquestes
instal·lacions és imprescindible. Per això, creiem que cal potenciar el paper del consell
esportiu municipal com a marc de diàleg i presa de decisions. D’aquesta forma el teixit
d’entitats esportives podria prendre part, tant en la gestió diària de les instal·lacions,
com en la decisió de les inversions de millora de les instal·lacions actuals. Per això,
també defensem l’elaboració d’un Pla d’Equipaments Esportius que adeqüi els
equipaments esportius existents per optimitzar la seva utilització i en determini les
futures inversions.
En un altre nivell d’actuació, i per fomentar la pràctica col·lectiva de l’esport però
fora del paraigua de les associacions i els clubs esportius, caldria obrir, fora d’horari
lectiu, les instal·lacions esportives de les escoles oferint una major oferta d’espais on
realitzar col·lectivament la pràctica de l’esport.
· Dotar espais a l’aire lliure per a la pràctica esportiva
S’ha de fomentar l’esport a l’aire lliure. Per això cal adequar els espais públics per tal
de fer-hi possible la pràctica esportiva lúdica. Per tirar endavant aquesta iniciativa,
proposem les següents accions:
·

Creació d’una xarxa de comunicacions que permeti la interconnexió entre els
municipis de la comarca de forma segregada al trànsit de vehicles; garantint
així la seguretat dels usuaris/es (caminants, corredors, ciclistes, etc.) i
fomentant la relació de la vila amb la comarca.

·

Incloure equipaments esportius (cistelles, porteries de futbol, tenis taula,
etc.) a les places i parcs de la vila. Aquests haurien de fomentar la pràctica
esportiva lúdica i garantir la convivència entre tots els usuaris/es de l’espai
públic.

·

Aprofitar la llosa de cobertura de les vies per poder-hi fer pràctica esportiva.
Aquesta pràctica esportiva hauria d’estar pensada per a gent de totes les
edats i, més concretament, per a millorar la mobilitat i fomentar l’exercici físic
per a la gent de la tercera edat.

·

Potenciar els esports nacionals reconeguts internacionalment
Cal donar un impuls als esports nacionals reconeguts internacionalment, aquells que
poden defensar els colors de la selecció catalana (corfbol, les bitlles catalanes, etc.) i
organitzar jornades esportives internacionals.
Estudiar la viabilitat de crear un equip de corfbol vilafranquí i/o algun altre esport
nacional reconegut internacionalment.
Iniciar converses amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat per poder ser
ciutat organitzadora d’esdeveniments esportius reconeguts internacionalment.
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· L’esport com a motor d’integració i cohesió social
Afavorir la integració i la cohesió social de la població mitjançant pràctiques esportives
que afavoreixin la relació interpersonal i la comunicació entre diferents grups socials
de la vila.
Crear una borsa d’ajuts esportius (per a formació, quotes, etc.) per assegurar que els
motius econòmics no siguin cap impediment per realitzar una pràctica esportiva.
· Esport i gent gran
Impulsar polítiques actives per dinamitzar l’esport entre la gent gran.
Crear unes jornades esportives per a gent gran, en les quals es doni importància a la
participació i la relació social.
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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.

República catalana
Vertebrar els Països Catalans des dels municipis només és possible amb una acció combinada
al carrer i a les institucions i amb el desplegament d’unes polítiques d’aprofundiment democràtic
i de justícia social. Tanmateix, l’espai institucional ha quedat limitat amb la intervenció dels
municipis a través de la LRSAL i amb l’aplicació, si és necessari, de l’article 155 per part de
l’estat.
El paper dels ajuntaments i les xarxes associatives en l’àmbit local va ser determinant per
endegar el referèndum de l’1 d’octubre o la vaga general del 3-O. Va quedar demostrat, doncs,
que el municipalisme ha de ser l’espai de ruptura per fer realitat la construcció i l’assoliment
ple de les sobiranies, i per tant, també, de la independència.
Una de les coses imprescindibles que caldrà fer per vertebrar territorialment la república
que volem construir és revisar l’ordenació territorial. Les diputacions, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, els consells comarcals o les administracions autònomes, com les mancomunitats
o els consorcis, són centres de poder econòmic i polític que no són escollits directament
pel poble, i que representen una porta giratòria per a molts partits perquè actuen com a
contrapoder dels ajuntaments. Alhora, aquestes institucions responen a una visió del territori
provincial, subordinada a un model administratiu centralitzat i centralista vers el municipi de
Barcelona, que no té en compte les singularitats i les diferències del territori.
Aquestes organitzacions supramunicipals són grans desconegudes per la població tot i
tractar temes de la vida quotidiana com la gestió de residus, el menjador i transport escolars o
serveis socials, entre d’altres. Igualment, aquestes institucions han facilitat externalitzacions i
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enriquiments d’empreses, a més a més de ser menjadores de partits polítics. És imprescindible
doncs, que des de l’àmbit local es promogui un debat profund del model territorial.
Amb tot, connectar el municipalisme amb el procés de lluita per la independència ha de ser
una forma d’enfortiment mutu per vertebrar la construcció de la República Catalana. És per
això, que proposem les següents accions:
·

Defensar una adequació de les institucions supramunicipals a les realitats territorials
i transformar-les en una eina per articular els pobles i viles de manera solidària en el
procés de ruptura amb l’Estat espanyol.

·

Eliminar les diputacions provincials i desplegar la Vegueria Penedès. Treballar perquè
aquest ens administratiu pugui assumir les accions econòmiques de bancs privats o
d’institucions de gestió recaptatòria

·

Promoure la defensa dels drets nacionals i en particular el dret a l’autodeterminació i
la independència.

·

Impulsar l’Assemblea Municipalista dels Països Catalans, oberta a la participació
d’ajuntaments, alcaldes i alcaldesses, regidores i regidors, i al teixit associatiu del món
municipal. L’Assemblea Municipalista ha de servir per a:
◦

Coordinar el treball republicà i rupturista que faci avançar les alternatives polítiques
i econòmiques.

◦

Fomentar i aprofundir l’intercanvi i les relacions polítiques, culturals, econòmiques
i educatives entre els diferents municipis, comarques, països, entitats i
organitzacions dels Països Catalans, impulsant la construcció d’un marc territorial
comú i promovent la identitat compartida, lingüística i cultural.

◦
·

Exercir de contrapoder per l’autodeterminació i la República.

Fomentar i fer avançar el moviment popular que organitzi l’espai de ruptura democràtica
amb les elits polítiques i econòmiques dels diferents territoris dels Països Catalans i
les seves institucions.

·

Impulsar accions de desobediència institucional i popular que accelerin la ruptura
democràtica amb l’estat.

·

Treballar per augmentar els recursos i les competències per als municipis (com
a administracions més properes als ciutadans i a les ciutadanes i, per tant, més
coneixedores de les dinàmiques socials i més sotmeses al control democràtic del
poble).

·

Participar activament d’iniciatives orientades a la construcció nacional dels Països
Catalans, de forma no partidista, amb altres organitzacions i partits que comparteixin
aquest objectiu.
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La Vegueria i el Consell Comarcal
Per sobre dels municipis hi ha diverses estructures supramunicipals que donen o han de
donar serveis als municipis de la nostra comarca. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la
Mancomunitat Penedès-Garraf, la Vegueria Penedès i la Diputació de Barcelona. Totes
aquestes institucions se superposen, dificultant i complicant la comprensió d’aquestes
estructures per a la ciutadania.
Particularment els consells comarcals són unes institucions poc conegudes per la ciutadania.
En la nostra comarca, tenen un paper important en el subministrament de serveis a les
poblacions mitjanes i petites, sigui en forma de projectes, d’assessorament tècnic, o de
serveis mancomunats.
En aquest sentit, els regidors i regidores de les Candidatures d’Unitat Popular que siguin
escollits per formar part dels plens del Consell Comarcal de l’Alt Penedès treballaran per
impulsar les següents mesures i línies polítiques:
·

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. La nostra aposta en aquest cas és la Vegueria Penedès,
amb un funcionament descentralitzat en les quatre comarques que en formen part.

·

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. Promoure les relacions
polítiques, econòmiques, socials i culturals amb la resta de municipis de les nostres
comarques.

·

Vetllar perquè el Pla Territorial del Penedès respecti la idiosincràsia del territori i
preservi l’entorn de la pressió metropolitana.

·

Creació d’una empresa pública de serveis funeraris: creació d’una empresa de
serveis funeraris pública gestionada des del consell comarcal o des de la vegueria.
En aquesta empresa es podran contractar serveis a preus assequibles per a tota la
població.

·

Impulsar una empresa de gestió de l’aigua que pugui assumir les municipalitzacions
que es produeixin en els municipis a mesura que vencin els contractes vigents amb
les empreses concessionàries. L’aigua és un bé comú que ha de ser gestionat des
d’una perspectiva d’estalvi i de servei públic.
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Potenciació de les oficines comarcals d’habitatge i de les borses d’habitatge social,
que han de treballar coordinades amb les oficines d’habitatge de les ciutats més
grans.

Solidaritat i cooperació al desenvolupament
L’Ajuntament de Vilafranca ha de treballar la solidaritat, des de la sensibilització i la cooperació
descentralitzada, que relaciona, connecta, gestiona i agermana persones i no solament
governs o institucions, aprenent mútuament a través de realitats molt diferenciades.
El municipi és la via de participació més directa i immediata de la ciutadania en les seves
responsabilitats democràtiques, una de les quals és exigir i comprometre’s amb polítiques
solidàries. La cooperació ha de ser vista com un procés compartit en què el diàleg i l’intercanvi
serveixin d’instruments per avançar cap a un objectiu comú: construir societats justes, on es
respectin els drets humans, creant les condicions perquè els pobles puguin escollir lliurement
el seu futur i satisfer les seves necessitats per si mateixos, sense dependència de l’exterior.
Des dels ajuntaments també és possible fer una tasca de denúncia i de pressió política en
la defensa dels drets humans, econòmics, socials i culturals dels pobles més empobrits i
oprimits; denunciar l’armamentisme o l’injust ordre econòmic internacional, de manera que
l’administració es pronunciï sobre aquestes situacions per sensibilitzar i educar a la població
en la cultura de la justícia i de la pau, informant de les causes de les desigualtats i les realitats
existents en tercers països, i sobre la necessitat d’avançar cap a un nou ordre econòmic
mundial que sigui més just per a tota la humanitat.
S’han de concretar accions de suport econòmic i de sensibilització a la població de les
situacions d’emergència i d’acció humanitària. Aquesta és una resposta a situacions d’extrema
pobresa, precarietat, guerra, fam, etc. que es produeix de manera més o menys permanent
com pot ser el cas de camps de refugiats o desplaçats, com ara el poble sahrauí, que li cal per
sobreviure i, a la vegada, poder continuar lluitant per la seva dignitat.
Cal treballar la solidaritat i cooperació al desenvolupament en dos aspectes d’exigència: la
transparència (tant en la gestió com en la informació) i en la qualitat (tant tècnica, política
com social). Tècnica per dotar la cooperació internacional d’uns mecanismes que reforcin
organitzativament la bona voluntat de les persones i organitzacions per ser capaces
d’acompanyar processos d’organització/enfortiment social i poder donar garanties dels bons
destins dels recursos solidaris. Política i social amb un sentit transformador de les causes
que originen la pobresa, les desigualtats i les injustícies, i amb un sentit educatiu i pedagògic
que porti implícit la incidència social i política per canviar les coses, tan “allà” com “aquí”.
La cooperació solidària s’entendrà com acció transformadora per promoure la justícia social,
l’erradicació de les causes estructurals de la pobresa, el respecte dels drets humans i el foment
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per la pau a partir de l’enfortiment de les capacitats socials, econòmiques i institucionals de
les persones, comunitats, ciutats i nacions.
Propostes destacades
·

L’Ajuntament ha de tenir un Servei de Solidaritat i Cooperació amb l’equip tècnic
necessari perquè aquest pugui dur a terme les seves funcions.

·

L’Ajuntament ha de treballar amb financeres de banca ètica i no exclusivament en les
partides vinculades amb el 0,7%.

·

La Comissió de Solidaritat ha de ser l’espai per debatre, concretar i avaluar i decidir les
polítiques municipals i les actuacions de sensibilització sobre solidaritat i cooperació
al desenvolupament que es fan en el municipi. La població ha de poder participar
activament en temes de solidaritat i cooperació.
La Comissió de Solidaritat vetllarà per la qualitat de les actuacions de solidaritat i
cooperació internacional que promogui o doni suport l’Ajuntament de Vilafranca. Com
a qualitat s’entendran les pràctiques que assegurin la participació, la informació i la
transparència al llarg de tot el procés de planificació i execució de les polítiques de
cooperació, com també la concurrència i la igualtat de condicions entre els beneficiaris
i/o actors amb qui es concertarà l’actuació.

·

Treballar la transversalitat dels diferents serveis i departaments de l’Ajuntament
respecte a la cooperació i solidaritat, més enllà de la regidoria.

·

L’Ajuntament ha de tenir una ferma voluntat de sensibilització vers la ciutadania sobre
la vivència dels conceptes adquirits de “consum” i “benestar”, que són insostenibles,
excessius i malbaratadors, en referència als costos socials i ecològics o la insolidaritat
que suposen vers als altres pobles (empobriment, sobreextracció de recursos, danys
ecològics...) o vers altres generacions (trasllat d’endeutament a futures generacions,
danys ecològics...). Per tant, s’ha de fer pedagogia sobre els costos reals dels nostres
models de producció, consum, i fomentar el decreixement. També cal acompanyar
aquestes pràctiques de pedagogia envers la població, d’un procés educatiu i
coparticipatiu de la ciutadania encaminats a promoure, des del compromís i la reflexió
crítica, canvis de percepcions, d’hàbits i d’actituds vers la construcció d’una societat
més justa i equitativa.

·

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. S’ha de donar suport als moviments d’alliberament
nacional i a activistes pels drets humans.

·

Mantenir el compromís aprovat per l’Ajuntament d’aportar el 0,7% del pressupost
per la cooperació al desenvolupament, així com el de les administracions superiors, i
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adquirir el compromís d’anar-lo incrementant gradualment en els pròxims anys fins a
arribar a l’1% dels recursos propis.
·

Promoure la coordinació supramunicipal per la incidència respecte polítiques
nacionals, estatals o globals que afavoreixin la justícia social (denúncia permissivitats
polítiques/legislacions vers espolis recursos per part transnacionals), promoguin el
canvi d’estructures empobridores (denúncia efectes TTIP), defensin els drets humans
(denúncia situació/constant violació drets humans a Ceuta, Melilla, Cies...).

Antiracisme
L’augment dels fluxos migratoris és inherent a la millora socioeconòmica del nostre país en
les darreres dècades. El procés és irreversible, i té com a resultat una societat més diversa
i heterogènia. La crisi però, ha estat aprofitada pel populisme i el feixisme, el qual ha anat
refent i actualitzant el seu discurs ideològic, i que ha calat entre diferents segments de
població. D’aquesta manera es vol trencar la convivència pacífica entre les persones que
treballen i viuen en aquest país. L’actual crisi sistèmica del capitalisme ha fet palès un pobre
i escàs estat del benestar, amb recursos que són insuficients. Cal assenyalar els veritables
responsables de la manca de recursos públics i aquells qui no han apostat per les polítiques
socials, el repartiment de la riquesa i el treball, durant els anys de bonança econòmica.
Volem construir uns municipis -i una Vilafranca- on tothom tinguem cabuda, la volem construir
entre totes, independentment del nostre origen. Abolint la llei d’estrangeria i totes les lleis
racistes i classistes i, a on les refugiades siguin benvingudes. En aquesta construcció cal
treballar amb els col·lectius i grups antiracistes que ja lluiten en la mateixa direcció per tal de
participar i col·laborar amb el moviment antiracista.
L’estratègia per assolir l’erradicació del racisme i la satisfacció plena de tots els drets per
tots els i les veïnes passa també per construir municipis antiracistes que desobeeixin la llei
d’estrangeria, que confrontin el racisme i que practiquin la no col·laboració amb el racisme
institucional.
Per això serà fonamental posar els drets de les persones nouvingudes al centre de la nostra
acció política i en aquest sentit proposem:
·

Empadronaments: Assegurar i ser especialment vigilants amb els compliments de tots
els drets de totes les persones. En aquest sentit, 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 al mateix. 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.
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Elaborar un Pla Municipal de Lluita contra el Racisme que proposi un catàleg de
mesures efectives per fer front al fenomen i amb mesures específiques com establir
sancions per eliminar la discriminació en l’accés a l’habitatge, particularment, per part
d’entitats bancàries i agències immobiliàries. Aquest pla també ha de comptar amb
mesures, inspeccions i sancions per posar fi a la discriminació en l’accés als llocs de
feina i posar de manifest la lluita contra la segregació escolar. És a dir, la perspectiva
antiracista ha de ser transversal a totes les àrees municipals.

·

Treballar amb els diferents col·lectius de població nouvinguda, i fer-los accessibles i
extensibles la formació i coneixença del català com a vehicle cohesionador i, per tant,
facilitar l’alfabetització en llengua catalana. Fomentar que l’aprenentatge del català
sigui una aposta clara i útil.

·

Incentivar les associacions vilatanes, en tots els àmbits, a treballar el tema migratori
des de les seves activitats quotidianes per evitar qualsevol forma d’exclusió.

·

Donar suport a l’escola pública en la seva important tasca i treball d’inclusió dels
infants i les famílies nouvingudes i en la construcció del país entre totes i tots.
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