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Esquerra, amb tu 
La gent d’Esquerra partim d’uns valors bàsics que podem resumir en 

tres paraules: ètica, progrés i independència, mitjançant els quals hem 

participat i participem en la política local per tal d’anar construint una 

Vilafranca cohesionada socialment, on ningú quedi exclòs del progrés 

general. Treballem també per impulsar la consciència cívica i de 

respecte per la cosa pública (la res publica). Volem una Vilafranca que 

reforci la seva identitat local i assumeixi el seu compromís amb la 

comarca i amb el Penedès, tot esdevenint capdavantera en la 

construcció nacional. Cohesió, civisme i identitat s’han de fonamentar 

en una ciutat sostenible econòmicament, urbanísticament i 

mediambientalment en la qual les persones hi puguin viure, treballar i 

gaudir amb la major qualitat possible. Aquest és el nostre compromís i 

volem que sigui també el teu. Ho farem, segur. Amb tu.  

 

 

 

 

 

 

 

Pep Quelart  
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COHESIÓ 
 

El foment del benestar i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania és una 

aposta, ferma i decidida, d’Esquerra Republicana de Catalunya per desenvolupar 

des de l’Ajuntament de Vilafranca. El municipi és l’espai bàsic des d’on impulsar 

actuacions destinades al foment de la universalització de l’accés als serveis socials.  

Cal que es faci un pas endavant des dels ajuntaments –concretament des del 

nostre- en la consideració del dret als serveis socials en la línia del que succeeix en 

els països més avançats del nostre entorn. Cal treballar perquè el benestar social no 

sigui un àmbit infradotat del pressupost municipal, i se li ha d’atorgar la importància 

que requereix per la seva repercussió sobre el conjunt de la població.  

L’impuls de polítiques que vagin destinades al foment de la cohesió ha de ser un 

dels pilars bàsics de treball del nostre Grup Municipal mitjançant el foment de 

programes locals que lluitin contra la marginació, a partir de la prestació de suport 

personal i d’orientació de tota la ciutadania.  

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

defensa Esquerra. El benestar social, paral·lelament, s’ha d’entendre com un fet que 

ha de ser impulsat des d’àmbits molt diversos. D’aquesta manera les polítiques de 

benestar 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 forma transversal, amb els 

serveis de salut, ensenyament, treball, urbanisme...  

Cal que el nostre municipi disposi dels instruments i de les polítiques necessàries 

per fer front als nous reptes que s’estan esdevenint ja avui. La nostra societat està 

vivint processos de canvi social destacats que cal saber analitzar i abordar com 

correspon. D’aquesta manera, hem de tenir en compte l’envelliment progressiu de 

les nostres poblacions, els canvis que s’estan produint en el si de l’estructura 

familiar, així com l’arribada de persones immigrants. Tot plegat, per evitar que 

aquests fenòmens puguin generar exclusió social.  

D’altra banda, cal no oblidar el foment de la participació ciutadana a l’hora de crear o 

coordinar les polítiques en l’àmbit del benestar social i fomentar una implicació 

directa i clara, alhora que responsable, de la ciutadania per tal de crear llaços de 

solidaritat enfront dels problemes de desigualtat.  

Per Esquerra també cal incidir en el model d’Ajuntament i la seva relació amb la 

ciutadania. A partir d’un concepte de participació realista, possible, democràtic i 

efectiu, cal preveure el contacte i la interrelació amb la ciutadania i la societat civil 
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per tal d’alimentar-se del seu coneixement, de la seva tasca, i adequar les polítiques 

a la realitat social i a les necessitats del municipi i la seva gent. Per aquest motiu, 

esdevenen de gran importància la creació de consells municipals o la realització 

d’audiències públiques com a òrgans de participació, factors de convivència, 

elements d’adequació de polítiques, i generadors de proximitat a la ciutadania.  

Tampoc no es pot eludir la responsabilitat de l’Administració local com a referent ètic 

en la seva actuació. L’Ajuntament, com a administració pública i més propera a la 

ciutadania, ha d’actuar en l’exemple i en conseqüència amb aquelles actituds i valors 

que vol fomentar en la societat. Per tant, ha de ser sensible amb la conciliació entre 

la vida laboral i personal dels seus treballadors i treballadores i promoure la compra 

ètica dels seus serveis, pensant també en el foment de l’economia social.  

Cal incidir, finalment, en l’anàlisi de la realitat social, que ha de servir per a conèixer 

les problemàtiques que pateixen els diferents sectors de població que conviuen als 

municipis i poder, així, impulsar mesures que fomentin la convivència, el respecte i la 

qualitat de vida que volem.  

VILAFRANCA, UN MUNICIPI QUE GARANTEIXI EL BENESTAR. L’eix de l’acció 
política d’Esquerra es basa en el benestar de la ciutadania i es recolza sobre 
uns principis d’universalitat en el dret d’accés als serveis socials. 

• S’ha de donar màxima prioritat en l’atenció a la gent gran i als ciutadans 
menys afavorits.  

o Donarem suport i oferir recursos adients a la població menys 
afavorida per arribar als mínims a què tota persona té dret 
mitjançant uns servis socials universals, preventius i globalitzadors. 

o Prioritzarem les actuacions que ajudin a mantenir les persones 
grans al seu domicili.  

o Vetllarem per uns serveis òptims d’atenció a domicili, assistència 
personal, teleassistència, alimentació, bugaderia i  companyia i 
potenciarem les polítiques de suport a la gent gran que viu sola. 

o Promourem i potenciarem el voluntariat social per donar servei en 
l’àmbit de la gent gran 

o Potenciarem la difusió i els serveis del Punt d’Informació per a la 
gent gran. 

o Millorar les prestacions actuals del Carnet Blanc de la gent gran. 
o Impulsarem l’horta solidària com a forma de promoure un 

envelliment actiu. Entenem l’horta solidària com a mesura d’esbarjo 
per a persones jubilades no resignades a la inactivitat que incideix 
de forma positiva en la conservació del territori; es fomentarà la 
creació d’un programa  d’hortes sota tutela municipal  i 
autogestionades per les persones participants en el programa. 
Alhora pot ser un taller d’experiència compartida o hi poden 
participar els centres educatius de la vila. 
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o Estudiarem la viabilitat d’augmentar la dotació de recursos humans 
dels serveis socials. 

o Reduirem l’Impost de Béns Immobles a la gent gran segons 
ingressos. 

o Combatrem el mobbing immobiliari. 

• Cal un creixement racional amb planificació de serveis eficient. 
o Posarem al abast del ciutadà la informació i recursos adients per a 

poder viure i conviure dignament. 
o Permetrem que es construeixi només l’estrictament necessari i amb 

una planificació adequada (amb visió posada en més d’una legislatura) 
per aconseguir un veritable equilibri i una planificació del creixement 
racional que sigui capaç d’oferir a les persones uns serveis eficients. 

• Creació de l’Oficina d’Emancipació Juvenil; amb un enfocament més 
transversal de les problemàtiques dels joves i que localitzi i aglutini cadascun 
dels problemes per poder-los enfocar correctament (formació i aprenentatge, 
elaboració d’estudis, treball, habitatge, estudis, salut i sexualitat, oci, 
transport…). Hi treballaran els tècnics de joventut, amb l’objectiu d’assessorar 
les entitats per temes del seu interès i canalitzar les seves propostes. 

• Dotarem convenientment els recursos destinats a la prevenció i la promoció 
de la salut, posant l’accent en el jovent, les dones, la tercera edat i les 
poblacions nouvingudes, i tenir-los en nivells idonis.  

• Promourem la constitució del Consell Municipal de Serveis Socials, tenint en 
compte que Vilafranca té competència directa sobre la matèria. Aquest serà 
un òrgan consultiu i de participació, format per l’Ajuntament i totes aquelles 
entitats, grups i associacions que col·laborin o treballin en qualsevol activitat 
relacionada amb el benestar social, serà el 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.  

• Elaborar un autèntic i actualitzat Pla de Joventut: ( Pla Comarcal de Joventut 
del Consell Comarcal - 2006 ). D’acord amb la Secretaria de Joventut, el Pla 
Local de Joventut de Vilafranca és el que té pitjor nota de la comarca, i no 
passa d’un pla de “dinamització juvenil” orientat a rebre subvencions 
regulades a l’Ordre PRE/24/2005. El pla estratègic aprovat al ple municipal es 
fonamenta en aquest criteri i en el fet que les mesures i iniciatives previstes 
“es consideren adients i positives”.Per tant es fa imprescindible la modificació 
d’aquest instrument, que té per objectiu traçar les polítiques de joventut per la 
vila, partint d’una diagnosi detallada de necessitats específiques, el disseny 
de propostes concretes i realitzables per encarar-les, i el mecanisme 
d’avaluació adient per millorar-les, de forma contínua. Els criteris directors han 
de ser la integralitat, la transversalitat, la interinstitucionalitat ( tant en recursos 
com en desenvolupament ) i la proximitat. 

• Promourem l’atenció integral a l’individu, la família i la comunitat mitjançant 
programes d’educació sanitària i promoció de la salut, prevenció, cura, 
rehabilitació i reinserció.  

• Impulsarem polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots 
els models familiars.  

• Buscarem la coordinació amb Departament d’Acció Social i administracions 
supramunicipals (Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Diputació de Barcelona) 
per promoure actuacions o serveis com els centres d’atenció a la infància i a 
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l’adolescència, fent especial atenció als mecanismes de detecció precoç de 
problemes i situacions de risc o d’exclusió social.  

• Les corporacions locals, d’acord amb els principis de subsidiarietat i de 
proximitat, tenen una gran responsabilitat pel que respecta a l’atenció i 
sensibilització en temes de salut, en actuacio conjunta amb la Generalitat de 
Catalunya o altres ens. Un exemple és el Programa Nit Segura de la 
generalitat (www.nitsegura.info ). 

o  Informació al jovent: Aquesta funció pot adjudicar-se als centres 
d’atenció primària, però també, a nivell informatiu, a l’Oficina 
d’Emancipació Juvenil i en aquells espais freqüentats per la joventut i 
sempre buscant la seva complicitat, i no partint d’una actitud 
paternalista. Es tindrà especialment en compte: 

o En salut mental: els trastorns mentals com les crisis d’ansietat i 
depressions així com malalties derivades de la societat estètica actual, 
com poden ser l’anorèxia, la vigorèxia o la bulímia entre d’altres  

o En sexualitat: s’han de prendre mesures per prevenir malalties de 
transmissió sexuals com poden ser el VIH. Al mateix temps, cal 
treballar per trencar el rol de la masculinitat evitant situacions 
d’exclusió socials per motiu de diversitat sexual i afectiva 

o En drogues: s’ha de fomentar la pedagogia sobre el consum 
responsable d’aquestes substàncies, amb l'objectiu que els usuaris el 
vagin controlant i reduint. D’altra banda, es treballarà amb entitats i 
associacions dedicades a aconsellar als joves en els principals centres 
d’oci de la composició exacte de cada droga, sobretot en el cas de les 
drogues sintètiques, analitzant in situ la substància que es vol 
consumir. Aquestes accions ajuden a preveure els possibles afecte de 
cada dosi, fomentant un consum responsable. 

o En accidentalitat laboral: els joves són un dels col•lectius més afectats 
per la sinistralitat juvenil, i per tant s’han de prendre mesures per reduir 
aquesta realitat i donar a conèixer les polítiques que garanteixin la 
recuperació i la reinversió d’aquests joves al mercat laboral 

o En educació física: es potenciarà l’esport com un element que fomenta 
la salut física i mental de la ciutadania, i no únicament com a eina 
socialitzadora. 

o En sinistralitat en el transport: es promourà el consum responsable 
d’alcohol, al mateix temps que es promociona el transport públic, 
sobretot entorn les zones d’oci. En el cas que això no sigui possible 
s’impulsarà la difusió d’alcoholímetres en les zones on el consum 
d’alcohol és habitual per assegurar als joves la seva capacitat de 
conducció. 

• Instal·lació de dispensadors de preservatius i lubricants en els llocs públics 
freqüentats per joves, a fora de les farmàcies, així com en bars i locals d'oci 
nocturn. Cal que la joventut hi pugui accedir garantint el seu anonimat per tal 
que la mesura tingui èxit. 

• Potenciarem –si cal coordinant-se amb administracions supramunicipals– 
l’existència de serveis d’informació i atenció a les dones en situació de 
violència de gènere. Cal preveure també centres d’acolliment i recuperació, 
allotjaments familiars temporals que ofereixin acolliment i recuperació a les 
dones, filles i fills, dependents per una situació de risc causada per la 
violència masclista.  
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• Pensem que s’han de crear o potenciar, en aquells casos en què ja existeixin, 
protocols que estableixin mecanismes de suport, coordinació i cooperació 
entre els serveis, administracions i agents socials que garanteixin l’atenció 
coordinada i delimiti els àmbits d’actuació municipal en la intervenció en les 
diferents situacions de violència masclista. 

VILAFRANCA, UN MUNICIPI QUE GARANTEIX LA IGUALTAT. Volem promoure 
polítiques per a fomentar la igualtat d’oportunitats davant la societat que evitin 
l’exclusió social i permetin la igualtat de drets i deures, en especial el dret a la 
diferència. 

• Impulsarem programes (suport econòmic, estructural...) que garanteixin 
accions per a la inserció laboral i social de dones i homes exconvictes.  

• Treballarem contra l’exclusió social dels col·lectius amb risc –com són 
persones immigrants, famílies de rendes baixes, grups ètnics...–, posant 
especial èmfasi en el col·lectiu de dones i del jovent.  

• Promourem polítiques actives de suport a gais, lesbianes i transsexuals.  

• Intentarem garantir que les treballadores sexuals puguin accedir els recursos 
d’atenció, assistència i serveis socials dependents de les administracions 
locals.  

• Tot i que en els darrers anys, gràcies a la insistència d’Esquerra, Viafranca ha 
avançat molt en la supressió de barreres arquitectòniques, continuarem 
vetllant per la supressió d’aquelles que dificulten l’accés a les persones amb 
dicapacitats físiques als equipaments municipals i a la lliure circulació per 
l’espai públic. També vetllarem pel compliment de les normatives en els 
edificis de nova construcció i, molt especialment, en els equipaments 
municipals. 

• Promourem accions formatives dirigides a la població amb més risc d’exclusió 
digital, enfocades a la seva capacitació per a l’ús de les eines que ens ofereix 
la societat de la informació i el coneixement. Es tracta de vetllar que ningú 
quedi exclos de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) tals com la informàtica o les possibilitats que ofereix la telefonia mòbil a 
causa d’una manca de coneixements. 

• Promourem les accions específiques en tots els àmbits d’actuació sectorial 
que garanteixin la igualtat d’oportunitats de les dones, tot implantant la 
formació del personal de l’Ajuntament en l’àmbit de les polítiques de dones 
per a la seva aplicació i avaluació.  

VILAFRANCA HA DE COMPTAR AMB UNA ADMINISTRACIÓ DE PROXIMITAT. 
Una política de proximitat és la que permet conèixer els interessos de la 
ciutadania i impulsar la cohesió social  

• Vilafranca ha crescut amb celeritat en els darrers anys i pot continuar fent-ho 
en els propers. Malgrat una dotació àmplia d’equipaments municipals, n’hi ha 
alguns que comencen a estar saturats i per aquest motiu cal ampliar el parc 
d’equipaments (esportius, culturals, lúdics, de serveis socials...) que siguin 
necessaris per satisfer les necessitats específiques de la ciutadania. En 
aquest aspecte intentarem garantir tant una correcta distribució física dels 
equipaments dins del municipi –adequant la seva presència a les necessitats 



 8

de cada zona– així com el fàcil accés als serveis municipals des del punt de 
vista de tràmit. Aquesta ha de ser una acció política de caire transversal que 
afecti el conjunt de regidories en què s’organitza l’Ajuntament i per tant hi 
continuarem insistin en els altres eixos d’aquest programa. 

• Proposem l’elaboració d’un pack de benvinguda. Trametre un “pack” de 
benvinguda a les persones recentment empadronades  per facilitar que tinguin 
un òptim coneixement de la nostra vila i de la comarca i convidar-los a 
participar en la vida associativa  per afavorir la seva integració. Aquest pack 
de benvinguda podria contenir, per exemple, una carta de benvinguda 
signada per l’alcalde, la Guia dels Serveis Municipals, una guia d’entitats, una 
explicació de l’oferta lingüística, una carta de drets i deures i l’entrada gratuïta 
a alguna de les activitats que s’organitzen a la vila (per exemple, per a 
l’activitat de la Xarxa que quedi més propera a l’empadronament en el cas de 
les famílies amb fills i filles). 

 

VILAFRANCA, UN MUNICIPI AMB QUALITAT DE VIDA. Des de l’Ajuntament, 
Esquerra desenvoluparà polítiques de promoció de la salut, el lleure i la cultura 
que ajudin la formació integral de la ciutadania.  

• Promourem i planificarem un esport universal, educatiu, terapèutic i preventiu 
per garantir que la possibilitat de fer esport arribi a tots els ciutadans, en 
especial als col.lectius amb dificultats de practicar-lo habitualment (dones, 
gent gran, etc). 

• Potenciarem l’esport escolar i base. 

• Potenciarem les competicions esportives als barris.  

• Promourem la dotació, a les escoles que no ho tinguin, de pistes tancades 
d’us polivalent per a usos col.lectius, per a la pròpia escola en horari lectiu i 
oberta al barri fora del horari escolar. 

• Promourem un model sanitari que inclogui la generalització d’accions 
preventives (com, per exemple, dietes equilibrades i exercici, campanyes per 
la neteja bucal, etc.). 

• Promourem campanyes pel foment d’hàbits saludables. 

• Promourem que la gent faci exercici: córrer, anar en bicicleta i altres esports. 

• Dissenyar –en col·laboració amb les entitats excursionistes de la vila- senders 
de petit recorregut (PR) i senyalitzar-los en plànols situats a les estacions de 
tren i d’autobusos, aparcaments, centre de la vila, Oficina de Turisme, i, en 
general, en aquells llocs que es consideri més adient, els quals incloguin rutes 
de senderisme i recorreguts per fer en bicicleta. 

• Cal dotar la Zona Esportiva de nous equipaments que donguin serveis a 
noves activitats esportives o a aquelles que hagin tingut un increment de la 
demanda en els darrers anys (per exemple, l’escalada). 

• Promourem la construcció d’una nova pista tancada anexa al pavelló d’hoquei 
per a us polivalent (patinatge artístic, hoquei, etc.). 

 
• Fomentarem la pràctica d’esports minoritaris (per exemple escacs, tenis taula, 

patins de cirucuit, etc.) i habilitarem espais municipals on es puguin practicar. 
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• Impulsarem una oferta d’activitats de manteniment i d’exercicis saludables 
(gimnàstica de manteniment, passejades, pràctica de la bicicleta, piscina, 
etc.), per a la gent gran. Aquestes activitats es poden fer en coordinació amb 
els casals de la gent gran o amb les Associacions de Veïns però, en qualsevol 
cas, l’Ajuntament ha de garantir la presència de personal especialitzat que 
supervisi les activitats. 

 
• Fomentarem la cultura com a element de cohesió i millora de la qualitat de 

vida del conjunt de la ciutadania.  
 

• Facilitarem l’exercici dels deures dels ciutadans respecte a l’Administració 
local. És necessari preveure accions com simplificar i millorar l’eficàcia del 
sistema tributari local, mitjançant actuacions com la possibilitat de pagament 
dels impostos de forma mensual i regular, a l’estil de tarifa plana. En aquest 
aspecte tributari també es pot incidir en la cohesió social establint un sistema 
de tarificació social que tingui en compte de forma prioritària els col·lectius 
més desafavorits (gent gran, persones sense recursos...).  

 
• Continuarem vetllant pels drets de la ciutadania com a consumidors i 

consumidores. Potenciarem i dotarem millor, si cal, l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor. 

 
• Ampliarem la política de cooperació al desenvolupament. 

 

VILAFRANCA, MUNICIPI QUE PROMOU LA CONVIVÈNCIA. Impulsarem 
polítiques pel foment de la interrelació generacional (infància, joventut, adults i 
gent gran) així com polítiques concretes dirigides a sectors socials amb 
necessitats específques.  

 
• Impulsarem el Pla Local de Ciutadania entès com un document estratègic que 

contempli una sèrie d’accions a portar a terme amb la finalitat d’aconseguir 
una societat local articulada sota el principi d’igualtat, d’impulsar la 
convivència entre tota la ciutadania del municipi, respectant les diferències i 
els trets propis de tothom.  Aquest pla ha de contemplar la implicació d’actors 
socials locals diversos, una bona comunicació entre totes les parts implicadesi 
un bon seguiment i avaluació de la feina que s’està portant a terme dins del 
pla. 

 
• Incentivarem inversions en aquelles zones més degradades per dignificar-ne 

l’entorn i millorar-ne les condicions d’habitabilitat i de convivència.  
 

• Cal cercar una nova ubicació per a l’Oficina Muncipal d’Atenció a l’Immigrant 
(SASAI), en la qual es pugui atendre en diferents idiomes (entre els quals 
l’amazig) i s’expliquin els drets i deures com a vilafranquins. Cal disposar 
d’agents cívics o mediadors interculturals.  

 
• Cal mantenir una política de transparència en relació amb el conjunt de la 

ciutadania sobre la naturalesa de les polítiques de prestacions socials. 
Aquestes prestacions poden arribar a qualsevol persona que pugui justificar 
tenir-ne necessitat, independentment del seu origen.  

  
• Fomentarem l’intercanvi d’experiències entre persones de diferents 

generacions i de diferents realitats socials del municipi.  
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• Establirem polítiques per un envelliment actiu que donin resposta als nous 
processos d’envelliment i que fomentin l’activitat social de la gent gran.  

 
• Cal aprofitar la polítca d’habitatge per a joves també per incentivar la creació 

de nous models de convivència generacional entre la gent gran i els joves. 
Crearem una borsa d’habitacions per a estudiants i joves sota tutela de 
l’Ajuntament per promoure la convivència entre la gent gran i els joves. 

 
• Promourem xarxes socials d’intercanvi entre dones que possibilitin donar 

valor a les aportacions socials, econòmiques, polítiques... que fan les dones al 
municipi.  

 

VILAFRANCA HA DE VETLLAR PER LA CONCILIACIÓ. Caldrà que, des de 
l’Ajuntament fomenten la conciliació entre la vida laboral, personal i familiar  

• Vetllarem per la conciliació d’horaris i zones d’oci i lleure al municipi. En 
aquest sentit, els agents cívics també han de fer una tasca de conciliació 
intergeneracional entre jovent i gent gran per a evitar conflictes, sobretot pel 
que fa al conflicte lleure/dret al descans. 

• Volem establir polítiques que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal mitjançant la cerca d’alternatives d’acord entre els actors 
implicats, la conciliació dels horaris dels equipaments i serveis públics, i la 
mobilitat entre els itineraris laborals, familiars i d’oci.  

• Vetllarem per la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter 
formatiu, cultural, lúdic o esportiu per a l’alumnat del centre educatiu, en horari 
no lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances.  

• Promourem polítiques d’atenció als infants. Continuarem donant suport a la 
xarxa d’escoles bressol, procurant que tinguin serveis flexibles i 
complementaris. Promorem o col·laborarem amb programes educatius, lúdics, 
culturals i esportius per als infants. En aquest aspecte, a banda de les escoles 
bressol, també es promourà la creació d’espais familiars i de joc per a infants i 
es potenciaran els ja existens.  

• Intentarem desenvolupar mesures que possibilitin la conciliació d’horaris i 
facilitin la pràctica esportiva de les dones i homes amb responsabilitats 
familiars, com ara activitats paral·leles a les activitats esportives dels fills i 
filles. 

• Potenciarem les activitats al carrer: espectacles infantils, nits d’estiu, cinema a 
la fresca, actuacions musicals en horaris que permetin l’assistència i 
participació de tots els membres de la família. 

• Estudiarem la viabilitat d’una ampliació d’horaris els caps de setmana en 
equipaments culturals, biblioteca i sales d’estudi. Ampliació i adeqüació de les 
sales d’estudi. Vilafranca ha de tenir espais on els joves puguin estudiar en 
condicions òptimes. S’han de tenir en compte els horaris flexibles i adaptats 
als períodes d’exàmens, així com també, amb accés a les noves tecnologies i 
a internet com a element bàsic. 
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• També cal estudiar la viabilitat que aquests equipaments ofereixin 
programació nocturna d’activitats durant  l’estiu: programació de nits 
temàtiques al Museu, la Casa de la Festa Major, visites al campanar, itineraris 
de descoberta per la vila, etc. 

VILAFRANCA HA DE POTENCIAR EL CONEIXEMENT. La socialització del 
coneixement i l’ús de les noves tecnologies és una prioritat.  

• Continuarem potenciant una web municipal de qualitat, a partir d’una clara 
vocació d’informació i servei al conjunt de la ciutadania.  

• Vetllarem perquè l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) sigui a l’abast de tota la ciutadania, de manera igualitària i no esdevingui 
un element d’exclusió social, fent especial èmfasi en la fractura digital de 
gènere per tal que les dones puguin desenvolupar tot el seu potencial 
comunicatiu i professional. En aquest sentit, promourem iniciatives 
d’alfabetització i de formació digital que doti la ciutadania dels coneixements 
necessaris per a fer un ús efectiu de les TIC. 

• Intentarem garantir que el coneixement generat per l'Ajuntament, gràcies al 
recursos públics, sigui de domini públic, lliure i gratuït. 

• Potenciar a través de l’activitat cultural, la integració de la població immigrant.  

VILAFRANCA HA DE SER CAPDAVANTERA EN EDUCACIÓ. Caldrà establir 
lligams i complicitats amb la comunitat educativa com a element de foment de 
valors socials. 

• Intentarem evitar concentracions en aules i escoles –públiques i concertades– 
d’alumnat nouvingut o amb necessitats educatives especials, mitjançant els 
instruments i competències municipals en matèria d’educació, a fi i efecte 
d’equilibrar les escoles del poble i garantir així un alumnat divers.  

• Vetllarem per la possibilitat d’accés de tota la ciutadania als ensenyaments 
artístics.  

• Col·laborarem en l’organització dels programes educatius de transició que 
facilitin l’accés a la vida activa laboral i/o a la reinserció educativa per al jovent 
que acaba l’ensenyament obligatori sense assolir el graduat en ESO. Cal 
implicar les empreses i els agents socials en aquests programes. 

• Informar les empreses dels avantatges i bonificacions que comporta la 
contractació dels col·lectius més afectats per l'atur i incentivar aquelles 
empreses que col·laborin amb els centres educatius per contractar joves. 

• També promourem la col·laboració entre centres de secundària, 
administracions i empreses per tal que a la nostra vila s’ofereixin 
ensenyaments professionals adequats a la nostra realitat econòmica i social. 
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• Volem millorar els mecanismes de control sobre l’empadronament per evitar 
conductes fraudulentes que puguin alterar la planificació educativa.  

• Impulsarem, a través del Consell Escolar Municipal, els projectes educatius 
de ciutat o territori. De la mateixa manera, coordinarem elements importants 
per a la ciutadania: calendari de festes escolars, horaris dels centres o 
transport i menjador.  

• Implantarem plans d'entorn per donar una resposta integrada comunitària a 
les necessitats educatives més enllà de les escoles. Aquests plans serveixen 
per a donar a conèixer l’oferta educativa al municipi i obrir les escoles i les 
seves instal·lacions (equipaments esportius, biblioteques, accés a les TIC) per 
a ser usades més enllà del temps escolar.  

• Potenciarem l’oficina d’escolarització municipal. 

• Promourem la gratuïtat dels llibres escolars, començant per l’educació 
primària, com a element de cohesió social. 

• Ampliarem el pressupost/dotació municipal destinat a suport als universitaris 
que gestiona l’Organisme Autònom Torras i Bages. 

• Estudiar a traves amb el suport dels organismes corresponents, la possibilitat 
de dotar a Vilafranca d’un Centre de Formació Universitaria que serveixi com 
a centre d’atracció i dinamització del col.lectiu juvenil de tota la comarca, i eviti 
en la mesura que sigui possible el seu desplaçament fora de la vila. 

• Creació de borses de classes de repàs. Molts estudiants necessiten classes 
de repàs per millorar l’aprenentatge, i d’altra banda, molts no poden 
comptabilitzar l’estudi i el treball. Per tant, les classes de repàs són una bona 
manera de posar en contacte diferents generacions d’estudiants i pal•liar dues 
necessitats que es complementen. Així, des del nostre ajuntament s’ha de 
crear una borsa de classes de repàs on els diferents ofertants i  demandants 
s’hi puguin interrelacionar. 

• Planificarem adequadament les campanyes escolars que realitza el Servei 
Municipal de Consum i ampliar la dotació de personal per portar-les a terme. 

VILAFRANCA HA DE GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE. El dret a l’habitatge 
digne implica el compromís dels ajuntaments amb les polítiques de creació 
d’habitatge social a l’abast de tothom  

 

• Utilitzarem l’urbanisme com una eina de promoció local i, sobretot, com un 
sistema públic de compensació de rendes que permeti posar al mercat 
habitatges dignes a preus assequibles, i no pas exclusivament com una font 
de finançament municipal. 

• Impulsarem, en coordinació amb la Generalitat, el Pla Local de l’Habitatge. 
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• Atesa l’experiència dels darrers, anys, continuarem promocionant l’habitatge 
de lloguer mitjançant la rehabilitatció o la construcció d’habitatges amb 
finalitats socials. Així doncs, caldrà: 

o Continuar promovent la construcció per venda o per lloguer 
d’habitatges de promoció oficial, especialment destinats a gent gran, 
aprofitant l’experiència del que s’ha fet al carrer dels Ferrers. 

o Potenciarem la Borsa d’Habitatge Jove i la coordinarem amb la que 
ofereix el Consell Comarcal. 

o Impulsarem la construcció d’habitatge social, tot vetllant que es 
compleixi la llei i amb l’objectiu per d’aquí a 10 anys del 15% 
d’habitatges amb finalitats socials del conjunt del parc existent. 

• Intentarem establir mesures per detectar i evitar la concentració massiva de 
persones en immobles. Es tracta d’un fenomen negatiu tant a nivell social 
com pel que fa a la degradació personal i humana de les persones que els 
ocupen.  

VILAFRANCA HA DE COMPTAR AMB LES XARXES SOCIALS. Des de 
l’Ajuntament reforçarem les xarxes socials i el teixit associatiu com a element 
fonamental d’integració i de valoració de la vida i l’activitat pública. 

• Escoltarem les necessitats dels sectors comercials i els dotarem d’eines per a 
la promoció d’acord amb les polítiques conjuntes de dinamització tant 
comercial com turística.  

• Actuarem com a element motor en la salut de les associacions de la població. 
Posarem a disposició de les entitats les eines suficients per a realitzar amb 
dignitat la seva activitat, ja sigui amb recursos econòmics, humans o 
materials. 
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CIVISME 
 

L'Ajuntament té com a objectiu millorar la qualitat de vida i el benestar de les 

persones. La societat catalana necessita un compromís de l’Administració i del 

conjunt dels ciutadans i les ciutadanes per tal de trobar els canals de convivència 

més satisfactoris per a tothom. 

Un element imprescindible pel benestar social és el civisme; és a dir, aquell 

comportament fonamentat tant en el compliment de les pautes establertes en la 

relació entre les persones com en el profund respecte per la llibertat individual i 

col·lectiva.  

És per això que l’acció de govern d’Esquerra posarà una atenció molt acurada a 

dificultar al màxim aquelles conductes que atemptin contra la dignitat de l’individu i 

procurarem penalitzar-les. En aquest sentit, es vetllarà molt particularment per les 

persones grans, pels menors i per la gent que pateix qualsevol discapacitat. També 

es farà una atenció especial a l’ús correcte del mobiliari urbà, als espais verds i la via 

pública i a la tranquil·litat del veïnat.  

El govern local ha de garantir la llibertat de tothom. El límit de la llibertat individual es 

troba en la llibertat col·lectiva i en el bé comú. Des de l'Ajuntament, Esquerra 

impulsarà l'elaboració de polítiques i accions que garanteixin el dret a un lliure 

desenvolupament de la persona i, al mateix temps, fomentarem la necessitat que 

cada individu sigui respectuós amb els altres. Cal, doncs, assegurar que l’interès 

individual respecti sempre el bé comú.  

L’acció de govern d’Esquerra s’esmerçarà en la defensa de la igualtat i la llibertat de 

les persones, i vetllarà perquè no es produeixin situacions de discriminació en la 

relació entre l’Administració i els ciutadans i les ciutadanes ni al si de la ciutadania. 

L’Ajuntament farà especial atenció a aquells col·lectius que estiguin en situacions de 

risc.  

Per tal de garantir una convivència cívica, lliure i respectuosa, les polítiques 

municipals d’Esquerra passen per la protecció del bé comú, l’equitat i la dignificació 

social de la vida i els afers públics.  

L'Ajuntament ha de garantir, mitjançant el compliment de la llei, el dret a la seguretat 

de totes les persones com a ciutadans i ciutadanes que es relacionen entre ells i 

amb l’Administració. Els ciutadans i les ciutadanes han de tenir la seguretat que 

l’Ajuntament vetllarà pels seus interessos i pels interessos del conjunt de la societat.  

L’espai públic ha de ser el punt de trobada principal de la ciutadania. Ha de ser, 
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doncs, un àmbit de tolerància i d’aprenentatge constant, presidit per la cultura del 

respecte a les persones i l’entorn. S’ha de treballar per evitar la degradació urbana 

que provoquen certes actituds incíviques que empitjoren la qualitat de vida i, 

sobretot, l’entorn. Aconseguir-ho és una responsabilitat col·lectiva i de la qual cal que 

tothom sigui plenament conscient a partir de l’exercici dels drets i deures propis 

d’una societat amb maduresa democràtica.  

Fer complir les normes que regulen l’ús de l’espai públic és la garantia perquè 

aquest espai sigui democràtic i realment de tothom.  

Les propostes que fem per al mandat vinent constituexen la base per al benestar i la 

convivència d’avui i la de les generacions futures. Això, però, només s’aconseguirà 

amb una decidida acció de govern en pro del foment del respecte entre persones i 

amb l’entorn. 

VILAFRANCA, UN MUNICIPI QUE VIU EN LLIBERTAT. Haurem de garantir el 
mateix grau de llibertat per a tothom. El límit de la llibertat individual està en la 
llibertat col·lectiva i el bé comú. 

• Vetllarem perquè el lliure desenvolupament de la persona esdevingui una 
realitat i no només una declaració d’intencions.  

• Elaborarem programes per fomentar la necessitat que cada individu sigui 
respectuós amb els altres ciutadans i ciutadanes i amb l’entorn quotidià i espai 
públic que l’envolta.  

• Avançarem en l’objectiu que l’Administració i la ciutadania aprenguin a tenir 
cura del municipi conjuntament. Només amb aquest compromís es pot 
avançar cap a una convivència en llibertat, amb respecte i amb més seguretat 
per a tothom.  

• Garantirem el dret a viure en una societat en què totes les persones siguin 
lliures per a desenvolupar les seves capacitats personals i per prendre 
decisions sense cap tipus de limitacions imposades per qüestions de gènere, 
cultura, creença, origen o orientació sexual.  

VILAFRANCA, UN MUNICIPI QUE VETLLA PEL BÉ COMÚ. La prioritat de l’acció 
d’Esquerra a l’Ajuntament es fonamentarà en la protecció del bé comú, 
l’equitat i la importància de la vida i els afers públics. Impulsar polítiques de 
sensibilització que afavoreixin la conscienciació general que la llibertat 
individual és un dret que ha de ser compatible amb el bé comú.  

• Fonamentarem l’acció de govern en l’equitat social, element imprescindible 
per a la convivència pacífica i el respecte als drets humans i al bé comú. 
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• Fomentarem la necessitat de la implicació de la ciutadania en les qüestions 
d’interès social i, alhora, impulsar programes per tal de dotar la vida pública 
d’una major importància i presència en la vida de les persones. 

• Espais de convivència 
o Promourem espais de convivència, ja sigui espais verds, d’esbarjo i de 

trobada orientats a fomentar la convivència, l’intercanvi  generacional 
i/o cultural i promovent activitats que ho fomentin, com ara activitats 
gimnàstiques, castelleres i lúdiques en general. 

o S’implantaran igualment mesures per tal d’evitar mals usos que puguin 
malmetre aquests espais, sempre cercant la complicitat entre 
l’Administració Local i la ciutadania. 

o Fomentarem en la ciutadania l’esperit de responsabilitat social cap als 
espais públics, fent que sigui el ciutadà qui valori i defensi els espais 
que li son propis i comuns. 

VILAFRANCA, UNA CIUTAT QUE EXERCEIX UNA RESPONSABILITAT 
COMPARTIDA. Entenem que el civisme i la convivència són una 
responsabilitat tant de l’Administració com de la ciutadania.  

• Acció Cívica 
o Dissenyarem mesures encaminades a millorar la neteja i el 

manteniment dels espais de convivència així com iniciatives per reduir 
sorolls i accions contaminants. 

o Evitarem la proliferació de cartells, adhesius, grafits i pintades en el 
mobiliari urbà i façanes; destinarem per aquest fi espais reservats a 
aquest ús. Col•locació de noves cartelleres públiques a tot el centre 
urbà i d’ús exclusiu per part de les entitats per tal de promocionar les 
seves activitats. Es distingirà entre les cartelleres comercials de 
pagament, i aquelles només dedicades a entitats i sense objectius 
lucratius. 

o Elaborarem plans i programes específics que vetllin per la cura i 
utilització cívica dels espais públics en general i dels monuments, en 
particular. 

o Potenciarem polítiques per reduir l’emissió de sorolls, fomentant la 
complicitat ciutadana i essent estricte en l’aplicació de sancions als 
incívics. 

• Continuarem adoptant mesures, i les intensificarem, per tal d’evitar 
l’estacionament de cotxes en doble filera, l’emissió de gasos i sorolls no 
permesos, l’aparcament a la vorera o altres zones que provoquin molèsties 
als vianants i sobretot a les persones amb mobilitat reduïda i persones amb 
cotxets amb infants.  

• Impulsarem mesures més efectives per tal de promoure el transport públic, i 
millorar així la qualitat ambiental, l’estalvi energètic i la reducció de sorolls. 

• El transport públic ha de tendir a la gratuïtat per a col·lectius com la gent gran 
i persones amb mobilitat reduïda. 



 17

• Fomentarem i regularem l’ús de la bicicleta dins la trama urbana i interurbana 
mitjançant circuits, carrils, aparcaments i normatives de responsabilitat. El 
foment de l’ús de la bicicleta ha d’anar acompanyat de mesures que atorguin 
preferència al vianant. 

• Impulsarem mesures per reduir la contaminació de tot tipus. Pel que fa a 
l’acústica, les mesures aniran orientades cap a l’aplicació d’asfalts 
sonoreductors als carrers, renovació d’aquelles infraestructures i vehicles 
municipals productors de soroll excessiu i indegut, i vetllarem pel compliment 
efectiu de les ordenances referides a l’emissió de sorolls en els habitatges, 
locals comercials, vehicles i animals domèstics, entre d’altres.  

VILAFRANCA, UN MUNICIPI QUE REFORÇA LA CIUTADANIA. Des de 
l’Ajuntament hem d’establir un marc de drets i deures partint de les normes 
democràtiques i cíviques.  

• Drets i Deures 
o Treballs per l’establiment d’una carta de drets i deures de la ciutadania 

com a usuaris de l’Administració local, juntament amb una carta dels 
serveis que l’Administració ofereix als ciutadans i ciutadanes. 

o Dissenyar les cartes de drets i deures de forma entenedora per a la 
totalitat de la ciutadania tenint en compte la diversitat linguïstica perquè 
els ciutadans i ciutadanes nouvinguts no hi quedin exclosos. 

o Creació d’una regidoria de drets civils com a potenciació de polítiques 
de garantia i defensa dels drets de les persones. 

o Potenciar la comunicació i la col·laboració amb les diferents comunitats 
d’immigrants. Cal cercar interlocutors reconeguts pels seus propis 
membres, elaborar plans de formació i de sensibilització per a la Policia 
Local sobre la seva cultura i els seus hàbits. 

o Promoure la integració de membres de les diferents comunitats 
d’immigrants en la Policia Local, per fer-la més propera a aquests 
col·lectius. 

VILAFRANCA, UNA VILA QUE VETLLA PEL COMPLIMENT DE LA LLEI. Des de 
l’Ajuntament, Esquerra vetllarà pel compliment de la llei i les normes de 
convivència, per evitar l’arbitrarietat i per garantir la llibertat col·lectiva. És a 
dir, l’acció de govern d’Esquerra farà efectiva la seguretat ciutadana  

• Vetllarem pel compliment de les normes i perquè no s’apliquin arbitràriament. 
L’Ajuntament impulsarà mesures sancionadores per a combatre els actes 
incívics.  

• Vetllarem per la seguretat de les persones. Entenem la seguretat en un 
concepte ampli: seguretat física, seguretat psicològica, seguretat com a 
consumidors –tant de serveis públics com privats– i seguretat mediambiental, 
entre d’altres.  
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• Actuarem decididament per combatre l’absentisme escolar en col·laboració 
amb els centres educatius, els serveis socials i amb mediadors culturals.  

• Facilitarem als propietaris i propietàries d’animals domèstics el compliment de 
la normativa pel que fa a la tinença d’animals perillosos, així com la 
implantació del xip d’identi.cació. S’aplicaran, igualment, les normatives i 
ordenances municipals per la tinença d’animals domèstics.  

• Vetllarem pel compliment de les normes que fan referència a la persecució 
d’aquelles persones que inciten o coaccionen els infants a pidolar o a realitzar 
petits furts. Per tant, de manera conjunta amb els Mossos d’Esquadra, 
s’elaboraran o actualitzaran programes específics que tinguin per finalitat 
eliminar totalment aquesta explotació.  

• Incrementarem la col·laboració entre la policia local i els mossos d’esquadra, 
en el marc de les juntes locals de seguretat, i l’avaluació dels programes de 
prevenció i coordinació en matèria de seguretat. Vetllarem per una bona 
coordinació dels cossos de seguretat.  

• Augmentarem la presència d’efectius de la policia local a les portes i als 
voltants de les escoles i instituts. També es realitzaran programes a les aules 
per sensibilitzar l’alumnat dels perills d’aquests fenòmens i per explicar quins 
són els mitjans de què es disposen per ajudar el conjunt de l’alumnat i el 
professorat.  

VILAFRANCA, MUNICIPI AL SERVEI A LA CIUTADANIA. Els ajuntaments 
d’Esquerra estan al servei de la ciutadania com a gestors de la voluntat 
popular.  

• Polítiques de proximitat 
o Portar l’acció política al carrer: escoltar les demandes ciutadanes i 

actuant sempre respectant l’interès general. L’acció de govern es 
fonamentarà, a més, en la formulació de polítiques que dotin la 
ciutadania dels serveis necessaris i cercant que siguin de qualitat; serà 
imprescindible la planificació de les necessitats de serveis amb la 
suficient anticipació per que no manquin si son necessaris o es 
colapsin els ja existents. 

o Introduir en les freqüències de Radio i/o Televisió Públiques programes 
específics per a col.lectius immigrants, fent-los-hi més properes sense 
oblidar la funció integradora. 

o Potenciar la policia local de proximitat o de barri. Cal que aquests 
agents siguin un referent dels serveis municipals. 

• Treballarem per disposar d’espai suficient d’aparcament i parada per a 
persones discapacitades, transport escolar i veïnat amb infants. 

• Evitarem que es produeixin colapses de trànsit en la via pública en hores 
punta per entrades i sortides de les escoles, habilitant espais de parada 
reversibles i no permanents. 



 19

• Racionalitzarem l’espai urbà per facilitar la mobilitat de les persones 
discapacitades o amb mobilitat reduïda, dotant-los d’aparcaments reservats. 

• Facilitarem el seguiment dels tràmits i altres informacions municipals 
mitjançant missatges de correu electrònic o de text (SMS). 

• Fomentarem la implantació pública de sistemes de tecnologies sense fils (Wi-
fi), la creació de punts d’accés públic a internet (telecentres, biblioteques, 
oficina d’atenció ciutadana, centres cívics) i la presència de personal 
dinamitzador que orientin les persones usuàries. Hauran d’estar adaptats per 
a persones amb discapacitats o mobilitat reduïda. 

• Fer un atenció especial a les polítiques per a la gent gran. Una mesura que 
s’impulsarà seran les polítiques per un envelliment actiu que donin resposta 
als nous processos d’envelliment, polítiques de suport a l’autonomia de les 
persones i polítiques de suport a la gent gran que viu sola.  

• Fomentarem la pràctica de l’esport al conjunt de la població facilitant l’ús de 
les instal·lacions esportives del municipi.  

• Augmentarem les actuacions esportives per a la gent gran. Es potenciaran 
programes d’exercici físic per a aquest segment d’edat, dotant-los de mitjans i 
promocionant-los a tots els barris, casals d’avis, associacions de veïns...  

• Donarem una millor informació de com utilitzar els recursos sanitaris existents 
i reforçarem l’educació sanitària com a potenciadora de l’autonomia personal.  

• Promourem l'esport per a persones discapacitades físiques i psíquiques d’una 
manera efectiva, oferint-los les diverses possibilitats –tant a nivell de lleure 
com de competició– i mantenint contactes amb associacions especialitzades 
en aquest temes.  

• Potenciarem la formació contínua per a persones de totes les edats 
mitjançant mesures que possibilitin la conciliació entre el temps de formació i 
la resta de tasques.  

• Cal preveure espai suficient per a carregar i descarregar mercaderies i 
contenidors per a la recollida selectiva de deixalles.  

• Treballarem per millorar el transport públic diürn i nocturn entre els municipis 
de la comarca. 

• Promoureem l’alfabetització digital amb plans de formació específica, dirigits 
sobretot a la gent gran, persones immigrants, a l’atur... les que tenen major 
dificultat per trobar feina i col·lectius amb problemes de marginació.  

VILAFRANCA, MUNICIPI QUE ACTUA AMB TRANSPARÈNCIA. Tots els àmbits 
d’actuació de l’Ajuntament han d’estar sotmesos a mecanismes d’austeritat i 
transparència, control democràtic i l’honestedat en la gestió.  

• Informació transparent i comprensible 
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o Seguiment rigurós de la planificació i l’execució pressupostàries. 
o Respondre a criteris escrupulosos de transparència en la gestió dels 

contractes públics, mitjançant l’estricte respecte dels principis de 
contractació per l’adjudicació de les obres, subministraments i 
consultories. 

o Informar anualment de la situació econòmica municipal. S’adoptaran 
mesures perquè siguin plenament comprensibles per a tota la 
ciutadania. 

o Aplicar mecanismes de transparència en els criteris d’adjudicació dels 
ajuts, sobretot pel que fa a l’habitatge, a les places en centres 
educatius i en els serveis socials bàsics. 

• Volem contenir als límits raonables la pressió fiscal. Cal tendir a la 
simplificació del sistema fiscal municipal.  

• Seguir principis d’austeritat pel que fa a la construcció, la prestació de serveis, 
la comunicació i el manteniment. 

• Cal acabar amb la temporalitat en la contractació municipal, així com en les 
empreses subcontractades per l'ajuntament. A aquest efecte es buscarà 
restringir la participació de les empreses que usen empreses de treball 
temporal (ETT) en els concursos públics de l'Ajuntament. 

VILAFRANCA, MUNICIPI QUE PROMOU LA PARTICIPACIÓ. Els ajuntaments 
d’Esquerra potencien els mecanismes de proximitat i de participació 
ciutadanes. 

• Polítiques per fomentar la participació ciutadana 
o Potenciar les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la 

ciutadania i l’Ajuntament. 
o L’oficina d’atenció ciutadana garantirà l’accés de la ciutadania i de les 

entitats a la informació relativa a l’activitat municipal. 
o Des de l’oficina d’atenció ciutadana, establir calendaris per planificar la 

presència dels diferents regidors o responsables de l’acció de govern 
perquè facin xerrades informatives i d’interlocució amb la ciutadania de 
les accions que l’Ajuntament duu a terme. 

o Paralelament es convocaran audiències públiques semestrals o anuals. 
En aquestes audiències els Regidors o responsables municipals 
informaran la ciutadania del programa d’actuació i recolliran propostes. 

o Elaborar plans d’usos i serveis per als centes escolars del municipi, en 
resposta a la necessitat d’obrir-los al seu entorn i ser un element 
central de la participació de la ciutadania. 

o Impulsar la creació del Consell Municipal de Civisme amb 
representació de l’Ajuntament i la ciutadania per tal de tractar aquells 
aspectes que puguin afectar la normal convivència cívica de la Vila. 

• Crear el Consell Local de Joventut: un òrgan amb estructura independent de 
l’administració que actuaria com a fòrum d’entitats juvenils de la vila, on tots 
els joves hi tindrien accés, i que esdevindria l’interlocutor de l’Ajuntament amb 
es jovent. Hi assistiria un delegat de cadascuna de les entitats, estimulant així 
l’activitat i el diàleg de les associacions. Es reuniria periòdicament i amb certa 
regularitat. De la mateixa manera, també representaria els joves a títol 
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individual, ja que les seves necessitats són diferents de les dels col·lectius. 
Pretenem que el Consell Local de Joventut sigui no només un òrgan 
consultiu, sino que també es faci responsable, juntament amb el regidor de 
joventut, d’elaborar el Pla Municipal de la Joventut, el programa cultural, i de 
promoure la participació directe dels joves en el desenvolupament de les 
polítiques de joventut. 

• Fomentar l’associacionisme juvenil als centres educatius en defensa dels 
drets de l’alumnat i incentivar la seva participació en els Consells Escolars. 
S’ha de mantenir un contacte permanent amb els diferents col·lectius de 
joves, organitzant activitats a les escoles i instituts per donar a conèixer els 
drets dels alumnes. 

• Abandonar el model d’adjudicació de subvencions de caràcter finalista, per a 
projectes concrets i retornar al model de subvenció ordinària, per a entitats, 
per al funcionament regular, o mitjançant convenis a mig termini entre l’entitat 
i l’administració. Es pretén que les subvencions s’adjudiquin d’acord a l’interès 
general, i no només per premiar el projecte més atractiu. D’aquesta manera 
es pretén fomentar que les entitats promoguin activitats culturals i d’interès 
general, encara que no sigui la seva finalitat principal. 

• Crear una borsa de recursos per les entitats juvenils, on hi trobin tot aquell 
material que poden necessitar de forma puntual per dur a terme les seves 
activitats: espais per entitats, materials,… 

VILAFRANCA, UNA CIUTAT QUE EDUCA EN VALORS. Treballarem per la 
transmissió dels valors de llibertat, convivència, tolerància, ciutadania i 
responsabilitat individuals.  

• Fomentarem i prioritzarem el comerç just i el consum responsable en les 
compres de béns i serveis de l’Ajuntament. Adhesió a la Xarxa de Compra 
Ètica. 

• Dissenyarem plans de foment de la lectura i la formació continuada en 
col·laboració amb els consells escolars i els centres de normalització 
lingüística. 

• Elaborarem programes preventius com els de drogodependències, la sida, 
l’alcoholisme, les ludopaties, els maltractaments, l’educació sexual o els 
programes de promoció de l’activitat física. 

• Incidirem mitjançant programes en el caràcter integrador i saludable de 
l’esport, cultura i lleure, enfront de la violència, l’incivisme i la intolerància. 

• Vetllarem perquè el llenguatge utilitzat en les institucions municipals sigui 
respectuosa i en cap cas masclista ni discriminatòria. 

 

VILAFRANCA, UN MUNICIPI QUE PENSA EN EL FUTUR. L’actuació d’Esquerra 
es concep pensant en la societat d’avui i en les generacions del futur  
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• Col·laborar amb el Departament d’Educació en la previsió d’escolarització de 
la població per atendre les necessitats actuals i futures per tal de garantir el 
dret a una educació de qualitat. 

• Elaborarem una bona política de recepció de la nova immigració basada en 
els valors de ciutadania i la identitat de la societat d’acollida com a eina 
fonamental per assolir la cohesió social. 
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IDENTITAT 
 

La identitat constitueix un eix fonamental per a la bona marxa de la vida en societat. 

És, en aquest sentit, un àmbit políticament no neutral en el qual han d’estar ben 

arrelats determinats principis: els valors democràtics, pluralistes, de responsabilitat 

individual i la defensa de l’interès general que han de caracteritzar, en definitiva, les 

modernes societats orientades cap al progrés social.  

La globalització, un fenomen complex i amb múltiples i desiguals derivacions en 

l’àmbit internacional, ha anat aparellada a casa nostra a dues conseqüències 

fonamentals. D’una banda, a l’arribada de nova immigració, que representa un repte 

notable en la mesura que, com a país, encara som lluny de superar el perill de 

minorització nacional i que el procés de normalització lingüística no ha assolit encara 

els seus plens objectius. De l’altra, al progressiu debilitament de les fronteres 

polítiques dels estats –amb un procés de construcció europea encara incompleta 

però irreversible en aspectes substancials–, cosa que ha provocat que l’Estat 

espanyol i el projecte històric i identitari a què està vinculat trobi cada vegada més 

dificultats per donar resposta a les problemàtiques que planteja de manera creixent 

una societat oberta i cada vegada més complexa.  

Davant d’aquesta situació, i des de sectors progressistes amb mala consciència, 

s’ha caigut en la temptació d’apostar per un relativisme cultural absolut. Així, a partir 

d’un respecte paternalista però no pas real a la identitat de les persones 

nouvingudes, s’ha renunciat conscientment –quan no a denunciar farisaicament com 

a reaccionari– a conformar un sentiment de pertinença que pugui servir de porta 

d’entrada als contingents de població immigrada, a una col·lectivitat adulta, amb 

drets i deures iguals per a tothom. Aquest model, abocat al fracàs, generaria, si 

s’arribés a posar en pràctica, els mateixos problemes de segregació i exclusió social 

que ha provocat a Anglaterra o a Holanda.  

Des d’Esquerra defensem, contràriament al model assenyalat, la identitat nacional 

catalana com el punt de trobada del conjunt de la ciutadania, sigui quin sigui el seu 

origen, la seva llengua i el seu punt de partida al si de la societat. Aquest procés, en 

el qual l’adquisició i potenciació d’uns referents locals ha de jugar un paper 

fonamental, ha de ser capaç d’esdevenir també un vehicle útil per a la integració 

col·lectiva i per a la potenciació d’un marc general de benestar i de qualitat de vida. 

Un marc que apunta cap a una societat oberta, dinàmica i regida per uns valors 

inequívocament democràtics que atorguen drets però també obligacions al conjunt 
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de ciutadanes i ciutadans. És aquí on l’àmbit local pren una importància fonamental, 

ja que és en el municipi on s’ha de materialitzar tota la càrrega de possibilitats que 

van aparellades a la concreció i la modulació aquest model d’identitat vinculada al 

concepte de ciutadania.  

Des d’Esquerra també pretenem abordar, en un altre ordre de coses, les 

conseqüències d’un model urbanístic de ciutat extensa que no afavoreix, sinó al 

contrari, la interrelació entre la ciutadania i la potenciació d’elements vinculats a la 

comuna convivència en societat. En aquesta línia, cal fer el possible per tal d’afavorir 

polítiques que fomentin la convivència i la col·laboració en comú dels habitants del 

municipi i, al mateix temps, per posar l’espai públic al servei de les necessitats de les 

persones.  

La despersonalització aparellada al model de ciutat extensa s’ha de superar per 

mitjà de polítiques que estimulin 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 seu patrimoni natural. Tot plegat 

requereix polítiques transversals capaces d’acabar confluint en propostes que 

impliquin el teixit socioeconòmic de la població. És en aquest sentit que, si no volen 

quedar reduïdes a experiències puntuals o més o menys folkloritzants, aquestes 

polítiques vinculades a la identitat s’han de concretar en propostes que passin per 

l’enfortiment del paper aglutinador del comerç urbà de proximitat, de les propostes 

turístiques coherents, ambicioses i amb personalitat pròpia i de les xarxes 

associatives locals.  

VILAFRANCA, REFORÇANT LA SEVA IDENTITAT LOCAL. Aquells elements 
que singularitzen un municipi i el fan reconeixible i diferent dels altres ajuden a 
construir una identitat pròpia.  

• La identitat local ha de ser l’eix fonamental de singularització del municipi i ha 
de ser potenciada com a factor d’integració ciutadana i de potenciació de la 
xarxa social pròpia. 

• Vilafranca ha d’assumir amb plenitud la seva capitalitat comarcal, assolint 
d’una banda un estatus en qualitat de vida i prestació de serveis equivalent, 
com a mínim, al de la resta de capitals catalanes, i de l’altra recollint les 
necessitats i demandes de la resta de la comarca. 

• Potenciar els elements comuns de la cultura que tenim a l’àmbit de la 
vegueria del Penedès (folklore, bestiari, personatges històrics, etc.). 
Estudiarem la possibilitat d’elaborar, per part de les televisions locals d’aquest 
àmbit, una sèrie de dibuixos animats amb aquesta temàtica amb criteris de 
qualitat i de modernitat que permetin la seva projecció en altres territoris. 
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• Continuarem promovent, des de l’Ajuntament, la creació de la Vegueria 
Penedès. 

VILAFRANCA, ESPAI DE TROBADA. El municipi és un espai de trobada, 
relació, cohesió i integració a una identitat comuna  

• Treballarem activament per vincular l’espai urbà al teixit social existent al 
municipi. Les places i carrers no han de ser un espai neutre i asèptic, subjecte 
passiu de la dinàmica del mercat, sinó el ferment per a la construcció d’un 
espai de convivència real.  

• Intentarem visualitzar les dones als espais públics i socials tot promovent 
posar noms de dones als carrers i places.  

VILAFRANCA, POTENCIANT LA IDENTITAT NACIONAL. Per Esquerra, 
l’Ajuntament ha de ser el principal agent dinamitzador del projecte de 
construcció nacional catalana. 

• Plantejarem la possibilitat de celebrar una fira tradicional, de periodicitat 
anual, que aplegui productes i oficis d’arreu dels Països Catalans, amb 
incentius importants per què esdeveningui un atractiu turístic més de la vila.  

• Potenciarem l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els 
seus àmbits.  

• Afavorirem l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans i 
continuarem potenciant l’establiment de relacions amb altres municipis dels 
Països Catalans.  

• Promourem i donarem suport a iniciatives que ajudin a avançar cap al ple 
reconeixement de la nació catalana al si de la realitat institucional europea.  

VILAFRANCA, PER LA INTEGRACIÓ. Una bona política de recepció dels 
nouvinguts basada en els valors de ciutadania i d’identitat de la societat que 
acull és fonamental per a la cohesió social en el marc d’una cultura comuna 
dinàmica.  

• Integrar els infants de famílies nouvingudes a les nostres tradicions amb un fil 
argumental comú: la Festa Major (balls, tallers, bestiari, instrumentació 
tradicional...), amb activitats que serien desenvolupades per les escoles i 
esplais de la vila. 

• Oferir la possibilitat real de donar cursos de català a aquelles persones que 
ho desitgin. Actualment els nouvinguts que s’adrecen a les oficines municipals 
per rebre aquest tipus de serveis són desatesos o redirigits cap a centres 
privats. Malgrat que es tracti, en part, d’una competència de la Generalitat, és 
també una responsabilitat i un compromís municipal subsidiari el d’acollir i 
integrar aquells ciutadans que no dominen el català i desitgen aprendre’l. A 
aquest efecte, es desplegarà un nou ventall de cursos de català en 
col·laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística, amb horaris 
ajustats a les necessitats del públic objectiu. S’ha de contemplar la facilitat per 
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compaginar la vida laboral i familiar i assistir alhora a les classes. També 
convé donar l’opció per tal que diversos membres d’una mateixa família 
puguin cursar-los junts, tot possibilitant l’ús del català com a llengua de 
cohesió. De la mateixa manera es farà major difusió de la necessitat del 
voluntariat i de les parelles lingüístiques. 

VILAFRANCA, PER LA LLENGUA. Els ajuntaments d’Esquerra són un garant 
de l’avenç en l’ús social de la llengua catalana  

• Des de l’Ajuntament potenciarem aquells esdeveniments, com el 
Correllengua, que contribueixin a la reivindicació de la llengua catalana com a 
llengua nacional. 

• Buscarem la col·laboració de les instàncies administratives i de les empreses 
implicades en la programació cinematogràfica a Vilafranca per tal que es 
garanteixi una programació regular i en horaris d’alta afluència de públic de 
pel·licules en català. 

• Vetllarem per tal que la programació musical de Ràdio Vilafranca sigui 
majoritàriament en català i que sigui distribuïda equitativament en tota la 
franja de programació. D’acord amb les entitats implicades (per, exemple les 
associacions de comerciants), procurarem que la programació dels fils 
musicals dels carrers siguin també majoritàriament en català. 

• Reclamarem als proveïdors de l’Ajuntament el compliment de la Llei de 
Normalització Lingüística. 

• Buscarem, d’acord amb les entitats empresarials, un impuls de l’etiquetatge 
en català, fent especial incidència en els productes vinícoles. 

• Potenciar l’ús del programari lliure des de l’Ajuntament com a mesura per a 
fomentar l’ús de la llengua catalana.  

VILAFRANCA, PER LA CULTURA I MEMÒRIA COL·LECTIVA. La vitalització de 
la cultura local i la seva xarxa associativa i el foment de la memòria històrica 
són elements d’identitat i cohesió social.  

• Constituirem un òrgan que serveixi per gestionar els actuals patronats 
vinculats a la Regidoria de Cultura. 

• Adaptar l’edifici adjunt del nou auditori per a l’Escola de Música. Estudiar la 
possibilitat que l’Escola de Música sigui pública i propietat de l’Ajuntament, 
amb criteris de pagament basats en el nivell de renda (principi de capacitat de 
pagament). En aquest sentit, plantegem la possibilitat d’establir subvencions 
per tal d’aconseguir uns preus més assequibles per a tothom. Finalment, 
creiem que des de l’Escola de Música cal potenciar encara més els 
instruments tradicionals com la gralla, el falbiol i la tenora. 

• Destinar una part de l’ampliació de la Casa de la Festa Major a la creació 
d’una sala d’exposiciions amb exhibició permanent de material casteller i 
falconer local així com un espai d’arxiu. 
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• Vetllarem perquè el Consell de la Festa Major i el Cicle Festiu faci complir 
correctament recentment aprovat Protocol de la Festa Major, exercint de 
forma adequada el seu rol de garant d’un bon desenvolupament de la 
mateixa. Cal impulsar des de l’Ajuntament una reflexió estratègica de la Festa 
per tal d’abordar-ne els aspectes organitzatius i de finançament, per tal 
d’adequar-los a la Vilafranca del segle XXI. 

• Crear una nova biblioteca municipal que permeti descongestionar la Torres i 
Bages i les sales d’estudi en èpoques d’exàmens que, al mateix temps, faciliti 
l’apropament de serveis als barris. El creixement de la vila i l’aparició de 
noves centralitats a causa de la urbanització de nous barris fa imprescindible 
la construcció d’un nou equipament, que ja pertoca legalment a Vilafranca pel 
nombre d’habitants que té actualment. Volem que la nova biblioteca sigui un 
equipament descentralitzat, que ompli les necessitats de serveis culturals en 
algun dels barris que queden allunyats del centre de la vila.  

• Cal plantejar-se, també, la millora en els horaris que actualment es presten en 
la Biblioteca Torres i Bages. 

• Impulsarem el canvi de nom d’alguns carrers per tal d’eliminar anacronismes. 
De la mateixa manera, en les noves urbanitzacions s’incrementarà el nombre 
de carrers i de places dedicades a dones rellevants en la història de la vila i 
del nostre país. S’introduiran canvis en el funcionament de la comissió del 
nomenclàtor, amb representativitat de tots els grups municipals, mantenint les 
persones coneixedores de  la història de la vila o de rellevància cultural en 
qualitat d’assessors. 

• Potenciar l’entramat associatiu vilafranquí i impulsar-ne les seves activitats és 
un elment fonamental per reforçar la identitat i assegurar la participació 
ciutadana. Plantejarem la possibilitat d’oferir suport tècnic per al disseny de 
les pàgines web pròpies de cada associació i impulsarem també la seva 
promoció mitjançant la ràdio i la televisió locals ja que no totes elles tenen 
presència a l’Escorxador i és necessari que la població en conegui el seu 
ampli ventall. Ens plantejarem la millora i reforma del Vilaentitats i la 
possiblitat que se celebri de forma biennal. 

• Facilitar l’accés dels i les joves a la cultura a través de la creació de carnets 
culturals per a joves. Aquest carnet cultural ha de garantir l’accés dels joves a 
la cultura a partir de descomptes significatius en la compra d’entrades o be la 
gratuïtat d’aquestes dels espectacles de promoció pública. 

• Al marge dels espectacles de promoció pública, des de l’ajuntament s’ha 
d’intentar establir convenis de col•laboració amb empreses del món de la 
cultura del municipi  perquè s’acullin als descomptes del carnet. 

• Impulsarem, en col·laboració amb les entitats culturals de la vila i dels centres 
educatius, una acció de recuperació dels renoms tradicionals de les cases i 
famílies vilafranquines. Es tracta de combinar l’acció cultural i les noves 
tecnologies per recuperar una part de la història íntima de les persones que 
viuen a la nostra vila. Intentarem que aquesta acció s’acabi estenent a tota la 
vegueria penedesenca. 

• Potenciarem i prioritzarem les exposicions i actes de recuperació de la 
memòria històrica en l’agenda d’activitats culturals. Es potenciaran o es 
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col·laborarà en aquelles beques, premis o ajuts per a treballs de temàtica local 
o comarcal. 

• Intentarem que en l’agenda cultural vilafranquina es promocionin els artistes, 
autors i creadors locals en concerts, tallers i exposicions. 

• Perfilar les funcions de Cal Berger com a casal de joventut amb diverses 
funcions: reunió d’entitats, sales polivalents, centre d’estudi i bucs d’assaig 
per a músics de la vila, entre altres. Es promourà la cogestió d’aquests 
equipaments municipals de joventut entre les entitats o plataformes juvenils i 
l’administració, per tal que els mateixos joves participin en el funcionament 
ordinari de l’equipament i el dinamitzin, tot adaptant-lo a les seves prioritats. Si 
convé, es reubicaran les altres funcions planificades.  

• Destinarem l’edifici de l’Estació Enològica, al carrer d’Amàlia Soler, a la 
creació d’un nou espai polivalent d’actes i entitats amb sala d’exposicions (a 
l’estil del que actualment funciona a l’Escorxador). Aquest fet s’ha de veure 
facilitat pel fet que l’Estació Enològica és de titularitat municipal. Aquest espai 
es troba en una localització òptima per oferir serveis als barris del Molí d’en 
Rovira, la Girada, Barceloneta-Sant Magí i Poble Nou i contribuïria a 
descongestionar la saturació actual de l’Escorxador. 

• Vetllarem per tal que el Museu del Vi de Vilafranca (ara ja Vinseum) 
esdevingui un museu de referència d’abast nacional. 

VILAFRANCA, AMB EL SEU PATRIMONI I EL SEU PAISATGE. Des de la nostra 
acció municipal vetllarem pel manteniment i la potenciació del patrimoni urbà i 
natural del municipi com a elements que configuren la identitat local.  

• Destinar subvencions per a la rehabilitació de façanes d’edificis antics i 
especialment d’aquells que estan catalogats com d’interès històric, sobre els 
quals l’Ajuntament hauria de fer de mitjancer amb els propietaris. Cal fer 
especial atenció als carrers de la Font, d’Amàlia Soler i de Sant Pere, a més 
dels diversos carrerons del casc antic, prestant especial atenció a la neteja. 
Plantejar-se la possibilitat de tancar, amb accés per als veïns, els carrerons 
colindants amb l’abisis de Santa Maria. 

• Decorar les rotondes de la vila amb motius autòctons i tradicionals de la 
vegueria del Penedès, que alhora garanteixin la sostenibilitat ecològica i 
econòmica en el seu manteniment. En cas d’elegir rotondes amb vegetació, 
s’optaria per la de caràcter autòcton amb arbrat com l’alzina o l’olivera i 
arbustos com la ginesta o el margalló, entre altres. 

• Conservar el màxim de facanes possible, entre aquelles que tinguin un interès 
paisagístic o històric, del carrer del Comerç. L’espai que resultarà del 
cobriment de la via s’integrarà amb el carrer de forma que es pugui destinar a 
usos diversos, com a bulevard, àrea d’esbarjo i, fins i tot, com a possible 
ubicació de part del mercat dels dissabtes. 

• Promourem la recuperació del patrimoni paisagístic del municipi i de les seves 
zones rurals: vinyes, cellers, petites explotacions familiars de caràcter 
agrícola, masies, camins i carrerades. Tindrà especial consideració l’espai de 
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la muntanya de Sant Pau. El projecte de recuperació hauria de contemplar 
l’acondiconament dels senders, el reforestament del vessant de la part de la 
muntanya que dóna a Vilafranca i la reforma de les instal·lacions lúdiques i 
esportives que permetin fer-ne un ús com a parc i com a pulmó verd. 

VILAFRANCA, FENT PROMOCIÓ TURÍSTICA. El turisme constitueix, per als 
ajuntaments d’Esquerra, una línia d’actuació estratègica que engloba les 
potencialitats culturals, paisatgístiques i econòmiques presents al municipi.  

• Proposarem la candidatura de Vilafranca com a capital de la Cultura Catalana 
en algun dels anys de la propera legislatura. Estudiarem que la nostra Festa 
Major pugui ser elegida com a Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per 
la UNESCO, tal i com ja s’ha fet amb la Patum de Berga perquè que 
considerem que té tots els requisits per rebre aquest reconeixement. Es tracta 
d’un projecte que ha de contribuir a la potenciaciò de la imatge de Vilafranca 
arreu del món. 

• Continuarem fomentant el turisme cultural i gastronòmic (cultura del vi, Fira 
del Gall, Ruta del Xató...). Proposem mantenir l’Oficina de Turisme oberta al 
públic durant les festes, tot assegurant que l’atenció directa al públic es pugui 
fer, com a mínim, en anglès i francès i que tota la informació estigui disponible 
en suport multilingüe. Vetllar per la correcta senyalització que indiqui com 
arribar al nucli urbà i al centre de la vila. En dates puntuals, contractar 
personal per tal que en els diversos punts d’entrada a la vila es pugui oferir un 
servei d’informació als visitants que ho requereixin. Cal valorar la possibilitat 
de la creació d’una oficina-quiosc de turisme, que complementi l’actual Oficina 
de Turisme, i en la que també es puguin vendre productes relacionats amb la 
cultura del vi i la tradicional. 

• Intentarem cercar noves oportunitats i potencialitats turístiques del municipi 
basades en la identitat i la creativitat dels seus ciutadans i ciutadanes (turisme 
literari, històric, genealògic, paisatgístic...). 

• Integrarem l’Alberg Municipal a la Xarxa d’Albergs de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. 

• Potenciarem la qualitat com a concepte bàsic de diferenciació i competitivitat 
del municipi com a destinació turística.  

• Estudiarem l’encaix del municipi dins el mapa de les grans rutes turístiques 
nacionals de Catalunya.  

VILAFRANCA, POTENCIANT L’ECONOMIA LOCAL. La promoció dels sectors 
econòmics locals, el comerç de proximitat i els mercats ajuden a la cohesió i a 
mantenir la identitat del municipi.  

• Potenciar el comerç urbà com a mecanisme per afavorir la dinamització i la 
vitalitat del municipi. Fomentarem el comerç de qualitat, evitant la 
concentració del mateix tipus de comerços (tal i com preveu l’ordenança 
aprovada en la passada legislatura) i vetllarem perquè s’hi compleixi la llei de 
normalització lingüística. 

• Potenciar el comerç i les activitats econòmiques de qualitat al centre de la vila 
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mitjançant el tancament de l’illa de vianants i altres accions que representin 
una discriminació positiva envers aquest tipus de comerç, més integrat al 
paisatge urbà, enfront de les grans superfícies que no han de créixer més. 

• També promoure noves illes comercials als nous barris que ampliin aquesta 
oferta i descongestionin i/o complementin el centre vila en oferta comercial. 

• Impulsarem la dinamització i modernització dels mercats municipals. En 
valorarem la seva viabilitat econòmica. 

• Vetllarem 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 de la ciutadania. 

• Impulsarem el turisme de qualitat i les empreses i llocs de treball d’alt valor 
afegit que incorporin recerca i innovació. 

• Agilitarem i simplificarem els tràmits d’àmbit municipal per a la creació de 
nous negocis i/o la transmissió de negocis familiars  

• Vetllarem per que es garanteixi la igualtat de condicions de competència en 
defensa del petit i mitjà comerç. 

• Promourem i potenciarem el mecenatge per a projectes d’equipaments i 
serveis: esportius, culturals, etc. exigint els ratios que en aquest aspecte estan 
obligades a desenvolupar les Obres Socials de les Caixes d’Estalvi. 

• Potenciarem ens canals de col·laboració entre les empreses privades i el 
centres educatius, per tal d’adequar l’oferta ocupacional, mitjançant la creació 
de beques, premis, concursos i subvencions a escoles per obrir possibles vies 
d’accés al mon laboral. 

• Ampliar la Casa d’Oficis amb una escola per aquelles activitats artesanes 
vinculades amb la comarca que es trobin en perill de desaparició com a mitjà 
per a la seva conservació i aprenentatge. Es tracta d’establir una forma de 
participació entre joves i gent gran. Intentarem potenciar aquests oficis com 
una forma més de promoció turística de la vila. 

VILAFRANCA, MUNICIPI MEDITERRANI. Els ajuntaments d’Esquerra promouen 
un model urbanístic al servei de les persones i de la cohesió social.  

• Endegarem un pla de treball a llarg termini per convertir Vilafranca en la 
capítal vinícola de l’Euroregió Mediterrània ja que considerem que té les 
condicions necessàries per esdevenir-ne. En aquest sentit, volem potenciar 
tots els aspectes culturals que es deriven del caràcter vitivinícola de la nostra 
comarca, de manera que la cultura esdevingui, també, un element que 
contribueixi a la promoció econòmica, turística i social de la nostra vila. 
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SOSTENIBILITAT 
 

Vilafranca ha de ser un municipi ambientalment sostenible, funcionalment eficient i 

socialment just.  

La sostenibilitat és un concepte ampli que engloba àmbits ambientals, econòmics i 

socials i que esdevé un autèntic full de ruta de l’acció municipal. No podem destriar o 

separar, per exemple, la igualtat d’oportunitats del transport públic, ni el transport 

públic de la contaminació, ni l’equilibri de rendes amb l’accés a un medi saludable, ni 

els recursos naturals de l’activitat econòmica. La sostenibilitat s’ha d’entendre tant en 

termes de defensa contra la degradació i contaminació ambientals, com de lluita 

contra la injustícia social. El seu objectiu és garantir que la satisfacció de les 

necessitats del present no comprometi la capacitat de les generacions futures de 

satisfer les seves. La sostenibilitat no és cap dogma, sinó més aviat un procés en 

desenvolupament constant que s’introdueix a totes les activitats humanes i 

disciplines de l’àmbit municipal. La planificació i el disseny urbans no en són pas una 

excepció.  

Hem d’entendre Vilafranca com un sistema ecològic en el seu conjunt, i aquesta 

actitud ha de regir el nostre plantejament a l’hora de de dissenyar la vila i de 

controlar l’ús que es fa dels recursos. És necessari crear una nova cultura respecte 

als hàbits de vida i les formes de consum que eviti el malbaratament de recursos, 

com ara les polítiques de reciclatge. Per Esquerra Republicana de Catalunya de 

Vilafranca la defensa del medi és un dels principals referents d’actuació. Això inclou 

les mesures per aturar les agressions a l’entorn natural relacionades amb els 

residus, la voluntat d’introduir accions per a l’estalvi energètic i mesures relacionades 

amb el cicle de l’aigua i el medi atmosfèric.  

D’altra banda, el desenvolupament urbanístic de la nostra vila ha de garantir la 

convivència d’usos, la recuperació i renovació d’espais públics i urbans i la 

potenciació de l’habitatge públic, i fer ciutats i pobles accessibles i sense barreres 

arquitectòniques.  

Cal apostar per la recuperació i consolidació del model localitzat en trama urbana, 

integrat per petites i mitjanes empreses, treballadors autònoms i autòctons del 

municipi, que són la base del teixit econòmic i social i que contribueixen a vertebrar 

socialment les viles i ciutats del nostre país.  

Cal tenir present el perill del desenvolupament exclusiu de grans superfícies a costa 

de la desaparició del petit i mitjà comerç en trama urbana, ja que significa perdre 
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cohesió social i la deshumanització del texit urbà, repercuteix en la vida quotidiana 

de la ciutadania i, finalment, esdevé un problema per al propi consumidor, captiu de 

l’únic model comercial que s’acabaria imposant sense les normatives adequades 

que garanteixin l’equilibri i la coexistència de formats comercials.  

Des de la nostra formació impulsarem una política de sostenibilitat que faci 

compatible el creixement econòmic amb la defensa del medi ambient i els recursos 

naturals.  

En el context actual de creixent globalització de les economies locals, el creixement 

harmònic i integral de la nostra vila passa per superar les desigualtats i desequilibris 

existents; per dinamitzar el teixit econòmic industrial, comercial i de serveis; per 

facilitar la integració de tots els col·lectius al mercat de treball; per crear les 

condicions que possibilitin innovar i ser més competitius a l’empresa local, i per 

propiciar acords permanents dels agents socials en la recerca d’aquests fins.  

VILAFRANCA, MUNICIPI EQUILIBRAT. Des d’Esquerra volem fer compatible el 
creixement econòmic amb el medi ambient i l’entorn urbà amb l’horitzó d’un 
desenvolupament equilibrat. 

• Proposarem impulsar un pla estratègic a curt, mitjà i llarg termini, entès com 
un acord entre l’administració, els partits polítics amb representació municipal 
i la societat civil, en què es determinin amb previsió quines són les necessitats 
de serveis i equipaments de la Vilafranca del futur. Cal un gran acord local per 
a un desenvolupament equilibrat. 

• Des d’Esquerra a Vilafranca apostem per relligar els barris en l’espai urbà 
articulant l’estructura viària i de serveis. 

• Proposarem, d’acord amb les entitats ecologistes i excursionistes de la vila, 
establir rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire 
lliure de les diferents zones del nucli urbà entre ells i amb els espais naturals 
més adequats de l’entorn del nucli. 

• Volem que des de l’Ajuntament s’impulsi una política per 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. En aquest sentit intentarem la remodelació de les zones 30 
existents i la creació de noves seguint els criteris definits pels experts en 
aquest tema. També apostarem per la rehabilitació de la muntanya de Sant 
Pau i el seu entorn com a parc natural per a l’ús de la ciutadania de 
Vilafranca. 

VILAFRANCA, MUNICIPI PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. El 
desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor qualitat de vida 
de les persones no pot limitar, segons nosaltres, la capacitat de renovació tant 
del medi ambient com dels recursos naturals presents i futurs. 
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• Des de la nostra acció municipal proposarem elaborar plans de gestió i 
preservació a nivell local dels espais oberts amb interès ecològic o 
paisatgístic, o que compleixen una funció compensadora de les activitats 
urbanes. Aquests espais no han de ser considerats només com a espais 
residuals per a futurs creixements.  

• Vetllarem per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i 
culturals de la nostra vila per tal de garantir el seu manteniment a mitjà i llarg 
termini.  

VILAFRANCA, MUNICIPI COMPACTE. Des d’Esquerra apostem per un model 
de municipi compacte, vertebrat en la convivència d’usos, amb un centre urbà 
fort i cohesionat i ben relacionats amb els barris  

• Volem promoure un urbanisme tendent a crear un municipi compacte i 
continu, dens, policèntric, multifuncional i participatiu... la ciutat complexa. El 
cobriment de la via transformarà Vilafranca fins al punt que el futur ens depara 
una centralitat dual. Per aquest motiu des d'Esquerra vetllarem perquè la 
plataforma de l'AVE es construeixi el més ràpidament possible i amb el mínim 
cost per a l'Ajuntament. Considerem que el passeig que quedi sobre la 
plataforma quedarà integrat al centre de Vilafranca i, per tant, reclamem el 
manteniment del màxim de façanes possible al carrer del Comerç de la 
mateixa manera que defensarem els criteris que regiren la redacció i el suport 
d’Esquerra al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat l’any 2003. 

• Promourem el petit i mitjà comerç dins la vila de manera que es potencïin 
zones de botigues accessibles mitjançant la potenciació de l’illa de vianants. 
Es tracta, doncs, de promocionar dins la vila un comerç competitiu davant del 
model que suposen les grans superfícies. A més cal promoure noves vies 
comercials en altres indrets de la vila, vinculats a l’aparició de nous barris. 

• Proposarem l’elaboració d’un Estudi per a la rehabilitació del centre històric. 
Es tracta d’elaborar un pla global de rehabilitació del centre històric, entenent 
aquest d’una manera àmplia. Vetllarem pel manteniment constant i regular 
d’aquest centre històric que en faciliti la seva promoció. Impulsarem el disseny 
de rutes d’interès històric i artístic com a part del foment turístic de la vila. 

• Intentarem, des de la nostra acció municipal, crear circuits urbans per a la 
pràctica de l’esport. D’altra banda, potenciarem la pràctica esportiva en els 
espais verds, de manera que se’n fomenti el respecte i la recuperació en favor 
de la ciutadania. 

• Davant les noves promocions de zones urbanitzables, volem dotar als barris 
de nous equipaments: centres cívics, centres de lectura, zones d’esbarjo, 
equipaments socials… Valorarem la possiblitat de crear equipaments en 
localitzacions que en facilitin l’ús per veïns de diversos barris. 

VILAFRANCA, AMB UN ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT. El disseny, la gestió i el 
manteniment de l’espai públic dels ajuntaments d’Esquerra recull les 
necessitats de la ciutadania i les situa com l’eix central de la política 
urbanística del municipi. Cal fer compatible l’ús de l’espai públic amb una 
millora de la neteja i la conservació així com de la seguretat. 
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• Promourem que des de l’administració es pensi i es dissenyi l’espai públic des 
de la perspectiva de gènere, de manera que es puguin aconseguir espais 
integradors on es barregi la gent i on la seguretat sigui un factor a considerar, 
perquè tothom s’hi senti còmode. Proposem també plantejar la il·luminació de 
l’espai públic com un factor de seguretat.  

• Potenciarem el bon manteniment dels espais verds de Vilafranca. Proposem 
la configuració d’un cinturó de vinya i bosc al voltant de l’espai urbanitzat. 

• Proposarem que les amplades de les voreres siguin proporcionals a l’amplada 
dels carrers, procurant que no siguin inferiors a 1,5 metres a cada costat, i en 
cas de carrers de poca amplada, que es tendeixi a convertir-los en zones de 
preferència per a vianants.  

• Impulsarem els eixos cívics (rambles, espai sobre la via, zones de nova 
urbanització...) pensats de manera que els espais de vianants guanyin 
presència, i es minimitzi l’espai de circulació rodada al mínim necessari. 

• Acabarem de tancar l’illa de vianants del centre de la vila amb plataforma 
única amb la incorporació de les places de la Vall del Castell, de Jaume I i de 
l’Oli. També proposem fer carrers de plataforma única als carrers 
d’Escudillers, Sant Bernat, Consellers i el tram que falta del carrer de la Font. 

• Proposarem constituir el Consell Assessor Urbanístic, previst com a voluntari 
a la llei d’urbanisme, per garantir i fomentar els drets de participació dels 
ciutadans i ciutadanes en la definició del municipi.  

VILAFRANCA AMB LA REHABILITACIÓ I L’HABITATGE SOCIAL. Des de l’acció 
municipal, Esquerra ha potenciat i continuarà fent-ho les polítiques de 
rehabilitació, especialment dels centres urbans, així com el sistema de lloguer 
i la construcció i promoció d’habitatges socials. 

• Promoció pública d’habitatges. Es buscarà incrementar el parc d’habitatge 
protegit, si s’escau, amb la construcció d’habitatges de promoció municipal: el 
principal problema que se’n deriva és el finançament de la construcció dels 
habitatges. En el cas que l’ens municipal no hi pugui fer front, una possible 
sol·lució és la concertació amb promotors privats i fins i tot esdevenir 
beneficiaris dels projectes d’obra social d’alguna fundació, com en són 
exemple els programes d’alguna de les Caixes d’Estalvi. Es potenciarà la 
cessió de sòl públic perquè la Generalitat promogui habitatge de protecció 
oficial i es cercaran equipaments per convertir en habitatges de lloguer, com 
permet la legislació urbanística, però per a joves específicament. L’objectiu és 
intentar pal·liar la problemàtica de l’habitatge en general. Per tant, hem de 
garantir la reserva d’un percentatge pels i les joves com a col·lectiu 
especialment afectat, que proposem que sigui d’un 50%. En el cas del lloguer 
és important assegurar una rotació d’arrendataris i tenir clar quin és el model 
d’habitatge protegit perquè els mateixos han d’actuar de coixí per tal que el 
jove pugui estalviar els recursos necessaris gràcies als preus justos per 
accedir a un habitatge propi si és possible. 

• Proposarem establir una ordenança específica de subvencions a les taxes de 
llicència d’obres i/o d’activitats, amb la corresponent dotació pressupostària, 
per fomentar la millora del paisatge urbà.  
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• Intentarem dificultar l’especulació dels solars no edificats i dels habitatges 
desocupats amb mesures fiscals desincentivadores (increment de l’IBI, taxes 
específiques...). Continuarem fomentant la incorporació al mercat d’habitatges 
buits mitjançant incentius a la rehabilitació estructural i/o funcional.  

• Intentarem evitar la venda de sòl municipal que sigui susceptible de ser 
utilitzat per a la promoció d’habitatge públic de venda o lloguer.  

• Ampliarem la política d’actuar en zones o edificis degradats utilitzant la 
fórmula de compra-reforma-lloguer al mateix propietari, garantint la millora de 
determinades zones urbanes. 

• Impulsar els serveis als joves que volen accedir a un habitatge digne, 
mitjançant una Borsa d’Habitatge Jove. L’Ajuntament, com a administració 
més propera, i en col·laboració amb altres administracions haurà de vetllar per 
l’accés a l’habitatge de les persones amb rendes més baixes i facilitar l’accés 
dels joves al primer habitatge. Promourem la unificació, o en tot cas la 
coordinació, de la borsa d’habitatge existent a Vilafranca amb la borsa 
d’habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per tal de disposar d’una 
eina única i eficaç a l’hora de cercar habitatges i exercir de mediadors entre 
els joves i els llogaters o venedors. La legislació en matèria d’arrendaments i 
la que entra en joc en matèria de compra d’habitatge sol generar un reguitzell 
de dubtes que haurien d’ésser assessorats per part d’un tècnic municipal. La 
Borsa d’Habitatge Jove ha de ser l’òrgan l’encarregat d’oferir informació 
actualitzada sobre la complexitat de la legislació en matèria d’arrendaments i 
compra d’habitatge. Al mateix temps, ha de tutoritzar els joves a l’hora de 
sol·licitar els ajuts oferts per altres administracions tant per la compra com pel 
lloguer. En segon lloc, entenem per mediació l’oferta d’habitatges de lloguer a 
un preu per sota del de mercat. Aquest preu s’assoleix a través de les 
subvencions de l’administració que pot ser qui llogui al propietari responent 
així com a garant dels impagaments o desperfectes, que puguin ocórrer, fet 
que ajudaria a vèncer les reticències a arrendar els immobles. Però també cal 
considerar que la borsa actuï com a agència immobiliària que renuncia a 
cobrar les comissions en concepte de prestació de serveis de els empreses 
d’aquest sector, de manera  que pugui resultar atractiva pels propietaris. 

• Incentivarem la rehabilitació d’habitatges desocupats mitjançant la subvenció 
municipal de la rehabilitació d’aquells immobles en males condicions els 
propietaris dels quals no poden fer front a la despesa derivada de les obres 
necessàries, sota la condició que els destinin a lloguer per a joves a un preu 
assequible.Fomentarem, per tant, la masoveria urbana, la cessió que com a 
tal compta amb el consentiment del propietari d’un habitatge deshabitat al 
jovent a canvi de tenir-ne cura, i fins i tot, rehabilitar-lo, si cal, amb l’ajut 
municipal. El paper de l’administració és esdevenir garant i actuar de 
mitjancer, i alhora servirà per frenar l’especulació o el deteriorament al centre 
històric de la vila.Des de l’Oficina d’Emancipació Juvenil es facilitarà 
informació i tràmits al jovent que, reunint les condicions adients, desitgi acollir-
se als ajuts al pagament del lloguer que ofereix la Generalitat de Catalunya. 

• Continuarem amb les subvencions per parelles joves per la compra, 
rehabilitació i lloguer d’habitatges. 

• Proposarem que en les noves zones d’urbanització es destini un 30% o més 



 36

de sòl a l’habitatge social (promoció oficial, copagament, etc.). 

VILAFRANCA, PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE. Des de l’Ajuntament, l’acció 
d’Esquerra anirà en el sentit d’afavorir i potenciar els desplaçaments a peu, 
amb bicicleta i amb transport públic en detriment dels desplaçaments amb 
vehicle privat per tal d’aconseguir una major qualitat urbana  

• Segurament una de les principals problemàtiques de la nostra comarca. La 
nostra actuació va dirigida a aconseguir un transport públic i de qualitat, per 
aturar el col·lapse de les vies de transport, evitar la sinistralitat a les carreteres 
i disminuir l'emissió de gasos contaminants. Per desgràcia, les competències 
municipals no són suficients per fer-hi front, i per tant la nostra activitat ha 
d'anar enfocada a reivindicar millores davant de les administracions 
competents sobre les vies i sobre els mitjans de transport públic que els 
afectin: les diputacions, la Generalitat i el Govern espanyol; així com les 
companyies de bus i Renfe. És inquestionable que un transport públic de 
qualitat és una eina vital pels desplaçaments d’estudis, treball i oci, i que en 
cap cas hauria de suposar una pèrdua d’oportunitats o avantatges competitius 
vers aquells que empren el transport privat 

• Connexió amb els polígons industrials (en coordinació amb els altres 
municipis).  Donada la proliferació de polígons industrials i el consegüent i poc 
sostenible increment de la mobilitat en vehicles particulars, es fa necessari 
dotar a aquests polígons de mitjans de transport públic que els enllacin amb 
les zones urbanes. Aquestes connexions s’han de fer coordinadament amb 
els municipis afectats per tal que els mitjans de transport públic arribin al 
màxim d’usuaris potencials possible. 

• Cal dissennyar en els espais de recent urbanització i allà on sigui possible un 
sistema de Zones 30 que primin els desplaçaments a peu i en bicicleta sobre 
els vehicles a motor. 

• Connexió dels pàrquings perifèrics amb el centre de la Vila i amb les 
estacions d’altres mitjans de transport públic. Una de les accions proposades 
que evitin la congestió del centre de la Vila en horaris comercials i laborals, és 
la ubicació en perifèria de places d’aparcament disuasòries; la qual cosa ha 
de comportar la possibilitar de connectar-los mitjançant transport públic amb 
el centre. Això també ha de ser possible a les interconexions amb altres 
mitjans de transport col·lectiu com amb el cas del ferrocarril i dels autobusos 
interurbans. Així doncs, promourem que les actuals línies de transport urbà 
afavoreixin la intermodalitat. Per nosaltres cal estudiar fórmules per optimitzar 
la sincronització dels horaris del transport urbà amb els la resta de mitjans de 
transport interurbans (RENFE i autobusos). 

• Proposarem que s’elabori d’un pla d’aparcaments, que doni coherència a la 
política d’aparcaments de la vila. El pla d’aparcaments s’ha d’entendre com un 
annex al pla de mobilitat de Vilafranca en què es valori quina és la situació 
actual, tenint en compte també els aparcaments que ja s’estan construint, i en 
què s’estableixin previsions de futur de places d’aparcament tant en pàrquings 
com zones blaves, etc. 
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• Aparcament de camions. La situació estratègica del Vilafranca provoca el 
creixement dels polígons industrials i centres logístics; en conseqüència es 
produeix un increment del trànsit de vehicles pesants en la mateixa proporció; 
això fa inevitable la creació d’un espai per l’aparcament d’aquests vehicles, 
tant dels residents a la vila com els que es trobin en trànsit. Es tracta d’un 
equipament dirigit especialment als autònoms, amb serveis diversos com 
dutxes, telèfons, cafeteria o recepció d’encàrrecs. Caldrà estudiar la ubicació 
d’aquest equipament en un dels polígons existents (P. Domenys II o Domenys 
III) per minimitzar l’impacte sobre el territori. 

• Des de la nostra acció municipal intentarem que l’Ajuntament garanteixi la 
connexió mitjançant transport públic amb la possible nova estació de 
regionals. 

• Promourem l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments 
interurbans curts i/o planers. Cal donar un impuls definitiu a una xarxa de 
carrils bici coherent i segura que tingui en compte la suficiència i la continuïtat 
dels itineraris. 

• Impulsarem la promoció de sistemes per compartir el vehicle privat, tipus 
cotxe multiusuari o carsharing (un grup de ciutadans comparteix una flota de 
vehicles) o altres.  

• Des d’Esquerra ens proposem millorar el servei de transport públic municipal i 
intermunicipal. A més, des de l'Ajuntament donarem suport i encapçalarem les 
reclamacions dels usuaris del transport públic tot exigint una millora 
immediata del servei de rodalies, la creació d'un servei de rodalies amb 
Tarragona i la millora dels serveis d'autobusos amb Barcelona i amb les 
capitals comarcals que ens són més properes (Vilanova, el Vendrell, 
Igualada). 

• Donar suport a la iniciativa que des d’ERC de Barcelona, proposa la connexió 
interurbana mitjançant una línia de ferrocarril tipus metro que enllaci la capital 
amb el municipis propers. Això de retruc possibilitaria un enorme potencial 
d’interconnexiò entre aquests municipis. 

VILAFRANCA PER LA INNOVACIÓ I LA QUALITAT AMBIENTAL. Els 
ajuntaments d’Esquerra fomenten la recerca de sistemes innovadors que 
potenciïn l’estalvi i el consum racional dels recursos naturals, i permeten 
recuperar la qualitat ambiental dels municipis. 

• Elaborar / impulsar un pla d’usos d’aigua, tant domèstiques com industrials; 
distribuir a tall d’exemple kits d’estalvi d’aigua (difussors aixetes domèstiques). 
El pla s’haurà de complementar amb una ordenança municipal per a l’estalvi 
d’aigua, amb especial èmfasi en el foment de les actituds que el facilitin. 

• Insistirem en la millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum 
energètic i l’adaptació a la llei de contaminació lumínica.  

• Vetllarem perquè des de l’Ajuntament es supervisi la higiene dels 
equipaments d’ús públic (albergs, hotels, residències per a la gent gran, 
mitjans de transport, mercats, zones d’esport), així com l’actuació responsable 
de les persones encarregades de manipular aliments de consum comunitari.  
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• Impulsarem un pla específic de control de les plagues modernes (com els 
coloms o les cotorres). 

• Exigir que la totalitat d’activitats programades, organitzades i subvencionades 
des de l’Ajuntament, tinguin un estricte respecte pel medi ambient; s’haurà de 
redactar un protocol que ho garanteixi.  

VILAFRANCA, PER UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS. Hem de promoure l’ús 
racional dels recursos per tal de contribuir a un canvi de cultura respecte dels 
hàbits i les formes de consum del recursos i les polítiques de reciclatge. 

• Cal redefinir de manera global la política municipal de recollida i eliminació de 
deixales, que és clarament obsoleta. Si volem mantenir un augment de la taxa 
d’escombraries que no superi l’IPC hem d’aconseguir que Vilafranca sigui 
capdavantera en la recollida selectiva. L’escassa capacitat de reciclatge de 
brossa de rebuig de la nostra vila penalitza el conjunt de la població amb un 
cost més elevat. Així doncs, l’actual sistema de recollida i eliminació de 
residus urbans, a causa del creixement de la vila en els darrers anys, es 
mostra clarament ineficient i en molts casos la manipulació posterior i 
transport als abocadors, clarament obsoleta. Proposem un pla per redefinir 
aquesta política: 

o Establir acords de col·laboració amb el comerç en general per fomentar 
la reutilització i el reciclatge d’envasos i procurar la recuperació d’hàbits 
no malbaratadors. 

o Redefinir el pla de distribució de contenidors de recollida sel.lectiva 
adaptat a les noves exigències demogràfiques de la vila; preveure i 
planificar alhora les necessitats que el creixement de la vila demandarà 
en un futur immediat. 

o Estudi de viabilitat del sistema de deixallería mòbil. 
o Incrementar la capacitat de recollida, estudiant noves fòrmules i/o 

aprofitant experiències que en aquest sentit han aplicat altres 
municipis. Cal valorar la possibilitat d’implantació parcial de la recollida 
porta a porta en determinades zones de la vila. 

o Fomentar i optimitzar la recollida selectiva que faci possible la rebaixa 
de la taxa d’escombraries; cercar la complicitat ciutadana per assolir-
ho. 

 
• Cal elaborar un pla municipal d’estalvi energètic. 

• Auditar les instal·lacions elèctriques. Per tal de garantir el no malbaratament 
de recursos energètics, auditar les instal.lacions elèctriques municipals i 
adaptar-les sempre que sigui possible a energies renovables. 

• Fomentarem la conscienciació respecte els mals usos i instal·lacions dels 
aires condicionats. El primer que ha de donar exemple és l’adminstració de 
manera que proposem l’adequació dels equipaments de climatització de les 
instal.lacions municipals a temperatures racionals de confort. És del tot 
indiscutible la repercussió tan econòmica com mediambiental dels equips de 
climatització, i per tant impulsarem l’adequació de les instal.lacions municipals 
a temperatures de confort més sostenibles. 

• Fomentarem que la construcció dels nous equipaments municipals es faci 
amb criteris ambientals (bioclimàtics i de funcionalitat). Promourem 
modificacions en les instal·lacions actuals per tal d’anar incorporant criteris de 
sostenibilitat.  
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• Proposarem establir bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que 
consumeixin exclusivament o prioritàriament energies renovables.  

• Fomentarem subvencions o bonificacions en l’Impost de Béns Immobles per 
la incorporació d’energia solar tèrmica i altres mesures d’estalvi energètic als 
edificis existents o que es rehabilitin.  

• Estudiarem la possibilitat d’implantar una coberta fotovoltaica a la Zona 
Esportiva i al Pavelló de Firaví. Promocionarem aquest tipus de cobertes 
sobre sostres de promoció pública (habitatges o polígons), mitjançant la 
fórmula de “lloguer de sostres”, extensiu a sostres privats.  

• Proposarem fer un estudi de viabilitat per a petites centrals de biomassa (per 
producció elèctrica o calor).  

VILAFRANCA, PER LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.  Cal promoure polítiques 
de dinamització de les activitats econòmiques del municipi, tot estimulant els 
sectors emprenedors i l’ocupació. 

• L’Ajuntament haurà de liderar la cooperació i la coordinació entre les 
administracions públiques i els agents privats implicats, mobilitzant i 
optimitzant els recursos disponibles per aconseguir la màxima eficiència en 
les polítiques d’ocupació, més enllà de les pròpies competències municipals.  

• Impulsarem la col·laboració en l’establiment de canals de comunicació entre 
els centres educatius, les empreses i les administracions per tal d’ajustar 
l’oferta de formació professional a les necessitats locals del mercat de treball. 
Volem formar, juntament amb els centres educatius de la vila, en aquells 
aspectes relacionats amb la interacció entre joves i el mercat laboral: cerca 
d’ofertes laborals, selecció de l’intermediari adequat, elaboració de 
currículums, afrontar amb garanties els processos de selecció i els hàbits i 
actituds per afrontar la inserció en un centre de treball, potenciació de la 
cultura de la prevenció de riscos laborals... 

• Continuarem vetllant per la formació i la inserció laboral dels desocupats, amb 
especial atenció als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també d’aquells 
que tenen una integració més difícil al mercat laboral (jovent, dones, majors 
de 45 anys).  

• Potenciació i promoció de la borsa de treball. Establir una borsa de treball 
municipal de fàcil accés (operativa telemàticament) a què puguin accedir 
ocupadors i demandants d’ocupació. Creació d’un registre de joves i 
d’empreses en demanda i oferta de feina, generant una borsa de treball. Cal 
atendre de forma especial als joves que s’insereixen per primera vegada en el 
mercat de treball, i fer-la extensiva a nivell comarcal. 

• Treballarem per la recol·locació de persones que perdin 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 
deslocalització de la mateixa empresa.  

• Continuarem promovent l’esperit emprenedor i innovador amb els instruments 
que ja té creats l’Ajuntament.  

• Donarem suport a la creació d’empreses amb finalitats socials.  
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• Cal pensar en la possibilitat de creació d’un gran mercat central de Vilafranca 
entès com un nou equipament que contribueixi a racionalitzar i millorar l’oferta 
comercial. 

• Des de l’Ajuntament cal potenciar el desenvolupament turístic garantint la 
participació dels diversos agents presents en el sector (institucionals i privats) 
i contribuint a la generació d’una font de riquesa i llocs de treball estables, al 
reequilibri territorial i a la descongestió de les zones madures. En aquest 
sentit, cal pensar en equipaments i serveis que afavoreixin el “turisme cultural” 
i de qualitat (per exemple, que permetin la celebració de congressos a la 
nostra vila)  

• Intentarem agilitar i simplificar la tramitació municipal de l’obertura de nous 
negocis. Facilitar la transmissió familiar de l’activitat comercial.  

• Vetllarem per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de 
competència entre operadors comercials com a element vertebrador i de 
defensa del petit comerç, que cohesiona i revaloritza l’espai públic urbà.  

• Des de l’acció municipal, Esquerra de Vilafranca promourà la incorporació de 
les dones a professions tradicionalment masculines. A més, continuarem 
impulsant mesures específiques per a promocionar l’ocupació i l’autoocupació 
de les dones. Cal valorar la possibilitat d’impulsar microcrèdits que facilitin 
l’activitat emprenadora i esperonant la seva promoció laboral.  

 

VILAFRANCA, AMB L’ECONOMIA DEL CONEIXEMENT. Cal potenciar i facilitar 
la incorporació de la ciutadania a aquelles activitats econòmiques vinculades a 
l’economia del coneixement i a les noves tecnologies  

• Treballarem per una nova administració municipal més transparent, moderna i 
accessible per a la ciutadania. Fomentarem el coneixement, la formació i l’ús 
de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).  

• Promourem una ciutadania que es relacioni en xarxa i per apropar 
l’assistència sanitària i els serveis socials de qualitat a la ciutadania.  

• Ens proposem incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves 
tecnologies. Des de l’Ajuntament volem contribuir a la creació de referents 
empresarials innovadors i dinamitzadors de l’economia local, impulsant la 
nova indústria del coneixement.  

• Promourem la creació de continguts de valor afegit. Afavorir la difusió dels 
nostres artistes i creadors, així com la digitalització del patrimoni cultural obrint 
aquest coneixement a Internet.  

• Donarem prioritat a l'ús de programari lliure en català a l’Administració 
municipal i fomentar-ne l’ús entre el conjunt de la ciutadania i les empreses 
locals. Reclamarem del Govern de Catalunya que doni un impuls definitiu a 
l’ús de programari lliure tal com ja han fet altres comunitats autònomes 
(Extremadura, País Valencià). 

• Impulsarem l’ús de les prestacions que ofereixen les noves tecnologies, pel 
que fa a l’accés a la informació per part de les persones amb discapacitat, per 
tal d’oferir facilitats per a la realització de gestions amb l’Administració local i 
l’accés a la informació.  

• Vetllarem, en col·laboració amb les entitats interessades, perquè 
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l’accessibilitat a les eines informàtiques no dificulti les opcions de les persones 
amb discapacitat a l’hora d’accedir a les ofertes de feina i a les proves de 
selecció de personal municipal.  

• Promourem la implantació d’una xarxa Wi-fi gratuïta o a cost simbòlic que 
abasti tot el municipi. Des del Consell Comarcal, impulsarem l’extensió 
d’aquesta mena de xarxes a tota la comarca de l’Alt Penedès. 
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ANNEX
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MANIFEST DE LA TORRE DEL VEGUER 

 
El 27 de maig Esquerra Republicana de Catalunya renovarà el seu compromís polític 
a la majoria de viles, pobles i ciutats de Catalunya.  
Anunciem que la reivindicació de la vegueria Penedès serà un compromís electoral 
de primer ordre en tots els programes municipals d’Esquerra de l’àmbit de la 
Vegueria Penedès. 
Un compromís que té les seves arrels en l’estructura municipal, base i pol 
dinamitzador del nostre país. La suma de tots ells, amb la singularitat de cadascun, 
ha de fer possible crear una xarxa d’intercomunicació i de vertebració del territori. I 
en aquest entramat de pobles, el Penedès té una importància cabdal que parteix de: 

• Un territori, el Penedès, que inclou les comarques de l’Alt i Baix Penedès, 
Garraf i els municipis de l’Anoia que lliurament s’hi vulguin adherir. 

• Una economia genuïna, lligada a la viticultura i a empreses complementàries, 
així com a altres expressions comercials i industrials 

• Una història i unes tradicions compartides dins un marc cultural i patrimonial 
que defineixen una manera de viure i de voler ser. 

En definitiva, tenim l’objectiu d’esdevenir una realitat territorial amb identitat pròpia, 
diferenciada de les àrees metropolitanes, que permeti una proximitat als ciutadans i 
ciutadanes, i ens doti  de cohesió econòmica i una administració més propera. 
Per tot això, en aquest marc simbòlic de la Torre del Veguer, units i amb la il·lusió 
que comporta formar part d’aquesta nació, els representants d’Esquerra, volem fer 
públic el nostre compromís per: 

1. Assolir la Vegueria del Penedès dins del marc de la Llei de la Divisió 
territorial de Catalunya, que demanem s’aprovi dins la present legislatura. 

2. Instar al govern a assolir a curt termini l’àmbit funcional territorial del 
Penedès 

Estem segurs que tots junts, batlles i batlleses, regidors i regidores, i tot el teixit 
social de cada poble, farem possible, ben aviat, aquesta realitat que havia estat i que 
ara volem recuperar. 
Els Països Catalans som una nació i la Vegueria del Penedès en forma part amb 
nom i cognoms.        
 
Sant Pere de Ribes, 31 de març de 2007 
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COMPROMÍS AMB LA MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
Els que signem més avall, caps de llista de les poblacions de la Vegueria Penedès 
per Esquerra Republicana de Catalunya a les properes eleccions municipals del 27 
de maig considerem que la mobilitat de les persones és un dels aspectes més 
rellevants de les darreres dècades i que incideix de manera fonamental en la 
cohesió social, en l'economia i en el medi ambient. Les comarques del Penedès, a 
causa del desenvolupament econòmic i social dels darrers anys han vist augmentar 
de manera sensible les necessitats que tenen les persones de desplaçar-se arreu 
del territori. L'articulació d'un bon sistema de transport públic que permeti tota 
persona que ho necessiti poder-se desplaçar sense usar el transport privat i una 
política que faciliti un augment de la quota del transport de mercaderies mitjançant 
alternatives a la carretera són objectius que els polítics i el conjunt de la societat hem 
d'assumir com a desitjables i necessaris. Com a conseqüència d'això volem 
manifestar el que segueix: 
 

1. Des de la nostra acció municipal reclamarem de les administracions 
competents una política que prima el transport ferroviari, com una alternativa 
al transport privat i al transport de mercaderies per carretera. Així exigirem: 

 que el Govern de l'Estat traspassi sense demora de la gestió a la 
Generalitat de Catalunya dels serveis ferroviaris, tant els regionals com els 
de rodalies per fer efectiva la previsió continguda a l’article 169 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. Que aquest traspàs vagi acompanyat de la 
dotació econòmica suficient per compensar la manca històrica 
d’inversions.  

 Que es dugui a terme un pla urgent d'inversió a la xarxa de rodalies de 
Barcelona, el qual s'executi efectivament. 

 Que es planifiqui un sistema de rodalies a l'àrea de Tarragona que 
connecti amb Vilanova. 

 Que es prioritzi el ferrocarril orbital des de Vilanova, amb el màxim 
respecte a la realitat local i mediambiental. 

2. Demanarem que la millora de les infraestructures viàries, especialment de les 
carreteres, vagi acompanyada d'un planificació global del sistema de transport 
públic, així com l’execució dels nous trajectes es faci sempre amb el consens 
dels municipis afectats. En aquest sentit pressionarem l'ATM per tal que 
millori els sistemes de connexió amb autobús amb Barcelona i a la Generalitat 
per que es plantegi una bona connexió de les nostres comarques amb 
Tarragona. 

3. Exigirem l'establiment d'un sistema de transport públic que connecti 
adequadament les capitals comarcals de la Vegueria Penedès i, si s'escau, 
amb Igualada i Martorell. També treballarem per tal que entre els municipis de 
les diverses comarques penedesenques hi hagi una bona connexió amb 
transport públic i, sobretot, que tingui en compte els criteris de sostenibilitat i 
intermodalitat. 

4. Finalment, des dels municipis de la nostra Vegueria impulsarem polítiques 
que afavoreixin la mobilitat sostenible, donant prioritat als vianants i a l'ús de 
la bicicleta. 

 
En aquest sentit, doncs, signem aquest compromís per la mobilitat sostenible. 
 
Sant Pere de Ribes, 31 de març de 2007 
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