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PRESENTACIÓ

LA VILA QUE TENIM
Vilafranca del Penedès és una ciutat mitjana amb prou recursos i plena de
potencialitats que compte amb un teixit social molt ampli i actiu. Tanmateix, és una
ciutat on cada cop hi ha més gent que viu i treballa en condicions indignes.
Vilafranca en Comú vol una ciutat integradora i cohesionada en la qual la
ciutadania pugui desenvolupar-se i realitzar-se.
El veïnatge

Vilafranca del Penedès te 40.055 habitants i es troba en una fase de creixement
demogràfic lent des del 2006. La Vila ha experimentat un llarg període de
creixement des del 1975 quan tenia 20.000 habitants i fins el 2000, quan s’assolí
els 30.000 habitants. El creixement s’accelerà a partir de l’any 2000, amb una
mitjana anual d’un miler de nous veïns, fins el 2009, com a resultat,
fonamentalment, d’un procés immigratori procedent de l’estranger.

Això fa que la població vilafranquina nascuda a l’estranger sigui de 5.735 persones
(un 14,3% del total), la meitat procedent del Magreb, una cinquena part d’Amèrica
Llatina i l’altra quart part d’Amèrica del Nord, Àsia i Europa, fonamentalment. La
població vilafranquina nascuda fora de Catalunya, 5.790 persones, representa el
13% del total. El percentatge de població nascuda a l’estranger i a la resta de l’estat
sobre el total de la població vilafranquina ha disminuït.
Els vilafranquins representen el 48,7% i les vilafranquines el 51,3% de la població
vilatana. Pel que fa als grups d’edat, els joves representen el 17,2%, els adults el
65,0% i la gent gran el 17,8%. Durant els darrers anys la població ha envellit i la
població jove s’ha reduït.

La població vilafranquina presenta un nivell educatiu relativament baix, comparat
amb la mitjana catalana, sobretot pel que fa a estudis superiors i universitaris. Una
quarta part de la població o be no te estudis reglats o tan sols ha cursat educació
primària. Alhora, però, es percep un elevat nivell d’inquietuds culturals, tant pel
que fa a les pràctiques, com al consum cultural i el món associatiu.
Vilafranca del Penedès és, doncs, una vila amb una gran diversitat, la qual cosa s’ha
d’interpretar en un sentit positiu, alhora que cal ser conscient que calen polítiques
actives d’igualtat i ciutadania per afavorir la convivència amb drets i deures
reconeguts i acceptats per tothom.
L’estructura urbana.

La població vilafranquina actual es distribueix en barris: Poble Nou (8.284
habitants), l’Espirall (7.313), Sant Julià (6.568); les Clotes (4.053), la Girada
(4.282), Centre Vila (3.731), Barceloneta; (3.617); Molí d’en Rovira (1.941); 332
persones viuen a les afores de la Vila.
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Aquests barris presenten, però, característiques diferents: els barris del Molí d’en
Rovira i de la Girada són els que tenen un percentatge més elevat de població jove
(entre el 22% i el 25%), mentre que el Centre Vila i les afores tenen els
percentatges més elevats de gent gran (superior al 21%); la resta de barris tenen
uns percentatges semblants a la mitjana de la vila.

Vilafranca del Penedès disposa d’un equip d’uns 19.000 habitatges familiars, dels
quals uns 1.500 (un 8%) estan buits. Dels que estan ocupats, un 80% son de
propietat, un 15% de lloguer i un 5% amb altres sistemes. Un 35% dels habitatges
són ocupats per parelles amb fills, un 27,5% per una parella sense fills, un 23,5%
ho són per una sola persona i un 10% per un pare o mare amb fills.
Vilafranca ha tingut un creixement extensiu impressionant durant els darrers anys,
particularment als barris de la Girada, Molí d’en Rovira, la Barceloneta i al Pla del
Diable. Paral·lelament a aquests creixements, s’han desocupat cases i pisos a
l’interior de la trama urbana, quedant algunes zones degradades amb edificis buits
o en estat d’abandonament, i com a conseqüència, s’ha perjudicat la qualitat de
vida del conjunt dels vilafranquins. Vivim en una vila poc densificada, amb menys
dinamisme, més inseguretat, i econòmicament i ecològicament menys eficient del
que podria ser si la ocupació del parc d’habitatges i locals s’atansés al 100%. Hem
de donar serveis a molts més carrers (enllumenat, vigilància, clavegueram, asfaltat,
neteja, etc) amb la mateixa població, per tant, per tenir el mateix nivell de serveis
haurem de pagar més diners.

Els creixements urbanístics desenfrenats dels anys anterior de la crisi es van
produir per la obsessió dels ajuntaments en participar i alimentar l’especulació
immobiliària, entrant en una dinàmica de creixement sense sentit, que, al final,
hem vist no portava a cap lloc. Davant d’aquest empatx de la totxana, de ben segur
que hauria estat millor menjar poc i pair bé. Malauradament ara sembla que
tornem a repetir els mateixos errors urbanístics.

Al final, el resultat, és que actualment a Vilafranca te un miler de pisos buits i al
mateix temps, moltes famílies tenen dificultats per accedir a un habitatge digne.
Aquesta situació és lamentable, exemplifica el fracàs de les polítiques aplicades i
demana un canvi de rumb urgent, vers la producció d’habitatge públic, oficial i de
lloguer.
Les activitats econòmiques.

El 78 % de la població treballa en el sector dels serveis que aporta el 74% del PIB
local, un 16,5% en la industria i aporta el 20% del PIB local; i un 5,5 % a la
construcció que aporta 5,5% del PIB local, sent molts pocs els que es dediquen a
l’agricultura i la seva aportació al PIB local. Hi ha 10.800 treballadors assalariats
(un 63% dels quals treballen en empreses de menys de 50 treballadors), 2.500 que
treballen com a autònomes i 1.434 empreses que tenen residència a Vilafranca.
La taxa d’activitat s’aproxima al 68% i la taxa d’atur volta el 11,22% (2.232
persones, a començaments del 2019). L’atur afecta especialment a les dones (58%
del total), als joves, especialment als que cerquen feina per primera vegada (53%
del total) i als majors de 55 anys. I la contractació és temporal: un 89% dels nous
contractes son temporals
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Tant el PIB per habitant, com la Renda Familiar Disponible dels vilafranquins son
inferiors a la mitjana catalana: un 16% el primer i un 4% la segona. També son
inferiors els imports de les declaracions de la Renda dels vilafranquins (un 10%),
és a dir dels ingressos; i els dels bens immobles (un 24%). Unes 8.000 persones
són pensionistes amb una pensió mitjana de 984€, superior a la mitjana catalana.
Avui a Vilafranca i a la resta del país, la gran preocupació són les elevades taxes
d’atur i les dramàtiques conseqüències socials que generen. Vilafranca no pot ser
una illa aliena a aquests problemes. Per tant, des del nostre ajuntament s’ha
empènyer en la direcció adequada per tal de lluitar contra aquesta problemàtica.
Més enllà de engegar uns quants plans d’ocupació, no es veu en aquest sentit cap
estratègia ni cap projecte orientat a dinamitzar l’economia de la vila ni a generar
ocupació ni a posar les bases d’un nou sistema productiu a la comarca capaç
d’encarar amb èxit els reptes que ens presenta el segle XXI.

La gran aposta i el gran fracàs del govern municipal ha estat el projecte de la
Universitat del Vi, rebatejat diverses vegades per acabar en un no res. Milions
d’euros destinats a rehabilitar l’Estació Enològica sense saber a hores d’ara, a
quina finalitat s’ha de dedicar. Milions d’euros per posar de moment una sala
d’estudi en un edifici de 3.200 m2. I uns serveis municipals. Una política
d’aparador, de grans projectes amb peus de fang.
Sense projecte de ciutat

Vilafranca no té un model de ciutat ben definit. Ha crescut a gran ritme i sense un
rumb clar. A la deriva. Quin paper es reserva a l’espai públic? D’oci, convivència i
d’us per la ciutadania o com un espai privatitzable per a l’obtenció de guanys
particulars? Quin és el model de mobilitat? Es prioritza al vianant o a la bicicleta
quan s’ubiquen cada vegada més pàrquings al centre?. Com ens hem de relacionar
amb els pobles i ciutats del nostre entorn? Hi ha alguna alternativa al vehicle
privat?, Com és que triguem igual o més avui que fa cinquanta anys per arribar a
Barcelona amb tren?, perquè no s’ha vetllat per la inclusió de Vilafranca i el
Penedès en el sistema de rodalies de Tarragona? Perquè no disposem de transport
públic per anar a Vilanova en un temps raonable?

Un cas paradigmàtic d’aquesta deriva de la política urbanística és el cas de la llosa
de la via. Després d’anys de reclamar que l’AVE passés pel centre de Vilafranca per
tal de poder procedir després al cobriment de la via i el recosit de Vilafranca,
resulta que ens quedarà mig al descobert, amb sorolls i vibracions. Com és possible
que el projecte d’urbanització inicial amb participació ciutadana de milers de
persones hagi quedat relegat en un calaix i que, en canvi s’hagi optat per fer una
nova barrera de zona verda i aparcaments. D’aquesta manera i amb el Pla de
Modificació Puntual del POUM del carrer Comerç, s’està malbaratant un eix que
hauria de representar una nova centralitat de Vilafranca amb un carrer del Comerç
convertit en icona i testimoni visible del creixement de la indústria del vi a la
Vilafranca del segle XIX i XX.
El POUM, redactat entre 1979-1980 i revisat a principis del 2000 com a pròrroga
de l’anterior, no era una eina per ser prorrogada dècada rere dècada. Després de
desenvolupar les grans necessitats (escoles, instituts, equipaments esportius,
pavimentats, etc) fruit d’anys de mancances democràtiques, la vila, com gran part
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de la societat, començà a acomodar-se a un sistema cada vegada més consumista i
basat en unes polítiques econòmiques expansives i lliberals que veien allò públic
com quelcom a conquerir i privatitzar. Al llarg d’aquest darrers anys de crisi, hem
constatat la fi d’un sistema obsolet i erràtic preocupat, tan sols, per la seva
perpetuació, tal i com es va constituir al llarg de les dècades dels 80 i dels 90.

En definitiva, veiem una Vilafranca desorientada, sense lideratge, mancada d’un
model clar de ciutat i incapaç de posar les bases per a poder contribuir a sortir de
la greu crisi econòmica en què estem immersos. Vilafranca, però, és una ciutat amb
un gran potencial, que assisteix de forma resignada a un desenvolupament que
s’està executant sense cap tipus d’ambició ni idea concreta del model de ciutat que
volem tenir.
L’empremta ecològica

L’empremta ecològica de Vilafranca és llarga i pesada. Tenim unes taxes de
reciclatge pobres entre els grans residus (vidre, paper, envasos) i un model de
deixalleria mòbil pels residus menors però molt més contaminants poc coneguda i
poc utilitzada per la gent. Generem la mateixa quantitat de residus per dia i
habitant que Catalunya: 1,35 kg; però recollim selectivament quatre punts menys
que la mitjana de la comarca (36,6% front al 40,6%).

La pràctica totalitat de l’energia consumida per l’Ajuntament és no renovable. No
s’ha fet cap auditoria energètica integral orientada a canviar el model energètic:
cap a una major eficiència, cap a la compra d’energia neta o orientada a ser
productors d’energia neta.
Per altra banda no hi ha un Pla de mobilitat que potencií la mobilitat sostenible, ni
dins de la vila, ni amb l’exterior. Tenim més de 26.000 vehicles privats i dos busos
que realitzen el servei públic a l’interior de la vila. I ha hagut una despreocupació
crònica pels mals serveis públics ferroviaris i de busos. En aquest sentit Vilafranca
en Comú fa seves les “15 propostes per a una mobilitat mes sostenible a l’Alt
Penedès a les eleccions municipals 2019” elaborades per la Promoció del
Transport Públic de l’Alt Penedès.
Per garantir una bona qualitat de vida, veiem amb molta preocupació la incineració
de residus perillosos, per la nostra salut, i també pel dany irreparable que pot
ocasionar a un dels grans motors de la comarca: el sector del vi i el cava i
l’enoturisme. Una situació preocupant que no s’ha afrontat amb fermesa des del
nostre consistori.

Per altra banda, la política de l’abastiment d’aigua a Vilafranca, desenvolupada per
la empresa municipal d’aigua, ha estat eficient i competitiva, però s’han tingut
d’aturar alguns moviments per part de l’Ajuntament i la Generalitat que buscaven
la privatització de l’abastament i sanejament de l’aigua. El neoliberalisme sempre
està a punt per privatitzar les empreses eficients i que donen beneficis. Malgrat tot,
s’haurien de revisar els preus del subministrament perquè no està prou pensat per
penalitzar consums elevats i també, cal molts dels seus equipaments.
Cal posar en qüestió la visió enquistada que basa el desenvolupament i l’evolució
econòmica en un major creixement a perpetuïtat. La política econòmica de
creixement zero és inevitable, i més tard o més d’hora s’acabarà imposant. La terra
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es troba sotmesa a un estrès medi ambiental que ens fa tema el pitjor a curt
termini. L’única eina que tenim per posar fre a aquest instint predador del ser
humà és preveure com hauran d’habitar aquest planeta les generacions futures.
Vilafranca i el Penedès

Vilafranca, té un potencial enorme que, a dia d’avui, no s’ha sabut explotar. Com a
capital del seu territori natural, el Penedès, gaudeix d’una ubicació privilegiada: a
menys d’una hora de Barcelona i de Tarragona i amb un accés ràpid tant a la costa
com a les zones de muntanya. El seu territori natural, està ocupat majoritàriament
pel el cultiu de la vinya, alternant-se amb d’altres com el presseguer, l’olivera, els
cereals i l’horta. També compta amb grans extensions forestals a les zones de
muntanya que complementen el nostre paisatge. El Penedès és avui un dels grans
pulmons verds al voltant de Barcelona. Conserva un important patrimoni
arquitectònic, i té a més a més, una personalitat molt marcada i diferenciada de les
altres comarques veïnes per l’activitat relacionada amb el cultiu de la vinya,
l’elaboració de vi i cava i també per una cultura popular fortament arrelada que
impregnen d’un caràcter propi als penedesencs.

La riquesa natural i paisatgística del Penedès, ha estat trepitjada i severament
maltractada a les darreres dècades pel creixement urbà desproporcionat i
irracional i pel desenvolupament de polígons industrials a cadascun dels municipis
de la comarca. S’ha posat en evidència la manca d’una planificació coordinada, per
tal d’ubicar les zones de creixement (urbà i industrial) a les zones més indicades
del territori. Aquestes actuacions indiscriminades al final, han resultat en alguns
casos poc rendibles econòmicament, sense cap funció social i han provocat un gran
dany a l’actiu més important del Penedès: el seu paisatge i el seu medi natural.
Vilafranca, com a capital del territori, hauria hagut de liderar tot aquest procés i no
ho ha fet. Aquesta manca de lideratge, ha comportat una pèrdua en la qualitat de
vida dels penedesencs, i ha comportat que ara visquem en un hàbitat més
desendreçat i menys harmònic.
La inhibició de Vilafranca en el desenvolupament del seu territori, ha restat força a
l’enoturisme, com a eina de dinamització que cal potenciar perquè reforça un dels
motors econòmics de la comarca, la indústria del vi i el cava que viu de l’encant
paisatgístic que ha d’oferir el Penedès.

L’Ajuntament

Els ajuntaments no s’escapen de la percepció de desconfiança, desafecció i desencís
que bona part de la ciutadania té actualment envers l’administració, les
institucions en general.

Com hem arribat fins a aquesta situació general de descrèdit de la política? La
corrupció, l’allunyament de la “classe política” envers el carrer, la pràctica d’una
política de despatx tancat. Veiem uns polítics acomodats; també a Vilafranca, on el
pacte CiU-PSC per governar ha buscat l’opció de manar amb comoditat i sense
necessitat de dialogar amb la resta de formacions.
Hem vist molts polítics acumulant duplicitat de càrrecs, casos de portes giratòries i
contractacions de càrrecs de confiança. A Vilafranca mateix, tenim un alcalde a
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hores convingudes, primer a la Diputació de Barcelona, i ara de Veguer major del
Penedès. Som testimonis d’una tendència a la professionalització de la política, que
prioritza la carrera política personal, la perpetuïtat pròpia i del partit en els
càrrecs, per damunt de l’interès i el benestar comú.
També ha contribuït a aquesta desafecció la falta de transparència. A Vilafranca,
per exemple, ho hem viscut en temes clau com l’ESCAVI o la sentència d’ADIF, en
què el govern ha dificultat als grups municipals l’accés a la informació. Igualment,
es detecta una mancança de publicitat i d’accessibilitat a dades de gestió,
pressupost, acords, convenis, etc., que poden interessar a la ciutadania. Trobar-ho
al web municipal requereix una recerca bastant complexa.

A Vilafranca el foment de la participació és una capa de maquillatge. Els consells
municipals són merament informatius, tenen poc protagonisme. Es troba a faltar la
creació d’espais de debat, d’espais en què la ciutadania pugui proposar i opinar.

En els darrers anys, observem amb preocupació la destrucció progressiva dels
serveis públics. Les retallades i la priorització de projectes amb interessos privats,
com l’ESCAVI en el cas de Vilafranca, van en detriment de la qualitat dels serveis i
el manteniment adequat de les instal·lacions municipals. A més se seguit una
política d’externalització de serveis que a la llarga perjudica a la ciutadania.
El pes de la burocràcia és un altre factor que allunya la ciutadania de
l’administració. Malgrat els avenços, l’administració continua essent feixuga i a
vegades no respon a les expectatives del ciutadà.

En aquesta situació de desafecció no hi ajuda la mancança d’una llei de
finançament local, que el Parlament català no acaba d’enllestir, ni encara menys la
llei espanyola de racionalització de l’administració local, la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Adminsitración Local (LRSAL), que limita les competències
municipals i demostra un evident desconeixement i menyspreu de la funció que
fan les administracions locals.
Les formacions polítiques i persones a títol individual que confluïm a Vilafranca en
Comú compartim i vivim amb molta preocupació la desconfiança i el desencís
creixent envers les institucions. Però alhora pensem que som el poble, els
ciutadans i les ciutadanes, els qui tenim la força per canviar-ho.
Volem començar per canviar l’Ajuntament. L’administració local és la més propera
a les persones, té un paper fonamental en el benestar i la qualitat de vida de la
població. Hem d’aturar el distanciament entre l’Ajuntament i la ciutadania.

QUE ÉS VILAFRANCA EN COMÚ (http://www.vilafrancaencomu.cat/qui-som/)

Vilafranca en Comú és el resultat d’una confluència entre un ampli col·lectiu de
ciutadans i ciutadanes, uns independents i d’altres pertanyents a diverses
organitzacions polítiques. Som gent com tu, preocupada per la nostra família, els
nostres amics i veïns, la nostra ciutat i el nostre territori. Som gent amb ganes de
participar i contribuir a la millora de la ciutat, de manera que permeti el
desenvolupament humà i social. Som gent de diverses procedències socials,
culturals i polítiques, però que tenim un objectiu comú: posar l’Ajuntament i la
ciutat al servei de les persones, facilitant una major igualtat d’oportunitats i que
tothom hi pugui viure be.
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Som gent diversa, com tu, que hem estat capaços de dissenyar un Programa
d’actuació en Comú que ha recollit la varietat de sensibilitats que hi ha a la nostra
vila i ha convertit aquesta diversitat en un projecte de futur i engrescador per
donar un pas endavant que faci de Vilafranca del Penedès una vila més humana,
més social i més participativa. És a dir, una vila del bé comú, habitable, cuidadora i
sostenible. I això ho volem fer amb tu i per a tothom.

Vilafranca en Comú vol contribuir des de l’espai local, des del municipalisme a
revertir la progressiva pèrdua de drets i llibertats, de drets socials, laborals, cívics,
educatius, culturals, sanitaris. Tot plegat, acompanyat d’una crisi del model
econòmic radicalment neoliberal, la qual, en les mans de bancs i fons d’inversió, a
nivell global, estatal i territorial, ha acompanyat l’estrès econòmic del territori i ens
ha portat a una crisi ecològica i humana de proporcions inaudites.

Vilafranca en Comú ha estat i vol seguir fent de portaveu a l’Ajuntament de les
demandes dels moviments socials i de les entitats de la vila, de la justícia social i
mediambiental, del feminisme, del dret a l’habitatge, ... I, alhora, vol contribuir amb
la seva acció política a l’apoderament de la ciutadania, fomentant la participació
ciutadana i la democràcia directa. La qual cosa fomentem des de la nostra pròpia
organització que es regeix per un sistema de grups de treball, coordinacions i
assemblees (http://www.vilafrancaencomu.cat/participa-grups-de-treball/).

Vilafranca en Comú vol transformar la crítica a la realitat actual en una clara
voluntat de transformació social, en un nou projecte de ciutat. Amb la mirada
dirigida cap a la recerca de la justícia social, que volem que sigui sincera, honesta i
molt profunda i construïda sobre la igualtat de drets, deures i oportunitats, sense
cap mena de discriminació i d’exclusió social. Per això ens cal un nou model
econòmic basat en un creixement natural, vegetatiu, sostenible ... Sempre amb el bé
comú com a objectiu principal de qualsevol acció i amb una mirada feminista.

Per Vilafranca en Comú la posada en pràctica del Programa va necessàriament
acompanyada de la indispensable col·laboració ciutadana en el desenvolupament
de cadascun dels seus apartats. Aquesta voluntat té unes conseqüències positives
clares, d'entre les quals, les més significatives són les de retornar al ciutadà la
responsabilitat i el dret a intercedir activament en l’evolució del seu municipi fentlo partícip dels processos per conformar el seu entorn. Per poder fer polítiques
diferents s’han de tractar els temes de manera diferent.

Vilafranca en Comú vol fer política a partir d’uns principis ètics imprescindibles
d’honestedat, sinceritat i amb total transparència, tal i com queda reflectit en el
nostre
Codi
Ètic
(http://www.vilafrancaencomu.cat/wpcontent/uploads/2017/12/Codi-%C3%88tic-VeC-vFinal.pdf). I, com a pràctica
voluntària, limitarem els mandats, no permetrem l’acumulació de càrrecs i
limitarem els sous. Separarem, per tal que siguin independents, les decisions
polítiques del finançament municipal, d’una manera molt específica. Volem
protegir l’acció de govern de l’especulació urbanística.
Vilafranca en Comú és un projecte de codi obert, per a una ciutat de codi obert.
Perquè Vilafranca sigui una ciutat lliure, pública i participativa. Volem que
Vilafranca sigui un projecte en construcció permanent i, per tant, un model urbà
absolutament obert. Volem que Vilafranca sigui global i universal, però local en
l’atenció a les persones i el territori. I sobretot, volem que Vilafranca sigui una vila
receptiva, no imperativa, que estigui disposada a aprendre dels ciutadans. En
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definitiva volem una vila amable, atenta, sensible, generosa, transversal ... Perquè
som tan realistes, que no volem renunciar ni a un bri de poesia, molt menys a la
poètica de l’ utopia. Per això Vilafranca serà com nosaltres els vilafranquins volem
que sigui.
QUÈ HEM FET

L’any 2015 es va consolidar el projecte de Vilafranca en Comú presentant una
candidatura a les eleccions municipals i obtenint 1.900 vots i dos regidors. Al llarg
d’aquests quatre anys Vilafranca en Comú ha desenvolupat la tasca municipal i
cívica sempre de forma participativa, on tothom hi te veu i les decisions es prenen
en assemblees.
Vilafranca en Comú ha realitzat una intensa activitat política a la vila organitzant
conferències, debats, assemblees, acte públics, assemblees, grups de treball, ... i
mantenint un estret contacte amb les diputades i diputats del Parlament de
Catalunya i del Congreso de los Diputados.
Pel que fa a la vida institucional, el grup municipal de Vilafranca en Comú ha
presentat 60 mocions al Ple Municipal, la immensa majoria relacionades amb
Vilafranca i la majoria de vegades sols. El 80% de les mocions presentades per VeC
han estat aprovades per àmplies majories i per unanimitat, tot i que,
posteriorment, el govern municipal no les ha volgut portar a la pràctica.

Les mocions presentades feien referència a suports a les persones i a les famílies i
per l’equitat social (11), foment de la participació ciutadana (8), hisenda (6),
cultura i esports (5), educació (5), habitatge (5), urbanisme (4), medi ambient (4),
mobilitat (3), salut i consum (3), solidaritat (3), economia (2), benestar animal (2).
Algunes de les mocions presentades han estat emblemàtiques si han tingut una
gran repercussió social: patis oberts, camins escolars, Consell d’Infància i
Adolescència, Consell Municipal d’Urbanisme, defensa de l’habitatge digne i
assequible, introducció del 30% en noves construccions en l’espai urbà consolidat,
la reducció dels plàstics, el conveni amb Som Energia, atenció i cura dels animals,
segona biblioteca, diagnosi social, servei de rodalies, igualtat persones LGTBI,
educació, contra la segregació escolar, ...

També cada any hem presentat uns pressupostos alternatius als que ha presentat
l’equip de govern per demostrar que amb els mateixos diners es poden fer altres
coses. També hem proposat reformar les ordenances fiscals i els preus públics
avançant en una fiscalitat social i mediambiental i en la Tarifació social dels serveis
públics, per tal de garantir l’equitat fiscal.

En definitiva, sempre hem ofert alternatives a les propostes de l’equip de govern
quan hem considerat que no eren vàlides. No ens hem limitat a criticar, sinó que
constantment hem ofert propostes alternatives i maneres de fer alternatives, mes
transparents i participatives. Sempre hem procurat cercar una solució allà on hi
havia un problema.
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QUÈ VOLEM FER
Canviar el govern de la vila: Vilafranca en Comú és garantia de canvi
Per tal d'aconseguir la darrera voluntat d'aquest programa, fer tot el possible per a
iniciar la construcció d'una nova Vilafranca més justa, i per a fer-ho real i efectiu,
complirem amb el nostre primer compromís per als propers quatre anys,
CANVIAREM EL GOVERN ACTUAL.

Vilafranca en Comú és la garantia que el govern de Vilafranca canviarà, perquè
l'única manera d'aconseguir transformar la nostra vila en una vila més justa
socialment, més justa ambientalment i més justa econòmicament, és amb un canvi
radical en el govern de la vila per als propers anys, amb una clara ruptura respecte
els governs dels darrers quaranta anys d'ajuntaments democràtics.
I nosaltres ho podem garantir, perquè només donarem suport i ens implicarem en
un govern que ja no estigui sota el control ni de socialistes ni de post-convergents,
apostant només pel gir radical cap a un govern clarament d'esquerres.
Transformar la ciutat posant les persones al centre

I quan diem que Vilafranca en Comú és la garantia per a canviar cap una Vilafranca
més justa, és perquè sabem que l'única manera de fer-ho és construint una vila
amb TOTES LES PERSONES AL CENTRE.

I totes les persones vol dir totes les persones, sense cap mena d'exclusió,
començant pels més vulnerables, i atenent a la gran diversitat, que és el que ens fa
rics social, cultural i econòmicament com a comunitat urbana.

Per aconseguir una vila en la que posem totes les persones al centre, ho farem a la
recerca d'una vila més Habitable, més Cuidadora, més Sostenible i en la que el Bé
Comú sigui el principal objectiu.

Per això, per a poder comptar amb tothom i treballar per a tothom, ens caldrà
començar per canviar totes les eines de registre de la percepció de la realitat social
a través dels ulls de veïns i veïnes i la implicació dels veïns i veïnes en les
polítiques públiques, i per tant la participació i la transparència es convertiran en
els pilars fonamentals de la nova manera de governar Vilafranca.
EL PROGRAMA DE VILAFRANCA EN COMÚ 2019
Un projecte de futur
Aquest programa prefigura i per tant imagina com ha de ser la nostra vila a llarg
termini, i per això dibuixa l'horitzó, però per a aconseguir aquest horitzó en el
temps, ens és imprescindible dibuixar les primeres passes que cal fer i per tant el
programa és un doble dibuix, a llarg termini i el que hem de fer en els propers
quatre anys per a preparar el camí per a una Vilafranca esdevingui una vila més
justa socialment, ambientalment i econòmicament per a tots els vilafranquins i
vilafranquines.

Una de les raons més importants que ens guia en la construcció d'aquesta
Vilafranca més justa, és reivindicar que l'Ajuntament és la casa de tots els
ciutadans i ciutadanes, i no només és la casa de l'equip de govern, ho és de tots els
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regidors i regidores estiguin o no a l'equip de govern, perquè l'Ajuntament ha de
ser la casa de tots i totes, veïns i veïnes, govern i oposició, i per això tenim molt clar
que TOT@S SOM AJUNTAMENT
Un Programa multicapa

El programa el defineix una matriu configurada per una banda pels grans eixos
programàtics i per l'altra pels projectes estratègics. Els grans eixos programàtics
són la Vila pel Bé Comú, la Vila Habitable, la vila Cuidadora i la vila Sostenible, que
condensen el nostre ideari, el nostre projecte de futur. Els projectes estratègics
tenyits i impregnats pels eixos programàtics, són els grans projectes
transformadors, i per tant contenen totes les accions concretes amb els que
aconseguirem els objectius de la Vilafranca del futur. I a la vegada aquests
projectes estratègics, identifiquen aquelles actuacions específiques que ens
proposem executar en aquest proper mandat.
Aquesta doble condició del programa, eixos i projectes estratègics, dibuixa i
pressuposa una manera de governar, fent que la condició transversal dels
projectes estratègics garanteixi i es projecti en la transversalitat de l'acció de
govern, i per tant coresponsabilitzi tots els àmbits de responsabilitat dintre l'equip
de govern.

Amb diverses temporalitats
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El proper mandat (2019-2023): com ja hem indicat, l'objectiu final d'aquest
programa és identificar tot allò que podrem fer en els propers quatre anys, i per
tant l'objectiu és identificar totes les actuacions, plans i projectes, i aquelles que
necessitaran inversió durant el proper mandat, sobretot atenent a la priorització
de les emergències molt sovint derivades de raons de justícia social, i que afecten
directament als col·lectius més vulnerables

A mig i llarg termini: com que estem pensant en un projecte de futur per a
Vilafranca, el programa conté accions que s'hauran d'anar executant més enllà
d'aquest mandat, algunes seran a mig termini o més llarg termini i que caldrà anar
executant en els propers mandats, sobretot quan amb la consciència que les
inversions municipals estan limitades als recursos econòmics existents

Per sempre: són aquelles accions estructurals que no depenen de pressupost
d'inversió, i que per sobre de tot defineixen una actitud i per tant una
transformació institucional, i políticament són clarament estratègiques, són canvis
difícilment reversibles perquè van dibuixant mica en mica l'enfortiment del
sistema democràtic, com l'enfortiment per a la participació, la transparència...

Obert i sotmès a la participació ciutadana permanent:

Si Tot@s Som Ajuntament, tenim molt clar que aquest programa, és un document
viu, que ha d'estar sotmès permanentment a la participació. Perquè com es podrà
descobrir en el seu contingut, la participació és una de les raons més potents que
ens permetrà efectivament aconseguir que tots els vilafranquins i vilafranquines
sense cap mena d'exclusió, puguin contribuir a la millor governabilitat a través de
totes les eines que així ho garanteixin. Per això el programa, entenent-lo com el
marc dels compromisos que portarà la nostra acció de govern, podrà ser
permanentment revisable com a full de ruta que anirà reconeixent les
circumstàncies que condicionen i acompanyen, com a sistema obert a través de la
participació que anirà contribuint al seu modelatge. Perquè si la vila la volem
reconèixer com a diversa com no pot ser d'altra manera la vila ha de ser de codi
obert, i per això el programa també ho ha de ser.
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ELS GRANS EIXOS DE CIUTAT PER FER POSSIBLE
LA VILAFRANCA QUE VOLEM
PRESENTACIÓ
Els grans eixos programàtics corresponen a les grans àrees al voltant de les quals
Vilafranca en Comú vol estructurar la política municipal i que han de guiar l’acció i
el treball transversal de l’Ajuntament i la ciutadania.

Aquests grans eixos condensen l'ideari de Vilafranca en Comú pel que fa al
model de ciutat i emmarquen el nostre projecte de futur per a la vila. Alhora
expressen en termes conceptuals el contingut de la voluntat transformadora i de
justícia social per a la Vilafranca dels propers anys.

Els quatre grans eixos que plantegem s'agrupen en els quatre àmbits que
considerem essencials per a un projecte de ciutat que posi a les persones en el
centre.
•

la vila del bé comú: que la diversitat garanteixi la ciutat justa, fent que el valor
de la condició col·lectiva estigui sempre per sobre de l'individual

•

la vila habitable: sobre la justícia espacial, fent que la ciutat física sigui garantia
de la igualtat d'oportunitats

•

la vila cuidadora: per als drets socials, per a què es vagin consolidant i garantint
tots els drets de les persones sense cap tipus de discriminació, vinguin d'on
vinguin, siguin de la condició que siguin

•

la vida sostenible: ambiental i ecològica, social i econòmica, revertint la
destrucció planetària començant per casa nostra, eliminant tota exclusió social, i
contra les economies extractives garantint la innovació de l'activitat productiva
eficient i justa

Els eixos programàtics no són àmbits temàtics, sinó actituds estratègiques que
han de guiar l’acció municipal per a transformar Vilafranca del Penedès en
una ciutat on les persones que hi viuen i/o hi treballen puguin desenvolupar-se
humanament, tant individualment, com social.

Efectivament com a actituds estratègiques, és des de la seva superposició i
transversalitat que esdevindran el paraigües conceptual de l'acció concreta i
pragmàtica de govern. Cap dels grans eixos pot prescindir dels altres, tots els
eixos es contaminen entre ells, però la consciència ideològica de cada eix, ens
permet garantir que l'acció de govern té com a puntals aquests grans calaixos
d'idees, que ajuden a ajustar, a mesurar, a corregir... tots els projectes estratègics
que si defineixen l'acció de govern.

Més enllà dels projectes estratègics, que constitueixen la praxis essencial i més
visible, cada gran eix, va acompanyat del seu desplegament en lògica de tot el
corpus de polítiques públiques, per tal de definir l'aplicació de totes les mesures
necessàries que garanteixin l'acció de govern des de l'activitat contínua i
permanent, i van acompanyant i fent real mica en mica la proposta de
transformació que ens proposem des de Vilafranca en Comú.
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LA VILA DEL BÉ COMÚ

El bé comú pot definir-se com el conjunt d’interaccions socials, serveis i bens que
impulsen i garanteixen el benestar col·lectiu, el qual depèn també del benestar de
cada membre de la comunitat. Recollit finalment en un marc legal, constitueix un
objectiu a llarg termini, que es va construint progressivament amb iniciatives
independents (personals i col·lectives) de caire cooperatiu i participatiu, i amb
projectes públics al servei de la comunitat, els quals hauran de ser aprovats o
referendats en un procés deliberatiu quan siguin de gran abast.

El bé comú és indissociable de la justícia social, la qual suposa la reducció de les
desigualtats, la responsabilitat individual i l’accés als ingressos que permetin una
existència digna. Al ser per tant incompatible amb situacions de pobresa extrema o
d’exclusió social, la vila pel bé comú ha de garantir l’assistència i la solidaritat amb
les persones que es troben en aquestes situacions de vulnerabilitat (pateixin
aquests mals) i proporcionar-los el mitjans que els permetin evitar la vulneració
dels seus drets. La fiscalitat és una eina molt poderosa tant per aquest fi com per
lluitar en general contra les desigualtats. Per avançar cap a una vila del bé comú
són també imprescindibles la participació ciutadana i la transparència de la gestió
pública.
Participació ciutadana i Transparència

La participació real de la ciutadania és un element indissociable de la democràcia
que vulgui ser alguna cosa més que la convocatòria periòdica de diverses eleccions.
Fa temps que se’n parla de la participació, però manca concreció, Per què? En les
poques ocasions en què l’Ajuntament ha pretès dur a terme un projecte obert a la
participació (com els pressupostos participatius, per exemple) els resultats han
sigut minsos, ja que ha intervingut poca gent i/o no s’ha tingut en compte el
resultat del procés. Canviarem radicalment aquesta situació fent que els processos
participatius es fonamentin en una bona informació, en un debat argumentat i en la
pressa de decisions consensuades que es concretin en accions.

Participen poques persones perquè no s’informa correcta i massivament (cal
mostrar molta motivació per accedir a la informació) i perquè qui ha tingut la
voluntat de participar s’ha cansat de fer-ho sense que es tingui en compte l’opinió
majoritària, Ens comprometem a revertir aquest fet, amb diverses accions:
a) Farem campanyes massives per avisar la població dels temes que es
sotmetran a participació ciutadana, utilitzant cartes dirigides a les llars i
llençant missatges a través de RTVV, que rep finançament de l’Ajuntament.
b) Aprovarem, negociant-ho amb tots els grups del Consistori un reglament
de participació, que estipuli, com a mínim, les accions sotmeses a
participació i determini els òrgans que supervisin la correcta aplicació del
resultat de la participació popular.
c) Crearem un Consell d’infants, un Consell d’Urbanisme i un Consell de
Cultura per assegurar la cohesió social i el benestar de totes les franges de
població.
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Igualtat, cooperació i justícia social

La igualtat de drets entre les persones és un element fonamental de la democràcia,
sigui quina sigui l’orientació política de cada individu o la seva posició social i
estarem atents al respecte integral d’aquest principi, proporcionant cobertura legal
a tota persona que el consideri vulnerat, amb independència dels factors de
gènere, edat, procedència o religió.

Reforçarem la solidaritat entre el veïnat, potenciant la mediació en cas de conflicte.
Donarem un nou impuls, en funció de les possibilitats financeres del Consistori,, als
projectes de cooperació amb Nicaragua i el Sàhara Occidental. Tenint en compte la
greu situació dels refugiats que intenten accedir a Europa, proposarem que
Vilafranca del Penedès es consideri localitat d’acollida i inclourem una partida en
el pressupost de cada any per què aquesta voluntat d’acollida es faci efectiva,
realitzant una campanya informativa per explicar-ho a la població, El bé comú és
un projecte col·lectiu que ha de superar les fronteres del propi territori,
Com les persones han de ser el centre de l’activitat municipal, defensarem la
justícia social, raó per la qual ens comprometen a que les empreses contractades
per l’Ajuntament respectin escrupolosament condicions salarials dignes (Cap
treballador amb contracte inferior a un any, + de 1.000 € mensuals, pagament de
les hores extra,…).
Per conèixer les necessitats i les eventuals situacions d’emergència social que s’han
de solucionar a Vilafranca, realitzarem l’auditoria social que Vilafranca en Comú va
demanar el 2016 a l’equip de govern sortint, que ni tant sol va publicar el Llibre
Blanc amb el que s’havia compromès.
Cultura, mestissatge i diversitat

A Vilafranca viu una població on conviuen desenes de llengües, prova fefaent d’una
diversitat cultural enriquidora. Podem recordar que la UNESCO considera la
diversitat inherent al concepte de cultura i que aquesta diversitat és “una força
motriu del desenvolupament (…) i una eina indispensable per atenuar la pobresa i
aconseguir un desenvolupament sostenible”.

Cal transformar aquesta varietat en un autèntic mestissatge on ningú es senti
exclòs, sinó integrat en una comunitat plural que reforça les característiques de
cada membre. Suposa una tasca realitzada en comú, que s’ha d’afavorir i potenciar
des de l’Ajuntament, i molt particularment en aquest moment històric de grans
incerteses que veuen despuntar potents fenòmens racistes i ultranacionalistes en
tot Europa.
Defensarem la diversitat de la vila coma garantia d’obertura al món, sigui quina
sigui la procedència, el gènere, la posició social, l’orientació sexual, les creences i
l’edat dels seus habitants perquè tot@s som Ajuntament.
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DEFENSORA DELS DRETS CIUTADANS
PRESENTACIÓ
El municipi és l’espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen el
dret a trobar-hi les condicions per la seva realització política, social, econòmica,
cultural i ecològica, el que comporta assumir també deures de solidaritat.

Som una vila diversa i això implica superar el paradigma de la integració, per
passar als drets de ciutadania. Els ciutadans i les ciutadanes hem de poder viure
plenament a la ciutat, sense discriminacions, sense exclusions i sense renúncies.
Reconèixer els drets de ciutadania vol dir reconèixer les persones com iguals,
reconèixer que poden participar en espais de decisió, apoderar-les.

La nostra vila forma part de la xarxa de ciutats refugi per a poder incidir davant la
crisi humanitària que estem vivint a Europa i dotar les nostres ciutats i pobles dels
recursos necessaris per acollir els contingents de població refugiada compromesos
pel govern espanyol i que aquest continua incomplint.
Aquesta diversitat cultural que enriqueix els nostres pobles i ciutats pot generar
conflictes i és per això que les institucions hem d’actuar sempre tenint en compte
les diferents opcions de creença partint des d’una posició de neutralitat. En un
moment d’enfortiment del fonamentalisme religiós i dels moviments racistes,
xenòfobs i de la dreta extrema és necessari establir el compromís amb la llibertat
de consciència i la independència de les institucions municipals cap a qualsevol
confessió religiosa. En aquest sentit, la laïcitat no noms consisteix en el respecte i
reconeixement a les diferents creences sinó que suposa una postura activa per
construir una convivència pacífica entre iguals.

Un municipi de drets és també un poble o ciutat més cohesionada amb un model de
seguretat basada en la protecció de drets de la ciutadania a través la cooperació
comunitària, la prevenció i la resolució de problemes.

La participació ciutadana és un dret de ciutadania. Després de dues dècades
assajant metodologies i processos innovadors per a la millora de les decisions
públiques, ara hem d’avançar en la codecisió activa en la conformació i definició
d’aquestes polítiques, contribuint a una governança local de més qualitat.

Els drets no tenen fronteres i després de quasi tres dècades de polítiques
públiques de cooperació al desenvolupament, assistim a una nova generació
d’accions de solidaritat a partir dels Plans Directors de Cooperació, Justícia Global,
Pau i Drets Humans que ens ressituen en la nova conjuntura internacional, amb
l’Agenda de Desenvolupament 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
com a marc general.

Alhora, volem fer compatible aquesta vila de drets amb el reconeixement dels
valors progressistes, populars i republicans que l’han caracteritzat. És per aquest
motiu que desenvoluparem programes de memòria històrica que es fonamentin en
la contribució del municipi a la defensa dels principis del moviment obrer, del
republicanisme, del feminisme i de l’antifeixisme que ens connecten amb la lluita
global per construir un món més just, més humà i més fratern.
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Una vila de drets vol dir promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere
i l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la
identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual. Les polítiques
feministes són imprescindibles en el camí que cal recórrer per assolir uns pobles i
ciutats de drets. Són un dels motors per avançar cap a un nou model
socioeconòmic i cap a la construcció d’un municipi més just.

RECONEIXEMENT I VISIBILITAT DE LA DIFERÈNCIA

L’apoderament dels col·lectius LGBTI+ és imprescindible per a l’eliminació de les
desigualtats. Cal produir canvis en la manera de relacionar-nos amb el poder i
exercir el lideratge en tots els àmbits, social, polític i econòmic, per transformar la
societat i erradicar qualsevol tipus de segregació.
•

•

•

•

•

•

Fomentarem que la contractació i les concessions de l’Ajuntament
garanteixin la no-discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de
gènere i promoguin l’ocupació de les persones amb més dificultats del
col·lectiu LGBTI+ així com l’ocupació de dones racialitzades i/o llegides en
clau religiosa.

Elaborarem un pla estratègic d’actuació integral local per la justícia de
gènere actualitzat i amb propostes transformadores. Establint les línies i
prioritats que es promouran a partir d’una metodologia participativa, que
realitzi una diagnosi, situï les línies estratègiques i mesures, les implementi
i coordini i es realitzi una avaluació continuada. En línies estratègiques per
a la prevenció primària (visibilització i comunicació; informació i treball en
xarxa; conscienciació i implicació), línies estratègiques per eixos
d’intervenció (educació/coeducació; salut; serveis socials; urbanisme i
transport; seguretat i justícia; laboral; esport, oci i cultura) i línies
estratègiques transversals (formació a professionals; investigació; avaluació
continuada).

Crearem un Pla local LGBTI+ a través d’un procés participatiu i obert a la
ciutadania així com el desplegament de la llei contra la LGBTIfòbia. Per
fomentar la visibilització (commemoracions, tot tipus de documentació),
formació a professionals, persecució de la discriminació, promoció de la
salut (campanyes de prevenció, no-discriminació i despatologització),
inclusió de la perspectiva LGBTI+ en els plans municipals (infància, gent
gran, salut, etc) i el suport a la creació d’entitats.

Revisarem la situació laboral del personal de l’Administració local per tal de
garantir la igualtat d’oportunitats, revertir situacions de bretxa laboral
dona-home, eliminar la precarietat sobre els models de contractació, revisar
les polítiques de conciliació i els abusos en les jornades laborals flexibles, i
enfortir les polítiques per evitar l’assetjament sexual.

Oferirem formació sobre diversitat LGTBI+ al personal municipal i al
personal d’empreses o entitats que realitzen tasques per a l’Ajuntament,
amb mesures de seguiment de l’impacte d’aquesta formació.
Adequarem l’Administració a la diversitat actual de models familiars
flexibilitzant els requisits i integrant definicions de família més amplis i
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•

•

•

•

•
•

diversos. Garantir que la normativa municipal relativa als drets humans i
els plans i programes estratègics incorporin la perspectiva de gènere i la
diversitat LGTBI+.

Oferirem eines de prevenció, detecció i protecció de situacions
d’assetjament del col·lectiu LGTBI+ i posar a disposició una persona de
referència a cada àrea.

Crearem un manual de bones pràctiques comunicatives de l’Ajuntament,
amb col·laboració de les organitzacions LGBTI+ i mitjans de comunicació
locals. Per incloure la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+ en la
comunicació interna i externa de l’Ajuntament. Utilitzar el llenguatge de
manera inclusiva i tenir en compte les persones trans i no binàries i la
diversitat de models de família en formularis i documents. Vetllar per un ús
inclusiu i respectuós del llenguatge i les imatges als mitjans de comunicació
públics i a internet que eviti el sexisme, els estereotipps, l’estigma, el
binarisme de gènere i les expressions LGBTIfòbiques.

S’establirà un Consell LGBTI+ d'àmbit municipal, accessible, participatiu,
convertint-lo en l’espai consultiu i de seguiment de l’execució del Pla Local
LGTBI+, entre d’altres accions. Per dinamitzar i incentivar la participació del
moviment LGBTI+ en el disseny i l’aplicació de les polítiques municipals per
a la diversitat i la promoció de polítiques públiques transversals en totes les
àrees del govern.
S’impulsarà un Centre LGBTI+ d'àmbit comarcal, per tal de comptar amb un
espai públic a la ciutat o territori on assegurar serveis d’acompanyament,
informació i assessorament sobre el fet LGBTI+, així com un centre de
recursos permanent amb diversos espais disponibles a disposició de les
entitats i del conjunt de la ciutadania. Alhora el Centre serà també un espai
de socialització, visibilització i normalització.

Fomentarem l’estudi anual de la participació de col·lectius LGBTI+ en els
espais de govern municipal a través del diagnosi dels indicadors: índex de
paritat de Clara, lectura crítica de la paritat en funció de les dones que
participen en els espais de presa de decisions polítiques d’acord en 5 nivell
de diagnosi (espai masculinitzat, paritat precària, paritat fràgil, paritat
òptima i espai feminitzat); i l'empremta Marçal, com a indicador de la
qualitat participativa que genera una puntuació del 1 al 6 al voltant de
diversos àmbits considerats indispensables per valorar, positiva o
negativament (seguretat, autonomia, popularitat, valoració i competències,
satisfacció i estimulació, i xarxes de relacions i cures), l’experiència de la
participació.

Fomentarem que espais com la biblioteca pública compti amb un apartat o
espai de materials feministes i LGTBI+. I treure documentació clarament
masclista o LGTBIfòbia.

Impulsarem mesures per a la recuperació de la memòria històrica de les
dones i el feminisme i del col·lectiu LGBTI+
Promourem la confecció d’un mapa interactiu de les associacions, col·lectius
i entitats de dones, feministes i LGBTI+ del municipi per tal d’identificar i
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visibilitzar les xarxes organitzades; conèixer l’abast i interessos
participatius, conjuntament amb les seves aliances i potencials aliances; i
concretar els principals àmbits d’interès de treball i les possibles agendes
comunes amb l’Ajuntament. La voluntat d’aquest mapa passarà per
convertir-se en una eina per l’Ajuntament i per les organitzacions del
municipi per facilitar el treball en xarxa i construir espais comuns de
reflexió i intercanvi.

CIUTADANIA INCLUSIVA
•
•
•

•
•

•

•
•

Garantirem, drets, deures i oportunitats de la població migrant i minories
ètniques.

Reconeixerem la diversitat cultural com un eix de la inclusió social als
municipis i promourem la interculturalitat com una eina de cohesió social.

Formarem part de la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi. Ens comprometem a
preparar la nostra vila per acollir, assistir, proveir dels serveis necessaris i
garantir els drets de les persones refugiades, i exigir als estats que
compleixin les normes més elementals del dret humanitari.
Garantirem el dret de representació i participació de les persones migrades.

Facilitarem la incorporació d’ofici al cens electoral de totes les persones
estrangeres (comunitàries i no comunitàries) que tinguin dret a vot a les
eleccions municipals i defensarem el dret a vot en tots els processos
electorals, incloent consultes i referèndums, de totes les persones que viuen
a Catalunya a partir d’un any de residencia.
Incorporarem llibres i materials en diverses llengües a les biblioteques
públiques i fomentarem projectes extraescolars que reconeguin llengües i
cultures de famílies migrades residents als nostres pobles i ciutats.
Reconeixerem i valorarem la riquesa que suposa la diversitat lingüística.

Potenciarem les polítiques de reconeixement i reparació. Revisarem la
història local i reconeixerem les víctimes de la colonització i l’esclavitud, i
les seves conseqüències, assumint la responsabilitat des d’un punt de vista
moral i simbòlic.

DRETS I DEURES DE CIUTADANIA

Vilafranca en Comú es compromet a treballar fins al límit de les competències
municipals perquè els drets i deures dels ciutadans siguin exercits amb la màxima
llibertat, garantint la igualtat d’oportunitats a tots els ciutadans.
Proposem un model intercultural, perquè la interculturalitat és un ideal ètic i
polític, que designa el fet que les diverses cultures s’interrelacionen i comparteixen
valors, sobre la base del reconeixement igual de drets en la diversitat.
L'interculturalisme significa diàleg cultural i implica reconèixer la diversitat però
no la relativització de les diverses cultures. Cap posició intercultural és possible
sense el respecte comú als Drets Humans i la reivindicació comuna dels valors
morals (llibertat, igualtat, etc.) que donen sentit a aquests drets.
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Articularem un programa municipal on es gestioni l’arribada, acollida i
instal·lació a Vilafranca dels nouvinguts, que actuarà a través de l’Oficina de
Ciutadania, els atendrà en el moment d’arribada i integració a la vila.

Promourem el coneixement de la nostra llengua, com element essencial per
conviure i comunicar-se.

Treballarem amb les associacions de la vila per poder facilitar el procés
convivència ciutadana, i evitar els prejudicis xenòfobs i el “gueto”.
Estimularem l’esperit de comunitat i la coneixença del veí, conservant les
seves particularitats, fomentar la diversitat i implicar activament a la
ciutadania. Fomentar l’intercanvi entre grups i associacions, entitats socials
i culturals del municipi
Facilitarem l’accés als serveis i a la participació ciutadana. Fer campanyes
informatives per a tota la ciutadania. Elaborar un pla per combatre
l’exclusió social de grups vulnerables proposant mesures d’inclusió.
Transparència en l’adjudicació d’ajuts, explica a la ciutadania quins son els
criteris que s’estan utilitzant en la política d’ajuts socials, per evitar la
confusió i els rumors sense fonaments.

Dotarem a l’escola Pública de recursos per poder realitzar extraescolars on
es fomenti les tradicions i les festes populars de Vilafranca, implicant als
infants i per consegüent a les seves famílies. (per exemple amb grups de
balls de Festa Major i que aquest grups de balls podrien ser els que sortint a
ballar a la Festa Major dels petits).

Buscarem i establirem un àmbit comú de diàleg per contribuir a la
interculturalitat a través de l'escola, de les associacions de veïns...
Fomentarem la diversitat lingüística de Vilafranca es una riquesa i s’ha de
fomentar. S’han de crear extraescolars a les escoles on es donin classes de:
català, castellà, àrab, xinès.. tant per nens com per adults, fins i tot un
programa d’alfabetització.

Treballarem des de la transversalitat, apostant per una Vilafranca
Intercultural on els valors més importants siguin la diversitat i el respecte.

Celebrarem el dia de la Interculturalitat per donar a conèixer la diversitat
cultural que hi ha a Vilafranca i on totes les associacions i ciutadans puguin
mostrar les seva cultural i les seves tradicions.

IDEES FORÇA

- Vilafranca en Comú es compromet a treballar fins al límit de les competències
municipals perquè els drets i deures dels ciutadans siguin exercits amb la màxima
llibertat.
- Votant cada quatre anys no n'hi ha prou, s’establiran mecanismes de participació
ciutadana vinculants i se’n promourà la participació entre la ciutadania.
- La institució és el mecanisme no l’objectiu de la política municipal, farem política
des del carrer.
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VALENTA I INNOVADORA
PRESENTACIÓ
La nostra acció política s’orienta a desenvolupar una Vilafranca dinàmica
que pugui crear i mantenir llocs de treball estables i de qualitat. Una
Vilafranca sostenible i compromesa en la lluita contra el canvi climàtic.

La potent capacitat de compra i licitació de l’Ajuntament ha de ser utilitzada
amb caràcter transformador, no tan sols per satisfer les necessitats finalistes de
les polítiques públiques, sinó també per assolir objectius generals entroncats
directament en el bé comú: comerç just, finances ètiques i responsabilitat social,
fiscal i mediambiental.

Volem una vila capaç d’oferir serveis als vilafranquins i a les vilafranquines i al
conjunt de la població penedesenca, una vila interessada en mantenir el comerç
urbà de proximitat perquè aquest és més sostenible i responsable ja que, en bona
mesura, evita desplaçaments en cotxe i, alhora, per la seva proximitat quotidiana,
proporciona informació contrastada i de qualitat, permetent una compra més
responsable i amb més garanties, alhora que diversifica l’oferta i contribueix a un
millor equilibri social.
Volem una Vilafranca amb cultura emprenedora, on el centre Àgora ha
d’esdevenir un punt de referència per a l’emprenedoria i l’auto-ocupació, estudiant
la viabilitat dels projectes, fent els estudis de mercat, i donant suport a la creació
de noves cooperatives amb projectes prometedors. I tenir com a màxima prioritat
el suport a les empreses i cooperatives existents.

Volem una Vilafranca on es desenvolupi i s’estengui l’Economia Social i Solidària,
contribuint a la qualitat de vida i a l’emancipació col·lectiva, cooperativitzant
progressivament la societat. En aquest sentit fem plenament nostres les 10
mesures per cooperativitzar els municipis que han presentat les Cooperatives de
Treball de Catalunya i Coopsetània.

La indústria de la vila, fins la dècada de 1980, havia estat fonamentada sobre la
producció enològica (Torres, Cinzano, Pinord, Aquila Rosa), de la confecció
(Peyton, Madofa, Belcor), la petita industria metal·lúrgica i de maquinària agrícola
(Metal·lúrgica del Penedès, Magusa, Balven, etc), petites o mitjanes industries
diverses: Tractor (cremes de sabates), Miret (manufactures de cartró), Farinera
Vilafranquina i Novell (Alimentació), Torner (Boteria).

Moltes d’aquestes indústries han desaparegut i d’altres s’han transformat o
desplaçat a diferents localitats o als polígons propers al nucli urbà (Clot de Moja,
Domenys I i II, Sant Pere Molanta). La Crisi econòmica iniciada el 2008 ha segellat
de forma definitiva moltes d’aquestes transformacions.

Les últimes dècades, ha anat creixent el pes del sector dels components
d’automoció (Robert Bosch, Brose, Sandhar, Calsonic, Gedia, Grammer...) ubicat a
polígons de poblacions properes; un sector que està afrontant canvis tecnològics
molt importants, amb possibles efectes (en positiu i en negatiu) sobre la ocupació
encara per precisar.
En la indústria vitícola de la comarca, cal veure com afectarà el pas de les grans
companyies cavistes (Freixenet i Codorniu) a mans de capital estranger. Tret
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d’alguna excepció, la indústria ja no està situada a la trama urbana de la vila i per
accedir-hi a treballar cap desplaçar-se.

En els sectors comercials i de serveis privats els canvis en les darreres dècades a la
Vila també han estat de gran profunditat: Si bé es manté un volum important de
petites botigues i establiments (moda i confecció, sabateries, drogueries,
papereries, joieries, gestories, autoescoles, alimentació i restauració...) aquestes
abans tenien un important pes en l’economia vilatana i de la comarca, però
posteriorment es van implantar grans àrees comercials situades a la vila o a
poblacions properes que han tingut un fort impacte sobre el teixit comercial i de
serveis locals i sobre els hàbits quotidians de la ciutadania. Així mateix han
aparegut noves tipologies de comerços (franquícies, basars, etc) i de serveis
(fisioterapeutes, centres de ioga, etc).
També ha representat un fort canvi el tancament de moltes oficines de bancs i
caixes degudes a les absorcions o a la desaparició d’algunes entitats (Caixa
Penedès, Caixa Catalunya) fet que ha comportat que un alt nombre de treballadors
i treballadores del sector s’hagi vist forçat a deixar el seu treball a la vila per
desplaçar-se a nous destins o hagi finalitzat la seva vida laboral, amortitzant
l’entitat bancària el lloc de treball (i perdent-se aquest per a la Vila).

Pel que fa als serveis públics, aquests es van veure reforçats a tot el país i també a
la nostra comarca i en l’àmbit local, amb el desenvolupament de la democràcia,
estenent els serveis essencials al gruix de la població, alhora que desenvolupaven
una ocupació de qualitat, en la tònica de tot el continent europeu. Però la gran
recessió generada el 2008 ha servit de coartada a tot el continent per la retallada
de part d’aquests serveis i al nostre país ha portat a la creació de forts espais de
precarietat laboral també en el sector públic i, en especial, als treballs per a
l’administració concessionats o contractats a empreses privades.
El sector de la construcció ha seguit a la Vila i la comarca la tònica general del país:
fort creixement fins a la primera dècada del segle, enfonsament durant els primers
anys de la gran recessió generada el 2008, i un moderat inici de recuperació recent.
Així mateix el treball autònom s’ha diversificat des dels sectors tradicionals
(juristes, arquitectes, etc) cap a tots els sectors, i amb realitats molt diverses, des
de rendes molt elevades fins a situacions de forta precarietat.

Promourem un Pla de Rescat Social fonamentat en una diagnosi social externa per
fer front a les necessitats socials mes urgents (vegeu el Projecte Xarxa d’Economia
Solidària); i un Pla d’Impuls Econòmic que estructuri i doni coherència al conjunt de
propostes i accions per al desenvolupament local i el treball de qualitat.
UN AJUNTAMENT ACTIU I TRANSFORMADOR EN EL DESENVOLUPAMENT LOCAL

En aquest context, cal potenciar el territori com a instrument de planificació, de
desenvolupament econòmic i d’interlocució: L’Ajuntament de Vilafranca ha de
ser un agent actiu en el desenvolupament local amb una política transversal en
ocupació, formació, serveis de capitalitat comarcal, indústria, activitat comercial i
turisme. En alguns sectors ha de liderar la transició de model productiu i energètic,
i en tots els casos l’ha d’impulsar.
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El món local ha de liderar la transició de model productiu i energètic
demostrant que és compatible la creació d’ocupació de qualitat amb assolir unes
ciutats més inclusives i sostenibles. No podem oblidar la importància de la
producció sostenible com a motor de creixement econòmic i d’ocupació. Cal
promoure projectes integrals de millora i rehabilitació de barris, habitatges,
polígons i edificis.
Treballarem per capgirar el sector de la construcció. Cal revertir l’esquema de
funcionament del sector, dominat per un grapat de grans empreses multiactivitat
altament vinculades al sector financer que acaparen les grans obres públiques i de
les quals depenen un dens teixit productiu de petites empreses locals que, en
ocasions, podrien actuar sense intermediaris.
Incrementarem els ajuts a la rehabilitació d’edificis, activitat que requereix de mà
d’obra molt formada, davant del repte de complir amb la normativa europea sobre
eficiència energètica. Crearem llocs de treball associats a aquestes polítiques, atès
el caràcter intensiu en mà d’obra de l’activitat rehabilitadora, amb especial esforç
per formar i donar ocupació als col·lectius amb risc d’exclusió.
Millora integral dels polígons, suport al teixit empresarial, impuls de la
formació professional

Impulsarem la millora integral dels polígons industrials, amb una visió
integradora en l’entorn urbà, incorporant els valors de l’ecoinnovació i la
sostenibilitat per millorar els accessos (en especial per promoure la seguretat i
l’accessibilitat per a vianants), la mobilitat interna, la gestió de residus, els serveis
tecnològics a les empreses i les persones treballadores, amb l’objectiu de
dinamitzar el teixit empresarial, i ser atractiu per ubicar empreses de valor afegit,
que aportin ocupació de qualitat.
•

•

•

•

Cal impulsar projectes d’ecologia industrial aplicats als polígons
industrials ja consolidats per incrementar els resultats ambientals i
econòmics a través de la col·laboració en la gestió del medi ambient i dels
recursos (aigua, energia i materials); és a dir, potenciant l’aprofitament i la
reutilització (residus industrials, aigües residuals) o la transferència dels
mateixos.

Oferirem una formació professional orientada a sectors productius amb
sortida professional: rehabilitació habitatges, eficiència energètica,
domòtica, etc. Col·laborarem amb la oferta formativa existent al conjunt del
Penedès, evitant duplicitats.
Dialogarem de forma permanent amb els agents socials del sector industrial
per a conèixer de primera mà les seves demandes i necessitats.
Col·laborarem estretament per impulsar la seva competitivitat
internacional i una ocupació de qualitat.

Donarem suport a les demandes dels sectors del disseny, l’art i la
cultura, per crear feina en sectors que tenen un baix impacte en la
sobreexplotació de recursos naturals, i que són de les poques feines que les
màquines no poden substituir, ja que estan basades en la creativitat.
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•

•

•

•

Donarem un impuls al centre Àgora, perquè no sigui només un lloc
d’orientació i informació, sinó que sigui un instrument efectiu de creació
d’empreses, potenciant el cooperativisme, i de suport a la represa i al
traspàs d’empreses i establiments en funcionament que canviïn de
propietat per transacció o jubilació.

Fomentarem l’aprenentatge del cooperativisme als cicles d’ensenyament
primari, secundari, universitari i en la formació professional,
mitjançant la creació de cooperatives d’alumnes i del programa Fescoop.
Potenciarem el Centre d’informació i orientació laboral per als joves, de
manera que qualsevol estudiant que vulgui tenir més informació o veure de
prop les professions que l’interessin, tingui aquesta ajuda.

Prioritzarem un pla de suport al teixit empresarial format per PIMES i
micoempreses, en sintonia amb les polítiques i recomanacions de les
directives europees, per consolidar aquest sector estratègic en l’economia
local i la creació de llocs de treball.

Compra i licitació pública responsable i transformadora
•

•

•
•

•

•
•
•

Afavorirem les compres i licitacions públiques a les empreses social, fiscal i
ecològicament responsables (amb límits salarials mínims i màxims, amb
condicions laborals dignes que respectin els convenis col·lectius sectorials,
amb pràctiques sostenibles, etc) .
Introduirem mecanismes per garantir que de manera sistemàtica
s’introdueixen clàusules socials, fiscals i ambientals en totes les licitacions
públiques de l’Ajuntament de Vilafranca i les Administracions Locals, amb el
principi que cal justificar la seva no introducció.
Introduirem les clàusules socials i ambientals en subvencions, convenis,
preus públics i taxes. I n’avaluarem el grau d’execució.

Introduirem unitats de control de l’execució dels contractes que supervisin
de manera independent i avaluïn els resultats de les clàusules socials i
ambientals.
Impulsarem programes d’unificació de metodologies i clàusules de tipus
socials, fiscals i ambientals per a la seva implementació en l’administració
local. Regularem els plecs de condicions i garantirem la participació sindical
a l’elaboració dels mateixos.

No col·laborarem amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni agències
de col·locació amb ànim de lucre en les contractacions municipals.
Assumirem compromisos públics de reducció de la temporalitat en les
administracions locals en la mesura que la legislació ho permeti.

Garantirem el compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció de
riscos laborals, tant al sector privat com a les administracions públiques.
Considerarem com a requisit imprescindible per accedir a l’adjudicació de
contractes públics, tenir aprovat prèviament el Pla de Prevenció de Riscos
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•
•

Laborals d’Empresa i no superar la taxa de sinistralitat mitjana del sector
productiu corresponent.

Garantirem la perspectiva de gènere en totes les accions que es plantegin en
matèria de PRL.

Lluitarem contra la serofòbia. Fomentarem la inserció laboral de les
persones que viuen amb el VIH i protegirem els grups de persones més
vulnerables amb suport material i programes psicosocials.

Finances ètiques i lluita contra el frau i els paradisos fiscal
•

•
•

•

•

De forma immediata activarem els mecanismes que siguin possibles dins la
legislació de contractació pública vigent per a discriminar la contractació
d’empreses privades per a prestar serveis públics que operin de manera
fraudulenta en paradisos fiscal o societats que formin part de la matriu
industrial domiciliada en paradisos fiscals, d’acord amb la resolució del
Parlament de Catalunya del 19 de juny de 2014 i donarem suport a totes
aquelles iniciatives que mirin d’abordar modificacions a l’actual llei de
contractació pública per establir com a criteri de valoració la
responsabilitat fiscal empresarial.

Desenvoluparem accions per tal de fer aflorar l'economia submergida.

Utilitzarem les finances ètiques per promoure el creixement de l’economia
social i solidària al municipi, a través d’eines de finançament concertades
amb entitats de finances ètiques (fons, ajuda reemborsable, avals, etc.).

Gestionarem les línies de subvencions de les àrees de cooperació, social, de
participació, etc. a través d’una entitat financera ètica, promourem l’ús dels
serveis que ofereixen les entitats de finances ètiques al territori.
Avançarem progressivament en la contractació dels serveis financers de la
gestió quotidiana municipal amb la banca ètica.

El comerç urbà de proximitat fa vida i fa ciutat

Mantenir l’equilibri entre els diferents formats comercials, vetllar pels drets dels
treballadors i les treballadores del sector i el dels consumidors i les consumidores,
protegint el comerç de proximitat han de ser objectius dels propers anys.
Per tot això, des del món local:
•

•

•

Rebutjarem la instal·lació de grans superfícies comercials fora de la trama
urbana o que, trobant-se dins d'aquesta, no representin una integració real
amb el teixit comercial i l'espai públic existent.

Impulsarem un Pla de protecció del comerç urbà davant la normativa actual
dels arrendaments urbans; que entre d’altres propostes tingui una dotació
de foment i ajuda al comerç de proximitat, estableixi mesures econòmiques
i fiscals.

Establirem mesures econòmiques i fiscals per recuperar l’activitat
comercial dels locals buits situats en eixos comercials.
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•
•

•

•
•

•

•

•
•

Farem del mercat municipal un element impulsor del producte de Km 0 i
ecològic i promotor dels bons hàbits alimentaris.

Estimularem una major presència de productes de proximitat, locals,
ecològics i de comerç just en l'oferta comercial, tant en els establiments
permanents com en els temporals (mercats ambulants, fires, etc.).
Establirem reduccions en les taxes dels mercats i en els comerços on la
venda sigui exclusivament de producte de proximitat (20%) o ecològic
(40%).

Crearem el distintiu local de comerç de producte de proximitat.

Reconeixerem amb distintius els establiments comercials amb una llarga
trajectòria com a defensa de la diversitat i la personalitat comercial del
nostre nucli urbà.

Reforçarem les iniciatives comercials mediambientals en els hàbits de
compra, com per exemple les campanyes de sensibilització per un consum
responsable o per eliminar l’ús de bosses de plàstic.
Establirem aliances, preferentment mitjançant les associacions de
comerciants, amb aquells comerços que estiguin disposats a contribuir a la
millora de la qualitat de l'espai públic i a la dinamització de la vida social i
cultural del barri en el que es troben.
Promourem acords entre els establiments comercials per racionalitzar els
usos del temps i mantenir una oferta diversificada al servei de tothom.

Assegurarem el compliment de les normatives existents, entre d'altres, en
matèria d'horaris comercials, fórmules i modalitats de venda, seguretat i
drets dels consumidors i les consumidores i recollida i tractament de
residus.

•

Activarem i protegirem el comerç local. Una economia més localitzada és
molt més forta que una globalitzada. Fomentarem la cooperació públicoprivada
i treballarem coordinadament amb les associacions de
comerciants de la Vila per adaptar el comerç local als nous temps i
augmentar-ne el seu atractiu.

•

Dinamitzarem les zones amb poca afluència de gent, ja sigui amb actes,
esdeveniments, circuïts, i alternarem o separarem els llocs on es fan els
grans actes i fires, etc. Exemples: fires, mercats, artesania, castanyades,
atraccions, art, comerç, exposicions, esports (curses, petanca...), etc.

•

•

Millorarem la distribució i flexibilitat dels pressupostos perquè els diners
arribin allà on es necessitin i resultin més útils. Utilitzarem un principi
d’urgència i equitat, donant oportunitats de creixement comercial a tots
els barris.
Revisarem i millorarem els terminis d’ofertes, de dies de botiga al carrer,
d’obertura a la nit, de promoció, de festius, etc en diàleg permanent amb les
associacions de comerciants, artesans i artistes.
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•

•

•

•

Fomentarem l’ocupació de locals buits amb nous comerços per tal de
crear un teixit comercial dens, continu i actiu. Amb ajudes a la rehabilitació i
polítiques fiscals que ho incentivin.

Difondrem la defensa de les persones consumidores i usuàries d’acord
amb el Codi de Consum de Catalunya, que estableix millores en les relacions
de consum i inclou criteris com el consum responsable, el comerç just i la
qualitat de vida.

Donarem a conèixer l’arbitratge de consum, sistema extrajudicial gratuït
de resolució de queixes i reclamacions entre empreses i persones
consumidores. Integrarem totes les empreses municipals i aquelles que
gaudeixin d’una concessió municipal a la Junta Arbitral de Consum de
Vilafranca.
Posarem en valor el Mercat de Vilafranca dels dissabtes (un dels més
antics de Catalunya) especialitzant-lo com a referència catalana dels
productes alimentaris ecològics i de proximitat, en especial dels productes
de les denominacions d’origen del Penedès.

Turisme tranquil, sostenible i de qualitat

Les premisses amb què treballarem es basen en la participació de la comunitat en
la definició del model turístic, el respecte pels valors i les formes de viure i la
defensa del patrimoni (natural, paisatgístic, històric, arquitectònic, industrial,
etnològic,...).
•

•

•
•
•

Promourem fulletons, rutes, monuments, l’art, història i la cultura,
empreses de productes típics de la zona, etc. Des de Vilafranca s’informarà
del més interessant del municipi i també de la Comarca. Farem de
Vilafranca un Museu Obert ben senyalitzat per aprendre i gaudir del
nostre entorn més immediat.

Condicionarem les rutes turístiques naturals de Vilafranca i de la
comarca en col·laboració amb la resta de municipis i els seus patrimonis
artístics, culturals i naturals per promoure el turisme del Penedès amb una
visió de conjunt.
Situarem el Vinseum com a referència nacional i europea de les cultures del
vi i com a potenciador de la cultura penedesenca. Vilafranca capital del vi.

Aprofitarem la projecció nacional i mundial que el fet casteller dóna a la
nostra Vila per tal de potenciar el turisme cultural.

Potenciarem un turisme tranquil. Difondrem el romànic del Penedès, les
rutes modernistes, les rutes de la memòria històrica, la ruta del xató, i el
conjunt de patrimoni material i immaterial com a reforçadors del
enoturisme que vincula al territori i com a generador d’ocupació.
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Cooperativisme i impuls de l’Economia Social i Solidària (ESS)
Les iniciatives de l’Economia Social i Solidària (ESS) practiquen la transformació
igualitària de l’economia i la societat, defensen els béns comuns ambientals,
culturals i digitals, i contribueixen al bon viure i a l’emancipació col·lectiva.

Consolidar i estendre les iniciatives de l’Economia Social i Solidària és cabdal per la
transformació del conjunt de les relacions econòmiques, per democratitzar
globalment l’economia, per cooperativitzar la societat i avançar cap a models
socioeconòmics postcapitalistes.
•
•

•
•

•

•

•

Creació a l’Ajuntament d’un grup de treball d’Economia Social i Solidària,
que realitzi el diagnòstic de l’ESS en l’àmbit local.

Des de l’administració municipal i el centre Àgora es vetllarà especialment
per revertir les desigualtats socioeconòmiques del municipi, donant suport
econòmic, tècnic i formatiu a col·lectius específics – dones, persones
migrades i racialitzades, treballadores manuals, aturades i majors de 45
anys – perquè puguin incorporar-se a projectes d’ESS en condicions
d’equitat. S’articularà bé un sistema de transport al centre Àgora, bé un
horari d’atenció al nucli urbà per als col·lectius sense carnet de conduir o
sense vehicle propi.
Es generaran espais de cura com la Casa de l’Hospitalitat oberts a la
participació de projectes d’ESS.

Es realitzarà un inventari d’immobles públics i privats en desús a la vila, i
s’establiran convenis - amb finançament associat - per a relocalitzar-hi
iniciatives de l’ESS.
Cal incentivar la convergència de les pimes i autònoms que operen amb
criteris de proximitat i responsabilitat social cap als principis de l’ESS, de
manera que el teixit econòmic de proximitat esdevingui subjecte de canvi i
part de la matriu local d’ESS.

S’han de potenciar programes de represa empresarial, que garanteixin
l’activitat econòmica, amb fórmules cooperatives, d’aquelles d’empreses
que han de tancar per jubilació i/o abandonament de les persones
propietàries.

Facilitarem l’accés de les iniciatives de l’ESS als mitjans de comunicació i
webs locals, visualitzant les iniciatives amb mapeigs i guies, recuperant la
memòria cooperativa i popular local, fomentant la participació veïnal en els
pressupostos municipals, augmentant la presència en els nomenclàtors
d’institucions i persones vinculades al cooperativisme, fomentant les
recerques, congressos i trobades d’economia social i solidària.
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PARTICIPATIVA I TRANSPARENT
PRESENTACIÓ
Les noves tecnologies, els nous models culturals, la revisió del sistema de valors de
la societat, la rapidesa dels mitjans de comunicació i de transport han canviat la
manera en com els ciutadans vivim en democràcia. La ciutadania reclamem cada
cop més participació en les decisions públiques i més transparència en tot allò que
es realitza a l’Ajuntament i a l’Administració. Considerem que ja no és factible un
govern tecnòcrata, gestor, sustentat en una democràcia representativa d’una
ciutadania que només vota cada quatre anys.

Estem acostumats a que els diferents equips de govern que han manat a
l’Ajuntament han fet moltes promeses en les eleccions i després no les han
complert ni les han volgut complir mai. En el Ple, les mocions presentades pels
partits, votades i aprovades per majoria no son d’obligat compliment per part de
l’equip de govern, que pot, en últim terme, decidir si les vol portar a terme o no i
quan ho fa.

Finalment, els òrgans consultius de la vila no tenen més pes que la simple consulta,
i moltes vegades no es tenen en absolut en compte. Pel que fa a la transparència,
volem que les vilafranquines i els vilafranquins puguin estar al cas de tot el que
passa a l’Ajuntament, què es fa amb els diners públics, fil per randa. Actualment, no
tots els comptes es fan públics de manera detallada, i de vegades s’inclouen en
partides majors per difuminar-los amb una clara voluntat de ocultar-los a la
ciutadania.
Des de Vilafranca en Comú reclamem transparència i participació en les decisions
polítiques de la nostra vila, i per fer-ho proposem un Pla de Participació
Ciutadana i un compendi d’accions que garanteixin la transparència i l’accés a tot
allò que es realitza a l’Ajuntament i a l’administració.
PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La participació real de la ciutadania és un element indissociable de la democràcia.
D’una democràcia que vulgui ser alguna cosa més que la convocatòria periòdica de
diverses eleccions. Fa temps que se’n parla de la participació, però manca
concreció, per què? En les poques ocasions en què l’Ajuntament ha pretès dur a
terme un projecte obert a la participació (com els pressupostos participatius, per
exemple) els resultats han sigut minsos, ja que ha intervingut poca gent i/o no s’ha
tingut en compte el resultat del procés. Canviarem radicalment aquesta situació
fent que els processos participatius es fonamentin en una bona informació, en un
debat argumentat i en la presa de decisions consensuades que es concretin en
accions.
El Pla de Participació Ciutadana que proposa Vilafranca en Comú inclourà els
elements necessaris per fer efectiva la sobirania dels vilafranquins sobre el seu
propi autogovern en els temes socials que es plantegin. Des dels fonaments legals,
passant pel mecanisme pràctic de participació ciutadana, i acabant per la
coordinació amb els diferents agents socials per aconseguir una cultura política i
de participació ciutadana de les vilafranquines i els vilafranquins.
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Els fonaments legals per a una participació significativa
Un dels elements bàsics per comptar amb una participació significativa és comptar
amb uns fonaments legals sòlids que ens permetin articular sistemes de
participació amb garanties on tots els ciutadans puguin estar segurs que el seu vot
serà registrat i processat de forma anònima, on no hi haurà la possibilitat de votar
dues vegades, i on el recompte serà realitzat de forma transparent. Per l’altra, per
obtenir una participació significativa hem de poder garantir amb una vinculació
legal que aquelles decisions que prengui la ciutadania no seran només escoltades,
sinó que seran dutes a terme per part del govern de Vilafranca i en un termini de
temps determinat.
El mecanisme de participació ciutadana

Per garantir la participació de tota la ciutadania hem de dotar-nos d’un mecanisme
de participació que sòlid i que ens ofereix les garanties legals i d’ús necessàries per
articular un Pla d’aquestes característiques. És per això que apostem per un
sistema dual de participació que permeti l’exercici democràtic tant per via
telemàtica com per via presencial, tot i que en últim terme estigui informatitzat per
tal de gestionar el registre, recompte i publicació dels resultats de les votacions.
També ens hauria de permetre obrir noves vies de participació més enllà de la
votació i que també seguissin aquesta dinàmica dual, telemàtica i presencial, on es
poguessin fer consultes obertes als representants el Ple, debats ciutadans i
assemblees, on es portessin a debat i a consulta aquells temes que ens preocupen a
la ciutadania. Finalment, també hauria de ser una de les vies de promoció de la
participació, d’informació sobre els afers públics de debat, i de recordatori als
vilatants de tots els temes que s’estan votant.
Per construir aquest mecanisme de participació ciutadana ens assessorarem per
aquells agents públics i provats amb experiència en aquest tipus d’iniciatives, que
fa molts anys que es porten a terme en altres ciutats europees d’una manera
efectiva, participativa i totalment integrada en la vida social de la ciutat.
La coordinació amb tots els agents socials

A pesar de la rellevància dels dos elements presentats anteriorment, som
conscients que transformar la societat cap a un sistema de màxima participació
ciutadana en la vida social i política de Vilafranca no és una feina fàcil. No són
només els mecanismes pràctics, o els elements legals que impedeixen que els
vilafranquins i les vilafranquines siguem agents de participació i transformació
social, també ho és la manca de cultura participativa a causa de que mai, o en molts
pocs casos, hem estat consultats per part dels successius governs de l’Ajuntament.
Per aprendre’n i poder ser ciutadans crítics i participatius hem de fer un esforç
conjunt coordinat per tots els agents socials vilafranquins, especialment en els
agents educatius, en les escoles i en l’educació no formal.
Les escoles tenen com a principal funció la socialització de les persones i la
formació d’una ciutadania crítica. En aquest sentit, un element clau pel bon
funcionament del Pla de participació Ciutadana a mig i a llarg termini és la
implicació dels diferents agents socials, educatius i sobretot les escoles com a
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elements integrats del Pla, que treballin la participació, ja que la ciutadania no es
pot ensenyar teòricament, s’ha d’exercir.
Per altra banda, son necessaris tots els agents socials per governar una ciutat, és
per això que crearem diversos òrgans de participació ciutadana nous, a mode
d’espais de debat constituent, on hi tinguin cabuda entitats i associacions
representants dels sectors veïnals, socials i culturals de la Vila, així com
professionals de reconegut prestigi.

Finalment, la convicció i el suport de l’Equip de Govern a l’Ajuntament és essencial
per començar i mantenir un Pla d’aquesta envergadura. Nosaltres ens
comprometem a definir al detall i d'elaborar aquest pla, i dur-lo a terme amb
l'assessorament dels experts públics i privats. Nosaltres sí que tenim la ferma
convicció que per aprofundir en el nostre sistema democràtic necessitem molta
més participació de la ciutadania.
ACCIONS PER ARTICULAR EL PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Els petits intents de votació que s’han fet fins ara no han tingut èxit ja que
participen poques persones perquè no s’informa correcta i massivament (cal
mostrar molta motivació per accedir a la informació) i perquè qui ha tingut la
voluntat de participar s’ha cansat de fer-ho sense que es tingui en compte l’opinió
majoritària. Ens comprometem a transformar profundament aquest sistema amb
diverses accions:
•

•

•

•

•

•

•

Elaborarem i posarem en pràctica un Pla de Participació Ciutadana que
reculli tots els mecanismes, elements legals, projectes i accions que ens
permetran aprofundir en la democràcia a a la nostra ciutat.

Aprovarem, negociant-ho amb tots els grups del Consistori un reglament de
participació vinculat al Pla de Participació Ciutadana, que estipuli, com a
mínim, les accions sotmeses a participació i determini els òrgans que
supervisin la correcta aplicació del resultat de la participació popular.
Que el Ple de l’Ajuntament tingui l'obligació de considerar les propostes de
resolució instades pels diferents consells municipals de participació ciutadà,
de forma que aquestes propostes, amb les esmenes o transaccions adients
siguin sotmeses a la votació del Ple per la seva aprovació o desestimació.

Farem campanyes massives per avisar la població dels temes que es
sotmetran a participació ciutadana, utilitzant cartes dirigides a les llars i
llençant missatges a través de RTVV, que rep finançament de l’Ajuntament.
Crearem un Consell d’infants, un Consell d’Urbanisme i un Consell de
Cultura per assegurar la cohesió social i el benestar de totes les franges de
població.

Articularem mecanismes de participació presencials i telemàtics amb
garanties que permetin participar en votacions ciutadanes i en altres
iniciatives de participació.
Exigirem a l’estat espanyol a una reforma de l’ordenament jurídic a fi de
permetre el dret a sufragi actiu i passiu a tots els comicis electorals, a totes
les persones estrangeres residents, amb el criteri màxim de 6 mesos de
residencia legal continuada com a requisit. En el mateix sentit, incorporar el
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•

seu dret de participació a referèndums, iniciatives legislatives populars o
qualsevol altra forma de participació política.

També exigirem la supressió dels tràmits burocràtics addicionals per
exercir el dret a vot en les eleccions municipals pels residents estrangers
garantint que la inscripció en el cens es faci de forma automàtica, així com a
ampliar el reconeixement al sufragi passiu i optar per la via legal i no la dels
tractats internacionals per donar accés al dret a sufragi a les persones
estrangeres residents.

ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Sens dubte una de les més frustrants experiències en aquesta passada legislatura
ha estat la constant participació dels representants de Vilafranca en Comú que
juntament amb la resta de representants polítics, de les associacions i entitats
vilafranquines han intentat d’una forma absolutament estèril col·laborar o
participar en la política municipal, i ni tants sols poder rebre d’una forma
sistemàtica, suficient i eficaç la informació necessària. No entenem la funció
absolutament inútil i passiva d’aquests consells de participació.

L’equip de Govern a menystingut aquests organismes de participació com una
molèstia o rèmora innecessària a la seva tasca de govern, com una concessió per tal
de cobrir l’expedient i la imatge del “bon govern” d’aquest Ajuntament.
Aquesta situació de manca de participació, transparència i col·laboració amb els
grups municipals, entitats i associacions vilafranquines per part de l’Equip de
Govern condiciona que Vilafranca en Comú es comprometi en girar com un mitjó el
concepte i la regulació d’aquests organismes de participació.
Nou Reglament de participació ciutadana

Per tal de garantir d’una forma efectiva i determinant la participació dels diferents
consells municipals de participació ciutadana i de les organitzacions i entitats de la
Vila en la presa de decisions del consistori és imprescindible la modificació del
reglament orgànic municipal.
Aquesta modificació ha de determinar:

1. Que a petició dels membres d’un consell municipal de participació
ciutadana s’elevi al Ple de l’Ajuntament una “proposta de resolució”
2. Que el Ple de l’Ajuntament tinguí la obligació de considerar les propostes de
resolució instades pels consells municipals de participació ciutadà, de forma
que aquestes propostes, amb les esmenes o transaccions adients siguin
sotmeses a la votació del Ple per la seva aprovació o desestimació.

Vilafranca en Comú també es compromet a la creació de nous espais de
participació, informació i col·laboració entre les entitats, associacions i grups
municipals de l’Ajuntament.
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Consell Assessor Municipal d’Urbanisme
Considerant la importància i interès públic que comporten les modificacions o
actuacions urbanístiques, nous creixements, espais públics, mobilitat urbana i
comarcal, etc. Vilafranca en Comú va presentar una Moció al Ple de l’Ajuntament
per tal de crear el Consell assessor urbanístic integrat per entitats i associacions
representants dels sectors veïnals, socials i culturals de la Vila, així com
professionals de reconegut prestigi per tal de que amb anterioritat a adoptar i
projectar noves actuacions d’ordenació urbanística es poguessin analitzar i
considerar les diferents alternatives a aquests projectes, tal i com preveu la
legislació urbanística, i d’aquesta forma conciliar els projectes amb el conjunt de la
ciutadania d’una forma més participativa i col·laborativa.
Els grups polítics que integren l’Equip de Govern van votar en contra de la creació
d’aquest Consell assessor de participació.

La importància de la participació i la col·laboració veïnal, de les entitats locals
socials i professionals, dels diferents grups municipals en la elaboració prèvia dels
planejament i l’urbanisme l’hem vist reflectida amb els resultats i el fracàs de
l’aprovació de la Modificació Puntual del Carrer Comerç que ha comptat amb el
rebuig d’una part important del veïnat i amb l’oposició de gran part dels grups
municipals.

Sens dubte un dels treballs que s’han d’abordar en la propera legislatura és la
necessitat de revisar total o parcialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de l’any 2003 per afrontar un nou model urbà de rehabilitació, reforma urbana,
creixement, mobilitat i equipaments. Aquest nou model urbà i territorial necessita
la implicació de les entitats socials i professionals de la Vila.

Vilafranca en Comú està compromès si arriba al govern de l’Ajuntament, en que
dintre de les polítiques de transparència i govern obert, modificarem el Reglament
orgànic municipal per tal d’implementar aquest Consell, amb les seves funcions,
participació i funcionament, amb la finalitat de que l’ordenació urbana i
l’urbanisme siguin una autèntica funció participativa i col·laborativa
Consell Municipal d’Infància i adolescència

La participació és un dret dels infants i adolescents reconegut a la Convenció de
Nacions Unides sobre els drets de l’infant, adoptada l’any 1989, concretament a
l’article 12, i refermada en l’Observació General número 12 titulada El dret de
l’infant a ésser escoltat de 2009: cal “eliminar totes les barreres jurídiques,
polítiques, econòmiques, socials i culturals que actualment impedeixen que els
infants tinguin l’oportunitat de ser escoltats i que puguin participar en tots els
assumptes que els afecten.”

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, incorpora el concepte d’oportunitats, que defineix com “els nous
camins que s’han d’obrir i que han de permetre als infants i als joves llur ple
desenvolupament com a ciutadans. Així, aquestes oportunitats s’han de traduir,
entre altres, en l’establiment de canals i instruments per a fer sentir la veu
d’infants i adolescents, per a fer expressa llur participació en la presa de decisions
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en la comunitat i, en definitiva, per a facilitar-ne el futur encaix, com a persones
responsables, en la societat adulta”.

El Pacte per a la Infància a Catalunya, aprovat per tots els grups polítics
parlamentaris el juliol de 2013 i consensuat amb els principals agents i entitats del
sector, assegura que “els consells d’infants i adolescents i altres experiències de
participació infantil són instruments de participació, on les noies i els nois
exerceixen el seu dret a ser escoltats i a assumir les seves responsabilitats com a
ciutadans de ple dret”.

Pel que fa als municipis, comptem amb el Pacte per a la Infància a Catalunya i amb
el Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional
dels infants i dels adolescents de Catalunya, fixa que “les administracions locals de
Catalunya han de crear els consells de participació territorial que preveu l’article
27.1 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència”.

Des de Vilafranca en Comú es proposa la creació del Consell d’Infants i
Adolescents de Vilafranca del Penedès com a òrgan de participació, amb l’objectiu
de fomentar-ne la participació, millorar-ne la qualitat de vida i l’exercici dels seus
drets tal com reconeix el marc legal actual i, finalment, que les seves opinions
contribueixin a fer de Vilafranca una vila més humana i més educadora.
L’elaboració d’un reglament de funcionament del Consell d’Infants i
Adolescents de Vilafranca del Penedès d’acord amb el que estableix la normativa
catalana al respecte i en un termini màxim de mig any des de l’aprovació d’aquesta
moció.

Així com destinar els recursos necessaris per tal de d’impulsar el procés de
creació del Consell i fer-ho afavorint la participació del propis infants i adolescents,
a tal fi es crearà una partida pressupostària, tan aviat com sigui possible,
destinada a la dinamització i desenvolupament del Consell d’Infants i Adolescents,
així com a la difusió de les seves activitats.

S’establiran canals de comunicació i difusió amb l’objectiu que tots els infants i
adolescents de Vilafranca del Penedès coneguin l’existència del consell, les
funcions que té i les accions que desenvolupa.
Consell Municipal de Cultura

Vilafranca en Comú proposa la creació d’un Consell Municipal de Cultura com a
òrgan consultiu i preceptiu, amb la voluntat de contribuir a la canalització de la
participació de la ciutadania i de tots els sectors vinculats als assumptes culturals
de la ciutat.
Els objectius del Consell de Cultura son:
•

•

Mantenir un espai d'estudi, debat i informació sobre aspectes culturals amb
la presència de l'Administració municipal, el conjunt d'entitats culturals
radicades a la ciutat i la ciutadania interessada.
Possibilitar que les línies d'actuació cultural de l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès comptin amb la consulta i assessorament dels sectors implicats.
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•
•

Sensibilitzar la població de la importància de la participació de la ciutadania
i les entitats culturals en la planificació i gestió municipal cultural.

Fomentar i vehicular la col·laboració entre les entitats i els agents culturals
de la ciutat.

Les funcions del Consell de Cultura son:
•

•
•
•

•

Debatre i valorar els afers que sotmeti l'Ajuntament, especialment la
informació, seguiment i avaluació dels diferents programes anuals lligats al
mon cultural.
Debatre i valorar les aportacions que puguin presentar els membres del
Consell.

Elaborar propostes relatives a l'àmbit cultural, amb plena capacitat per a
que siguin sotmeses a debat en el Ple municipal.

Proposar millores en el funcionament dels serveis culturals, i aconseguir
una participació més ample de la ciutadania en la vida social i cultural del
municipi.
Constituir les comissions de treball que consideri adients i sol•licitar els
assessoraments necessaris per a la millor realització de les seves funcions.

El Consell Municipal de Cultura està compost per:
•

•
•
•

Representats de l'Ajuntament: el regidor/a que tingui delegades funcions de
Cultura, un representant de cada grup polític municipal amb representació
al Ple de l'Ajuntament, designat pel mateix grup.
Un representant de cadascuna de les entitats culturals que ho sol·licitin.
Un/a tècnic/a de cultura de l'Ajuntament
Un/a secretari/a amb veu i sense vot.

DRET A VOT PER A TOTHOM

L’article 13.2 de la Constitució Espanyola, restringeix la participació política de les
persones estrangeres, que no poden votar ni ser votades ni en les eleccions
generals ni les autonòmiques i redueix el seu dret de participació política a les
eleccions municipals, condicionat, al seu torn, a l’existència de tractats bilaterals de
reciprocitat amb els països d’origen.
En la pràctica, només les persones estrangeres provinent de països comunitaris i
d’una dotzena de països no pertanyents a la UE poden exercir el seu dret a vot en
les eleccions municipals, tot i així, els procediments per a fer efectiu aquest dret,
els tràmits previs per poder ésser inscrits al cens electoral i la manca d’informació
per a exercir aquest dret, dificulten a la pràctica el seu exercici.

La participació política i la representació de les persones estrangeres és una
qüestió ineludible envers la realitat. El dret a vot, actiu i passiu, de les persones
estrangeres és una eina de diàleg i emancipació que ha d’acompanyar el procés
d’inclusió a la societat, alhora que és un instrument d’empoderament contra el
racisme i l’exclusió econòmica i social.
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GARANTIR LA TRANSPARÈNCIA DE TOTA L'ACCIÓ I GESTIÓ DE GOVERN
En un context d’estat democràtic i de dret, tots els poders públics tenen la
legitimitat que els dóna la participació ciutadana tant de manera directa com
indirecta la qual cosa obliga a donar compte a la ciutadania, d’acord amb el principi
de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han
posat al seu abast.

És essencial per tenir un sistema democràtic de qualitat l’accés per part de la
ciutadania de les dades i de la informació de què disposen les administracions i els
poders públics, que són determinants per a la seva presa de decisions i que els
ciutadans també han de conèixer per tal de poder avaluar les actuacions públiques
i garantir un exercici del poder públic responsable.
Des d’aquesta perspectiva, adquireixen especial rellevància principis com són el de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com a principis bàsics
que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les
administracions públiques. I també la té el de govern obert, com a concepte que
permet aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics per a configurar un
sistema de relacions entre les administracions i la ciutadania més interactiu i més
participatiu.

Programa d’actuació. 2019/2023. Vilafranca En Comú. Pàg. 43

CULTURAL, MESTISSA I DIVERSA
PRESENTACIÓ
Vilafranca en Comú entén per cultura la capacitat humana de conèixer i
transformar l’entorn i que ens dota d’identitats diverses i mestisses. És a dir, aquell
conjunt d’activitats individuals i col·lectives, materials i immaterials, locals i
globals, que ens fan ésser humans. Per això considerem la cultura com un be
comú i un dret social, i defensem que ha d’ocupar un lloc central en les
polítiques municipals. Apostem per una cultura comunitària atenta a la
diversitat, la interculturalitat, la transversalitat, la sostenibilitat, l’equitat i la
participació ciutadana.

Ens cal una nova mirada, un nou accent social i sostenible de la cultura. L’equitat i
la democràcia cultural ens han de permetre garantir i desvetllar les potencialitats
de la ciutadania implicant-la en el desenvolupament cultural i en una cultura
comunitària que ens ha de situar la cultura en el vell mig de l’acció social inclusiva
i, alhora, garantir l'ampliació de públics, nous públics i nous agents actius. Per això
treballarem des del concepte de cultura comunitària, atenent la diversitat i
interculturalitat, i des de la transversalitat del conjunt de polítiques.

A Vilafranca del Penedès conviuen desenes de llengües i diverses cultures,
prova fefaent d’una diversitat cultural enriquidora. Podem recordar que la
UNESCO considera la diversitat inherent al concepte de cultura i que aquesta
diversitat és “una força motriu del desenvolupament (…) i una eina indispensable
per atenuar la pobresa i aconseguir un desenvolupament sostenible”. Cal
transformar aquesta varietat en un autèntic mestissatge on ningú es senti exclòs,
sinó integrat en una comunitat plural que reforça les característiques de cada
membre. Aquesta és una tasca realitzada en comú, que s’ha d’afavorir i potenciar
des de l’Ajuntament, i molt particularment en aquest moment històric de grans
incerteses que veuen despuntar potents fenòmens racistes i ultranacionalistes a
tot Europa. Des de Vilafranca en Comú defensarem la diversitat de la vila coma
garantia d’obertura al món, sigui quina sigui la procedència, el gènere, la posició
social, l’orientació sexual, les creences i l’edat dels seus habitants perquè defensem
una cultura comunitària de tothom i per a tothom.

La cultura una vitamina per l’ànima. La millor inversió que pot fer una ciutat,
perquè afavoreix la cohesió social, reforça els sentiments de pertinença i els llaços
comunitaris. A més d’ésser una eina de realització personal i col·lectiva, un motor
econòmic de primer ordre amb un gran valor afegit i un element bàsic del capital
humà d’una ciutat. La cultura és el futur d’una ciutat perquè sense cultura no hi ha
passat on arrelar, ni present digne, ni futur esperançador.
La cultura és memòria dels llocs, creació, coneixement, arts i patrimoni però
alhora també es relaciona amb l’educació (entenent l'escola i l’educació no formal
com espais de socialització, d'aprenentatge, de participació i de realització
personal i col·lectiva dels futurs ciutadans, crítics, participatius i amb valors
democràtics…), amb el medi ambient (increment de la connexió de les persones a
l'entorn natural, conservació i preservació del patrimoni arqueològic, històric,
arquitectònic, industrial i natural, promoció de productes i serveis,…), amb la salut
(les arts com a instrument terapèutic, increment de l'autonomia en les
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discapacitats, millora dels entorns de la salut pública,…), amb l’economia
(empreses culturals, treball, lleure i turisme, professionals,…).

La cultura aporta creació i transformació, però també desenvolupament
econòmic i humà, cohesió social, arrelament i identitat, formació i
transformació, emoció i experiència, ... Hem de deixar de banda el termes de
“costos” quan parlem de cultura, i començar a parlar de “valors afegits” que
beneficien a les persones individualment, i a la comunitat socialment. Cal parlar
“d’inversions” on els beneficiaris som tota la ciutadania. Per tant, en fer referència
a la cultura i a l’educació s’ha de destacar mes el concepte d’inversió, i menys el de
despesa.
Volem una cultura real que ens ajudi a conèixer el passat, reflexionar sobre
el present i transformar la realitat. Per això, la cultura i l’educació han d’estar al
centre de les polítiques públiques sabent que l’educació és emancipació i les arts i
la cultura són els nostres espais de llibertat. L’educació garanteix l’accés al
coneixement universal i la igualtat de la ciutadania, el seu èxit però resideix en
l’aposta cultural. Apropar la cultura a la ciutadania comença amb el foment des de
l'escola en la doble perspectiva de coneixement i d'aprenentatge; i també
d'educació en el gust, l’actitud crítica i la reflexió, i la interpretació de llenguatges,
el que ha de donar més capacitat crítica en conèixer els problemes de la nostra
societat i construir un criteri social, històric i cultural fonamentat en els valors
democràtics que ens permeti aprendre com a ciutadans a ser agents de
transformació social, i convertir aquests problemes en oportunitats per construir
un futur millor.
Defensem, lluitem i treballem per una cultura per a tothom. Una cultura que
compti amb la participació de tota la ciutadania, des de la creació i la producció
cultural fins l’accés o consum cultural. Una cultura que no sigui una activitat
elitista, tancada en espais de culte, sinó estesa per tota la vila i amb la participació
de tota la ciutadania. La creació, les iniciatives i expressions populars diverses han
construït el nostre passat i construeixen el nostre present i futur.

És aquesta concepció de la cultura com un bé comú i com un dret social el que ens
fa plantejar com una necessitat ineludible la construcció d’una nova gran biblioteca
que faci les funcions de biblioteca comarcal i espai cívic, és a dir, com un dels
projectes centrals del proper mandat municipal (2019-2023) de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.
L’aposta de Vilafranca en Comú per una nova biblioteca és l’aposta per una
cultura comunitària que combini la iniciativa individual, col·lectiva,
municipal i empresarial. Una cultura equitativa, a l’abast de tothom. Una cultura
que disposi d’equipaments de qualitat, però que s’estengui per tots els racons de la
vila. Una cultura innovadora i mestissa que no oblidi les arrels populars. Una
cultura transformadora que impregni la vida individual i col·lectiva, que generi
cohesió social i estima per la vila i la seva diversitat cultural.
El català, com llengua pròpia de Catalunya, serà la primera llengua com a
mínim en els àmbits de l’administració local: com a llengua de treball de les
comunicacions internes i amb la ciutadania, en l’ensenyament, en els mitjans de
comunicació i en la toponímia. Tot plegat sense renunciar al castellà, com una
llengua germana.
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Volem fomentar les polítiques de memòria democràtica en col·laboració amb
les entitats que ja hi estan treballant, i especialment amb el projecte Tots els Noms
de l’Institut d’Estudis Penedesencs (www.totselsnoms.org). Reivindiquem la
importància de mantenir viva la memòria de la lluita per la democràcia i els drets
socials i nacionals, com a referents ètics fonamentals i per això volem impulsar una
política global de recuperació de la memòria democràtica, amb participació
ciutadana i dels organismes culturals del municipi.
Cal una política clara i decidida que aposti pel patrimoni de la nostra vila, i
de retruc de la nostra comarca i vegueria. Entenem el patrimoni en sentit ampli,
tant material com immaterial, tant natural com històric. El que ens porta a
assenyalar la importància de tenir una bona política preventiva, que eviti la seva
destrucció i desaparició. Per la qual cosa és bàsic disposar d’una eina de gestió,
recerca i difusió del patrimoni i que afavoreixi el seu creixement i conservació.

El futur de la cultura a Vilafranca del Penedès està en el treball en xarxa que
afavoreixi la transversalitat, la cooperació i la complementarietat, que
potenciï les singularitats i que garanteixi la viabilitat i projecció de les
diverses propostes, sobretot en els camps de la creació i la producció. Que
afavoreixi la interrelació i la coordinació entre els diversos camps de la cultura,
entre els diversos agents culturals i socials, entre els diferents equipaments i
equips i entre les diverses realitats espacials.

Vilafranca del Penedès disposa d’un Pla d’Acció Cultural 2014-2020
(https://seu-e.cat/documents/1142753/3500770/pla+2014-2020.pdf/ab6b6e5be428-4ad4-81f1-9b952a22e6ce) participat i que a parer de Vilafranca en Comú
hauria de ser una guia de l’acció cultural per l’Ajuntament en col·laboració amb les
entitats i agents culturals de la vila. En aquest sentit, Vilafranca en Comú es
compromet amb l’execució d’aquest pla, un cop revisat per a situar-lo en el context
del 2019.

Alhora el Penedès disposa del Llibre Blanc de la Cultura al Penedès
(https://llibreblanccultura.wordpress.com/) elaborat per l’Institut d’Estudis
Penedesencs, el diagnòstic i les propostes del qual també compartim des de
Vilafranca en Comú, ja que apostem per una política i una acció cultural coordinada
a nivell de les comarques penedesenques. El futur de la cultura al Penedès està en
el treball en xarxa que afavoreixi la cooperació i la complementarietat, que potencií
les singularitats i que garanteixi la viabilitat i projecció de les diverses propostes
territorials i sectorials, sobretot en els camps de la creació i la producció. Que
afavoreixi la interrelació i la coordinació entre els diversos camps de la cultura,
entre els diversos agents culturals, entre els diferents equipaments i equips i entre
les diverses realitats territorials.
El futur de la cultura al Penedès està en la creació d’un sistema cultural
penedesenc en xarxa potent i sostenible que s’integri el marc local, el comarcal i
el veguerial, i que s’insereixi en el marc nacional i internacional. Que ens permeti
guanyar identitat penedesenca i projecció a Catalunya i al Món.

Les propostes que plantegem i defensem des de Vilafranca en Comú han tingut en
compte diversos aspectes de la vida cultural: els agents culturals, l’acció cultural i
els equipaments culturals, tot i que es plantegen de forma integral i transversal. Pel
que fa als agents culturals entenem que son diversos: públics/municipals,
entitats, empreses, persones, comunitats. Quant a l’acció cultural, tradicionalment
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s’ha vingut dividint en diversos àmbits: festa i cultura popular (patrimoni cultural
intangible), patrimoni i museus, arts interpretatives (música i arts escèniques),
llibre i literatura, arts visuals, i audiovisual. I, pel que fa als equipaments
culturals, tenim: arxius, biblioteques, museus i equipaments patrimonials,
equipaments escènics i musicals, centres culturals polivalents, espais d’arts visuals
i altres espais.
L’activitat cultural es compon de diversos processos: de creació, de producció i
distribució i d’accés o consum, per als quals hi ha agents, accions i equipaments.
Des de Vilafranca en Comú és vol ampliar al màxim la participació de la ciutadania
en tots aquests processos.

Vilafranca del Penedès té una intens ai diversa activitat cultural ja que al llarg de
l’any es realitzen un miler d’activitats que podem qualificar de culturals, pensades i
desenvolupades per les 120 entitats culturals existents, l’ajuntament i les
empreses privades. Caldria crear i fomentar espais de creació i de producció
cultural, especialment pels creadors mes novells.
PROJECTE CENTRAL: UNA NOVA BIBLIOTECA PER UNA CULTURA PER A TOTHOM

És indubtable que l’equipament més urgent que necessita Vilafranca del
Penedès en els propers quatre anys és una nova biblioteca que permeti
acabar amb el dèficit bibliotecari existent i un Pla de Lectura pública que
permeti integrar, reorientar i potenciar el sistema bibliotecari municipal. De
fet, Vilafranca en Comú ja ho va plantejar mitjançant dues mocions que van ser
aprovades pel Ple de l’Ajuntament el mes de novembre de 2015 i el mes de juny de
2018, tot i que no s’han desenvolupat plenament per la desídia de l’actual equip de
govern. Ho expliquem detalladament mes endavant en el Projecte Una nova
Biblioteca per a una cultura per a tothom.

Les biblioteques d’avui són equipaments culturals de primer ordre, on les persones
de totes les edats, gèneres, procedències, cultures i nivells socioeconòmics, poden
accedir al coneixement, a la informació i al lleure. Però, no són només equipaments
culturals: també són equipaments de proximitat, de participació i de servei als
ciutadans i ciutadanes. Les biblioteques són una porta d’accés a la formació
continuada i al creixement personal, un espai de relacions i socialització, un espai
on compartir la lectura amb altres persones, on escoltar una conferència o
participar en un xerrada, on fer una recerca de feina i navegar per Internet, un
marc adequat per a l’estudi i la reflexió.

La nova biblioteca per la qual apostem des de Vilafranca en Comú ha de ser
un equipament cultural interdisciplinari de la vila que lluiti per la igualtat
d’oportunitats, i es fonamenti en la diversitat i el mestissatge. La nova
biblioteca ha de ser un espai per a tothom. Un espai actiu i participatiu que
s’integri a la xarxa cultural i social vilafranquina, que interactuï amb el món
educatiu i que s’integri en el sistema bibliotecari local i comarcal. Un equipament
capaç de generar activitat cultural i social i de garantir l’equitat en l’accés a la
cultura.
La nova biblioteca ha d’esdevenir, també, un espai cívic pels barris més
propers i per al conjunt de la vila. Ha de ser capaç de compaginar ambdues
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funcions i, per tant, ha d’estar ben equipada humanament i materialment i per
aconseguir-ho hi ha d’haver un fort compromís municipal.
Per dinamitzar la lectura pública a la vila s’ha d’impulsar i dotar de recursos a la
Comissió de lectura pública, formada pels agents locals del sector de la literatura,
el coneixement, l’educació, el foment del llibre i la lectura, etc.

Els vilafranquins i vilafranquines necessitem una segona biblioteca de nova
generació: entesa com a equipament cultural i cívic obert a tothom i que proposem
situar sobre la llosa de la via o en un dels magatzems no utilitzats del carrer
Comerç. Una biblioteca i un espai cívic per a tota la vila i, especialment, pels barris
de la Girada, el Molí d’en Rovira, el Poble Nou i la Barceloneta. Una biblioteca de
nova generació que permeti interrelacionar la creació, la producció, la difusió i
l’accés o consum cultural, i que esdevingui un agent cultural actiu a la vila i per a
tothom.
Vilafranca ha d’exercir la capitalitat cultural que li pertoca, però alhora ha
d’interactuar i sentir com a pròpies les activitats culturals que tenen la seva
residència a la comarca o al Penedès (EVA, Territori d'ARt a Riudebitlles, ...). Cal
una mirada generosa cap a l'entorn territorial de manera que l'agenda cultural
inclogui aquestes activitats i es fomenti el seu enriquiment mitjançant el treball
mutu.
PROPOSTES
•

•

•

•

•
•

Crearem un Institut/Consell Municipal de Cultura integrat per
persones i entitats representatives del món cultural vilafranquí en
funció de la seva trajectòria i vàlua, que vetllin per la coherència i
continuïtat de la grans línies de la política cultural a la Vila. L’Institut ha
de gaudir d’autonomia, capacitat de gestió i participació.
Convocarem anualment una Trobada de la Cultura de Vilafranca del
Penedès que reuneixi el món cultural vilafranquí i que integri persones,
entitats i empreses que treballen en el món de la cultura, per traçar les
línies generals de l’acció cultural vilafranquina i actualitzar el Pla d’Acció
Cultural.

La regidoria de cultura seguirà les línies marcades pels òrgans
participatius establerts en els punts anteriors.
Col·laborarem amb els altres ajuntaments de la Vegueria del Penedès i,
especialment, amb les ciutats capitals de comarca, amb l’objectiu de
cercar sinergies i projectes comuns respecte de la programació, la
difusió i l’acció cultural, d’acord amb la proposta de l’Institut d’Estudis
Penedesencs (www.iepenedesencs.cat).

Col·laborarem a nivell penedesenc en l’adquisició de material que faciliti
la realització d’activitats culturals en espais gens o poc equipats, per
facilitar a les persones i entitats la realització d’actes culturals.

Treballarem conjuntament amb els serveis d’educació i infància i
joventut per la formació cultural bàsica i diversa dels infants. En
aquest sentit els aspectes culturals han d’estar inclosos en el Projecte
Ciutat Educadora, actualment aturat.
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuirem a la formació cultural dels joves més enllà de
l’escolarització obligatòria, oferint formació i espais públics per a la
creació i realització d’activitats culturals. Per això l’espai per a Joves “La
Nau” ha de ser, també un espai cultural.

Potenciarem la creació facilitant espais-taller / espais de
residència als artistes i artesans perquè puguin desenvolupar la seva
activitat i d’aquesta manera enriquir artísticament la vila establint
formes de divulgació i col·laboració: convocatòries públiques d’ajuts a
projectes artístics, espais d’exposició, mostres d’art i artesania, ...

Promocionarem i coordinarem, amb la implicació de les entitats
culturals i les associacions, l’activitat cultural a la Vila, integrant el
sector públic, l’associatiu i el privat. I posant a disposició de les entitats
una web que contingui una agenda cultural i una guia cultural de la Vila i
des de la qual es faci difusió a les xarxes.
Contribuirem a la coordinació de l’oferta cultural, tan des del punt de
vista quantitatiu, com qualitatiu, i tant a nivell de la Vila, com del
Penedès.
Treballarem per millorar la coordinació de la xarxa d’equipaments
pública, privats i associatius per facilitar l’activitat cultural a la Vila.

Crearem sistemes de coordinació en els camps de les Arts escèniques,
la Música, les Arts plàstiques i visuals, les Arts literàries i llengua
catalana, les Arts audiovisuals, les ciències Humanes i Socials, i el
Patrimoni material i immaterial.
Potenciarem el ric, variat i històric patrimoni festiu de la vila que
inclou la música tradicional i les danses populars, mitjançant la formació
i la transformació, més enllà que la seva màxima visibilitat sigui durant
la Festa Major.
Ajudarem a conformar un calendari festiu més integrat, equilibrat i
repartit per la Vila: recuperant les Festes de Sant Raimon i un festival
musical a l’estiu.

Potenciarem i dinamitzarem la cultura popular i tradicional
(música tradicional, música popular, bestiari festiu, ....) de la qual
Vilafranca del Penedès és una de les ciutats més destacades del país,
conjuntament per part de l’associacionisme i l’Ajuntament.
Crearem una agència del patrimoni de Vilafranca que vetlli per la
conservació, estudi i difusió del ric i divers patrimoni material i
immaterial, tant urbà, com rural i paisatgístic, i que interactuï amb les
àrees de Cultura, Urbanisme, Educació i Promoció econòmica.

Valoritzarem la cultura patrimonial, arquitectònica, històrica...
dedicant-hi recursos humans i materials amb l’objectiu de desenvolupar
un pla d’actuació a quatre anys que contempli: l’estudi, la conservació i
la divulgació d’aquest patrimoni.

Continuarem amb el projecte d’ampliació i millora del Vinseum tot
potenciant la seva vessant cultural del món del vi, però sense renunciar
a les arrels vilafranquines i penedesenques, de manera que els suports
Programa d’actuació. 2019/2023. Vilafranca En Comú. Pàg. 49

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•

que obté de l’Ajuntament reverteixin en la Vila i en el Penedès. I alhora
cercar suports externs per part de la Diputació de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol i les empreses
col·laboradores.
Treballarem per fer possible el Museu Obert de la Història,
l’Arquitectura i la Cultura de Vilafranca i el Penedès, a partir de les
cases i edificis singulars, carrers concrets i places específiques, junt a
diversos monuments i escultures que configuren la xarxa urbana de la
Vila, i amb una bona guia audiovisual.
En la mesura de les possibilitats, finalitzarem l’Auditori Municipal i
convertir-lo en seu de l’Escola de Municipal de Música.
Amb la col·laboració dels artistes penedesencs, crearem una Mostra
d’Art del Penedès que permeti mostrar la creació artística del territori
en tots els seus àmbits i facilitar el contacte entre els i les artistes i la
ciutadania.

Establirem un sistema de lectura pública a la vila connectat amb la
comarca de l’Alt Penedès a partir del funcionament regular de la
Comissió de Lectura Pública

Treballarem, juntament al món educatiu, per l’alfabetització lectora,
crítica, audiovisual i tecnològica de la ciutadania, per garantir l’accés
igualitari a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i als
nous formats de comunicació i de lectura.

Desenvoluparem un programa quadriennal de Memòria Històrica
Democràtica amb la col·laboració de les entitats que hi treballen, per tal
de refermar els valors democràtics en la ciutadania i el coneixement de
la nostra història mes recent. Aquest programa es fonamentarà en la
recerca i la divulgació i en la valorització del patrimoni material i
immaterial relacionat.

Regularem el suport a les entitats i equipaments comunitaris establint
convenis i contractes programa que permetin el seguiment i l’avaluació
pública.
Potenciarem el paper actiu i referencial del Consorci per a la
Normalització Lingüística (CNL) reforçant la implicació dels centres de
normalització lingüística en els plans municipals d’acollida,
d’immigració, d’entorn, etc.; garantint la suficiència de recursos humans
i econòmics; i reforçant la col·laboració dels diversos agents de l’àmbit
socioeconòmic.

Proposarem una revisió dels estatuts del CNL i els mecanismes de
finançament des del principi que el coneixement, l’aprenentatge, la
protecció i la difusió correspon al govern de Catalunya amb col·laboració
amb els ajuntaments.

Impulsarem la cooperació amb altres administracions dels territoris de
llengua catalana i de l’Aran amb els territoris de parla occitana per tal de
promoure el patrimoni lingüístic i cultural comú.
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•

•

Potenciarem la normalització lingüística en el món laboral, amb els
agents socials i econòmics, com a sector preferent d’actuació i
primordial en la recuperació plena de la llengua. Promourem un
ensenyament efectiu i de qualitat del català i l’occità en la formació
continuada i en la formació ocupacional.
Avançarem cap a la gestió compartida i comunitària dels
equipaments municipals culturals.

ACCIONS
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ajudarem als creadors culturals perquè puguin tirar endavant els
seus projecte mitjançant un viver d’iniciatives culturals, tant amateurs,
com professionals.

Crearem espais de diàleg i debat entre les humanitats i les ciències,
potenciant activitats com el Vila pensa.

Vetllarem per una utilització complerta i racional dels equipaments
municipals,
garantint-ne
l’accés,
com
a
productors
i/o
usuaris/consumidors, a tots els ciutadans i a totes les entitats.

Col·laborarem amb el bon funcionament dels equipaments
culturals que no depenen exclusivament del consistori: biblioteques i
arxius, i en promocionarà el seu ús i en garantirà la igualtat d’accés.

Facilitarem espais municipals a les entitats culturals per tal que
puguin realitzar les seves activitats i es facilitarà l’entesa amb els espais
privats i associatius per fer-ho possible. També fomentarem la gestió
comunitària d’alguns d’aquests equipament i facilitararem l’accés a les
persones amb dèficits físics i/o sensorials.

Dimensionarem i gestionarem la Festa Major perquè esdevingui la
Festa de tots els vilafranquins i vilafranquines i segueixi sent una
referència arreu del país.
Potenciarem i reorganitzarm, amb la col·laboració de les escoles, la
Festa Major dels petits perquè sigui realment de tots els nens i nenes
que viuen a Vilafranca i faciliti un millor coneixement de la cultura
popular i tradicional.

Potenciarem i dinamitzarem el cicle festiu de la Vila, més enllà de la
Festa Major, com les Festes d’Hivern o les diades castelleres, dels
falconers, dels grallers, .... i els cicles de música i teatre de primavera i
tardor.
Potenciarem i desenvoluparem la cultura del Vi com a element
significatiu del patrimoni material i immaterial vilafranquí i penedesenc,
al voltant de l’enoturisme, però, també, amb la seva interrelació amb la
cultura i la història de Vilafranca i del Penedès.
Desplegarem un pla de foment de l’escriptura, el llibre i la lectura, la
música, i el cinema i el teatre.
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•

•
•
•
•

Treballarem perquè Vilafranca esdevingui una ciutat literària i per
aconseguir-ho potenciarem diverses activitats d’acord amb les
biblioteques i els autors i il·lustradors: la vila dels llibres, un cap de
setmana de mercat del llibre i activitats literàries, esdevenir seu
d’activitats relacionades amb la literatura infantil i juvenil o amb el llibre
gràfic, potenciar els clubs de lectura, els cursos d’escriptura i els debats i
presentacions literàries.
Implementarem el Catàleg del Patrimoni Cultural de Vilafranca del
Penedès.

Convertirem la Casa de la Festa Major en un Centre d’Interpretació
modern de difusió de la cultura popular i tradicional penedesenca,
que inclogui un centre de documentació de la festa (arxiu de fotografies,
programes, cartells, protocols, estudis...).
Potenciarem els serveis i millorarem els equipaments de l’Escorxador
com a casa de l’associacionisme vilafranquí.

Implementarem la Tarifació social a l’Escola Municipal de Música
Dolors Calvet.

•

Posarem el teatre de Cal Bolet al servei dels grups de teatre de la vila.

•

Habilitarem espais públics i privats per augmentar l’oferta d’espais
expositius per a creadors locals i comarcals que els permetin fer
visible el seu treball i posar-lo en contacte amb els ciutadans. Aquestes
espais tindran la qualitat i els personal necessari per desenvolupar la
seva tasca de forma acurada.

•

•

•
•
•

•

Oferirem suports materials i econòmics a la creació cultural en els
diversos àmbits i especialment en les arts audiovisuals i artístiques
mitjançant convocatòries públiques de beques i ajuts.

Impulsarem programes i accions culturals
coordinades amb altres serveis municipals.

transversals

i

Col·laborarem, mitjançant la cessió d’espais i la difusió de la seva obra,
en donar a conèixer els artistes locals i comarcals, especialment dels
menys reconeguts i dels més joves.

Defensarem i impulsarem de la llei de normalització lingüística,
refermant el compromís amb el català com a llengua de tots i totes.
Garantirem la plena normalitat del català en tots els àmbits i implicació
de l’administració en el foment i les garanties lingüístiques.
Garantirem la presència de la llengua catalana en totes les actuacions i
mitjans de comunicació municipals, ràdios i televisions locals; i exigirem
garanties per a un ensenyament efectiu i de qualitat del català i en català
en tots els àmbits educatius.

Donarem suport a les polítiques d’ensenyament del català a pares i
mares, a l'ús del català en les Associacions de familiars d’Alumnes i
en les activitats extraescolars, en la línia proposada pel Grup de
Mestres del Penedès.
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•

Afavorirem la formació i el suport suficients per a l'ensenyament en
català a les escoles bressol municipals i, en general, entre tot el personal
que tracti amb els infants.

•

Dotarem de més suport i assessorament els centres escolars amb
alumnes que provenen d’altres països.

•

Identificarem, catalogarem i senyalitzarem els espais locals de la
memòria relacionats amb la República, la Guerra Civil, el Franquisme, la
lluita antifranquista i la sociabilitat popular.

•

Promourem el lliure accés, sense restriccions, a la documentació dels
arxius municipals on es trobi informació relacionada amb les víctimes i
els seus repressors.

•

Difondrem el patrimoni memorial existent amb punts d’informació i
campanyes de difusió.

•

Afavorirem l’accés de tothom a l’activitat cultural com a dret social
que és, mitjançant el suport directe i indirecte.

•

Retirarem els elements commemoratius d’exaltació personal i col·lectiva
de la sublevació militar, la Guerra Civil i la dictadura franquista.

•

Afavorirem la presència de la cultura en els mitjans de comunicació
locals i comarcals, especialment en els municipals.

•

Lluitarem contra la precarietat creixent del treball en el món
cultural i en les activitats desenvolupades i/o patrocinades per
l’Ajuntament de Vilafranca; i garantirem la seva formació professional.

•

Esperonarem la col·laboració entre les àrees de Cultura i de
Promoció econòmica des d’una perspectiva local i veguerial.

INVERSIONS:
•

•

•
•
•

Convocarem un concurs públic per a la redacció del projecte de la nova
biblioteca, un cop establertes les condicions i l’emplaçament pel Ple
Municipal, assessorat per la Comissió de Lectura Pública i els Tècnics
municipals.

Dotarem al sistema bibliotecari de Vilafranca del Penedès dels recursos
humans i materials necessaris pel seu correcte funcionament en els
pressupostos ordinaris. I col·laborarem en la dotació de recursos
materials i humans a les biblioteques de les escoles i dels instituts que
tinguin un Pla de Biblioteca.

Dotarem les sales d’estudis amb equipaments informàtics.

Instal·larem una xarxa WIFI gratuïta als equipaments públics i a
determinants espais públics; i realitzarem formació en les TIC.

Construirem la nova biblioteca comarcal i espai cívic: amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya,
cadascuna de les quals aportarà una tercera part del valor total del
projecte i de la seva realització.
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•

•
•
•

Construirem el Centre Cívic de l’Espirall mitjançant la reordenació,
millora, dotació i ampliació dels espais actualment existents a la Plaça del
Doctor Bonet.

Elaborarem un pla de manteniment i millora del sistema
bibliotecari i dels equipaments culturals.

Dedicarem un 10% del pressupost municipal a la cultura (al voltant
d’uns 130€ per habitant/any).
Avançarem en la tarifació social dels serveis culturals i educatius.

IDEES FORÇA
•
•

•
•

•
•

La cultura esdevindrà un eix central i transversal de la política
municipal.
Promocionarem la cultura comunitària, entesa com un bé comú i com
un dret ciutadà, tant pel que fa a la creació i producció, com a l’accés o
consum. Una cultura que ha de ser diversa i mestissa, com la realitat de la
vila i que permeti la participació de tota la ciutadania: és a dir que sigui
de tothom i per a tothom i que afavoreixi l’equitat i la cohesió social, ja
que són les úniques garanties d’una vila amb una ciutadania culta.
Fomentarem i prioritzarem les polítiques culturals que afavoreixin la
feminització de les entitats, les activitats culturals i el nomenclàtor,
garantit la paritat en els organismes i consells de participació municipal.

Prioritzarem la inversió cultural en la construcció d’una nova
biblioteca que ha de conformar, junt amb els altres equipaments de
lectura pública (biblioteques escolar, sales d’estudi, biblioteques
particulars o associatives, ...) un sistema bibliotecari coherent i obert a
tota la ciutadania, que ha d’actuar sota les directrius del Pla de Lectura
Pública.
Impulsarem el teixit associatiu cultural i acompanyarem les
iniciatives culturals des de la formació a l’acció dels col·lectius amateurs i
dels professionals.

Fomentarem la creació cultural i la formació cultural per afavorir la
participació comunitària.

•

Desenvoluparem una política integral del patrimoni material i
immaterial vilafranquí i penedesenc.

•

Coordinarem l’acció cultural municipal, associativa i professional.

•
•

Fomentarem la participació dels agents culturals i de la ciutadania
en la definició de les línies estratègiques de la cultura a Vilafranca.
Afavorirem la coordinació de la creació, la programació, la difusió i
l’acció cultural en l’àmbit penedesenc.
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UN AJUNTAMENT DE TOTHOM I PER A TOTHOM
PRESENTACIÓ
L’Ajuntament, com el seu nom indica, ajunta les persones que viuen en un
municipi, és el lloc de trobada d’aquesta gent, el lloc on s’ajunten. Per tant totes i
tots som Ajuntament i l’Ajuntament ha d’estar al servei de la ciutadania. Per
aquest motiu hem de potenciar la transparència, la participació i la feminització de
i en l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Un Ajuntament al servei de la vila i de la seva gent tant sols és possible si és
transparent i participatiu, si garanteix i promociona l’equitat social i la
sostenibilitat, si garanteix el desenvolupament de la col·lectivitat i de cada
individu, si s’interrelaciona amb els municipis veïns des de la col·laboració i la
solidaritat. Des de Vilafranca en Comú s’aposta pel treball en comú entre diversos
ajuntaments, conformant xarxes municipals de serveis i xarxes de cooperació
intermunicipal, comarcal o veguerial. Naturalment, el nostre ajuntament i la nostra
vila han de participar i fer sentir la seva veu en les xarxes municipals nacional,
europea i internacionals. I, en aquest sentit exigirà la supressió de la Directiva
Bolkenstein que limita la capacitat dels ajuntaments en la contractació pública
responsable i de proximitat i pot suposar un atac als drets socials i laborals
adquirits.

Per fer realitat un Ajuntament de tothom i per a tothom cal prioritzar la inversió
social, cultural i mediambiental, cal apostar i intervenir participadament en l’espai
i els equipaments públics, i cal disposar els bens comuns en benefici de tothom i
dels mes febles, com l’aigua o l’energia, entre d’altres.
Des de Vilafranca en Comú apostem per l’elaboració d’uns pressupostos
participatius i per la rendició de comptes anuals de la seva execució. Només la
participació ciutadana informada i raonada ens permet detectar les necessitats i
establir prioritats. També caldrà treballar amb uns pressupostos plurianuals,
revisables i actualitzables, que permetin definir les estratègies de ciutat i la
planificació de les inversions.

La política pressupostària municipal ha d’evitar l’endeutament excessiu de
l’Ajuntament, però també ha d’apostar per la inversió per millorar la ciutat. Però el
principal repte de l’Ajuntament és el de la fiscalitat, és a dir, com i d’on s’obtenen
els ingressos i en aquest sentit Vilafranca en Comú aposta per una fiscalitat
social i mediambiental: qui mes te mes paga i qui mes residus genera i menys
recicla mes paga, i per una tarifació social dels serveis que presta l’Ajuntament.
Aquesta és la fiscalitat redistributiva que fomenta la justícia i l’equitat social i
mediambiental, és a dir, donar resposta a les necessitats de les persones i de la vila.
Per garantir tot plegat cal un canvi de l’actual govern municipal que resta encallat
en la monotonia i l’anar fent, sense tenir un model de ciutat, ni una perspectiva de
futur. Cal un nou govern municipal que Vilafranca en Comú te la voluntat
d’encapçalar amb un Ajuntament de tothom, transparent i participatiu i amb
un projecte de ciutat del be comú, habitable, cuidadora i sostenible per a
tothom. I ho volem fer amb la ciutadania i per a la ciutadania: “amb tu i per a
tothom”
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Els Ajuntaments s’han mostrat com una eina bàsica de transformació social i
com la millor xarxa per garantir l’equitat i la justícia social i mediambiental.
Però els ajuntaments necessiten un nou model de finançament local i un nou model
competencial i derogar les lleis que limiten les seves competències i la seva
autonomia, com la LRSAL, o l’article 135 de la Constitució. Necessitem una nova
Llei de governs locals que garanteixi un millor finançament, un nucli competencial
propi relacionat amb els drets bàsics de ciutadania, una major autonomia dels
Ajuntaments i el principi de subsidiarietat. Tot plegat d’acord amb la Carta europea
de l’autonomia municipal. Necessiten també una major coresponsabilitat de l’Estat,
de la Generalitat de Catalunya i de les Diputacions o Vegueries.
UN AJUNTAMENT DE TOTHOM I PER TOTHOM:

Vilafranca en Comú aposta per un Ajuntament de tothom i per a tothom. És a
dir, entén l’Ajuntament com un espai amic i col·laboratiu amb la ciutadania, perquè
totes i tots som Ajuntament i ens n’hem de sentir part. Volem un Ajuntament que
defensi l’interès col·lectiu i que deixi entrar les ciutadanes i els ciutadans en la
presa de decisions, que organitzi sessions informatives i participatives i que creï
sistemes d’avaluació de la gestió. També caldrà un Ajuntament mes àgil i eficient a
l’hora d’entomar els problemes i les propostes de la ciutadania.

I perquè això sigui possible cal fomentar la participació ciutadana posant tots
els mitjans perquè sigui veritable i informada. Alhora cal millorar la
transparència: un Ajuntament amb les portes obertes i les parets de vidre que
permeti que la ciutadania pugui tenir accés fàcil, ràpid i comprensible a la
informació municipal de tot tipus. Cal també, reformular els consells municipals
existents, crear-ne de nous i obrir nous canals de participació, aprofitant les noves
tecnologies.
L’Ajuntament ha d’esdevenir un agent actiu en la redistribució de la riquesa
per garantir l’equitat i la cohesió social, mitjançant una fiscalitat social i
mediambiental i la trarificació dels serveis municipals, així com la despesa corrent
i les inversions.

Des de Vilafranca en Comú s’aposta per un disseny organitzatiu i funcional de
l’Ajuntament que prioritzi l’acció transversal, global, integral, cooperativa,
per a la qual cosa caldrà disposar d’estructures mes adaptables i dinàmiques. Cal
prioritzar els programes conjunts i integrats que es desenvolupin coordinadament,
de format transversal i en xarxa, amb flexibilitat i capacitat d’adaptabilitat als
canvis de la vila.
L’Ajuntament ha de decidir de forma el màxim consensuada possible el model de
ciutat per la qual vol treballar i orientar la seva acció municipal ver la consecució
d’aquest objectiu. Des de Vilafranca en Comú apostem per una vila del be
comú, habitable, cuidadora i sostenible que desgranem en aquest Programa
Municipal 2019. L’avanç cap a aquesta vila desitjada comporta traçar objectius a
curt (un any), mitjà (quatre anys) i llarg termini que s’han de concretar en el Pla
d’Acció Municipal que s’ha de procurar elaborar amb el màxim consens
possible i ha de ser validat per la ciutadania.

Cerquem la implicació i la participació democràtica de la ciutadania perquè
els drets socials es facin efectius. Apostem per la defensa de les competències
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municipals i per unes lleis que garanteixin la suficiència financera dels
ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania. El nostre objectiu
pot semblar molt difícil i utòpic, però en realitat només és qüestió d’anar
implantant petits canvis, és qüestió de voluntat. Els canvis portaran més canvis.
Cal implementar i desenvolupar els valors ètics i de responsabilitat en tota la
gestió municipal. I, per donar-ne exemple, els nostres càrrecs públics assumiran
un codi ètic, on quedin definits els seus deures, responsabilitats i compromisos
envers al conjunt de la ciutadania de Vilafranca del Penedès i a l’organització que
representen: Vilafranca en Comú.
PROPOSTES

La proposta de conformar un Ajuntament de tothom i per a tothom, participatiu,
transparent i tranversal, es concreta en el mandat 2019-2023 en:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Farem que els valors feministes, cooperatius i participatius tenyeixin totes
les àrees i serveis municipals.
Presentarem uns pressupostos participatius en els quals la ciutadania pugui
manifestar i decidir les preferències inversores de l’Ajuntament.

Facilitarem la participació ciutadana mitjançant la creació i dinamització
dels espais de debat ciutadà.

Desenvoluparem una fiscalitat social i mediambiental per garantir l’equitat,
la justícia i la cohesió social.
Presentarem uns pressupostos plurianuals amb una inversió planificada
prioritzant els aspectes comuns, socials, culturals i ambientals.

Garantirem la pluralitat des mitjans de comunicació municipals, tant des del
punt de vista de la gestió com dels continguts.

Defensa dels bens públics posant l’aigua, l’energia, els equipaments
municipals i l’espai públic i comunitari al servei de tota la ciutadania i del
benestar social i ambiental de la vila.

Elaborarem un Pla d’Habitatge que garanteixi l’accés a un habitatge
assequible i digne.
Elaborarem un Pla de mobilitat centrat en les necessitats de les persones i
la sostenibilitat.
Potenciarem els transports públics i/o comunitaris/col·lectius, tant a
l’interior de la vila, com entre la vila i la comarca i amb altres ciutats.

Posarem les persones i la igualtat entre homes i dones al centre de l’acció
municipal.

Garantirem l’equitat i la igualtat d’oportunitats, mitjançant uns serveis
públics municipals a l’abast de tota la ciutadania amb la tarifació social.

Garantirem el ple exercici dels drets socials mes enllà de les competències
municipals, defensant els interessos dels veïns i veïnes davant d’altres
administracions i dels interessos particulars.
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•
•
•
•
•

Tindrem cura del patrimoni material i immaterial tant ric de què disposa
Vilafranca del Penedès i la seva ciutadania.
Treballarem la transparència per assegurar que la ciutadania estigui
informada de l’activitat de l’Ajuntament, de manera que la informació
municipal es presenti de forma comprensible.
Foment de la participació ciutadana amb un Pla i la creació i dinamització
dels consells municipals i la reforma del ROM.
L’organització interna de l’ajuntament sigui transversal per projectes i es
treballi cooperativament .

Un Ajuntament col·laborador amb entitats i empreses per garantir el
desenvolupament local (econòmic, social i cultural) i la transició energètica.
Cooperació intermunicipal fonamentada en la sostenibilitat dels serveis
públics i la planificació territorial participada i equilibrada.

ACCIONS

Pel proper mandat de l’Ajuntament sorgit de les eleccions municipals dels 2019
proposem les següents accions:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Elaboració d’uns pressupostos participatius

Reforma de la fiscalitat municipal a partir de la tarifació social dels serveis
socials i la implantació d’una fiscalitat social i mediambiental.

Organització interna de l’Ajuntament per grans projectes, perspectiva
feminista i cooperativa.
Elaboració d’una diagnosi participativa social i cultural de la vila.

Celebració d’audiències públiques anuals per a la rendició de comptes.
Cura de l’espai i dels equipaments públics (manteniment i millora).

Obertura d’una Oficina Municipal d’Habitatge que coordini les accions per
assolir habitatge digne i assequible, preferentment de lloguer públic.
Aconseguir l’equilibri entre el 20% de la despesa pública estatal que fan els
ajuntaments i el finançament que perceben i que ara és del 13%.
Exigir a la Generalitat de Catalunya la coresponsabilitat en el finançament
de la prestació de serveis públics: Llars d’Infants, Escoles de Música,
Educació, Energia, ...
Elaboració d’un Pla de promoció i formació de la participació ciutadana.
Reforma del ROM per fomentar i millorar la participació ciutadana.

Creació Consells Municipals d’Urbanisme; d’Infància i Adolescència; de
Cultura; i de Benestar Animal. Així com la dinamització dels actuals.

Formació d’un Consell Vilatà/Ciutadà que vetlli pels interessos del conjunt
de vilafranquines i vilafranquins.
Realitzar plans i programes de participació ciutadana.
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•

•
•

•

•
•

Elaborar un Pla de Mobilitat sostenible i que garanteixi la mobilitat de totes
les persones, especialment de les que tenen mes dificultat per fer-ho. En
aquest sentit Vilafranca en Comú fa seves les “15 propostes per a una
mobilitat mes sostenible a l’Alt Penedès a les eleccions municipals 2019”
elaborades per la Promoció del Transport Públic de l’Alt Penedès.
Elaborar un Pla d’Habitatge que afavoreixi la creació d’una oferta pública de
lloguer i d’habitatge digne i assequible.

Garantir la pluralitat dels mitjans de comunicació municipals, tant des del
punt de vista de la gestió com dels continguts. Reforçar-los i reorientar-los
perquè siguin veritables eines d’aprenentatge democràtic, de pràctica
quotidiana de la corresponsabilitat i la participació ciutadana.

Posar criteris de responsabilitat social i ambiental en la contractació
pública: sensibilitat amb el medi ambient, defensa dels drets laborals,
implicació en projectes socials... En els concursos públics, facilitar la
possibilitat de concursar de les empreses de treball cooperatiu i els
treballadors autònoms, així com les empreses de proximitat.
Projecte de cooperació amb els municipis veïns i de reforçament de la
Mancomunitat de Serveis Penedès-Garraf.

Desplegar la Vegueria del Penedès i comprometés amb ella, exigint a la
Generalitat de Catalunya el seu desplegament.

INVERSIONS
•
•
•
•
•

Augment de la inversió en l’espai i els equipaments públics: assegurar una
partida de 750.000€ anuals.

Augmentar la inversió en habitatge per a formar un parc d’habitatge públic
fins al 1.000.000€ anuals.
Prioritzar la inversió en la construcció de la nova biblioteca: assegurant
750.000€ anuals.
Exigència de major finançament i autonomia pels ens locals.

Exigència de coresponsabilitat en el finançament de la Diputació/Vegueria,
Generalitat i Estat.

Torna a l’inici del capítol
Torna a l’INDEX
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LA VILA HABITABLE

La vila habitable garanteix que totes les persones puguin disposar d’un habitatge
confortable, fàcilment accessible i adaptat a les seves condicions físiques.
L’accessibilitat implica la realització d’una xarxa de transport públic per comunicar
entre ells els diferents barris i connectar-se amb els principals centres comarcals i
les capitals més properes.

Més enllà de l’habitatge on visqui la persona o el seu nucli familiar, per ser
habitable la vila ha de vetllar per un espai públic cuidat, net i segur per a tothom.
Els carrers, les places i els espais enjardinats han de facilitar la convivència
intergeneracional i permetre la relació harmoniosa dels diferents mitjans utilitzats
per transitar-hi, donant prioritat als vianants i a l’ús responsable dels vehicles no
contaminants.

La vila habitable, és a dir la que sigui agradable per residir-hi o treballar-hi, ha de
preservar el seu patrimoni arquitectònic i cultural, ja que constitueix un
enriquiment per a la ciutadania. Això implica també la restauració dels edificis més
característics que representin el seu propi estil.
Que la justícia espacial de la vila, sigui garantia de la justícia social

Volem que la Vilafranca física, la ciutat que veiem i toquem, sigui el suport
necessari per a acomplir l'objectiu d'una vila justa socialment. Això es tradueix en
que tot allò que passa a la ciutat com a suport físic de la vida quotidiana, faci
possible que el reequilibri social i la igualtat d'oportunitats dels veïns i veïnes sigui
real, que la justícia espacial sigui garantia de la justícia social.
La justícia espacial s'expressa en la confortabilitat de l'espai públic (des dels
carrers, les places i els parcs o jardins) en condicions dignes, que la seva
accessibilitat sigui possible per a tot tipus de requeriments per diversitat
funcional, derivada de l'edat com els nens o els avis o bé de la discapacitat física.

És imprescindible que estigui garantida la mobilitat sostenible a tots els col·lectius
per la seva condició física o bé per la seva condició geogràfica. És inevitable, per
raons planetàries, de canvi climàtic i de petjada ecològica, reduir l'impacte del
vehicle privat motoritzat. També és necessari fer-ho per a erradicar
l'accidentabilitat. Per tot això hem d'enfortir la mobilitat dels vianants, però també
la mobilitat en bicicleta. I sobretot millorar les oportunitats de mobilitat sostenible,
respecte altres indrets de la vila, de la comarca, i respecte les altres grans ciutats,
com Barcelona i Tarragona o Reus. Per això cal fer una ofensiva a favor de tot el
transport públic, les diferents línies d'autobús i d'una manera molt especial del
ferrocarril. En aquest sentit Vilafranca en Comú fa seves les “15 propostes per a
una mobilitat mes sostenible a l’Alt Penedès a les eleccions municipals 2019”
elaborades per la Promoció del Transport Públic de l’Alt Penedès.
I també és expressió de la justícia espacial d'una manera molt particular el dret a
l'habitatge, protegit per la constitució, per l'estatut i per la declaració dels drets
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humans sigui possible, i no deixi a ningú sense l'oportunitat de tenir un sostre
digne.

I per això també creiem que el patrimoni físic, sigui la qualitat de l'arquitectura
(històrica o no), la qualitat del paisatge urbà i la qualitat del paisatge rural i/o
agrícola que envolta Vilafranca tinguin la dignitat i la cura que en garanteixi les
millors condicions ambientals.

I creiem absolutament determinant que per aconseguir una vila habitable, només
és possible fer-ho treballant i compartint les decisions amb els veïns i veïnes, i això
vol dir enfortir la participació com una eina clau en la presa de les decisions de
configuració física de la vila. Per això ens proposem crear el Consell Municipal
d'Urbanisme, com a l'òrgan més legítim en la validació de les propostes de
transformació urbana de la vila.
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PER UNA PARTICIPACIÓ ACTIVA EN LA PLANIFICACIÓ DE LA VILA
És imprescindible en la lògica de que tots i totes som ajuntament, que els veïns i
veïnes, puguem contribuir en el debat central de la configuració urbana de com ha
de ser la vila. Si la ciutat física és on es desenvolupa la vida urbana, és evident que
tots hem de tenir l'oportunitat de poder-hi dir la nostra per a fer una vila més
humana, més atenta i més amable.
Treballar amb els veïns, és saber entendre la diversitat de persones que expressen
diversitat d’opinions, posant sempre la màxima cura a que aquestes percepcions es
produeixin en la lògica del debat col·lectiu. Des de l’administració toca aprendre
d’aquest tauler divers i a voltes contradictori, per saber retornar-los amb tota la
sabiduria possible la millor resposta a les preguntes formulades des del respecte i
la llibertat. Per això cal dissenyar bé que la participació reculli tots els col·lectius
implicats per raó de territori o bé argumentals per tal que el debat sigui per sobre
de tot legítim.
I gràcies a la participació tindrem una vila, que volem sigui exemplar, feta amb els
veïns... és una qüestió de justícia espacial. I estic segur que aquesta manera de fer
ciutat, de posar l'arquitectura al servei de la ciutat, és més sòlida, és més còmplice...
i per sobre de tot inevitable.
Consell Municipal d'Urbanisme

Crearem el Consell Municipal d'Urbanisme, que tractarà tal com s'explica a
l'apartat Participativa i Transparent de l'eix Vila del Bé Comú, de tenir una taula de
debat, on es puguin debatre els temes estratègics per tal que els veïns i veïnes, junt
amb els representants d'entitats i col·lectius professionals, contribueixin amb el
seu coneixement i la seva vida quotidiana, a enfortir les decisions municipals sobre
tot allò que afecta a la ciutat física, a la configuració urbana de la vila.
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QUE LA VILA SIGUI CONFORTABLE, ACCESSIBLE, AMABLE I HUMANA
Estem absolutament convençuts de la necessitat de millorar l'espai públic. L'espai
públic és on es desenvolupa l'activitat col·lectiva, on es produeix la via cívica,
l'intercanvi entre les persones... Per això és tan important tenir molta més cura de
l'espai públic, començant pel seu manteniment. Hem de repensar la idea d’estres
de l'espai públic derivat de la presència dels vehicles motoritzats que han generat
problemes greus de convivència, amb els problemes greus d'accidentabilitat i de
contaminació. Qualsevol altra causa de mort provocaria enormes esforços per a
erradicar la causa. La millor expressió de la millora d'aquesta convivència és anar
cap a una vila més lenta, on la velocitat s'acosti a la velocitat del vianant, i això ens
permetrà anar cap a una vila més passejable i ens obra la porta a la idea de vila
jugable. I per a poder aconseguir tot això, ho podrem fer posant la perspectiva de
gènere, com una estratègia per a millorar les condicions de millor habitabilitat de
l'espai públic. Aquesta habitabilitat s'expressarà quan tots els col·lectius amb
diversitat funcional, no se sentin exclosos de l'espai públic, això vol dir
incrementar les condicions d'accessibilitat, per a la gent gran i els nens, les cadires
de rodes i els discapacitats visuals.
PROJECTE CENTRAL, LA VILA PASSEJABLE

El projecte central és la Vila Passejable, que es basa en crear una xarxa de carrers
absolutament pacificats, que mica en mica es vagin infiltrant per tota la vila, que
relliguin els barris entre ells i amb el centre, que relliguin els principals
equipaments de tipus social (centres de salut, educatius, esportius, culturals...) i
que relliguin els principals espais lliures, parcs, places i jardins de la vila. La
voluntat és aconseguir que la vila sigui passejable en tota la seva dimensió, i que
aquest xarxa d'eixos cívics, millorin les oportunitats de la gent gran, de la mainada
i els joves, de les persones amb diversitat funcional, i de la bicicleta.... i permetin
pensar que tota la vila esdevingui una vila jugable.
CULTURA DEL MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC.

Hem de vetllar per a que la cultura del manteniment de l'espai públic formi part
dels hàbits constants de la gestió de la vila, per això creiem que cal un bon pla de
manteniment de l'espai públic, que impedeixi la degradació a la que
malauradament ens hem hagut d'acostumar.

El bon estat físic de l'espai públic és el primer pas per a que puguem entendre'l
com a la prolongació de l'espai domèstic, i per tant que el concepte de
confortabilitat tingui continuïtat entre l'espai domèstic fins al carrer i les places.
CAP A UNA VILA LENTA: VILA PASSEJABLE I VILA JUGABLE

És absolutament imprescindible anar treballant per a una ciutat cada vegada més
lenta, una ciutat a la mida de les persones que ens movem caminant, amb la
voluntat d'aconseguir que la la vila sigui una vila passejable en tota la seva
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dimensió i en tots els seus recorreguts bàsics i per tant en tota la seva
transversalitat física.

Aquesta idea de vila passejable cal superposar-la al concepte de ciutat jugable, que
vol dir que els infants no han d'estar tancats en un recinte exclòs on desenvolupar
les seves inquietuds, sinó que tota la vila i en totes les seves dimensions de l'espai
públic ha de poder esdevenir un espai contínuament jugable, tenint cura des dels
espais específicament per als nens i nenes, els entorns jugables, al voltant de les
escoles fins a la dimensió total de la vila.
Aquesta idea de vila més lenta, està íntimament vinculada a la reducció
progressiva de la presència dels vehicles a l'espai públic, estiguin en moviment o
estiguin estacionats, i per tant a un progressiu augment de l'espai públic sigui per a
vianants. És el principi de la inversió modal, posant per davant els vianants,
després les bicicletes, el transport públic i en darrer terme el vehicle privat -cotxes
i motos-.
De la mateixa manera ens sembla absolutament imprescindible, treballar per fer
universal la mobilitat amb bicicleta, i per això és fonamental la disposició dels
espais específics per a la bicicleta amb la garantia de la seguretat pròpia amb
carrils bicicleta, o bé amb espais compartits amb els vehicle rodats, quan aquest
tingui un control real de la seva velocitat, o bé amb els espais compartits plataforma única- amb els vianants i per tant la seguretat aquí està del costat dels
vianants, i per això són les regles de comportament de la bicicleta les que cal tenir
molt treballades i molt ben explicades. Tots aquests arguments caldrà
progressivament traslladar-los als altres modes i ginys de desplaçament personals
com els patinets, els patinets elèctrics...

El projecte estratègic dels eixos cívics es desenvolupa a partir d'aquesta idea de
garantir la passejabilitat de la vila per a tots i totes els veïns i veïnes.
UNA VILA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Volem que la vila sigui referent en la lògica urbanística de la perspectiva de gènere,
perquè estem absolutament convençuts que la mirada amb ulls de dona, és la
millor mirada per a tots els col·lectius vulnerables, de tal manera que la sensibilitat
que té la mirada femenina fa que els nens i nenes, els avis i àvies i tots els
col·lectius amb diversitat funcional o visual, hi puguin veure expressades les seves
necessitats. Per això una vila amb els ulls de dona és una vila bona per a tothom, és
una vila que es preocupa per a la vida quotidiana de tots i totes.
Per això promourem que la perspectiva de gènere sigui una estratègia permanent
per als criteris de la transformació de l'espai públic en genèric per a tota la vila i
per a cadascun dels cassos de transformació, a través d'un pla estratègic i
promovent la utilització d'eines com el manual de perspectiva de gènere per a la
vida quotidiana de l'espai públic.
CAP A UNA VILA ACCESSIBLE I INCLUSIVA PER A TOTES LES DIVERSITATS FUNCIONALS

Com ja hem insinuat, treballarem per a garantir que l’accessibilitat sigui universal
a tot l'espai públic i a tots els equipaments públics de la vila. I malauradament
queda molta feina a fer, ja que hi ha encara molts carrers que el mal estat i les
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dimensions de les voreres fan impossible l'accessibilitat per a persones amb
diversitat funcional o visual. També cal que aquesta exigència s'estiri a tots els
col·lectius, fins i tot els nens, garantint que els seus espais de joc siguin clarament
inclusius. Garantir aquest dret és clarament una expressió literal de la justícia
espacial.
VERDA I SOSTENIBLE

Davant la crisi ecològica de proporcions absolutament desbordants, amb dos grans
drames, el canvi climàtic que està modificant de forma accelerada el clima del
planeta degut a la falta de responsabilitat i mal ús que estem del propi planeta i la
gran petjada ecològica que suposa un esgotament accelerat dels recursos naturals,
ens toca actuar amb urgència i sense contemplacions. Estem destrossant el planeta,
amb una mort aparentment lenta, quan en canvi és molt accelerada, però se'ns fa
difícil percebre-ho quotidianament, i per això cal obrir dos grans fronts per a
revertir l'actual deriva.

Cal actuar en lògica de resistència per tal de tractar d'eliminar i corregir tots els
comportaments destructors del planeta, corregint els consums abusius de
recursos, d'energia, reduint a zero la contaminació del planeta... en fi actuant fins a
recuperar la condició d'equilibri.

Mentrestant però, també hem d'actuar en lògica de resiliència, aconseguint reduir
la capacitat devastadora de les conseqüències del canvi climàtic, per tant
construint eines i procediments que ens permetin ser més resistents davant les
catàstrofes naturals, davant la pujada de temperatura, davant la falta progressiva
de falta d'aigua....

Per tant sense reduir ni un bri de la lluita ferotge per a aturar el canvi climàtic i la
reducció de la petjada ecològica fins a l'equilibri, cal estar preparats per afrontar
els canvis que malgrat tot seran inevitables: resistència i resiliència.

En aquesta lògica, la preocupació per al verd urbà és molt important. El verd ens
ajuda a reduir la inèrcia tèrmica de la superfície de la pell de la ciutat, cases i
carrers, i per tant l'increment de superfície verda, redueix l'augment de
temperatura en contextos urbans com Vilafranca derivat del magatzematge de la
temperatura per l'escalfament solar, a l'asfalt i a les teulades i parets dels edificis.

El verd també és importantíssim per a construir espais de confort tèrmic, gràcies a
la seva capacitat de crear un microclima a l'espai públic, que facilita el confort
sobretot pensant en nens i avis, i que els estius s'anirà agreujant els propers anys.
Com ja és sabut el verd urbà també és imprescindible per a l'equilibri de CO2, de la
ciutat.

Per tot això és molt important el verd a la vila, és una qüestió de salut, de
supervivència. Ja no és una qüestió d'embelliment de la vila, és una qüestió
d'emergència, de salut de les persones, de salut de la vila.
Fomentarem l'increment del verd a l'espai públic, per tal que s'incrementi el verd
estructural de la vila, fent que la cobertura verda de la vila es generalitzi, traurem
cotxes aparcats a la via pública, i els substituirem per arbres.
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Farem que s'incrementin els jardins i parcs, amb verd real, no només per la seva
denominació, sinó aconseguint que l'increment del verd contribueixi a la millora
del confort de l'espai públic.

Fomentarem els horts urbans com a forma de cultura ciutadana, de convivència
intergeneracional, de treball compartit i d'aprenentatge i pedagogia de
l'agricultura com a forma responsable i d'equilibri del territori.

Fomentarem les cobertes verdes, en la lògica de l'equilibri que permet reduir les
superfícies d'absorció calòrica i la millora de l'equilibri del CO2, als equipaments i
edificis municipals i estudiarem l'oportunitat de fomentar les cobertes verdes en
l'edificació privada mitjançant la convocatòria de subvencions vinculades a la
rehabilitació dels habitatges.
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CAP A LA MOBILITAT SOSTENIBLE GARANTIDA
A més de millorar la mobilitat caminant i passejant per la vila, per responsabilitat
amb la salut dels vilafranquins i vilafranquines, i per responsabilitat planetària,
treballarem per a que la resta de la mobilitat tendeixi a la màxima sostenibilitat. En
aquest sentit Vilafranca en Comú fa seves les “15 propostes per a una mobilitat
mes sostenible a l’Alt Penedès a les eleccions municipals 2019” elaborades per la
Promoció del Transport Públic de l’Alt Penedès.
PROJECTE CENTRAL: LA RAMBLA DEL SEGLE XXI

La rambla del segle XXI, el projecte estratègic que al voltant de la cobertura del
ferrocarril, tracta de desenvolupar una sèrie d'estratègies vinculades al nou eix
cívic de la cobertura de la via, la creació de nous equipaments i noves oportunitats
com l'habitatge dotacional ... també és el projecte donat que uneix l'estació del
ferrocarril amb la dels autobusos, s'ocupa de desenvolupar totes les estratègies del
transport públic interurbà.
TRANSPORT PÚBLIC ENTRE BARRIS

Creiem imprescindible si volem que la dependència obligada de l'ús del vehicle
privat es vagi reduint que hem de treballar amb totes les formes de mobilitat
sostenible. I per tant treballarem per millorar l'autobús dels barris, fent més
eficient el servei, millorant la freqüència i la lògica dels recorreguts.
Cal tenir present que la mobilitat entre barris i entre equipaments, sobretot els
més socials, l'hospital, els centres d'assistència primària, les escoles..., qui més està
necessitada d'una mobilitat pública són la gent gran, les mares i pares quan porten
els seus fills... I per això incrementarem, flexibilitzarem i millorarem l'eficiència del
sistema de l'autobús.
MOBILITAT EN BICICLETA

Cal resoldre de totes la mobilitat en bicicleta, és l'alternativa més important,
després del vianant en la mobilitat sostenible.

Per això augmentarem a través de la implementació dels eixos cívics, els carrers
compartits on la bicicleta podrà circular de forma compartida amb els vianants,
entenent però que en l'ordre modal, primer seran els vianants, després les
bicicletes (i altres modes de mobilitat personal com els patinets i patinets elèctrics
i altres ginys elèctrics) i finalment els vehicles pluripersonals propulsats a motor .
També incrementarem els carrils d'ús exclusiu per a la bicicleta, en entorns de
menys intensitat urbana. I en tant que reduirem i farem efectiu la velocitat màxima
a velocitat 30 a la resta dels carrers que mantindran l'ús prioritari dels vehicles de
tota la vila, es mantindrà l'ús compartit de la bicicleta amb els vehicles rodats.
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MOBILITAT A POLÍGONS INDUSTRIALS AMB SHARING I BICICLETA
Donat que mols vilafranquins i vilafranquines, treballen als polígons industrials
dels voltants de la vila, estiguin o no al propi terme municipal, farem que els carrils
bicicleta arribin a tots els polígons, pensant en aquells treballadors que puguin
utilitzar la bicicleta com a mode principal de transport.
Però també treballarem per a desenvolupar un sistema de vehicle compartit que
permeti desplaçar-se de la vila a la feina, reduint la dependència obligada del
vehicle propi.

També estudiarem la possibilitat d'implantar un sistema de furgonetes a demanda
que permetin major flexibilitat per a adaptar-se als increments de demanda en
funció dels horaris dels treballadors.
MOBILITAT RESPECTE LA COMARCA

En la mateixa lògica que en la mobilitat cap als polígons industrials, estudiarem,
explorarem i assajarem formes de mobilitat que redueixin la mobilitat obligada
dels veïns de la comarca en els seus desplaçaments a la vila amb vehicle privat i
per tant reduirem les necessitats d'aparcament a la vila
- Reforçarem el transport públic clàssic

- Formes de vehicles compartits (automòbils i motocicletes)
- Mini busos/furgonetes, amb recorreguts cíclics

TRANSPORT PÚBLIC CAP A LES CAPITALS DE COMARCA I VEGUERIA
És obligat com a Ajuntament el vetllar per la qualitat i l'eficiència d'un sistema de
transport públic absolutament deficitari i deficient actualment, cap a les grans
capitals.
Cap a Barcelona, tan ferrocarril com autobús, que actualment són molt deficients,
per la falta d'eficiència i qualitat del servei -retardaments cíclics-. I també per la
compatibilitat horària (per exemple entre el darrer ferrocarril i el primer autobús
nocturn, passen més de dues hores)
Cap a Tarragona i Reus, tan ferrocarril com autobús, són gairebé inexistents. Cal
resoldre la desconnexió del ferrocarril amb la interrupció de la R4 que suposa el
canvi de línia a Sant Vicenç de Calders. Cal aconseguir que el sistema de rodalies de
Tarragona se solapi a Vilafranca amb el sistema de rodalies de Barcelona, per tal de
guanyar la connectivitat cap a Reus i Tarragona. Cal flexibilitzar i millorar el
sistema d'autobusos cap a les capitals de les terres tarragonines, el Vendrell, Valls,
Tarragona i Reus.

També cal vetllar per la recuperació del tercer fil, que permetria que Vilafranca
esdevingui una estació regional de rang superior, i aconseguir que la implantació
permeti que determinats trens que circulin per la via convencional, passada
l'estació de Vilafranca puguin incorporar-se a la via d'alta velocitat i ja vagin
directament a Barcelona, amb el corresponent estalvi de temps per als usuaris.
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AUTORITAT DEL TRANSPORT DEL PENEDÈS
Impulsarem la creació d'una Autoritat del transport del Penedès, per tal que sigui
el garant i vetlli per la qualitat del transport públic existent, la xarxa del ferrocarril
i les diferents companyies que desenvolupen línies d'autobusos que uneixen amb
d'altres capitals de comarca, o bé internament en el propi Penedès. Cal tenir en
compte que a l’Alt Penedès hi ha un 26,5% de la població major de 15 anys que no
té permís de conduir (ni de cotxe, ni de moto) i entre les dones aquest percentatge
puja al 37%.
Serà també competència de l'Autoritat del Transport del Penedès, l'estudi i
implantació de les diferents estratègies de mobilitat sostenible, internes de la vila,
respecte els polígons industrials i respecte els altres nuclis de la comarca.
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PEL DRET A L’HABITATGE DIGNE I ASSEQUIBLE
PRESENTACIÓ
Per poder garantir una vida digna a tothom cal garantir, entre d’altres, un
habitatge. Per això des de Vilafranca en Comú es vol treballar intensament durant
aquest mandat per implementar una política d’habitatge que atengui la situació
actual d’emergència i que actuï sobre les causes concretes que impedeixen a les
persones i a les famílies accedir a una llar digne i assequible.

L’objectiu principal és atendre les necessitats d’habitatge de les diverses capes de
la societat mitjançant propostes innovadores i tenint en compte nous reptes com
l’envelliment de la població. Per generalitzar aquest dret cal canviar la percepció
que sovint es té de l’habitatge com un bé d’inversió i assumir que és un bé de
primera necessitat, un dret social.
A Vilafranca del Penedès hi ha uns 16.000 habitatges majoritàriament de propietat
(un 80%) i amb poc lloguer (un 15%) o d’altres fórmules (5%). Aproximadament
un miler d’aquests habitatges estan buits i uns 500 d’aquests estan en mans de
grans tenidors, bancs i fons d’inversió (fons voltor).

La població vilafranquina segueix tenint moltes dificultats per accedir a un
habitatge digne i assequible degut a l’augment dels preus de compra i de lloguer,
especialment d’aquests darrers. També segueixen produint-se desnonaments
hipotecaris i per lloguer. A tot plegat hi ha contribuït la conversió del dret a
l’habitatge en una inversió financera i especulativa, que ha encarit artificialment
els preus tant de compra, com de lloguer. A la qual cosa ha contribuït la
progressiva desregularització del mercat de lloguer i les facilitats donades als fons
voltors, com a resultat de la inhibició dels governs de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya respecte a l’habitatge públic.
Des de Vilafranca del Penedès lluitarem contra el sensellarisme i per l’accés a un
habitatge digne i assequible per a tothom, alhora que impulsarem accions per
situar la problemàtica a l’agenda social en l’àmbit nacional i estatal i cercarem
solucions per facilitar l’accés estable a qui ha estat vinculat als serveis residencials
i d’allotjament temporal.

La situació de l’habitatge a Vilafranca del Penedès és greu i dificulta a moltes
persones i famílies l’accés a un habitatge digne i assequible, ja no és una qüestió
que afecti al sectors mes desvalguts econòmicament, sinó que afecta al la majoria
de vilafranquines i vilafranquins. Cada any 200 persones/famílies s’inscriuen en el
Registre de Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial, de manera que,
actualment, hi ha 1.256 persones inscrites en el Registre de Sol·licitants
d'habitatges de protecció oficial. Hi ha set aspectes que contribueixen a aquesta
situació:
-

Hi ha un fort desequilibri entre el parc privat de lloguer (inferior al 15% de
l’oferta total) i la demanda de lloguer (que arriba al 80% del total).
No hi ha un parc públic de lloguer i els preus dels privats són molt elevats:
Això ha fet que els preus dels lloguers augmentessin un 30% en dos anys,
situant-se el 2018 en uns 600€/mensuals. El resultat és que avui a
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-

-

-

-

Vilafranca l’esforç econòmic per lloguer (31% ingressos anuals), és superior
al de compra (27,6% ingressos anuals).
No hi ha iniciatives públiques i/o de cooperació per fer habitatge social.

Els preus de compra d’un habitatge han augmentat un 40% a Vilafranca
entre 2013 i 2017, situant-se en els 1.500€/m2 en habitatges nous; i en
1.250€/m2 en habitatge usats.

Els preus de compra estan augmentant i són inassequibles per a moltes
famílies,

L’emergència habitacional supera la capacitat d’oferta de l’habitatge social.

L’equip de govern local no té una política activa per defensar aquest dret
ciutadà.

Per altra banda, els desnonaments i la conseqüent pèrdua de l’habitatge s’han
consolidat: aproximadament un miler der persones/famílies han estat desnonades
a Vilafranca des del 2008. I ara s’hi sumen nous tipus de dificultats amb tinences
que no són l’hipoteca:
-

-

Els desnonaments de lloguer són els més nombrosos i arriben a representar
un 60% dels desnonaments i en línia ascendent des del 2013; mentre que
els hipotecaris s’han reduït al 40%.

Cada cop hi ha mes desnonaments invisibles de lloguer i d’ocupacions. El
que veiem actualment és tan sols la punta del iceberg de l’exclusió
residencial. És necessari disposar de dades sobre la pèrdua de l’habitatge de
lloguer per pujades de preus, i sobre l’accés a l’habitatge a través de les
ocupacions i de la pèrdua d’habitatges que es produeix en aquest àmbit, així
com adoptar mesures efectives per a protegir la població afectada.

Tot plegat exigeix una acció coordinada dels Ajuntaments, la Generalitat de
Catalunya i el Govern de l’Estat, que va des dels canvis legislatius a les polítiques
públiques d’habitatge. És essencial adoptar estratègies integrals en favor del dret a
l’habitatge digne i assequible per a tothom. Cal adoptar mesures legislatives
urgents en l’àmbit de lloguer que augmentin la durada dels contractes i que
estabilitzi la pujada de preus, així com recuperar i activar la normativa per donar
resposta a l’emergència habitacional. En aquest sentit l’ajuntament s’ha de
comprometre decididament a fer efectiva la Llei contra l’emergència
habitacional i la pobresa energètica (Llei 24/2015) aprovada pel Parlament de
Catalunya i recentment recuperada.
L’equip de govern d’aquests quatre anys (PDECAT i PSC) ha estat molt poruc en
polítiques d’habitatge, de fet no n’ha tingut, mes enllà d’estimular els interessos
privats dels propietaris, promotors i constructors (normalment forans que venen a
especular amb el sòl local). Fins i tot ha refusat la proposta de la reserva del 30%
per a habitatge protegit en sòl consolidat.

Des de Vilafranca en Comú considerem que les ciutats poden ser territori
d’oportunitats però no de barra lliure, ja s’ha acabat allò dels beneficis infinits, és
imprescindible posar-hi sentit comú. I més quan parlem d’un dret bàsic com és
l’habitatge, que la seqüència de les darreres crisis, ha posat sobre la taula com
segurament un dels problemes estructurals en lògica social més greus a resoldre,
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pitjor a les ciutats més grans, però no menys important a Vilafranca
(desnonaments, llista espera HPO, ….)
No tenim cap dubte que els drets a l’educació i a la sanitat són un dret dels
ciutadans i ciutadanes que l’administració ha de garantir, però per a garantir el
dret a l’habitatge estem a anys llum, i per tant calen moltes mesures necessàries,
que sumades ens ajudin a garantir-ne el dret, i per això no en podem menysprear
cap ni una.

Aquests darrers mesos i setmanes el govern del PSOE ha estat aprovant el retorn
de 3 a 5 anys el termini mínim de lloguer de l’habitatge, que havia estat reduït a
l’època Rajoy en ares de flexibilitzar el mercat (excusa per a augmentar els
beneficis dels que sempre en tenen). Era absolutament necessari, però és
insuficient, en cinc anys no es pot sostenir un projecte de vida, en calen molts més,
i per això seria més sensat estar parlant segurament d’almenys de deu anys. Però
el mateix govern encara no ha volgut posar límits als preus de lloguer.
El curiós és que la nostra Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge estableix que el
2027 cal haver arribat a un mínim del 15% de parc solidari destinat a
polítiques socials. I això vol dir habitatge públic i per tant de lloguer (no habitatge
privat fet amb diners públics), habitatge amb dret de superfície on l’administració
conserva la propietat del sòl, habitatge de lloguer amb iniciatives socials del tercer
sector, però també habitatge de propietat de protecció oficial….Tot i que l’objectiu
està molt lluny del que passa a Europa (per exemple a Viena un terç de l’habitatge
és públic i per tant de lloguer públic, un altra terç és de lloguer en mans del tercer
sector, i només un terç és de propietat), tenim el marc legal, però cal desenvoluparlo per arribar a aquest mínim del 15%.

I per a garantir el que preveu la llei, ens calen totes les accions possibles, i per
exemple ens caldrà una d’imprescindible, eliminar la caducitat de la protecció de
l’habitatge de protecció oficial, que actualment està al voltant dels vint anys, per tal
de no anar perdent part del parc solidari que es va generant, i evitant que el que va
comprar un habitatge a preus limitats, amb el temps especuli amb el preu, i així
garantir que qualsevol transmissió es faci a preu protegit tota la vida. I per tant
caldrà elevar a la Generalitat i a l'Estat aquests canvis legislatius.
La proposta del 30% d’habitatge protegit en sòl consolidat que va presentar
Vilafranca en Comú al ple municipal, i que va tenir el suport dels grups municipals
de l’oposició, va ser rebutjada pels ex-convergents i socialistes. Van impedir una
mesura que es va començar a tramitar el passat juliol a l’Ajuntament de Barcelona i
que finalment ha aprovat la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya el
darrer mes de desembre.
Si bé en els nous planejaments que desenvolupen sòl nou que s’incorpora al sòl
urbà o que transformen el sòl existent (pla del carrer Comerç, per exemple) ja és
obligatori la reserva d’entre un 20% i un 30% d’habitatge protegit, sigui fet per
mans privades i/o per la part de les cessions obligades que rep l’administració,
aquesta mesura preveu que en el sòl urbà consolidat també sigui obligatori fer una
reserva del 30% per a habitatge protegit, tant per edificis de nova construcció com
en obres de gran rehabilitació, a partir de determinats llindars.
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En el cas de Vilafranca, si s’hagués aplicat la reserva del 30% dels habitatges de
nova construcció en sols urbà consolidat tal i com va proposar Vilafranca en Comú,
la vila disposaria ara de 40 habitatges mes de protecció oficial cada any.

L’habitatge de protecció oficial és el més normal del món. Perquè hi ha molts
nivells de preus protegits, entre el concertat i el lloguer social hi ha tot un ventall
en funció de la renda de qui en sigui el destinatari, com sempre garantint la
diversitat social. I a més, diversos estudis tècnics han demostrat que una mesura
com la del 30% el que primer fa es baixar el preu del sòl, que en el fons és un dels
objectius, reduint el benefici dels especuladors, i no pas apujar el preu dels
habitatges lliures.
El dret a un habitatge digne i assequible és irrenunciable i els Ajuntaments, amb la
Generalitat de Catalunya i l’Estat, han de fer-ho possible. Els Ajuntaments tenim un
paper clau per a garantir que l’accés a l’habitatge no es converteixi en una odissea,
que sigui possible, que no ens hipotequi la nostra vida, i que sobretot tenir un
habitatge digne sigui una realitat, tal com reconeixen els nostres drets recollits a la
Constitució, però també a l’Estatut, i sense cap mena de dubte a l’article 25 de la
Carta dels Drets Humans.
PROJECTE CENTRAL: EL PARC SOLIDARI D’HABITATGE

D'acord amb la necessitat estructural d'habitatge i tal com estableix la Llei
d'Habitatge cal haver arribat abans del 2027 al 15% de parc solidari d'habitatge
destinat a polítiques socials. Aquest parc solidari contempla habitatge públic i per
tant de lloguer (no habitatge privat fet amb diners públics), habitatge amb dret de
superfície on l'administració conserva la propietat del sòl, habitatge de lloguer
amb iniciatives socials del tercer secor, però també habitatge de propietat de
protecció oficial. Per altra banda ens trobem amb un parc d'habitatge força envellit
i amb un problema important derivat de la seva antiguitat, que és la seva fragilitat
energètica.
Per tot plegat hem desenvolupat un projecte específic per a la creació d’un Parc
solidari d’habitatge fonamentat en dues línies bàsiques d'actuació:
Enfortiment del parc solidari d'habitatge
-

Activar la construcció d'habitatge públic de lloguer.

-

Impulsar la cessió de sòls de propietat municipal per tal que iniciatives
socials del tercer sector construeixin habitatge de protecció oficial.

-

Impulsar l'habitatge amb dret de superfície, posant a disposició sòl
municipal per a la creació d'un de cohabitatge intergeneracional a cada
barri de la vila.

Estratègies de rehabilitació dels barris més envellits
-

Recuperar la degradació i la pèrdua d'habitatge del casc antic.
Rehabilitar els barris més deficients en clau energètica.
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PROPOSTES
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

Crearem l’Oficina Municipal d’Habitatge que coordini tot allò relatiu amb
l’habitatge.

Impulsarem el Pla d’Habitatge de Vilafranca del Penedès de forma
participada i que marqui les directrius de la política municipal d’habitatge
amb l’objectiu de garantir un habitatge digne i assequible a tothom.

Convertirem l’actual Comissió Municipal d’Habitatge en un Consell
Municipal d’Habitatge, obert a la participació les entitats que treballen en
aquest àmbit, són altres propostes a l’abast de l’Ajuntament.

Prioritzarem l’atenció a les necessitats d’habitatge social i assequible
en el municipi, en especial a les persones i famílies que han patit
desnonaments o viuen en infrahabitatge, la gent jove amb dificultats
d’emancipació i la gent gran amb manca d’autonomia.
Iniciarem la creació d’un parc públic d’habitatge de lloguer.

Dedicarem més sòl per fer habitatge públic: Reserves en el sòl urbà
consolidat per habitatge protegit en tots els processos de reforma i
regeneració urbana i substitució d’edificis i no només en els nous
desenvolupaments. En aquest sentit, fixarem la norma d’un percentatge
destinat a habitatge protegit que serà del 30% en grans
rehabilitacions i de nova construcció, en sòl consolidat.
Aplicarem el dret de tanteig i retracte públic en favor de l’Ajuntament
en qualsevol transmissió patrimonial que permeti incrementar el parc
d’habitatges públic, per a facilitar la conservació i rehabilitació d'edificis i
per a evitar l'expulsió d'ocupants o altres processos especulatius.

Fomentarem noves formes d’accés a l’habitatge: habitatge en dret de
superfície, cooperatives amb dret d'ús, cooperatives, masoveria urbana
(cessió de l’ús d’habitatges buits per part dels propietaris als inquilins amb
l’incentiu de que aquests garanteixin el seu manteniment i millora), ...
Ampliarem del parc de lloguer social a partir dels habitatges públics
existents i amb programes de mobilització del parc d’habitatges buits
privat, mitjançant un programa d’estímuls i sancions.

Treballarem per l’ampliació dels pisos assistits per a la gent gran que
garanteixi un habitatge digne per a la vellesa.

Treballarem per posar habitatge a l’abast de la gent jove amb
compromís d’implicació social i respecte de codis ètics.
Traspassarem el dret de superfície i els habitatges de titularitat
d’empreses públiques privatitzades i, molt especialment de la SAREB,
a l’Ajuntament, amb l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatges de
lloguer assequible mitjançant la gestió pública o cooperativa.

Suspendrem els cobraments de les liquidacions de l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en casos de
transmissió de l’habitatge habitual fets per raó de dació en pagament de
deute hipotecari o de subhasta per execució hipotecària.
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•

•

•
•

•

•

Crearem el Registre municipal d’immobles desocupats amb la finalitat
d’incentivar i col·locar al mercat aquests habitatges. L’Ajuntament com a
subjecte actiu en la política d’habitatge digne i assequible establirà sistemes
de penalització dels pisos buits propietat de les entitats financeres.

Desenvoluparem una política pública d’habitatge que garanteixi
habitatges dignes per a tothom, acabant amb els habitatges insalubres i
desocupats mitjançant una intervenció integral i oferint formes de
finançament perquè els propietaris que no disposen de recursos financers
puguin rehabilitar els seus habitatges i posar-los a disposició de la bossa de
pisos de lloguer social.

Treballarem transversalment per garantir subministraments d’aigua i
energia.
Elaborarem un Pla de xoc que, partint de la funció social de
l’habitatge, doni suport social i econòmic a les famílies que atenent les
seves condicions socials i econòmiques es queden sense habitatge,
afavorint la continuïtat en l`habitatge, l`accés a un habitatge social o
habitatge provisional.
Treballarem per fer efectiva la Llei contra l’emergència habitacional i la
pobresa energètica (Llei 24/2015) per tal de garantir: sostre, aigua i llum
per a tothom i lloguers socials, protegint, especialment, als col·lectius més
vulnerables, infants i gent gran.

Declararem Àrees de Conservació i Rehabilitació, amb l’objectiu de
promoure la regeneració del teixit urbanístic i la conservació dels
habitatges.

ACCIONS
•
•

•

•
•

Dotarem a la nostra vila de recursos per lluitar contra l’exclusió
residencial i social.

Intervindrem en la mediació per aturar desnonaments, prestant
atenció, acompanyament i ajut a les persones que no poden fer front al
pagament dels seus habitatges, oferint assessorament sobre com resoldre
els diferents cassos per tal de garantir l’habitatge (lloguer social, dació de
pagament)

Treballarem per una Vilafranca sense desnonaments, comptant amb
l’oficina local de l’habitatge per coordinar Serveis Socials, Urbanisme, AAVV,
Bancs, PAH, Sindicat de Llogueters. Cercarem l’acord conjunt amb les
entitats per aconseguir lloguers socials i per evitar tots els desnonaments a
les famílies vulnerables.

Treballarem per un sistema de lloguer just, segons fórmula definida pel
Pacte Nacional de l’Habitatge i per la llei d’Habitatge de Catalunya.
Aplicarem un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns
immobles d’ús residencial als immobles desocupats
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•

•
•

•

•

Exigirem al govern de l’Estat les mesures relatives a la limitació dels
preus dels lloguers i què doti d’autonomia i capacitat als ajuntaments per
vincular la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la
població i les característiques de l’habitatge i del barri poder intervenir els
preus del mercat de lloguers, com a vila especialment tensionada.
Treballarem per aconseguir l’accés de les persones sense llar als programes
d’habitatge públic.

Promourem acords municipals per a garantir atenció i dispositius
d’urgència a les persones sense llar des de la cooperació i l’equilibri
territorial.
Reivindicarem la coresponsabilitat de la Generalitat de Catalunya en
el disseny del model d’atenció a les persones sense llar i en el seu
finançament.
Exigirem al Govern de l’Estat que derogui les modificacions de la Llei
d’Arrendaments Urbans (LAU) del PP per revertir la situació de
vulnerabilitat a la qual actualment estan exposades les persones
arrendatàries, especialment pel que fa a la temporalitat mínima dels
contractes, per frenar la pujada dels preus dels lloguers i per capacitar als
Ajuntaments en la seva regulació.

INVERSIONS
•
•
•
-

Construcció de dues promocions d'habitatge públic, en els barris més
castigats per la manca estructural d'habitatge.

Pla d'ajuts a la rehabilitació energètica dels habitatges.

Augment d’un 50% la inversió en la rehabilitació d’habitatges per a ús
social, passant dels 300.000 als 450.000 anuals.
Destinar 850.000€ anuals a l’adquisició d’habitatge per posar-lo en el
circuit públic, no necessàriament assistencial i en format de lloguer.

IDEES FORÇA
•
•

•

•

Creació de l’Oficina Municipal d’Habitatge que coordini tot allò relatiu
amb l’habitatge.
Impuls del Pla d’Habitatge de Vilafranca del Penedès de forma
participada i que marqui les directrius de la política municipal d’habitatge
amb l’objectiu de garantir un habitatge digne i assequible a tothom.

Priorització de les actuacions sobre els col·lectiu de màxima vulnerabilitat
habitacional i energètica: infància, gent gran, persones amb pocs ingressos,
garantint un habitatge digne i els subministraments bàsics, d’acord amb el
que estableix la Llei contra l’emergència habitacional i la pobresa
energètica (Llei 24/2015).
Mediació municipal en els desnonaments.
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•

•

Incrementar el parc d’habitatges públics i socials de lloguer, promoure
els lloguers socials dels habitatges buits titularitat de les entitats financeres,
penalitzant els que estiguin buits i sense que es posin al mercat de lloguer.
Promoure la rehabilitació d’habitatges buits o en estat deficitari per a
la seva posada al mercat de lloguer.
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PER LA QUALITAT DEL PATRIMONI FÍSIC I EL PAISATGE
PRESENTACIÓ
El patrimoni físic entès com allò que mereix ser preservat, tradicionalment s'ha
atribuït al patrimoni a preservar per raons culturals, com l'arquitectura i la ciutat,
o bé el patrimoni natural, que té a veure amb el resultat del respecte al paisatge
sigui verge o manipulat per l'home, com el paisatge agrícola.

En el nostre cas, a Vilafranca tenim un bon patrimoni urbà, que conté importants
vestigis des de la fundació de la vila, restes i molt bones arquitectures medievals,
del romànic i del gòtic, el renaixement, i amb una altra etapa molt singular, el
modernisme. I des del modernisme, amb la gran expansió i creixement de la vila la
qualitat de l'arquitectura ja és més escassa.
Quan parlem de patrimoni comú, és aquell que conforma els paisatges més
ordinaris, com les casetes del barri del Molí d'en Rovira, certs carrers del barri de
Sant Julià, o també de l'Espirall.
El que ja sabem avui, és que no n'hi ha prou en protegir el patrimoni cultural,
també per raons de cultura col·lectiva, però també per raons ecològiques, tot allò
que està construït, mereix ser conservat, per tal de reduir l'enderroc i per tant
reduir l'impacte en el desequilibri ecològic.
De manera molt singular, Vilafranca està al bell mig del Penedès, amb un paisatge
rural molt intens. El domini de l'espai agrícola, fonamentalment per la vinya, però
d'altres cultius com l'olivera, i d'altres fruiters.... Però també la qualitat dels boscos,
molt sovint crescuts per l'abandonament històric de les antigues feixes cultivades,
que han deixat el rastre de l'agricultura del passat, a través dels marges de pedra
seca, amagats entre arbres.
Però també el paisatge de les rieres, tan frondoses enmig d'un paisatge
fonamentalment de secà.

El gran repte és la protecció del patrimoni en totes les seves dimensions, per raons
culturals, per raons ecològiques, per raons de supervivència.
PROJECTE CENTRAL: CASA D'HOSPITALITAT

El projecte estratègic de la Casa d'Hospitalitat té clarament una dimensió
patrimonial, ja que la nova vida que l'hi volem atorgar, pensant en primera
instància en l'allotjament d'avis i àvies, però també en d'altres destins com la
cultura de petit format, ja que la raó de protecció patrimonial és estratègica.
L'antic Hospital, és un dels pocs cassos que condensa gairebé tota la trajectòria
urbana i arquitectònica de la vila.
Les primeres traces són medievals, i queda absolutament palès amb les restes de
les dues ales que encara queden de l'antic claustre gòtic. Després el renaixement va
deixar-ne les traces del claustre complet que conforma l'actual claustre i el pou del
seu centre. La tercera etapa és el modernisme que s'expressa sobretot en la façana
del carrer Sant Pere i el carrer Vidal. I finalment l'arquitectura del segle XX,
segurament la menys singular o més anònima.
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Per tot això el tractament patrimonial és una de les raons principals de la Casa
d'Hospitalitat, i caldrà treballar amb molta cura la seva conservació
PEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC HISTÒRIC Ò EXCEPCIONAL

Entenem que cal fer una actualització del catàleg del patrimoni, cal revisar
l'arquitectura de caràcter més històric, però sobretot cal ampliar el catàleg a
l'època moderna, de la que hem deixat perdre edificis molt singulars com l'antiga
fàbrica Madofa, exemple molt interessant de l'arquitectura industrial moderna del
segle XX que ha quedat molt malmès des de les darreres intervencions del centre
comercial que l'ha desfigurat del tot, o bé l'escola Sant Elias un edifici molt especial
dels anys 60 que darrerament ha sofert algunes intervencions que l'han malmès
enormement.
Cal ser molt més curosos amb les restes medievals de la vila. En els darrers anys
s'ha excavat i documentat exhaustivament les traces de l'antiga muralla medieval, i
en canvi creiem que caldria tractar amb molta més cura, com malauradament ha
passat en algunes traces descobertes i que mal conviuen en espais destinats a
aparcament de vehicles.
A més dels exemples d'arquitectura medieval, com els palaus dels entorns de Santa
Maria -Vinseum, biblioteca Torras i Bages, dels Babaus-, l'antic convent de Sant
Francesc, les esglésies de Santa Maria, Sant Joan i Sant Francesc, ens preocupa el
respecte per l'arquitectura anònima i el traçat del casc antic d'origen medieval.

També creiem que cal mimar els meravellosos claustres renaixentistes de Sant
Francesc, i dels Trinitaris, que malgrat la seva deixadesa històrica és una peça
d'una exquisidesa excepcional, que ens preocupa el criteri de la seva pervivència, i
creiem que com l'Ajuntament s'hi hauria d'implicar d'una forma més compromesa.
Un altre dels episodis que demanen molta cura i respecte, és tota l'arquitectura del
vi del carrer del Comerç, i que darrerament amb el Pla del Carrer del Comerç, s'ha
vist clarament amenaçada, ja que només es reconeixen els magatzems més
singulars i no pas els magatzems menors i que en canvi estructuren el sentit d'un
passat molt important per la vila. Creiem que l'actualització del catàleg ens ajudarà
a millorar els criteris de conservació d'aquesta part tant important del patrimoni.

Segurament una de les etapes que ha produït una més gran quantitat d'exemples
és el modernisme i que va associat al creixement de la vila més enllà del recinte
medieval. Més enllà dels grans exemples modernistes, les cases d'en Santiago Güell,
el convent de Sant Francesc, el propi Ajuntament... Vilafranca encara conserva
molts exemples d'arquitectura anònima de tall modernista que expliquen
l'expansió urbana, i cal ser molt curosos per a no perdre ni un exemple més. Una
raó més per revisar el catàleg i garantir que no podem perdre cap exemple
d'aquesta arquitectura modernista menor però que tan ha contribuït al paisatge
urbà de la vila.

I segurament una de les peces més singulars, que demana a crits una bona
capacitat d’inversió en manteniment és el cementiri. Un cementiri que llueix
arquitectures de mitjans del segle XIX com la capella, però també un bon llegat de
panteons i d'altres agrupacions de nínxols de caràcter neo-gòtic, modernista o
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posteriors que mereixen, més enllà del recinte, una cura singular per tal que el
cementiri no es vagi degradant més.

Per tot això creiem que seria de molt bona utilitat, tal com s'explica a l'apartat
"cultural, mestissa i diversa" de l'eix del Bé Comú, la creació de l'Agència del
Patrimoni, per tal de fer el seguiment precís i minuciós també del tractament del
patrimoni arquitectònic de la vila, d'entre totes les formes de patrimoni material i
immaterial, tant urbà, com rural i paisatgístic.
PEL PATRIMONI COMÚ

Quan parlem de patrimoni comú ens referim a aquell patrimoni que no és
expressió de cap singularitat, però que en canvi configura el caràcter dels nostres
carrers. Per exemple els carrers de les cases barates del Molí d'en Rovira, alguns
carrers del barri de Sant Julià, o alguns trams de carrers del barri de l'Espirall. I ja
queden molt poques cases aïllades que havien estat molt abundants al barri del
Poble Nou, en el seu origen de ciutat jardí.

Però també conformen aquest patrimoni comú, agrupacions com les Vivendes
sindicals, o d'altres agrupacions que han conformat un caràcter específic a tots els
barris de la vila.
Per això, malgrat aquest caràcter anònim de l'arquitectura de molt s i molts carrers
de la vila, creiem que cal ser curosos a l'hora de tractar l'arquitectura que
conforma el nostre paisatge urbà.

Per raons ecològiques, es convenient no enderrocar ni una sola construcció, i per
tant això ens aboca si o si a apostar per la rehabilitació de tot tipus de patrimoni.
Estem absolutament convençuts que no hi ha cap altra via que la rehabilitació i el
reciclatge, de la vila, de l'espai públic i del teixit construït, reduint tant com sigui
possible la construcció d'obra nova que implica el previ enderroc.
Com s'explica al projecte estratègic "Cap al parc solidari", establirem línies de
subvenció, per tal de rehabilitar el parc d'habitatges i d'una manera singular per a
resoldre els requeriments energètics, per tal de prevenir la pobresa energètica, i
contribuir a la reducció de la despesa per consum energètic, i així també contribuir
a la reducció de la petjada ecològica de la vila.
PEL PATRIMONI PAISATGE I EL PATRIMONI NATURAL

El nostre compromís pel paisatge s'expressa en la necessitat de fer un bon
inventari de l'estat del paisatge rural que envolta la vila, començant per l'estat de
les rieres, dels camins, i pensant no només amb el destí turístic, sinó com a
ecosistema imprescindible per a la convivència amb el territori.

Ens cal ser conscients que aquesta convivència va directament lligada a les
garanties que ens permetin una bona protecció del paisatge, que hem de cuidar
molt, ja que el paisatge rural forma part de l'espai de lleure dels vilafranquins, on
hi anem a passejar, a córrer a peu o en bicicleta...
Volem que l'equilibri amb l'activitat econòmica derivada de l'agricultura i
fonamentalment la transformació de la vinya i elaboració de vins, no suposi la
implantació de processos industrials encoberts, i es pugui vetllar per la bona
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qualitat de la implantació en el paisatge, tenint en compte totes les limitacions
urbanístiques. És important tenir present que cal cuidar l'explotació turística
derivada per tal que el paisatge no sofreixi un degradació excessiva.
I segurament la part més important d'aquesta protecció és la de l'ocupació per a
l'explotació econòmica derivada de la utilització productiva, com els polígons
industrials. És per això que el risc, en molts moments ja superat de l’estrès del
territori, s'expressa en l'abandonament del paisatge rural en les zones de contacte
amb els teixits industrials.

Cal per tant ser molt més atents a la integració del paisatge i el teixit urbà o
industrial.
De la mateixa manera ens preocupa com les infraestructures, les respectives
variants, l'autopista, el propi ferrocarril convencional i el d'alta velocitat, acaben
malmetent el paisatge colindant, i per tant des de l'Ajuntament treballarem per a
millorar aquests petits paisatges i exigirem una millor convivència. Sobretot
perquè la fractura que suposen aquestes infraestructures en el territori, fan
gairebé inviable les continuïtats ecològiques i paisatgístiques.
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REVISIÓ DEL PLANEJAMENT
PRESENTACIÓ
Ens preocupa que després d'haver passat un període de crisi molt important, que
ha fet canviar les regles de joc, el marc urbanístic s'hagi vist inalterat. Per tant
entenem que caldria revisar quin és el marc urbanístic adequat a les noves
circumstàncies, derivades de la manca estructural d'habitatge i que per tant ens
obliga a treballar per l'increment de l'habitatge de lloguer, l'increment de
l'habitatge públic i totes les altres formes de tinença d'habitatge, tal com s'explica a
l'apartat "Pel dret a l'habitatge, digne i assequible" d'aquest mateix eix "La Vila
Habitable". I per tant cal revisar quines són les noves regles de joc amb les quals
cal seguir consolidant la Vilafranca dels propers anys, començant per l'habitatge,
l'activitat econòmica, les infraestructures, els equipaments i l'espai públic.
PROJECTE CENTRAL: SOLIDARITAT TERRITORIAL

Per Vilafranca en Comú, l’Ajuntament, a diferencia del que ha succeït fins ara, s’ha
d’avocar en la defensa del territori de la Vegueria Penedès, del paisatge, de
l’economia agrària i l’enoturisme, i amb un creixement econòmic de qualitat
i equilibrat, en front de les infraestructures i equipaments que d’una forma
indiscriminada amenacen el territori.
Hem de garantir un procés democràtic del Pla Parcial Territorial del Penedès amb
la participació i la direcció des de i per el territori, salvaguardant les prioritats
ambientals i paisatgístiques junt amb els creixements econòmics que realment
necessiten les iniciativa dels nostres municipis amb una visió de col·laboració
supralocal, en la línia que estableix el Pla Estratègic del Penedès elaborat per la
Fundació Pro Penedès.
Cal seguir participant en la Mancomunitat Penedès-Garraf perquè és una forma
eficaç de prestar serveis de forma solidària.

És necessari i urgent la posada en marxa de forma efectiva de la vegueria del
Penedès en igualtat de condicions a la resta de vegueries catalanes, amb el
desplegament de les serveis territorials corresponents de la Generalitat de
Catalunya., de manera que vagi assumint competències de les diputacions i dels
consells comarcals.
També s’ha d’avançar cap a la redacció d’un POUM supramunicipal que englobi
Vilafranca del Penedès i els municipis veïns: Olèrdola, Santa Margarida i els
Monjos, Pacs del Penedès i Les Cabanyes. Ampliable a Sant Martí Sarroca,
Avinyonet del Penedès i Sant Cugat Sesgarrigues.

En l’impuls d’una mobilitat sostenible és imprescindible la constitució d’una
Autoritat Penedesenca del Transport que gestioni el transport públic al
Penedès, tant al seu interior, com amb l’exterior, fonamentalment amb Barcelona i
Tarragona.

Cal treballar conjuntament per millorar les infraestructures i els serveis dels
ferrocarrils de rodalies i regionals, convertint Vilafranca en un pol de
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connexió ferroviària. En aquest sentit, l’acció conjunta dels municipis de la R4, la
R8, RT2, per la millora dels serveis i les connexions és del tot imprescindible.
REVISIÓ POUM I POUM SUPRAMUNICIPAL

Després de veure com la crisi ha deixat un barri tant singular com el Pla del Diable
en una situació d'aparent abandonament, és evident que va ser una aposta fruit
d'un moment d'una falsa bonança econòmica que ens va fer creure que Vilafranca
era una vila rica. Cal trobar per tant com hem de reconduir situacions com les del
Pla del Diable de cara al futur. Per aquesta raó i moltes d'altres en el canvi
necessari de les regles de joc, creiem que cal impulsar una revisió d'un POUM que
va ser imaginat en una època de creixement econòmic desmesurat. Ara creiem que
cal treballar en escenaris de sostenibilitat econòmica i perquè no de decreixement
econòmic.
Per això cal revisar quins són els escenaris de desenvolupament i per tant la
revisió del POUM hauria de posar per davant la idea de reciclatge de la ciutat, per
sobre del creixement, el que suposa reduir les expectatives de creixement físic de
la Vilafranca dels propers anys.

També ens cal revisar el POUM per tal de si repensem la idea de creixement,
entendre cap a on hem de portar les infraestructures, no només la qüestió crítica
del cobriment de la llosa de la via, sinó també com adaptem les infraestructures de
mobilitat a les noves estratègies de reducció del vehicles privat, com a raó
principal de supervivència. I això està directament vinculat a la consolidació i
creixement de l'espai públic destinat als vianants en detriment de l'ús per al
vehicle privat, tal com s'ha treballat al projecte estratègic de la Vila Passejable.

Però hi ha una raó superior que ens fa pensar que cal començar a imaginar un
POUM supramunicipal, per tal d'abordar totes les qüestions de la gestió conjunta
de l'espai rural-agrari, amb totes les seves condicions d'explotació agrària, de
protecció paisatgística de l'espai cultivat, els camins i del sistema natural de les
rieres...

Imaginem un possible àmbit per a la comunitat d'aquest POUM ampliat, que el
conformarien els municipis que envolten Vilafranca, amb Olèrdola -Moja, Sant
Miquel d'Olèrdola, Sant Pere Molanta, Sant Cugat Sesgarrigues, La Granada, Les
Cabanyes, Pacs, Sant Martí Sarroca -La Bleda- i Santa Margarida i els Monjos -Cal
Rubió.
Però també per a reprogramar conjuntament tot allò derivat de les
infraestructures compartides i els territoris productius compartits, com els
polígons industrials. I sense cap mena de dubte per posar sobre la taula les
estratègies de l'habitatge en lògica territorial. I finalment entendre que el sistema
d'equipaments ja no pot obeir a les voluntats de municipi a municipi, sinó que
caldria una bona planificació conjunta, on Vilafranca entengui els seus deures
respecte als seus municipis veïns, que en són a la vegada aliment necessari per a
l'economia local.
Tornar a l’inici del capítol
Tornar a l’INDEX
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LA VILA CUIDADORA

Cap societat pot mantenir-se sense cuidar els seus membres, en especial els mé s
vulnerables, i tots, en un moment o altre de la nostra vida, hem estat o estarem en
aquesta situació . Fora de l'educació i de l'assistè ncia sanità ria, à mbits que
comencen a generalitzar-se al segle XIX, les activitats de cura han estat relegades al
cercle familiar i han recaigut sobre la dona, raó per la qual i, com a conseqü è ncia
del predomini masculı́, no han estat mai valorades econò micament.
Aquesta visió s'ha d’erradicar. La cura é s una prioritat humana i incumbeix tant a
dones com a homes i, per la seva transcendè ncia social i econò mica, s'ha d'abordar
també -i sobretot- des d'una perspectiva polı́tica.

Necessitem i volem una vila cuidadora. I l'aconseguirem amb accions que
fortifiquin els drets socials en un sentit integrador i amable. La polı́tica municipal
amb voluntat cuidadora privilegiarà els projectes culturals, educatius, sanitaris i
urbanı́stics que propiciı̈n el benestar col·lectiu des d'una consideració feminista i
en defensa dels sectors desfavorits. La defensa de la igualtat i la recerca de la plena
autorealització de cada membre de la comunitat poden ser les lı́nies mestres de
l'anhel de vila cuidadora.

La VILA CUIDADORA es preocupa de la gent que hi viu i no deixa ningú enrera, en
cap estat vital ni en cap moment difı́cil.

La VILA CUIDADORA cuida la seva gent, combat les desigualtats socials i fomenta la
cohesió social.
La VILA CUIDADORA garanteix els drets socials i acompanya cada membre de la
comunitat en totes les etapes de la seva vida.

A Vilafranca en Comú estem fermament compromesos en la lluita contra les
desigualtats i treballem/treballarem perquè la justı́cia social/els drets socials
arribin a tothom: gent gran, infants, adolescents i joves, dones, famı́lies, persones
LGTB, persones que pateixen algun tipus de discriminació , persones migrants,
persones amb diversitat funcional i persones amb necessitats especials.
•

•

Defensem els drets bàsics, en especial els de les més vulnerables:
lluitant contra la pobresa energè tica; fent accessibles a tothom els
equipaments municipals bà sics -mitjançant l'aplicació de la tarifació social-;
ampliant el Servei d'atenció a la Dependè ncia i a les persones grans amb
nous models mé s humans i propers; dignificant i posant en valor la tasca de
cura amb la mirada posada per igual en la persona cuidada i en la persona
cuidadora; lluitant contra el sensellarisme i garantint uns ingressos mı́nims
per a tothom com a eines per empoderar i fer possible sortir el moment
difı́cil que ha donat lloc a aquesta vulnerabilitat.

Prioritzem la salut: vetllant per garantir la qualitat i l'equitat d'accés al
nostre sistema sanitari públic; amb la mirada més absolutament transversal
i comunitària que dóna l'àmbit de la Salut Pública -competència de
l'administració local-, potenciant els projectes de Salut Comunitària i els
Plans Especials -Salut Mental, Drogoaddicció-, tenint sempre en compte la
perspectiva de gènere i la diversitat.
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•

•

Prioritzem l'educació: vetllant i treballant perquè Vilafranca esdevingui
una vila cuidadora-educadora, creant xarxa d'educació, educació que
s’inicia a la infància i dura tota la vida, creant un diàleg permanent entre
escola i entorn, fent que l'educació traspassi les parets dels centres
educatius i es faci present a cada racó de la vila, al barri, al carrer, als
equipaments culturals i esportius, al conjunt de la Comunitat, en definitiva
igualant les oportunitats educatives i per tant apostant fort per la cohesió
social i lluitant contra la segregació. Sempre defensant el caràcter públic
dels serveis que hi intervinguin: amb diner públic només serveis públics.
Volem una vila feminista, orgullosa de la seva diversitat sexual i de
gènere: a travé s dels pressupostos municipals, del model urbà , incorporant
la perspectiva feminista i LGTBI a cada servei i a cada acció que es porti a
terme des de l'Ajuntament.

A Vilafranca en Comú tenim la voluntat de fer de la nostra vila una VILA
CUIDADORA. I la farem amb voluntat i amb:
•

•

•

La creació d'una AÀ rea de Drets Socials -Serveis Socials, Persones
Discapacitades, Salut Pú blica, Persones vulnerables, Persones grans,
Famı́lies, Infà ncia, Adolescè ncia i joventut, Educació , Habitatge, Inclusió
social-, una AÀ rea multidisciplinari i interdisciplinari, amb mirada i amb
acció absolutament transversals.

La dotació necessà ria i suficient en recursos humans i materials per aquesta
AÀ rea de Drets Socials: augment en inversió social.

La creació de Consells i Comissions municipals que siguin autè ntics espais
de debat i de participació , amb voluntat d'integrar totes les necessitats i
totes les sensibilitats i que siguin veritables eines de cohesió social i
comunità ria. I sobretot, que estiguin dotats de capacitat d'acció , superant la
situació actual d'ò rgans simplement informatius d'una voluntat ú nica.
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FEMINISTA
PRESENTACIÓ
Vivim uns temps marcats per canvis importants a nivell social i polític. El
moviment feminista, que fa uns anys podia semblar silenciat, ha agafat un nou
impuls i ha vingut per qüestionar-nos cada petita o gran decisió de les
nostres vides i de les nostres polítiques públiques. Els moviments socials
empenyen les administracions a qüestionar-se les seves polítiques i emprendre
canvis en aquest sentit.
A Vilafranca no ens quedem enrere, les dones necessitem i demanem canvis,
volem fer sentir la nostra veu activament i ser visibles. Volem participar i
que se’ns tingui en compte en totes les preses de decisions.

Des de Vilafranca en Comú entenem el feminisme com un dels eixos
principals de les nostres polítiques. Entenem que la igualtat entre dones i homes
encara ens queda molt lluny, i que per aconseguir-la calen molts canvis, individuals
i col·lectius, de l’administració i de les organitzacions formals i no formals.

Creiem que l’àmbit municipal és l’idoni per desenvolupar polítiques actives
en aquest camp que ens ajudin a avançar cap a una ciutat que incorpori la
perspectiva de gènere, i per això volem un ajuntament actiu en polítiques
d’igualtat. Pensem que la perspectiva de gènere ha d’estar present en la salut, en
l’urbanisme, en l’educació, en les polítiques d’infància i joventut, en el món laboral,
en l’esport, en la programació cultural, en la seguretat, en la participació…
Vilafranca necessita un impuls en polítiques d’igualtat i de gènere i cal que
aquestes s’integrin en cada servei del nostre Ajuntament. I només des de la
transversalitat aconseguirem que el feminisme entri a cada servei i a cada acció
que es porti a terme des de l’Ajuntament.

Defensem que una ciutat que integri aquesta mirada no només és millor per les
dones, sinó que ho és per tothom qui l’habita.
Pensem també que calen polítiques actives centrades en visibilitzar i donar
suport a totes les tasques de cura, tradicionalment feminitzades i
invisibilitzades. Només posant al centre les persones i les seves necessitats podem
crear una societat més justa.
En aquest sentit calen polítiques de suport a les cuidadores, espais de trobada i
d’empoderament de dones, programes que ajudin a la conciliació familiar, accés a
la cultura i a l’esport amb programes específics, etc.

Però per tenir un diagnòstic objectiu de la situació actual de Vilafranca, ens cal una
auditoria de gènere. Amb aquesta eina podem dissenyar les estratègies que ens
calen per treballar cap aquesta igualtat que volem.

Recentment s’ha aprovat el III Pla d’Igualtat de Gènere de Vilafranca 2019-2022
(enllaç), que ha de guiar els passos de l’Ajuntament en els propers anys en matèria
d’igualtat. El pla parteix d’una diagnosi de gènere inicial, per acabar concretant-se
en un pla d’actuacions específiques que l’Ajuntament haurà de portar a terme en
els propers 4 anys.
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Aquest pla està basat en sis línies estratègiques: Compromís amb la igualtat de
gènere, Accions contra la violència masclista, drets i qualitat de vida, coeducació i
transmissió d’una cultura igualitària, reformulació dels treballs i dels temps,
reconeixement del lideratge i la participació de les dones. Serà feina de tots vetllar
perquè es desenvolupin les accions previstes amb el calendari establert.
Aquest Pla, però, des del nostre punt de vista neix coix ja que la diagnosi no conté
dades disgregades per sexes dels programes desenvolupats pels serveis
municipals. Per tant, la diagnosi no ens serveix per tenir informació en aquest
sentit. Sense una bona diagnosi es fa gairebé impossible fer una planificació
encertada. Quelcom semblant amb el que passa a l’atenció a les persones que no
disposa d’una diagnosi de la situació social de la vila.

Cal també obrir-ne la participació a tota la ciutadania i treballar activament per
aconseguir la transversalitat en totes les polítiques de gènere.

Finalment, creiem que cal treballar per la visualització de les dones en tots els
camps i buscar la paritat en tots els àmbits: paritat de càrrecs en les
institucions, en els referents històrics de la vila, en la programació cultural, en les
publicacions municipals, etc.
I visibilitzar també la lluita feminista donant suport, des de l’Ajuntament, a les
iniciatives dels col·lectius feministes
PROPOSTES I ACCIONS
•

•

Nomenar un/a responsable d’igualtat a cada servei de l’ajuntament
que vetlli per tenir en compte la perspectiva de gènere en tot moment,
assegurant d’aquesta manera que les polítiques d’igualtat estan presents en
tots els departaments i son realment transversals.
Fer una revisió del Pla d’Igualtat 2019-2022.
•
•
•

•

Elaborar un nou diagnòstic basat en dades reals dels serveis municipals.

Impulsar activament la participació de dones que no solen participar en
aquests tipus d’espais buscant especialment la interseccionalitat.

Buscar la participació de dones de totes les edats (gent gran, infants),
capacitacions, procedències, nivells socioeconòmics i religions diverses.

Crear un programa de suport a l’esport femení.
•

•
•
•
•

Fer un estudi de la situació actual de l’esport femení a Vilafranca,
analitzant les edats, la situació socioeconòmica, la proximitat dels
equipaments amb l’habitatge familiar, els usos i les franges horàries de
les dones que fan esport.
Donar suport als clubs esportius femenins.

Programes especials de foment de l’esport a col·lectius femenins
allunyats de l’esport.
Millorar la comunicació amb la zona esportiva.
Espais per fer esport als barris.
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•
•
•

•

•

La solitud i la invisibilitat de les dones que realitzen cada dia les tasques de
cura dels seus familiars acaba desembocant, a vegades, amb problemes de
solitud i ansietat. Calen espais de trobada guiats per professionals que
ajudin a aquestes dones a trobar un espai per a elles mateixes, que
esdevingui un espai de cures per les que sempre cuiden i ajudin a crear
xarxa i espais de suport i autoajuda.
Repensar i reprogramar els usos d’espais municipals més enllà dels
horaris ja establerts: patis de les escoles públiques, biblioteques escolars,
locals de les AAVV, etc. perquè esdevinguin espais de trobada veïnal que
enforteixin les xarxes de cures i veïnatge.

Facilitar també la formació de cercles de dones posant-la a disposició
d’aquests espais municipals.
Revisió dels criteris urbanístics incorporant la perspectiva de gènere en
tots el projectes urbanístics: des dels grans equipaments a les voreres de
cada carrer:
•

•

Cal revisar la il·luminació de tots els carrers de Vilafranca.

Cal aconseguir una mobilitat fàcil i agradable per tothom, calen places i
carrers habitables, on els infants, la gent gran, i les persones amb
mobilitat reduïda puguin moure’s amb comoditat.

Pla de mobilitat amb perspectiva de gènere i participatiu.

Cal que el pla de mobilitat tingui en compte els desplaçaments i la mobilitat
de totes les que habitem la ciutat. Cal que el procés sigui obert i participatiu,
perquè només així es recollirà la veu i l’expertesa de totes.

Impulsar casals d’estiu i de Nadal municipals i una àmplia xarxa
d’activitats extraescolars de qualitat i accessibles a famílies amb pocs
recursos per fer possible la conciliació familiar i el descans de les
cuidadores.
•

•
•

Crear i mantenir un circuit interurbà per poder fer corrent o passejant.

Crear espais de trobada, autoajuda i formació a dones que realitzen
tasques de cuidadores.

•

•

Millorar i ampliar els ajuts econòmics per fer esport als infants amb
necessitats econòmiques..

Les activitats extraescolars i el lleure educatiu han de tenir en compte
l’equitat i, per tant, cap infant en pot quedar fora per motius econòmics.

També cal buscar que aquestes activitats siguin accessibles a infants
amb discapacitats.

Impulsar una participació ciutadana paritària en totes les esferes de
presa de decisions públiques, a través de les noves tecnologies i a l’abast de
tothom que trenqui amb les dinàmiques presencialistes de burocratització,
professionalització i mercantilització de la participació. Cal garantir una
representació i participació dels sectors feminitzats.
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Eventualment, estudiar la municipalització de les concessions més
feminitzades si s’hi detecta precarització.
•

•
•

SÍNTESI

Fomentarem que la contractació i les concessions de l’Ajuntament
garanteixin la no-discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de
gènere i promoguin l’ocupació de les persones amb més dificultats del
col·lectiu LGBTI+

Fomentarem l’ocupació de dones racialitzades i/o llegides en clau
religiosa.

Donar suport als moviments feministes de la vila, recolzar les seves
iniciatives i visualitzar aquest suport en tot el que sigui possible (més enllà
del 8M!). Caminar amb elles cap a un municipi realment feminista.

Ens cal una diagnosis de gènere real, objectiva i mesurable, que ens permeti
conèixer l’estat actual en què ens trobem.

Aquesta diagnosi ens ha de permetre refer el Pla d’igualtat i cobrir les noves
necessitats que aquest no hagi detectat. Mentrestant, cal vetllar perquè es
compleixi el pla actual.

Des de l’Ajuntament cal treballar de manera transversal i interseccional,
assegurant-nos que la mirada igualitària i feminista està present en tots els
serveis i programes municipals i que es té una especial atenció als col·lectius
més necessitats.
Cal posar el cura i les persones al centre de totes les polítiques.

Cal visualitzar el paper de les dones, la seva veu i que formin part dels processos
participatius i de presa de decisions.
Cal visualitzar la lluita feminista i donar-li un suport clar.
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INCLUSIVA I COHESIONADA PER A TOTES LES FORMES DE DIVERSITAT.
EQUIPADA I GARANTIDORA DE DRETS PER A TOTHOM. TRANSVERSAL I
PARTICIPATIVA.
PRESENTACIÓ
La vulnerabilitat i les desigualtats han posat en risc d'exclusió a moltes persones,
especialment a la gent gran que viu sola, dones soles amb infants al seu càrrec,
persones amb diversitat funcional, persones migrades, persones amb feines
precàries, i els infants que pateixen totes aquestes situacions.

Tot això només ho podem combatre treballant per la inclusió social, entesa com a
igualtat entre tothom, que integri la diversitat, garanteixi una vida independent i
erradiqui la pobresa, en qualsevol edat, estat vital, situació social o diversitat
funcional.

Per aconseguir la plena inclusió social ens calen polítiques d'acció comunitària al
capdavant, enfortint les xarxes de suport social i comunitari, creant els espais
perquè tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida. I vetllant alhora per fer
front a les emergències socials.
PROPOSTES I ACCIONS

Les accions per assolir-ho han d'anar dirigides a:
•

Innovar el model de serveis socials municipals: ha de ser un model
comunitari d'acompanyament.
o Dotarem suficient en recursos humans i materials.
o Treballarem transversalment total i permanent amb salut, educació,
cultura, ocupació, habitatge.
o Dignificarem els professionals dels serveis socials, afavorint el seu
desenvolupament
professional i fent especial èmfasi en l'orientació
comunitària.
o Fomentarem la participació real i activa de les usuàries en el planteig i
desenvolupament del seu propi pla, facilitant la seva relació amb les
xarxes de l'entorn.
o Oferirem una perspectiva/mirada comunitària en els diferents nivells
d'atenció.
o Reclamarem la participació de totes les administracions.
o Treballarem en la innovació constant d'aquests serveis, contemplant els
millors models ja implementats amb èxit a diferents països.

•

Garantir uns ingressos mínims per a tothom:
o Vetllarem per l'accés als ajuts definits per llei en cada situació.
o Atendrem les emergències socials amb ajuts als col·lectius més
vulnerables.
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o Deixarem enrere el concepte «ajut» com a possible estigma i caminar,
amb l'equitat com a eina
fonamental, cap a l'acompanyament i la
tarifació social en tots els serveis municipals.
o Actuarem sempre amb perspectiva de gènere i fomentant la prevenció i
l'emancipació.
•

Garantir els drets a l'alimentació i els subministraments bàsics:
o Promourem les iniciatives comunitàries de producció de proximitat.
o Promourem i incentivarem les accions d'aprofitament dels excedents dels
comerços i negocis de restauració locals.
o Facilitarem assessorament a la ciutadania i en especial a la població en
risc d'exclusió social sobre els drets davant les companyies
subministradores.
o Donarem assessorament sobre l'ús dels bons socials creats per a aquest
tipus de subministraments.
o Implicarem totes les administracions en la protecció de la ciutadania en
front de les grans empreses subministradores.

•

Garantir el dret a l'habitatge. Habitatge per a tothom. Lluita contra el
Sensallarisme.
o Dotarem de recursos municipals necessaris per lluitar contra l'exclusió
social i residencial.
o Vetllarem i reforçarem la mediació des de l'administració local per aturar
desnonaments i donar l'acompanyament necessari i suficient a les
afectades.
o Continuarem la lluita per aconseguir la regulació del mercat de lloguer.
o Prestarem especial atenció i cerca activa de solucions per a les persones
sense llar.
o Implicarem totes les administracions en la lluita i l’erradicació del
Sensellarisme.

•

Garantir el dret a la cura i a l'autonomia personal.
o Promocionarem un model de cura que permeti que la persona visqui el
major temps possible a la seva llar, reforçant els programes d'ajut a
domicili i assistència personal i de cura.
o Reclamarem a les administracions corresponents la dotació de serveis i
equipaments que pertoca al nostre territori i que ja està contemplada en
els plans territorials.
o Promourem el treball integrat i transversal amb els serveis de salut.
o Exigirem el compliment de la Llei de suport a la Dependència.
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•

Donar suport a la tasca de les cuidadores familiars i professionals.
o Desenvoluparem dels recursos i serveis de suport necessaris per a les
cuidadores no professionals.
o Desenvoluparem de serveis de suport a les cuidadores professionals en
relació a l'assessorament laboral, legal, residencial.
o Vetllarem per la dignificació de la tasca de cura, començant per reclamar
un salari digne.

•

Promoure polítiques per a un envelliment actiu i en comunitat.
o Impulsarem l'activitat associativa entre la gent gran, reforçant la xarxa
social.
o Lluitarem contra la solitud no volguda de les persones grans, promovent
els serveis adients i promocionant la xarxa comunitària solidària.
o Fomentarem els habitatges compartits i assistits de caràcter públic i
estimularem els projectes d'habitatges comunitaris.

•

Garantir els drets de la infància i l'adolescència: (vegeu la Vila educadora)

•

Avançant en uns pobles i ciutats que garanteixin els drets en la diversitat.
o Assegurarem el compliment de la llei d'integració social en tota obra,
equipament o servei.
o Destinarem pressupost a contractes amb Centres Especials de treball, per
promoure l'ocupació entre treballadores amb discapacitat i dificultats
especials.
o Promourem la inserció laboral de persones amb diversitat funcional,
potenciant l'educació i la formació inclusiva.
o Treballarem per una vida independent, autònoma i amb participació
plena en la vida dels pobles, viles i ciutats.
o Vetllarem per l'accessibilitat a tots els serveis públics.
o Promourem l'oci inclusiu i del temps lliure, quant a gaudi i participació,
com a eina de participació i inclusió en la comunitat.

•

Posant les cures al centre.
o Impulsarem estratègies de visibilització de la importància d'assolir la
coresponsabilitat vers les cures i la sostenibilitat de la vida per part dels
agents socials i econòmics.
o Impulsarem actuacions socioeducatives i comunitàries dirigides a
fomentar la coresponsabilitat dels homes en les cures
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o Garantirem la qualitat dels serveis de cura externalitzats, prioritzant les
clàusules tècniques i socials per damunt de les clàusules socials.
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SALUDABLE
PRIORITZEM LA SALUT. VETLLEM PEL DRET A UNA VIDA SALUDABLE
PRESENTACIÓ
La OMS i el Congrés de Metges i Biòlegs (1976) defineixen la Salut com «Benestar
físic, mental i social que faciliti el desenvolupament integral de la persona i la seva
felicitat».

Aquesta definició es fonamenta en el principi d'Equitat, i malauradament en els
darrers anys aquest principi s'està deixant de banda. I nosaltres volem tornar a
fonamentar el nostre Sistema Públic de Salut en aquest principi d'Equitat.

Segons l'OMS, els 4 grans determinants de la salut són: la biologia humana, els
estils de vida, el medi ambient i l'atenció sanitària. Excepte la biologia humana, la
resta són modificables per l'acció i per la voluntat política. Només un 20%
d'aquests determinants són dins el sistema sanitari, i en canvi s'emporta la part
més gran del pressupost del Departament de Salut. Això és indicatiu del Sistema
Públic de Salut -eminentment assistencial- que tenim i és indicatiu d'on hem
d'incidir per canviar el Sistema i fer-lo més eficient, tant des del punt de vista
econòmic com sobretot des del punt de vista de rendiment en termes de Salut de la
població.
Entenem la Salut Pública i l'Atenció Primària i Comunitària com els pilars
fonamentals per al desenvolupament d'un Sistema Públic de Salut sostenible,
enfocat a la promoció i la prevenció i l'atenció integrada, longitudinal i continuada,
centrada i propera a les persones. Entenem que aquesta és la via per aconseguir
una millora substancial de la salut de tothom i la reducció de les desigualtats
socials en salut.
PROPOSTES I ACCIONS

Sistema sanitari -Atenció Primària i Atenció Hospitalària
Malgrat els ajuntaments no tenen competències, ni des del punt de vista de
pressupost, ni de la gestió, pel què fa al sistema sanitari; sí que tenim
competències quant a vetllar per l'accés universal, la qualitat i la participació:
•
•

•

Garantirem l'accessibilitat al sistema sanitari de tota la ciutadania, sense
exclusions.

Garantirem la transparència i la participació ciutadana i professional en la
gestió del sistema, a través dels Consells Municipals de Salut i la participació
directa en els òrgans de govern dels centres proveïdors.
Vetllarem per la qualitat del sistema sanitari públic, amb accions de control
i exigint la reversió de les retallades i la disminució de les llistes d'espera,
refusant les privatitzacions de serveis, i defensant les condicions laborals i
salarials dignes.

Programa d’actuació. 2019/2023. Vilafranca En Comú. Pàg. 96

Altres determinants en Salut:
Aquí si que tenim competències, des de la regidoria de Salut i del Servei de Salut
Pública municipals. Per tant, podem i volem treballar i influir en àmbits tan
diversos, tots relacionats amb la Salut, com:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

medi ambient i entorn.
habitatge.

serveis sanitaris.

cultius i consums de proximitat.

treball i atur.

ensenyament.

xarxes de suport social.
activitat física.
alimentació.

salut sexual i reproductiva.

consums tòxics/no saludables.

I ho farem mantenint i enfortint les aliances entre els diferents agents de salut del
municipi, per millorar de manera conjunta la salut de la ciutadania, fent front comú
i treballant en xarxa. La nostra eina de treball comú serà el Pla de Salut local:
•
•
•

Amb instrument de planificació i marc de referència per incloure la salut a
totes les polítiques del govern municipal.
Dissenyat des de l'equitat i amb mirada absolutament transversal de
gènere, classe social, etapa vital, diversitat funcional i origen migratori.

Fonamental i imprescindible per disminuir les desigualtats socials i enfortir,
així, la cohesió social.

I per elaborar aquest Pla de Salut local, portarem a terme les següents accions:
•

•
•
•

Diagnosi de l'estat de Salut del municipi, que detecti les necessitats de salut
de la població, estructurades segons el model de determinants en salut i
amb la mirada dirigida a tot allò que genera salut.
Participació de tots els actors professionals implicats, mitjançant sessions
de treball i de debat.

Participació de la ciutadania, mitjançant enquestes, que recullin propostes
encaminades a millorar la salut de la vila.
Participació de la ciutadania per tal de prioritzar les propostes aportades en
les enquestes.
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ESPORT I LLEURE
Promocionarem l'ESPORT, com a eina de promoció de la vida saludable i de la
cohesió social. Prioritzant les responsabilitats referents a l'esport en edat escolar,
fomentant l'esport per a tothom, donant suport a l'associacionisme esportiu professional i d'oci-. Vetllarem per una dotació suficient d'equipaments esportius,
i per l'adequat manteniment i gestió.
Foment de l'esport com a pràctica saludable amb les següents accions:
•

•

Prioritzarem el foment de l'activitat de l'esport mitjançant subvencions i/o
convenis amb les entitats esportives,.

Establirem la tarifació social en els programes d'activitat física i esportiva,
en els equipaments esportius i en les estades i activitats d'estiu com a
model de garanties d'equitat i accessibilitat.

Formació dels professionals i gestors en l'esport saludable i comunitari amb
les següents accions:
•
•

Programes de formació continuada.

Vetllarem per l'adequada capacitació del personal tècnic responsable de les
activitats d'esport.

Impuls de l'equitat i l'accés en l'esport amb les següents accions:
•
•
•
•

•
•

Promourem l'esport femení, vetllant per la distribució d'horaris i la
distribució equitativa d'espais.
Elaborarem un pla de promoció de l'activitat física i esportiva en dones.

Vetllarem per la visibilització del col·lectiu LGTBI i per l’erradicació de les
actituds i insults LGTBIfòbics i masclistes vers les dones.

Garantirem l'ús dels equipaments i espais públics, especialment dels
equipaments esportius dels centres educatius, per a la pràctica de les
activitats de lleure i de l'esport d'oci.

Facilitarem l'accés en transport públic a les zones d'equipaments esportius.

Estudiarem com apropar l'esport a tota la població, distribuint equipaments
-tipus maquinària esportiva amb finalitats saludables- a tots els barris de la
vila.

Fomentarem l'ètica en l'esport amb les següents accions:
•
•

Impulsarem els valors ètics i denunciarem la violència a l'esport.

Vetllarem pels drets dels i les esportistes professionals, l'honestedat de la
competició, la lluita contra les pràctiques irregulars, etc., posant així en
valor l'esport professional com a part important del món de l'esport.
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VILAFRANCA, GARANTIA DE VILA CUIDADORA-VILA EDUCADORA
PRESENTACIÓ
Volem que Vilafranca sigui una vila educadora i cuidadora perquè el
desenvolupament dels ciutadans i ciutadanes, des de la infància fins l’edat adulta,
no es pot deixar a l’atzar sinó que s’hi han d’aplicar polítiques valentes i sovint
compensatòries.
Vilafranca en Comú vol generar espai, vol generar comunitat que permeti
intercanviar i compartir coneixement, cultura i aprenentatge. Volem que totes ens
sentim partícips d’aquest projecte ja que al llarg de la vida cuidem o som cuidats, i
aprenem o ajudem a aprendre.

Entenem la vila cuidadora-educadora com una vila que no només es preocupa
d’atendre els infants i els adolescents sinó que té vocació d’incorporar la
formació al llarg de tota la vida. Té vocació d’incorporar totes les cultures, té
vocació de no excloure cap col·lectiu, té vocació de crear complicitats amb tots
els agents educadors. Té vocació d’incorporar l’urbanisme, el transport, la salut
i el medi ambient dins el projecte.

Volem ser garantia d’igualtat i de justícia social. Volem desenvolupar totes les
potencialitats educatives que ens ofereix la vila. Volem que tots i totes estiguem
incloses en aquest gran projecte de la vila: Vilafranca Vila Cuidadora-Vila
Educadora. I ho volem fer des de la premissa que el diner públic ha de ser per a
iniciatives públiques o comunitàries.
Vilafranca en Comú treballarà permanentment per la cohesió social a tots els
espais educatius, perquè les oportunitats siguin per a tothom. Farem tots els
esforços possibles per erradicar la segregació escolar que patim a Vilafranca. I
per això comptarem amb tots els agents educatius, buscarem complicitats i farem
propostes de millora.

Ens plantegem anar més enllà de donar suport i acompanyament a l’ensenyament
reglat i/o acadèmic, i de treballar per la cohesió i inclusió de tot l’alumnat. Per això
treballarem per incorporar o consolidar amb fermesa, a més de l’educació 0-3
anys, els ensenyaments postobligatoris, els ensenyaments dels adolescents que no
acaben la secundària, i la formació dels adults. Ens preocupa molt l’accés de tota
la població a les tecnologies de la informació i comunicació, ens preocupa molt
que detectem població analfabeta, població que no és competent en llengua
catalana i ho vol ser. Volem generar un ferm compromís amb la formació de
totes les persones que vivim a la vila, volem ser sensibles a les necessitats
particulars.
Treballarem perquè el lleure educatiu estigui a l’abast de tots els infants i
adolescents, i deixi de ser una barrera social; que els temps educatius garanteixin
el dret a l’educació en un sentit ampli. Ho farem amb propostes valentes i amb
propostes compensadores. Treballarem per promoure polítiques públiques que
garanteixin l’accés a extraescolars de qualitat fora de l’horari lectiu.

Per això crearem i refermarem espais de trobada, de diàleg, de construcció
col·lectiva, espais on es fomenti el diàleg entre diferents agents, diferents
col·lectius, diferents generacions, … Espais amb una mirada feminista i
Programa d’actuació. 2019/2023. Vilafranca En Comú. Pàg. 99

coeducadora, mirada inclusiva i acollidora, espais que siguin capaços d’aprofitar
les capacitats i els valors dels diferents representants. Espais de participació real
que siguin capaços de fer propostes sòlides a l’equip que governarà.
Conscients dels límits administratius i de les competències legals ens
comprometem a promoure polítiques per superar els obstacles que les altres
administracions ens posin.

Vetllarem per tenir i compartir tota la informació precisa que sigui necessària per
vertebrar aquesta vila educadora que volem aconseguir.
Amb tot aquest plantejament canviarem el nom de la regidoria, actualment
d’Ensenyament, per regidoria d’Educació.
PROPOSTES I ACCIONS

Vilafranca, espai de formació
•

•

Volem que Vilafranca sigui espai de formació, on totes les necessitats
puguin ser contemplades, on totes les persones que hi vivim trobem
resposta a les nostres necessitats de formació, i alhora puguem ser-ne
protagonistes:
o Donarem suport a l’aula d’extensió universitària de la Gent Gran.
o Promourem la formació continuada de jove si adults.

Seguirem apostant per l’educació de tots els infants de 0-3 anys.

o Vetllarem perquè l’oferta de places públiques d’educació per infants
entre zero i tres anys de les Llars Municipals cobreixi totes les
necessitats.
o Exigirem al Departament d’Educació el retorn dels deutes del
finançament de les llars municipals.

o Promourem la creació d’un nou Espai Familiar o Casa Petita (espai
de joc per nenes i nens de 0 a 3 anys acompanyats per un adult),
aprofitant les instal·lacions d’una llar d’infants, amb vocació
inclusiva, per trencar dinàmiques segregadores.
•

•

o Promourem espais de trobada de famílies amb infants per poder
jugar a les tardes d’hivern.

Treballarem per ampliar les places del Centre Obert, com espai
compensador de desigualtats i carències socials, adreçat a infants d’Infantil
I Primària. I treballarem, conjuntament amb les professionals, perquè
aquest Centre Obert, sigui obert a tota la població infantil, per tal de
fomentar la integració i cohesió social.
Pensarem, conjuntament amb els professionals adients, la creació d’un
espai similar a la casa petita, per edats de 3 a 12 anys, igualment
acompanyades per un adult.
Seguirem implicats amb els adolescents i joves.

o Ampliarem el Projecte adolescents perquè no deixar ningú a fora, i
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l’ubicarem en l’espai de joves “la Nau”, per facilitar la integració i
cohesió social dels adolescents.

o Buscarem acords amb el Departament d’Educació per ampliar el
programa de transició laboral PFI de manera que no es quedi cap
adolescent fora.

o Seguirem donant suport a la Formació dual, generant nexes amb els
instituts i les empreses.
o Seguirem donant suport al programa IFE (joves amb discapacitats
lleus o moderades) del Departament d’Educació.
o Seguirem donant suport als programes d’orientació promoguts des
del SIAJ.

o Vetllarem per tal que el Casal de joves tingui una veritable dimensió
educativa i socialitzadora.
•

•

o Afrontarem l’absentisme i l’abandonament escolar prematur a la
Vila: buscarem les dades I treballarem conjuntament amb els centres
de secundària.

Liderarem un projecte-programa de reforç escolar tant per Primària
com per Secundària, buscarem complicitat i col·laboració amb les entitats
que actualment se’n fan càrrec.

Posarem els recursos necessaris per aconseguir que totes aquelles persones
que no són competents en llengua catalana ho puguin ser:
o Treballant en coordinació amb els serveis socials i d’acollida
municipals i amb les entitats que actualment presten aquest suport
(Càritas, Creu Roja, Escoles, Escola d’adults…).
o Recolzant i ampliant a totes les escoles públiques els “Tallers de
català per famílies” que ja s’estan duent a terme en algunes escoles.
o Creant “Tallers de català per famílies” a les llars municipals d’infants.

o Pensarem amb una aula d’extensió universitària més oberta,
ubicant-la als IES, per apropar la gent gran als joves.

Les escoles, el cor dels barris i de la Vila

L’educació no recau només en les famílies i els centres d’ensenyament sinó que el
barri i la vila són fonamentals. Volem que les escoles públiques de primària
presents a tots els barris que són espais de propietat pública i que estan ben
dotades-equipades , esdevinguin espais d’oportunitats culturals i motors
socials del barri més enllà de la seva funció per excel·lència. Establirem
programes de col·laboració, crearem xarxes entre centres i associacions del propi
barri o de la vila, buscarem vincles i aliances amb els veïns i veïnes….Anirem
avançant cap a aconseguir escoles obertes.
Ho farem coordinant-nos amb les direccions dels centres per tal de respectar l’ús
de les instal·lacions en l’horari no lectiu que depenguin dels propis centres.
•

Promourem els patis oberts a la nostra Vila, entenent que l’ús educatiu del
temps dels infants i adolescents fora de l’horari escolar forma part de la
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formació integral.. Ho Implementarem de forma progressiva en funció dels
paràmetres següents referits al barri on estan localitzades les escoles:

o La manca d’espais a l’aire lliure destinats a la pràctica esportiva i al
joc grupal.
o La necessitat d’aplicar programes de cohesió social.

o La necessitat d’espais per a la pràctica esportiva de les entitats de la
vila.

D’entrada oferirem aquest servei de manera progressiva als patis de
diversos centres escolars públics d’educació infantil i primària repartits per
la vila que són propietat de l’Ajuntament, en horaris rotatius de tarda
relacionats amb les hores de llum natural, de cap de setmana, festius i en
vacances escolars.

Donarem a conèixer aquest projecte a les direccions i els consells escolars
de les escoles de la ciutat, les entitats que treballen en el camp del lleure
infantil i juvenil, les entitats i empreses que ofereixen activitats
extraescolars, les entitats veïnals, etc. Buscar la implicació de les entitats
per vincular-les a aquest projecte.

•

Treballarem per afavorir la presencia de nenes en aquests espais buscant
que el programa treballi amb mirada coeducativa i faci que aquets espais (el
patis) no siguin dominat només per els nois.
Promourem l’ús de les biblioteques escolars fora de l’horari lectiu, com
espais complementaris i compensadors sòcio-culturals.
o En coordinació amb el Pla de biblioteques de Vilafranca.

o En coordinació amb el Pla de reforç escolar que es tiri endavant.

o Concebut com espai compensador de lectura, de reforç escolar i
d’oportunitat digital.

o Plantejarem obrir les aules d’informàtica com espais per garantir
l’accés a Internet i als equipaments informàtics. Caldrà dissenyar un
pla d’implementació.

o Plantejarem obrir els espais dels gimnàs dels centres per a ús social,
promovent les activitats esportives per infants, joves i adults.

L’equitat, la cohesió social i la inclusió al centre de la política educativa
•

Lluitarem contra les desigualtats educatives, siguin socials,
econòmiques o de capacitats, com a pas imprescindible per avançar cap a
una igualtat real d’oportunitats.
o Treballarem junt amb el Departament d’Educació de la Generalitat
per tal d’anar creant SIEIS als centres públics que encara no en
gaudeixen.
o Treballarem per fer un pacte municipal contra la segregació.

o Treballarem junt amb el Departament d’Educació de la Generalitat
per anar erradicant la segregació escolar:
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•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Demanarem la implicació de tots els agents presents a la comissió de
garanties de l’escolarització.

Plantejarem de manera responsable, un cop analitzades totes les dades de
l’alumnat de Vilafranca i de la previsió de natalitat, una política clara de
reserva de places, junt amb una detecció escrupolosa d’alumnat amb
necessitats de suport educatiu (NESE) així com zonificació escolar si les
dades un cop analitzades ho aconsellen.
Demanarem a l’administració competent la inclusió de beques de menjador
per aquell alumnat que tingui especial dificultat pel trasllat del seu domicili
a l’escola, quan el centre que se li atorgui no hagi estat en primera opció.

Crearem un observatori de la cohesió social que vetlli pel canvi de
tendència i avaluï els resultats de les accions que s’implementin per anar
erradicant la segregació.

Seguirem implementant, i si és convenient ampliant, el programa d’Ajuts a
l’escolarització, fent-ne un seguiment acurat i detectant aquelles situacions
encara no resoltes.
Ens coordinarem amb el Consell Comarcal per tal de fer un seguiment de les
beques de menjador, assegurant-nos que cap infant es quedi sense una
alimentació adequada. Vetllarem que l’alumnat de secundària que a
primària ha gaudit de beca tingui cobert el dinar.

Implementarem la tarifació social a l’Escola Municipal de Música com a
pas següent del projecte +Música que gaudeixen algunes escoles. Entenem
que tot l’alumnat de la vila ha de poder gaudir d’aquesta formació superant
la barrera econòmica si és el cas.
Estudiarem la implementació de la tarifació social per l’ús del Complex
Aquàtic.

Reformarem el Programa d’activitats extraescolars de Les Tardes;
buscarem acords amb les direccions dels centres i les AFA, de cara a crear
un Pla d’Extraescolars, vinculat a la iniciativa de Patis oberts, que
allunyi l’activitat lucrativa de les associacions i entitats i ofereixi amb
criteris de justícia social activitats extraescolars per a tots els infants sense
crear cap mena de diferència. Caldrà dissenyar un pla transitori de l’actual
oferta privada que s’ofereix a una oferta nova i social.
Potenciarem les activitats esportives a l’abast de tothom i especialment de
les famílies mes desfavorides econòmicament

Tornarem a programar casals d’estiu municipals i activitats de lleure a les
vacances de Nadal.
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La complicitat entre tots els agents educatius, la base de la vila-comunitat
educadora
Convençudes que només la construcció amb xarxa pot fer possible que
Vilafranca esdevingui un ecosistema educatiu, acabarem amb la devaluació de
la participació a la que se’ns ha acostumat darrerament. Hem d’avançar teixint
complicitats entre totes les persones.
•

•

•

Crearem el Consell d’Infants i Adolescents de Vilafranca del Penedès com
a òrgan de participació amb l’objectiu de fomentar la participació dels
infants i adolescents, millorar-ne la qualitat de vida i l’exercici dels seus
drets tal com reconeix el marc legal actual i, perquè les seves opinions
contribueixin a fer de Vilafranca una vila més humana i més educadora.

L’Institut Municipal de Formació (IMF) ha de ser l’estructura
administrativa que doni aixopluc a l’Escola Municipal d’Art Arsenal, a
l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet i a l’Escola de Formació
Professional i Enoturisme de Catalunya i treballarem per gestionar-les de
forma integral, eficient i participativa.

Posarem en valor el Consell Escolar Municipal. Fomentarem la
participació dels sectors representats, serem responsables amb el
compliment de les convocatòries segons el seu reglament així com en la
funció d’aquestes trobades. Farem que el consell torni al seu origen de
participació real, de debat constructiu. Treballarem per modificar-ne el
reglament a fi de:

o Incorporar l’opció de demanar acords o opinions als membres i fer
arribar aquests acords, sempre que el ple del consell ho aprovi, al ple
municipal perquè l’equip de govern ho tingui en consideració.

•
•

o Ampliar la representació de sectors ara no presents: les entitats de
lleure i les entitats de formació de la gent gran

Donarem suport a les iniciatives de coordinació entre les AFA, en tant que
agents actius en l’espai d’educació de la vila.

Fomentarem les coordinacions dels esplais i entitats esportives d’infants
i adolescents per tal que vagin coresponsabilitzant-se de la política
educativa del lleure a la vila.

Els centres educatius, pulmons de vida saludable

Treballarem perquè els centres educatius siguin una aposta decidida per la
qualitat de vida, especialment per les generacions futures.
•

•

Potenciarem el suport a les escoles, centres educatius i esplais perquè
adoptin la filosofia de les Escoles Verdes. Donarem suport a aquelles
iniciatives que puguin topar amb les possibilitats reals dels centres, com per
exemple ajudarem en el suport a horts escolars, jardins ecològics, galliners
escolars….

Acompanyarem la transformació dels espais dels patis dels centres públics
en espais de pati constructiu, amb zones de joc no sexista, amb zones
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•

•

•

•

•

SÍNTESI

d’oportunitats d’aprenentatge, amb zones on convisqui el horts i jardins
amb zones de joc lliure.

Treballarem per pacificar de cotxes els entorns dels centres educatius:
reduirem la presència de cotxes als entorns dels centres escolars i
incorporarem camins escolars que permetin crear entorns amb aire net,
reduir el transport privat i promoguin una mobilitat saludable i segura.
Comptarem amb una primera fase d’anàlisi en què la participació dels
diferents agents (veïns i veïnes, famílies, direccions, guàrdia urbana…) sigui
fonamental.
Avançarem en la sostenibilitat dels edificis que són de propietat
municipal, per això ens comprometem a fer un pla consensuat de millores,
que inclogui també el manteniment d’aquests edificis.
Seguirem donant suport al programa de salut escolar ESAP i fomentarem
les activitats esportives amb la finalitat d’acompanyar els infants i joves a
l’adopció d’hàbits saludables. (lligat a Patis oberts, extraescolars…)

Acompanyarem el servei complementari de menjador escolar com espai
educatiu i saludable, que fomenti una alimentació equilibrada i d’entorn
proper, que permeti aconseguir un temps educatiu de qualitat i asseguri un
servei públic en igualtat de condicions en tots els centres escolars.
Serem insistents en reclamar a l’administració autonòmica el dret al temps
educatiu de menjador, el dret a una alimentació saludable per a tot
l’alumnat.

Reclamarem suports educatius per alumnat amb discapacitat quan sigui
necessari; així com reclamarem que aquest servei l’assumeixi
l’administració i treballarem per fer una transició de la privatització actual
de la majoria de centres a una oferta pública.

Volem que Vilafranca sigui un vila educadora i cuidadora per a tothom.
Necessitem una acció política municipal més activa i compromesa en defensa
de l’educació pública al llarg de tota la vida.
L’equitat educativa, la inclusió i la cohesió social són elements a considerar en
tot moment. L’observatori de la cohesió social hauria de ser l’eina que garantís
aquests objectius bàsics.

La tarifació social garanteix la cohesió de la ciutadania en temps de crisi per a
aquells serveis que són d’interès social. Cal anar de la bonificació a la tarifació
social, que aparca el preu únic i l’adapta a la capacitat econòmica de les famílies.
Ajuntaments com el de Sant Feliu de Llobregat aplica amb èxit la tarifació social a
tots els serveis municipals, els gestioni o no l’ajuntament.
El Consell Escolar Municipal, l’Institut Municipal de Formació, les AFA, els
esplais, les entitats esportives infantils i juvenils… han de ser organismes
vius que treballin col·laborativament amb objectius comuns.

Cal un projecte educatiu de Vilafranca, una eina de planificació i participació
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ciutadana, emmarcat en la planificació global de la vila. La complicitat entre tots els
agents educatius és a la base de la comunitat educadora.

L’administració educativa i l’administració local han de treballar alineades i amb
eficiència.
Els centres educatius han de ser pulmons de vida saludable i sostenible.

Fora de l’horari lectiu algunes dependències escolars han de ser d’ús públic.

Per una mobilitat segura i sostenible cal facilitar els desplaçaments dels nois i
noies.
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COOPERADORA I SOLIDÀRIA
PRESENTACIÓ
Les propostes de Vilafranca en Comú en aquest àmbit de la cooperació i la
solidaritat responen a una dinàmica de baix a dalt, des de la ciutadania a les
institucions; des de la proximitat a la globalitat i es defineix com un impuls als
valors de la cooperació enfront la competició; de la solidaritat i l’empatia enfront el
recel i la desconfiança entre les persones.

El punt de partida és la certesa de la preferència de la ciutadania per aquests valors
vinculats a la fraternitat i la sororitat quan s’ofereixen condicions i recursos per a
desenvolupar-los.

Impulsarem iniciatives que fomentin la cooperació entre les persones amb la
promoció i recolzament als models cooperatius de treball, consum, d’habitatges i
també amb el suport i la visibilització de les pràctiques cooperadores i solidàries
que es manifesten en el sí de la ciutadania de la vila, en un enfocament de la
cooperació i la solidaritat de cara endins.
En aquesta perspectiva, també posarem en valor les activitats de l’Educació pel
Desenvolupament en tots els àmbits educatius tant les que realitzen les ONG com
les que impulsin centres educatius o entitats diverses del món associatiu.

Des d’un punt de vista cara enfora, volem una vila municipalista que es
comuniqui, es relacioni i arribi a acords de cooperació amb els municipis del seu
entorn, mitjançant la Mancomunitat Penedès Garraf o de forma directa amb
municipis veïns per a mancomunar determinats serveis o desenvolupar projectes
d’interès comú.

Volem que la capitalitat comarcal de Vilafranca es concreti en un paper proactiu en
aquest àmbit i també en el nivell de la Vegueria Penedès, desenvolupant un
veritable treball compartit amb Vilanova i la Geltrú, El Vendrell i Igualada per a
aconseguir una implantació d’una vegueria de serveis, descentralitzadora i
orientada a la ciutadania.

Volem que l’Ajuntament de Vilafranca, participi de forma activa i efectiva en les
nombroses xarxes de municipis catalans de les quals forma part, més enllà de les
adhesions formals. Cal prioritzar i donar sentit al paper del nostre ajuntament en
cadascuna d’aquestes xarxes.
En una visió cara en lluny: món volem que l’ajuntament de Vilafranca defineixi
clarament una estratègia per a la cooperació internacional. Volem que s’assumeixi
un compromís municipal institucional, explícit, clar i transversal. Volem que les
polítiques de cooperació internacional i d’educació pel desenvolupament es facin
visibles i participatives amb el protagonisme de la ciutadania, des de les ONGs, des
de les xarxa associativa.

Volem una vila acollidora i solidària amb les persones que han de fugir de les
guerres, les misèries i la persecució. Vetllarem pel compliment per l’Ajuntament de
Vilafranca, dels compromisos assolits en el marc de les campanyes impulsades pel
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i altres entitats, en solidaritat amb
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les persones que busquen refugi, ja sigui travessant la Mediterrània o per altres
vies.
CARA ENDINS: VEÏNS I VEÏNES
•

•
•
•
•

•

CARA ENFORA:

Impulsarem les iniciatives que promouen els vincles de
cooperació entre el veïnatge recolzant les xarxes i les iniciatives
locals de cooperació i ajuda mútua.
Impulsarem el Banc de Temps com a proposta oberta a tota la
vila.

Donarem ampli suport a les iniciatives ciutadanes de fires i
activitats d’intercanvi.
Proposarem un procés participatiu per a la redacció d’un Pla
Director del Voluntariat.

Treballarem pel reconeixement del dret al vot de les persones
estrangeres empadronades a Vilafranca i desenvoluparem les
accions informatives adreçades als col·lectius que tenen aquest
dret reconegut per convenis internacionals.
Prioritzarem les activitats d’Educació pel Desenvolupament i
sensibilització des de les ONGs locals i altres agents del món
associatiu, cultural i educatiu amb enfocaments innovadors.

Municipis veïns i Mancomunitat:
•

•
•

•

•

L’opció de mancomunar serveis ha d’impulsar-se amb criteris d’eficiència i
consens. Sota aquests criteris, s’ha de revisar el funcionament de la
Mancomunitat Penedès Garraf, especialment en el criteris de finançament
dels serveis mancomunats.

Definirem propostes estratègiques des del territori especialment en dos
aspectes fonamentals:

Evolució i planificació dels polígons industrials. Impulsarem la posada en
comú d’aquests polígons a les àrees més adequades de la comarca, evitant la
dispersió d’esforços i el consum desorbitat de sòl i recursos, i establint
mecanismes compensatoris entre municipis.

Mobilitat intermunicipal des del transport públic. Mobilitat Promourem
accions institucionals per millorar el transport públic (tan el de connexió
ferroviària amb capitals com Tarragona o Barcelona com el de nivell intern
de comarca amb autobús).
Formularem propostes plantejant també una gestió mancomunada de grans
equipaments esportius i culturals de gestió municipal.
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Nou model productiu a Vilafranca i al Penedès
o La nostra prioritat serà l’impulsar a Vilafranca i al Penedès un nou
model productiu que generi ocupació de qualitat, verda i de futur.

o Quilòmetre zero (Km 0): en condicions similars l’Ajuntament, el
Consell Comarcal i la Mancomunitat faran les contractacions de
serveis i subministraments donant prioritat a les empreses de treball
cooperatiu i cooperatives de serveis, empreses amb distintius de
qualitat ambiental de la comarca, i en especial les que destaquin per
la seva responsabilitat social.
o Recolzarem iniciatives que busquin fomentar l’economia local en
base als productes de proximitat reforçant els vincles comunitaris i
desenvolupant alternatives econòmiques sostenibles.
o Vetllarem per l’aplicació de la Carta del Paisatge i difondrem els
espais naturals protegits del territori: Parc del Foix, Parc d’Olèrdola i
Parc del Garraf.

o Donarem suport i potenciarem el sector de l’enoturisme en sentit
ampli. La cultura, paisatge, història, patrimoni, enologia i viticultura
del Penedès són un gran atractiu que cal promocionar per atraure als
visitants.

Vegueria Penedès: implantació efectiva i descentralitzadora

o Reconeguda la Vegueria Penedès, impulsarem que s’ompli de
continguts i capacitats reals i esdevingui una eina al servei de la
ciutadania del Penedès.

o La Vegueria ha de ser un instrument de efectiva descentralització de
diversos serveis de la Generalitat. Hem d’avançar cap a una realitat
administrativa que s’articuli en l’eix: Ciutadania – Municipi –
Vegueria – Generalitat.
o Vilafranca ha de posicionar-se en el seu rol de capitalitat comarcal i
exercir el seu lideratge i optar per un lideratge compartit amb
Vilanova, El Vendrell i Igualada en el context de la vegueria.

o Vilafranca ha d’optar per aquest lideratge a partir d’una relació
dinàmica i cooperadora amb els municipis de l’entorn.

CARA EN LLUNY: MÓN

La solidaritat i la cooperació internacional
o Assumirem un veritable compromís institucional per la cooperació,
fent-la visible i participativa de cara a la ciutadania.

o Revisarem la dotació de recursos i estructures destinades a la
Cooperació, reforçant la participació i la transparència.
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o Elaborarem, des d’un procés participatiu, una Carta Local per la
Cooperació en la qual es defineixin les línies estratègiques per al
període 2019 – 2023.

o Promourem la creació d’un Centre de Recursos per a la Solidaritat, la
Cooperació i el Voluntariat.

o Ampliarem el suport a les ONG i entitats que treballen en l’àmbit de
la cooperació i la solidaritat, facilitant aspectes com la formació, la
captació de voluntariat, la divulgació de les seves activitats, etc.

o Facilitarem la transversalitat de les accions i projectes municipals de
cooperació internacional, de forma que en tots els àmbits de
l’Ajuntament s’impliquin serveis i àmbits diversos: gent gran,
joventut, igualtat, convivència, ensenyament, formació i ocupació,
salut i consum, medi ambient, etc.
o Estudiarem l’estat i funcionament dels Agermanaments i acords de
cooperació en els que participa l’Ajuntament de Vilafranca per a
establir les prioritats en el marc de la Carta Local per la Cooperació.

o Prioritzarem les activitats de defensa de la Pau i els Drets Humans i
de divulgació del Comerç just des de la sensibilització i l’educació pel
desenvolupament.

Vilafranca, vila d’acollida.

o Desenvoluparem efectivament i de forma activa les línies
estratègiques definides pel municipalisme mitjançant el Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament en relació amb la crisi
humanitària a la regió mediterrània.

o Avançarem en la concreció de Vilafranca com a Ciutat Refugi,
desenvolupant polítiques d’acollida (Pla d’acollida) per a les
persones que fugen dels conflictes, la persecució i la fam.
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SEGURA I CIUTADANA
PRESENTACIÓ
L’informe anual de la Sindicatura de Greuges de Vilafranca mostra un percentatge
elevat de queixes vinculades al servei de la policia local, coincidint amb la posada
en marxa de la nova Ordenança municipal de civisme, que persegueix la
criminalització de les conductes considerades no acceptables, en comptes
d’apostar per plantejaments on la mediació i la policia de proximitat tinguin més
pes sobre en la tasca de la policia municipal.
Des de Vilafranca en Comú apostem per una policia que tingui com a funció
prioritària la defensa de les llibertats públiques, ser garant dels drets
individuals i col·lectius, vetllant per la seguretat de les persones i de la
comunitat.

Un model de seguretat pública de proximitat, que apropi les polítiques als
problemes i conflictes; amb vocació de servei públic. I vinculada a la prevenció,
la mediació i al diàleg en la gestió de conflictes. Aquest model ha de contemplar la
interlocució continuada amb el moviment veïnal, amb les associacions de
comerciants, amb les direccions de les escoles i amb el conjunt d’agents socials.

S’han d’articular plans específics, amb la col·laboració dels professionals afectats,
per prevenir i reaccionar amb agilitat quan es detectin els casos de violència
masclista i qualsevol amenaça contra la integritat física de les persones,
incloent la seguretat viària i la prostitució forçada.
CONVIVÈNCIA
•

•
•

•
•

•

Impulsarem un Pacte per la Convivència democràtica al municipi,
fonamentat en la laïcitat, generant espais de diàleg i desenvolupant mesures
d’interlocució i mediació per a la prevenció de conflictes en l’espai públic.
Garantirem la independència i neutralitat simbòlica dels ajuntaments de
qualsevol confessió religiosa.

Eliminarem qualsevol tipus de simbologia religiosa en els actes oficials, en
llocs i edificis de titularitat públic i suprimirem qualsevol homenatge públic
a imatges, sants o símbols religiosos.

Suprimirem les retransmissions de culte o ritus de caràcter religiós en els
mitjans de comunicació locals de titularitat pública.
Garantirem que en els cementiris públics i en tots els tanatoris es puguin
celebrar tot tipus de cerimònies, sense cap exclusió per motius de religió o
de conviccions.

Seguirem les recomanacions que la Llei de Culte de Catalunya sobre la
previsió de sòls, en els plans urbanístics, on s'admetin els usos de caràcter
religiós de nova implantació segons les necessitats i les disponibilitats dels
municipis.
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•
•

•

Vetllarem per la laïcitat en l’educació en els centres educatius de titularitat
pública i els sostinguts amb fons públics.

Garantirem el dret de les persones menors a no ser adoctrinades en els
centres públics i concertats, i vetllarem per l’eliminació de qualsevol tipus
de simbologia religiosa, actes i proselitisme religiós en el sí de les escoles.

Continuarem el treball de tolerància zero a qualsevol forma de racisme i
xenofòbia, prioritzant la lluita contra els delictes d'odi i discriminació als
municipis. Exercir l'acusació particular en els delictes greus vinculats a
racisme, xenofòbia, masclisme, homofòbia, aporofòbia i altres expressions
d'odi i discriminació, succeïts al municipi.

JUSTÍCIA I DRETS HUMANS
•

•

•

Defensarem una justícia propera. Reclamarem una Justícia propera,
defensar des dels municipis l'oposició a les tendències centralitzadores o
comarcalitzadores com en el cas dels anomenats jutjats de clàusula sòl o en
els jutjats de violència masclista o la tendència de deixar sense funcions els
jutjats de pau.
Potenciarem i ampliarem els serveis d'orientació jurídica dels municipis,
potenciant la conciliació i la mediació com a eines per a la resolució
alternativa de conflictes.
Donarem suport a aquelles mobilitzacions transversals i unitàries que
representin la pluralitat del 80% dels catalans i catalanes en contra de la
repressió i de la judicialització de la política.

UN MODEL DE SEGURETAT DE PROXIMITAT I COMUNITARI
•
•

•

•

•

Definirem un model de seguretat de les Policies Locals comunitari i arrelat
als barris.

Treballarem per definir millor el model de seguretat de Catalunya, el paper
de les policies locals que depenen dels Ajuntaments i la seva coordinació
amb el Cos de Mossos d’Esquadra.
Instarem el govern de la Generalitat a aprovar una nova Llei del sistema de
policia de Catalunya. Aquesta llei hauria de ser fruit de l’acord institucional
(entre Generalitat i entitats municipalistes), polític (de la major part de
forces parlamentàries) i social (amb els sindicats i les associacions de
comandaments dels diversos cossos policials).

La nova llei ha d’incloure un règim estatutari en part comú per a Mossos i
policies locals i en part diferenciat segons les característiques de cada cos,
uns mecanismes clars de coordinació, uns elements de sistema adreçats a
les policies locals i la incorporació de mecanismes moderns d’actuació com
la mediació o la lluita contra la violència masclista.

Elaborarem Plans Locals de Seguretat. L’elaboració d’aquests Plans ha de
contemplar mecanismes de participació de la ciutadania i de les entitats
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•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

locals. Incorporar la proposta de celebrar una Convocatòria Unificada
d’accés de les policies locals cada any.
Dotarem a la Policia Local amb una persona de referència i especialitzada
en violències masclistes (inclosa la violència sexual) i en LGBTIfòbia.

Confeccionarem per part de la Policia Local un mapa anual de les denúncies
i atacs de caràcter masclista i de LGBTIfòbia als municipis per tal de poder
articular polítiques públics específiques de prevenció, atenció i seguiment
en aquelles zones on es produeixin més violències.
La Policia Local s’implicarà en garantir el benestar animal.

Impulsarem un pla de formació específic per la policia local, amb la
corresponent dotació pressupostària.

Defensarem un model de seguretat basat en els principis que hem definit i
se subjecta a les competències municipals pel que descarta la configuració
d’unitats antidisturbis, atès que aquestes són competència d’ altres cossos
policials. En conseqüència no es realitzarà formació ni s’adquirirà material
orientat a aquestes funcions, per no correspondre a la policia local.

Implementarem Protocols d’Actuació per garantir el mateix paràmetre de
resposta davant cada situació determinada; i un Codi d’Ètica de la Policia
local tan per assegurar el respecte als drets fonamentals de la ciutadania,
com per proporcionar garanties als agents en l’exercici de les seves
actuacions professionals.

L'Ajuntament no col·laborarà amb els desnonaments que es produeixin
a la vila. Des de l’Ajuntament en cap cas es donarà cap ordre als serveis
socials, a la policia local, ni a cap altre servei municipal de col·laborar amb
desnonaments d’habitatges que siguin primer habitatge. En cas que el poder
judicial, sense passar per l’Ajuntament, ordeni directament a la policia local
o a un altre servei municipal que actuï, l’ajuntament recolzarà i donarà
suport polític, administratiu i jurídic als treballadors o treballadores
municipals que es neguin a col·laborar amb el desnonament.
L’Ajuntament donarà visualitat i farà un seguiment continuat de les
situacions de desnonament de primer habitatge que hi hagi a la vila, amb
protocols específics de seguiment per recolzar i buscar una solució ràpida
per a les famílies afectades.
La Policia Local mantindrà una interlocució continuada amb el moviment
veïnal, amb les associacions de comerciants, amb les direccions de les
escoles, i amb el conjunt d’agents socials.

Reunirem regularment el Consell de la Policia Comunitària i l’obrirem a
la participació no només de la policia local sinó també dels Mossos
d’Esquadra restringir les llibertats; per un nou model orientat a afavorir la
convivència, el respecte als altres, la participació i solidaritat.
La policia farà costat a les víctimes dels delictes, amb protocols específics
d’atenció a les mateixes.

Articularem plans específics per avançar-se als esdeveniments i reaccionar
amb agilitat, quan es detecti risc de violència masclista, de comportaments
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•

perillosos per a la seguretat viària o per a la integritat física de les
persones.

Revisarem els Plans de Seguretat i Emergències i facilitarem els mitjans i
la formació per als voluntaris de Protecció Civil.

Tornar a l’inici del capítol
Tornar a l’INDEX
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VILA SOSTENIBLE
La sostenibilitat és la capacitat d’un sistema biològic per mantenir-se actiu al llarg
del temps i, per extensió, s’aplica a la forma d’explotar recursos limitats per sota de
la seva taxa de renovació a fi d’assegurar la seva pervivència. En un món finit, de
recursos naturals limitats, immers en un creixement constant i descontrolat, la
sostenibilitat s’ha convertit en una qüestió central que interpel·la tota la
ciutadania. L’evidència del canvi climàtic i els problemes socials i mediambientals
derivats d’una economia embogida han de ser abordats a tots els nivells de
l’activitat política, incloent la municipal.
Volem una vila sostenible. Aquest propòsit té una vessant social i una vessant
econòmica. La primera suposa combatre les desigualtats contràries a la dignitat
humana i garantir. La sostenibilitat econòmica, garant de les futures generacions,
implica anar creant una xarxa de transport zero emissions, a més de desenvolupar
un teixit productiu i comercial que reverteixi els danys mediambientals.

Això significa, entre altres punts, crear un espai urbà amb recursos energètics
eficients i poc contaminants, eliminar la contaminació, potenciar els espais
verds, afavorir el transport públic en front del cotxe privat i desenvolupar
empreses solidàries i cooperatives. Tots els projectes impulsats des del
consistori, siguin urbanístics, culturals o econòmics, s’ajustaran a aquests
plantejaments i seran controlats per la població vilafranquina.
Vilafranca en Comú està compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic i
la transició energètica. Per una part la Llei del canvi climàtic aprovada pel
Parlament de Catalunya, amb concordança amb les Directives Europees, ens
exigeixen un canvi en el model de producció i de consum energètic. Per altre part
gràcies al desenvolupament de les energies renovables amb baixos costos, i a la
digitalització, el paper dels consumidors d’electricitat i de les administracions
públiques està canviant.
El desenvolupament de recursos energètics distribuïts per tot el territori del
nostre municipi i de la comarca, tant en mans dels particulars com de les
administracions públiques (producció i emmagatzematge a petita i mitjana escala),
pot permetre canviar la manera de comprar i vendre l’energia de forma més
democràtica, econòmica i eficient.

La gestió del residus urbans ha de ser un compromís entre les
administracions competents amb els ciutadans, comerciants, empreses de
serveis, etc. per tal de reduir els embalatges, envasos i contenidors de productes
en origen. Cal implementar la recollida porta a porta personalitzant els rebuig en
els supòsits que és més eficient associada amb una fiscalitat que gravi qui més
residus i deixalles genera.
Volem una vila que tingui cura dels seus animals de companyia: amb
l'Ordenança per la tinença responsable d'animals de companyia com a punt de
partida, i amb l'acompanyament de la pedagogia, volem fer una vila on tothom s'hi
senti cò mode, des del respecte a i per a tots els é ssers vius.
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AMBIENTAL I ECOLÒGICA
COMPROMÍS PER L'EQUILIBRI PLANETARI
El canvi climàtic i les seves conseqüències son un fet que darrerament està molt
present en la nostra actualitat, per la gravetat de la situació, segons indiquen els
informes científics, en els darrers anys s’han incrementat especialment els
fenòmens meteorològics extrems, la pujada de les temperatures, les sequeres, la
reducció de recursos, la pèrdua de biodiversitat, l’augment de plàstics als oceans,
etc., fenòmens que afecten la salut del planeta i també de les persones.

L’actual sistema econòmic és insostenible i un risc per la vida, i la capacitat del
planeta per sostenir aquest creixement econòmic s’està esgotant. Cal un nou model
econòmic que garanteixi el progrés social i no posi en perill el planeta. Necessitem
mesures urgents i efectives que puguin revertir aquesta situació.
Ara, i davant la gravetat i la urgència de la situació climàtica, de la biodiversitat i
ecològica, jovent d’arreu del mon s’està organitzant, manifestant i denunciant la
passivitat dels governs i empreses davant la situació d’emergència que viu el
planeta i que pot afectar seriosament al futur de les seves vides.

Últimament tant l’ONU, com la Unió Europea, alerten dels danys provocats per
l'escalfament global i adverteixen que si no es compleixen una sèrie de mesures
per intentar revertir aquesta situació en un futur proper hi poden aparèixer molts
problemes de salut en les persones i es per això que necessitem realitzar accions
diverses, contundents i urgents per protegir el medi ambient.
Molts governs, tant nacionals com locals, que anteriorment havien negat aquest
canvi climàtic, ara hi estan posant remei, per complir amb les exigències de la UE
de reduir un 40% les emissions d’efecte hivernacle pel 2030, però totes les
mesures son poques per aconseguir aquesta dada i per això des de el món local
tenim que anar un pas per endavant i intentar proposar mesures més actives i
eficients que afectin directament a la població.

Lluitar contra el canvi climàtic és lluitar per la societat d’avui i de demà, però
sobretot és important per crear una societat més igualitària, l’actual canvi climàtic
afecta directament i en diferent grau a part de la població més pobre i vulnerable
entre els quals destaquen particularment els joves i les dones, que pateixen o
patiran les pitjors conseqüències del canvi climàtic. Des d’aquest punt de vista, la
posada en marxa de polítiques efectives de lluita contra el canvi climàtic és, més
enllà de la seva dimensió ambiental, també una qüestió de justícia social.

Les poblacions i les persones som claus en la lluita contra el canvi climàtic i és per
això que des de Vilafranca en Comú creiem en la necessitat de canviar la relació
que els humans hem tingut amb el nostre entorn i apostem per un canvi de model
que eduqui en conscienciar en les persones sobre la importància de tenir un
posicionament crític i un compromís personal que ens faci avançar cap a una
transició energètica i garantir una sostenibilitat ambiental però també una visió de
sostenibilitat social, a més de realitzar un seguit de mesures urgents per intentar
revertir aquesta situació.
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REDUCCIÓ DE LA PETJADA ECOLÒGICA (REDUCCIÓ CO2 > -VEHICLES...)
Des de Vilafranca en Comú creiem que es possible reduir les emissions de CO2 a la
Vila, per això apostem per un canvi de model de mobilitat on es prioritzi i on
s’incentivi anar a peu, en bici, o en transport públic i utilitzar l’ús del vehicle privat
només quan sigui estrictament necessari.

Per això crearem un nou pla de mobilitat on es donarà prioritat als vianants i a l’ús
responsable de vehicles no contaminants, es crearan camins escolars fins ara
inexistents, es prioritzaran vials per anar a peu o en bicicleta entre els diferents
barris, i es connectaran els diferents serveis de la Vila com l’Hospital, les escoles,
els ambulatoris, per poder-se desplaçar a peu i reduir l’ús del vehicle privat i així
reduir la petjada ecològica.

Amb aquestes mesures reduirem les emissions de CO2 i promourem l’hàbit d’anar
a peu o en bicicleta, modificant el nostre estil de vida per un de més saludable on
tots i totes sortim guanyant.
També volem renovar la flota de vehicles municipals per vehicles i motos elèctrics
sempre que sigui possible i aprovar un pla d’incentius per fomentar l’adquisició de
vehicles elèctrics o l’ús de carsharing.

Volem que la gent camini, que utilitzi la bicicleta o el transport públic com a
primera opció, amb l’objectiu de minimitzar la petjada ecològica i propiciar
qualitat de vida i cohesió social
CONSUM RESPONSABLE

El consum de productes i serveis és un dels trets característics de totes les
societats. Però la tendència al consum excessiu i inconscient té com a
conseqüències que acumulem productes innecessaris, que degradem el medi
ambient i que impulsen un comerç no respectuós amb la societat.

Realitzar un consum responsable no sempre és fàcil per això volem estendre una
nova cultura del consum, més conscient i compromesa que pugui incidir de manera
positiva en les persones i el medi ambient. Per això recolzarem iniciatives
ciutadanes que promouen un consum responsable i ètic basat en la sostenibilitat i
en el respecte a la justícia social i el medi.

Promourem activitats formatives, de reflexió i debat, per a fer un consum
responsable: amb criteri, sostenible i transformador i on siguem conscients de les
conseqüències ecològiques, econòmiques i socials de les nostres compres.
Volem promoure que un consum responsable entre la població per això
fomentarem l’economia local i recolzarem l’obertura de comerços de proximitat
que siguin respectuosos amb el medi ambient i amb la societat.
També volem aplicar totes aquestes al consum que es realitza des de
l’administració i que també compleixi aquest requisits en les seves compres i on es
prioritzi un consum responsable amb

Recolzarem entitats que organitzin mercats d’intercanvi de roba, objectes, etc. Per
tal de reutilitzar, prevenir la generació de residus i de fomentar un consum
responsable entre els veïns i veïnes.
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EQUIPAMENTS PÚBLICS EXEMPLARS (FV, RECICLATGE H2O...)
El consum dels edificis i els equipaments municipals representa al voltant del 50%
de la despesa energètica municipal total. Així, doncs, es considera de vital
importància actuar sobre aquests equipaments per tal d'aconseguir un estalvi
d'energia i d'emissions. Al mateix temps, les actuacions en edificis municipals són
una eina clau per promoure les mesures d'estalvi i d'eficiència energètics, per ser
un exemple davant la ciutadania.
Volem accelerar les millores d’eficiència energètica contingudes al Pla de l’Energia.
Un pla que s’està executant massa lentament, però que tot i així demostra que
invertint i aplicant mesures d’estalvi ecològic i d’eficiència energètica l’Ajuntament
s’acaba estalviant molts diners en subministraments, sobretot d’energia elèctrica.
El Pla té com objectius principals realitzar inversions en eficiència energètica,
optimitzar la gestió energètica de l’Ajuntament, modernitzar les seves
instal·lacions i reforçar el seu compromís amb el medi ambient.
ECONOMIA VERDA

Creiem que un nou model econòmic social i sostenible es possible i col·laborarem
amb empreses i comerços que apostin clarament per un ús raonable de l’energia i
siguin responsables socialment.

L’economia verda és una gran oportunitat per crear nous llocs de treball
relacionats amb el canvi climàtic. Una nova economia basada en l’expansió dels
serveis socials, la cultura, l’educació, en les energies renovables, en l’estalvi i
l’eficiència de l’ús dels recursos, la rehabilitació d’habitatges, el transport públic i el
consum responsable. Una nova economia en la qual el treball d’autònoms i
autònomes, petites empreses i el sector social i el cooperativisme tinguin un paper
important.

L’economia verda representa una millora de la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes, i l’orientació cap a un model econòmicament més sostenible. La proposta
es basa en la imprescindible modernització del model productiu. Per això cal
accelerar la transició cap a un món en el qual la generació d’energia sigui
distribuïda i basada al 100% en l’ús de les energies renovables.

Impulsarem la creació de cooperatives i d’empreses d’economia social i solidària
com a eina per als processos de reconversió empresarial, vetllant per la
participació de les persones treballadores en els processos, i de reindustrialització.
Des de l’Ajuntament s’apostarà per una política d’economia verda i circular amb
l’objectiu d’afavorir la incorporació de criteris de sostenibilitat en les eines de
finançament municipal.
Mesures a realitzar per afavorir un nou model econòmic basat en l’economia
verda:
•

•

Comercialitzadora energètica i operador energètic municipal.

Estratègia Residu Zero. (Recollida porta a porta o sistemes de recollida
alternatius).
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•

Pacificació de carrers, creació de camins escolars.

•

Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis i habitatges.

•
•

Carrils bici i ampliació de la infraestructura ciclista.
Increment del transport públic.

•

Plans d’ocupació en economia verda i subvencions a la contractació.

•

Potenciar i regular el vehicle elèctric compartit.

•
•
•

Compra sostenible i ambientalització de contractes municipals.
Programa d’impuls a la generació amb energia solar.

Ajuts a la rehabilitació d’edificis que incloguin mesures energètiques.

AGROECOLOGIA
•
•
•

•

•

•

Facilitarem l’accés als horts ecològics a la gent amb pocs recursos i amb un
interès real per conrear el seu hort per a ús personal.
Fomentarem convenis per posar en servei els sòls en desús

Realitzarem cursos gratuïts de cultiu ecològic, treball a la vinya, i als
alumnes interessats facilitar-los l’adjudicació de parcel·les per
treballar, afavorint la continuïtat del treball al camp, fomentant el respecte
al medi ambient i natural, i dotar de recursos en un moments de dificultat
laboral.

Farem activitats pedagògiques d’agricultura ecològica, vertical i
cooperativisme. Fomentarem plantacions amb criteri de rotació de cultius,
per mantenir l’absorció adequada dels nutrients del sòl, control de plagues,
regeneració del sòl.

Proposarem crear horts ecològics a les escoles, biblioteques i diferents
espais públics on es pugui, amb l’objectiu de fomentar el treball en equip,
ensenyar
educació
mediambiental
i
compartir
experiències
intergeneracionals.

Farem servir jardineria ecològica. Introducció de plantes autòctones
adaptades a les condicions climàtiques, resistents les plagues i amb poques
necessitats de fertilitzants i d’aigua.

COMPROMÍS CONTRA LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Una dels principals fons potencialment contaminants de les nostres comarques són
les activitats extractives i de materials per la construcció pel seu elevat nivell
d’emissions de partícules en suspensió en l’ atmosfera i d’altres elements
contaminats.
Impulsarem un Programa de la vegueria Penedès per fer el seguiment i control de
la contaminació per partícules i emissions de les activitats extractives i de
fabricació de ciments.
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Exigirem informació periòdica sobre l’estat de la salut dels veïns i veïnes de
Vilafranca i del Penedès.

PACTE PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA: VILA PRODUCTORA D'ENERGIA
Vilafranca en Comú està compromesa amb la Llei del canvi climàtic aprovada
pel Parlament de Catalunya, que amb concordança amb les Directives Europees,
ens exigeixen un canvi en el model de producció i de consum energètic. En aquest
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sentit durant aquests quatre Vilafranca en Comú va apostat en la modificació del
model energètic de l’Ajuntament i de la Vila en el seu conjunt, i vam presentar la
Moció sobre el model energètic, l’energia verda, sostenible i solidaria, amb la
signatura d’un conveni amb la Cooperativa SOM ENERGIA, i amb la prevenció de la
pobresa energètica, que finalment va ser aprovada per tots el grups municipals.

Aquest compromís en la transformació del model energètic actual, basat en els
oligopolis elèctrics i el consum de recursos provinents d’energies fòssils que
afecten dramàticament el canvi climàtic, i que per altra part són recursos escassos i
no renovables, per un model basat en energies provinents de fons renovables
distribuïdes per les nostres llars, equipaments públics, activitats
econòmiques de serveis i comerç, polígons industrials, i espais públics
properes als nostres edificis.
Volem democratitzem l’energia: Gràcies al desenvolupament de les energies
renovables amb baixos costos, i a la digitalització, el paper dels consumidors
d’electricitat i de les administracions públiques està canviant. El desenvolupament
de recursos energètics distribuïts per tot el territori del nostre municipi i de la
comarca, tant en mans dels particulars com de les administracions públiques
(producció i emmagatzematge a petita i mitjana escala), pot permetre canviar la
manera de comprar i vendre l’energia de forma més democràtica, econòmica i
eficient.
Potenciarem una empresa municipal de serveis energètics (promoció,
producció, comercialització i agregador de serveis energètics). Amb el compromís
energètic dels Vilafranquins , del teixit comercial, de serveis i productiu/industrial
i amb els recursos agregats dels equipaments públics i espais lliures com a
potencials productors d’energia, Vilafranca pot ser una Vila que gestioni els seus
propis recursos d’energies renovables.
Amb la gestió d’aquests recursos és pot combatre la pobresa energètica i
aconseguir una producció i consum més econòmic, democràtic i col·laboratiu.

Proposarem l’aprovació d’una ordenança municipal de promoció de les
instal·lacions fotovoltaiques i d’altres fons d’energies renovables i la modificació
de les ordenances urbanístiques i fiscals per promoure la construcció bioclimàtica i
l’eficiència energètica de les edificacions.
GESTIÓ RESPONSABLE DELS RESIDUS
REDUCCIÓ
La gestió del residus urbans ha de ser en primera instancia un compromís entre les
administracions competents per tal de modificar l’actual model de producció i
utilització dels envasos, envalatges, etc. que s’ha de compartir amb els ciutadans,
comerciants, empreses de serveis, etc. per tal de reduir-los en origen.

Cal implementar la recollida porta a porta personalitzant els rebuig en els supòsits
que és més eficient associada amb una fiscalitat que gravi qui més residus i
deixalles genera.
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RECICLATGE
Implementar models que permetin assolir els percentatges de recollida selectiva i
reciclatge imposats per la Unió Europea (50% el 2020 i 60% el 2030) amb ajudes i
suport al món local.

Impulsar la bonificació la taxa d’escombraries a partir de l’esforç de reciclatge de
cada unitat familiar: qui menys genera i mes recicla, menys paga; i qui mes genera i
menys recicla mes paga.

Apostar per la innovació en el reciclatge d’envasos a través de projectes
innovadors a fi de reciclar més i millor.
REUTILITZACIÓ

Allargar la vida útil dels productes (manteniment, recuperació, reparació i
reutilització) i compartir serveis i productes.

Revisió del Pla de Prevenció de Residus que inclogui objectius i mesures concretes
per promoure la reducció en origen, la reutilització i la desmaterialització en tots
els àmbits:
Restringir fins a eliminar els plàstics d’un sòl ús.

Potenciar la reutilització d’envasos i embalatges, i promoure la seva
estandardització.

AFAVORIDORA DEL BENESTAR ANIMAL I LA TINENÇA RESPONSABLE

PRESENTACIÓ
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A la nostra Vila no nomes hi viuen persones, també hi viuen animals, ja siguin
domèstics o salvatges. És un deure ètic procurar el seu benestar i una convivència
pacífica.

Des de Vilafranca en Comú volem posar mesures per prevenir l’abandonament i el
maltractament als animals. Des del 2015 treballem pel benestar animal i la tinença
responsable i hem presentat dues mocions a l’Ajuntament que han estat
aprovades, convertint Vilafranca en una vila amiga dels animals: amb un Pla
Municipal i una nova Ordenança. A més, seguim treballant des de la Comissió de
benestar animal de VeC i participem activament a la Comissió de benestar animal
de l’Ajuntament.

Vilafranca en Comú ha presentar varies mocions pel benestar animal. La primera el
2015 i aprovada per unanimitat demanava habilitar una xarxa de parcs per a
animals; realitzar una campanya informativa municipal de microxip i de control
policial; promoció de l’esterilització de gats i gossos domèstics i de carrer i buscar
un conveni amb veterinaris a preu reduïts; organitzar activitats de conscienciació.;
promoure voluntaris al CAAD i transparència informativa; anticonceptius pels
coloms; reducció dels fitosanitaris químics i apostar pels ecològics. A partir d’aquí
es va crear a l’ajuntament una comissió de benestar animal i convivència on
treballen conjuntament les entitats, veterinaris, persones interessades, partits
polítics i el mateix ajuntament.

L’any 2017 La comissió de benestar animal de l’Ajuntament en la que participem
va redactar el Pla d’Atenció als Animals en un procés participatiu. Vilafranca en
Comú va presentar 18 esmenes. La Comissió va elaborar la nova ordenança de
Tinença Responsable i de Protecció Animal i VeC va presentar un model de les més
avançades i 13 esmenes, aprovant-se ambdues.

L’any 2018 VeC presenta una moció per a la creació d’un Consell Municipal de
Benestar Animal i Convivència, i també que els pressupostos del 2019 contemplin
les partides pressupostàries necessàries per realitzar: campanyes informatives;
control de microxip, ajudes a l’esterilització. Tots els grups municipals de l’oposició
van votar a favor i l’equip de govern en contra.

A la Comissió municipal de seguiment del Pla, VeC proposa i s’accepta que es
prengui acta de les reunions. També proposem: dedicar pressupost en prevenció
d’abandonament i maltractes, esterilització, microxip, tinença responsables i
convivència entre persones i animals. Plantegem la necessitat d’una mena de
seguretat social per a animals de companyia; i demanem una brigada de protecció
animal a cada municipi, dins d’un pla d’ocupació i control sobre els maltractadors i
abandonadors, i es proposa la seva rehabilitació.
Queda molt per fer, i ara que els animals son considerats, tant a nivell estatal com a
l’Ordenança municipal de Vilafranca, com a éssers sintents, hem de comptar amb
les eines necessàries per aconseguir-ho.

Actualment Vilafranca del Penedès te una Comissió de Benestar animal, un Pla
d’Atenció als animals i una nova Ordenança, gràcies a l’impuls de Vilafranca en
Comú. El Pla d’atenció d’Animals és insuficient i necessitaria més accions a
desenvolupar anualment i dotar-lo d’un major pressupost. També es necessari que
es compleixi la nova Ordenança Municipal de Protecció Animal i tinença
Responsable i nosaltres ens comprometem a fer-ho.
Programa d’actuació. 2019/2023. Vilafranca En Comú. Pàg. 124

PROPOSTES I ACCIONS
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Realitzarem campanyes continuades de prevenció dels abandonaments,
d’esterilització i de col·locació de microxip, subvencionades per
l’Ajuntament durant tot l’any.

Desenvoluparem campanyes de conscienciació del benestar animal
mitjançant xerrades educatives a escoles, instituts i associacions de veïns i
a entitats públiques o privades. Així com campanyes amb cartells al carrer i
als mitjans de comunicació contra el maltracte i l’abandonament animal.

Establirem convenis amb entitats animalistes, que rescaten i cuiden
animals del municipi.
Dedicarem una partida del pressupost municipal per a subvencionar la
despesa d’esterilitzacions, pinso i atenció veterinària.

Farem un control ètic de la fauna salvatge del municipi sempre que sigui
necessari.
Controlarem el benestar dels animal de granges garantint una vida digna
fins el seu consum. Es premiaran i difondran les granges responsables.

Controlarem les instal·lacions i condicions de vida dels gossos dels
caçadors.

Conscienciarem sobre els beneficis de la reducció de consum de carn a la
dieta i els beneficis de les dietes vegetarianes i vegana per la salut i el medi
ambient.
Aplicarem únicament com a mètode de control de colònies de gats el
mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn). Estem en contra de la
reubicació i del tancament en refugis dels gats ferals.

Establirem un protocol eficient per la recollida d’animals morts a la via
pública. Formarem a les brigades o empreses contractades de neteja o
jardineria per a que donin avís sempre que trobin un, per passar el lector
de microxip i avisar al possible propietari.
Facilitarem que els animals de companyia puguin entrar als establiments
públics i privats. I també que les persones sense sostre puguin entrar els
gossos als albergs.

Impartirem formació a la Policia sobre actuació i manipulació davant els
animals perduts o abandonats.
Millorarem el servei de recollida del CAAD d’animals perduts o abandonats,
o crear una brigada de recollida.
Aconseguirem un conveni amb un veterinari d’urgències que els preus
permetin donar assistència a tots els animals ferits ferals o abandonats.

Llicència municipal dels Gossos Potencialment Perillosos gratuïta per als
que presentin contracte d’adopció, per tal fomentar la tinença responsable.
També fer campanyes per donar a conèixer aquestes races i desmitificar la
seva perillositat.
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•

•
•
•
•
•
•

Utilitzarem fitosanitaris ecològics a tot el terme municipal per evitar
intoxicacions de persones i animals i també prevenir problemes hormonals
i respiratoris.
No permetrem circs amb animals, ja siguin salvatges o domèstics.

Ens adherirem als mercats ètics, no vendre cap tipus d’animals vius.

Ajudar ema la protecció i conservació de les espècies autòctones que
habiten al terme municipal.
Treballarem per aconseguir una Seguretat Social per als animals.

Portarem un control de les persones abandonadores i maltractadores
d’animals de la Vila.
Formarem Agents Cívics sobre tinença responsable

Amb aquestes mesures Vilafranca del Penedès aconseguirà ser un municipi lliure
d’abandonaments i maltracte animal. Si ara s’inverteix temps i diners en prevenció,
se n’estalviaran molt en un futur proper. També aconseguirem una vila més
solidaria i on tots els éssers vius puguin viure en harmonia.

Torna a l’inici del capítol
Torna a l’INDEX
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ELS PROJECTES ESTRATÈGICS DE CIUTAT PER FER POSSIBLE
LA VILAFRANCA QUE VOLEM

PRESENTACIÓ
Els projectes estratègics son els catalitzadors de l'acció de govern i estan
tenyits i impregnats pels eixos programàtics. Són els grans projectes
transformadors, i per tant contenen les accions concretes amb els que
aconseguirem els objectius de la Vilafranca del futur. Alhora que identifiquen
aquelles actuacions específiques que ens proposem executar en aquest proper
mandat.

La transversalitat és una de les condicions dels projectes estratègics, de tal
manera que en cadascun d'ells es creuen aspectes i accions que procedeixen dels
diferents eixos programàtics. La condició de transversalitat facilita i impulsa que
els projectes estratègics tinguin contingut intergeneracional o bé afectin a àmbits
temàtics diferents (salut i cultura, educació i espai públic...), o que transformació
física, social i econòmica siguin indissociables... D'aquesta manera tots els projectes
estratègics expressaran la recerca de la condició col·lectiva per a la vila del Bé
Comú, la idea de dret a la ciutat per a la vila Habitable, la garantia dels drets socials
per a la vila Cuidadora i la reversió de la destrucció planetària, de l'exclusió social i
de les economies extractives per a la vila Sostenible.
Els projectes estratègics son contenidors de projectes de diverses escales.
Així, els projectes estratègics poden ser projectes únics, o contenir en el seu si, una
sèrie de projectes més precisos que tenint temporalitats diferents formen i sumen
el projecte estratègic que té una mirada llarga.

Els projectes estratègics tenen diferents capes, de diferents intensitats i
temporalitats. De manera que poden ser projectes escalars, és a dir, que tinguin
capes diferents que poden respondre a diferents intensitats, més genèrics o més
particulars, que siguin urgents, a curt, mig o llarg termini. També tenen diferents
temporalitats: curt ò mig termini, sine die.

Els projectes estratègics intenten identificar processos de transformació que
ens acosten cap a la vila que imaginem, tenen accions immediates, o d'altres que
tindran durades més llargues però a iniciar immediatament, o bé a ritmes o
velocitats diferents.

En tots els projectes estratègics reconeixem aquelles accions que es
realitzaran durant els propers 4 anys de mandat i per tant ens permeten saber
en quin grau de maduresa deixarem Vilafranca, després de governar, respecte a
allò executable durant un primer mandat.
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LA CASA DE L’HOSPITALITAT

PRESENTACIÓ
A Vilafranca tenim importants mancances en equipaments per a les persones
grans. Mancances degudes a l'augment de l'esperança de vida i a la manca de
previsió dels governs responsables -local i autonòmic-.

Ara bé, més enllà de les mancances en nombre de places/espais, el model actual
d'atenció a les persones grans a la nostra vila, un model que porta sense passos
intermedis de la pròpia llar a una residència de final de vida, no és en absolut el
nostre model. La fractura vital que provoca és difícil de superar i està demostrat
que no és gens beneficiosa pel deteriorament cognitiu i la pèrdua d'autonomia que
comporta el pas dels anys.
A Vilafranca en Comú reivindiquem l'antic hospital de Sant Francesc situat al
mateix carrer de Sant Pere, per a les persones perquè, més enllà de recuperar el
seu caràcter d'hospitalitat, seria un primer pas per anar cap a un model comunitari
d'acompanyament a les persones en els diferents estadis de la seva vida.
Un model que permeti a les persones viure a la pròpia llar tant com sigui possible,
amb les adaptacions energètiques i arquitectòniques necessàries per erradicar la
pobresa energètica i la dificultat d'accés.

Un model que disposi d'habitatges adaptats, habitatges assistits, petits nuclis
residencials com la Plataforma de Serveis que volem a Sant Francesc.
Un model que ens porti només a un centre de final de vida quan la cura necessària
per evitar situacions de risc així ho requereixi.
SANT FRANCESC, CASA
model comunitari.

DE L’HOSPITALITAT,

és la nostra primera pedra d'aquest

I ho volem fer creant-hi una Plataforma de Serveis, que és la versió moderna -en
el sentit més ampli de la paraula- d'allò que fins ara coneixem com a Centre de dia i
Residència geriàtrica. Aquesta proposta ha estat desenvolupada als països nòrdics
amb un gran èxit social. I més recentment també a les nostres terres.
La Plataforma de Serveis estarà estructurada en un Centre de Serveis i tres
Unitats de Convivència.

El Centre de Serveis està pensat per a persones majors de 65 anys que, vivint a la
seva llar, volen passar el dia acompanyades, compartint àpats, activitats, serveis i
oci. Les Unitats de Convivència estan pensades per a persones majors de 65 anys
que residirien a Sant Francesc . Ambdues opcions compartirien espais d'oci i de
serveis i activitats.

Alhora, volem servar i potenciar les activitats culturals que actualment ja es
desenvolupen a Sant Francesc per tal de potenciar-lo com a espai
intergeneracional i cultural: recitals de poesia, conferències, espais de debat,
exposicions, concerts, etc.
Programa d’actuació. 2019/2023. Vilafranca En Comú. Pàg. 129

A la planta baixa, hi haurà els Espais comunitaris de la Plataforma de Serveis
-compartits pels usuaris del Centre de Serveis i de les Unitats de Convivènciacom és el menjador, la sala d'estar, la sala de treball per fer-hi tallers i dinamització
sociocultural, un petit gimnàs, un espai per a la Infermeria i l’Atenció Social, i un
espai pels serveis de cura personal com la podologia, la logopèdia, la fisioteràpia.
Tot plegat amb la disponibilitat de les noves tecnologies -internet i wi-fi- ja que és
una exigència de la societat actual.

Aquesta planta serà espai de trobada intergeneracional, ja que té comunicació amb
l'escola. Serà un espai ecològic perquè hi trobarem un hort i/o un jardí, on, al igual
que feien els monjos segles enrere, les usuàries conrearan productes pel seu
autoconsum. I continuarà sent un espai d'expressió de la diversitat cultural de la
vila, obert a tothom. I també hi haurà els espais tècnics, com la cuina i el rebost, la
bugaderia per a peces grans, les instal·lacions de manteniment, els magatzems, etc.
Les plantes primera, segona i tercera acolliran les Unitats de Convivència,
pensades per a persones que volen o necessiten ser cuidades i que convertiran
aquestes Unitats en la seva llar. Hi viuran acompanyades, compartint àpats, serveis
i oci i disposaran de la cura personal necessària per afrontar els diferens nivells de
dependència que requereixi la seva situació vital.

La majoria d'habitacions seran individuals i n'hi haurà una doble a cada Unitat.
Aquí els residents continuaran fent la mateixa activitat que feien a casa: preparant
els àpats, rentant roba, fent bricolatge... I compartiran i disposaran de tots els
serveis i instal·lacions de la planta baixa.

Aquest tipus de recurs petit i amb un model d'intervenció més flexible, té com
objectiu que l'usuari pugui envellir tal i com ha viscut a casa, mantenint les rutines
diàries i les seves preferències el màxim possible. En definitiva, mantenint el seu
projecte vital amb suport i acompanyament quan sigui necessari. Amb plena
autonomia, amb el màxim de mobilitat a peu de carrer i, si la seva salut ho permet,
interactuant, com tota la seva vida, amb la vila i les veïnes i veïns.
Aquest és el projecte que volem, que creiem necessari i que veiem possible, ja que
per aconseguir- ho només cal completar la segona fase de les reformes. Les
primeres ja es van iniciar en els anys 90. Malgrat que la segona fase va quedar
pendent, reconduir l'edifici cap a la nova Plataforma de Serveis, no només és
absolutament viable -tècnicament parlant- sinó que és la millor manera de seguir
dotant al vell Hospital de la seva condició original, de quan Sant Francesc fa més de
600 anys estava fora de la muralla de la vila, i era un centre d'acollida i hospitalitat.
Proposem recuperar Sant Francesc per a les persones i donar-li una nova vida
d'hospitalitat amb un projecte radicalment modern en termes assistencials i
socials pensant en el present dels nostres avis i en el nostre futur i el de les
generacions que venen.

I sobretot, volem recuperar Sant Francesc pel nostre company Josep Sala, que va
lluitar molt, des de l'Associació Fem Pinya per tal d'aconseguir un equipament per
a persones grans al centre de la vila. Aquesta Associació aleshores no se'n va
sortir . Nosaltres ara ho defensarem fins al final, en homenatge al nostre company,
que degut a la seva situació vital, no ens acompanya físicament i sí que ens
acompanya ideològicament i amb tota la força que continua tenint. Li devem a ell.
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LA CASA DE L’HOSPITALITAT té un gran potencial com a:
-

Centre de Serveis: per compartir à pats, serveis, activitats i oci.

-

Espais comunitaris: menjador, sala d'estar, sala de treball per fer-hi tallers
i dinamització sociocultural, gimnà s.

-

Noves tecnologies: internet i wi-fi.

-

-

Unitats de Convivència: per compartir habitatge, à pats, serveis, activitats i
oci.

Serveis de cura: Infermeria i Atenció Social, podologia, logopè dia,
fisioterà pia
Activitat cultural: exposicions, concerts.

Hort urbà, cuidat i dissenyat per les mateixes persones usuà ries

Servei de cuina: pensada per oferir à pats al mateix Sant Francesc i a
domicili.
Servei de bugaderia: per a les persones usuà ries i no usuà ries.

LA CASA DE L’HOSPITALITAT SEGONS CADASCUN DELS GRANS EIXOS:

la vila del Bé Comú:
-

Decidida mitjançant un procé s participatiu.

-

Diversitat cultural i social.

-

Desenvolupada comptant amb els ò rgans de participació adients.
Des de l’equitat, oferir igualtat d’oportunitats.
Equitat social vers les treballadores.

la vila Habitable:
-

Acompanyament adequat a les condicions fı́siques de cadascuna.

Acompanyament adequat a les necessitats psı́quiques i emocionals de
cadascuna.
Accessible a i per a tothom.

Convivè ncia intergeneracional: per proximitat amb Santa Anna.
Preservació del patrimoni arquitectò nic/histò ric/social.

la vila Cuidadora:
-

Acompanyament adequat a les condicions fı́siques de cadascuna.

Acompanyament adequat a les necessitats psı́quiques i emocionals de
cadascuna.

Bona comunicació amb la vida de la vila, tant per usuà ries com per
familiars, amigues, etc.
Garantia dels Drets Socials per a tothom.
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la vila Sostenible:
-

Ben comunicada, permet trasllats sostenibles

-

Desenvolupament de xarxa comunità ria, amb serveis de cuina i bugaderia
per a usuà ries i també per a persones externes que no volen cuinar o rentarse la roba.

-

Recursos energè tics eficients i poc contaminants.
Consum alimentari de proximitat.

Activitat econò mica de proximitat i col·laborativa/cooperativa: amb el
servei de cuina i bugaderia, per ex.

ELS PROPERS 4 ANYS

Accions a desenvolupar en el proper mandat
- Entrar en negociacions amb el Patronat de l'Hospital Vell.
- Encarregar una revisió exhaustiva de l'estat de l'edifici.

- Partint de la base de l'estat actual, posar el nostre projecte sobre plà nol.

- Iniciar la sol·licitud d'acreditació d'equipament per a persones grans amb
el govern autonò mic.

- Un cop l'acreditació està concedida, s'han d'iniciar els trà mits per la
concertació d'aquests equipaments.

- Previ a aquests passos, cal arribar a un pacte amb la Generalitat, en el
sentit que, un cop l'obra feta, les places s'acreditaran i concertaran. Aquest
é s un pas que s'ha de lligar molt bé a nivell jurı́dic.

Plans i projectes

- Augmentar els equipaments per a persones grans.

- Posar la primera pedra del nostre model d'atenció a les persones grans.

Inversions
-

Hi ha ajuts a la inversió per a aquest tipus d'equipaments via Caixes. La
Generalitat ho pot facilitar. Só n tramitacions lentes i plenes d'entrebancs.

Torna a l’inici del capítol
Torna a l’INDEX
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LA RAMBLA DEL SEGLE XXI: EL NOU EIX URBÀ D’EQUIPAMENTS I SERVEIS DE
VILAFRANCA A LA LLOSA DEL FERROCARRIL
PRESENTACIÓ:
Vilafranca com moltes ciutats ha crescut històricament a través d'una seqüència
d'eixos, que han anat desplaçant amb el temps la tensió urbana que ha determinat
la centralitat i la mobilitat. Primer va ser l'eix del carrer dels Ferrers, carrer de la
Cort i carrer Sant Pere, on es concentrava la mobilitat principal de la Vila, com a eix
nord-sud i que concentrava urbanitat, centralitat i mobilitat principal.

L'aparició del ferrocarril va suposar un nou eix de tensió que va estimular el
creixement al voltant del ferrocarril, per una banda estirant del centre cap al
ferrocarril amb la consolidació del barri del poble Nou, i a l'altra banda de la via,
amb l'aparició del barri del Molí d'en Rovira, aprofitant les possibilitats del
ferrocarril com a transport de mercaderies, i per tant la consolidació d'un barri
"industrial" al voltant de l'elaboració dels vi.
Al tombant entre els segles XIX i XX, es va anar consolidant l'actual eix de
l'avinguda Barcelona, rambla Nostra Senyora i avinguda Tarragona, on si bé una
part de la centralitat institucional amb la plaça de la Vila, va quedar dipositada en
el primer eix, la nova urbanitat cívica i sobretot la mobilitat de la nova carretera N340 va acabar consolidant aquest nou eix més modern, amb una gran dimensió que
li va permetre assumir aquesta nova centralitat amb les noves institucions, el
Casal, els grans cinemes Majèstic, Victòria i Cal Bolet, el centre Agrícol, ... com una
nova expressió de la vila moderna.
Posteriorment, en el tombant de segle XX al XXI, va ser el desdoblament de la
mobilitat, traient el trànsit de pas de la N-340 amb una simple variant rodada.
Ara amb el soterrament i la posterior cobertura del ferrocarril, s'ha obert la
possibilitat d'un nou eix carregat de la nova urbanitat del segle XXI, on les noves
institucions, els nous equipaments i el nou espai públic ajudin a configurar una
nova Rambla que doni resposta als reptes del segle XXI.

Per tant ja no ens val la idea de la simple cobertura convertida en aparcaments de
vehicles. Si l'estratègia de la pacificació ens ha de portar progressivament a una
vila amb els mínims vehicles possibles, i la màxima vida peatonal possible, no pot
ser que passem d'una fractura provocada pel ferrocarril, a una fractura plena
d'aparcaments. Necessitem cosir barris, amb nous usos, noves oportunitats i un
espai públic al servei d'aquesta nova civilitat.
LA RAMBLA DEL SEGLE XXI, EL NOU GRAN EIX

URBÀ DE NOVA CENTRALITAT

La obertura de la coberta de la via com un nou espai de centralitat urbans suposa
un projecte de futur, un projecte per la comarca i un projecte per la Vilafranca del
segle XXI. Les 85 hectàrees per redefinir el futur creixement dotacional de la Vila
de forma sostenible territorialment, socialment i econòmicament.

Afortunadament l’enjardinament que s’ha efectuat durant aquest darrer mandat no
suposa cap impediment per repensar els usos, els nous eixos cívics o connectors
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entre els barris de la Vila i la ubicació de noves dotacions al voltant de l’estació de
Rodalies i de l’estació d’autobusos.
Eix dels nous equipaments:

Cal per tant dotar de servies aquest eix de transport públic en una visió de la
Rambla del Segle XXI com a eix de centralitat i creixement que s’ha d’unir al centre
de la Vila i als seus eixos comercials i de serveis amb uns carrers reurbanitzats com
una gran zona comercial i de serveis que connectarien el carrer Comerç amb les
rambles de Vilafranca i els carrers comercials del Centre de la Vila.
Eix del transport públic:

La Rambla del segle XXI es converteix amb l'eix que comunica les estacions de
ferrocarril i d'autobusos, per tant és prioritari per a aquest projecte garantir
l'estratègia del transport públic de Vilafranca respecte la comarca i respecte les
altres vegueries, i d'una manera especial amb l'àrea de Barcelona i la de Reus i
Tarragona. Cal per tant que en aquesta estratègia es treballi per a garantir
l'eficiència del sistema de transport públic, es facin compatibles i complementables
els diferents modes de transport i que els horaris garanteixin l'intercanvi modal.

Cal treballar d'una manera especial la mobilitat dels veïns de la comarca, per tal
que puguin reduir la seva dependència obligada del vehicle, i per tant cal estudiar
les alternatives amb mobilitat sostenible, compartida i de transport públic
possibles.
Eix de l'activitat pública i activador de l'activitat econòmica:

Aquest projecte a curt, mitjà i llarg termini a de ser un dinamitzador de centralitat
d’equipaments públics i d’activitats privades que contribueixi a la dinamització
d’aquest nou eix de centralitat urbana i dels seus barris (Moli d’En Rovira, la
Girada, el Poble Nou,) que amb el barri de la Barceloneta i les rambles uneixin
aquest nou eix amb el centre de la Vila.
LA RAMBLA DEL SEGLE XXI SEGONS CADASCUN DELS GRANS EIXOS:

La vila del bé comú:
Proposta participativa per la creació d’un nova zona central d’espais lliures,
dinamització social, cultural i econòmica, en l’eix del transport públic local,
comarcal i regional, que així mateix uneixi el centre de la Vila amb els Barris de la
Barceloneta, Molí d’en Rovira, la Girada i el Poble Nou. Centralitat que ha de
respondre a les necessitats del transport públic i la mobilitat però també a les
necessitats dotacionals i de serveis dels nostres barris.
La vila habitable:

Reordenació i reurbanització dels vials que uneixen el centre de la vila conformant
una nova zona de centralitat des de les rambles de Sant Francesc i de Nostre
Senyora fins l’Estació de la RENFE i l’Estació d’autobusos i la llosa de la via (Carrers
del Bolet, del Casal, Migdia, carrer/carretera de Vilanova i Misser Rufet.

Urbanització d’un vial central que uneixi la Plaça de l’Estació (Plaça de la
República) amb el nou edifici de l’estació, nous equipaments públics i de serveis,
permeables amb l’espai públic i zones verdes i unint-se amb el carrer Comerç i
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continuant amb el connector verd del carrer --, connectant-se amb els carrers del
Molí d’En Rovira fins el sòl no urbanitzat.
La vila cuidadora:

Situar en l’eix del nou vial de la nova estació del ferrocarril i l’eix de la carretera
Tarragona, entre l’estació d’autobusos i l’Arxiu Comarcal els equipaments públics
socials, culturals esportius (com poden ser dotacions d’habitatge a preu taxat,
centre cívic, biblioteca, pistes esportives), així com serveis econòmics, ( com poden
ser centres de negoci, restauració, comercial, formació, etc.) que donarien suport a
la plaça de la República i al carrer Comerç, al Barri del Poble Nou i de la Girada.

La vila sostenible:

Aquesta intervenció s’ha de desenvolupar amb la participació pública i amb la
intervenció de les diferents administracions implicades (Ajuntament, Vegueria,
Adif, etc.) i amb la participació de la iniciativa privada i amb un programa
d’actuacions que equilibri la voluntat d’espai públics, dotacions i activitats
econòmiques que facin d’aquesta intervenció d’aquesta Rambla del segle XXI un
projecte socialment, ambientalment i econòmicament sostenible.

Aquest projecte permetrà la creació de nous equipaments, d’una nova
connectivitat i centralitat dotacional sense grans increments de consum de nou sòl
i cohesionant el centre urbà amb els nostres barris.
ELS PROPERS 4 ANYS

Accions a desenvolupar en el proper mandat
-

Negociació amb ADIF per determinar el projecte de la nova estació de
Rodalies amb nous equipaments públics i privats. Projecte de connexió
plaça de la República (Estació) amb el carrer Comerç.

Diagnosi participada sobre els usos de la nova rambla: Paral·lelament a les
negociacions amb ADIF s’ha de començar un procés participatiu amb
especial incidència en els barris del Moli d’en Rovira, La Girada, El Centre
Vila, la Barceloneta i el Poble Nou per determinar les prioritats amb
equipaments públics i comunicacions (eixos cívics) i la seva situació en la
rambla del Segle XXI

o Atenen la negociació amb ADIF i el procés participatiu
d’equipaments i mobilitat s’implementarà un nou projecte amb l
reordenació dels actuals aparcaments per tal de prioritzar els eixos
cívics i la implantació de nous equipaments.

o Conjuntament amb el desenvolupament del projecte de la Rambla
s’haurà d’emmarcar en la Revisió de la modificació POUM del carrer
Comerç a partir de les necessitats de nous equipaments i espais
lliures i connectivitats de la Rambla del Segle XXI i les interaccions
amb els barris del Molí d’En Rovira, la Girada i la Barceloneta.

Plans i projectes
-

Pla director dels usos de la nova rambla: cultura, esport... (procés
participatiu)
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-

-

Projecte de remodelació de la llosa (Rambla del Segle XXI)
Estratègies per al transport públic vila i entorns

o Estratègia per al transport públic extern: RENFE, ATM amb la
connectivitat i aparcaments de proximitat i dissuasius.
o Estratègia per la mobilitat sostenible respecte als nuclis de la resta
de la comarca, en lògica de vehicle compartit i de transport públic

Projecte de la biblioteca /equipament mixte: biblioteca/centre cívic
o Sobre la llosa o reciclant una nau del carrer comerç

o Reurbanització dels nous eixos cívics i els nous equipament
(Projectes a curt, mitjà i llarg termini)
o Espais esportius/culturals/socials (primer quadrienni)

Inversions
-

La biblioteca / centre cívic / ateneu entitats

-

espais esportius/culturals/socials (primer quadrienni)

-

Reurbanització dels nous eixos cívics i els nous equipament (Projectes a
curt, mitjà i llarg termini)

Torna a l’inici del capítol
Torna a l’INDEX
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LA VILA PASSEJABLE: ELS CARRERS I LES PLACES PER A TOTHOM
PRESENTACIÓ
La Vila Passejable es basa i se sustenta en la creació d'una xarxa d'eixos cívics, amb
la pacificació d'una tria de carrers estratègics que comuniquen els equipaments
amb més alt contingut social, escoles, centres sanitaris, equipaments cívics,
esportius i culturals..., una bona part dels espais públics més emblemàtics i que
travessaran i irrigaran la totalitat de la vila.
Es tracta que aquesta xarxa d'eixos cívics, comuniquin tots els barris a través del
centre de la vila, atenent a la idea de vila passejable. La xarxa dels eixos cívics
esdevindrà passejable a partir de la idea d'inversió modal, fent el mode de
mobilitat prioritària siguin els vianants. Després vindran les bicicletes i altres
modes de mobilitat personal com els patinets. I finalment només hi podran circular
aquells vehicles rodats d'origen i destí, per als residents o persones que hi
treballin.

Donada la inversió modal, els eixos cívics podran ser concebuts en plataforma
única, de forma prioritària, sense distingir l'espai segregat i específic per als
vehicles rodats, i per tant el domini serà clarament peatonal.
Amb la idea de passejabilitat i per tant el poc trànsit rodat, aconseguim que
aquests eixos tinguin un caràcter molt més de vianants, i per tant ens permeten
que siguin l'estructura bàsica que utilitzin per a desplaçar-se les persones grans,
els infants, les persones amb diversitat funcional... per tant es converteixen amb la
base de l'estructura cívica de l'espai públic. Així qualsevol veí d'un barri podrà
anar a qualsevol altre barri, o bé al centre de la vila, passejant i podent-se
despreocupar dels riscos que suposa la mobilitat rodada.

Intentarem que aquests eixos cívics relliguin d'alguna manera el sistema d'espais
lliures -parcs i jardins-, i per tant això permet visibilitzar i fer possible el concepte
de vila jugable, entenent que la xarxa d'eixos cívics més espais lliures determinen
que la vila pot ser jugable en tota la seva dimensió i no només restringit a les àrees
de joc específiques. Això vol dir tenir molta cura en el disseny d'aquests nous eixos
per tal que tots els seus elements de mobiliari urbà, de paviments... facilitin el
concepte de jugabilitat. I per tant aquests carrers convertits en nous eixos cívics
esdevinguin veritables camins escolars, ja que aniran comunicant i teixint l'accés a
la xarxa d'escoles de la vila.
LA XARXA DELS EIXOS CÍVICS DE LA VILA PASSEJABLE

Partim d'una proposta d'eixos cívics, que haurem de ratificar o revisar després
d'un procés de participació que debatrà quina és la xarxa més adequada a ulls dels
veïns i veïnes. Partim de quatre eixos que pretenen relligar Vilafranca, entre barris,
abastar una bona part dels equipaments estratègics en clau social, vincular i per
tant fer xarxa amb els espais públics més emblemàtics. Amb el temps aquests eixos
cívics es podran anar completant fins a arribar la màxima dimensió passejable de
la vila.
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•

•
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Dels Instituts Eugeni d'Ors i Alt Penedès a l'Hospital Comarcal: aquest
eix reproduiria el primer gran eix històric i fundacional de la vila, i va des
del carrer sant Pere, carrer de la Cort, es bifurca entre els carrers dels
Ferrers i de la Font, i els carrers Santa Magdalena i Montserrat, carrer de
l'Espirall; i relliga els instituts Eugeni d'Ors i Alt Penedès, el mercat i el parc
de Sant Salvador, l'antic hospital -aviat serà la Casa d'Hospitalitat- l'escola
Sant Josep, la Rambla de Sant Francesc, l'Ajuntament i la plaça de la Vila i
Sant Joan, l'escola Estalella Graells, els Trinitaris, la plaça Manuel Milà i
Fontanals, el Cementiri, l'Escola Pau Boada, els Bombers i l'Hospital
De la zona esportiva als equipaments de la Girada: aquest segon eix
resseguiria, l'avinguda Catalunya, l'avinguda del Pla del Diable, el carrer
Assumpta Trens, el carrer Joan XXIII, el carrer Oviedo, el carrer de la
Paloma, el carrer Bisbe Morgades, fins la llosa de la via -aviat la Rambla del
Segle XXI-; i relliga els equipaments de la zona esportiva, l'alberg, el parc de
sant Julià, els jardins del Tívoli, fins l'estació d'autobusos, els jutjats, la llar
d'infants el Parquet, l'escola Dolors Piera, i l'Institut Nou

De la Rambla de la Generalitat a l'institut Milà i Fontanals: aquest
tercer eix va seguint la Rambla de la Girada, el camp del Cellerot, el passeig
Rafael Soler, -i un ramal que ve de la residència Ricard Fortuny pel carrer
General Vallès i l'avinguda del Garraf-, el carrer de cal Bolet, carrer de Sant
Joan, places de Sant Joan i de la Vila, carrer Santa Maria, places de Sant
Maria i Jaume I, carrer Ferran; i aniria relligant la Rambla de la Girada, la
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•

residència Ricard Fortuny, l'estació d'autobusos i del ferrocarril, el Cap i
l'Ateneu, la capella Sant Joan, l'Ajuntament, el Vinseum, la biblioteca Torres
i Bages, i l'Institut Milà i Fontanals.

Del CAP nord a l'Escola Cristòfol Mestre: aquest quart eix discorre a
través dels carrers Pere Alegret, carrer General Zurbano, plaça Torres i
Bages, carrer Papiol, rambla del segle XXI, plaça de l'Estació, passeig del
Camp dels Rolls, passeig Rafael Soler, carrer Ramon Freixas; i aniria
relligant, el Cap Nord, la comissaria dels mossos d'esquadra, l'escola Mas i
Perera, l'estació del ferrocarril, l'estació d'autobusos, escola Montagut i
l'escola Cristòfol Mestre

Xarxa de camins escolars i camins segurs

Els eixos cívics de la Vila Passejable esdevindran una autèntica xarxa de camins
escolars, ja que precisament tracten de relligar tots els equipaments docents de la
vila, i per tant això els convertirà en una estructura de camins segurs, ja que per tal
que siguin bons per als infants i nois que van a les escoles i els instituts, ho seran
també per als avis i la gent amb diversitat funcional.

La mirada pedagògica sobre la vila adquirirà una nova dimensió, en la mesura que
apareix aquesta nova capa que permet connectar les escoles, amb els equipaments
esportius, culturals i tot el sistema d'espais lliures de la vila
I la Vila Passejable serà per tant Vila Jugable

Aquesta primera xarxa d'eixos cívics que donen sentit a la Vila Passejable, s, i per
tant de camins escolars, que són camins segurs, ens permet explorar amb una
mirada de tota la vila , la idea de ciutat jugable, molt més enllà de les àrees
específiques de joc, aconseguint que els infants puguin reconèixer tota aquesta
xarxa com a prolongacions de la vida i la mirada dels infants. Això es produirà quan
l'espai públic i els seus elements urbans es dissenyin, pensant amb la utilització i
les possibilitats de jugabilitat dels infants.
En poder disposar d'aquesta nova xarxa, Vilafranca esdevindrà una vila passejable,
ja que l prioritat dels vianants permetrà que puguem utilitzar els eixos cívics com a
nous passejos i per tant introduirem una dimensió més lenta i per tant més
amable a l'espai públic.

Serà clarament passejable, si també pensem amb la gent gran, que necessiten més
espais protegits de l'impacte del sol, i per tant pensem amb més vegetació, si
introduïm bancs i seients que permetin descansar entre els trajectes que fan els
avis...
Les bicicletes

I cal pensar amb els altres modes de mobilitat sostenible i segura com les
bicicletes, i els nous eixos cívics poden ser un gran suport per dotar la vila, d'una
estructura de recorreguts ciclables, entenent-los no com a carrils d'ús exclusiu per
a les bicicletes, sinó com a espais compartits, i per això és molt important entendre
que la bicicleta va després dels vianants.
Això no exclou que hem d'incrementar la xarxa de carrils d'ús exclusiu per a la
bicicleta, sobretot quan la dimensió dels carrers ho permetin. A la resta de carrers,
Programa d’actuació. 2019/2023. Vilafranca En Comú. Pàg. 141

ni eixos cívics ni carrils bici exclusius, han de permetre les condicions de seguretat
vial per a les bicicletes, i això fonamentalment és una qüestió de velocitat màxima,
que caldria limitar.
La cultura del manteniment de l'espai públic

Com ja hem demostrat en el darrer mandat, Vilafranca pateix un greu problema de
manteniment de l'espai públic. És per això que aquesta qüestió es convertirà en
absolut rellevant a l'hora de treballar en paral·lel a la d'aquest nou concepte de
Vila Passejable a través del nous eixos cívics. I caldrà prendre clares mesures no
només per a mantenir l'espai públic existent sinó que en la lògica de la durabilitat,
garantir que les noves configuracions de l'espai públic a través dels eixos cívics
siguin de fàcil manteniment.
Urbanisme tàctic i estructurant

No sempre caldrà recórrer a la urbanització definitiva i serà possible recórrer a
formes d'urbanització transitòries que permeten fer els canvis funcionals bàsics
per tal que l'espai d'aquests nous eixos siguin fonamentalment per a vianants. Per
tant amb recursos econòmics molt bàsics serà possible arribar a iniciar el
desplegament dels eixos cívics.
Una vila més lenta: accessibilitat, seguretat i velocitat a l'espai públic

És absolutament imprescindible que aquesta nova concepció de l'espai públic de la
Vila Passejable fent i pensant l'espai públic per als vianants, faci un pas més en el
concepte de l'accessibilitat universal, i això vol dir tenir en compte les dificultats de
mobilitat sobretot de les persones grans i de les persones amb diversitat funcional
(física o visual). Això vol dir reduir i eliminar totes les barreres arquitectòniques
de l'espai públic, i garantir les mesures de seguretat per als discapacitats visuals, i
configurar els nous eixos cívics sense cap mena de barrera arquitectònica.

També és molt important incorporar el sentit de la seguretat a l'espai públic en
tota la seva dimensió. És evident que un espai pacificat de vehicles rodats com
seran els eixos cívics, conté ja unes condicions de seguretat en termes
d'accidentabilitat molt superiors

I un dels factors determinants és la velocitat dels vehicles. És evident que per als
eixos cívics, amb prioritat invertida a favor dels vianants, la velocitat dels vehicles
ocasionals ha de ser molt baixa, mai superior als 10Km/h. Però hem d'aprofitar per
baixar la velocitat dels vehicles a tota la vila, per tenir una vila més segura en
termes d'accidentabilitat. Cap carrer hauria de tenir una velocitat superior a 30
km/h, però a més cal fer-ho efectiu. Aquesta limitació màxima permetria que les
bicicletes també hi poguessin circular amb unes bones condicions de seguretat.
Urbanisme amb perspectiva de gènere: intergeneracionalitat i diversitat

Si apliquem la perspectiva de gènere en la concepció de la Vila Passejable,
aconseguirem que la idea d'espai públic segur s'estengui a tots els col·lectius. La
mirada amb ulls de dona, ens ajuda a concebre l'espai públic amb molta més
sensibilitat cap a tots els col·lectius més vulnerables, els infants, els avis i àvies, les
persones amb diversitat funcional... Per això amb la mirada amb perspectiva de
gènere si la ciutat és millor per a les dones, també ho és per a tothom, i per això la
xarxa d'eixos cívics esdevindrà una veritable xarxa de vida quotidiana molt potent.
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Certament la mirada amb perspectiva de gènere sobre la ciutat aporta associat un
concepte de seguretat a l'espai públic, que és molt important per a protegir la
vulnerabilitat dels infants i joves, les dones, els avis... i d'altre col·lectius a tot tipus
d'agressions, de tipus masclista, de delinqüència, i inclòs també el mercadeig de
drogues a l'espai públic.
Tinença responsable d'animals i espai públic

Com que els eixos cívics son l'estructura bàsica de la Vila Passejable, és evident que
serà un espai molt favorable al gaudi dels animals. Per això és molt important que
en l'exercici de la millor convivència possible a l'espai públic, puguem exercir un
sentit exemplar de la tinença responsable amb els animals. És per tant necessari
identificar aquells espais més adequats per al passeig dels animals de companyia,
de la mateixa manera que cal que els propietaris dels animals disposin d'unes
bones eines i referències per tal que garanteixin el respecte mutu entre els animals
i les diferents persones que conviuen a l'espai públic.
LA VILA PASSEJABLE SEGONS CADASCUN DELS GRANS EIXOS:
La vila del bé comú
La lògica de la Vila Passejable està en la clau de pensar en una ciutat millor per a
tothom, des dels infants a les persones grans, passant d'una manera especial per a
les persones amb diversitat funcional. És un projecte que per sobre de tot busca el
benefici del bé comú, és bo per a cadascuna de les persones i ho és com a col·lectiu.
La vila habitable

La pacificació de determinats eixos de la vila, garantirà una millor convivència, i
farà que els veïns i veïnes, puguem millorar les nostres condicions de gaudi de
l'espai públic. El desplegament de la Vila Passejable a través dels eixos cívics
aportarà un enorme avanç en la idea del dret a la ciutat i d'una manera particular
en el dret a la salut, per a les persones que hi passejaran i per al propi espai urbà.
Aconseguir que l'espai públic, esdevingui una prolongació de l'espai domèstic,
gràcies a millorar-ne les seves condicions de confort, és la millor expressió de les
oportunitats de convivència a l'espai públic.
La vila cuidadora

La reducció de vehicles millorarà les condicions de salut, i per tant hi haurà menys
contaminació acústica i menys contaminació atmosfèrica... Tenint cura dels drets
dels avis, dels infants, de les persones amb diversitat funcional, estem millorant els
drets dels ciutadans que utilitzen l'espai públic i estem afavorint el seu ús.
La vila sostenible

L'eliminació progressiva de vehicles, és una clara contribució a la reducció de la
destrucció planetària, reduint la contaminació i per tant millorant l'impacte de la
petjada ecològica. L'eliminació dels vehicles fomentarà l'ús de la bicicleta i per tant
serà una contribució a un sector econòmic en clau de sostenibilitat. Fer la vila més
saludable és una bona manera de contribuir a la reducció de les desigualtats
socials, quan venen determinades per les condicions negatives de saludabilitat
derivades de l'exposició dels vianants a la contaminació, al risc d'accidentabilitat.
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ELS PROPERS 4 ANYS
Accions a desenvolupar en el proper mandat
-

-

Diagnosi participada sobre els eixos cívics estratègics:

o en una primera fase la Vila Passejable a través d'un procés
participatiu es debatran, analitzaran i es proposaran alternatives a
partir de la proposta de nous eixos cívics

o en una segona fase, s'estudiarà el desplegament de la proposta de
Vila Jugable a partir dels eixos cívics, així com les condicions físiques
i d'urbanització de la ciutat passejable

Consulta pública sobre la priorització: un cop estudiades les alternatives
dels eixos cívics, es farà una consulta per tal d'establir la priorització en
l'execució dels nous eixos cívics

Desplegament de la xarxa ciclable: s'impulsarà l'estratègia per a garantir les
condicions i garanties per a la implantació universal de la bicicleta a l'espai
públic
o espais de convivència: eixos cívics i carrers ja pacificats

-

o carrils exclusius per a la bicicleta interns i externs, especialment la
connexió amb els polígons industrials de les rodalies de Vilafranca
o convivència a la resta de carrers

Estratègia de reducció de velocitat: a partir de l'estratègia de Vila
Passejable, s'establirà una pacificació generalitzada a un màxim de velocitat
de 30Km/h, i es determinaran els instruments per a garantir la limitació de
velocitat
Ordenar la privatització de l'espai públic (terrasses...): per tal que l'espai
públic garanteixi el seu ús com espai per a vianants, es reglamentarà la
capacitat d'explotació per a les terrasses de bars i restaurants
S'estudiaran les alternatives possibles de vincular els espais de mercats a
l'espai públic als barris respecte els nous eixos cívics

Plans i projectes
-

Pla i planificació del procés de desplegament de la Vila Passejable: un cop
determinada l'estratègia dels eixos cívics es farà el pla de desplegament
Projectes dels eixos cívics executables en mandat: es redactaran en funció
de la priorització els corresponents projectes constructius
Pla de Vila Jugable: es desplegarà el pla per a la vila jugable a partir del
procés participatiu, i que s'anirà incorporant pel que respecta a la
transformació física als corresponents projectes constructius dels eixos
cívics
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-

En paral·lel a l'estratègia de Vila Passejable, en lògica de Vila Jugable
s'elaboraran els projectes dels entorns escolars segurs al voltant de les
escoles i instituts com a prolongació dels eixos cívics
Estratègia urbanisme amb perspectiva gènere a l'espai públic: es redactarà
una estratègia i un manual per a aplicar la perspectiva de gènere en la
transformació i millora de l'espai públic
Pla de manteniment espai públic: es farà un pla estratègic de manteniment
de l'espai públic i d'eliminació de les barreres arquitectòniques

Estratègia responsabilitat de tinença d'animals: es desenvoluparà una pla
estratègic per a estudiar i regular la tinença responsable d'animals, pel que
respecta a les condicions de l'espai públic i pel que respecta als
responsables dels animals, pel que respecta la condició de convivència

Inversions
-

Execucions estructurants i execucions tàctiques: s'executaran en funció de
la planificació i els projectes redactats, les corresponents obres
d'implantació de la xarxa d'eixos cívics.
Execució dels entorns escolars segurs.

Torna a l’inici del capítol
Torna a l’INDEX
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XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA: VILAFRANCA AMB L'ECONOMIA
COL·LABORATIVA, EL COMERÇ LOCAL I EL CONSUM DE PROXIMITAT
PRESENTACIÓ
L’objectiu estratègic d’aquest projecte és la creació a l’Ajuntament d’un
Departament transversal d’economia solidària que, com a nucli motor i en
col·laboració amb les entitats socials i associacions de cada barri, impulsi una
xarxa econòmica orientada al bé comú; la solidaritat intergeneracional; l’economia
local, el comerç, els serveis de proximitat; la cooperació; la transició energètica, el
consum de proximitat i l’enoturisme.
Aquest Departament ha de promoure la coordinació i l’intercanvi entre les entitats
econòmiques i els col·lectius socials per tal de llençar projectes comuns; i reforçar
el comerç de proximitat i la promoció del consum del comerç local. En aquest
sentit fem plenament nostres les 10 mesures per cooperativitzar els municipis
que han presentat les cooperatives de Treball de Catalunya i Coopsetània.
El Departament ha de treballar col·laborativament amb les entitats assistencials i
organitzacions solidaries, cooperatives, entitats econòmiques, associacions de
botiguers, associacions de veïns i/o entitats de barri o grups informals com a
agents actius per a l’articulació d’una xarxa solidària de proximitat. Així com amb
els municipis veïns amb un pla per dotar de recursos i serveis el polígons
industrials, la mobilitat interurbana i la transició energètica.
També s’ha d’aprovar un model de contractació pública de l’Ajuntament per tal de
facilitar la participació en la contractació de les activitat, empreses, i col·lectius
professionals d’economia social, pimes, i el comerç i serveis locals.

Finalment, la Xarxa d’economia solidària comptarà amb un Pla de Rescat Social per
a fer front a les necessitats socials més urgents, després de l’elaboració d’una
diagnosi social externa; i un Pla d’Impuls Econòmic de la vila que estructuri les
accions vers l’economia local i l’economia verda, el comerç, els serveis de
proximitat, la cooperació, la transició energètica, el consum de proximitat i
l’enoturisme.
XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA: Línies d’actuació estratègiques:
Solidaritat intergeneracional
o Promoció d’accions solidàries entre Casals d’avis/grups informals de
majors amb llars d’infants, escoles, IES, Esplais.
o Acompanyament i suport persones majors: Soledat; pobresa energètica;
emergència habitacional
o Cohabitatge intergeneracional

Cooperació i ajuda mútua: bon veïnatge
o Bancs de temps
o Fira d’intercanvi
o Cooperativisme de consum
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Economia social i de la petita i mitjana expressa.
o Impuls del comerç local i de proximitat.
o Priorització dels sectors econòmics socials i cooperativistes
o Impuls model cooperatiu d’habitatge en cessió d’ús.
o Promoció del voluntariat, l’associacionisme i la participació
democràtica

Barris en transició

o Pla de rehabilitació energètica d’habitatges amb els propietaris i els
sectors professionals, instal·ladors...

o Promoció del cooperativisme i l’autoconsum energètic.
o Consum provinents de fonts renovables.

o Garantir la producció del sòls rurals amb nous parcers, horts urbans i peri
urbans.
Educació, formació i informació KM 0
o Obrir les instal·lacions dels centres educatius com a centres socials dels
barris
o Tallers per a joves de mecànica, reparacions i reciclatge.

o Economia, consum responsable i cooperativisme en les activitats
formatives.
o Educació ambiental i energètica

o Espais municipal d’assessorament dels drets: habitatge, consum
energètic, igualtat, ocupació, operacions bancàries.

PLA DE RESCAT SOCIAL

Des de Vilafranca en Comú considerem que la principal prioritat de l’Ajuntament
ha de ser l’atenció a les persones, especialment a les que estan passant situacions
més complicades i per això hem dissenyat un Pla de Rescat Social, per fer front a
l’emergència social que estem patint.
Malgrat hi ha qui pensa que la crisi ja ha passat, la realitat és que la crisi ha vingut
per quedar-se i malgrat alguns “brots verds” la desigualtat social s’ha cronificat.
Per exemple, a Vilafranca del Penedès hi ha 1.500 persones que, sense polítiques
socials, no estarien alimentats. En concret hi ha 450 menors que reben aliments del
Rebost Solidari, és a dir el 5% dels nens i nenes de Vilafranca! Per altra banda,
1.150 alumnes de primària (un de cada quatre) i uns 300 de secundària (16,5%)
reben ajuts escolars.

Cada any mes de 600 persones son ateses per primera vegada pels Serveis Social,
fins a un total d’unes 4.100 cada any (un 10% de la població). A més, oficialment, hi
ha un miler de persones/habitatges que viuen una situació de pobresa energètica; i
prop d’un miler de persones/famílies han estat desnonades a Vilafranca des del
2008..
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No podem perdre de vista que avui a Vilafranca hi ha 2.250 persones que busquen
feina i no en troben (un 12% de la població activa), i un 62% son dones. Moltes
més persones treballen com a assalariades o autònomes en situació de precarietat,
amb molt pocs ingressos, ja que un 85% dels contractes que es fan son temporals.
La pobresa en les seves diverses vessant afecta especialment a les dones, als
infants i a la gent gran.
Per això la nostra primera prioritat és aquest Pla de Rescat Social, perquè volem
una Vilafranca que no deixi a ningú enrere, que recolzi aquelles famílies que
passen per un moment de dificultat, una Vilafranca que ofereixi a tots els nens i
nenes un present i un futur digne.
L’objectiu d’aquest Pla és que Vilafranca del Penedès no tingui cap família sense
sostre, alimentació, aigua, llum o gas.

Aquest pla no parteix de zero, sinó de les polítiques socials que ja té l’Ajuntament
de Vilafranca, també en coordinació amb les entitats que col·laboren amb l’atenció
a les famílies que passen per dificultats, fent front a l’emergència social. Però
pensem que cal anar més enllà i que és possible fer-ho amb els recursos i les
competències municipals:

1.- La nostra proposta és un increment del 50% dels recursos destinats a
garantir l’alimentació, els subministraments bàsics i l’allotjament de la
ciutadania de Vilafranca en situació més vulnerable, posant una especial
atenció en els infants, i en la seva alimentació suficient, saludable i equilibrada.

-

-

Actualment l’Ajuntament destina el 0,78% del pressupost municipal
(355.000 €) a alimentació, subministraments bàsics i a allotjament
d’emergència i problemàtiques hipotecàries i de lloguer.

La proposta de Vilafranca en Comú (Pla de Rescat Social amb un
increment del 50% dels recursos actuals) suposa destinar-hi l’1,17% del
pressupost municipal (532.500 €), és a dir, un increment de 177.500 € que
creiem que és molt necessari, i que seria assumible:
o Ajustant la despesa del capítol 2 del pressupost (despeses corrents
en béns i serveis).

o Accelerant les millores d’eficiència energètica contingudes al Pla de
l’Energia. Un pla que va costar massa que l’Ajuntament aprovés, i que
s’està executant massa lentament, però que tot i així demostra que
invertint i aplicant mesures d’estalvi ecològic i d’eficiència
energètica l’Ajuntament s’acaba estalviant molts diners en
subministraments, sobretot d’energia elèctrica.

2.- Pel que fa l’habitatge, hem de tenir present que, si l’Ajuntament només
disposa de 90 pisos de lloguer social, si actua coordinadament amb la
Generalitat i les entitats socials de la Vila, pot actuar sobre un parc de 320
habitatges socials. Cal prioritzar doncs la màxima coordinació entre
administracions i entitats.

Així mateix l’Ajuntament ha d’accelerar la inversió per ampliar el parc
propi: Cal incrementar la inversió en el programa de rehabilitació
d’habitatges tant amb convenis amb propietaris, com comprant i
rehabilitant pisos que pel seu estat de conservació tinguin un preu
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assumible per l’Ajuntament i, sobretot, accelerar l’execució del que es
pressuposta. En aquest sentit proposem un increment del 50% del
pressupost d’inversió en rehabilitació d’habitatges (passant de
300.000€ a 450.000€ a l’any). Aquesta inversió, es finança ajustant a la
baixa la inversió nova (també al capítol 6 d’inversió del pressupost). Aquest
pla hauria d’orientar-se a incrementar 15 habitatges disponibles a l’any,
cosa que, en 1 legislatura, permetria doblar el parc municipal actual.
També cal destinar 550.000€ anuals a l’adquisició d’habitatge per
posar-lo en el circuit públic, no necessàriament assistencial i en format de
lloguer.
Implantar el 30% de reserva d’habitatge en les noves construccions en
sol urbà consolidat per destinar-lo a habitatge assequible, de protecció
oficial. Si aquesta mesura s’hagués aplicat quant la va proposar Vilafranca
en Comú, l’any 2019 s’haguessin generat 40 habitatges de protecció oficial.

Com a mesura per augmentar els ingressos es proposa augmentar l’IBI,
dins els límits establerts, als valors cadastrals superiors als 300.000€, la
qual cosa permetria donar ajudes a famílies amb dificultats i obtenir
recursos per augmentar la inversió en habitatge públic i social.
Per fer una veritable política d’habitatge digne i assequible cal recuperar
l’Oficina Municipal d’Habitatge.

3.- Aquest Pla de Rescat Social requereix, necessàriament, mantenir el
caràcter públic d’Aigües de Vilafranca, és a dir garantir-ne el control
democràtic municipal per evitar els sobrecostos que genera el lucre
mercantil privat amb un bé comú com l’aigua quan es privatitza, com veiem
a l’àrea metropolitana de Barcelona. Recordem que l’aigua suposa el 14,5%
del pressupost municipal consolidat. Que tothom tingui aigua i que aquest
recurs es gestioni de forma sostenible és una de les competències més
importants de l’Ajuntament, un dels poders més grans que tenim la
ciutadania de Vilafranca.
En aquest sentit som contraris a la política del PDECAT i PSC de
descapitalització de la companyia municipal d’aigües, perquè entenem que
els beneficis de la companyia s’han d’invertir en: tenir un sistema de
bonificacions socials i mediambientals, millorar la xarxa, i introduir-se en el
subministrament d’energia.

4.- També incloem en aquest Pla el reforç i la millora del Programa
d’Ajuts a l’Escolarització, que actualment cobreix a 1.444 nens i nenes de
la Vila i que ha de garantir que no hi ha exclusions en la igualtat d’accés a
totes les activitats educatives. També aquí la nostra proposta és un
increment del 50% dels recursos veritablement destinats a aquest
programa, fins els 300.000€. Aquest increment ja és assumible amb el
pressupost vigent, només cal garantir que s’executa.
5.- Auditoria social

Paral·lelament al Pla de Rescat Social, que és un pla de xoc per fer front
immediatament a l’emergència social, Vilafranca en Comú també preveu
actuar a mig i llarg termini una auditoria de diagnosi social de la vila, que
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permeti recollir dades més acurades sobre la població i detectar possibles
persones i col·lectius en risc d’exclusió social. L’objectiu és facilitar una
major planificació de les necessitats, per preveure i evitar situacions de
vulnerabilitat extrema.

LA XARXA SOLIDÀRIA I L’ECONOMIA SOLIDÀRIA SEGONS CADASCUN DELS GRANS EIXOS:
La vila del bé comú:

Una economia, uns serveis, uns barris organitzats per el bé comú , la proximitat i la
cohesió social.
Pla d’Impuls Econòmic.
La vila habitable:

Invertir en la renovació dels edificis: Habitabilitat i eficiè ncia energè tica.
Espais pú blics urbans dels barris i els carrers al servei de les persones.
Posar les instal·lacions escolars al serveis dels barris.
La vila cuidadora:

Creació de la xarxa d’atenció a les persones grans.
Pla de Rescat Social

Obrir els equipaments pú blics (escoles, antic hospital, etc.) a les activitats
intergeneracionals, amb un programa definit per els centres docents per tal dotar
de recursos a les activitats dirigides a aquests col·lectius
La vila sostenible:

L’habitatge, la pobresa energè tica, el consum responsable i de proximitat al centre
de les polı́tiques tranversals municipals.
L’economia circular com a model per reordenar la recollida de la brossa domestica,
en l’à mbit de la Mancomunitat de Municipis Penedè s Garraf .
ELS PROPERS 4 ANYS

Accions a desenvolupar en el proper mandat
-

Creació del departament transversal de la xarxa social, l'economia
col·laborativa, el comerç i els serveis local, i el consum de proximitat, que
coordini l’acció municipal de l’activitat econòmica local vers la generació de
treball de qualitat.

Plans i projectes:
-

Pla de contractació pública social i de les PIMEs, seguint uns paràmetres socials,
mediambientals i feministes.
Creació d’una Oficina de gestió en matèria d’Habitatge, pobresa i transformació
energètica i el consum, que estructuri la política municipal d’habitatge dignes i
assequible i que sigui punt de referència de la ciutadania.
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-

Pla d’Impuls Econòmic per a fer front a les necessitats socials més urgents de les
veïnes i veïns.

-

Pla d’Impuls Econòmic que estructuri les accions vers l’economia local i
l’economia verda i fomenti el treball de qualitat i el consum de proximitat.

-

Pla d’ajuts a la promoció i d’incentius fiscals a la promoció econòmica de
l’economia familiar i les PIMEs

-

Dotar de recursos i inversió el Pla d’Impuls Econòmic.

Inversions

-

Dotar de recursos i inversió el Pla de Rescat Social,

Torna a l’inici del capítol
Torna a l’INDEX
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CAP AL PARC SOLIDARI D'HABITATGE: PER UN HABITATGE DIGNE I
ASEQUIBLE PER A TOTHOM

PRESENTACIÓ
A Vilafranca del Penedès hi ha uns 19.000 habitatges majoritàriament de propietat
(un 80%) i amb poc lloguer (un 15%) o d’altres fórmules (5%). Aproximadament
uns 1.600 d’aquests habitatges estan buits i la meitat d’aquests estan en mans de
grans tenidors, bancs i fons d’inversió (fons voltor), sense que el govern municipal
actual hagi emprès cap acció per revertir la situació.

La població vilafranquina segueix tenint moltes dificultats per accedir a un
habitatge digne i assequible degut a l’augment dels preus de compra i de lloguer,
especialment d’aquests darrers. També segueixen produint-se desnonaments
hipotecaris i per lloguer. A tot plegat hi ha contribuït la conversió dels dret a
l’habitatge en una inversió financera i especulativa, que ha encarit artificialment
els preus tant de compra, com de lloguer. A la qual cosa ha contribuït la
progressiva desregularització del mercat de lloguer i les facilitats donades als fons
voltors, com a resultat de la inhibició dels governs de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya respecte a l’habitatge públic.
Els grans problemes que té l’habitatge avui a Vilafranca són que:
-

no hi ha un parc públic de lloguer i els preus dels privats són molt elevats;

-

no hi ha iniciatives públiques i/o de cooperació per fer habitatge social;

-

hi ha un gran desequilibri entre l’oferta de lloguer, que no arriba al 15% del
total, front a la demanda de lloguer que representa el 85% del total;

els preus de compra i de lloguer estan augmentant i són inassequibles per a
moltes famílies;
que l’equip de govern local, format pel PDECAT i el PSC, no ha tingut una
política activa per defensar aquest dret ciutadà durant aquest mandat 20152019.

D'acord amb la necessitat estructural d'habitatge i tal com estableix la Llei
d'Habitatge cal haver arribat abans del 2027 al 15% de parc solidari d'habitatge
destinat a polítiques socials. Aquest parc solidari contempla habitatge públic i per
tant de lloguer (no habitatge privat fet amb diners públics), habitatge amb dret de
superfície on l'administració conserva la propietat del sòl, habitatge de lloguer
amb iniciatives socials del tercer secor, però també habitatge de propietat de
protecció oficial. Per altra banda ens trobem amb un parc d'habitatge força envellit
i amb un problema important derivat de la seva antiguitat, que és la seva fragilitat
energètica i en el qual també ha d’actuar l’Ajuntament a partir de la Llei contra
l’emergència habitacional i la pobresa energètica (Llei 24/2015) aprovada pel
Parlament de Catalunya i recentment recuperada; i de la Llei 4/2016 de Mesures de
protecció del dret a l’habitatge de les famílies en risc d’exclusió residencial.
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EL PARC SOLIDARI D’HABITATGE
Davant de la manca estructural d'habitatge assequible i davant l'envelliment del
parc d'habitatge, plantegem dues línies bàsiques d'actuació a la recerca de garantir
el dret a l'habitatge per a tothom.
Enfortiment del parc solidari d'habitatge
-

Activar la construcció d'habitatge públic de lloguer

-

Impulsar la cessió de sòls de propietat municipal per tal que iniciatives socials
del tercer sector construeixin habitatge de protecció oficial

-

Recuperar la degradació i la pèrdua d'habitatge del casc antic

-

Impulsar l'habitatge amb dret de superfície, posant a disposició sòl municipal per
a la creació d'un cohabitatge intergeneracional a cada barri de la vila

Estratègies de rehabilitació dels barris més envellits
-

Rehabilitar els barris més deficients en clau energètica

EL PARC SOLIDARI D'HABITATGE SEGONS CADASCUN DELS GRANS EIXOS:
La vila del bé comú
-

Garantir el dret a l'habitatge digne i assequible

-

Impulsar la rehabilitació del patrimoni comú

-

Habitatge públic lloguer

-

Impuls del dret de superfície i del dret d'ús

La vila habitable
-

Impuls del 30% d'habitatge en sòl consolidat

-

Habitatge intergeneracional: joves i avis

-

Rehabilitació bàsica i energètica

La vila cuidadora
-

Pel cooperativisme comunitari

-

Impuls de la construcció sostenible

-

Incrementar la confortabilitat de l'habitatge més vulnerable

La vila sostenible
-

Apostar pel cooperativisme empresarial
Impuls sector construcció

ELS PROPERS 4 ANYS
Accions pel proper mandat
-

Recuperar l’Oficina Municipal d’Habitatge que coordini les accions per a
garantir un habitatge digne i assequible per a tothom.
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-

-

Convertir l’actual Comissió Municipal d’Habitatge en un Consell
Municipal d’Habitatge, obert a la participació les entitats que treballen en
aquest àmbit.
Impulsar accions i donar suport a iniciatives legislatives que blindin
definitivament la qualificació d'habitatge protegit

Comprometre's a que l'ajuntament a l'aplicació dels límits en els preus de
lloguer que determini la Generalitat

Impulsar la construcció d'habitatge protegit per part del tercer sector

Plans i projectes
-

Elaborar el Pla Local de l'Habitatge que incorpori el desplegament d'iniciatives
d'habitatge públic a cada barri

-

Desenvolupar el tanteig i retracte, que permeti incrementar el parc públic
d'habitatge, de tal manera que l'Ajuntament sigui el primer comprador en
qualsevol transacció de compra-venda d'habitatges, i així garantir i contribuir a
l'objectiu de consolidar el parc d'habitatge públic (de lloguer) i que estigui
distribuït per tota la vila.

-

Desenvolupar la iniciativa del 30% d'habitatge protegit en sòl consolidat que
garanteixi que en totes les promocions de nova construcció o de gran
rehabilitació dintre del casc urbà, es destini un mínim d'un 30% a habitatge
protegit, i que en cas de venda s'activi el tanteig i retracte.

-

Treure a concurs la cessió de sòls municipals per a la creació d'un cohabitatge
intergeneracional a cada barri impulsant l'estratègia cooperativa en la
construcció.

-

Pla estratègic de futur per a la rehabilitació dels habitatges als barris
més
envellits, amb la gestió col·lectiva de les comunitats d'impuls municipal.

-

Construcció de dues promocions d'habitatge públic, en els barris més castigats
per la manca estructural d'habitatge

-

Augmentar un 50% la inversió en la rehabilitació d’habitatges per a ús
social passant dels 300.000 als 450.000 anuals.

Inversions

-

Pla d'ajuts a la rehabilitació energètica dels habitatges

-

Destinar 850.000€ anuals a l’adquisició d’habitatge per a incrementar el parc
públic i per tant de lloguer, per al públic general i del qual només un percentatge
es destini a les necessitats assistencials.

Tornar a l’inici del capítol
Tornar a l’INDEX

Programa d’actuació. 2019/2023. Vilafranca En Comú. Pàg. 156

Programa d’actuació. 2019/2023. Vilafranca En Comú. Pàg. 157

TRANSICIÓ ENERGÉTICA: CANVIEM L’ENERGIA DE VILAFRANCA,
LA NOSTRA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

PRESENTACIÓ
De conformitat amb el Pacte Nacional per a la transició energètica i La Llei del
canvi climàtic, amb concordança amb les Directives Europees, el nostre país està
compromès en la transformació del model energètic cap a un model que abandoni
el consum de recursos energètics provinents d’energies fòssils que afecten
dramàticament el canvi climàtic, i que per altra part són recursos escassos i no
renovables, per tal d’abastir-nos d’energies provinents de fons renovables
distribuïdes per les nostres llars, equipaments públics, activitats econòmiques de
serveis i comerç, indústries i polígons industrials, i instal·lacions properes als
nostres edificis.
La transició energètica

Quin potencial té la transició energètica: Gràcies al desenvolupament de les
energies renovables amb baixos costos, i a la digitalització, el paper dels
consumidors d’electricitat i de les administracions públiques està canviant. El
desenvolupament de recursos energètics distribuïts per tot el territori del nostre
municipi i de la comarca, tant en mans dels particulars com de les administracions
públiques (producció i emmagatzematge a petita i mitjana escala), pot permetre
canviar la manera de comprar i vendre l’energia de forma més democràtica,
econòmica i eficient.
Esquema del tipus de xarxa
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LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA SEGONS CADASCUN DELS GRANS EIXOS:
La vila del bé comú:
El canvi climàtic no pot esperar. Els vilafranquins i vilafranquines poden participar
de forma decidida en la transformació dels model energètic i l’estalvi econòmic de
les famílies. El consum com una eina responsable i solidaria per lluitar contra el
canvi climàtic.
La vila habitable:

Els nostres edificis, teulades, espais lliures, poden contribuir decididament a
l’estalvi energètic i al canvi del model energètic a partir de la producció d’energia
provinent de fons renovables
La vila cuidadora:

La lluita contra el canvi climàtic i la aposta per la transformació energètica de les
famílies, empreses i administracions no és únicament un repte per disminuir els
seus efectes sobre la vida de les persones, és en gran mesura un repte de
solidaritat, d’estalvi econòmic i una forma de lluitar contra la pobresa energètica.
Si l’Ajuntament s’implica en la producció energètica i en les formes de
comercialització dels subministrament és pot reduir la tarifa en el consum dels
vilafranquins i és garanteixen les mesures contra les famílies vulnerables.
Les energies netes en els vehicles de transport millora la qualitat de l’aire i la salut
de les persones
La vila sostenible:

Sens dubte el canvi o transició del model energètic és el més important i decisiu
repte ambiental que la humanitat hauria d’haver afrontat i que ara ens interpel·la
per adoptar de forma urgent mesures col·lectives i personals per tal de revertir les
conseqüències que jan són avaluables del canvi climàtic.
Aconseguir una energia amb un mínims costos per a les famílies, les petites
empreses, el comerç i els Serveis, les industries, amb l’autoproducció i les xarxes
distributives locals.
Una mobilitat eficient i neta, amb vehicles compatits i energies renovables no
contaminants.
ELS PROPERS 4 ANYS

Accions pel proper mandat
-

Impulsar i incentivar la transició energètica per tal de que els ciutadans, els
comerços i l’activitat de servies, el sector industrial i l’Ajuntament passin de
simples consumidors passius a productors de energies provinents de fons
renovables, per tal de donar compliment al requeriment de que l’any 2030 el 50
% de l’energia que es consumeix a Vilafranca tingui el seu origen en fons
renovables i l’any 2050 s’arribi al màxim d’autosuficiència amb energies de fons
renovables.

-

Proposarem l’aprovació d’una ordenança municipal de promoció de les
instal·lacions fotovoltaiques i d’altres fons d’energies renovables. Aquesta
ordenança regularà bonificacions sobre l’impost de bens immobles d’entre
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-

el 30 % i el 50 % de la quota l’impost de bens immobles durant els 3 a 5
anys següents a la posta en marxa de la instal·lació. La bonificació serà
progressiva segons la renda familiar i el tipus d’instal·lació.

Creació d’una gestoria energètica i ambiental per assessorar a les petites i
mitjanes empreses, el comerç i els habitatges residencials, amb
col·laboració amb entitats energètiques d’economia social.
Modificació de les ordenances urbanístiques municipals i fiscals per impulsar i
bonificar les mesures de construcció bioclimàtiques i d’eficiència energètica.

Plans i projectes
-

L’Ajuntament de Vilafranca convertirà totes les seves instal·lacions i els espais
lliures adients (edificis públics, zona esportiva, Avinguda Catalunya, etc. ) per
produir l’energia elèctrica que consumeixen els equipaments públics per tal que
aquets a partir de l’any 2020 siguin autosuficients.

-

Establir un pla per incentivar la reforma i transformació dels habitatges cap a un
model de que tendeixi a la suficiència energètica dels edificis per donar
compliment a les Directives europees 2010-2012, d’eficiència energètica.
Actuació prioritària de rehabilitació energètica en els habitatges i àmbits dels
barris més envellits.

-

Implementar un Programa col·laboratiu d’incentius per l’electrificació de la
mobilitat urbana. Economia cooperativa. Ús compartit dels vehicles,
subministrament, acumulació de recursos, etc.

Aquests objectius difícilment és podran aconseguir si l’Ajuntament de Vilafranca
no assumeix el rol d’agregador dels petits i mitjans productors amb els
consumidors (residencial, comercial i industrial) dintre del mercat energètic,
gracies a la digitalització i al menor cost de les tecnologies fotovoltaiques de
proximitat i l’emmagatzematge. Creació d’una empresa municipal de serveis
energètics i mobilitat sostenible amb vocació de servei plurimunicipal.
Inversions
-

Pla quadriennal d’inversió en energia fotovoltaica pròpia en els equipaments
públics i en instal·lacions d’espais lliures urbans i periurbans.

-

Pla d’inversions en les instal·lacions i la mobilitat de vehicles amb energies
provinents de fons renovables.

-

Pla quadriennal de reforma de les ordenances fiscals, facilitant ajudes a les
entitats econòmiques, socials i als particulars que inverteixin en la producció
d’energies renovables.

Per aconseguir aquests objectius s’ha de comptar a part dels recursos propis
derivats d’un major estalvi energètic i de la producció d’energia sobrant, dels
recursos provinents de les administració catalana i estatal que ja s’estan
implementant per tal de donar compliment als objectius per la transició energètica,
així com els fons europeus en aquesta matèria.
Tornar a l’inici del capítol
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UNA NOVA BIBLIOTECA: CULTURA I EDUCACIÓ PER A TOTHOM
PRESENTACIÓ
Vilafranca en Comú entén per cultura la capacitat humana de conèixer i
transformar l’entorn que ens dota d’identitats diverses i mestisses. És a dir, aquell
conjunt d’activitats individuals i col·lectives, materials i immaterials, locals i
globals, que ens fan ésser humans. Per això considerem la cultura com un bé
comú i un dret social, i defensem que ha d’ocupar un lloc central en les
polítiques municipals. Una cultura comunitària atenta a la diversitat, la
interculturalitat, la transversalitat, la sostenibilitat, l’equitat i la participació
ciutadana.
La cultura és una arma carregada de futur. Una vitamina per a l’ànima. La millor
inversió que pot fer una ciutat. La cultura afavoreix la cohesió social, reforça els
sentiments de pertinença i els llaços comunitaris; és una eina de realització
personal i col·lectiva; és un motor econòmic de primer ordre amb un gran valor
afegit; és un element bàsic del capital humà d’una ciutat. La cultura és el futur
d’una ciutat perquè sense cultura no hi ha passat, ni present digne, ni futur
esperançador.

La cultura aporta creació i transformació, però també desenvolupament econòmic i
humà, cohesió social, arrelament i identitat, formació i transformació, emoció i
experiència, ... La cultura es relaciona amb l’educació, el medi ambient, la salut i el
benestar social, i l’economia. Massa sovint parlem del que “costa” la cultura, però
poques vegades parlem del que “val”, del valor que afegeix a les persones
individualment, i a la comunitat socialment. Hem de deixar de parlar de despesa
quan parlem de cultura per a tothom, o d’educació, o de recerca, i hem de parlar
d’inversió de futur.
És aquesta concepció de la cultura com un bé comú i com un dret social el que ens
fa plantejar la construcció d’una nova gran biblioteca que faci les funcions de
biblioteca comarcal com un dels projectes centrals del proper mandat
municipal (2019-2023) de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Volem que Vilafranca sigui una vila educadora i cuidadora perquè el
desenvolupament dels ciutadans i ciutadanes, des de la infància fins l’edat adulta,
no es pot deixar a l’atzar sinó que s’hi han d’aplicar polítiques valentes i sovint
compensatòries. I volem enfortir les relacions entre cultura i educació, dins i fora
del marc escolar.
Crearem i refermarem espais de trobada, de diàleg, de construcció col·lectiva,
espais on es fomenti el diàleg entre diferents agents, diferents col·lectius, diferents
generacions, … Espais amb una mirada feminista, mirada inclusiva i acollidora,
espais que siguin capaços d’aprofitar les capacitats i els valors, i la biblioteca és un
d’aquests espais.

Els vilafranquins i vilafranquines necessitem una segona biblioteca de nova
generació: entesa com a equipament cultural i cívic obert a tothom. Proposem
situar-la sobre la llosa de la via o en un dels magatzems no utilitzats del carrer
Comerç. Una biblioteca i un espai cívic per a tota la vila i, especialment, pels barris
de la Girada, el Molí d’en Rovira, el Poble Nou i la Barceloneta. Una biblioteca de
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nova generació que permeti interrelacionar la creació, la producció, la difusió i el
consum cultural, i que esdevingui un agent cultural actiu a la vila i per a tothom.

Defensem, lluitem i treballem per una biblioteca i una cultura per a tothom. Una
cultura que compti amb la participació de tota la ciutadania, des de la creació i la
producció cultural al consum cultural. Una cultura que no sigui una activitat
elitista, tancada en espais de culte, sinó estesa per tota la vila i amb la participació
de tota la ciutadania.

El futur de la cultura a Vilafranca del Penedès està en el treball en xarxa que
afavoreixi la cooperació i la complementarietat, que potenciï les singularitats i que
garanteixi la viabilitat i projecció de les diverses propostes, sobretot en els camps
de la creació i la producció. Que afavoreixi la interrelació i la coordinació entre
l’educació i la cultura, entre els diversos camps de la cultura, entre els diversos
agents culturals i socials, entre els diferents equipaments i equips i entre les
diverses realitats espacials. El futur de la cultura vilatana està en la creació
d’un sistema cultural en xarxa potent i sostenible que integri el marc local, el
comarcal i el veguerial, i que l’insereixi en el marc nacional i internacional.
UNA NOVA BIBLIOTECA PER UNA CULTURA OBERTA I MESTISSA

És indubtable que l’equipament més urgent que necessita Vilafranca del
Penedès en els propers quatre anys és una nova biblioteca que contribueixi a
acabar amb el dèficit bibliotecari existent i un Pla de Lectura pública que
permeti integrar, reorientar i potenciar el sistema bibliotecari municipal. De
fet, Vilafranca en Comú ja ho va plantejar mitjançant dues mocions que van ser
aprovades pel Ple de l’Ajuntament el mes de novembre de 2015 i el mes de juny de
2018, tot i que no s’han desenvolupat plenament per la desídia de l’actual equip de
govern.

Vilafranca del Penedès va ser de les primeres viles catalanes en disposar d’una
biblioteca pública el darrer terç del segle XIX. Posteriorment, durant la Segona
República, Vilafranca del Penedès convertí la meitat de la caserna en una magnífica
biblioteca que funcionà fins els darrers dies de la Guerra Civil espanyola. Durant
els primers anys de la recuperació dels ajuntaments democràtics, Vilafranca bastí
una nova i fantàstica biblioteca a la casa de la família Torras i Bages.

Aquesta excel·lent trajectòria bibliotecària s’ha vist aturada amb el creixement
demogràfic que ha experimentat la vila, superant els 30.000 habitants el 2001 i
arribant als 40.000 actuals, sense que augmentés l’oferta bibliotecària. Fa 19 anys,
doncs, que els governs municipals vilafranquins haurien d’haver començat a
treballar per adaptar l’oferta bibliotecària als estàndards que fixen la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, que es basen en directrius internacionals
per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques (de la IFLA Federació Internacional d’Associacions bibliotecaris- i la UNESCO). Tanmateix, no
ho han fet. La situació actual és insostenible i del tot incomprensible.
El Pla d’Acció Cultural de Vilafranca del Penedès 2014-2020 i el Pla de Biblioteques i
Lectura Pública 2018-2020 de Vilafranca del Penedès han deixat molt clara la
necessitat urgent que Vilafranca del Penedès disposi d’una Biblioteca Central
(2.500m2) i d’una segona biblioteca (750m2). Aquestes dades estan avalades per
la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya; pel Pla d’Equipaments Culturals
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de Catalunya, 2010-2020 del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya (2010); pel Mapa de la Lectura Pública de Catalunya (2014); i per la
Diputació de Barcelona.

Les biblioteques d’avui són equipaments culturals de primer ordre, on les persones
de totes les edats, gèneres, procedències, cultures i nivells socioeconòmics, poden
accedir al coneixement, a la informació i al lleure. Però, no són només equipaments
culturals: també són equipaments de proximitat, de participació i de servei als
ciutadans i ciutadanes. Les biblioteques són una porta d’accés a la formació
continuada i al creixement personal, un espai de relacions i socialització, un espai
on compartir la lectura amb altres persones, on escoltar una conferència o
participar en un xerrada, on fer una recerca de feina i navegar per Internet, un
marc adequat per a l’estudi i la reflexió.

La nova biblioteca per la qual apostem des de Vilafranca en Comú ha de ser
un equipament cultural interdisciplinar de la vila que lluiti per la igualtat
d’oportunitats, i es fonamenti en la diversitat i el mestissatge, tal com els
prestatges estan plens de llibres, CD i pel·lícules de diferents procedències,
temàtiques i àmbits. La nova biblioteca ha de ser un espai per a tothom. Un espai
actiu i participatiu que s’integri a la xarxa cultural i social vilafranquina, que
interactuï amb el món educatiu i que s’integri en el sistema bibliotecari local i
comarcal. Un equipament capaç de generar activitat cultural i social i de garantir
l’equitat en l’accés a la cultura.

La nova biblioteca ha d’esdevenir, també, un espai cívic per als barris més
propers i per al conjunt de la vila. Ha de ser capaç de compaginar ambdues
funcions i, per tant, ha d’estar ben equipada humanament i materialment. Per
aconseguir-ho hi ha d’haver un fort compromís municipal. Ha de poder
subministrar material a les petites biblioteques de les escoles, instituts i
associacions de veïns i si encara no tenen aquest servei, des de l’ajuntament s’ha de
donar suport per crear-lo i fomentar-lo.

Per dinamitzar la lectura pública a la vila s’ha d’impulsar i dotar de recursos
a la Comissió de lectura pública, formada pels agents locals del sector de la
literatura, el coneixement, l’educació, el foment del llibre i la lectura, etc.

La nova Biblioteca ha de ser una peça fonamental de la cultura comunitària
que es vol impulsar des de l’Ajuntament amb la col·laboració i participació
de tots els agents culturals i socials de la vila. Per fer-ho possible es crearà un
Consell Municipal de Cultura com a un espai de participació i reflexió en el qual
participin els agents culturals i les entitats socials. Aquest Consell organitzarà
anualment una Trobada de la Cultura vilafranquina per posar en comú
diagnosis i propostes per enfortir el sistema cultural vilafranquí i penedesenc.
L’aposta de Vilafranca en Comú per una nova biblioteca és l’aposta per una
cultura comunitària que combini la iniciativa individual, col·lectiva,
municipal i empresarial. Una cultura equitativa, a l’abast de tothom tant pel que
fa a la creació, com a la producció i al consum. Una cultura que disposi
d’equipaments de qualitat, però que s’estengui per tots els racons de la vila. Una
cultura innovadora i mestissa que no oblidi les arrels populars. Una cultura
transformadora que impregni la vida individual i col·lectiva, que generi cohesió
social i estima per la vila i la seva diversitat cultural.
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LA BIBLIOTECA I LA CULTURA PER TOTHOM SEGONS ELS GRANS EIXOS:
La proposta de construcció d’una nova biblioteca, en el doble sentit de nova i
innovadora, i l’emplaçament proposat, ens permeten inserir aquest projecte en els
quatre grans eixos del Programa municipal de Vilafranca en Comú pel mandat
2019-2023:
Pel que fa a la vila del bé comú, la Biblioteca
-

Entesa com a un bé comú i un dret social, és un espai cultural i social
relacionat amb el seu entorn i el sistema cultural garanteix l’equitat i la
cohesió.

Ha d’afavorir la cultura comunitària, és a dir, la seva activitat ha de ser
oberta, intercultural, transversal, sostenible i participativa.
Ha de treballar, juntament al món educatiu, per l’alfabetització lectora,
crítica, audiovisual i tecnològica de la ciutadania.
Ha de garantir especialment l’accés igualitari a les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació i als nous formats de comunicació i de lectura.
Ha d’esdevenir una eina de la formació continuada.

Quant a la vila habitable, la Biblioteca
-

-

S’ha de construir sobre la llosa de la via del ferrocarril o en una de les naus
del carrer del Comerç per equilibrar la geografia bibliotecària de la vila.
Ha de ser un equipament bibliotecari modern que compleixi, també, les
funcions de biblioteca comarcal de l’Alt Penedès, assumint a més les
funcions de cap de les biblioteques públiques de l’Alt Penedès, del Baix
Penedès i del Garraf que actualment exerceix la Biblioteca Torras i Bages.
Ha d’incloure un magatzem i espai de treball per als dos bibliobusos que hi
ha a la comarca -El Castellot i el Montau-, ja que depenen orgànicament de
la biblioteca comarcal.
Ha de conformar, junt amb els altres equipaments de lectura pública
(biblioteques escolar, sales d’estudi, biblioteques particulars o associatives,
...) un sistema bibliotecari coherent i obert a tota la ciutadania.
Ha de convertir-se en un espai de referència, i estimat per totes les
vilafranquines i vilafranquins.

Pel que fa a la vila cuidadora, la Biblioteca
-

-

Ha d’actuar, alhora, com a garant de la tradició local i comarcal i de la
cultura popular (juntament amb els als arxius), i com a impulsora i difusora
de la creació i la innovació, fent que ens enamorem i exaltem tant per d’allò
que és nou, com per allò que és vell.
Ha de potenciar les relacions entre la cultura i l’educació.

Ha de garantir l’accés equitatiu a la cultura universal, moderna i mestissa.
Ha de contribuir a tenir cura del patrimoni cultural i immaterial.
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-

Ha de contribuir a desenvolupar una cultura comunitària que afavoreixi
l’equitat i la cohesió social, ja que són les úniques garanties d’una vila amb
una ciutadania culta.
Ha de col·laborar amb el voluntariat de cara a fer arribar materials de
lectura, musica, audiovisuals, a persones amb dificultat d’accedir a la
biblioteca.

Quant a la vila sostenible, la Biblioteca
-

-

Ha de disposar dels recursos humans i materials necessaris per a poder
desenvolupar les seves tasques i activitats, amb un important compromís
de l’Ajuntament.
Ha d’estar en un edifici sostenible des del punt de vista energètic i dels
materials de construcció.
Ha de coordinar la seva activitat i els horaris d’obertura amb els altres
equipaments bibliotecaris, i d’acord amb les necessitats dels diversos
sectors de la ciutadania.
Ha de treballar amb una estreta relació amb el món educatiu.

Ha de desenvolupar activitats que la visibilitzin com un espai
intergeneracional i intercultural innovador.

ELS PROPERS 4 ANYS

Pel proper mandat de l’Ajuntament sorgit de les eleccions municipals dels 2019
proposem les següents accions:
-

-

A partir de la diagnosi realitzada: encarregar un concurs per a la redacció
del projecte de la nova biblioteca, un cop establertes les condicions pel Ple
Municipal, assessorat per la Comissió de Lectura Pública i els Tècnics
municipals.

Dotar la nova biblioteca de recursos humans i materials necessaris pel seu
correcte funcionament en els pressupostos ordinaris.

Establir un sistema de lectura pública a la vila connectat amb la comarca de
l’Alt Penedès.
Desenvolupar el Funcionament regular de la Comissió de Lectura Pública
Dotar les sales d’estudis d’equipaments informàtics.

-

Col·laborar en la dotació de recursos materials i humans a les biblioteques
de les escoles i dels instituts que tinguin un Pla de Biblioteca.

-

Establir programes de col·laboració amb les entitats culturals, socials i
associacions de veïns.

-

Instal·lar una xarxa WIFI gratuïta als equipaments públics i a determinants
espais públics; i realitzar formació en les TIC.
Fomentar de l’escriptura, el llibre i la lectura i convertir Vilafranca en una
ciutat literària.
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Els següents plans i projectes
-

Redacció del projecte de la nova biblioteca comarcal sobre la llosa de la via
del ferrocarril o al carrer del Comerç (naus històriques) i que funcioni
també com a espai cívic pels barris propers.
Creació del Consell Municipal de Cultura.

Creació del Consell d’Infància i Adolescència

Organitzar anualment la Trobada de la cultura vilafranquina

Implantar el sistema de lectura pública a la vila a partir de les propostes de
la Comissió de Lectura Pública.

Elaboració d’un pla d’accés democràtic a internet i a les noves tecnologies i
vincular-lo al sistema de lectura pública de la vila, a més dels altres
equipaments municipals.
Obrir progressivament les biblioteques i els patis de les escoles i dels
instituts fora dels horaris escolars.

I les següents inversions
-

-

Construcció de la biblioteca i espai cívic: amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, cadascuna de les quals
aportarà una tercera part del valor total del projecte i de la seva realització.

Construcció del Centre Cívic de l’Espirall mitjançant la reordenació i
ampliació dels espais actualment existents a la Plaça del Doctor Bonet.

Pla de manteniment i millora del sistema bibliotecari i dels equipaments
culturals.

Tornar a l’inici del capítol
Tornar a l’INDEX

Programa d’actuació. 2019/2023. Vilafranca En Comú. Pàg. 167

Programa d’actuació. 2019/2023. Vilafranca En Comú. Pàg. 168

SOLIDARITAT TERRITORIAL:
DEFENSEM EL PENEDÈS. DEFENSEM EL NOSTRE FUTUR COL·LECTIU

PRESENTACIÓ:
Per Vilafranca en Comú, l’Ajuntament, a diferencia del que ha succeït fins ara, s’ha
d’avocar en la defensa del territori de la Vegueria Penedès, del paisatge, de
l’economia agrària i l’enoturisme, i amb un creixement econòmic de qualitat
i equilibrat, en front de les infraestructures i equipaments que d’una forma
indiscriminada amenacen el territori.
Hem de garantir un procés democràtic del Pla Parcial Territorial del Penedès amb
la participació i la direcció des de i per el territori, salvaguardant les prioritats
ambientals i paisatgístiques junt amb els creixements econòmics que realment
necessiten les iniciativa dels nostres municipis amb una visió de col·laboració
supralocal, en la línia que estableix el Pla Estratègic del Penedès elaborat per la
Fundació Pro Penedès.
Cal seguir participant en la Mancomunitat Penedès-Garraf perquè és una forma
eficaç de prestar serveis de forma solidària.

És necessari i urgent la posada en marxa de forma efectiva de la vegueria del
Penedès en igualtat de condicions a la resta de vegueries catalanes, amb el
desplegament de les serveis territorials corresponents de la Generalitat de
Catalunya., de manera que vagi assumint competències de les diputacions i dels
consells comarcals.
També s’ha d’avançar cap a la redacció d’un POUM supramunicipal que englobi
Vilafranca del Penedès i els municipis veïns: Olèrdola, Santa Margarida i els
Monjos, Pacs del Penedès i Les Cabanyes. Ampliable a Sant Martí Sarroca,
Avinyonet del Penedès i Sant Cugat Sesgarrigues.

En l’impuls d’una mobilitat sostenible és imprescindible la constitució d’una
Autoritat Penedesenca del Transport que gestioni el transport públic al
Penedès, tant al seu interior, com amb l’exterior, fonamentalment amb Barcelona i
Tarragona.
Cal treballar conjuntament per millorar les infraestructures i els serveis dels
ferrocarrils de rodalies i regionals, convertint Vilafranca en un pol de
connexió ferroviària. En aquest sentit, l’acció conjunta dels municipis de la R4, la
R8, RT2, per la millora dels serveis i les connexions és del tot imprescindible.
Defensem el Penedès. Defensem el nostre futur col·lectiu

Les infraestructures i equipaments supramunicipals poden ser una oportunitat
però també poden ser una agressió i denigració del nostre territori.
Infraestructures dissenyades sense comptar amb el consens del territori com el
Quart Cinturó, la proliferació dels polígons logístics (Lògic Penedès,...) i nous
polígons disgregats en el territori, comporten uns impactes sobre els espasi
vitivinícoles i agraris difícilment compatibles amb la preservació del territori i
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l’equilibri paisatgístic i ambiental que ens envolta i el manteniment dels valors del
Penedès en front d’una ocupació territorial indiscriminada.
LA DEFENSA DEL NOSTRE TERRITORI SEGONS CADASCUN DELS GRANS EIXOS:
La vila del bé comú:
La participació i la direcció des de i per el territori, salvaguardant les prioritats
ambientals i paisatgístiques junt amb els creixements econòmics que realment
necessiten les iniciativa dels nostres municipis amb una visió de col·laboració
supralocal.
La vila habitable:

La pressió demogràfica i d’infraestructures que vindrà de l’Àrea Metropolitana ha
d’anar acompanyada d’oportunitats de rehabilitar les ciutats i municipis i de dotarles d’equipaments i no en detriment del territori, del paisatge i de l’economia local.
La vila cuidadora:

La creació de llocs de treball i d’ocupació no es pot fomentar en el creixement
urbanístic amb la ocupació del territori i la política del “formigó”. Ja em petit les
seves conseqüències dels creixement urbanístics i les infraestructures que no
responien a la necessitats reals dels nostres municipis i sí a criteris de creixements
especulatius que posteriorment són insostenibles (el Pla del Diable) en front de
creixements compactes i mes sostenibles (la Girada).
La vila sostenible:

Una vila sostenible està assentada en un territori, un paisatge, uns sols agraris
sostenibles. El Penedès està conformat d’un conjunt d’espais, ecosistemes i
paisatges equilibrats constantment amenaçats per actuacions urbanístiques que no
responent a les necessitats pròpies dels creixements residencials o econòmics dels
nostre territori.
La mobilitat sostenible és un element bàsic d’una vila i d’un Penedès sostenibles i
l’aposta pel ferrocarril és imprescindible i irrenunciable.
ELS PROPERS 4 ANYS

Accions pel proper mandat
Hem de garantir un procés democràtic del Pla Parcial Territorial del Penedès amb
la participació i la direcció des de i per el territori, salvaguardant les prioritats
ambientals i paisatgístiques i les estratègies de creixements econòmics que
realment necessiten les iniciativa dels nostres municipis amb una visió territorial
supramunicipal.
Mantenir el compromís amb la Mancomunitat Penedès-Garraf per a la prestació de
serveis de forma cooperativa i solidària amb una visió supramunicipals.
Plans i projectes

L’Ajuntament, ha de liderar, tal i com s’ha posicionat Vilafranca en Comú, en la
defensa de territori en front de projectes d’infraestructures (Quart cinturo,...) i
projectes logístics (lògic Penedès,...) que poden afectar de forma irreversible els
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paisatge, el territori i el futur d’un model sostenible per la Vegueria Penedès, sense
que responguin a unes models de creixement equilibrat i necessaris per la
ciutadania.
Serveis disponibles:
-

-

-

Disposar dels treballs tè cnics i jurı́dics necessaris per actuar en defensa del
territori.
Treballs i documents d’al·legacions al Pla territorial parcial del Penedè s

Ordenació urbanı́stica plurimunicipal dels sò ls agrı́coles i forestals, especial
protecció dels cultius vitivinı́coles i dels seu entorn (cellers, connectors
biolò gics,
Tractament i reordenació dels espais industrials no integrats en la trama
urbana,

Actuacions en edificacions agrà ries i periurbanes obsoletes.

Treballarem per fer possible la redacció d’un POUM supramunicipal que englobi
Vilafranca del Penedès i els municipis veïns: Olèrdola, Santa Margarida i els
Monjos, Pacs del Penedès i Les Cabanyes. Ampliable a Sant Martí Sarroca,
Avinyonet del Penedès i Sant Cugat Sesgarrigues.
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedè s s’ha de comprometre amb els
desplegament de la vegueria del Penedès i gestionar davant la Generalitat de
Catalunya el desplegament dels seus serveis territorials al Penedè s.
Treballarem per la constitució d’una Autoritat Penedesenca del Transport que
gestioni i millori el transport pú blic a l’interior del Penedè s i entre el Penedè s i
Barcelona i Tarragona.

Treballarem mancomunadament davant la Generalitat de Catalunya i el govern de
l’estat per a potenciar la millora de les infraestructures ferrovià ries al seu pas pel
Penedè s.

Tornar a l’inici del capítol
Tornar a l’INDEX
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TOT@S SOM AJUNTAMENT
UN AJUNTAMENT DE TOTHOM I PER A TOTHOM
INTRODUCCIÓ:
L’Ajuntament, com el seu nom indica, ajunta les persones que viuen en un
municipi, és el lloc de trobada d’aquesta gent, el lloc on s’ajunten. Per tant totes i
tots som Ajuntament i l’Ajuntament ha d’estar al servei de la ciutadania. Per
aquest motiu hem de potenciar la transparència, la participació i la feminització de
i en l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Un Ajuntament al servei de la vila i de la seva gent tant sols és possible si és
transparent i participatiu, si garanteix i promociona l’equitat social i la
sostenibilitat, si garanteix el desenvolupament de la col·lectivitat i de cada
individu, si s’interrelaciona amb els municipis veïns des de la col·laboració i la
solidaritat. Des de Vilafranca en Comú s’aposta pel treball en comú entre diversos
ajuntaments, conformant xarxes municipals de serveis i xarxes de cooperació
intermunicipal, comarcal o veguerial. Naturalment, el nostre ajuntament i la nostra
vila han de participar i fer sentir la seva veu en les xarxes municipals nacional,
europea i internacionals. I, en aquest sentit exigirà la supressió de la Directiva
Bolkenstein que limita la capacitat dels ajuntaments en la contractació pública
responsable i de proximitat i pot suposar un atac als drets socials i laborals
adquirits.
Per fer realitat un Ajuntament de tothom i per a tothom cal prioritzar la inversió
social, cultural i mediambiental, cal apostar i intervenir participadament en l’espai
i els equipaments públics, i cal disposar els bens comuns en benefici de tothom i
dels mes febles, com l’aigua o l’energia, entre d’altres.
Des de Vilafranca en Comú apostem per l’elaboració d’uns pressupostos
participatius i per la rendició de comptes anuals de la seva execució. Només la
participació ciutadana informada i raonada ens permet detectar les necessitats i
establir prioritats. També caldrà treballar amb uns pressupostos plurianuals,
revisables i actualitzables, que permetin definir les estratègies de ciutat i la
planificació de les inversions.

La política pressupostària municipal ha d’evitar l’endeutament excessiu de
l’Ajuntament, però també ha d’apostar per la inversió per millorar la ciutat. Però el
principal repte de l’Ajuntament és el de la fiscalitat, és a dir, com i d’on s’obtenen
els ingressos i en aquest sentit Vilafranca en Comú aposta per una fiscalitat
social i mediambiental: qui mes te mes paga i qui mes residus genera i menys
recicla mes paga, i per una tarifació social dels serveis que presta l’Ajuntament.
Aquesta és la fiscalitat redistributiva que fomenta la justícia i l’equitat social i
mediambiental, és a dir, donar resposta a les necessitats de les persones i de la vila.
Per garantir tot plegat cal un canvi de l’actual govern municipal que resta encallat
en la monotonia i l’anar fent, sense tenir un model de ciutat, ni una perspectiva de
futur. Cal un nou govern municipal que Vilafranca en Comú te la voluntat
d’encapçalar amb un Ajuntament de tothom, transparent i participatiu i amb
un projecte de ciutat del be comú, habitable, cuidadora i sostenible per a
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tothom. I ho volem fer amb la ciutadania i per a la ciutadania: “amb tu i per a
tothom”

Els Ajuntaments s’han mostrat com una eina bàsica de transformació social i
com la millor xarxa per garantir l’equitat i la justícia social i mediambiental.
Però els ajuntaments necessiten un nou model de finançament local i un nou model
competencial i derogar les lleis que limiten les seves competències i la seva
autonomia, com la LRSAL, o l’article 135 de la Constitució. Necessitem una nova
Llei de governs locals que garanteixi un millor finançament, un nucli competencial
propi relacionat amb els drets bàsics de ciutadania, una major autonomia dels
Ajuntaments i el principi de subsidiarietat. Tot plegat d’acord amb la Carta europea
de l’autonomia municipal. Necessiten també una major coresponsabilitat de l’Estat,
de la Generalitat de Catalunya i de les Diputacions o Vegueries.
UN AJUNTAMENT DE TOTHOM I PER TOTHOM:

Vilafranca en Comú aposta per un Ajuntament de tothom i per a tothom. És a
dir, entén l’Ajuntament com un espai amic i col·laboratiu amb la ciutadania, perquè
totes i tots som Ajuntament i ens n’hem de sentir part. Volem un Ajuntament que
defensi l’interès col·lectiu i que deixi entrar les ciutadanes i els ciutadans en la
presa de decisions, que organitzi sessions informatives i participatives i que creï
sistemes d’avaluació de la gestió. També caldrà un Ajuntament mes àgil i eficient a
l’hora d’entomar els problemes i les propostes de la ciutadania.

I perquè això sigui possible cal fomentar la participació ciutadana posant tots
els mitjans perquè sigui veritable i informada. Alhora cal millorar la
transparència: un Ajuntament amb les portes obertes i les parets de vidre que
permeti que la ciutadania pugui tenir accés fàcil, ràpid i comprensible a la
informació municipal de tot tipus. Cal també, reformular els consells municipals
existents, crear-ne de nous i obrir nous canals de participació, aprofitant les noves
tecnologies.
L’Ajuntament ha d’esdevenir un agent actiu en la redistribució de la riquesa
per garantir l’equitat i la cohesió social, mitjançant una fiscalitat social i
mediambiental i la trarificació dels serveis municipals, així com la despesa corrent
i les inversions.

Des de Vilafranca en Comú s’aposta per un disseny organitzatiu i funcional de
l’Ajuntament que prioritzi l’acció transversal, global, integral, cooperativa,
per a la qual cosa caldrà disposar d’estructures mes adaptables i dinàmiques. Cal
prioritzar els programes conjunts i integrats que es desenvolupin coordinadament,
de format transversal i en xarxa, amb flexibilitat i capacitat d’adaptabilitat als
canvis de la vila.
L’Ajuntament ha de decidir de forma el màxim consensuada possible el model de
ciutat per la qual vol treballar i orientar la seva acció municipal ver la consecució
d’aquest objectiu. Des de Vilafranca en Comú apostem per una vila del be
comú, habitable, cuidadora i sostenible que desgranem en aquest Programa
Municipal 2019. L’avanç cap a aquesta vila desitjada comporta traçar objectius a
curt (un any), mitjà (quatre anys) i llarg termini que s’han de concretar en el Pla
d’Acció Municipal que s’ha de procurar elaborar amb el màxim consens
possible i ha de ser validat per la ciutadania.
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Cerquem la implicació i la participació democràtica de la ciutadania perquè
els drets socials es facin efectius. Apostem per la defensa de les competències
municipals i per unes lleis que garanteixin la suficiència financera dels
ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania. El nostre objectiu
pot semblar molt difícil i utòpic, però en realitat només és qüestió d’anar
implantant petits canvis, és qüestió de voluntat. Els canvis portaran més canvis.
Cal implementar i desenvolupar els valors ètics i de responsabilitat en tota la
gestió municipal. I, per donar-ne exemple, els nostres càrrecs públics assumiran
un codi ètic, on quedin definits els seus deures, responsabilitats i compromisos
envers al conjunt de la ciutadania de Vilafranca del Penedès i a l’organització que
representen: Vilafranca en Comú.
L'AJUNTAMENT DE TOTHOM I PER A TOTHOM SEGONS ELS GRANS EIXOS

La proposta de conformar un Ajuntament de tothom i per a tothom, participatiu,
transparent i tranversal, ens permet inserir aquest projecte en els quatre grans
eixos del Programa municipal de Vilafranca en Comú pel mandat 2019-2023:

Pel que fa a la vila del bé comú es garantia de:
-

Un Ajuntament on els valors feministes, cooperatius i participatius
tenyeixin totes les àrees i serveis municipals.

-

Facilitar la participació ciutadana mitjançant la creació i dinamització dels
espais de debat ciutadà.

-

Uns pressupostos participatius en els quals la ciutadania pugui manifestar i
decidir les preferències inversores de l’Ajuntament.
Desenvolupar una fiscalitat social i mediambiental per garantir l’equitat, la
justícia i la cohesió social.

Uns pressupostos plurianuals amb una inversió planificada prioritzant els
aspectes comuns, socials, culturals i ambientals.
La pluralitat des mitjans de comunicació municipals, tant des del punt de
vista de la gestió com dels continguts.

Quant a la vila habitable es garantia de:
-

Defensa dels bens públics posant l’aigua, l’energia, els equipaments
municipals i l’espai públic i comunitari al servei de tota la ciutadania i del
benestar social i ambiental de la vila.
L’elaboració d’un Pla d’Habitatge que garanteixi l’accés a un habitatge
assequible i digne.

L’elaboració d’un Pla de mobilitat centrat en les necessitats de les persones
i la sostenibilitat.
La potenciació dels transport públic i/o comunitari/col·lectiu, tant a
l’interior de la vila, com entre la vila i la comarca i amb altres ciutats.

Pel que fa a la vila cuidadora es garantia de:
-

Posar les persones i la igualtat entre homes i dones al centre de l’acció
municipal.
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-

Garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats, mitjançant uns serveis públics
municipals a l’abast de tota la ciutadania amb la tarifació social.

-

Tenir cura del patrimoni material i immaterial tant ric de què disposa
Vilafranca del Penedès i la seva ciutadania.

-

Garantir el ple exercici dels drets socials mes enllà de les competències
municipals, defensant els interessos dels veïns i veïnes davant d’altres
administracions i dels interessos particulars.

Quant a la vila sostenible es garantia de:
-

-

Transparència
per assegurar que la ciutadania està informada de
l’activitat de l’Ajuntament, de manera que la informació municipal es
presenti de forma comprensible.
Foment de la participació ciutadana amb la creació i dinamització dels
consells municipals i la reforma del ROM

-

L’organització interna de l’ajuntament sigui transversal per projectes i es
treballi cooperativament .

-

Cooperació intermunicipal fonamentada en la sostenibilitat dels serveis
públics i la planificació territorial participada i equilibrada.

-

Un Ajuntament col·laborador amb entitats i empreses per garantir el
desenvolupament local (econòmic, social i cultural) i la transició energètica.

ELS PROPERS 4 ANYS

Pel proper mandat de l’Ajuntament sorgit de les eleccions municipals dels 2019
proposem les següents accions:
-

Elaboració d’uns pressupostos participatius

-

Organització interna de l’Ajuntament per grans projectes, perspectiva
feminista i cooperativa.

-

-

Reforma de la fiscalitat municipal a partir de la tarifació social dels serveis
socials i la implantació d’una fiscalitat social i mediambiental.

Elaboració d’una diagnosi participativa social i cultural de la vila.

Celebració d’audiències públiques anuals per a la rendició de comptes.
Cura de l’espai i dels equipaments públics (manteniment i millora).

Obertura d’una Oficina Municipal d’Habitatge que coordini les accions per
assolir habitatge digne i assequible, preferentment de lloguer públic.
Aconseguir l’equilibri entre el 20% de la despesa pública estatal que fan els
ajuntaments i el finançament que perceben i que ara és del 13%.
Exigir a la Generalitat de Catalunya la coresponsabilitat en el finançament
de la prestació de serveis públics: Llars d’Infants, Escoles de Música,
Educació, Energia, ...

Els següents plans i projectes
-

Elaboració d’un Pla de promoció i formació de la participació ciutadana.
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-

Reforma del ROM per fomentar i millorar la participació ciutadana.

-

Formació d’un Consell Vilatà/Ciutadà que vetlli pels interessos del conjunt
de vilafranquines i vilafranquins.

-

-

Creació Consells Municipals d’Urbanisme, Infància i Adolescència i Benestar
Animal i dinamització dels actuals.
Realitzar plans i programes de participació ciutadana.

Elaborar un Pla de Mobilitat sostenible i que garanteixi la mobilitat de totes
les persones, especialment de les que tenen mes dificultat per fer-ho.

-

Elaborar un Pla d’Habitatge que afavoreixi la creació d’una oferta pública de
lloguer i d’habitatge digne i assequible.

-

Posar criteris de responsabilitat social i ambiental en la contractació
pública: sensibilitat amb el medi ambient, defensa dels drets laborals,
implicació en projectes socials... En els concursos públics, facilitar la
possibilitat de concursar de les empreses de treball cooperatiu i els
treballadors autònoms, així com les empreses de proximitat.

-

-

Garantir la pluralitat dels mitjans de comunicació municipals, tant des del
punt de vista de la gestió com dels continguts. Reforçar-los i reorientar-los
perquè siguin veritables eines d’aprenentatge democràtic, de pràctica
quotidiana de la corresponsabilitat i la participació ciutadana.

Projecte de cooperació amb els municipis veïns i de reforçament de la
Mancomunitat de Serveis Penedès-Garraf

Desplegar la Vegueria del Penedès i comprometés amb ella, exigint a la
Generalitat de Catalunya el seu desplegament.

I les següents inversions
-

Augment de la inversió en l’espai i els equipaments públics: assegurar una
partida de 750.000€ anuals.

Augmentar la inversió en habitatge per a formar un parc d’habitatge públic
fins al 1.000.000€ anuals.
Prioritzar la inversió en la construcció de la nova biblioteca: assegurant
750.000€ anuals.
Exigència de major finançament i autonomia pels ens locals.

Exigència de coresponsabilitat en el finançament de la Diputació/Vegueria,
Generalitat i Estat.
Tornar a l’inici del capítol
Tornar a l’INDEX

Vilafranca del Penedès, maig de 2019
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