Assemblea virtual de Vilafranca en Comú – Dilluns 13.04.20
Connectats (20):
Agustí Villarroya-Isabel Garcia, Montse Romagosa, Bernadette Hortal, Jaume Girona, Montse
Rodríguez, Lluís Laguna, Fernando de León, Elvira Mestres, Ramon Arnabat, Anna Girona,
Quike Galardi, Jordi Castellví, Toni Llovet, Marta Junqué, Eloi Gabern, Bernat Villarroya,
Toni Navarro, Ton Salvadó, Xavier Cadafalch.

Ordre del dia:
• Informacions per part del Regidor de com està Vilafranca.
• Reflexió sobre el Coronavirus i Salut pública (Montse Romagosa).
• Intervencions de com es troba la gent, com valora la situació i quines propostes
fa.
Algunes reflexions i conclusions (Recull/resum de les principals aportacions):
Propostes d’actuació en l’actual situació complexa:
• Ara no és moment de denúncia ni de guerra política.
• Prioritat: el combat sanitari, amb actitud pro-activa, positiva i col·laborativa.
• Superada la crisi sanitària, caldrà fer el corresponent anàlisi i la crítica que
correspongui a la gestió municipal.
Informació de la situació a Vilafranca:
o Comitè de crisi: Liderat bàsicament per Regull i amb Ruiz, Romero, Zaballa i
tècnics caps de serveis. Faltaria alguna tècnica de Salut Pública, l’ajuntament
no s’hi dedica.
o VeC ha fet propostes, el EdG recull algunes, altres les refusa.
o Es fan Juntes de Portaveus virtuals.
La gestió de l’Ajuntament:
• Situació infants, targetes menjador i rebost solidari.
• Serveis socials, seguiment de les famílies.
• Problemes amb el Ricard Fortuny: opacitat, dèficit de plantilla, inacció
EdG, contagiats, mala gestió Ajuntament i Generalitat.
• La resta de residències privades també amb problemes.
• No s’ha actuat preventivament. L’Ajuntament no compta amb totes les
competències però sí que hi pot incidir. El Comitè de crisi està pro-actiu o
només es limita a donar dades? S’ha anat a remolc de la realitat, sense
anticipar-se.
• Es reclama informació constant i verídica de les llars gent gran i de la
infància. Nefastes les declaracions de Regull de com dirigeix la crisi, i
s’intueix la forma d’actuar partidista del nou cap de premsa.

• Mala gestió en la organització del personal municipal pel tele-treball, així
com dels subcontractats.
• En el tema escolar s’està plantejant el curs telemàtic, però es constata un
cert analfabetisme funcional tecnològic tant d’una part del professorat com
d’algun alumnat i famílies. S’ha consultat i/o s’està fent alguna cosa per a
l’alumnat dels instituts?

Anàlisi general
o Constatar que totes les Residències (públiques i privades) reben diner públic.
Haurien doncs de donar explicacions públiques i rendir comptes públicament.
Gran deixadesa de la Generalitat.
o Constatar la ineficàcia de les residències grans, massificades. Cal plantejar-se a
partir d’ara com es gestionen. Sota la tutela pública? Oportunitat per incidir en el
model, com el model de residència que VeC proposem per a l’edifici de l’antic
hospital de Vilafranca al carrer Sant Pere.
o El grau d’afectació del virus va en relació a la classe social.
o La crisi sanitària posa en evidència la crisi climàtica. Contaminació efecte els
pulmons, relació directe amb el Covid19.
Reflexió sobre el Coronavirus i la Salut Pública
o S’exposa detalladament els conceptes de Salut Pública, el seu funcionament i les
seves aplicacions, expressat en el document Coronavirus: una mirada des de la
Salut Pública, de Montserrat Romagosa [està penjat a la web de VeC].
o Un recull de criteris de salubristes actius i amb mirada llunyana, així com de les
recomanacions de la Organització Mundial de la Salut.
o Es posa en valor la Salut Pública com a sistema pro-actiu dirigit a la població i
que s’anticipi als problemes.
o La Salut Pública també és una eina per combatre les desigualtats socials i
epidemiològiques.
o Vilafranca no té un Pla local de Salut Pública, que sense ser obligatori, és un
abordatge global per evitar desigualtats socials.
o Destaca el paper dels epidemiòlegs.
Propostes municipals per la post-crisi sanitària per afrontar la crisi social i econòmica.
El gran debat: com ens en sortim de la sotragada econòmica. Cal repensar
propostes.
• Cal gestionar-ho millor sanitàriament i informativament. Cal reclamar una
informació amb dades més concretes i amb anàlisi crític.
• Reprovació del director de la RTVilafranca de com informa.
• Cal treballar per la recuperació de la normalitat.

• Caldria convocar consells municipals, principalment econòmics i socials, que els
regidors responsables passin informació i recullin propostes. Promoure elements
de participació ciutadana.
• Cal visió general de la crisi. Reivindicar per Vila 1 o 2 UCI,s.
• Cal un padró de la gent que viu sola a partir d’una certa edat. Detectar la seves
necessitats.
• Criatures. Escola telemàtica: detectar si tenen ordinador, wifi, facilitar recursos.
Preveure sortides escalonades, patis oberts? Desangoixar a mestres, alumnes i
famílies, el curs és recuperable.
• Refer els pressupostos, prioritzant i potenciant l’aspecte social. Tant per al 2020
com per al 2021, principalment. Cal anar-hi pensant. Proposant un acord entre
tots els grups polítics.
• Fer un Pla local de Salut Pública.
• Anàlisi en profunditat de la crisi climàtica i reflexionar sobre el concepte del
decreixement amb mesures concretes .
Propostes organitzatives:
o Fer una trucada a la Gent VeC per interessar-se com estan i veure si necessiten
algun ajut.
o Es valora positivament aquesta primera assemblea virtual i es proposa repetir-ho
d’aquí uns 15 dies, llevat de si sorgeix alguna urgència, que es faria abans.
o En Ramon Arnabat demana que se li facin arribar comentaris i propostes per
transmetre-les al Comitè de crisi i per reclamar respostes.
o Elaboració d’un vídeo de VeC per reivindicar i defensar els serveis públics. Es
demana voluntaris a participar-hi.
Torn obert de paraules. Hi participen (14):
Montse Romagosa , Jordi Castellví, Anna Girona, Bernadette, Agustí, Elvira, Bernat, Ramon,
Ton, Toni Llovet, Marta Junqué, Lluís, Montse Rodríguez, Isabel.

