LA VILAFRANCA QUE VOLEM

La Vilafranca que volem, anhelem, desitgem i ... necessitem, la volem construir
trencant el mur de desànim i resignació generalitzat que paralitza la nostra vila, el
nostre benestar i els nostres cors. Guanyem Vilafranca neix amb la voluntat de
transformar la nostra vila per millorar les nostres vides. Volem despertar
consciències, posar-nos dempeus i caminar amb pas ferm cap a un futur millor.
Volem fer-ho amb tu. I volem fer-ho ara i aquí.

La mar de fons
Estem vivint uns temps molt convulsos. El sistema econòmic i polític vigent ha
arribat a uns límits insostenibles. Aquesta gran crisi està propiciada per diferents
factors. En primer lloc, l’aplicació d’unes polítiques austericides per part dels governs de la
Generalitat, l’Estat i la troika europea que han impulsat un augment de les desigualtats i
de la pobresa alarmants acompanyades del progressiu desballestament de l’Estat del
Benestar fruit d’unes retallades que apliquen sense pietat amb el discurs de que no hi
ha alternativa.
En segon lloc, una crisi del sistema polític que ha minat la confiança de la ciutadania
en les institucions de què disposem per governar-nos. Corrupció, finançament
il·legal de determinats partits, sobresous en negre, portes giratòries, amnisties fiscals,
rescats bancaris i un llarg i insuportable etcètera. Una crisi agreujada per la
desafecció creixent que senten cada vegada més catalans cap a un govern Central
cada vegada més hostil contra la justícia social, el reconeixement de les demandes
majoritàries dels catalans i els principis democràtics més fonamentals. La solució a
aquesta darrera situació és que tota la ciutadania catalana acudim a les urnes per
decidir si volem o no una Catalunya independent. I donarem tot el suport que calgui
des del nostre municipi per tal que aquesta votació sigui efectiva amb plenes
garanties i també perquè el dia després es respecti el resultat de la votació.
I finalment, una crisi ecològica derivada del consum depredador de recursos
escassos i de la multiplicació de residus de tot tipus que fa que progressivament
vivim en un ambient més insalubre i contaminat. Un camí impulsat per una economia
de mercat desregulada que amenaça seriosament el nostre futur més immediat.
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I a Vilafranca què?
A la nostra vila no hem estat aliens a aquesta dinàmica de degradació: unes taxes
d’atur històriques, desnonaments, pobresa energètica, necessitat d'aliments per a les
famílies més vulnerables, imatges freqüents de persones remenant contenidors,
desprotecció animal, i també la privatització de patrimoni públic, l’esfondrament de
Caixa Penedès deguda al saqueig d’uns delinqüents confessos que avui campen
lliures pel carrer, inversions milionàries i fallides en interessos privats (Escavi),etc.
Davant d’aquesta situació, el govern municipal només sembla preocupat per tenir
una vila bonica de façana amb què amagar la realitat més cruenta. Amb unes
ordenances, mal anomenades de civisme i convivència, pensades per a perseguir la
gent més necessitada que no té ni aigua a casa i va a buscar-la a les fonts públiques,
però amb una actitud servil amb els responsables de la desaparició de Caixa Penedès
i amb el govern de la Generalitat i les reiterades retallades i impagaments que tant
afecten a la qualitat dels serveis públics de Vilafranca.
Un govern municipal regit per una manera de fer política cada vegada més opaca i
distant; que ha incomplert una vegada i una altra el compromís contret en els
processos de participació ciutadana; i que ha menyspreat sistemàticament les veus
crítiques de l’oposició política i social, fins al punt d’ignorar algun dels episodis de
mobilització social més significatius contra les retallades com ho ha estat el de la
sanitat.

Per què Guanyem Vilafranca
Els vilafranquins i vilafranquines que hem confluït en la plataforma Guanyem
Vilafranca tenim com a màxima prioritat acabar amb el pessimisme i la resignació, i
transformar-los en forces positives d’esperança i lluita amb què convertir la nostra
vila en un lloc agradable on viure: sense exclusions socials ni privacions materials, i
amb igualtat d’oportunitats per a tothom. És a dir, volem treballar per la justícia
social i una veritable democràcia que faci honor al seu nom.
Venim de procedències molt diverses: molts hem participat del món associatiu local, de
moviments socials, d’organitzacions polítiques i sindicals, i d’altres, a títol individual
(pares, mestres, treballadores, estudiants, botigueres, jubilats, aturades, etc.); però
compartim el desig de fer net i l’anhel de canviar-ho tot. Aspirem a confluir en una majoria
social capaç de canviar el rumb dels esdeveniments. I volem començar des del
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nostre ajuntament, que és la institució política més propera, i la que de manera més
intensa i immediata afecta la nostra vida quotidiana.
Per tant, t’animem a participar activament de les nostres assemblees i a col·laborar
en l’àmbit on et puguis sentir més útil o còmode i que entre tots fem realitat aquest
projecte. Per això, el primer compromís que adquirirem és un contracte ètic amb la
ciutadania amb el qual ens comprometrem amb tots vosaltres a tenir un
comportament moralment exemplar i fàcilment verificable. No és només una nova
forma de fer política, nosaltres entenem que és la única manera de fer política.
El nostre programa, ambiciós i extens, es vertebra al voltant de tres eixos
fonamentals:
1) Treballar per la cohesió social, dissenyant unes polítiques socials potents perquè, en
aquests moments de crisi profunda, ningú no es quedi enrere; perquè l’accés a
l’ocupació, l’habitatge o a una educació i una sanitat de qualitat no depenguin de la
capacitat econòmica de cadascú, sinó que esdevinguin drets essencials i garantits per
al conjunt de la societat.
2) Posar les bases d’una nova economia que acabi amb l’especulació. Una nova economia
ecològicament orientada i socialment útil que, d’una banda, aposti decididament per
les energies renovables, la millora de l’eficiència energètica i la reducció de residus; i
que, d’altra banda, fomenti l’enoturisme, els mercats de productes de proximitat i
ecològics; alhora que doni suport tant als nous emprenedors amb projectes
transformadors, com al ressorgiment de l’economia cooperativa. D’aquesta manera,
aconseguirem una ciutat més neta, dinàmica i innovadora, centrada en una economia
del bé comú.
3) Posar la política en mans de la ciutadania: participació i transparència. Entenem l’exercici
de la política de forma horitzontal, i considerem cabdals i imprescindibles
l’acompanyament i la participació activa de la ciutadania i el teixit associatiu de
Vilafranca tant en l’elaboració com en la presa de decisions polítiques. Cal, doncs,
multiplicar al màxim els canals de participació i informació ciutadana i fer-ho amb total
transparència per a recuperar la confiança de la ciutadania en la política i les
institucions.
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