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Presentació 
 

 

El present document és el resultat d'un cicle de debats oberts a la 

ciutadania que la secció local d'ERC de Vilanova i la Geltrú ha organitzat 

durant els 2014 sota el títol “Decidim junts Vilanova i la Geltrú”. Els 

debats van girar entorn al model de ciutat, la ciutat sostenible, la ciutat 

republicana i la ciutat de referència i d'oportunitats. 

 

Tots els debats van comptar amb persones especialistes que expressaven 

la seva visió professional des d'un punt de vista extern. A continuació, us 

presentem unes línies bàsiques d'actuació i de fer política de cara a 

desenvolupar en la propera legislatura 2015-2019. Sota el plantejament 

Ciutat Republicana, vénen estructurats en tres eixos: 

 

− Una Ciutat Cohesionada que lluiti contra la pobresa i les 

desigualtats i on la cultura sigui una eina motor de ciutadania lliure i 

compromesa amb la societat. Una ciutat que aposti pels serveis públics 

com a garantia per a la qualitat de vida i el benestar de les persones. 

 

− Una Ciutat Emprenedora que lluiti contra l'atur com a política 

social més urgent a prioritzar, que aposti per l'economia cooperativa i 

l'emprenedoria, que incentivi el comerç i que aprofiti les potencialitats de 

la ciutat per generar-ne oportunitats i ser referent en l'àmbit local i el 

nacional. 

 

− Una Ciutat Sostenible que potenciï l'espai públic com a espai de 

convivència i d'interrelació social, que protegeixi l’entorn natural i el 

patrimoni cultural i històric, que aposti per l’estalvi energètic, les energies 

netes i el residu zero. 



 

 

Ciutat Cohesionada 

Ciutat Republicana 
 

 

L'essència del nostre partit són els valors republicans, d'aquí que 

fomentem la universalització de l'accés als serveis socials i creiem que 

la inversió social és més imprescindible que mai. 

 

Creiem que l'educació i la cultura formen part del benestar perquè és un 

element cohesionador per excel·lència i ens garanteix el desenvolupament 

íntegre com a persones crítiques i la igualtat d'oportunitats davant la 

societat.  

 

L'envelliment de la població i les retallades en el sector públic ens obliguen 

a alçar-nos i fer una crida a favor dels serveis públics i de qualitat 

que persegueixi la justícia social. És urgent la defensa aferrissada per la 

protecció de la salut i la dotació d'equipaments per a les persones 

dependents i més vulnerables, l'aposta pels serveis socials i l'atenció 

global de les persones. 

 

Per això, defensem: 

 

− La responsabilitat social de l'ajuntament i la necessitat de 

cooperació i de treball conjunt entre l'administració, les entitats del 

tercer sector i el món empresarial per reforçar i impulsar a la ciutat els 

projectes socials. 

 

− L’augment de la dotació pressupostària en serveis socials. 

 
− El compliment i seguiment del Manifest de la Mesa d'Entitats del 

Tercer Sector aprovat pel Ple municipal. 



 

 

 

− La defensa del dret a l'habitatge, reforçant el projecte d'habitatges 

solidaris i posant a disposició dels nostres conciutadans un servei tècnic 

gratuït d’atenció jurídica, per als desnonaments de la ciutat en 

col·laboració amb els Serveis Socials de l'Ajuntament. 

 

− L'aposta pels serveis públics de qualitat que atengui les 

necessitats i demandes de la ciutadania per assegurar una igualtat 

d'oportunitats i una garantia de l'estat del benestar dels nostres 

conciutadans. 

 

− L’atenció a la salut mental i psicològica de la ciutadania, 

millorant els circuits d'atenció i detecció i impulsant projectes com el de 

la Taula de Salut Mental del Garraf i el Projecte Matí d'Inserció 

Laboral.  

 

− El protagonisme de les entitats i del teixit associatiu de la 

ciutat, perquè la ciutat no seria la que és sense l'esforç i el dinamisme 

d'aquestes. La col·laboració amb les entitats és clau per tirar 

endavant amb molts projectes dels que se'n beneficia tota la ciutat. 

 

− La promoció de l'accés a la cultura i la realització d'actuacions 

culturals al carrer com a element de cohesió social, de convivència i 

de dinamitzador de l'economia local. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciutat Emprenedora 

Ciutat Republicana 
 

 

La crisi econòmica iniciada a finals del 2008 ha posat al descobert 

problemes de fons de l'actual sistema econòmic, que ha afectat greument 

a les persones més vulnerables.  

 

Som una de les comarques amb més atur de tot Catalunya i, per 

contra, una de les primeres en formació. Cal aprofitar el capital humà i 

garantir les condicions i necessitats de les empreses i els emprenedors 

perquè puguin desenvolupar les seves activitats a Vilanova i la Geltrú i 

poder, a la llarga, crear oportunitats laborals. 

 

La crisi també ha afectat les hisendes locals per la caiguda dels  ingressos 

municipals per la qual cosa cal vetllar per una rendibilització, 

racionalització i maximilització dels diners públics. És necessari 

gestionar la ciutat de forma clara, transparent, honesta, eficient i 

estratègica al servei de la ciutadania i apostant per l'emprenedoria, la 

creació d’oportunitats laborals i la dinamització econòmica de la ciutat. 

 

Per això, apostem per: 

 

− Explotar al màxim les potencialitats econòmiques en els 

diferents àmbits que el Port de la nostra ciutat pot oferir. Plantegem que 

cal un nou projecte que situï i impulsi l’activitat econòmica del port 

de la nostra ciutat com a Port del Penedès, amb el reconeixement, 

l'atractiu i la prosperitat que li corresponen. 

 

− Abordar els tema dels peatges per aconseguir millores en la 

mobilitat dels treballadors, del transport industrial i del turístic 



 

 

 
− Atendre les necessitats de la fibra òptica als polígons 

industrials i tot allò que el sector industrial necessiti per créixer al 

territori i augmentar l’ocupació a la nostra ciutat. 

 

− Reforçar la indústria local, la que ja tenim a la nostra ciutat com 

l'enginyeria robòtica i els complements làsser, però també impulsar-ne 

de noves, com la indústria nàutica i la sociosanitària. 

 

− Impulsar un turisme familiar al llarg de tot l'any, que combini 

l’oci amb l'entorn natural, les festes, el patrimoni, el comerç i els negocis 

de la ciutat. 

 

− Revitalitzar els mercats municipals i el comerç local, amb una clara 

aposta pels productes autòctons i de Km 0, sense perdre de vista la 

convivència amb les diverses tendències comercials. 

 
− Crear una ruta comercial a partir d’un nou eix comercial, que 

abraci Vilanova i la Geltrú de sud a nord i d’est a oest: de Baix a Mar cap 

al Centre i de Sant Joan a la Geltrú, relacionant-lo amb la història i el 

patrimoni que tenim a la ciutat.  

  

− Exercir la capitalitat econòmica, comercial i industrial del 

Garraf i del Penedès, incentivant la coordinació i cooperació entre les 

diferents administracions del territori. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciutat sostenible 

Ciutat Republicana 
 

La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes 

econòmics, socials i ambientals. A través de la sostenibilitat busquem 

la millora de la qualitat de vida, de la justícia social i el benestar 

econòmic de la ciutat.  

 

Entenem la ciutat com un espai de convivència entre les persones i l'eix 

vertebrador de les activitats socials i econòmiques que s'hi desenvolupen. 

Apostem per un model de ciutat al servei de les persones, per poder 

fer una Vilanova i la Geltrú més amable, agradable i humana. 

 

Apostem doncs, per un desenvolupament sostenible de Vilanova i la 

Geltrú que inclogui tres dimensions: l'eficiència econòmica 

(economia), la qualitat ambiental del medi natural i cultural 

(ecologia) i la cohesió social (societat).  

 

Per això, promourem: 

 

− Un planejament urbanístic racional. 

 

− Un creixement de la ciutat organitzat, que prevegui actuacions 

futures i que aposti per la qualitat de vida de les persones. 

 
−  Un equilibri entre zones verdes, espai públic, serveis i 

habitatges.  

 

− Un model de convivència que afavoreixi la mobilitat de les 

persones més febles.  

 
− La conversió en zona de vianants del centre de la ciutat com a 



 

 

espai de gaudi, de convivència i d'intercanvi entre la ciutadania, com a 

motor de dinamització econòmica en convivència amb la circulació 

de vehicles. 

 

− La limitació de l'ocupació de la via pública perquè sigui 

coherent, respectuosa, ordenada i sempre al servei de la ciutadania. 

 

− Un circuit per gaudir de l’entorn natural: una anella verda que 

connecti respectuosament i dignifiqui la Platja Llarga, Sant Gervasi i 

l'Ortoll. 

 

− Una façana marítima digna, que connecti el mar amb la ciutat 

com a espai vinculat al turisme i a la qualitat de vida dels conciutadans. 

 

− Un estudi dels models d'estalvi energètic que pugui adoptar la 

ciutat en els seus equipaments per promoure un estalvi energètic i un 

consum responsable i sostenible en tots els àmbits públics per a tota la 

població. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Digues la teva! 
 

Aquestes són les propostes bàsiques que ERC presenta per elaborar el 

programa electoral de les properes eleccions municipals del 2015. Aquest 

no és pas un document tancat sinó, tot al contrari, és un document de 

treball obert a les aportacions dels col·lectius, les entitats, les associacions 

i a la ciutadania en general. 

 

Aquest document us el podem fer arribar per correu electrònic, si ens el 

demaneu (vilanovailageltru@esquerra.org), i també el trobareu al nostre 

web: locals.esquerra.cat/vilanovailageltru. No és un document per al 

debat. L’oferim públicament perquè ens agradaria rebre les aportacions i 

els suggeriments que vulgueu fer-nos arribar i poder-los recollir perquè el 

resultat final sigui de Vilanova i la Geltrú per a Vilanova i la Geltrú. 

 

Creiem que, tal com ja hem fet amb els debats oberts a la ciutadania, 

totes les persones que formem part de la ciutat hem de decidir i expressar 

què volem per a Vilanova i la Geltrú. Nosaltres, com a persones que ens 

posem en política temporalment per servir la ciutat, escoltarem i 

defensarem allò que la gent ens faci arribar. Per això, presentarem un 

programa electoral participatiu i així és que ara et demanem que tu també 

hi diguis la teva! 

 

Ara vosaltres teniu la paraula. Gràcies! 

 


