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Presentació 
 

Aquesta primavera naixeran nous ajuntaments. La democràcia ens ofereix una 

oportunitat històrica que comença el 24 de maig  a tots els municipis i que 

continuarà fins al 27 de setembre en què, si la majoria ho vol, es consolidarà un 

nou Parlament a favor de la República catalana. 

La nostra candidatura és de base local i nacional. Les dones i els homes que en 

formem part pensem que els municipis han de ser les primeres estructures d’Estat.  

Creiem amb fermesa en la regeneració i en la recuperació dels valors 

municipalistes: servir la ciutat per garantir el bé comú .  

Volem recuperar el valor social de l’ajuntament  i que, alhora, sigui motor 

industrial i comercial del territori. 

Defensem la cultura, el civisme i l’educació  com a referents que han de bastir la 

nova ciutat.  

Apostem clarament per dignificar, preservar i reconèixer la riquesa del paisatge i 

l’entorn natural  del nostre municipi. 

Pensem que cal cooperar per construir un govern sòlid i obert a l a ciutat  i per 

això comptem amb tu  i amb totes les persones que saben i creuen que ara cal 

una nova empenta a Vilanova i la Geltrú . 

Volem construir una nova ciutat 

pròspera, justa i forta i volem 

fer-ho amb tu !  

 

 

Queti Vinyals 

Alcaldable d’ERC 
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El nostre projecte 
 

El programa que tens a les mans és el reflex del nostre ideari i de tot un treball 

que al llarg de diferents debats temàtics oberts a la ciutadania, taules d’experts i 

trobades amb diferents entitats, persones i agents del teixit social, associatiu, 

empresarial, sindical, cultural, educatiu... de la ciutat. És el projecte de la gent 

com tu que vol canviar la manera de fer les coses i veu la necessitat de defensar 

una nova Vilanova i la Geltrú. 

En aquest document doncs, t’exposem la nostra manera d’entendre la política, 

des dels valors republicans i partint d’una voluntat de servei i de rendició de 

comptes vers la ciutadania que representem. Els nostres principis reflecteixen la 

coparticipació i cogovernança amb la gent perquè defensem una nova manera 

de fer política. 

El nostre programa és molt extens. És per això que t’exposem primer una 

pinzellada de les que creiem que són les 10 prioritats per a la ciutat, et 

presentem les persones que formen part de la nostra llista i el nostre compromís 

en la construcció del nou país perquè la nova República Catalana naixerà de 

cadascun dels ajuntaments que en formen part. 

El programa d’Esquerra Republicana per a Vilanova i la Geltrú s’exposa en tres 

grans apartats després d’exposar el que entenem que són les ciutats 

republicanes. Aquests apartats són: una ciutat justa i cohesionada, una ciutat 

emprenedora i una ciutat sostenible, on es detallen les diferents propostes dels 

diferents àmbits. 

Finalment, l’últim apartat va dedicat a tu, perquè creiem que tens molt a dir 

sobre la ciutat i volem fer-te partícip del nostre programa. Volem sentir la teva 

veu i t’animem a dir-hi la teva. Comptem amb tu!    
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Els nostres principis 
 

Aquest 24 de maig tenim una nova cita amb les urnes, aquesta vegada per 

escollir uns nous ajuntaments que seran fonamentals per començar a fer el país 

net i just que volem construir. Necessitem uns nous ajuntaments  amb les 

portes ben obertes i els comptes ben clars i, per tant, és imprescindible una 

nova manera de fer.  

Des d’ERC defensem una nova manera d’entendre la política, una nova manera 

de governar la ciutat i una nova manera de gestionar els diners públics. Volem 

fer de Vilanova i la Geltrú una nova ciutat  que es basi en valors republicans 

com els de la responsabilitat, l’honestedat, la transparència absoluta, la 

participació ben entesa i la voluntat de servei. 

Ens presentem amb voluntat de servei  assumint el repte de deure’s plenament 

a la ciutadania i de mirar sempre per les necessitats d’aquesta i el bé comú de 

tots plegats i, molt especialment, de tots aquells que tenen més dificultats per 

tirar endavant. 

Creiem que la responsabilitat  és quelcom inseparable de la política. És 

treballar des del primer dia fins a l’últim per a la ciutadania i amb la ciutadania. 

És prioritzar i donar valor a l’espai i als serveis públics, com a garantia de 

benestar, de qualitat de vida i d’igualtat d’oportunitats. 

La realitat del moment també ens posa limitacions a l’hora de poder actuar i aquí 

és on recau el valor de l’honestedat . La gent ens demana que siguem clars, 

sincers i honestos. No prometrem grans projectes que ens agradaria però que 

sabem que difícilment podrem dur a terme sinó que atendrem les necessitats de 

la ciutat per fer una Vilanova i la Geltrú més justa, digna i pròspera. 

El fet d’haver de decidir en què es destinen els diners públics i que les decisions 

que es prenguin repercuteixen directament en la ciutat ens fa defensar amb 

rotunditat una claredat i una transparència absoluta en la gestió del pressupost 



Programa electoral 2015 
Vilanova i la Geltrú 

 

6 
 

municipal. Rendirem comptes de les diferents partides pressupostàries i 

explicarem a la ciutadania el per què de cada decisió.  

Apostem per fomentar la participació ciutadana  perquè creiem que la ciutat la 

fem entre tots. Per nosaltres, la participació no és només donar l’oportunitat de 

participar sinó també incentivar que la ciutadania s’impliqui en les decisions i 

projectes de ciutat. Les polítiques de participació ens ajuden a apropar la política 

a la gent i a posar el govern a disposició de la ciutadania, que és a qui es deu.  

Des d’ERC, ens comprometem a canviar la manera de fer les coses, deixar 

enrere la vella política allunyada de la gent i basar la nostra acció en aquesta 

sèrie de valors que ens fan ser més humans.  

Estem convençuts que és necessària una nova manera de fer i per això, volem 

fer de Vilanova i la Geltrú una nova ciutat  compromesa amb la seva gent i amb 

el nou país , i no pararem fins a aconseguir-ho! 
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Les nostres 10 prioritats 
 

Aquests 10 punts  recullen el model de ciutat  que volem impulsar. El resultat 

prové del buidatge dels debats oberts a la ciutadania, les aportacions de persones 

expertes i el diàleg constant amb diferents col·lectius de la ciutat. 

L’objectiu principal  dels punts d’aquest decàleg és servir els interessos de la 

majoria  per viure i conviure en una ciutat justa socialment, impulsora del bé comú i 

que formi part democràticament d’un estat sobirà, digne i reconegut.  

 

Administració transparent 

1. Determinar un protocol obert de transparència  i ètica democràtica  a 

l’Ajuntament, perquè la gent faci el seguiment de les polítiques públiques. 

2. Presentar uns pressupostos oberts i clars , en què cada any es pugui donar 

compte a la ciutadania dels pressupostos municipals.   

Model de ciutat 

3. Assumir la capitalitat de la comarca. Proposem una aliança territorial de 

l’àmbit del Penedès que ens permeti avançar cooperativament en la constitució 

de la Vegueria. 

4. Impulsar el planejament  del futur  de la ciutat, adaptable a les demandes i 

necessitats socials, apostant pel talent, l’ocupació i la investigació.    

5. Preservar l’entorn natural . Tenir una anella verda  digna i respectuosa amb el 

patrimoni territorial.   

6. Entendre l’espai públic com un bé comú  que cal dignificar i preservar per 

millorar la convivència, basada en la cooperació  entre l’administració, el teixit 

associatiu i l’econòmic.  



Programa electoral 2015 
Vilanova i la Geltrú 

 

8 
 

 Inversió social 

7. Destinar els recursos que calgui  a la justícia socia l: una prioritat del tot 

irrenunciable. Volem una ciutat on la inversió social  sigui clarament 

prioritària .  

8. Potenciar els valors de l’ensenyament públic : un pilar irrenunciable  per a la 

nostra ciutat, que actua com a garant de la igualtat d’oportunitats  i la cohesió 

social . 

Oportunitats econòmiques i culturals 

9. Promoure la mobilitat justa  (conversió de la C-32 en ronda interurbana), que 

afavoreixi el potencial de l’activitat econòmica i turística  de Vilanova i la 

Geltrú. 

10. Protegir, dignificar i revitalitzar el patrimoni cultural  de la ciutat. 
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Les persones de la nostra llista 
 

Us presentem una llista formada per 32 persones diverses: dones i homes, joves, 

pares i mares de famílies amb joventut acumulada i àvies i avis amb més joventut 

acumulada... Estudiants, professionals de la salut, de l’educació, de la cultura, del 

lleure, empresaris, voluntaris socials, socis d’entitats, treballadors, aturats, 

emprenedors...  

Som persones que, poc o molt, reflectim la pluralitat social actual i tenim un 

denominador comú que compartim: servir la ciutat  que estimem per millorar-la ara 

i construir-la nova per als que vindran, perquè la respectin i l’estimin i perquè trobin 

i tinguin millors oportunitats en aquesta nova Vilanova i la Geltrú que defensem. 

Us presentem una candidatura de base local i nacional disposada a col·laborar 

amb la resta de càrrecs electes del país per proclamar, dins del marc democràtic, 

al més aviat possible la nova República catalana. Per tot això, avui us demanem la 

vostra aprovació. Els nostres noms són:   

 

1. Queti Vinyals i Florenciano (ERC) 

2. Jordi Medina i Alsina (ERC) 

3. Olga Arnau i Sanabra (independent) 

4. Adelaida Moya i Taulés (ERC) 

5. F. Xavier Serra i Albet (independent) 

6. Oriol Huguet i Briva (independent) 

7. Nil Baños i Castelló (JERC) 

8. Pilar Contreras i Llanas (ERC) 

9. Anna Quelón i Vidiella (ERC) 

10. Xavier Escofet i Soriano (ERC) 
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11. Tòfol Tobal i Conesa (ERC) 

12. Adrià Guevara i Figueras (JERC) 

13. Josep M. Andreu i Albalate (ERC) 

14. Núria Villanueva i Albà (JERC) 

15. Joanaina Escalas i Nolla (independent) 

16. Aina Ferrer i Usieto (independent) 

17. Josep M. Martorell i Masó (ERC) 

18. Marc Segarra i Sabio (JERC) 

19. Mireia Contreras i Parés (ERC) 

20. Albert Mercadé i Rovira (ERC) 

21. Mercè Mateo i Olivares (independent). 

22. Josep Tomàs Àlvaro i Juncosa (ERC) 

23. Neus Cortés i Moreno (ERC) 

24. Teodor Navarro i Ferran (ERC) 

25. Bienve Moya i Domènech (ERC) 

 

Suplents: 

1. Virtut Castro i Cañaveras (ERC) 

2. Max Villalonga i Martínez (ERC) 

3. Iolanda Estrada i Sanz (independent) 

4. Mar Pedrero i Munné (independent) 

5. Víctor Capdet i Montesinos (independent). 

6. M. Àngels Angrill i Carmona (independent) 

7. Jani Ferrer i Garriga (ERC) 
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Una llista de gent com tu, compromesa amb la ciutat  
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El compromís en la construcció del nou país 

 
En coherència amb els nostres ideals de societat i de país, Esquerra 

Republicana de Catalunya té per objectiu aconseguir la independència del 

Principat el més aviat possible i contribuir finalment a l'alliberament complet de la 

nació, que avança a ritmes diferents en funció de cada territori.  

L’origen del nostre partit el 19 de març del 1931 va respondre a la confluència i 

evolució de dues realitats politicosocials al Principat de Catalunya. Per una 

banda, el seguit de transformacions socioeconòmiques del segle XIX, com a 

conseqüència de la Revolució Industrial, i els diferents moviments socials 

progressistes d’arrels profundament democràtiques i republicanes. I per l’altra, 

de la Renaixença cultural i literària de principis del XIX amb els diferents 

processos de desvetllament nacionals a Europa.  

Davant d’aquest context, durant el primer terç del segle XX, es crea Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC), com a punt de trobada de diverses 

organitzacions d'esquerres, que s'adonen de la necessitat de crear un front 

comú davant un Estat espanyol esclerotitzat, retrògrad i encarcarat en les velles 

estructures vuitcentistes, incapaç de donar resposta a les noves necessitats i 

inquietuds d'una bona part del seus habitants. 

Tot i haver passat 84 anys, continuem tenint la necessitat d’un alliberament 

nacional i d’un alliberament social que van units i són inseparables l’un de l’altre. 

L’actualitat del moment evidencia que a dia d’avui estem molt a prop d’assolir la 

independència del Principat de Catalunya i no defallirem.  

La nostra candidatura és conscient del repte políticament transcendent que viu 

el país arran del procés per constituir un nou Estat independent per a Catalunya. 

També és sabedora del paper especialment important que hi tenen ets 

municipis, així com de la necessitat d'impulsar des dels ajuntaments les accions 

que corresponguin per continuar donant fortalesa, legitimitat í suport al procés.  
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Per això, les persones integrants d'aquesta candidatura, en el cas de ser elegits 

com a regidors/es de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ens comprometem a: 

1) Continuar formant part de l'Associació de Municipis per la Independència 

(AMI) i a tenir-hi un paper actiu en aquelles entitats i organitzacions que 

apostin clarament per l’estat propi. 

2) Promoure campanyes des del nostre grup municipal per contribuir a fer 

que les eleccions al Parlament del 27 de setembre tinguin un clar sentit 

plebiscitari i que les guanyin les forces que incloguin et full de ruta cap a 

la constitució d'un Estat independent en el seu programa. 

3) Assumir que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de 

setembre configurin una majoria independentista al Parlament, 

proposarem que et nostre ajuntament, amb el seu alcalde o alcaldessa al 

capdavant, es posi a disposició del govern del país per tot el que 

consideri oportú en la gestió de la constitució de l'Estat català, superant, 

si cal, totes les traves que hi puguin posar els poders de l'Estat espanyol. 

4) Proposar que l’alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat i 

representant legítim de tots els veïns/es del municipi, participi a 

l’Assemblea de Càrrecs Electes que es constituirà per donar suport al 

procés d'emancipació nacional. En el cas que les institucions espanyoles 

intervinguessin o suprimissin les institucions catalanes d'autogovern, 

aquesta Assemblea hauria d'assumir la governació de Catalunya, donant 

així continuïtat al procés i garantint-ne la màxima legitimitat democràtica í 

institucional. 
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La ciutat republicana que defensem 
 

En les properes eleccions municipals, tots som cridats a decidir com volem que 

sigui el nostre municipi, en l'inici del procés constituent del nou país, de la 

República catalana.  

La independència és l'oportunitat per generar nous motlles per a la política 

municipal. Tenim l'oportunitat de superar totes les barreres que avui condicionen 

els governs de les nostres viles i ciutats, començant pel finançament, les 

competències per dur a terme noves polítiques socials, culturals i econòmiques, 

per apoderar els ciutadans, propiciar la participació política, la transparència, la 

lluita contra la corrupció, etc.; en definitiva, per posar la política al servei de la gent. 

Així mateix, des d'Esquerra Republicana volem que la ciutat de Vilanova i la Geltrú 

sigui part activa en l’empenta del procés cap a la independència i protagonista de 

la imparable revolució democràtica que vivim. Tots som testimonis i protagonistes 

directes de la il·lusió compartida que vivim en els nostres barris, places i mercats.  

La proposta d'Esquerra Republicana és la proposta dels activistes que defensem 

les causes de la ciutadania compromesa en el bé comú. És la proposta de progrés 

que sorgeix del batec ciutadà que no es resigna i passa a l'acció, amb l'objectiu de 

prendre el control dels ajuntaments per millorar la política, crear valor públic i 

augmentar la satisfacció i la qualitat de vida dels ciutadans. Volem construir 

municipis on valgui la pena viure-hi, municipis que enforteixin el sentiment 

d'identificació i de pertinença del ciutadà. Municipis que projectin els millors valors 

democràtics: els valors republicans . Municipis que dia a dia lluitin per fer-se un 

nom i un lloc propi en el nou país, sempre al servei de les persones. 

Tenim el dret i la responsabilitat de donar el millor de nosaltres per assolir una 

democràcia avançada. Tenim l’oportunitat de fer foc nou i deixar enrere el frau i la 

corrupció. Tenim un projecte per bastir nous ajuntaments, oberts i transparents que 

retin comptes als ciutadans i que sàpiguen involucrar-los en la presa de les millors 

decisions. El compromís amb el bé comú ens guia en l'anhel de forjar una Vilanova 
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i la Geltrú que exerceixi plenament com a capital de comarca i de regió i sigui 

socialment avançada, d'acord amb el triple objectiu de viure en una ciutat més justa 

i cohesionada, més emprenedora i més sostenible. 

Així doncs, el fil roig del republicanisme a Vilanova i la Geltrú es tradueix amb 

aquests tres eixos: 

 

1. Una ciutat justa i cohesionada:  La necessitat de lluitar contra la pobresa i 

les desigualtats com a garantia de l'exercici efectiu dels drets i les llibertats 

més bàsiques de les persones. La cultura com a eina motor de ciutadania 

lliure i compromesa amb la societat. La salut, l'acció social o l'esport com a 

garantia de qualitat de vida i benestar de les persones. La qualitat i el 

prestigi de l'escola pública com a eina per a la igualtat d'oportunitats efectiva 

i el bon funcionament de l'ascensor social. 

2. Una ciutat emprenedora: La lluita contra l'atur com a política social més 

urgent que cal prioritzar. L'actitud emprenedora de l'Administració a l'hora de 

propiciar nous filons d'activitat econòmica, promoure l'economia cooperativa 

i l'emprenedoria. Invertir en els eixos comercials com a nodes de vida civil i 

d'interrelació social. Promoure les TIC i l'administració electrònica com a 

factor d'informació, participació, transparència i simplificació de 

l'Administració. 

3. Una ciutat sostenible:  Des d'un urbanisme humanista que potencia l'àgora 

ciutadana i la interrelació social fins a la sostenibilitat del patrimoni natural i 

cultural com a base de la identitat col·lectiva. Potenciar la virtut cívica per a 

l'adopció d'energies netes i el residu zero. Fer efectiu el dret a l'habitatge o 

poder viure en ciutats més intel·ligents on les TIC puguin potenciar les 

actituds responsables dels ciutadans vers l'entorn, la reposició del mobiliari 

o el funcionament dels serveis públics. 
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Un govern obert per a una democràcia oberta  

Des d'Esquerra Republicana sentim la urgència d'obrir la democràcia al conjunt 

dels ciutadans i de la societat civil organitzada. Cal tornar la política a la ciutadania. 

Els impactes de la crisi econòmica que veiem cada dia en els nostres municipis, 

juntament amb els episodis sistemàtics de corrupció que omplen els mitjans, han 

accelerat la crisi de la política tradicional instal·lada en els grans partits, incapaços 

d'erigir-se amb l'autoritat i la legitimitat necessària per posar remei als problemes 

més importants.  

El bon govern republicà vol estimular el compromís social, el deure i la llibertat dels 

ciutadans per decidir en tots els afers municipals. Volem protegir l'interès general 

dels abusos de poder de qualsevol tipus. Volem preservar la integritat de l'espai 

públic, vetllar per la salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos de tots al 

servei de la igualtat d'oportunitats. 

El disseny i l’execució de qualsevol política municipal, avui, només es pot gestar 

des de la transversalitat i la responsabilitat social. O sigui, reivindiquem la 

coconstrucció, coparticipació i cogovernança de les  polítiques públiques  

amb tot el conjunt de persones involucrades, amb les associacions i grups d'interès 

que s'hi relacionen. 

Els pilars per edificar un govern obert són: 

1. La transparència, el retiment de comptes i els p ressupostos clars i 

entenedors : Obrir les dades públiques amb l'objectiu de proporcionar eines 

perquè la gent pugui exercir el control i seguiment de les polítiques públiques. 

Creiem que la transparència és un dels valor d’un bon govern. 

2. La participació : Promoure i impulsar les eines de participació ciutadana que 

tenim al nostre abast per tal de poder fer efectiva la coparticipació i la 

cogovernança amb la ciutadania, les entitats, els especialistes i les 

associacions creades per a projectes concrets de la ciutat. L'objectiu és el de 

coconstruir les polítiques i el model de poble o ciutat amb els ciutadans. 
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3. La cooperació:  Superar les barreres dins els ajuntaments i els serveis 

municipals i, de cara enfora, amb els administrats. Cal superar estructures 

piramidals dins l'organització municipal, establir la millora contínua com a guia 

d'acció, establir polítiques de concertació o partenariats i vertebrar la confiança 

amb la societat civil i els agents socials que representem. 

 

La lluita contra la corrupció  

L'esclat i la intensificació dels episodis de corrupció als mitjans de comunicació ha 

tingut un impacte en la credibilitat dels polítics i dels partits. Estem convençuts que 

sense transparència no hi pot haver confiança. El dret efectiu a la transparència és 

un dret que permet protegir-ne d'altres, dificulta la corrupció i, en definitiva, legitima 

la democràcia i el bon govern. 

Esquerra Republicana, com a força de govern que ha estat, és i serà, compta amb 

una trajectòria ètica impecable en comparació amb la dels grans partits de la vella 

política. I, al mateix temps, Esquerra Republicana compta amb un historial d'acció 

legislativa al Congrés i al Parlament que ha propiciat lleis més transparents sobre 

el finançament dels partits, la creació de l'Oficina Antifrau o la promoció de la nova 

Llei de transparència.  

És per això des d’ERC ens comprometem a governar amb la màxima transparència 

de la gestió municipal, fent publicitat activa de tota la informació rellevant, licitant de 

forma clara tota la contractació pública, apostant per una plataforma electrònica 

pública i una centralització de les compres, denunciant qualsevol tipus 

d’irregularitat o possible cas de corrupció a la nostra ciutat i impulsant un codi ètic i 

d’austeriat per racionalitzar la despesa pública municipal.  

 

L'espai públic, l'àgora ciutadana 

L’espai públic és, des del nostre punt de vista republicà, l’àgora que cal protegir i 

estimular, un punt de trobada en contínua redefinició de relacions ciutadanes. 
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Avui, simbolitza com pocs altres espais l’empenta de la nova política, que ara es 

mostra sobretot en la demanda de més participació política. 

La nostra manera d’entendre la ciutat de Vilanova i la Geltrú es basa en gran 

mesura en la importància que donem a l’espai públic. És el lloc on s’articula la 

quotidianitat i on es reflecteix el projecte inclusiu, cohesionat i participatiu de 

societat. Per tant, quan parlem d’espai públic, a ERC parlem també de civisme, 

de deliberació, d’intercanvi, de cohesió, de tolerància, d’igualtat i d’oportunitats. 

No podem entendre de forma separada el concepte de ciutat de la idea d’espai 

compartit. La concepció d’aquest espai ha de ser clau per a la gestió municipal, 

on la trama urbana ha de ser l’eix vertebrador de les activitats culturals, socials i 

econòmiques. L’organització d’esdeveniments i el paper actiu de la festa i els 

actes de ciutat en l’espai públic fa evident que la gestió d’aquest no pot prioritzar 

altres interessos que no siguin els de la convivència i l’intercanvi. 

 

Democràcia representativa, participativa i directa  

Els municipis republicans han d’assegurar espais per a la deliberació i validació i 

assegurar una bona combinació de la democràcia representativa (mitjançant el 

que determini la futura Llei electoral), participativa i directa. 

La participació no és només estar informat del que passa al municipi sinó que, en 

les ciutats republicanes, ha d’assegurar també, i principalment tant la inclusió en 

l'agenda com la iniciativa ciutadana, la necessària deliberació de les polítiques 

públiques factibles i finalment, la seva validació. 

La participació està a l’inici, al mig i al final dels processos polítics i ha de ser 

flexible i incorporar necessàriament nous nodes de trobada amb representants 

electes, de la societat civil i de la ciutadania en general. 
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PROPOSTES 

 

1. Promoure un pacte local per a la millora democrà tica  que aplegui el ple 

municipal, actors socioeconòmics i ciutadania i que revisi els òrgans i 

instruments presents amb vista a la seva adaptació a la nova realitat. 

2. Revisar el reglament d’organització municipal (R OM), amb vista a adaptar-lo 

a les noves necessitats i donar la flexibilitat suficient per implicar la societat civil 

organitzada i la ciutadania en general en la política municipal. 

3. Establir plans de transparència elaborats conjun tament amb la ciutadania, 

per fer efectiu el dret a la transparència i al bon govern, mitjançant portals web 

de transparència amb tota la informació rellevant (accés permanent, obert i 

comprensible a la informació pública rellevant). 

4. Establiment de compromisos ètics en la política municipal, mitjançant la 

posada en pràctica de manuals de bon govern , d'obligat compliment per a 

tots els càrrecs electes de l'administració local.  

5. Aprofitar els instruments existents per dur a te rme i impulsar la 

participació de la ciutadania i l’intercanvi per tal d’apropar la política 

municipal a la gent i rebre les seves necessitats, demandes i inquietuds 

6. Enfortir la xarxa associativa i garantir-ne la i nterlocució, la comunicació i 

la participació  en els temes rellevants que afectin el municipi, amb especial 

sensibilitat per les reivindicacions que es plantegin si són d’interès general i 

beneficien el conjunt de la població.  

7. Garantir la presència associativa als consells d e participació  i prendre 

decisions el màxim de consensuades sobre la ciutat. 

8. Dotar la ciutadania de les eines i de la formaci ó per treure el màxim partit a 

aquestes noves polítiques. 
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9. Recolzar el paper del Defensor de la Ciutadania i informar a les persones 

que disposen d’aquest servei per tal d’atendre, supervisar i fer el seguiment de 

les seves queixes. 

10. Prioritzar el paper de l’Oficina d’Atenció Ciut adana (OAC) com a ens 

primordial de rebuda, informació i atenció de l’ajuntament envers a totes les 

persones, entitats o empreses. 

11. Potenciar les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la 

ciutadania i l’ajuntament. 

12. Garantir l’accés de la ciutadania i de les enti tats  a la informació relativa a 

l’activitat municipal, mitjançant l’oficina d’atenció a la ciutadania. 

13. Evolucionar l’actual model de subvencions  a les entitats locals a un model 

en què els contractes programa o els convenis de col·laboració siguin l’eix de la 

relació, allà on sigui possible. 

14. Potenciar la prestació de serveis amb municipis veï ns , si escau, com a 

mesura per guanyar eficiència, possibilitar estalvis en la prestació de serveis 

públics municipals i exercir de capital regional. 

15. Rendiment de comptes anual vers la ciutadania sobre el compliment 

progressiu del Pla d’Actuació Municipal (2015-2019). 

16. Rendiment de comptes entorn a les subvencions, conv enis i licitacions 

entre l’ajuntament i les diferents entitats, associacions i empreses per tal de 

vetllar per la rendibilització dels diners públics i donar comptes a la ciutadania. 
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Una ciutat justa i cohesionada  

 

El foment i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania és una aposta ferma i 

decidida de les polítiques dels ajuntaments d’Esquerra Republicana. El municipi 

és l’espai bàsic des d’on cal impulsar actuacions destinades al foment de la 

universalització de l’accés als serveis socials. 

Volem treballar perquè la inversió social  no sigui un àmbit infradotat del 

pressupost municipal. En aquests moments de dificultats econòmiques, la 

inversió social és més imprescindible que mai per fer front a les necessitats de 

les persones, així com considerar-la inversió a causa del retorn que suposa per 

a l’economia local. 

L’impuls de polítiques destinades al foment de la cohesió és un dels pilars 

bàsics de treball a l’hora de fer política municipal mitjançant programes 

municipals que lluitin contra la marginació i per la cohesió social, a partir del 

suport personalitzat i d’orientació de la ciutadania, incorporant-hi o 

desenvolupant-hi plans de desenvolupament comunitari, plans d’interès social, 

plans educatius d’entorn, plans de ciutadania i immigració, etc. 

El foment de la solidaritat social respon a un principi bàsic de l’ideari republicà 

que defensa Esquerra. S’ha d’entendre com un fet que ha de ser impulsat des 

d’àmbits molt diversos. D’aquesta manera, les polítiques d’acció social s’han de 

concebre des d’un punt de vista integral, a partir de l’anàlisi global de les 

problemàtiques del municipi i coordinant-les, de manera transversal, amb els 

serveis de salut, d’ensenyament, de treball, d’urbanisme, etc. 

Som conscients de l’envelliment progressiu de la nostra població, les situacions 

de dificultats econòmiques, els canvis que s’estan produint en el si de les 

estructures familiars i la necessitat de garantir la integració de tots els col·lectius 

amb especials dificultats (les persones nouvingudes, joves, dones, amb 

problemes de salut mental...). Per tant, treballarem per evitar que aquests 

fenòmens puguin potenciar l’exclusió social i la desatenció. 
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Entenem els òrgans de participació ciutadana com a elements claus de contacte i 

interrelació amb la societat civil per adequar les polítiques a la realitat social i a les 

necessitats del municipi i la seva gent.  

Per a nosaltres, la cultura exerceix de factor clau de cohesió social i, com a tal, 

ajuda a integrar la gent vinguda d’altres territoris. D’aquí que entenguem els 

diferents equipaments i activitats culturals com a veritables espais d’interrelació 

social i cultural. L’aposta per la cultura com a element de cohesió no pot venir 

acompanyat de barreres econòmiques d’accés a aquesta.  

Veiem necessari estimular les manifestacions de la cultura popular —creatives, 

crítiques i no estereotipades—, la recuperació de la memòria històrica vinculada 

al municipi i la potenciació del coneixement del patrimoni cultural i natural. I és 

necessari dur-ho a terme mitjançant polítiques transversals capaces d’acabar 

confluint en propostes que impliquin el teixit socioeconòmic de la població. Per 

això, es fa enfortir el paper aglutinador del comerç urbà de proximitat, les 

propostes turístiques coherents, ambicioses i amb personalitat pròpia i les 

xarxes associatives locals. 
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EDUCACIÓ 

L’educació constitueix per a Esquerra un dels principals eixos de l’acció política, 

amb un destacat valor estratègic dins del projecte global de construcció 

nacional. L’escola és un dels àmbits en el qual es reflecteixen de manera més 

evident les situacions de desigualtat. És per això, que considerem que des dels 

ajuntaments s’ha de contribuir a estructurar un sistema educatiu propi amb més 

capacitat de resposta als nous reptes educatius i socials des de la proximitat.  

 

1. Assumir, des de l’Administració local, un paper de lideratge polític respecte a 

la promoció del treball educatiu integrat dels agen ts que intervenen en el 

municipi . L’escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única institució 

sobre la qual recaigui l’educació. S’han de superar les dinàmiques de 

fragmentació dels espais educatius i desenvolupar projectes comunitaris que 

permetin un treball educatiu d’entorn. 

2. Potenciar i ampliar els plans educatius d’entorn  per contribuir a donar una 

resposta integrada i global a les necessitats educatives de tot l’alumnat, amb 

una atenció especial al més fràgil. Seguir amb l’edició del Programa d’activitats 

educatives (PAE) per als centres per donar suport a la seva tasca.  

3. Continuar amb la bona feina de l’Oficina Municipal d’Educació (OME) i de la 

Comissió de Garanties d’Escolarització per garantir una escolarització més 

equilibrada de l’alumnat , de manera que tots els centres del municipi 

assumeixin quotes més grans de compromís social, i incidir per augmentar-ne 

el marc competencial.  

4. Implementar propostes d’intervenció proactives e n la lluita contra 

l’absentisme escolar i atenció als alumnes amb risc  d’exclusió social , la 

desafecció i l’abandonament. La coordinació de les diferents administracions i 

el paper de Serveis Socials i el Centre Obert són imprescindibles. 
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5. Connectar la història i el patrimoni de la nostr a ciutat amb les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge dels centres educatius, actualitzant així el 

projecte “Coneix Vilanova i la Geltrú” i adaptar-lo a formats digitals i interactius. 

6. Col·laborar activament amb els centres d’educació secundària obligatòria del 

municipi en la cogestió i la implementació de programes de diversi ficació 

curricular , com a mesura d’atenció a la diversitat dissenyada per a l’alumnat 

que presenti dificultats generalitzades d’aprenentatge a l’ESO.  

7. Apostar fermament per la formació professional, demanant la implicació de 

l’Administració i connectant l’oferta formativa amb les demandes i necessitats 

de la ciutat i de la comarca, especialment pel que fa als gremis, el sector 

primari, ferroviari, la nàutica i l’aeronàutica en relació amb les empreses que 

tenim al territori. Entenem l’IMET com a peça clau de formació, orientació i 

transició al món laboral. 

8. Cooperar amb l’Administració educativa per atend re de manera correcta i 

acurada l’alumnat d’educació especial , tant pel que fa als ensenyaments 

obligatoris com als post-obligatoris i a la seva transició al món laboral. Aposta 

clara per una escola i una societat inclusiva. 

9. Empènyer a la millora dels nivells educatius i f ormatius de la ciutadania al 

llarg de la vida . Fins ara, el sistema educatiu tradicional es basava en el 

concepte d’estudiar durant uns quants anys per treballar tota la vida; 

actualment, el paradigma ha canviat, de manera que la continuïtat en l’activitat 

laboral exigeix haver d’estudiar tota la vida. 

10. Millorar la qualitat de l’oferta d’activitats e xtraescolars de caràcter 

formatiu, cultural, lúdic i esportiu  per a tot l’alumnat dels centres educatius, 

en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances. Continuar amb el 

projecte dels Patis oberts. 

11. Donar suports específics a les escoles de mares  i pares . És necessari 

atribuir a les famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu. 
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12.  Articular i coordinar la disponibilitat de voluntar iat en el territori per 

col·laborar educativament en activitats educatives complementàries  en els 

entorns amb més necessitats. Suport als centres d’educació en el lleure. 

13. Cercar finançament per garantir la continuïtat de les escoles bressol, 

l’escola d’art i l’escoles de música i conservatori , que no són competència 

municipal però que són una necessitat i una activitat molt arrelada a la nostra 

ciutat. 

14. Dissenyar polítiques d’atenció als infants mitj ançant els plans d’infància i 

els consells d’infants , així com amb xarxes d’escoles bressol amb serveis 

flexibles i complementaris, espais infantils de suport a les càrregues familiars i 

programes educatius, lúdics, culturals i esportius per als infants: espai nadó, 

espai de lactància, espai família i espai de joc.  

15. Aplicar la tarifació social en els preus de la matrícules de les escoles 

bressol, l’escola d’art, l’escoles de música i cons ervatori i les activitats de 

lleure  (extraescolars i casals). 

16. Potenciar la col·laboració de les associacions juve nils de l’educació en el 

lleure , tot abordant les tres potes necessàries perquè puguin funcionar 

correctament: reconeixement, finançament i espais. 

17. Cercar finançament per fer possible el nou edifici de l’Escola Oficial 

d’Idiomes (EOI) comarcal que tenim a la nostra ciutat, com a element de 

formació i millora de les condicions d’inserció laboral dels joves i de la 

ciutadania en general. El fet de poder tenir un edifici propi és clau per poder 

administrar i gestionar millor el centre i ampliar l’oferta formativa actual. 

18. Apostar per incrementar l’oferta universitària de l a nostra ciutat, en comú 

treball amb la UPC i les altres universitats del nostre país i internacionals. 

Donar suport al Campus Universitari de la Mediterrània (CUM).  
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CULTURA  

Un municipi culte és un municipi més just i més lliure i, per tant, més ben preparat 

per fer front als moments difícils com els que ens toca viure. Des d’ERC 

considerem la cultura com la quarta pota de l’estat del benestar, en tant que 

element cohesionador per excel·lència: ens referma en la pertinença dins d’una 

col·lectivitat però també ens dóna les eines per créixer, desenvolupar-nos com a 

país, i ens obre les possibilitats d’arribar a totes les sensibilitats socials i culturals 

que s’estableixen arreu dels països catalans i integrar-les. 

 

1. Democratitzar la cultura i dur la cultura al carrer . Entenem la cultura com 

un dret universal i per tant, inclourem dins la programació estable municipal 

actes que es duguin a terme als carrers i a les places de la ciutat. 

2. Si apostem pels equipaments i els projectes de proximitat, cal una 

programació amb un alt grau de sintonia amb la ciut at i el sector , alhora 

que cal vetllar perquè les activitats siguin complementàries i reforcin les que 

genera la xarxa associativa i d’entitats de la ciutat.  

3. Vetllar per la correcta gestió dels equipaments i serveis culturals a la 

ciutat, tant dels que són propis com dels que depenen d’altri perquè s’ajustin 

a les necessitats de la població i es complementin de forma coordinada. 

4. Refermar el paper de les biblioteques  com a centres d’informació, recerca 

i formació i com a eixos de trobada de la ciutadania. 

5. Augmentar les sales de lectura i d’estudi de la ciutat, especialment en els 

diferents períodes d’exàmens del curs escolar.  

6. Garantir la renovació dels fons bibliogràfics  de les biblioteques per 

adequar-los als indicadors recomanats internacionalment, garantint, així, la 

quantitat i la qualitat de la informació que es posa a disposició de la 

ciutadania. 
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7. Dinamitzar el consell municipal de cultura  amb representació de 

l’ajuntament, les entitats i els agents culturals locals i portar temes de de 

l’àmbit cultural a les Assemblees Municipals. 

8. Entenem la festa com un dels estendards que més bé  ens defineixen 

com a ciutat, i per tant, fomentarem i donarem suport a les entitats i 

federacions que organitzen i gràcies a les quals tenim les diferents 

manifestacions de cultura popular i tradicional de la nostra ciutat.  

9. Apostar pel Centre de Cultura Popular i Tradiciona l (Casa de la Festa) 

com a espai de difusió de tot el calendari festiu de la ciutat, arxiu, espai 

d’entitats i diverses sales que el facin també un centre social de la ciutat. 

10. Fomentar la participació de la ciutadania en les e ntitats i les 

associacions de caràcter social, cultural, esportiu  i solidari.  Afavorir que 

la població nouvinguda participi activament en les manifestacions 

col·lectives que configuren la personalitat del municipi.  

11. Gestionar de manera integrada l’oferta cultural mu nicipal,  de manera 

que sigui possible oferir informació, descomptes, promocions o activitats 

gratuïtes als usuaris potencials. 

12. Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i  artesanes  per establir 

canals de comercialització dels productes creats al nostre municipi. 

13. Potenciar una agenda cultural d’actes i esdevenime nts , en format 

analògic i digital, i emprant les eines de difusió 2.0. Aquesta agenda hauria 

de facilitar la informació sobre els equipaments culturals del municipi, 

l’agenda d’actes i festes, les novetats a les biblioteques, etc. 

14. Promocionar l’obra d’artistes i autors locals  mitjançant el web municipal, 

facilitant-los La Sala com a punt de trobada i contacte amb programadors, 

artistes i autors de la resta del país. 
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15. Fomentar i donar suport a la creació artística  i assegurar les condicions 

necessàries perquè les persones que ho desitgin puguin desenvolupar 

lliurement les seves capacitats creatives, artístiques i culturals. 

16. Potenciar l’organització d’actes per difondre la c ultura catalana en tots 

els àmbits, prioritzant la programació d’espectacles, concerts i activitats que 

hi estiguin vinculades. 

17. Afavorir l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit d els Països Catalans . 

18. Dissenyar plans de foment de la lectura i la forma ció continuada  en 

col·laboració amb els consells escolars del municipi i els centres de 

normalització lingüística. 

19. Promoure i potenciar les programacions locals en les diferents vessants 

artístiques i donar-los cabuda, sempre que sigui possible, en la programació 

estable municipal. 

20. Promoure la creació de continguts de valor afegit  i afavorir la difusió 

d’artistes i creadors locals. 

21. Impulsar la digitalització de documents d’interès local per preservar i 

difondre la memòria de la ciutat, així com la del Penedès i la nacional 

catalana amb els fons d’alt interès patrimonial dels que disposem a la ciutat.  

22. Promoure una política de memòria històrica mitjançant la recerca, l’estudi 

i la difusió del patrimoni tangible i intangible del municipi de forma 

transversal.  

23. Gestionar conjuntament els equipaments patrimonial s de la ciutat per 

una millor eficiència dels recursos i evitar duplicitats, ajuntant així l’Oficina 

de Patrimoni i l’Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer.  

24. Protegir, dignificar i revitalitzar el patrimoni cu ltural com a element clau 

de promoció de la ciutat i, alhora, com a identitat i singularitat del que és 

Vilanova i la Geltrú.   
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25. Recuperar les publicacions municipals com a eina de difusió de la 

història, la cultura i el coneixement de la nostra ciutat.  

26. Estudiar la viabilitat d’un espai polivalent per a obres de gran format 

perquè puguin representar-se a la nostra ciutat i esdevenir així un referent 

de capitalitat també en l’àmbit cultural. 

27. Davant la necessitat i la demanda, cerca de nous espais destinats a les 

entitats per poder dur a terme les activitats que realitzen per a tota la ciutat. 

28. Compromís amb el desenvolupament del Llibre Blanc de la Cultura al 

Penedès  de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 
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MITJANS DE COMUNICACIÓ  

Els mitjans de comunicació públics locals han estat i són una peça fonamental en 

la creació i difusió d’informació dels nostres municipis. La proximitat, el rigor i la 

plena dedicació, a vegades d’una manera altruista, no remunerada i 

majoritàriament des de la professionalitat que exerceixen dia rere dia als nostres 

pobles i ciutats, els converteixen en un dels principals eixos de cohesió social i 

cultural del país. 

Els mitjans de comunicació públics locals de Catalunya responen a un interès 

públic que va molt més enllà d’un interès econòmic. Molts, limitats tant 

econòmicament com en recursos humans, donen un servei cabdal per mantenir la 

identitat dels nostres municipis enfront de l’actual globalització i fan una funció 

social d’accés a la informació i a la cultura des de la proximitat. 

 

1. Defensar la prestació dels serveis de comunicaci ó de qualitat  com una 

necessitat per a la cohesió social i territorial i per fomentar l’ús del català. 

2. Enfortir i preservar els mitjans de comunicació de proximitat dotant-los 

dels recursos necessaris perquè subsisteixin i siguin viables.  

3. Donar suport a la producció de continguts audiovisu als,  afavorint la 

col·laboració entre diverses xarxes de ràdio i televisió, i impulsar línies 

especifiques d’ajut per a la producció. 

4. Cooperar amb la resta de mitjans de comunicació del Penedès per compartir 

càpsules informatives i apostar per una informació d’àmbit territorial del 

Penedès .  

5. Continuar amb els butlletins electrònics de l’ajuntament  com a espai de 

comunicació corporativa directe entre l’administració local i la ciutadania. 

Alhora, estudiar la possibilitat de butlletins temàtics per a col·lectius específics 

de la ciutat. 
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA  

L’objectiu prioritari de la política lingüística per a Esquerra és arribar a la plena 

normalització de l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular en tots els 

serveis i activitats que des de l’ajuntament es desenvolupen. Els objectius 

fonamentals, quant a la política lingüística, van dirigits a impulsar i consolidar els 

avenços assolits en aquesta matèria pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Aplicant-los, i tenint en compte la idiosincràsia i les necessitats pròpies de cada 

municipi. 

 

1. Informar i garantir els drets lingüístics  de la ciutadania. 

2. Impulsar campanyes de sensibilització  amb l’objectiu d’estimular i reforçar 

actituds favorables a la llengua. Continuar formant part del Consorci per a la 

Normalització Lingüística. 

3. Fomentar l’ús del català en activitats lúdiques i culturals —cinemes, emissores 

de ràdio i televisió local, a la xarxa, concerts, actuacions infantils, etiquetatge, 

biblioteques (clubs de lectura, llibres, diaris i revistes, videojocs i DVD, etc.)-. 

4. Fomentar el voluntariat lingüístic  entre parelles d’estudiants, companys de 

treball, d’entitats de persones nouvingudes i d’entitats diverses —esportives, 

culturals, socials... 

5. Fomentar l’acolliment lingüístic  en català i occità (si escau): informació 

sociolingüística, alfabetització, cursos, activitats i plans d’acolliment. 

6. Donar suport a les empreses  i persones que fan atenció al públic. Fomentar el 

compromís i la coresponsabilitat de les empreses , les organitzacions 

laborals i els sectors professionals a l’hora d’atendre el públic en català. 

7. Conscienciar les organitzacions empresarials de la responsabilitat 

sociolingüística en el marc de la responsabilitat s ocial empresarial . 
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8. Sol·licitar la tramitació en català de tots els processos judicials  en què 

prengui part l’ajuntament. 

9. Incloure, a banda de les actuacions previstes al PMNL en l’àmbit sociocultural, 

clàusules de normalització lingüística en els conve nis  amb les entitats i 

oferir el suport tècnic necessari per dur a terme les actuacions que s’hi indiquin. 

10. Promoure plans d’acollida municipals  que estableixin un protocol per a les 

persones estrangeres que arribin al municipi, d’acord amb el Pacte Nacional per 

a la Immigració. 

11. Informar i difondre les activitats, els plans d’acolliment i els materials creats per 

la Generalitat de Catalunya entre la població nouvinguda, tenint en compte, 

però, que en aquest sector de la població hi ha una forta fractura digital. 

12. Vetllar per l’ús del català en tots els mitjans  de comunicació local , sens 

perjudici d’afegir-hi altres llengües si es valora com a necessari.  

13. Crear campanyes pròpies  —o difondre les de la Generalitat de Catalunya— 

mitjançant accions publicitàries i accions de divulgació, aprofitant dates 

assenyalades o actes significatius i multitudinaris, en col·laboració amb el 

Consorci per a la Normalització Lingüística i la Generalitat de Catalunya. 

14. Prioritzar la programació d’espectacles, concer ts i activitats culturals en 

català i occità , especialment els adreçats als infants. 

15. Vetllar per la qualitat lingüística dels espect acles culturals  que s’ofereixin 

al municipi, i promoure actes conjuntament amb entitats que treballin per la 

llengua i la cultura catalanes i occitanes. 

16. Afavorir l’intercanvi cultural entre tot l’àmbi t dels Països Catalans , com 

ara trobades de corals, esbarts, diables, intercanvis d’esplais, agermanaments, 

etc., especialment les adreçades als infants. 
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SALUT  

Esquerra Republicana defensa un model sanitari públic universal, equitatiu, de 

qualitat i integral. Des d’Esquerra, considerem que la protecció i la promoció de la 

salut és una prioritat bàsica, i per això cal un sistema de salut integral i proper que 

garanteixi la cohesió social, eviti les discriminacions i sigui una eina cabdal de 

justícia social. Els ajuntaments som una peça clau dins d’aquest model, 

especialment en les competències pròpies de salut pública, i tenim un paper 

fonamental en els àmbits de la promoció i la protecció de la salut i la prevenció de 

les malalties, en coordinació real amb les àrees de serveis socials per afavorir la 

visió i l’atenció global a la persona. 

 

1. Promoure el treball intersectorial i transversal  implantant, en tots els àmbits, 

els plantejaments de “Salut a totes les polítiques”. 

2. Potenciar l’enfocament de salut comunitària  mitjançant l’estreta 

col·laboració entre els serveis d’atenció primària de la salut, benestar social i 

salut pública, basant l’activitat en l’acció sobre els determinants socials de la 

salut. Impulsar la visió saludable i l’educació per a la salut des de totes les 

àrees de l’ajuntament. 

3. Coordinar i donar suport a les accions de formac ió, promoció i prevenció  

que tinguin a veure amb la salut als centres educatius, al personal públic, a les 

entitats, etc.  

4. Fomentar la creació de xarxes locals de salut pú blica i comunitària  a les 

administracions locals amb participació de tots els actors territorials.  

5. Promoure la participació dels agents econòmics i  socials , i especialment 

dels locals de lleure, perquè col·laborin en intervencions en l’àmbit de salut. 

6. Donar una informació millor de com utilitzar els  recursos sanitaris  i 

reforçar l’educació sanitària com a potenciadora de l’autonomia personal. 
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7. Dotar convenientment els recursos destinats a la  prevenció i a la 

promoció de la salut , posant l’accent especialment en la gent jove, la gent 

gran, les dones i les persones nouvingudes. 

8. Coelaborar i codissenyar plans de salut comunita ris específics  amb la 

participació de la ciutadania i dels actors socials del territori, amb objectius, 

accions concretes, indicadors i mecanismes d’avaluació permanents. 

9. Impulsar des dels tres CAPs de la ciutat programes d’activitat comunitària 

sobretot en aquelles zones del municipi on no hi ha un centre sanitari a prop 

com són el Prat de Vilanova, el Tacó o la Collada - Sis Camins. 

10. Organitzar xerrades informatives  adreçades als pares i mares per oferir eines 

per educar en la salut els seus fills. 

11. Promoure l’activitat física i l’esport  com a eina educativa de promoció de la 

salut. Incloure les instal·lacions municipals en els programes de salut 

cardiovascular, metabolisme, osteoarticular, gent gran...  

12. Reforçar els programes que afecten més especial ment la salut i la qualitat 

de vida d’adolescents i joves , encara que no exclusivament. Aquest són, 

preferentment, els d’educació sexual —incloent-hi la diversitat sexual—, 

l’atenció a la planificació familiar, els programes de prevenció i informació sobre 

les malalties de transmissió sexual i els programes de prevenció i informació 

sobre els trastorns alimentaris i la salut mental. 

13. Reforçar els programes de prevenció i informaci ó sobre la 

drogodependència , l’alcoholisme i el tabaquisme. 

14. Crear un programa específic de la salut i la se guretat en el treball.  La 

creació de programes de salut laboral són útils per donar confiança i suport a 

empreses i treballadors. 

15. Coordinar centres i serveis per a l’atenció a l es persones amb malalties 

mentals , conjuntament amb les administracions superiors, així com programes 
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de suport per als seus familiars directes. I demanar un augment de personal en 

aquest àmbit ja que estem per sota de la mitjana. 

16. Impulsar el seguiment proactiu , conjuntament amb serveis socials, dels 

pacients crònics complexos i amb malaltia avançada, amb equips específics, i 

coordinar les accions de salut amb afers socials i esports per dissenyar 

programes adreçats a mantenir i augmentar l’autonomia de les persones, amb 

l’objectiu de treballar per un envelliment actiu i saludable amb polítiques i 

accions transversals.  

17. Prioritzar iniciatives i dissenyar estratègies per promoure la vida 

independent de les persones  grans, tant al seu domicili com a la comunitat, 

com a element per a la millora de la seva salut en general. 

18. Impulsar que entitats i empreses construeixin n oves residències, centres 

de dia i hospitals de dia  públics, privats i/o en règim de concertació amb la 

Generalitat, amb treball en xarxa amb els responsables de l’atenció sanitària i 

dels serveis socials. 

19. Desplegar responsabilitats en salut pública  (aigües, animals de companyia, 

locals, manipulació d’aliments, epidemiologia, instal·lacions amb risc de 

legionel·losi...). 

20. Dotar d’aparells desfibril·ladors els equipaments e sportius municipals,  

mercats i altres espais públics d’altra freqüentació. 

21. Impuls de programes destinats a la gent gran davant l’envelliment 

progressiu de la població.  

22. Demanar urgències mèdiques en aquelles especialitats de les que no 

disposem a la comarca: oftalmologia, cirurgia bascular, otorinolaringologia o 

psiquiatria.  

23. Impulsar la construcció d’un nou hospital a la ciutat que pugui donar una 

bona cobertura sanitària a la comarca i a les poblacions properes. 
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ACCIÓ SOCIAL  

L’eix de l’acció política dels ajuntaments d’Esquerra es basa en el benestar de la 

ciutadania i se sustenta sobre uns principis d’universalitat en el dret d’accés als 

serveis socials i de participació. És per això que quan parlem de suport a situacions 

complexes i de polítiques d’acció social, no parlem de “despesa social” sinó 

d’”inversió social”. 

 

1. Potenciar la Taula del Tercer Sector com a conse ll municipal de serveis 

socials , per fer de nexe entre l’Administració i la ciutadania a l’hora de formular 

propostes, definir polítiques de benestar i veure’n i analitzar-ne l’execució. 

2. Promoure el treball en xarxa i la coordinació de ls serveis socials i els 

serveis sanitaris  impulsant una història sociosanitària individual, comuna i 

compartida entre els responsables de l’atenció sanitària i dels serveis socials. 

3. Dotar el municipi, si hi ha prou demanda, de serveis de residències 

assistides per a gent gran , pisos tutelats, centres de dia, residències 

d’estada limitada i serveis de menjador , teleassistència i d’acompanyament 

de dia i residencials.  

4. Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les persones , de suport a 

la gent gran que viu sola, i crear serveis d’atenció integral entre tots els agents 

implicats que donin resposta a les necessitats de les persones grans sense 

plena autonomia i també a les persones que en tenen cura.  

5. Impulsar polítiques de suport a les famílies , respectant i considerant tots els 

models familiars. 

6. Promocionar i donar suport al voluntariat i a l’ acció voluntària  en el marc 

de les entitats com a model de les persones compromeses en les necessitats 

socials.  
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7. Elaborar el catàleg de serveis socials , posant especial atenció en les 

necessitats derivades de les situacions de dependència. 

8. Desenvolupar plans d’inclusió o d’acció social  que situïn les polítiques de 

prevenció de l’exclusió social al centre de les polítiques municipals. 

9. Reconèixer i promoure el Tercer Sector com a age nt social  i no lucratiu que 

coneix, té experiència i treballa amb les persones en risc i en exclusió social. 

10. Tenir present l’envelliment de la població i, per tant, potenciar l’envelliment 

actiu i preveure la necessitat de més recursos sociosanitar is, com a unitats 

d’atenció intermèdia, tant en serveis de titularitat municipal com en els que la 

competència és de les administracions superiors. 

11. Coordinar-se amb el Departament de Benestar Soc ial i Família i les 

administracions supramunicipals  —consells comarcals i diputacions— per 

promoure actuacions o serveis com ara els centres d’atenció a la infància i a 

l’adolescència, fent especial atenció als mecanismes de detecció precoç de 

problemes i situacions de risc o d’exclusió social.  

12. Vetllar per uns serveis òptims d’atenció domici liària  i per la cobertura de 

teleassistència, especialment per a persones soles més grans de 85 anys i 

menors que presenten risc per malaltia. 

13. Estendre la idea dels contractes programa entre  les administracions  i els 

diversos proveïdors de serveis, de forma coordinada amb les propostes 

definides i aprovades en el consell municipal de serveis municipals. 

14. Fixar, com a mínim, un 0’7 % d’inversió social en el pressupost municipal, 

sempre que sigui possible.  

15. Potenciar els “bancs de” i continuar el suport a l’Economat de la ciutat,  

com a espai d’atenció digne a les persones amb menys recursos des d’una 

perspectiva més humana i constructiva. 
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16. Promoure les escoles de famílies  com un espai i un recurs formatiu i de 

suport al conjunt de les famílies. 

17. Impulsar el sistema capitatiu amb relació a pro grames i serveis integrats 

en l’àmbit del municipi o zona d’influència, per al desenvolupament de 

programes o serveis integrats entre serveis socials, salut i educació. 

18. Implementar les TIC en els serveis d’atenció do miciliària  i com a suport a 

l’autonomia personal. 

19. Promoure que els ingressos del consistori per motius sancionador s es 

destinin a programes socials . 

20. Treballar activament i transversalment per prev enir les situacions de 

maltractaments , especialment per a la infància, a les dones i a la gent gran. 

Establir protocols d’actuació per prevenir-los i models de suport i acció integral 

per a les víctimes. 

21. Prevenir totes les situacions de dificultat per sonal i d’exclusió social . 

22. Elaborar plans sectorials per a la integració d e les persones amb 

discapacitats , tant en l’àmbit social com en el laboral. 

23. Adaptar la xarxa bàsica d’atenció primària a le s noves situacions de 

pobresa. 

24. Combatre les situacions de pobresa amb actuacio ns transversals i 

integrals  de totes les regidories —habitatge, salut, ocupació, educació... 

25. Desenvolupar accions de formació i suport a les  persones que tenen cura 

de les persones dependents . 

26. Establir mesures de suport i acompanyament , especialment als infants amb 

discapacitats -salut, lleure...-. 

27. Cercar alternatives d’habitatge  per a totes les persones i famílies en situació 

de pobresa, de risc i d’exclusió social. 
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28. Elaborar plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i 

els adolescents  del municipi; entre d’altres, potenciar programes públics per a 

l’alimentació, de suport econòmic, conciliació... 

29. Establir una xarxa de serveis i equipaments soc ials destinats a la infància 

i l’adolescència  des d’una vessant de prevenció, detecció i protecció de 

situacions de fragilitat social, maltractament, negligència, conductes de risc... 

com poden ser les ludoteques infantils i els centres oberts municipals. 

30. Impulsar programes de capacitacions parentals , escoles de pares i mares, 

acompanyaments domiciliaris en la cura dels infants i adolescents... en la línia 

de prevenció i protecció de situacions de negligència o possible maltractament 

envers infants i adolescents. 
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ESPORTS 

L’esport, al nostre país, és un fet social sobradament conegut per tothom, però 

també necessita gaudir del reconeixement social que mereix, pel paper que té 

com a motor de canvi. L’esport és un motor de canvi individual, ja que la seva 

incorporació a l’estil de vida de les persones els permet gaudir de més qualitat 

de vida. L’esport també és un motor de canvi social, perquè permet enfortir la 

cohesió social dels nostres pobles i barris mitjançant la incorporació del projecte 

esportiu del municipi al projecte esportiu dels centres docents, amb la promoció 

de la salut per l’esport o amb la incorporació de les persones nouvingudes a la 

ciutadania plena, fent servir l’esport com a eina de socialització i d’arrelament al 

país. L’esport és motor de canvi econòmic, amb capacitat de generar ocupació i 

riquesa, que articula un complex sector productiu i de serveis. L’esport és un 

motor del teixit cívic i associatiu de les nostres viles i ciutats, un teixit que no té 

comparació en quantitat i en extensió i que és la base de l’assoliment dels 

resultats esportius d’alt nivell de l’esport català. Per això és cabdal donar el 

suport que mereixen als clubs i a les entitats esportives. 

 

1. Promoure l’extensió del pla d’esport escolar a tots  els centres educatius , 

creant associacions esportives escolars als centres i promovent l’activitat física 

i esportiva no competitiva entre els nois i noies.  

2. Crear consells de l’esport als municipis, amb la participació de totes les entitats 

esportives federades, escolars i de lleure, per poder definir i avaluar de 

manera conjunta les polítiques esportives municipal s.  

3.  Potenciar els clubs i les entitats esportives  de base com a element 

vertebrador de l’estructura esportiva de la ciutat. 

4.  Dotar els clubs del material esportiu necessari  perquè puguin implementar 

programes esportius de qualitat. 
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5.  Redactar un Decàleg d’ús dels espais i equipaments esportius municipals  

per rendibilitzar i optimitzar els espais i aprofitar els espais escolars per les 

pràctiques esportives. 

6. Donar difusió i rellevància institucional a la participac ió dels clubs i els 

esportistes del municipi  en esdeveniments esportius internacionals de les 

seleccions catalanes reconegudes. 

7. Potenciar , d’acord amb els centres docents, les associacions de pares i mares i 

les associacions esportives escolars, la pràctica esportiva com a 

extraescolars . 

8. Oferir una oferta d’activitat esportiva àmplia, tant en horaris d’—obertura 

nocturna de les instal·lacions— com de modalitats. 

9. Continuar obrint les pistes i les instal·lacions es portives escolars  a la 

pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania.  

10. Desenvolupar un pla específic de lluita contra l’obesitat infantil , mitjançant 

els clubs esportius i els centres educatius del municipi. 

11. Desplegar un pla de promoció esportiva als espais públics  —platja, places, 

carrers, circuits de salut urbans, etc.— en què es relacioni l’activitat física amb 

el coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi. 

12. Dissenyar una xarxa de carrils bici  segregats del trànsit de vehicles de motor 

i que connecti amb els centres escolars, el pavelló i l’escola de música. 

13. Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran , tant en els centres 

municipals com organitzant activitats fisicoesportives als centres de gent gran. 

14. Promoure activitats ciutadanes de promoció de l’act ivitat física i l’esport , 

com ara caminades o bicicletades populars. 

15. Desenvolupar activitats esportives específiques per  als col·lectius de 

discapacitats . 
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16. Incorporar les persones nouvingudes en la pràctica esportiva  dins del 

teixit esportiu. 

17. Desenvolupar espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials, per 

donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitat s organitzades pel teixit 

associatiu esportiu del municipi. 

18. Promoure la setmana de l’esport per a tothom  (Setmana de l’Activitat Física 

i la Salut) amb diverses activitats per a tots els públics. 

19. Elaboració de l’anuari de l’esport . De la mateixa manera que comuniquem 

què volem fer, és molt important rendir comptes i explicar què s’ha fet i com 

s’ha dut a terme, com també què no s’ha pogut acabar i els motius pels quals 

ha estat així.  

20. Ampliar els circuits d’activitat física existents a  l’aire lliure i crear-ne un de 

nou a la ronda Ibèrica, especialment orientats a l’activitat per a la gent gran. 

21. Definir plans d’usos esportius per als espais natur als  que permetin la 

pràctica esportiva sense malmetre’ls, amb especial atenció als esports de 

motor, ciclisme, esports d’aigua i de muntanya. 

22. Garantir un manteniment als equipament esportius mu nicipals  davant el 

desgast i el deteriorament actual d’aquests. 

23. Apostar per un pla específic de desenvolupament de modalitats esportives  

específiques relacionades amb el nostre entorn natural, especialment amb les 

platges i el mar. 

24. Establir criteris de discriminació positiva a favor  de les dones  per 

promoure la seva presència a l’activitat esportiva del municipi. 

25. Estudiar la viabilitat de la construcció del nou pa velló  i/o altres nous 

equipaments esportius a la ciutat. 
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JUSTÍCIA  

Des d’Esquerra, propugnem incrementar l’educació de la ciutadania en matèria 

de Justícia, la intervenció de la societat civil en la solució dels conflictes, la 

implicació en la cerca de la justícia dels grups socials i la multiplicació dels 

òrgans de recerca i consultius. D’altra banda, les administracions locals han de 

configurar, sota uns criteris mínims de qualitat, els diversos serveis d’atenció i 

d’orientació a la ciutadania mitjançant una gestió directa o indirecta de la 

Justícia. Cal procurar un mínim d’assessorament generalista o especialitzat en la 

defensa dels drets de la ciutadania. 

 

1. Vetllar per l’apropament de la Justícia a la ciutad ania  des de l’escola i 

l’institut, com a mecanisme de prevenció dels conflictes, i com a mesura per 

incrementar la implicació de la societat civil en la millora del sistema judicial. 

2. Implicar l’Administració local en la resolució dels  conflictes sota uns 

criteris de qualitat, per reduir la judicialització. 

3. Oferir assessorament i orientació jurídica a la ciu tadania  de manera 

coordinada i homogènia amb la resta d’administracions competents. Cal 

diferenciar els diversos sistemes socials d’assistència i d’assessorament jurídic, 

de forma que les consultes de mínims quedin excloses, inicialment, de l’accés 

jurisdiccional i s’instaurin mecanismes alternatius de solució.  

4. Potenciar l’arbitratge de consum en les empreses pú bliques , com a 

sistema alternatiu per a la resolució de conflictes menors i de conflictes derivats 

de contractacions en massa. 

5. Promoure que, en la contractació administrativa i en la gestió de serveis en 

règim de concessió per part d’empreses privades, s’inclogui l’arbitratge de 

consum en els plecs de condicions. 
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6. Promoure , des de l’Administració local, una política d’incentius de 

l’arbitratge de consum , mitjançant ajuts i signes de qualitat i de reconeixement 

de les empreses que s’hi sotmeten. 

7. Tenir en compte l’adhesió a l’arbitratge de consum  en l’atorgament de 

subvencions a les empreses i els establiments que ofereixin béns o serveis a 

les persones consumidores i usuàries. 

8. És necessari recuperar la vella autonomia de la voluntat i l’autocomposició —

que els conflictes civils es resolguin amb mitjans civils. Cal fer un estudi 

d’impacte de la tasca jurisdiccional que permeti avaluar l’eficàcia i la utilitat real 

dels litigis i evitar una mecànica de legislació sota influència mediàtica o de 

finalitat simbòlica i sense memòria econòmica que en prevegi l’impacte. 

9. Apostar per una justícia de proximitat  basada en l’oferiment integrat dels 

diferents serveis de solució de conflictes, inclosa la funció decisòria, 

estructurada de manera coordinada i conjunta amb la resta d’administracions. 

10. Posar a disposició de la ciutadania , sempre que sigui possible, els serveis 

jurídics de l’ajuntament  en aquells casos que calgui per defensar la dignitat de 

les persones. Especialment, en el tema dels desallotjaments. 
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CIUTADANIA  

Un dels trets diferencials d’Esquerra Republicana com a partit és el seu model de 

ciutadania. Tot i la diversitat inherent a qualsevol societat, els referents municipals 

d’Esquerra són persones crítiques, honestes, tolerants amb la diversitat, 

compromeses amb la societat que els envolta i exigents amb els drets però també 

amb els deures de tots i cadascú de nosaltres. 

Esquerra sempre defensarà una societat i unes institucions transparents i 

radicalment democràtiques, sense cap tipus de discriminació, ni per la procedència 

ni per l’orientació sexual, pel país d’origen, per les creences, per les conviccions 

polítiques o ideològiques, per la instrucció, per la situació econòmica, per l’edat, per 

les qüestions de gènere, per la condició social, etc. Per tant, els ajuntaments on 

Esquerra estigui present, especialment si es tenen responsabilitats de govern, 

seran reconeguts arreu per aquests valors. 

Els ajuntaments d’Esquerra Republicana promouran la igualtat d’oportunitats entre 

homes i dones, el reconeixement de les experiències, els coneixements i les 

aportacions de les dones als municipis, la paritat i la transversalitat de gènere, i es 

treballarà perquè les dones formin part dels òrgans de decisió. Les dones que 

pateixen qualsevol discriminació o que siguin víctimes de la violència masclista 

rebran tota l’atenció, suport i acompanyament perquè puguin refer la seva vida. 

Els ajuntaments d’Esquerra lluitaran perquè tota la ciutadania, especialment el 

jovent, pugui viure amb plenitud la seva opció sexual, sense haver d’amagar-se ni 

justificar-se.  

Els ajuntaments d’Esquerra afavoriran les polítiques de cooperació i 

desenvolupament amb tercers països, perquè la immigració deixi de ser una opció 

desesperada fruit de circumstàncies extremes (pobresa, conflictes bèl·lics, 

desastres naturals...). 

Paral·lelament, els ajuntaments d’Esquerra han d’assegurar els mitjans per facilitar 

la integració i l’acompanyament de la població immigrada; que l’arribada d’aquesta 
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població no comporti la pèrdua de drets o l’exclusió, respectant i seguint els models 

d’àmbit local o regional d’èxit contrastat. 

Els ajuntaments d’Esquerra Republicana promouran la inclusió, l’apoderament i 

l’emancipació del jovent amb més accés i participació a les polítiques públiques. 

Els ajuntaments d’Esquerra entendran la participació de la ciutadania com la de la 

gestió clau, perquè no entenem la democràcia com una votació cada 4 anys, 

nosaltres volem una democràcia participativa, en què tots els sectors de la societat 

estiguin representats, més enllà del consistori. Perquè un ajuntament transparent i 

obert a qualsevol proposta que vingui del teixit associatiu i cívic és la màxima 

garantia que la classe política i les institucions estan a prop de la gent.  

Els ajuntaments d’Esquerra utilitzaran les TIC, com una eina per modernitzar 

l’Administració, orientada a les persones i l’eficàcia i l’eficiència. Als ajuntaments 

d’Esquerra, es treballarà perquè la ciutadania disposi de les eines necessàries per 

tenir accés a la informació i la cultura, independentment del lloc de residència, 

perquè no hi hagi ciutadans de primera i de segona.  

Hem de demostrar al món l’orgull que tenim de batallar des dels governs locals 

pel model de ciutadania que tenim, pel model de ciutadania que volem. Cal 

explicar a tothom que, si som regidors o regidores del nostre ajuntament, no és 

per notorietat, interessos personals o voluntat de fer carrera. Si som regidors, és 

perquè volem servir els nostres municipis i els seu habitants durant una etapa de 

la nostra vida, perquè volem lluitar pels ideals de tanta gent que ens continua 

donant suport després de 80 anys d’història. Perquè no volem gestionar uns 

recursos minsos. Volem transformar una realitat dura, i avançar cap a una 

societat més justa, i és precisament des dels ajuntaments des d’on podem fer 

que els canvis arribin fins a l’últim racó de la nostra nació del Països Catalans. 

Aquest apartat es desenvolupa en diferents subapartats: polítiques per a dones, 

per a persones LGTBI i per a nouvinguts. 
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POLÍTIQUES PER A DONES 

En l’actual context de crisi econòmica, i encara amb un finançament dels ens locals 

insuficient i no resolt convenientment, fem novament una crida a la necessitat 

d’aplicar i desenvolupar polítiques municipals de dones. A més, són moltes i 

diverses les experiències que els governs municipals han dut a terme per 

aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes. En la cultura, en l’educació, en 

la via pública, en les polítiques dels temps, en l’urbanisme, en la hisenda 

municipal… En tots els àmbits podem trobar experiències que cal vindicar, avaluar i 

enfortir. 

 

1. Promoure l’aprovació de plans de polítiques municipals de dones o, si escau, 

aprovar l’adhesió al pla de polítiques de dones de l’àmbit comarcal, i vetllar 

perquè s’implementin. 

2. Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les 

polítiques municipals: urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, 

participació, serveis socials, atenció a la diversitat, coeducació, gestió 

d’equipaments culturals...entre d’altres. 

3. Reconèixer i visibilitzar les experiències i la contribució de les dones als 

municipis mitjançant el nomenclàtor, l’atorgament de premis o qualsevol altre 

reconeixement públic. 

4. Promoure la participació de les dones en tots els espais de participació 

municipals. 

5. Promoure la participació de les dones mitjançant el consell municipal de les 

dones o altres grups de treball. 

6. Promoure l’ús d’un llenguatge no sexista, tenint cura del llenguatge que s’utilitza 

en les comunicacions internes i externes de l’ajuntament, evitant l’ús sexista del 

llenguatge, fomentant accions formatives per a la població i els treballadors 

municipals per no caure en un llenguatge sexista  
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7. Lluitar per l’eradicació de la violència masclista: en la prevenció i l’atenció a les 

dones i els seus infants —en col·laboració amb el SIAD de referència del 

territori i d’acord amb el desplegament territorial de la Llei 5/2088, del Dret de 

les dones a eradicar la violència masclista. 

8. Promoure la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal. 

9. Prioritzar l’atorgament de subvencions a les associacions del municipi que 

incloguin criteris de paritat en les seves juntes. 

10. Fomentar l’esport de base femení. 

11. Promoure la creació d’espais de trobada de les dones del municipi per 

desenvolupar activitats dirigides i d’intercanvi d’experiències. 

12. Commemorar les dates assenyalades per a les dones: 8 de març, Dia 

Internacional de les Dones; 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació 

de la Violència vers les Dones, i d’altres que els municipis considerin 

adequades.  
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POLÍTIQUES PER A PERSONES LGTBI 

Al llarg dels darrers 10 anys, al nostre país, s’han produït canvis transcendentals 

en la normalització de la diversitat afectiva i sexual. El canvi social que hem 

viscut i que ha significat un notable avenç en el reconeixement dels drets de 

ciutadania de les persones LGBTI —lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i 

intersexuals—, no es pot explicar sense un teixit associatiu que ha lluitat 

intensament, sovint en temps difícils, per aconseguir-lo, però tampoc sense un 

seguit de polítiques de les quals ERC n’ha estat la principal impulsora.  

Necessitem una Catalunya compromesa en la defensa dels drets fonamentals i 

les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes, per prevenir qualsevol 

discriminació. En aquest sentit, ens centrarem a impulsar mesures per 

aconseguir la igualtat de fet en la nostra vida quotidiana, mitjançant la plena 

normalització i l’assumpció de la realitat LGBTI per la societat. 

 

1. Crear, en la mesura de les possibilitats, una àrea o regidoria de Drets Civils que 

englobi les accions contra la discriminació adreçades a dones, joves, 

immigrants, gent gran, col·lectius desfavorits i, també, la comunitat LGBTI. 

2. Promoure, si és necessari, la creació de consells municipals de participació 

adreçats al col·lectiu LGTBI del municipi (sobretot en municipis mitjans i grans). 

3. Fer actuacions que promoguin l’eradicació d’accions homòfobes o transfòbiques 

al municipi i vetllar perquè no es produeixin actuacions discriminatòries als 

centres escolars ni a les empreses. 

4. Vetllar perquè els formularis i els registres municipals tinguin en compte la 

diversitat de models de família. 

5. Incloure en els plans de joventut mesures adreçades a adolescents i joves 

LGTBI, amb l’objectiu de lluitar contra situacions familiars conflictives, 

l’assetjament social/escolar i altres formes de violència per raó d’orientació 

sexual o identitat de gènere. 
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6. Proporcionar als centres escolars material sobre diversitat afectiva i sexual, tot 

assegurant la presència normal de l’homosexualitat en les accions de formació i 

d’informació sobre salut sexual, en especial l’adreçada a joves i adolescents. 

7. Vetllar perquè totes les biblioteques públiques de la ciutat incorporin fons 

documental i material LGBTI. 

8. Promoure xerrades amb les AMPA i les persones educadores respecte de la 

diversitat sexual i afectiva i de models de família. 

9. Garantir que almenys en un punt del municipi es distribueixin profilàctics les 24 

hores del dia, així com la disposició gratuïta de profilàctics i material informatiu 

actualitzat als punts d’informació juvenil. 

10. Promoure accions adreçades a fomentar el respecte cap al col·lectiu LGBTI. 

11. Commemorar les dates assenyalades per al col·lectiu LGBTI: el 28 de juny —

dia mundial de l’Alliberament Gai i Lesbià—, el 17 de maig —dia mundial contra 

l’homofòbia—, i l’1 de desembre —dia mundial de lluita contra la SIDA. 

12. Continuar fent visible a l’ajuntament, de forma simbòlica, la bandera de l’arc de 

Sant Martí el dia 28 de juny de cada any. 

13. Vetllar específicament per l’atenció i la no discriminació de les persones amb 

VIH/SIDA i altres malalties de transmissió sexual. 

14. Fer accions formatives adreçades al personal municipal encarades a fer que 

coneguin la realitat LGBTI i els nous models de família. 

15. Actuar des de l’Administració municipal enfront d’afirmacions, declaracions o 

actituds homòfobes provinents de les diverses comunitats religioses, d’entitats o 

personalitats del municipi. 

16. Garantir que, als programes educatius, socials i culturals, es faci atenció a 

l’homosexualitat, tenint en compte la realitat social i promovent el respecte a la 

diversitat com a mesura per evitar l’assetjament —bullying— homòfob. 



 

52 

POLÍTIQUES PER A NOUVINGUTS 

Els nostres valors republicans ens donen suport a l’hora de posicionar-nos per 

afrontar tots els nous i els vells reptes que comporta el fet migratori. I l’àmbit des 

d’on s’ha d’incidir més és el local. 

les polítiques municipals d’acollida i d’acompanyament han de tenir una atenció 

especial vers la protecció de les persones dins el marc jurídic actual, cosa que 

suposa restriccions imposades per determinades lleis (accés a la sanitat), la 

irregularitat sobrevinguda motivada per la precarietat laboral i el Projecte de 

reforma de l’Administració local del Govern espanyol. 

Altres aspectes que cal redefinir en l’àmbit municipal són la política d’acollida cap a 

la política d’integració, de la governança protectora a la governança inversora, 

l’optimització de la gestió dels informes d’estrangeria com a oportunitat d’inclusió 

en el circuit d’acollida i la reflexió de les ordenances municipals quan incideixin més 

en l’estrangeria que en la integració.  

 

1. Avançar decididament sobre la construcció i el consens amb relació a l’espai 

comú en el qual s’organitza la convivència. Fomentar la participació de 

catalans d’origen estranger a tots els òrgans locals de participació ciutadana. 

2. Creació d’una taula interdepartamental, per dissenyar i executar els plans de 

gestió de la diversitat i la cohesió social. 

3. Concertar amb el Tercer Sector els instruments necessaris per a 

l’acompanyament de les persones nouvingudes responent a les seves 

necessitats bàsiques amb recursos normalitzats i específics. 

4. Promoure l’ús del català a l’espai públic i el respecte a la diversitat lingüística. 

5. Recomanem la incorporació de catalans d’origen estranger en tots els àmbits 

de la gestió municipal, si compleixen els criteris de selecció establerts. 
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6. Aprofitar la gestió dels informes d’estrangeria de competència municipal per 

detectar i resoldre situacions familiars o personals derivades del procés 

migratori. 

7. Afavorir la interacció entre grups i associacions d’immigrants amb entitats 

socials i culturals del municipi i, en especial, èmfasi en les activitats que es 

duen a terme als centres cívics de la ciutat. 

8. Desenvolupar recursos que promoguin un entorn favorable per a una bona 

convivència als espais d’ús comú, més enllà de la coexistència entre persones 

autòctones i nouvingudes. 

9. Treballar per millorar el capital social de totes les persones de la ciutat, a partir 

del reforç i el foment de noves xarxes socials entre persones de diferents 

orígens. 

10. Distribuir de forma equilibrada l’alumnat nouvingut a tots els centres públics i 

concertats del municipi, mitjançant l’Oficina Municipal d’Escolarització. 

11. Des de la més estricta laïcitat institucional, promocionar espais de diàleg entre 

les diverses creences i conviccions, i de foment de la pau, per combatre falsos 

estereotips i evitar desconfiances. 

12. Normalitzar en el calendari municipal esdeveniments festius de celebracions 

dels grups de persones d’altres orígens culturals prou significatius a la ciutat.  

13. Potenciar plans destinats a reformular estereotips i prejudicis envers els 

catalans d’origen estranger mitjançant la xarxa antirumors. 

14. Vetlar perquè el fet migratori es trobi en els fons de les biblioteques municipals i 

els dels centres educatius de la ciutat. 
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT  

La profunda crisi econòmica mundial ha posat en risc el model català de 

cooperació municipalista, un model que va néixer fa 35 anys i que avui està en 

crisi, com també ho està el principal referent de la cooperació internacional 

municipalista a casa nostra, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 

que els darrers 4 anys ha disminuït el pressupost en un 30 % i que, fruit de 

repetides crisis institucionals, no ha sabut donar respostes. 

Avui, defensar el compromís solidari amb el desenvolupament humà significa no 

només no fer marxa enrere en el finançament, sinó desplegar una política pública 

alineada amb un model de cooperació transformador que, al sud, acompanyi 

processos locals per eradicar la pobresa, lluitar contra les desigualtats i prevenir les 

catàstrofes humanitàries i, al nord, ajudi a construir una ciutadania crítica solidària i 

responsable mitjançant l’educació per al desenvolupament. 

 

1. Establir criteris ètics, socials i mediambientals e n les compres  de béns i 

serveis municipals i adherir l’ajuntament a la Xarxa de Compra Pública Ètica. 

2. Dedicar  el 0,7 % dels tributs municipals a polítiques de co operació per al 

desenvolupament i la solidaritat internacional . Elaborar un pla estratègic 

municipal de cooperació i solidaritat amb la participació dels actors locals, en 

què es fixin els objectius, les prioritats, les modalitats i l’escenari econòmic del 

mandat. 

3. Impulsar el codesenvolupament  per vincular positivament la migració amb el 

desenvolupament dels països d’origen de la població nouvinguda, tot vinculant 

el teixit associatiu local amb els col·lectius de nous catalans i prioritzant 

l’actuació de cooperació amb els seus països d’origen. 

4. Activar mecanismes d’avaluació i seguiment de les a ctuacions  dutes a 

terme en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, 
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per aprendre i destacar les bones pràctiques que permetin millorar la qualitat 

de la nostra actuació en aquest àmbit i augmentar el grau de sensibilització. 

5. Desplegar campanyes de sensibilització , millorar els mecanismes de 

transparència i activar canals per a la rendició de comptes com el millor 

mecanisme per enfortir una ciutadania crítica compromesa amb el 

desenvolupament, la cultura de la pau i els drets humans i compromesa amb 

les polítiques de solidaritat, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. 

6. Comprometre’s amb un canvi de model de cooperació a l 

desenvolupament municipalista  que cerqui el valor afegit en l’enfortiment de 

la governança democràtica, la construcció de pau i l’equitat entre dones i 

homes, prioritzant el treball amb les entitats solidàries del municipi i els 

projectes d’educació per al desenvolupament, i desplegant cooperació directa 

amb els ens locals del sud. 

7. Refundar el Fons Català de Cooperació al Desenvolup ament  per convertir-

lo en una eina útil per als reptes del sector, i recuperar el suport ciutadà a les 

polítiques de cooperació i solidaritat internacional del municipalisme català. 
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GENT GRAN 

En els darrers anys, els canvis demogràfics i l’evolució social han generat un 

important augment de l’esperança de vida a casa nostra, la qual cosa ha provocat 

un increment, que anirà en augment, del pes social de la gent gran. Les 

administracions tenim com un dels principals objectius promoure la qualitat de vida 

i el benestar a tots els nivells en aquest procés d’envelliment. Des dels 

ajuntaments, doncs, cal promocionar un conjunt d’accions que han de portar a 

visibilitzar la gent gran, a fer-los partícips per exercir els seus drets i deures, sense 

oblidar de promoure la interrelació entre persones de diferents generacions. 

 

1. Afavorir la participació de la gent gran  en la formulació de les polítiques que 

els afectin directament. 

2. Impulsar polítiques que afavoreixin la relació int ergeneracional  entre la 

gent gran i la gent jove. Compartir temps i experiències. 

3. Plans de dinamització sociocultural  per a la gent gran.  

4. Estimular, integrar i promocionar la gent gran per què es vinculi amb el 

seu entorn veïnal  i sociocultural.  

5. Afavorir el voluntariat actiu en casals, centres cívics i associacions. 

6. Sensibilitzar la ciutadania pel respecte i l’atenc ió a la gent gran . Fomentar 

les activitats intergeneracionals de tot tipus. 

7. Impulsar polítiques per a un envelliment actiu , d’autonomia de les persones i 

de suport a la gent gran que viu sola. 

8. Incrementar les actuacions esportives i d’exercici  físic  i totes les que van 

encaminades a millorar la qualitat de vida i la salut. 

9. Impulsar la participació en el foment, recerca, es tudi i difusió de la 

memòria històrica  i col·lectiva. 
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10. Promoure les aules d’extensió universitària per a la gent gran , perquè 

siguin espais per promoure l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements i 

d’experiències. 

11. Afavorir l’aprenentatge de les noves tecnologies d e la informació i la 

comunicació (TIC) perquè la gent gran es desenvolupi personalment i aprofiti 

totes les possibilitats potencials de relacionar-se amb altres persones i conegui 

tots els recursos disponibles a la xarxa. 

12. Promocionar les vacances, els intercanvis i el tur isme per a gent gran  que 

realment siguin culturals, formatius i convivencials. 

13. Facilitar la mobilitat i promoure l’accés a activi tats i serveis amb 

descomptes  per contribuir amb les persones grans amb menys recursos. 

14. Impulsar la participació de les entitats de gent g ran en els afers col·lectius 

del poble o la ciutat. 

15. Potenciar l’atenció domiciliària , com aquell aspecte que pot donar més 

qualitat de vida, sempre que les condicions de la persona gran ho permetin. 

16. Facilitar els àpats en centres de dia i residències  a les persones gran que ho 

sol·licitin amb el corresponent informe dels Serveis Socials.  

17. Adequar els espais domèstics de les persones grans a les seves 

necessitats  per evitar riscos innecessaris (arranjament d’habitatges).  
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA I MOVIMENTS SOCIALS  

Per ERC la participació ciutadana i els moviments socials són un pilar 

fonamental en la seva manera de fer i d’entendre la política. Des de l’òptica 

republicana entenem que entre tots governem i tirem endavant la ciutat i, per 

això, és imprescindible donar veu a la ciutadania i impulsar la participació i els 

moviments socials de la ciutat. A més, Vilanova i la Geltrú és una ciutat amb un 

ric ventall de dinamisme associatiu que esdevé un puntal inqüestionable per a la 

ciutat i que cal donar suport i treballar de forma conjunta. Des d’ERC promourem 

dinàmiques i instruments de representació efectiva i activa de la ciutadania i els 

impulsarem per donar lloc a la participació ciutadana ben entesa. 

 

1. Acostar la ciutadania la política i la gestió municipals sobre la base d’audiències 

públiques periòdiques en què els regidors expliquin les seves actuacions.  

2. Aprofundir en la correspondència i la coresponsabilitat  entre institució pública 

i ciutadania, perquè és bàsica en una societat justa i que pretén ser equitativa. 

3. Explicar anualment les accions dutes a terme  als diferents barris de la ciutat 

per crear un espai de trobada i d’intercanvi amb els veïns de les diferents zones 

de la ciutat. 

4. Establir reconeixements públics de ciutadanes i ciu tadans i entitats  

"exemplars" pel que fa a les seves conductes cíviques en benefici de la 

col·lectivitat. La votació haurà de ser popular. 

5. Promocionar decididament el voluntariat cívic  a partir de la institució pública. 

6. Potenciar les manifestacions públiques del teixit a ssociatiu  —mostres 

d’entitats, dia del..., etc. 

7. Crear unitats, serveis, oficines de ciutadania i desenvolupament comunitari, com 

a ens dinamitzadors del teixit associatiu. 
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8. Potenciar les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la 

ciutadania i l’ajuntament . Mitjançant l’oficina d’atenció a la ciutadania, 

l’ajuntament garantirà l’accés de la ciutadania i de les entitats a la informació 

relativa a l’activitat municipal. 

9. Entendre la participació com una oportunitat  òptima per enfortir els lligams i la 

integració col·lectives.  

10. Evolucionar l’actual model de subvencions a les ent itats locals a un 

model en què els contractes programa  o els convenis de col·laboració siguin 

l’eix de la relació, allà on sigui possible. 

11. Fomentar la participació de la ciutadania a les ent itats i les associacions  

locals de caràcter social, cultural, esportiu i solidari, entenent-les com a centres 

de desenvolupament personal. 

12. Fomentar, promoure i garantir la participació del t eixit associatiu , de la 

societat civil organitzada i de les entitats locals del municipi. 

13. Utilitzar el domini .cat  en totes les noves webs i portals en què l’ajuntament 

contribueixi o promogui.  

14. Establir un canal de comunicació i coordinació entr e l’ajuntament i el 

municipi  en tots els temes en què la societat s’organitzi mitjançant associacions 

o moviments de caràcter cívic i local. 

15. Enfortir la xarxa associativa i garantir-ne la inte rlocució, la comunicació i 

la participació  en els temes rellevants que afectin el municipi, sent 

especialment sensibles a les reivindicacions que es plantegin si són d’interès 

general i beneficien el conjunt de la població. Garantir la presència associativa a 

tots els consells de participació —òrgans sectorials, consells municipals, 

consells de barri, etc. 

16. Facilitar, en general, la interlocució i la informació complementària  de les 

demandes expressades per abordar amb rigor les solucions necessàries. 



 

60 

Una ciutat emprenedora  

 

La crisi econòmica iniciada a finals de l’any 2008 ha posat al descobert problemes 

de fons de l’actual sistema capitalista i, en especial, de les economies occidentals, 

en què les institucions financeres han trontollat. Un exemple, al nostre país, ha 

estat la desaparició de les caixes d’estalvi. A part, cal fer palès que el principal 

problema que estem patint en aquest cicle econòmic és l’alt nivell d’atur dels 

darrers anys. Als Països Catalans, durant l’any 2014, l’atur es va situar per sobre 

del 20 % (dades EPA). 

D’altra banda, cal fer notori l’alt grau d’obertura i d’internacionalització de 

l’economia catalana, com un dels punts forts del nostre país i, per tant, a l’hora de 

planejar les polítiques públiques som conscients d’aquest fet. A l’hora de plantejar 

les polítiques públiques des dels ens locals és important que vagin coordinades 

amb les polítiques que fan els altres agents i, molt especialment, els plans d’acció 

que duen a terme altres administracions com ara la catalana i l’europea. 

Els ens locals tenen un paper rellevant com a motor econòmic i també en la 

definició del nou model econòmic. Cal remarcar que, en l’actual escenari de 

començar a construir un nou país, els ens locals tindran un rol importantíssim i 

caldrà que estiguin al costat de la Generalitat, molt especialment en polítiques de 

deute públic i tresoreria, en què la Generalitat, en correspondència, ha d’estar al 

costat del món local amb un millor tracte de les transferències pendents. 

 

En aquest context és imprescindible l’impuls de la diversificació de la nostra 

economia local. Per a ERC és una prioritat que els municipis del nostre país 

endeguin i desenvolupin, amb caràcter prioritari, polítiques de promoció econòmica 

coordinades amb l’Administració de la Generalitat i el seu entorn. Només d’aquesta 

manera aconseguirem treure el país de la crisi i iniciar la remuntada de l’economia 

mitjançant un model de desenvolupament més sòlid: la millor garantia per a un nou 

país. 
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La crisi econòmica i la caiguda dels ingressos municipals derivats de l’activitat 

immobiliària han posat les hisendes locals en una situació francament precària i, en 

alguns casos, desesperada. Per tant, un cop més, cal reivindicar un nou model de 

les finances locals que es materialitzarà amb la nova Llei d’hisendes locals. Tot i 

això, en aquest escenari és important mantenir l’austeritat i, sobretot, una gestió 

eficaç dels recursos públics. És indubtable que els ens locals, en el proper mandat, 

han de continuar aplicant, com la resta de sectors de l’Administració, mesures de 

racionalització de la despesa pública.  

Així mateix, promourem una veritable vocació d’austeritat, honestedat, eficiència, 

rigor i transparència en la gestió dels recursos públics, amb un impuls decidit 

envers mecanismes que millorin el control democràtic dels comptes locals i, més 

concretament, promoure els portals web d’informació accessible i dels processos 

d’obertura de dades. Amb aquests instruments s’apropa l’execució del pressupost 

a la ciutadania i aquesta pot tenir coneixement, fil per randa, de la destinació dels 

recursos públics. També, cal fer palès que les TIC són una eina per a la 

modernització de l’Administració i permeten incrementar l’eficiència, de manera que 

impliquen una millora de la qualitat en la prestació dels serveis públics i un 

apropament a la ciutadania. 
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ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN LA SOCIETAT DE LA INFO RMACIÓ 

Per tenir una actitud més agosarada cal tendir cap a conceptes com govern obert, 

que englobarien eixos com la transparència, la participació, les dades obertes, 

l’eficiència i la relació amb el ciutadà. La majoria d’aquests són possibles gràcies a 

les possibilitats que avui en dia ens ofereixen les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TIC): 

 

 Govern obert  

1. Aplicar les mesures adients per a la implementació d’un autèntic govern obert, 

que inclogui la transparència, la col·laboració i la participació.  

2. Impulsar l’obertura de dades (open data), en formats accessibles i interpretables 

per a les ciutadanes i ciutadans, i per als agents socials i econòmics. 

 Transparència  

3. Vetllar, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la gestió municipal 

sigui transparent, eficient i eficaç. 

4. Introduir mesures de transparència, facilitant, amb les oportunitats que les noves 

tecnologies ens ofereixen, la informació relativa a tots els àmbits de la gestió 

municipal, des de l’execució dels pressupostos municipals, els convenis, els 

contractes, les relacions de llocs de treball i les modificacions dels treballadors 

públics, la declaració patrimonial dels càrrecs públics, la prestació de serveis i 

els seus costos... 

5. Aplicar mecanismes d’especial transparència en els criteris d’adjudicació 

municipals; això és, dels ajuts, sobretot pel que fa a l’habitatge, de les places 

en centres educatius i dels serveis socials bàsics. 

6. Implicar els servidors públics al servei de l’ajuntament en la definició i 

implementació de les mesures de transparència i participació de la ciutadania. 
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7. Auditoria dels serveis públics: en cas que les empreses prestadores de serveis 

públics obtinguin beneficis desproporcionats per la prestació d’un servei o que 

el servei tingui un cost excessiu per al consistori, caldrà estudiar les formes per 

evitar-ho, entre les quals, la municipalització dels serveis públics o la 

mancomunitat dels serveis amb altres municipis.   

 Dades obertes  

8. Publicar el compte general al web un cop aprovat pel ple i, complementàriament, 

proporcionar periòdicament la informació de manera entenedora.  

9. Seguir amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries i publicar al web 

totes les actuacions que generen obligacions econòmiques.   

10. Publicar butlletins informatius de la situació econòmica municipal simples i 

entenedors. Amb aquesta finalitat, el govern municipal adoptarà mesures per 

fer comprensible el pressupost municipal, alhora que s’augmentarà la 

transparència i la qualitat de la documentació i de la informació econòmica 

subministrada als càrrecs electes municipals i a la població.  

11. Facilitar les tasques del secretari i de l’interventor municipals en el marc d’un 

escrupolós compliment de la Llei. 

 Participació  

12. Preveure la creació d’un consell o comitè (o la denominació que escaigui), 

format per ciutadanes i ciutadans, com a òrgan de seguiment i control de les 

activitats de transparència i ètica d’abast municipal.  

 Administració electrònica  

13. Desenvolupar la implantació de l’Administració electrònica a fi de millorar 

l’atenció al ciutadà i que aquest pugui dur a terme la majoria de tràmits amb 

l’Administració electrònicament. 

14. Agilitzar i simplificar els tràmits municipals per a l’obertura de noves empreses.  
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15. Donar una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la ciutadania.  

16. Promoure la digitalització de les pimes per mitjà d’accions de sensibilització, 

orientació i acompanyament de projectes, com ara la factura electrònica i, 

alhora, aconseguir que es disminueixi el risc de fractura digital entre el teixit 

empresarial, de manera que es facilitin els negocis en xarxa. 

17. Promoure les competències digitals de la ciutadania, perquè es pugui 

desenvolupar personalment i professionalment.  

18. Promocionar iniciatives empresarials des de l’ajuntament per reconvertir la 

clàssica economia industrial en economia del coneixement. Impulsar plans 

locals d’innovació. 

19. Impulsar els programes de formació, amb més implicació publicoprivada en el 

disseny, fent que la formació no només sigui de nivell bàsic, sinó també d’un 

nivell avançat i amb aplicacions pràctiques en el món laboral a curt termini. 

20. Fomentar l’ús de les TIC entre el personal al servei de les administracions 

locals. Apostar per les certificacions digitals com a manera de relacionar-se 

entre la ciutadania i l’Administració. 

21. Donar prioritat a l’ús del programari lliure en català i fomentar-ne l’ús entre el 

conjunt dels ciutadans i les empreses locals, i també l’ús de les eines que posa 

a disposició el Consorci AOC per treure’n el màxim profit. 

22. Impulsar un pla de seguretat TIC a l’ajuntament. Aprofitar els coneixements i 

l’assessorament que proporciona el Centre de Seguretat de la Informació de 

Catalunya (CESICAT). 

23. Promoure la interacció amb els ciutadans utilitzant les TIC. Impulsar els tràmits 

administratius i mecanismes electrònics per promoure la participació i l’interès 

de tothom en els afers públics, així com l’accés a la informació relativa a 

l’activitat municipal. 
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LA FUNCIÓ PÚBLICA  

El servidor civil, el funcionari públic, esdevé l’eina fonamental per aconseguir una 

Administració eficaç i és la garantia per oferir un servei públic de qualitat. El nivell 

de formació i la seva preparació influiran en gran mesura en el nivell del servei als 

ciutadans. En aquest sentit, els ajuntaments d’Esquerra Republicana es proposen 

potenciar els funcionaris com a eina de millora de la qualitat dels nostres municipis. 

 

1. El funcionari públic ha de ser  el centre de l’activitat diària municipal  i ha 

d’aportar l’experiència i els coneixements en els diferents àmbits d’actuació. 

2. Potenciar la comunicació entre funcionaris  i regidors  perquè la seva visió i 

experiència és imprescindible per a la tasca dels polítics municipals. 

3. Repensar l’organització municipal  per poder donar resposta a les necessitats 

dels nostres conciutadans. 

4. Impulsar l’accés dels funcionaris a la formació con tinuada , amb cursos i 

màsters finançats parcialment pels consistoris o les entitats supramunicipals, 

com a inversió en la millora del principal actiu dels ajuntaments, els seus 

treballadors. 

5. Mantenir i potenciar la política de transparència en la contractació, promo ció 

i gestió dels funcionaris públics . Per mitjà de l’EAPC, adoptar criteris comuns, 

i tendir a la centralització de processos de selecció.  

6. Incorporar les tècniques d’avaluació continuada  dels resultats aconseguits i 

incorporar aquestes tècniques a la promoció professional dels funcionaris.  

7. Permetre que els funcionaris públics disposin de canals directes per exposar 

quins aspectes cal millorar perquè la prestació dels serveis públics sigui més 

efectiva.  

8. Integrar els servidors públics en els òrgans de par ticipació ciutadana  

perquè s’impliquin en la millora i optimització de la gestió municipal. 
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TURISME   

El sector del turisme ha evolucionat molt favorablement els últims anys al nostre 

país i ha esdevingut un punt fort de l’economia catalana. En aquest sentit, entenem 

el turisme com una font d’ingressos, però també com un fet cultural que promou la 

interrelació de les persones de diferents cultures i que ens permet mostrar la nostra 

cultura i manera de ser al món. Apostem per un turisme sostenible i integrat dins el 

dia a dia de la ciutat i que vingui lligat amb l’activitat cultural, el patrimoni i el 

dinamisme festiu i associatiu que tenim a la nostra ciutat. 

 

1. Fomentar el desenvolupament territorial de productes turístics diferenciats i 

competitius vinculats a la identitat i al patrimoni  cultural  tangible i intangible 

que tenim a Vilanova i la Geltrú. 

2. Elaborar un projecte turístic responsable per al mu nicipi  a partir de les 

potencialitats naturals, culturals, patrimonials i econòmiques, dins del marc de 

turisme sostenible definit per l’Organització Mundial del Turisme: respectuós 

amb el territori, promotor de desenvolupament integral i consolidador de la 

identitat nacional, amb tots els elements de singularitat possibles, i d’acord amb 

les directrius i polítiques nacionals turístiques. 

3. Cercar noves oportunitats i potencialitats turístiq ues de la ciutat  basades 

en la identitat i la creativitat de la seva ciutadania —turisme literari, històric, 

genealògic, paisatgístic, gastronòmic... 

4. Conscienciar-nos de les potencialitats i limitacions de la capacitat que tenim 

d’atreure turisme, sense complexos i sense voler copiar altres models que no 

siguin coherents amb els valors del nostre municipi. 

5. Entendre la promoció del municipi com una conjunció  de valors 

econòmics, socials, culturals i de lleure . 
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6. Impulsar la taula de turisme local , que permeti prendre decisions conjuntes en 

el marc de la dinamització turística i participar dels consorcis i patronats 

supramunicipals. 

7. Desenvolupar un marc de col·laboració que afavoreixi la integració dels 

diversos sectors del teixit social  que intervenen en l’oferta turística del 

municipi: potenciació del comerç urbà, cultura gastronòmica, etc. 

8. Incentivar l’augment de places hoteleres , la creació de nous hotels a la ciutat i 

la instal·lació de petits hotels o pensions al nucli antic de la ciutat. 

9. Potenciar el desenvolupament turístic implicant el sector privat  i avançar 

així cap a models de gestió en què les decisions i el finançament siguin 

compartits pels diversos agents presents en el sector, tant públics com privats. 

10. Afavorir la integració dels diversos esdeveniments locals , com ara els 

mercats i les fires, dins l’oferta turística municipal . Els mercats i les fires 

actuen sovint com a motor que atreu el turisme de proximitat i de qualitat. 

11. Crear una xarxa de camins o vies verdes  per donar altres possibilitats i 

models de desenvolupament turístic al municipi. 

12. Connectar els càmpings que tenim al nostre municipi amb la ciutat  a través 

de vies verdes o camins per poder-se desplaçar a peu o amb bicicleta. 

13. Fer servir les noves tecnologies com a eines de promoció i difusió, i 

facilitadores del turisme local.  

14. Crear paquets turístics  que incloguin allotjament, restauració i accés gratuït 

als equipaments culturals locals, que continguin especialment productes km0. 

Difondre aquests paquets mitjançant els portals web municipals i el portal de 

turisme de la Generalitat. Oferir-los a les agències de viatge, especialment dels 

països de la UE i des les potències emergents.  

15. Promoure un calendari anual de grans actes comercia ls i culturals  amb 

l’objectiu de donar a conèixer els municipis i que aquests esdevinguin dinàmics. 
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COMERÇ 

La promoció d’un model comercial arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, 

amb una pluralitat d’oferta competitiva i equilibri entre formats és una peça 

essencial per a la cohesió social, la coherència urbanística, la identitat i l’atractiu de 

les ciutats i viles del nostre país. Som la capital comercial del Penedès i volem 

continuar sent-ho i exercint-ho. Des d’ERC continuarem potenciant 

l’associacionisme comercial; el treball estret entre aquestes associacions i 

l’Administració és un primer esglaó de la col·laboració publicoprivada. 

 

1. Potenciar i defensar el comerç urbà de proximitat  com a mecanisme per 

afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi.  

2. Buscar espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants per 

generar accions d’actuació conjuntes (fires, jornades, promocions...). 

3. Garantir la definició d’un model comercial estratèg ic  que identifiqui i potenciï 

els eixos comercials, l’articulació de l’oferta municipal en el context municipal, 

comarcal i penedesenc i l’abastiment de les noves àrees de creixement urbà en 

el mateix terme municipal. 

4. Afavorir entorns comercials basats en la diversitat d’oferta proposant, si escau, 

els instruments urbanístics més adients en cada cas —plans d’usos, plans 

especials, etc.— per evitar la configuració de «guetos» o zones de comerç 

monotemàtiques allunyades del model comercial de la ciutat. 

5. Facilitar la informació sobre els locals buits  i agilitzar, en la mesura que sigui 

possible, les tramitacions amb altres àrees municipals. 

6. Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà , tant en 

la retolació com en l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un 

valor afegit a la qualitat del servei. 
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7. Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes  per establir 

canals de comercialització dels productes de la terra i contribuir, així, a la 

creació d’una marca catalana de productes de qualitat amb denominació 

d’origen. 

8. Promoure i impulsar les illes de vianants  com a entorns urbanístics amables 

per al comerç i l’activació econòmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

ESPAIS AGRARIS I PRODUCCIÓ D’ALIMENTS  

La preservació de l’espai agrari, entès com l’espai destinat a l’agricultura i la 

ramaderia que té com a motiu d’activitat la producció d’aliments, és una necessitat 

per assegurar, al màxim nivell que es pugui, la sobirania alimentària del nostre país 

i de la nostra ciutat. Per ERC esdevé una prioritat, avui, disposar d’un sector agrari 

potent i competitiu, que permeti treballar i desenvolupar conceptes com el del 

consum de temporada, de proximitat i el consum de producte autòcton. Aquest és 

un sector emergent dins l’economia local i nacional i, alhora, permet un equilibri 

territorial, un aprofitament dels recursos naturals i una cura de l’entorn de Vilanova i 

la Geltrú. 

 

1. Vetllar per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització 

excessiva del territori. El planejament urbanístic dels ajuntaments ha de protegir 

els espais agraris que, per les seves característiques, permetin el 

desenvolupament d’una activitat econòmica agrària viable i competitiva, que són 

les condicions que n’asseguren la continuïtat.  

2. Acompanyar, promoure i facilitar acords entre agent s públics i privats per 

posar en marxa nous projectes de producció agrària  de proximitat i de 

temporada. 

3. Crear, on sigui possible, parcs agraris que permetin donar valor a l’espai 

agrari i al sector primari en general, espais que són la base pel 

desenvolupament de conceptes com el de productes de proximitat i de 

temporada. 

4. Vetllar per la supervivència de les petites explota cions familiars de caràcter 

agrícola, ramader i pesquer. 

5. Facilitar canals de distribució, als productors del  municipi i de la zona , 

mitjançant mercats municipals o altres canals que es puguin impulsar, així com 
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emprendre accions que afavoreixin la venda directa i escurcin la cadena entre la 

producció i el consumidor. 

6. La difusió de l’agricultura entre els més petits i joves  contribueix al 

coneixement i a l’enfortiment del sector i de l’activitat que desenvolupa. Es 

planteja l’organització i coordinació, mitjançant el Consell Escolar Municipal, 

d’actuacions conjuntes entre centres escolars (en grups o tots, dependent del 

municipi), per donar a conèixer el sector i l’activitat que desenvolupa, des de la 

perspectiva de la producció. 

7. Apostar per la promoció del Km 0, el producte de te mporada i el producte 

de proximitat  produït a la nostra ciutat. Promoure’n el consum. 
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MERCATS I PRODUCTES DE PROXIMITAT I DE TEMPORADA  

El rol dels mercats municipals en el desenvolupament local va tenir un paper molt 

rellevant durant els darrers segles. Amb l’auge dels nous formats comercials, en 

ocasions, ha perdut aquest paper destacat que, tradicionalment, ha servit per a la 

socialització de les col·lectivitats. Per tant, cal que continuïn desenvolupant la tasca 

de dinamització econòmica.  

Atès la importància que té l’alimentació en la salut, cal pensar en els mercats 

municipals com a centres de promoció dels hàbits saludables, amb una funció 

primordial de la formació en els centres escolars. En aquest sentit, els mercats han 

d’esdevenir potenciadors de l’agricultura que utilitzi sistemes de producció 

respectuosos amb l’entorn i que garanteixi, alhora, la màxima seguretat alimentària 

dels productes de proximitat i de qualitat, a fi de promoure i dinamitzar les 

economies locals. 

 

1. Impulsar la dinamització, la modernització i la via bilitat econòmica dels 

mercats municipals . 

2. Vincular la promoció i la dinamització dels mercats  municipals als eixos 

comercials . 

3. Foment del producte de proximitat i de temporada . 

4. Promoure el consum de productes de la terra, autòct on, de proximitat i de 

temporada , de manera que el consumidor relacioni l’origen del producte amb 

l’àmbit geogràfic on es comercialitza. 

5. Promoure el consum dels productes de la terra a partir de punts de venda, fixos 

o en mercats, identificats com a subministrats per productors de la terra , 

concepte entès com de la zona, de proximitat real i, per tant, de Km0 i de 

temporada. 
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6. Promoure que les cooperatives de consum de l’agricultura utilitzin sistemes de 

producció respectuosos amb l’entorn i garanteixin, alhora, la màxima seguretat 

alimentària i alimentació saludable. Per assegurar la viabilitat del sector agrari, 

apostarem perquè totes les produccions arribin als mercats i que sigui el 

consumidor, en funció del seu criteri, que compri u n o altre tipus de 

productes.  

7. Promoure tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor l’alimentació 

segura i saludable. Establir un programa de xerrades a les escoles per 

educar els petits i joves i donar-los criteri perquè segueixin una alimentació 

saludable. 

8. Donar a conèixer les iniciatives de desenvolupament  dels productes de 

proximitat i de temporada  (Slow food i km 0). 

9. Vetllar per l’entorn físic on es desenvolupen els mercats no sedentaris i per la 

seva continuïtat com a canal de distribució propi que compleix unes funcions 

d’accessibilitat, proximitat, amplitud d’oferta, competitivitat en preu, dinamització 

del municipi i punt de trobada i socialització de la ciutadania. 

10. Potenciar els mercats de venda no sedentària com a canals de 

comercialització de qualitat, amb incidència en els circuits curts de distribució 

alimentària i plenament integrats en la realitat comercial dels municipis. 

Desenvolupar polítiques formatives dels professionals del sector per garantir el 

futur del mercat i dels seus marxants. 
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EMPRENEDORIA 

L’actual situació del mercat laboral situa l’emprenedoria com una opció cada 

vegada més atractiva per als professionals que busquen però que no troben feina 

assalariada. Cal que les polítiques municipals creïn l’entorn i les condicions 

propícies per a l’activitat emprenedora, tant afavorint la creació d’espais físics 

(laboratoris ciutadans, espais de cotreball –cowork-), on els emprenedors puguin 

compartir els seus projectes, com facilitant-los l’activitat diària o afavorint-ne el 

prestigi social. 

 

1. Promoure l’esperit emprenedor i la creativitat  en els centres escolars i en la 

ciutadania en general, com a hàbits i competències clau per a la formació dels 

futurs components de la societat del coneixement. 

2. Acostar la tecnologia i el coneixement a la ciutada nia i les empreses  del 

municipi per facilitar la comprensió i aplicació de la tecnologia a l’activitat 

quotidiana de persones, emprenedors i empreses. 

3. Promoure l’establiment de citilabs com a nodes de foment del pensament 

creatiu, la innovació social i empresarial i l’emprenedoria. 

4. Continuar desenvolupant una política per ajudar a l’emprenedoria i la 

col·laboració entre empreses mitjançant espais de cowork –tal i com vam 

impulsar quan érem a govern. 

5. Posar a disposició de possibles interessats a desenvolupar un projecte de 

cotreball en espais municipals i establir línies d’ajuts.   

6. Promoure la cultura de l’emprenedoria, de l’esforç,  del pensament creatiu, 

la innovació i el coneixement . 

7. Establir un programa de potenciació i acompanyament  per a les persones 

que vulguin establir-se en un espai de cotreball , donant a conèixer a la 

ciutadania els potencials dels espais.  

8. Establir punts on informar i assessorar tècnicament  i financerament les 

persones que vulguin crear petites empreses  de tipus associatiu o 

cooperatiu, així com d’autoocupació. 
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9. Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres 

educatius, les empreses i les administracions per ajustar l’oferta de formació 

professional a les necessitats locals del mercat de  treball . Crear els òrgans 

consultius i de participació social que puguin vertebrar aquesta comunicació. 

10. Promoure , des dels ens locals, la desaparició de barreres administratives  

de tot tipus, la suma d’imposicions tributàries en aquest àmbit per a 

l’establiment d’empreses. 

11. Minimitzar la morositat de les corporacions locals respecte als proveïdors  

com a primera política de promoció econòmica. 

12. Aprofitar les instal·lacions i infraestructures municipals en hores sense ús per a 

activitats promogudes des dels municipis en favor de l’autoocupació de 

persones aturades . 
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EMPRESA I INDÚSTRIA 

El dret subjectiu a l’ocupabilitat ha de ser l’eix del model de desenvolupament 

econòmic i social a l’hora de buscar una millor qualitat de vida de les persones, un 

dels principals objectius que es fixen els ajuntaments d’Esquerra. Al segle XXI, els 

esforços de les administracions s’han de centrar a facilitar la transformació de 

l’economia tradicional en una economia del coneixement i sostenible, entenent que 

la sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i d’innovació per a la 

majoria d’empreses. És en aquest sentit que els ajuntaments d’ERC volem 

promoure polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del municipi.  

 

1. Mantenir els polígons industrials i comercials en b ones condicions 

(enllumenat, voreres, vials, senyalitzacions...). 

2. Promoure les figures dels polígons d’activitat econ òmica  (PAE) en el marc 

de la col·laboració publicoprivada.  

3. Impulsar la concentració empresarial d’un mateix se ctor per promoure la 

creació i la impulsió de clústers . D’acord amb la política de clústers, afavorir el 

manteniment de sòl industrial i potenciar la creació de polígons industrials amb 

els serveis necessaris per poder desenvolupar activitat productiva. 

4. Generar el sòl industrial propi necessari i dotar-l o de bones condicions per 

atraure noves inversions . 

5. Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologi es.  

6. Establir i mantenir una comunicació directa amb les principals indústries i 

empreses ubicades al municipi, a fi de detectar possibles empreses en crisi.  

7. Establir negociacions amb les patronals empresarials i els sindicats per oferir 

meses de diàleg per implantar noves empreses als mu nicipis  amb ofertes 

de sòl industrial, amb incentius per a la industrialització de zones d’especial 

interès.  
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TREBALL 

Des del municipi, s’ha d’avançar en la garantia del dret subjectiu a l’ocupabilitat. 

Això implica gestar polítiques d’inversió en serveis públics però també en polítiques 

transversals de millora de l’ocupabilitat de les persones i de promoció d’iniciatives 

generadores d’ocupació. En aquest sentit, cal articular els mecanismes adients per 

garantir la participació a la convocatòria del Departament d’Empresa i Ocupació, 

mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per aconseguir els ajuts per 

emprendre accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa 

d’Orientació per a l’Ocupació. Aquesta xarxa d’orientació per a l’ocupació s’articula 

des de dos nivells diferenciats i complementaris: un primer nivell d’informació i 

assessorament, que es porta a terme mitjançant la xarxa d’oficines de treball (SOC, 

i un segon nivell d’orientació, més especialitzat, que es duu a terme en 

col·laboració amb entitats públiques i privades.  

 

1. Promoure el treball social amb baixa qualificació/e specialització de 

persones sense treball , respectant el principi de no-substitució de llocs de 

treball efectius, atenent necessitats socials bàsiques que qui les demana no pot 

retribuir (persones dependents, col·lectius exclosos o en risc…). 

2. Detecció del nombre de famílies de l’àmbit local de  què es tracti que es 

troben per sota del llindar de la pobresa  perquè formin part d’un col·lectiu 

d’atenció prioritària que permeti la plena escolarització, l’alimentació normal, 

l’habitatge i l’acompanyament necessari per a la inserció sociolaboral que calgui.  

3. Vetllar per la formació i la inserció laboral de  les persones desocupades , 

amb especial atenció als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també dels que 

tenen una integració més difícil al mercat laboral: joves, dones i més grans de 45 

anys. 

4. Establir una borsa de treball municipal de fàcil ac cés  —operativa 

telemàticament— a què puguin accedir ocupadors i demandants d’ocupació, en 
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coordinació amb les empreses del municipi i la resta de la comarca, per conèixer 

les necessitats del teixit empresarial. 

5. Crear el club de la feina, un espai físic assistit per un tècnic competent i 

destinat als demandants d’ocupació, amb els recursos necessaris per facilitar 

que tothom pugui assolir i escollir adequadament el lloc de treball: ordinador, 

impressora, correu electrònic, models de currículums, publicacions 

especialitzades —ofertes/demandes—, informació de cursos de formació 

ocupacional, accés a pàgines web d’ocupació, etc. 

6. Treballar per la recol·locació de persones que perd in la feina per 

processos de tancament o deslocalització d’empreses . En aquest mateix 

sentit, en les possibles negociacions de noves implantacions o trasllats 

d’empreses, es vetllarà perquè les plusvàlues derivades de la possible 

requalificació de terrenys industrials no siguin mai un incentiu al tancament o la 

deslocalització de la mateixa empresa. 

7. Promoure el coneixement i la relació entre les empr eses del mateix 

municipi i les dels municipis veïns , com a via per generar sinergies i projectes 

conjunts. 

8. Crear un espai de «Noves Experiències Empresarials» , en què les empreses 

que s’implanten al municipis puguin donar a conèixer a la resta d’empreses ja 

existents i a la ciutadania en general. 

9. Promoure el voluntariat entre sèniors prejubilats i  jubilats , amb bagatge 

professional, per fer tutories per a persones emprenedores i recercadores de 

treball. 

10. Potenciar la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials . 

11. Promoure la contractació responsable , tant a l’ajuntament (fomentant la 

participació en concursos públics d’empreses vinculades a centres especials de 

treball), com al teixit empresarial i comercial dels municipis, amb possibles 

bonificacions fiscals. 
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12. Fomentar la cooperació publicoprivada entre les administracions públiques i els 

agents privats implicats, com a criteri general per garantir la viabilitat dels 

projectes de dinamització econòmica i d’ocupació . 

13. Treballar conjuntament amb els ens locals veïns i els ens supralocals a l’hora 

de planificar i dur a terme actuacions al municipi, per garantir la millor 

eficiència possible dels recursos públics que es de stinen a promoció 

econòmica . Per això, cal tenir en compte els fluxos de dinamisme econòmic 

que emanen de les àrees urbanes del país. 

14. Conèixer les competències de les persones aturades amb l’objectiu de 

millorar la seva ocupabilitat  i procurar l’encaix amb les necessitats de les 

empreses. 

15. Detectar les necessitats formatives de les persones  i les empreses per 

millorar l’ocupabilitat  en el nostre territori elaborant programes conjunts. 
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INFRAESTRUCTURES TIC 

El desplegament de la banda ampla és essencial per garantir que les empreses 

localitzades als polígons industrials tinguin accés a infraestructures d’alta capacitat 

arreu del territori. En aquest sentit, són d’especial interès les actuacions de banda 

ampla a les zones rurals o les més aïllades, on aquesta infraestructura esdevé un 

element dinamitzador del territori. 

 

1. Impulsar polítiques d’actuacions relatives a la pla nificació de les 

infraestructures de telecomunicacions a la ciutat , com són els plans 

d’ordenació, plans estratègics, plans especials... 

2. Promoure , en l’obra pública, l’estudi i la inclusió de les infraestructures de 

telecomunicacions . 

3. Facilitar el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions per garantir 

serveis avançats i de qualitat . 

4. Elaborar un pla per arribar a un consens entre la població, l’ajuntament i les 

operadores de telecomunicacions mòbils perquè la proliferació d’antenes de 

telefonia mòbil no actuïn com a element distorsionant, i garantir la cobertura al 

màxim de llars possibles . Promoure la compartició d’aquestes infraestructures 

entre les diverses operadores que presten serveis al nostre país. 

5. Aprofitament de les xarxes Wi-Fi municipals per pro porcionar l’accés als 

serveis i als tràmits municipals . 

6. Promoure les xarxes gratuïtes de Wi-Fi al municipi de forma progressiva. 

7. Elaborar un mapa sonor i d’SMRF  —Sistema de Monitorització de 

Radiofreqüència— per obtenir mesures objectives dels nivells de radiacions de 

les infraestructures de telecomunicacions mòbils, i així donar tranquil·litat a la 

ciutadania. 



 

81 

Però les TIC també són la principal palanca de canvi que permet la innovació 

necessària a tots els àmbits sectorials i, per tant, fa que siguin un element 

transversal imprescindible en la nostra societat.  En aquest enfocament, podríem 

parlar de talent digital com a motor de canvi del model productiu i palanca de 

creixement econòmic sostenible i de creació de valor afegit. Per això cal: 

 

1. Treballar en polítiques que permetin el foment i el  desenvolupament de la 

indústria TIC  com a generadora d’ocupació de futur. Participació en el Mobile 

World Congress. 

2. Fomentar les polítiques formatives i de reciclatge  que permetin una sortida 

laboral TIC a professionals d’altres sectors. 

3. Definir línies de treballs específiques que garanteixin la socialització del 

coneixement i que evitin l’escletxa social vinculad a a les TIC . 

4. Treballar conjuntament amb la indústria l’accés a fons de finançament europeus 

per fomentar la competitivitat del sector . 

5. Treballar en polítiques de modernització del petit comerç i de la petita i 

mitjana empresa  d’altres sectors per fomentar-ne la competitivitat mitjançant 

les TIC. 

6. Apostar per l’ús de les TIC per a polítiques social s que evitin l’aïllament de 

les persones i el seu sentit de pertinença i la seva atenció social. 

7. Aplicar les TIC per al foment de la cultura local  mitjançant la 

instrumentalització de les xarxes socials i altres eines socialitzadores. 

8. Fomentar la col·laboració ciutadana  mitjançant l’obertura de nous canals 

moderns que permetin detectar i solucionar de forma ràpida 

problemàtiques que esdevenen a l’espai públic . 
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Una ciutat sostenible 

 

La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials 

i ambientals i que esdevé un autèntic full de ruta per a l’acció política. No podem 

destriar o separar, per exemple, la igualtat d’oportunitats de les polítiques de 

transport públic, ni l’urbanisme de la contaminació, ni l’equilibri de rendes del dret a 

l’accés a un medi saludable, ni la gestió dels recursos naturals de l’activitat 

econòmica. La sostenibilitat no és, doncs, una opció ideològica o de vida, com 

sovint es pretén fer veure des d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica per a les 

polítiques modernes que, de debò, busquin la millora de la qualitat de vida, la 

justícia social i el benestar econòmic de la ciutadania sense malmetre les 

possibilitats futures.  

Cada poble i cada ciutat s’ha de veure com un sistema en interacció amb el seu 

entorn, i aquest punt de vista ha de regir el nostre plantejament en dissenyar 

ciutats i pobles que contribueixin a un nou model de desenvolupament orientat a la 

millora constant de la qualitat de vida de la ciutadania, sota paràmetres i criteris del 

segle XXI. Des d’ERC assumim el repte de fer de la sostenibilitat —en tots els 

sentits— el full de ruta per al desenvolupament integral de Vilanova i la Geltrú amb 

total coherència i responsabilitat. 

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya traçarem estratègies de 

desenvolupament local sostenible que aniran més enllà de la durada d’un mandat i 

més enllà de les qüestions purament econòmiques o ambientals. Aquestes 

estratègies han d’integrar tots els aspectes econòmics, socials, ambientals i 

territorials del municipi i marcar el full de ruta cap a l’assoliment d’un model de 

desenvolupament i de millora de la qualitat de vida perdurables.  

Calen polítiques valentes per fomentar la producció i el consum local mitjançant el 

planejament general, s’han de crear des de la base les condicions necessàries per 

aconseguir una economia de proximitat; és per això que són fonamentals las 

polítiques de cooperació entre municipis. 
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Els ciutadans han d’incorporar l’espai agrari com un equipament més de la ciutat i, 

per tant, hem de dotar aquests espais de la rellevància que es mereixen. 

Cal tenir molt present les aportacions entorn el concepte i el paradigma de les 

ciutats intel·ligents (smart city), un nou concepte que cal tractar globalment, i no 

deixar-nos enlluernar per les propostes de les grans corporacions que, darrere 

d’aquest nou concepte, només hi tenen l’incentiu econòmic lligat als canvis 

tecnològics. 

És per això que: 

Volem un clar impuls per al sector primari i reconèixer la terra com un bé a protegir. 

Promourem àrees de protecció agrícola local com a veritables motors de productes 

locals de qualitat. Elaborarem un mapa d’espais d’interès agrícola municipal i 

redactarem un pla local de gestió forestal.  

Entenem el patrimoni natural i cultural com a element bàsic d’identitat de la ciutat i 

com a motor econòmic i atractiu turístic de Vilanova i la Geltrú. Apostarem per tenir 

cura de la xarxa de camins rurals tradicionals i promourem els itineraris per l’entorn 

natural de la nostra ciutat. 

Creiem en una nova cultura del territori que es fonamenti per una educació basada 

en el respecte pel medi ambient, l’optimització de l’explotació dels recursos 

naturals, vetllar per la qualitat de l’aigua i l’aire, protegir les formes tradicionals 

d’explotació agrària, incorporant-hi els avenços que ajudin a la sostenibilitat; la 

cultura del reaprofitament i el reciclatge. 

Apostem fermament per una planificació sostenible on l’ajuntament sigui molt 

estricte en l’avaluació ambiental dels plans i projectes, valorant fins i tot quan, més 

enllà de l’estricta obligació legal, sigui recomanable subjectar un pla o projecte a 

avaluació ambiental. 
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Apostem per tendir cap al Residu Zero. L’augment del consum s’ha traduït 

històricament en un increment continu en la generació de residus, especialment pel 

que fa als envasos i embalatges, que posa en crisi el sistema de gestió. 

L’estratègia de Residu Zero persegueix, per un costat, produir cada cop menys 

residus i, per l’altre, aconseguir que la totalitat dels residus tinguin una continuïtat 

en el cicle d’aprofitament.  

I volem caminar cap a una Catalunya eficient i 100 % renovable. Una de les 

qüestions estratègiques més importants en aquest moment és el consum energètic 

del país, desbocat tant en termes relatius com absoluts, l’elevat consum per càpita, 

la dependència de l’exterior. La biomassa és ja un clar generador d’economia local 

i supramunicipal. Apostem doncs, clarament per estendre l’ús de la biomassa als 

equipament municipals de forma progressiva.  

En l’àmbit de l’escalfament global, els municipis catalans també han de 

coresponsabilitzar-se dels efectes que poden tenir les seves emissions. En aquest 

sentit, l’augment de la mobilitat tant de persones com, especialment, de 

mercaderies ha estat un fet exponencial en els darrers anys que, a més de 

representar un increment d’emissions en el sector més crític, presenta problemes 

de mobilitat, congestió, accidentabilitat i, fins i tot, sobre la salut de les persones. 

Per això, la lluita per un medi de qualitat ha de ser una constant en les polítiques 

locals d’Esquerra. 

I per desenvolupar tot això, ens apostem per educar en la sostenibilitat mitjançant 

campanyes educatives i formatives sobre les repercussions ambientals de la nostra 

quotidianitat, orientant-les a l’impacte sobre la presa de decisions personal de la 

ciutadania. Alhora, fomentar el coneixement en l’ús dels recursos, del patrimoni 

cultural històric i etnològic, del coneixement del patrimoni natural, del coneixement 

del cicle dels residus, de l’impacte de les emissions, etc. 
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URBANISME  

Des d’ERC defensem un urbanisme totalment sostenible i equilibrat que s’adeqüi a 

les necessitats de la ciutat i respongui a una aposta ferma per la qualitat de vida de 

totes les persones que vivim a Vilanova i la Geltrú. Apostem per un municipi 

sostenible i respectuós amb el medi natural, volem apropar el verd a la ciutat. 

Reivindiquem un municipi ordenat i equilibrat, el màxim de compacte possible, que 

estigui dissenyat al servei de les persones i que doni valor a l’espai públic com a 

espai d’encontre i de convivència. 

1. Apostem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i respectuós 

amb el medi natural , sobre la base de la utilització racional del territori per 

compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic que comporta amb la 

cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de generacions 

presents i futures.  

2. Proposem un model de municipi ordenat i equilibrat , amb una utilització 

racional i del territori d’acord amb el model territorial de desenvolupament 

urbanístic sostenible. Un municipi equilibrat entre el règim de sòl urbà i no 

urbanitzable. Un municipi ordenat, ben compensat i estructurat. 

3. Potenciem un model de municipi compacte, mediterrani, que moderi el consum 

del sòl. Treballem per la utilització eficient de les àrees urbanes, la renovació i 

la reutilització dels teixits urbans per compactar la demanda d’espai per a 

habitatge i per a activitats econòmiques. 

4. Promoure un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la 

cohesió social , on el municipi sigui un espai de trobada, relació i integració a 

una identitat comuna; en definitiva, la construcció quotidiana de l’espai cívic. 

5. Dissenyem municipis amb veritables espais públics . Hem de liderar la 

construcció d’un espai cívic amb l’objectiu de teixir un espai de convivència real, 

fet i viscut pels ciutadans. No podem continuar fent espais públics neutres i 

asèptics, projectats sense cap valor cívic. El disseny, la gestió i el manteniment 

de l’espai públic dels ajuntaments d’Esquerra ha de recollir les necessitats de la 

ciutadania i situar-les com l’eix central de la política urbanística del municipi.  
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6. Establir rutes per a vianants que connectin els esp ais verds i de lleure a 

l’aire lliure  de les diverses zones del nucli urbà entre si i amb els espais 

naturals més adequats de l’entorn del nucli. 

7. Blindar la preservació de la Platja Llarga com a Es pai Natural Protegit.  

8. Crear una anella verda des de la Platja Llarga amb l’Ortoll-Sant Gervasi i que 

connecti amb el Parc Natural del Garraf i del Foix fomentant així els sistemes de 

connexió biològica.   

9. Elaborar ordenances municipals de protecció del med i natural i urbà i de 

defensa del paisatge . 

10. Impulsar la protecció d’espais lliures  amb diferents tipus de valor —biològic, 

paisatgístic, fluvial...— com a garantia d’una protecció del sòl i de l’espai no 

urbanitzable del nostre país. 

11. Planificar l’Eixample Nord  per evitar l’espoli de terrenys d’un possible 

creixement de la ciutat i donar oferta de sòl industrial a possibles empreses 

interessades. Compromís a no desenvolupar-lo si no és necessari. 

12. Revisar el catàleg de patrimoni local per preservar  els béns culturals 

d’interès local  en tots els vessants —històric, natural, arqueològic...—, fent una 

especial atenció al patrimoni arquitectònic, entès des del paisatge i com a 

paisatge i no des de l’element singular, però també al patrimoni documental, 

etnogràfic i històric.  

13. Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà  —neteja de carrers, rehabilitació 

de façanes, redacció de la carta de colors i de materials, enjardinaments... 

14. Potenciar les illes de vianants  i, simultàniament, els plans de dotació 

d’aparcaments, perquè afavoreixin el comerç urbà tant al centre com a totes les 

àrees urbanes amb una presència destacada de l’activitat comercial. 

15. Aprofitar els espais naturals per a les persones , creant zones per a 

l’esbarjo, el passeig i l’esport on es pugui anar amb bicicleta o, simplement, 

caminar amb una relativa tranquil·litat.  

16. Racionalitzar l’espai urbà per facilitar la mobilit at de les persones 

discapacitades o amb mobilitat reduïda ; especialment, disposar 

d’aparcaments reservats a aquest efecte. 

17. Crear nous circuits urbans per a la pràctica de l’e sport . 
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18. Dignificar l’espai públic  com a contenidor de les relacions socials, pacificant-

lo, on el vianant sigui l’actor principal i no com fins ara, que ho ha estat el 

transport privat. Son espais acollidors on es pretén crear la cultura de l’espai 

públic compartit, on predomina la convivència, l’estada, el joc. 

19. Afavorir i assegurar la creació i el bon mantenimen t dels espais verds , 

concebre aquest espais com a infraestructura ecològica que relliga la ciutat. 

20. Afavorir que les amplades de les voreres siguin pro porcionals a l’amplada 

dels carrers , procurant que no siguin inferiors a 1,5 metres a cada costat i, en 

el cas de carrers de poca amplada, tendir a convertir-los en zones de 

preferència per a vianants. Es constata, fins i tot, com, si hi ha serveis a la 

vorera, amb 1,5 m, l’accessibilitat no funciona. 

21. Establir eixos cívics  al centre de la ciutat i en diverses zones o barris, pensats 

de manera que els espais de vianants guanyin presència, i minimitzar l’espai de 

circulació rodada al mínim necessari. 

22. Potenciar la pràctica esportiva en els espais verds , de manera que se’n 

fomenti el respecte i la recuperació en favor de la ciutadania.  

23. Revisar el pla d’accessibilitat municipal  i adaptar, en la mesura de les 

possibilitats, l’espai públic de la ciutat a aquest pla.  
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HABITATGE 

Des d’ERC defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de 

l’espai cívic. L’accés a un habitatge d’acord amb l’evolució de la renda de les 

famílies ha estat una de les principals preocupacions ciutadanes en els anys de la 

bombolla, que els plans d’habitatge no van resoldre, entestats a fer solvents els 

insolvents atrapats per una dinàmica de preus conseqüència directa del model 

econòmic sense resoldre’n les causes i, en l’escenari postcrisi, evitar l’exclusió 

social residencial derivada dels desnonaments ha esdevingut la principal prioritat 

de qualsevol política d’habitatge. 

L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit 

més en un bé que en un dret, i són moltes, les famílies que han estat o poden ser 

desnonades en els propers anys; per això, per a ERC l’acció principal des dels 

ajuntaments no pot ser una altra que vetllar per l’habitatge de les famílies que 

poden perdre’l. Cal actuar fermament contra els desnonaments exprés, en la 

mesura que l’Administració local pugui. 

Estem immersos en un canvi radical del paradigma en les polítiques d’habitatge 

dels darrers anys, hem passat de la construcció a la gestió i la rehabilitació del parc 

actual. 

Cal dedicar especial atenció a l’habitatge protegit i concebre’l com un estoc social 

al servei de diverses generacions, i defensar que la producció d’habitatge protegit 

no pot suportar un etern tornar a començar cada 10 o 15 anys per la 

desqualificació de l’habitatge protegit que fa que tot l’esforç públic es dilueixi en el 

no res i els habitatges s’incorporin al mercat de renda lliure com si mai no 

haguessin estat protegits. Cal liderar-ho des dels ajuntaments mitjançant iniciatives 

per aconseguir la preservació del sòl i dels parcs d’habitatge de propietat 

municipal, règims de tinença que no suposin la pèrdua de la propietat del sòl, com 

per exemple el dret de superfície, la concessió administrativa o la cessió d’ús en 

règim cooperatiu. És estratègic, ateses les dificultats locals, d’invertir en la compra 

de sòl i de col·laborar amb la creació d’un mercat secundari d’habitatge protegit, 

sense que s’incorpori al mercat de renda lliure. 
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En aquest sentit, hem de rehabilitar i renovar els edificis per millorar al màxim les 

seves prestacions, perquè aconsegueixin el màxim desenvolupament funcional 

programàtic, confort i eficiència amb la mínima demanda energètica on es puguin 

incorporar al màxim les energies renovables. 

Potenciem, doncs, una nova activitat econòmica fonamentada en la rehabilitació i 

la renovació, per aconseguir la millora de les prestacions dels edificis, la protecció 

del patrimoni, la gestió racional del parc d’habitatges i l’eficiència energètica. 

 

Desenvolupament del Pla Local d’Habitatge  

El pla local d’habitatge previst en la Llei del dret a l’habitatge com a eina més 

específica que d’altres és l’instrument adient per al desenvolupament d’una política 

d’habitatge en l’àmbit local; tota vegada, ha d’incloure la diagnosi de la situació de 

l’habitatge al municipi i les necessitats i els programes a desenvolupar de manera 

coordinada amb els plans urbanístics.  

Una vegada aprovat, la creació d’un observatori local d’habitatge actualitzat 

semestralment, que permeti conèixer l’evolució del mercat de sòl i de l’habitatge, 

de renda lliure i de lloguer, amb informació de preus, transaccions, superfícies, 

esforç familiar, etc. és rellevant per a l’actualització del pla. 

La diagnosi del pla local ha de contenir totes les dades de necessitats d’habitatge, 

trams de renda, franges d’edat i famílies en risc d’exclusió residencial per al 

correcte disseny dels programes. 

Els reptes en matèria d’habitatge són: 

1. Garantir el compliment del mandat de solidaritat ur bana  (15 % del total del 

parc d’habitatge destinat a polítiques socials en 20 anys), mitjançant les 

reserves adequades de sòl en el planejament destinades a habitatge protegit, 

d’acord amb la realitat de cada municipi. 

2. Consolidar una política de sòl basada en la no-vend a i en l’actuació 

proactiva de l’ajuntament  respecte a actuacions urbanístiques paralitzades 
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que siguin estratègiques; per exemple, pagant quotes d’urbanització dels 

promotors a canvi del sòl edificable. 

3. Ampliar el parc de lloguer assequible  buscant mecanismes tant per garantir 

la nova construcció com per mobilitzar habitatges desocupats. (Convenis 

SAREB de cessió d’habitatges desocupats per al lloguer social. Protocols per 

sancionar els habitatges buits de manera injustificada. Programa de mediació 

pel lloguer social).  

4. Potenciar els mecanismes per evitar pèrdues d’habit atge i donar el màxim 

de resposta en cas que es produeixin . (Posada en funcionament de la taula 

d’emergències social i oficina de mediació Ofideute a cada municipi, a més dels 

ajuts al pagament de l’habitatge previstos).  

5. Ampliar el serveis i els tipus de resposta a la man ca d’allotjaments (Xarxa 

d’Habitatges d’Inserció). 

6. Impulsar la rehabilitació per garantir el complimen t de les obligacions 

envers l’ús de l’habitatge , tant pel que es refereix a edificis en mal estat com 

per afrontar el problema d’habitatges buits allà on sigui necessari. També per 

raons d’eficiència energètica, i posar en valor tot el parc construït minimitzant 

els nous desenvolupaments. 

7. Centralitzar tots els serveis d’habitatge en oficin es locals d’habitatge  en 

conveni amb la Generalitat de Catalunya. 
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MOBILITAT   

Des d’ERC optem per unes polítiques locals basades en el reequilibri de la 

mobilitat com a resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de 

les mercaderies, fet que ha accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la 

congestió, la contaminació acústica i ambiental o l’accidentabilitat. Cal tenir present 

que el transport públic és la clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada i, 

en aquest sentit, serà la prioritat en les polítiques locals d’Esquerra. Per això, des 

dels ajuntaments també posarem l’accent en la gestió i en l’educació de la 

mobilitat. 

El desplaçament més sostenible és el que no es produeix o que podem fer més 

proper, per la qual cosa el disseny de les ciutats i la col·locació dels equipaments o 

centres generadors de mobilitat són peça clau per a una mobilitat sostenible i 

amable. I, en els nuclis urbans, els tipus de transport més eficients i sostenibles 

són anar a peu i en bicicleta.  

 

1. Establir carrers per a ús preferent o exclusiu per a vianants i ciclistes , 

eixamplar les voreres i crear illes per a vianants. 

2. Instal·lar plataformes i passos de vianants elevats, millorant la seguretat i 

l’accessibilitat . Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques. 

3. Optimitzar els temps dels semàfors per a vianants. 

4. Promoure els camins escolars segurs  com a itineraris preferents escollits 

entre els recorreguts més utilitzats pels infants per anar al seu centre 

d’ensenyament.  

5. Promoure els sistemes per compartir el vehicle priv at, tipus cotxe 

multiusuari (carsharing) —un grup de ciutadans comparteix una flota de 

vehicles— o d’altres. 
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6. Apostar pels aparcaments dissuasius  i potenciar els aparcaments dissuasius 

perimetrals als espais més cèntrics. 

8. Ampliar i millorar el servei de transport públic mu nicipal i intermunicipal .  

9. Reforçar els serveis extraordinaris de transport pú blic , especialment en 

horari nocturn, pensant sobretot en les necessitats de la gent jove, tenint 

present, però, que la majoria del transport públic nocturn fora de l’AMB és 

competència de la Generalitat. 

10. Fomentar la intermodalitat  —més d’un mitjà de transport per arribar a la 

destinació. 

11. Promoure l’ús de la bicicleta  en la trama urbana i en desplaçaments 

interurbans curts i planers, amb la creació, consolidació o extensió d’una xarxa 

de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la suficiència i la 

continuïtat dels itineraris. 

12. Instal·lar aparcaments  —repartits estratègicament— i millorar la senyalització 

per a bicicletes . Apostar per una vigilància dels aparcaments de bicicletes. 

13. Crear vies verdes o carrils bici intermunicipals .  

14. Fomentar i regular l’ús de la bicicleta  amb mesures que atorguin respecte 

per al vianant.  

15. Establir bonificacions fiscals  a vehicles impulsats amb energies renovables. 

16. Limitar la circulació motoritzada en el medi natura l en una xarxa bàsica, en 

concertació amb els col·lectius interessats. 

17. Definir i estudiar els indicadors de mobilitat loca l i supramunicipal . 

18. Difondre activitats o promocionar dies o setmanes t emàtics relacionats 

amb la mobilitat . 

19. Organitzar campanyes sobre seguretat viària . 
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SEGURETAT 

La seguretat és un aspecte que es treballa de forma transversal en el conjunt de 

polítiques públiques, també de les municipals. La seguretat és un element 

vertebrador de les societats actuals i són molts, els prismes des dels quals s’ha de 

concebre per posar-la en valor com a principi republicà. Avui, aquests prismes 

s’han ampliat i, quan parlem de seguretat, estem parlant al mateix temps de 

sensació de seguretat, de percepció social del risc, de globalització de la sensació 

d’inseguretat i de la confusió, de vegades volguda, entre convivència i seguretat. 

Les polítiques locals d’ERC en termes de seguretat estan enfocades a continuar 

impulsant canvis en els models locals per construir un nou model en què la 

convivència i la seguretat configurin un espai cívic el més lliure i avançant possible 

cap a una societat cada vegada més justa. 

 

1. Crear una regidoria de drets civils  com a potenciació de polítiques de garantia 

i defensa dels drets de les persones. 

2. Incorporar programes de detecció i lluita contra la violència de gènere i l a 

violència en l’àmbit de la família . Fomentar l’atenció personalitzada a les 

víctimes. 

3. Establir un programa de prevenció contra el racisme  i la xenofòbia . 

4. Incorporar programes de prevenció de l’abús de l’al cohol i les drogues  en 

col·lectius vulnerables. 

5. Fer un protocol d’actuació i intervenció multidisci plinàries contra el 

vandalisme urbà . 

6. Prevenció en la desatenció a la gent gran . 

7. Camins segurs , sense accidents, per a la gent gran (ferm, pendents, baranes, 

passos vianants). 
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8. Delimitar i protegir els parcs infantils  perquè els nens no hagin de compartir 

espai amb animals domèstics.  

9. Protocols de detecció de la infància en risc . 

10. Promoció dels camins escolars segurs . 

11. Involucrar els agents veïnals i socials en tasques de conscienciació, 

prevenció i detecció de riscos i promoció de la con vivència . 

12. Apostar per un servei de mediació comunitària  en coordinació amb la 

policia local, per intervenir i atendre conflictes veïnals i de convivència. 

13. Possibilitar el pacte ciutadà a l’entorn de la conc urrència pública i l’oci 

nocturn . 

14. Fomentar la participació ciutadana i el voluntariat  en els plans de 

protecció , les agrupacions de defensa forestal, els bombers voluntaris, 

protecció civil... 

15. Continuar l’estratègia de la policia de proximitat  a partir dels cossos de 

policia local, per afavorir el coneixement de l’entorn veïnal, la millora de la 

percepció ciutadana i l’eficiència en la gestió de la seguretat. 

16. Promoure la implicació i el treball conjunt de la p olicia local o vigilants 

locals amb la resta de serveis municipals . 

17. Incrementar la coordinació entre la policia local i  els Mossos 

d’Esquadra , en el marc de les juntes locals de seguretat, i avaluar conjuntament 

els programes de prevenció i coordinació en matèria de seguretat. 

18. Garantir la participació del món local en la planificació operativa i en 

l’assignació i aprofitament de recursos policials i d’emergències de caràcter 

supralocal. 
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19. Elaborar un pla local de millora de punts negres i conflictius  i detectar 

els trams de concentració d’accidents que pugui haver al municipi, per millorar la 

seguretat viària. 

20. Impulsar o promoure programes d’educació viària  a les escoles, amb la 

implicació de la policia local i altres agents de la comunitat. 

21. Establir controls d’alcoholèmia i drogues periòdics  i coordinats amb els 

Mossos d’Esquadra. 

22. Recolzar la protecció civil i dotar-la dels sisteme s tecnològics moderns  

de comunicació, detecció i gestió d’emergències. 
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Comptem amb tu! 

 

Aquest programa no és pas un document tancat sinó, tot el contrari, és un 

document de treball obert a les teves aportacions i a les de col·lectius, 

associacions, entitats i moviments socials de la ciutat perquè creiem que una ciutat 

no es governa, es cogoverna amb la ciutadania. Aquest és l’ADN del nostre partit i 

dels valors republicans que tant fem referència. 

Aquest document ha estat el resultat de més d’un any de diversos debats, xerrades, 

taules rodones i col·loquis amb professionals i membres de diferents organitzacions 

i associacions de Vilanova i la Geltrú i d’altres municipis. Aquest és un document 

que mostra l’ideari d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’hora de governar i 

entendre les ciutats però, també és un programa d’accions concretes per 

desenvolupar en els propers anys a la nostra ciutat. 

Som gent com tu que ens estimem la ciutat i volem fer-la molt millor, al costat de la 

ciutadania i donant resposta a les necessitats de la gent, apostant per incentivar 

l’economia i bastint una Vilanova i la Geltrú més justa, més cohesionada, més 

emprenedora i més sostenible. Som gent que volem una nova manera de fer 

política i que Vilanova i la Geltrú esdevingui un referent d’una nova ciutat dins la 

nova República Catalana que s’albira. 

Comptem amb tu i ens posem a la teva disposició per tirar endavant aquest projecte 

i és per això que et demanem que ens facis confiança i ens votis perquè junts ho 

farem possible! 
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