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LA VILAFRANCA REPUBLICANA 

1.1.REGENERACIÓ 

DEMOCRÀTICA, TRANSPARÈNCIA 

I PARTICIPACIÓ 

 

 

POLÍTIQUES PER A LA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA I LA 

TRANSPARÈNCIA 

Un nou país net, just i pròsper  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

millors decisions. El compromís amb el bé comú ens guia en l’anhel de forjar 
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ciutats socialment avançades, d’acord amb el triple objectiu de viure en viles i 

ciutats més cohesionades, més emprenedores i més sostenibles.  

 

Així doncs, el fil roig del republicanisme ressegueix aquesta proposta de guia per 

al programa, que s’estructura en tres eixos:  

 

 Municipis cohesionats: La necessitat de lluitar contra la pobresa i les 

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

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

compromesa amb la societat. La salut, l’acció social o l’esport com a garantia 

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

l’escola pública com a eina per a la igualtat d’oportunitats efectiva i el bon 

funcionament de l’ascensor social.  

 Municipis emprenedors: La lluita contra l’atur com a política social més 

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

propiciar nous filons d’activitat econòmica, promoure l’economia cooperativa i 

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

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

d’informació, participació, transparència i simplificació de l’Administració.  

 Municipis sostenibles: Des d’un urbanisme humanista que potencia l’àgora 

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

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

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

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

responsables dels ciutadans vers l’entorn, la reposició del mobiliari o el 

funcionament dels serveis públics.  
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UN GOVERN OBERT PER A UNA DEMOCRÀCIA OBERTA  

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

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

ciutadania. Els impactes de la crisi econòmica que veiem cada dia en els nostres 

municipis, juntament amb els episodis sistemàtics de corrupció que omplen els 

mitjans, han accelerat la crisi de la política tradicional instal·lada en els grans 

partits, incapaços d’erigir-se amb l’autoritat i la legitimitat necessària per posar 

remei als problemes més importants. S’han acabat els temps dels partits que 

entreguen el poder als que no es presenten a les eleccions i que s’enriqueixen 

amb els impostos i el poder que se’ls ha lliurat. 

 

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

dels ciutadans per decidir en tots els afers municipals. Volem protegir l’interès 

general dels abusos de poder de qualsevol tipus. Volem preservar la integritat de 

l’espai públic, vetllar per la salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos de 

tots al servei de la igualtat d’oportunitats. El disseny i l’execució de qualsevol 

política municipal, avui, només es pot gestar des de la transversalitat i la 

responsabilitat social. O sigui, reivindiquem la coconstrucció de polítiques 

públiques amb tot el conjunt de persones involucrades, amb les associacions i 

grups d’interès –stakeholder– que s’hi relacionen. 

 

En qualsevol cas, però, tal concepció de la democràcia oberta ja esdevé 

connatural amb nosaltres, perquè la gent d’Esquerra Republicana no som altra 

cosa que activistes que aspirem a representar el màxim de ciutadans del municipi. 

Les nostres llistes són una plataforma múltiple de líders veïnals, associatius, 

culturals, esportius, empresarials, educatius, etc., cadascun amb els seus 

ascendents i lideratges, que o bé tenen vincles amb la societat civil o bé 

directament en provenen o en formen part. I és així com la coconstrucció de 

polítiques públiques es converteix en pràctica inherent als republicans d’esquerres, 
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perquè entenem que la veritable democràcia representativa es fusiona amb la 

democràcia oberta i participativa. 

 

A diferència d’altres partits, considerem l’apoderament ciutadà i la participació 

efectiva com a eines cabdals per assolir l’objectiu polític més preuat dels 

republicans: ―repartir el poder entre el màxim nombre de ciutadans possible‖. 

Obrint la democràcia a tothom, repartim el poder, el prenem de les mans dels que 

l’usen per als fins particulars i el tornem a on correspon, al servei de la llibertat i la 

igualtat de tots. El repte de viure en una democràcia oberta passa, doncs, per 

potenciar el control ciutadà als ajuntaments. Els pilars per edificar un govern obert 

són la transparència, el retiment de comptes, la participació i la cooperació. 

 

Els pilars del govern obert i de la democràcia oberta són: 

 La transparència i el retriment de comptes: Obrir les dades públiques, obrir 

els plens, accés a la informació, elaboració d’informes, infografies i informar 

dels processos de presa de decisions. L’objectiu és proporcionar eines perquè 

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

transparència és el valor del bon govern i s’ha de garantir mitjançant 

compromisos vinculants i acompanyar-la de la mirada crítica de la ciutadania. 

 La participació: Consolidar i simplificar les eines de consulta directa, la 

concertació de debats, la iniciativa ciutadana per determinar l’agenda i els 

programes de govern. Promoure processos participatius per elaborar 

pressupostos compartits o adoptar projectes estratègics. L’objectiu és el de 

coconstruir les polítiques i el model de poble o ciutat amb els ciutadans. 

 La cooperació: Superar les barreres dins els ajuntaments i els serveis 

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

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



 

8 

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

amb la societat civil i els agents socials que representem. 

 

Els objectius del govern obert són: 

 Confiança i apoderament ciutadà. 

 Una administració més àgil, eficient i comprensible per als ciutadans, que 

millori contínuament i aprengui dels errors. 

 Adopció de processos de participació política i d’informació pública de fàcil 

accés. 

 Generació de capital social, més qualitat democràtica i compromís amb els 

afers públics. 

 

 Estalvi de recursos i guanys d’eficiència. 

 Més seguretat, control i confiança per lluitar contra la corrupció. 

 Crear valor públic i satisfacció ciutadana. 

 

 

 

LA LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ 

L’esclat i la intensificació dels episodis de corrupció en els mitjans ha tingut un 

impacte en la credibilitat dels polítics i dels partits. La lluita contra la corrupció i 

l’emergència de representants polítics amb les mans netes s’erigeix com una 

prioritat de primer ordre per guanyar la confiança dels ciutadans. Els valors 

republicans de la meritocràcia, l’honestedat en la gestió pública, la salvaguarda de 

l’interès general, la gestió responsable de tots i cadascun dels euros del 
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pressupost públic són, avui, elements decisius i altament valorats per la 

ciutadania. Estem convençuts que sense transparència no hi pot haver confiança. 

El dret efectiu a la transparència és un dret que permet protegir-ne d’altres, 

dificulta la corrupció i, en definitiva, legitima la democràcia i el bon govern. 

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

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

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

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

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

Llei de transparència.  

 

L’ESPAI PÚBLIC, L’ÀGORA CIUTADANA 

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

estimular, un punt de trobada en contínua redefinició de relacions ciutadanes. 

Avui, simbolitza com pocs altres espais l’empenta de la nova política, que ara es 

mostra sobretot en la demanda de més participació política. 

La nostra manera d’entendre els pobles i les ciutats té en l’espai públic un dels 

referents més importants, si no el principal. És el lloc on s’articula la quotidianitat i 

on es reflecteix el projecte inclusiu, cohesionat i participatiu de societat. Per tant, 

quan parlem d’espai públic, a ERC parlem també de civisme, de deliberació, 

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

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

compartit. Una ciutat no és una mera acumulació d’edificis i la feina d’un 

representant municipal va molt més enllà de la gestió funcional. Aquest espai ha 

de ser el referent dels nostres municipis, on la trama urbana sigui l’eix vertebrador 

de les activitats culturals, socials i econòmiques, i on el model urbanístic sigui un 

marc integrador en tots els sentits. 
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La nostra idea d’espai públic reclama un enfocament necessàriament transversal, 

que tingui en compte: 

 

 la governança, la manera com ens organitzem i prenem decisions, amb una 

manera de fer basada en la transparència, la deliberació, la participació, el 

reconeixement dels actors cívics i socials i la rendició de comptes. Adaptar 

l’Administració al segle XXI. 

 l’humanisme i la sostenibilitat, la manera com dissenyem i planifiquem les 

nostres ciutats i els serveis que s’hi associen a partir d’un enfocament 

urbanístic i tècnic d’escala humana, que respongui a un enfocament integral, 

eficient energèticament, responsable amb els recursos i sostenible en el temps. 

 el progrés i la justícia social, la manera com garantim les mateixes 

oportunitats per a tothom i uns valors col·lectius compartits basats en la 

justícia, la cohesió social i la no-discriminació per raó de sexe, religió o 

ideologia mitjançant uns serveis socials universals, propers, equitatius i amb 

criteris progressius. 

 la prosperitat i la cooperació, la manera com convertim pobles i ciutats en 

nodes de creació de riquesa amb un retorn social clar, tot millorant la formació 

entre la població més afectada per l’atur i ajudant amb totes les eines 

disponibles les experiències d’economia social. 

 la fraternitat i la identitat, la manera com convertim l’espai públic en el punt 

de trobada de la ciutadania, entitats, associacions i tots els agents que creen 

sentiment de pertinença a la comunitat. 

 

 

DEMOCRÀCIA REPRESENTATIVA, PARTICIPATIVA I DIRECTA 
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Els municipis republicans han d’assegurar espais per a la deliberació i validació i 

assegurar una bona combinació de la democràcia representativa (mitjançant el 

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

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

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

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

públiques factibles i finalment, la seva validació. 

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

flexible i incorporar necessàriament nous nodes de trobada amb representants 

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

L’àmbit municipal pot esdevenir, un espai on recuperar aspectes de la democràcia 

dels antics, en què tothom deliberava i les decisions es prenien d’acord amb grans 

consensos socials. 

 

PROXIMITAT AMB LA CIUTADANIA, DELIBERACIÓ I 

GOVERNANÇA EN LA PRESA DE DECISIONS 

La municipal, com a Administració més propera al ciutadà, s’erigeix com la més 

compromesa amb els seus anhels i necessitats. És la que vetlla pel correcte 

funcionament dels serveis públics i dóna directament la cara a la ciutadania. La 

proximitat s’ha d’exercir des de totes les instàncies de govern municipal, evitant 

abandonar la condició d’activistes i de motor de noves iniciatives nascudes del 

contacte directe i continuat amb la gent.  

 

D’altra banda, la deliberació sobre qualsevol aspecte controvertit de la política 

municipal requereix sempre d’una praxi habitual d’informació del govern que ajudi 

a la formació d’opinió lliure de la ciutadania i els seus grups. Aquesta actitud de 

transparència i pedagogia serà, alhora, la garantia de qualitat de la mateixa 

deliberació i farà que el ciutadà sigui copartícip i coresponsable de les decisions. 
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PROPOSTES ESPECÍFIQUES PER A L’EXERCICI DEL DRET A LA 

TRANSPARÈNCIA DE LA CIUTADANIA 

 

 

Esquerra Republicana es compromet a anar més enllà de l’aplicació de les 

mesures previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern, a través de les següents propostes: 

 

 

1. Crear una Regidoria de Transparència que desplegui de manera 

consensuada i compartida amb la ciutadania, les eines i mecanismes 

adients per a garantir aquest valor de manera transversal a les diferents 

àrees de l’ajuntament, amb una visió global. 

 

2. Establir plans de transparència elaborats conjuntament amb la ciutadania 

que facin efectiu el dret a la transparència dels ciutadans, mitjançant portals 

web de la transparència amb tota la informació rellevant (accés permanent, 

obert i comprensible a la informació pública rellevant per tal d’assegurar la 

comprensió i la cerca de matèries). 

3. Establir compromisos ètics i d’austeritat per als càrrecs electes i alts càrrecs 

de l’Administració local a través del Manual de bon govern a l’ajuntament, 

que elevin el compromís ètic i públic dels governants i esdevingui exigència 

permanent vers la ciutadania. El Manual de bon govern és d’obligat 

compliment per a tots els càrrecs electes de l’administració local. 

Catalogarà i reglamentarà també, l’ús dels espais i mitjans públics així com 

les despeses dels viatges oficials. 

4. Compromís de temps de resposta a totes les peticions i escrits dels 

ciutadans, en un termini màxim d’un mes. 
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5. Limitació dels mandats municipals i racionalització de les retribucions dels 

càrrecs electes.  

6. Creació d’una App per a mòbil i tablets on es pugui consultar en tot moment 

el pressupost de l’ajuntament, l’estat d’execució, les retribucions polítiques, 

els cost de les principals obres, etc. La transparència és un element 

imprescindible per a la relació entre ciutadania i govern.  

7. Promoure la creació de mecanismes de supervisió i d’atenció de queixes.  

8. Rendició de comptes sobre l’estat de la vila, sobre l’estat d’execució de les 

actuacions municipals o sobre l’estat del pressupost, al consell de la ciutat, 

en audiència pública o en el Ple Municipal, dues vegades a l’any. Retre 

comptes davant la ciutadania ha de ser i serà un element bàsic pel bon 

govern.  

9. Establir pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública, com a eina 

per ajudar al govern, a les empreses i la societat civil a lluitar contra la 

corrupció en l’àmbit de la contractació pública. Es tracta d’un procés que 

inclou un acord signat entre un govern i tots els licitadors en qualsevol 

contracte de l’Administració. El pacte estableix els drets i les obligacions en 

el sentit que cap de les parts del contracte pagarà, oferirà, exigirà o 

acceptarà suborn, ni participarà en conxorxa amb els competidors per 

obtenir el contracte. A més, els licitadors estaran obligats a revelar totes les 

comissions i despeses similars pagades que guardin relació amb el 

contracte. L’incompliment del pacte d’integritat genera un risc d’exclusió 

permanent del licitador. 

10. Plataforma electrònica pública i centralització de les compres. Significa la 

centralització de les compres de l’ajuntament mitjançant una plataforma 

electrònica pública per garantir la transparència de totes les compres. 

Aquesta centralització facilita la fiscalització, disminueix els casos de 

corrupció, promou la simplificació en la contractació i en disminueix els 
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costos i permet unificar la demanda de necessitats. A més, tot el procés és 

públic i els ciutadans poden fer-ne el seguiment mitjançant plataformes 

electròniques.  

11. Taules de contractació d’obres i serveis, oberts a la representació ciutadana 

i als mitjans de comunicació.  

12. Compromís d’especial visibilitat i transparència dels processos d’adjudicació 

de concursos d’obres i serveis.  

13. Compromís de visualització dels criteris d’atorgament de subvencions i 

publicació de les entitats subvencionades i de l’import corresponent. 

Rendiment de comptes de la destinació i de les actuacions de les entitats 

subvencionades. 

14. Compromís de publicitat, a la web o en els mitjans públics municipals, de la 

convocatòria de places per a nous contractes a l’Administració. 

15. Assegurar que els mitjans públics al servei de la ciutadania reflecteixin la 

pluralitat política i social del municipi, garantint la professionalitat i la 

independència. En aquest sentit, vetllarem per a que es respecti allò que 

defineix en el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local 

Pública.  

 

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

ciutadania i l’ajuntament. 

17. Garantir l’accés de la ciutadania i de les entitats a la informació relativa a 

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

18. Potenciar la prestació de serveis amb municipis veïns de la Vegueria 

Penedès, com a mesura per guanyar eficiència i possibilitar estalvis en la 

prestació de serveis públics municipals. En aquest sentit proposem crear 
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una plataforma on-line d’intercanvi de béns entre ajuntaments entre tots 

aquells ens que en vulguin formar part.   

 

PROPOSTES ESPECÍFIQUES PER AL FOMENT DE LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 

Des d’ERC no podem entendre la política sinó és a través de la participació de la 

ciutadania en la presa de decisions i de la validació constant de les actuacions del 

govern. És aleshores quan la participació constitueix un valor afegit per a la relació 

entre ajuntament i ciutadà, representant també una excel·lent base democràtica 

per a la construcció de la nova República catalana.  

Amb aquest propòsit fem les següents propostes: 

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

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

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

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

lo a les noves necessitats i donar la flexibilitat suficient per incorporar 

elements de democràcia deliberativa i directa i més implicació de la societat 

civil organitzada i la ciutadania en general a la política municipal. 

3. Establir com a eina de participació de la ciutadania la consulta popular per 

tal de validar projectes d’especial interès per la ciutat o un barri determinat. 

4. Realitzar cada 6 mesos una audiència pública per a donar comptes de 

l’estat de la vila, de l’estat del pressupost i de la feina realitzada o de les 

qüestions pendents. Els projectes emblemàtics, a més de planificar-los, 

explicar-los a la ciutadania i executar-los, cal que siguin avaluats sobre el 

grau de compliment i dels resultats obtinguts, amb responsabilitat i 

transparència. 
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5. Fer els pressupostos participatius, tant en la fase d’elaboració com en la 

seva avaluació posterior. Determinen aspectes clau dels pressupostos, les 

ordenances fiscals o la presa de decisions sobre aspectes controvertits, les 

prioritats d’actuació del govern municipal, com també l’avaluació posterior 

que se’n faci. Per poder garantir l’èxit d’aquesta proposta han de comptar 

amb participació plural i deliberació democràtica. En aquest sentit, pot ser 

positiu que comptin amb l’aval de les entitats de la societat civil organitzada, 

així com dels sectors clau de la vida municipal, com són els educatius, de la 

salut, de la cultura, de l’esport, de l’empresa, etc. Els pressupostos 

participatius ajuden a estendre el sentit de la responsabilitat social i el 

compromís de les entitats de la societat civil, pensant en el benefici comú 

de les persones i famílies ubicades en el seu entorn immediat, dins el barri, 

poble o ciutat. 

6. Desenvolupar polítiques de democràcia 2.0: vot per internet, enquestes, 

consultes, etc. 

7. Impulsar fórmules de cogestió d’equipaments amb la societat civil. 

8. Crear el Consell de Ciutat com a òrgan representatiu  - no electe – que 

tindrà com a objectiu assessorar a la corporació municipal i analitzar les 

polítiques públiques municipals. És el consell de consells o de patronats, i 

està integrat pels actuals ens de participació, més els organismes 

representatius de la ciutat i ciutadans a títol personal.  

 

9. Revisar les dinàmiques dels actuals òrgans de participació i reformular-los 

si cal, per a fer que esdevinguin espais de representació efectiva i activa de 

la ciutadania. Aquests tindran en el Consell de Ciutat la màxima 

representació. 

 

10.  Enfortir la xarxa associativa i garantir-ne la interlocució, la comunicació i la 

participació en els temes rellevants que afecten el municipi, amb especial 



 

17 

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

beneficien el conjunt de la població.  

 

11. Garantir la presència associativa a tots els consells de participació. 

 

 

1.2.POLÍTIQUES PEL PENEDÈS 

 

Ser del Penedès és la manera que tenim de ser catalans. El territori que formen 

les comarques de l’Alt i Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia configuren un entorn 

definit, cohesionat i amb identitat pròpia que cal desenvolupar. La lluita per 

aconseguir la Vegueria del Penedès no ha fet més que començar. 

 

Durant els últims anys el Parlament ha legislat aprovar i desenvolupar l’àmbit de 

planificació del Penedès, una eina fonamental per treballar des de la proximitat i 

apropar les decisions que afecten al territori al propi territori. Ara amb el procés 

constituent de la nova República catalana es té l’oportunitat d’aconseguir la 

Vegueria, aquest és el compromís d’ERC. Paral·lelament cal que des de les 

institucions municipals i supramunicipals s’avanci per anar construint aquest 

territori a partir de les eines que es tenen actualment.  

 

Així doncs i sabent que la construcció efectiva de l’ Àmbit Penedès, aprovat per 

unanimitat del Parlament i que demanem a la Generalitat que el desplegui 

totalment,  és clau tant per cohesionar territorialment  el conjunt dels municipis del 

Territori com per promoure l’economia a partir del treball conjunt de les Institucions 

que representen  les més de 400.000 persones que hi vivim. 

 

Per reforçar aquesta actuació i per tenir una interlocució democràticament 

representativa davant la Generalitat, ens comprometem a col·laborar en 
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l’ampliació de l’actual Mancomunitat de Municipis del Penedès - Garraf a tots els 

Ajuntaments de l’Àmbit Penedès, amb la creació d’un Servei del Territori que ajudi 

a avançar en aquest sentit, sense que s’hagi de constituir cap nou Organisme ni 

es generin noves despeses. 

 

D’altra banda, ERC de Vilafranca dóna suport a la declaració de la Plataforma per 

una Vegueria Pròpia, assumint dins el nostre programa electoral els continguts 

que en ella s’hi expressen. Volem deixar clar, que en aquest sentit, ens 

comprometem a:   

 

 

1. Promoure activitats polítiques i de mobilització per tal que el govern de la 

Generalitat I el Parlament desenvolupin i despleguin l’àmbit Penedès.  

 

2. Vetllar per a que el Govern de la Generalitat tingui en compte els àmbits 

funcionals territorials per a la planificació dels seus serveis i per a que 

qualsevol projecte de llei electoral de Catalunya contempli la unitat del 

Penedès.  

 

3. Treballar conjuntament amb tots els representants polítics per modificar la 

Llei de Vegueries i aprovar de manera definitiva la Vegueria Penedès. 

 

4. Posar sobre la taula en el debat constituent de la República la necessitat de 

la creació de la Vegueria Penedès. 

 

5. Col·laborar amb aquelles entitats de la societat civil que treballin per dur a 

terme aquests objectiu. 

 

6. Dur a terme accions per enfortir la demanda de la Vegueria Penedès entre 

la ciutadania.  

 



 

19 

Acompanyem declaració de la Plataforma per una Vegueria Pròpia. 

 

 

 

1.3. INDEPENDÈNCIA 

VILAFRANCA PER LA INDEPENDÈNCIA  

 

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

sigui Vilafranca, en l’inici del procés constituent del nou país, de la República 

catalana. Els vilafranquins i les vilafranquines som cridats a les urnes a partir d’una 

premissa: El 24 de maig és la primera volta de les eleccions plebiscitàries del 27 

de setembre.  

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

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

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

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

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

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

Així mateix, des d’Esquerra Republicana volem que Vilafranca empenyi en el 

procés cap a la independència i sigui protagonista de la imparable revolució 

democràtica que vivim. Tots som testimonis i protagonistes directes de la il·lusió 

compartida que vivim en els nostres barris, places i mercats. Es tracta d’una 

energia civil que també hem de posar al servei del municipi. 

 

 

DELS NOUS AJUNTAMENTS NAIXERÀ LA REPÚBLICA 

CATALANA  
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En les properes eleccions sorgiran els nous ajuntaments que protagonitzaran la 

fase decisiva del procés. És clau per al país disposar d’alcaldes, regidors, 

consistoris i municipis compromesos amb l’exercici del dret a decidir i l’assoliment 

de la independència, fent costat a la majoria social i a les institucions de la 

Generalitat: el president i el parlament. I amb ERC Vilafranca ho serà. 

Sabem que el procés viurà fases decisives en els propers mesos i la 

implementació del full de ruta cap a la independència no serà una camí planer. El 

desafiament democràtic a l’Estat per poder fer la transició real, enllestir les 

estructures d’estat i referendar la futura constitució catalana requerirà una 

fortalesa i un compromís personal i institucional dels càrrecs electes municipals. 

Els ajuntaments i els organismes supralocals seran una eina, sens dubte, decisiva 

per engegar el procés constituent i culminar-lo amb èxit amb la proclamació de la 

República catalana com a nou estat d’Europa.  

 

En aquest sentit, els càrrecs electes municipals d’Esquerra Republicana es 

comprometen a dur a terme les accions següents:  

 

 Tenir una participació pro-activa de Vilafranca i els seus representants en 

l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Reafirmar el suport 

del Ple a l’Associació. 

 Impulsar mocions de suport al dret a decidir, suport a la sobirania individual 

i col·lectiva dels ciutadans de Catalunya i de suport al procés cap a la 

independència.  

 Exercir i fomentar la unitat d’acció amb totes les forces polítiques i 

representants electes compromeses amb el procés a la independència i 

amb el dret a decidir. 
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 Facilitar l’acció i cooperar amb les organitzacions de la societat civil 

sobiranista: AMI, ANC, Òmnium, Sobirania i Justícia, Catalunya Diu Prou, 

etc.  

 Exercir la sobirania fiscal des dels ajuntaments en coordinació amb la 

Generalitat i la societat civil sobiranista.  

 recolzar l’acció i posar-se a disposició de les principals institucions del país 

(Presidència del Govern i Parlament) durant tot el procés constituent, des 

de la declaració fins la proclamació de la independència.  

 Cooperar amb el Govern de la Generalitat en la realització de les 

estructures d’estat i la internacionalització del procés constituent.  

 Fomentar el posicionament de les organitzacions municipalistes (AMC i 

FMC) a donar suport al procés.  

 Participar pro-activament en la constitució d’una «Assemblea de càrrecs 

electes» com a eina d’expressió de la voluntat democràtica i representativa.  

 

 La simbologia institucional de Vilafranca anirà encarada a la construcció 

nacional i a l’assoliment de la independència. 

 

 Potenciar els actes cívics amb la participació de la societat civil, com per 

exemple la Diada de l’11 de setembre. 

 

 

 

 

2. LA VILAFRANCA DE LES PERSONES 

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

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

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

universalització de l’accés als serveis socials. 

Cal treballar perquè la inversió social no sigui un àmbit infradotat del pressupost 

municipal, i se li ha d’atorgar la importància que requereix per la repercussió que 

té sobre la població, ja que en aquests moments de dificultats econòmiques, la 

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

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

l’economia local. 

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

de treball d'ERC, mitjançant programes municipals que lluitin contra la marginació i 

per la cohesió social. 

 

2.1. EDUCACIÓ 

 

L’educació constitueix per a Esquerra un dels principals eixos de la seva acció 

política, amb un destacat valor estratègic dins del projecte global de construcció 

nacional.  

L’escola és un dels àmbits en el qual es reflecteixen de manera més evident les 

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

s’ha de contribuir a estructurar un sistema educatiu propi amb major capacitat de 

resposta als nous reptes educatius i socials des de la proximitat, que garanteixi la 

igualtat d’oportunitats per a tothom i que treballi per combatre l’exclusió social. 

Entenem que l’educació és cosa de tots, no només dels mestres, i per aquest 

motiu cal ajudar i donar la cobertura necessària per aconseguir que tot l'alumnat 

tingui igualtat d’oportunitats en el sí d’una escola inclusiva.  
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Les propostes d’ERC en l’àmbit educatiu són les següents: 

 

 Potenciar i ampliar els Plans Educatius d’Entorn a les diferents escoles per 

contribuir a donar una resposta integrada i global a les necessitats 

educatives de tot l’alumnat, amb una atenció especial al més fràgil. S’han 

de superar les dinàmiques de fragmentació dels espais educatius i 

desenvolupar projectes comunitaris amb les famílies, el barri, el veïnat, 

l’espai públic, l’esport ... que permetin un treball educatiu d’entorn. 

D’aquesta manera també obrim els centres educatius a la ciutadania com a 

espais d’ús col·lectiu, fora de l’horari escolar. 

 

 Elaborar un pla estratègic vinculat a la música i a la cultura popular que 

inclogui els diferents agents socioculturals de la vila (balls populars de la 

Festa Major, el Vinseum, l'Escola de Música, l'Escola d'Arts…) per a 

realitzar conjuntament projectes als centres educatius. 

 Potenciar les activitats que cohesionin les diferents escoles de la vila a 

través de projectes com la Fira Musical (Cicle Inicial i Cicle Mitjà), el Sona 

(a 5è) la Cantata Memorial Josep Anton Casas (6è), o el Corrandaescoles.  

En aquest sentit elaborarem propostes per als centres educatius que 

fomentin el coneixement del patrimoni, de la història i de la cultura 

tradicional i popular de Vilafranca, així com el caràcter marcadament 

vitivinícola del Penedès.  

 Articular i coordinar la disponibilitat de voluntariat en el territori per 

col·laborar educativament en activitats complementàries en aquells entorns 

amb més necessitats. 

 Treballar per aconseguir una escolarització equilibrada de l’alumnat a través 

de la participació a les Oficines Municipals d’Educació (OME), de manera 

que tots els centres del municipi assumeixin iguals quotes de compromís 

social.  
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 Fer realitat el local de joves. Realitzarem un procés participatiu per rebre les 

demandes del jovent sobre quines tasques i quines necessitats ha 

d’afrontar el local de joves.  

 

 Fomentar la creació d'espais pel jovent i desenvolupar les seves activitats 

d'oci relacionades amb la cultura i l'associacionisme, com són els bucs 

d'assaig, pels grups de música locals o sales de concerts autogestionades 

per l'ajuntament. 

 

 Realitzar una diagnosi dels recursos socials i econòmics que necessitem 

per a fer front a totes les necessitats educatives actuals. Treballar per exigir 

la disposició de tots ells, i treballar en xarxa amb tots els professionals que 

intervenen amb els alumnes i les famílies amb risc social (psicòlegs, 

educadors socials, metges, famílies...). 

 Revisar i donar continuïtat als programes d’ajut a l’escolarització (sortides / 

material escolar / llibres) i als ajuts de menjador, per garantir que cap infant 

es quedi sense poder participar en les activitats del centre per raons 

econòmiques o socials.  

 Treballar per a cobrir les necessitats reals de vetlladors per l’alumnat amb 

discapacitats i per a aconseguir més recursos per a les Unitats de Suports a 

les Necessitats Educatives (UNEE).   

 Potenciar el Consell Escolar Municipal com a òrgan de consulta i 

participació real, trencant l’actual funcionament merament informatiu i poc 

motivador. 

 Continuar amb el programa de reutilització de llibres de text a primària, 

revisant amb els centres educatius el funcionament a cada escola, amb 

l’objectiu de millorar el que calgui. 

 Defensar el català com a llengua vehicular. 
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 Aplicar la tarificació social en els preus de la matrícules i de les quotes de 

l’Escola Municipal de Música Ma. Dolors Calvet, de l'Escola Municipal d'Art 

Arsenal i de l’Escavi. Aquesta tarificació social també es podria realitzar a 

les activitats de lleure (extraescolars i casals).  

 Treballar per a la millora dels serveis de neteja, manteniment i consergeria 

dels edificis escolars i realitzar un manteniment adequat de les centres 

educatius.  

 Preveure i planificar l’increment de places d’Ensenyament Secundari que hi 

haurà els propers anys. Exigir l’adequació del nou Institut de La Girada ja 

que actualment es troba en mòduls prefabricats. 

 Obrir una segona Casa Petita, espai de joc i trobada entre infants de 0 a 3 

anys, per ampliar l’excel·lent servei que està oferint la Casa Petita actual, i 

poder oferir aquest servei a altres famílies de la vila. 

 Treballar per ampliar les places de llars d’infants de 0 a 8 mesos. 

 Buscar el finançament per a obrir la segona biblioteca, ja que és un espai 

que no solament ajuda a promoure la cultura si no que també és un espai 

de trobada i obertura al món. 

 Millorar la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars per a tot l’alumnat 

dels centres educatius (primària i secundària), en horari no lectiu i, sobretot, 

en els períodes de vacances o en horaris intensius (instituts).    

 Donar suports específics a l'Escola de Mares i Pares i a les AMPA's. És 

necessari atribuir a les famílies un paper destacat en la millora del sistema 

educatiu.  

 Atendre de manera correcta i acurada l'alumnat d'educació especial, tant 

pel que fa als ensenyaments obligatoris com als postobligatoris i també a la 

seva transició al món laboral. 
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 Fomentar la cooperació entre l'administració pública, els centres educatius, 

les famílies i els especialistes per tal d'atendre les necessitats educatives 

especials concretes i analitzar cada cas en particular fent un seguiment i 

aportant els recursos necessaris a tots els agents implicats en el creixement 

integral de l'infant o jove.  

 

 Posar a disposició del jovent una oferta d’activitats extra curriculars que 

permeten complementar la seva formació en altres àmbits fora de les 

escoles, garantint l’accés universal mitjançant preus adaptats als recursos 

familiars o subvencions (tarifació social). 

 

 Potenciar l'associacionisme juvenil com a espai d’educació integral infantil i 

juvenil, així com desenvolupar el potencial educatiu, transformador i 

d’aprenentatge i servei de l’associacionisme a través de formacions, 

subvencions o visibilitat, entre d’altres estratègies que n’assegurin el suport 

i l’autonomia a la vegada. 

 

 Impulsar la col·laboració entre el jovent, tractant de garantir mecanismes 

d’ajuda entre el propi alumnat. Per això cal potenciar borses de repàs, on 

les persones que desitgen rebre classes de repàs puguin accedir a totes les 

persones que ofereixen ajuda en l’estudi. Cal impulsar la promoció de grups 

d’estudi a les sales habilitades per als estudiants.  

 

 Fomentar la relació entre les associacions juvenils dels centres educatius 

per tal de promoure la participació del jovent.  

 

 Consolidar les beques menjador com a eina per combatre la malnutrició 

infantil i juvenil en l'actual context social i econòmic , que cap infant o jove 

es quedi sense els cinc àpats recomanats al dia. 
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 Formar la comunitat educativa sobre mediació per als casos d'abús escolar, 

així com en la prevenció de violència masclista entre els i les joves. 

 

 L’Ajuntament farà tot el possible per facilitar el desplaçament dels joves del 

territori als centres educatius. Creant una borsa de transport a la web del 

SIAJ, impulsant un bus directe entre Vilafranca i la UAB, entre d’altres 

mesures similars.  

 

 Promoure des del Ajuntament la desobediència davant de la LOMQE, i 

oferir suport als centres educatius que no l'apliquin. 

 

 Evitar noves cessions de terrenys públics per a la instal·lació d'escoles 

privades o concertades i garantir que el sòl destinat a instal·lacions 

educatives l'ocupen centres públics. 

 

 Vetllar perquè a tots els centres educatius municipals no s’hi imparteixi una 

educació sexista i estereotipada. Promoure l’educació específica a instituts 

en temàtiques de gènere. Fer xerrades i tallers sobre: relacions afectives i 

sexuals no abusives, micromasclismes, pressió estètica, trastorns 

alimentaris, noves masculinitats, etc. Així com promoure xerrades a les 

AMPAs sobre estereotips I educació no sexista. 

 

 Ampliar els horaris de les sales d’estudi per a fer-los aptes als calendaris 

d’exàmens. Així com possibilitar un espai on poder estudiar els diumenges.  

 

 Habilitar el pati de l’Escavi, per tal que els estudiants que usen la sala 

d’estudi tinguin un espai per dinar. 
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 Ubicar a les sales d’estudi espais per poder treballar en grup, sense que 

aquest fet perjudiqui la resta dels estudiants. 

 

FORMACIÓ 

 

 Empènyer a la millora dels nivells educatius i formatius dels ciutadans i 

ciutadanes al llarg de la vida. Fins ara, el sistema educatiu tradicional es 

basava en el concepte d’estudiar durant uns quants anys per tal de treballar 

tota la vida, actualment, el paradigma ha canviat, de manera que la 

continuïtat en l’activitat laboral exigeix haver d’estudiar tota la vida. 

 Col·laborar activament amb els centres d'educació secundària obligatòria 

del municipi en la cogestió i la implementació de Programes de 

Diversificació Curricular, com a mesura d’atenció a la diversitat dissenyada 

per a aquells alumnes que presenten dificultats generalitzades 

d’aprenentatge a l’ESO. 

 Potenciar la formació professional, universalitzant els cicles formatius de 

grau mitjà, adaptant l’oferta dels programes de formació professional 

adreçats a joves sense titulació a les necessitats de l’entorn, incrementar 

l’oferta dels cicles formatius de grau superior i ampliar l’oferta general de les 

diverses formacions professionalitzadores per donar respostes 

contextualitzades tant a les necessitats de les persones com de les 

empreses. La formació professional ha d’anar vinculada al foment de 

l’ocupació i al mercat del treball. 

 Implementar propostes d’intervenció proactives en la lluita contra 

l’absentisme escolar, la desafecció i l’abandonament. L’absència de 

polítiques educatives integrades o les de caràcter exclusivament reactiu no 

han contribuït a reduir els índex en aquests àmbits. 

 Buscar acords per tal de portar estudis universitaris a Vilafranca. 
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 Valorar la recerca de nous espais per a l'Escola Muncipal de Música Ma. 

Dolors Calvet (propers a l'actual emplaçament) mentre no arriba 

l'emplaçament definitiu. Treballar al costat de l'escola per a millorar la 

manca d'espais actuals i la incorporació de nous estudis musicals.   

 Donar ple suport a les necessitats i als projectes de l'Escola Municipal d’Art 

Artsenal. Recuperar les especialitats de Ceràmica i Pintura. 

 Repensar l'ESCAVI i elaborar un projecte que l'activi com a centre de 

formació i de dinamització empresarial, on hi participin tots els agents del 

territori que treballen i fomenten la Capitalitat del Vi i l'enoturisme (empreses 

capdavanteres, l’Innovi, l’Incavi, el Vijazz, l'Escola de Viticultura i Enologia 

d'Espeills, el Vinseum, les Denominacions d'Origen, etc.) Cal activar-los 

com un únic ecosistema potent, enllaçat i dinamitzat des del propi sector, 

amb els suports públics que calguin per a que esdevingui un referent a 

Catalunya i a Europa.  

 Treballar per a que l'Escola d'Adults tingui més suport econòmic i de 

recursos, i pugui ampliar l'actual oferta formativa i augmentar la seva difusió 

entre la ciutadania.   

 

 

2.2.CULTURA 

 

Una bona política cultural, coherent però incisiva, permet la vertebració social i la 

construcció nacional. La ciutadania del nostre país, tant a títol individual com 

col·lectiu, ha de poder accedir, dins del seu entorn social, als recursos culturals i la 

seva difusió. La cultura ens dóna consciència de qui som i on volem arribar com a 

poble. 

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

per fer front als moments difícils com els que ens toca viure. I més democràtic i 
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solidari. Invertir en cultura, en polítiques culturals, és una inversió en la societat 

per se, que si bé no té un efecte retorn immediat, sí que té un resultat a mitjà i llarg 

termini de gran transcendència. 

 

Per això cal considerar el sistema cultural dels municipis com un pilar bàsic de 

l’Estat del Benestar. Són molts els estudis científics que demostren que les 

persones que tenen una activitat cultural intensa gaudeixen de millor salut i viuen 

més anys. La cultura, a més a més, és una eina de primer nivell per combatre 

patologies socials com la soledat, les malalties mentals, els fracàs escolar o la 

xenofòbia. 

El valor econòmic de la cultura és essencial, en una doble vessant: una capacitat 

productiva d'alt poder regenerador i una càrrega simbòlica renovadora però, al 

mateix temps, reafirmadora de la identitat, com a eina imprescindible per garantir 

una òptima cohesió social.  

La crisi econòmica i les polítiques tributàries injustes del govern espanyol com la 

incrementació de l’IVA han repercutit negativament en l’accés a les activitats 

culturals de pagament. És per això que cal impulsar de forma immediata polítiques 

de suport a la demanda ja sigui en forma de rebaixes dels preus públics dels 

serveis culturals al públic en general com de l’ampliació dels beneficiaris de 

descomptes (o de la gratuïtat) als col·lectius més desafavorits. 

Per ERC, la cultura és un eix de cohesió social i de participació ciutadana, i un 

motor econòmic de la societat i del territori. 

Les propostes són: 

 

ACCIÓ CULTURAL 

 Impulsar la creació del Consell Municipal de Cultura amb representació de 

l’Ajuntament, les entitats i els agents culturals locals. El Consell ha 

d'abordar la política cultural des d'una visió global i coordinar els treballs de 
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les quatre àrees principals d'activitat cultural: creació artística, cultura 

popular, patrimoni cultural i comissió de festes i esdeveniments. 

 Vetllar per la possibilitat d’accés de tota la ciutadania als ensenyaments 

artístics. 

 Incidir, mitjançant programes específics, en el caràcter integrador i 

saludable de l’esport, la cultura i el lleure, enfront de la violència, l’incivisme 

i la intolerància. 

 Fomentar la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions 

de caràcter social, cultural, esportiu i solidari. Afavorir que la població 

nouvinguda participi. 

 Participar activament en les manifestacions col·lectives que configuren la 

personalitat del municipi. 

 Realitzar un acte anual d'acollida als nous empadronats al municipi i facilitar 

un ―catàleg‖ de serveis a la seva disposició. 

 Potenciar l'agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format analògic i 

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

la informació sobre els equipaments culturals del municipi, l’agenda d’actes 

i festes, les novetats a les biblioteques, etc. 

 Establir la interrelació entre les entitats, les empreses privades i 

l’Ajuntament a l’hora de programar les seves activitats i racionalitzar el 

calendari cultural anual. 

 Coordinar i compartir la programació cultural de Vilafranca amb la resta de 

municipis de la comarca i sobretot de les ciutats més grans de la Vegueria 

Penedès (Vilanova-Igualada-Vendrell). Promocionar descomptes i en 

alguns casos facilitar transport col·lectiu en els esdeveniments més 

importants d'aquestes ciutats. Treballar per a que les diferents ofertes de 

programació culturals de les comarques veïnes es complementin les unes 

amb les altres. 
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 Vetllar per la correcta gestió dels equipaments i dels serveis. Coordinar i 

mantenir els equipaments culturals de la vila, afavorint la participació dels 

ciutadans en el seu us d’una manera responsable. 

 Fomentar i impulsar la creació artística local i promoure la presència de 

joves creadors del municipi en el seu territori.  

 - Oferir locals amb lloguers preferencials a disposició dels joves artistes a 

preus per sota dels de mercat.  

 

 Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els 

seus àmbits, prioritzant la programació d’espectacles, concerts i activitats 

vinculades a aquesta. 

 Afavorir l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans. 

 - Obrir casals culturals dels Països Catalans i organitzar jornades de 

descoberta dels Països Catalans. 

 

 Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada en 

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

normalització lingüística. 

 Fomentar i potenciar les programacions locals en l’àmbit de les arts 

escèniques. 

 Potenciar tarifes preferencials per a joves en els esdeveniments i llocs 

culturals (cinemes, teatres, biblioteques, museus…). 

 

 Suport a tots els àmbits culturals i creació de premis en cadascun d’ells: 

teatre, música, dansa, literatura, audiovisual, arts plàstiques, cultura i 

patrimoni. 
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 Promocionar l’obra d’artistes i autors/es locals mitjançant el web municipal, 

facilitant-los un punt de trobada i contacte virtual amb programadors/es, 

artistes i autors/es. 

 Posar a disposició de les entitats de la vila, i sobretot dels grups de teatre, 

el Teatre Cal Bolet, per tal d'ampliar les possibilitats d'espais d'assaig i 

d'actuacions. 

 Obrir un altre espai per a activitats, exposicions i instal·lacions ... alternatiu 

a la capella de sant Joan, per tal que Vilafranca pugui acollir un major 

nombre d’activitats i expressions culturals. 

 Promoure un increment de les despeses corrents en cultura, així com les 

inversions en equipaments culturals per tal de garantir un bon accés i unes 

bones condicions de servei a tots els ciutadans i ciutadanes. 

 Coordinar i fomentar la utilització dels diversos locals municipals que estan 

repartits per la vila per a oferir més espais alternatius a l'Escorxador, com 

les Associacions de Veïns, els centres educatius i d’altres edificis 

municipals, que no s’utilitzen habitualment.  

 Promoure i/o afavorir la creació de noves entitats que es diferenciïn de les 

que ja existeixen aportant nous tipus d’activitats culturals dins de la 

Vilafranca tradicional. 

 Garantir la renovació suficient dels fons bibliogràfics de les biblioteques per 

tal d’adequar-los als indicadors recomanats internacionalment, garantint així 

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

ciutadania. 

 Finalitzar l'Auditori Municipal.  

 

PATRIMONI CULTURAL 
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 Elaborar polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular, la 

recuperació de la memòria històrica vinculada al municipi i la potenciació 

del coneixement del seu patrimoni, material i immaterial. 

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

difondre la memòria del territori. 

 Promoure una política de memòria històrica a través de la recerca, l’estudi i 

la difusió del patrimoni tangible i intangible del municipi. Impulsar la 

col·laboració amb els grups d’història local, la vinculació a espais de 

memòria existents — museus, centres d’interpretació, rutes, etc.—, la 

presentació d’exposicions, les visites ciutadanes col·lectives i el treball 

compartit dels organismes responsables d’educació, turisme i patrimoni.  

 A banda del patrimoni popular i tradicional i el món de la vinya del vi, 

Vilafranca també és rica en molts altres aspectes, com l’arquitectònic o el 

documental, que ens ajuden a comprendre la nostra història. Donarem 

suport a les iniciatives que recuperin, millorin, difonguin i donin nova vida al 

patrimoni de Vilafranca en tots els seus aspectes. 

 Treballar per a la restauració del Claustre dels Trinitaris.  

 Estudiar la recuperació la Capella dels Dolors, única construcció barroca de 

Vilafranca, mitjançant un conveni, per a que es converteixi en un espai 

d’activitat cultural.  

 Donar suport a la conservació i posada al dia de nombroses construccions 

particulars que acullen un ric patrimoni artístic i arquitectònic per tal de 

obrir-lo al públic. 

 Vetllar per a que s'apliqui la carta arqueològica que cataloga els jaciments 

arqueològics de Vilafranca per tal de protegir-los i afavorir la recerca i el seu 

coneixement. 

 Treballar des del Departament de Turisme i des dels mitjans de 

comunicació locals, per millorar la promoció i difusió de les activitats 
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relacionades amb el patrimoni de Vilafranca mitjançant visites guiades, 

itineraris culturals i històrics, i programes culturals d’història i patrimoni local 

i comarcal. 

 

 

FESTA I CULTURA POPULAR 

 

Des d’ERC volem millorar, fomentar i potenciar el coneixement i la participació en 

els esdeveniments culturals del Cicle Festiu de la vila, a través d'un calendari 

cultural anual racionalitzat, més ric, divers i participatiu.  

 

 Creiem necessari ampliar la oferta amb noves propostes que complementin 

les diferents actuals iniciatives. 

 Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i entitats 

locals, a les manifestacions de la cultura popular i tradicional, especialment 

les que siguin pròpies del municipi, així com també les de nova creació. 

 Promourem com a element central la capitalitat de Vilafranca en el món de 

la cultura popular i tradicional a Catalunya (Grallers, Castellers, balls 

populars i manifestacions i festes tradicionals). 

 Treballarem per ordenar i potenciar més la Festa Major i millorar la 

Fundació per tenir fons per a una festa de referència. Cal fomentar la 

participació de més vilafranquins a la Festa Major. 

 Promoure l’estudi de la Festa Major i dels seus elements. Vetllar per a que 

tots els elements que formen la Festa Major tinguin una bona qualitat i fer 

que Vilafranca esdevingui el punt de referència del món de la cultura 

tradicional de Catalunya. 
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 Repensar la Casa de la Festa Major per a que pugui ser un element de 

referència de tot aquest procés, donant suport a totes les iniciatives que 

promoguin l’excel·lència del nostre patrimoni popular i tradicional. Millorar i 

actualitzar l’espai com a Casa Museu.  

 Fomentar la col·laboració amb les entitats i particulars per a  l'oferiment de 

propostes de qualitat com: el Dia del Graller, la Diada de Corpus dels 

gegants, les diades castelleres, les publicacions, etc. 

 Crear esdeveniments periòdics, amb un caire lúdic, per fer descobrir la 

cultura als joves que hi tenen un difícil accés i, alhora, facilitar que el seu 

interès pugui introduir-los en diferents camps de la cultura, com podria ser 

l’art, entre d’altres.  

 

 

EL VI I EL PAISATGE DE LA VINYA I EL VI 

 

 Vilafranca té actualment tres elements que donen a conèixer el patrimoni 

del món del vi i la vinya des de tres vessants culturals ben diferents: el 

Vinseum, el Festival Vijazz i el Festival Most. El patrimoni, la música i el 

cinema. Des d'ERC apostem per potenciar i unir aquests esdeveniments i 

l'equipament del VINSEUM en un fil conductor al llarg de l’any com a 

elements principals del vi i la vinya a Vilafranca i el Penedès.  

 Cal coordinar totes les accions i expressions culturals al voltant del món de 

la viinya i el vi, per tal de multiplicar totes les seves potencialitats, 

connectant tots els agents del territori que treballen aquests sectors des de 

les diferents vessants; cultural, turística, social i econòmica. Cal sortir de 

Vilafranca i connectar-nos al Penedès, a Catalunya i al món.   

 Cal fer del VINSEUM el Museu del Vi de Catalunya. Cal que sigui el punt 

central de la cultura de la vinya i el vi creant propostes (exposicions 
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itinerants, activitats culturals) conjuntament entre els diferents museus de la 

Vegueria Penedès (Vilanova - Sitges - Vilafranca - Igualada) per enfortir la 

identitat penedesenca.  

 Cal millorar les instal·lacions del VINSEUM per tal que conservi 

adequadament el patrimoni comarcal i tingui un magatzem arqueològic en 

les condicions necessàries per tal que sigui el definitiu.   

 

2.3.MITJANS DE COMUNICACIÓ  

 

El dret a la informació forma part de les llibertats bàsiques de la ciutadania i els 

mitjans de comunicació han esdevingut un important actor comunicatiu i social. 

Molts mitjans de comunicació locals van ser els primers a dur a terme aquesta 

funció i van esdevenir degans quan encara no hi havia mitjans en l’àmbit nacional 

català, malgrat que era un sector important en el foment de la llengua i la cultura 

catalanes. 

La seva presència ha permès que hi hagi un sistema comunicatiu més 

descentralitzat, una possibilitat de participació de la ciutadania en els mitjans i 

també més pluralitat de veus. Històricament, també han desenvolupat un paper 

central en el procés de recuperació nacional, cultural i política de Catalunya, 

després de la dictadura franquista. 

Des d'ERC ens plantegem:  

 

1. Vetllar per uns serveis de comunicació públics de qualitat (ràdio i TV) al 

servei de Vilafranca i la comarca. 

 

2. Donar suport a la producció de continguts audiovisuals, afavorint la 

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

especifiques d’ajut per a la producció. 
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3. Treballar per a la creació d'un mitjà àudiovisual d'àmbit Vegueria Penedès. 

 

2.4.POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 

L’ofensiva contra la llengua catalana és forta i s’ha fet notar darrerament amb 

diferents sentències que posen en risc per exemple la immersió lingüística a les 

nostres escoles. Davant d’aquest fet només hi pot haver una actitud acceptable. 

Continuar endavant i defensar la nostra llengua.  

 

Proposem: 

 

1. Promoure totes les accions necessàries per fer del català la llengua de 

cohesió social. Treballarem per a fer que el català arribi a la plena 

normalització en tots els àmbits de la vila.  

2. Garantir els drets lingüístics de tota la ciutadania. 

3. Potenciar els cursos de català per a tothom que vulgui aprendre’l o millorar-

lo. 

 

4. Fomentar els programes de voluntariat per la llengua. 

 

5. Vetllar pel compliment de l’ordenança que obliga a retolar els comerços 

com a mínim en català.  

 

6. Implicar les entitats de la vila que comparteixin els objectius en els 

programes a favor del català. 

 

7. Desenvolupar les parelles lingüístiques joves per permetre als joves 

immigrants que s’integrin més fàcilment i organitzar esdeveniments 

relacionats amb la llengua, fets pels joves i dirigits als joves. 
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2.5.SALUT 

 

Tot i ser una competència que correspon a la Generalitat de Catalunya, actuarem 

propositiva i activament en l’àmbit de la salut impulsant programes per diferents 

sectors d’edat. 

 

En aquest sentit, proposem: 

 

1. Vetllar per tal que no disminueixi l’activitat contractada per part del Servei 

Català de la Salut en els centres públics de Vilafranca. 

 

2. Vetllar per a que no es privatitzin més serveis públics i també per garantir 

les condicions de treball dignes per a tots els treballadors de la sanitat. 

 

3. Pressionar per tal que la línia d’atenció als pacients subaguts vingui a 

Vilafranca. 

 

4. Potenciar el Consell  Municipal de Salut per tal que sigui un òrgan consultiu 

i de participació format per l’Ajuntament, entitats, representants dels 

treballadors, grups i associacions que treballin en l’àmbit de la salut.  

 

5. Potenciar la visió comarcal i de Vegueria, alhora de planificar la gestió 

sanitària i els serveis, ja que totes les entitats atenten veïns de la comarca 

tot i estar ubicades a Vilafranca. 

 

6. Defensar una visió conjunta de la gestió de totes les entitats sanitàries del 

territori, que vetlli per defensar els serveis públic, que no retalli cap servei, 

que potenciï una sanitat de qualitat, una atenció als malats i a les famílies 

adequades i unes condicions de treball dignes per als treballadors. 
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7. Promoure l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la 

salut. 

 

8. Reforçar els programes de prevenció i informació sobre la 

drogodependència, l’alcoholisme i el tabaquisme. 

 

9. Donar suport a les accions de formació i prevenció que tinguin a veure amb 

la salut  als centres educatius, al personal públic, a les entitats, etc. 

 

10. Potenciar que la xarxa de salut estigui coordinada i ben relacionada amb les 

entitats i associacions que sorgeixen de la societat civil com l'Associació de 

Familiars d’Alzheimer-Llambrusca, l'associació Ampert, etc. 

 

2.6.ACCIÓ SOCIAL 

 

Per nosaltres la inversió social i els serveis socials són prioritat màxima. Ara és el 

temps en què s’ha de pensar en les persones, s’ha d’invertir on és més necessari i 

s’ha de pensar en construir, no tants edificis ni equipaments, sinó en construir una 

societat més justa. 

Des d’ERC no volem una Vilafranca a dues velocitats, volem una Vilafranca on les 

persones hi puguem viure de manera digne i on les llibertats i els drets més bàsics 

estiguin garantits. Des d’ERC ens comprometem a treballar a fons per poder donar 

el tomb a aquesta situació que estem vivint.  

Proposem: 

 

1. Adaptar la xarxa bàsica d’atenció social primària a les noves situacions de 

pobresa i intervenir de forma transversal i integral des de les diferents 
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regidories, per minimitzar l’impacte de la pobresa en la infància i 

l’adolescència, augmentant el pressupost destinat a oferir suport a 

situacions familiars de precarietat econòmica. 

2. Plantejar un pla contra les desigualtats socials, augmentant el pressupost 

destinat a oferir suport a situacions familiars de precarietat econòmica 

(pobresa econòmica, alimentària, energètica, desnonaments, etc.). 

3. Realitzar el catàleg de serveis socials i apropar la informació a la població. 

Informar i donar a conèixer els tràmits, serveis i recursos  que  es gestionen 

i formen part  dels serveis socials municipals. 

4. Promoure i recolzar, especialment, la coordinació dels serveis socials i 

serveis sanitaris impulsant una història sòcio-sanitària individual, comuna i 

compartida entre l’atenció sanitària i els serveis socials. 

5. Promoure i donar suport al voluntariat i a l’acció voluntària com a model de  

persones i de comunitat compromeses amb les necessitats socials. 

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

models familiars. 

7. Potenciar programes que ajudin a minimitzar l’impacte de la pobresa en la 

infància i adolescència. 

8. Garantir que els ajuts a l’escolarització donin resposta a les necessitats 

reals de les famílies, això requereix un treball transversal de serveis socials 

i els serveis d’educació. 

9. Vetllar per tal de què l’oferta de lleure infantil i juvenil de les diferents 

entitats de la Vila i municipals siguin accessibles a totes les realitats 

econòmiques i familiars existents. 

10. Vetllar per tal de què el Centre Obert municipal esdevingui un equipament 

destinat a prevenir, detectar i protegir situacions de fragilitat social, 

maltractament o negligència envers la infància. 
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11. Fomentar les escoles de famílies com un espai i un recurs formatiu i de 

suport al conjunt de les famílies. 

 

2.7.GENT GRAN  

 

En els darrers anys, els canvis demogràfics i l'evolució social han generat un 

important augment de l’esperança de vida a casa nostra, la qual cosa ha provocat 

un increment, que anirà en augment, del pes social de la gent gran. Les 

administracions tenen com a un dels principals objectius promoure la qualitat de 

vida i el benestar a tots els nivells en aquest procés d’envelliment. Des dels 

ajuntaments, doncs, cal promocionar un conjunt d’accions que han de portar a 

visibilitzar la gent gran, a fer-los partícips per exercir els seus drets i deures, sense 

oblidar de promoure la interrelació entre persones de diferents generacions. 

 

En aquest sentit, proposem: 

 

1. Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que 

els afectin directament. 

 

2. Impulsar polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent 

gran i la gent jove. Compartir temps i experiències. 

 

3. Potenciar els plans de dinamització socio-cultural per a la gent gran. 

 

4. Estimular, integrar i promocionar la gent gran perquè es vinculi amb el seu 

entorn veïnal i socio-cultural. 

 

5. Impulsar l’ampliació del Servei de Teleassistència per a persones soles 

majors de 85 anys i reduïr la llista d’espera al recurs. 
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6. Vetllar per l’augment de places concertades de residència assistida i de 

centre de dia per a persones grans per tal de reduïr el temps d’espera en 

accedir al servei. 

7. Vetllar per la consolidació i ampliació de serveis de suport a domicili per tal 

d’afavorir que la persona gran i/o amb dependència pugui romandre en el 

seu entorn social i familiar el màxim temps possible. 

8. Consolidar les polítiques de suport a l’autonomia personal, especialment a 

les persones grans que viuen soles, a les persones amb dependència i a 

les cuidadores. 

9. Crear una xarxa de bon veïnatge (voluntariat), per estar al cas i fer estones 

de companyia a les persones grans que viuen soles. Sobretot si no tenen 

bon suport familiar.  

 

10. Impulsar la construcció dels pisos tutelats previstos per a gent gran, a l'Antic 

Cinema Victòria i a la Rambla de Sant Francesc. 

 

11. Oferir a les famílies que tenen un malalt d'Alzheimer que ja ha passat la 

primera fase de la malatia i torna al domicili, un estudi per ajudar a la família 

o cuidador a tenir cura del malalt a casa.  

 

12. Estudiar la possibilitat d'oferir un xec-servei d’estimulació cognitiva a 

domicili a aquelles persones grans amb: mobilitat reduïda, o que no tenen 

familiars que el puguin acompanyar als tallers, o que ja no puguin accedir 

als tallers de memòria per a gent gran sana que s'organitzen, etc … 

 

13. Treballar al costat de les associacions i dels casals d'avis per a que tothom 

pugui tenir una vellesa digne i activa.  
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2.8.ESPORTS 

 

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

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

a motor de canvi. Ho és a nivell individual, ja que la seva incorporació a l’estil de 

vida de les persones els permet gaudir de major qualitat de vida. 

També ho és a l’hora d’enfortir la cohesió social dels nostres pobles i barris a 

través de la incorporació del projecte esportiu del municipi al projecte esportiu dels 

centres docents, a través de la promoció de la salut mitjançant l’esport o a través 

de la incorporació de les persones nouvingudes a la ciutadania plena, fent servir 

l’esport com a eina de socialització i d’arrelament al país. 

Les propostes per a potenciar l’esport educatiu, de salut i ciutadà, són: 

 

1. Potenciar, d’acord amb els centres docents i les associacions esportives 

escolars, la pràctica esportiva en horari extraescolar. 

 

2. Potenciar l'esport de base. 

 

3. Oferir una oferta d’activitat esportiva àmplia, tant en horaris com de 

modalitats. 

 

4. Promocionar la pràctica esportiva en família. 

 

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

municipals com organitzant activitats físico-esportives als centres de gent 

gran. 

 

6. Promoure activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport 

com, per exemple, caminades o bicicletades populars. 
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7. Desenvolupar activitats esportives específiques per als col·lectius de 

discapacitats. 

 

8. Incorporar les persones nouvingudes en la pràctica esportiva dins del teixit 

ja existent. 

 

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

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

 

10. Recuperar les modalitats esportives i els jocs tradicionals catalans. 

 

 

11. - Obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica 

esportiva de les entitats i de la ciutadania, tant en horari nocturn com diürn. 

 

 

 

2.9.IGUALTAT 

 

Totes les persones tenen dret a desenvolupar la seva vida, pública i privada, 

sense marginacions ni discriminacions. Per això, des de les administracions cal 

garantir aquest dret i promocionar el respecte a la igualtat de tracte, així com oferir 

els serveis que cada persona necessiti d’acord amb les seves condicions 

individuals i col·lectives.  

 

Per Esquerra, allò que uneix els ciutadans i ciutadanes és el compromís amb els 

valors democràtics, el respecte pels drets humans i la voluntat d’avançar cap a un 

destí comú d’homes i dones lliures i iguals. 

 

Les nostres propostes en aquest àmbit són: 
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1. Apostar per una política transversal en totes les polítiques d’igualtat. 

2. Vetllar per la no discriminació salarial i laboral de les dones. 

3. Lluitar per l’eradicació de la violència masclista: en la prevenció i atenció a 

les dones i els seus infants.  

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

municipis a través del nomenclàtor, l'atorgament de premis o qualsevol altre 

reconeixement públic. 

 

5. Promoure la participació de les dones a tots els espais de participació 

municipals. 

 

6. Promoure l'ús d'un llenguatge no sexista tenint cura del llenguatge que 

s'utilitza en les comunicacions internes i externes de l'Ajuntament evitant 

l'ús sexista del llenguatge, fomentant accions formatives per a la població i 

pels treballadors municipals. 

 

7. Incorporar els criteris de paritat en les juntes en el moment d’atorgar 

subvencions a les associacions del municipi. 

 

8. Prioritzar l'atorgament de subvencions a aquelles associacions del municipi 

que incloguin criteris de paritat en les seves juntes. 

 

9. Fomentar l'esport de base femení. 

 

10. Promoure la creació d'espais de trobada de les dones del municipi on 

realitzar activitats dirigides i d'intercanvi d'experiències, etc. 

 

11. Realitzar actuacions que promoguin l’eradicació d’accions homòfobes o 

tranfòbiques al municipi. 
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12. Vetllar perquè no es produeixin actuacions discriminatòries als centres 

escolars ni a les empreses. 

 

13. Vetllar per què els formularis i els registres municipals tinguin en compte la 

diversitat de models de família. 

 

14. Establir un programa de suport a adolescents i joves GLTB, amb l’objectiu 

de lluitar contra situacions familiars conflictives, l’assetjament social/escolar 

i altres formes de violència per raó d’orientació sexual o identitat de gènere. 

 

15. Proporcionar als centres escolars material sobre diversitat afectiva i sexual, 

tot assegurant la presència normal de l’homosexualitat en les accions de 

formació i d’informació sobre salut sexual, en especial l'adreçada als i les 

joves i adolescents. 

 

16. Incorporar a les xarxes de participació local aquelles entitats o grups 

centrats en el col·lectiu LGBT, assegurant-los el suport municipal i 

reconeixent-los un paper d'interlocutors. 

 

17. Promoure xerrades amb les AMPAs i les persones educadores respecte de 

la diversitat sexual i afectiva i de models de família. 

 

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

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

informatiu actualitzat als Punts d’Informació Juvenil. 

 

19. Promoure accions adreçades a fomentar el respecte cap al col·lectiu LGBT. 

 

20. Promoure la presència de continguts LGBT als mitjans de comunicació 

municipals. 
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21. Garantir que als programes educatius, socials i culturals es faci atenció a 

l’homosexualitat, tenint en compte la seva realitat social i promovent el 

respecte a la diversitat com a mesura per evitar l’assetjament —bullying— 

homòfob. 

 

 

2.10. POLÍTIQUES MIGRATÒRIES 

 

Ens trobem amb una nova realitat de moviments migratoris, que requereix nous 

contextos d’acció en àmbits com el jurídic i de les polítiques públiques de 

ciutadania, però també en l’àmbit social i de les percepcions. 

Tot i la crisi financera, globalment els moviments de la població segueixen 

augmentant, encara que més lentament. Europa i Àsia són els continents on viuen 

més immigrants. Tot i que les migracions fomenten el desenvolupament econòmic, 

molts migrats no assoleixen un nivell de benestar satisfactori. 

La immigració ha de deixar de concebre’s en termes de desenvolupament 

econòmic i posar èmfasi en la seva condició de persona, subjecte de drets i que 

aporta valors socials i culturals. 

Els nostres valors republicans ens recolzen a l’hora de posicionar-nos per afrontar 

tots els nous i els vells reptes que comporta el fet migratori. I l’àmbit des d’on s’ha 

d’incidir més és el local.  

Volem promoure la Vilafranca oberta a la diferència, a l’acceptació dels canvis 

socials i a la celebració de la diversitat. 

Per això proposem: 
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1. Concertar amb les entitats socials els instruments necessaris per a 

l’acompanyament de les persones nouvingudes responent a les seves 

necessitats bàsiques amb recursos específics.  

2. Afavorir la participació de les persones nouvingudes a les entitats de 

Vilafranca per afavorir la seva integració.  

3. Afavorir la interacció entre grups i associacions d’immigrants amb entitats 

socials i culturals del municipi. 

4. Des de la més estricta laïcitat institucional, promocionar espais de diàleg 

entre les diverses creences i conviccions, i de foment de la pau, per 

combatre falsos estereotips i evitar desconfiances. 

5. Elaborar un guia de benvinguda on hi hagi l’explicació dels drets i deures 

que tenen dins la nostra vila, on s’expliqui què és Vilafranca, les seves 

tradicions i quin és el país d’arribada: els Països Catalans. 

6. Apostar per una política transversal en totes les polítiques d’immigració. 

 

 

2.11. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

 

Des d'ERC, defensem el compromís solidari amb el desenvolupament humà no 

només per a col·laborar amb el seu finançament, sinó per a desplegar una política 

pública alineada amb un model de cooperació transformador que, al Sud, 

acompanyi processos locals per eradicar la pobresa, lluitar contra les desigualtats i 

prevenir les catàstrofes humanitàries i, al Nord, ajudi a construir una ciutadania 

crítica solidària i responsable mitjançant l'educació per al desenvolupament. 

Les nostres propostes són: 
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1. Establir criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i 

serveis municipals i adherir l'Ajuntament a la Xarxa de Compra Pública 

Ètica. 

2. Dedicar el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al 

desenvolupament i la solidaritat internacional. 

3. Treballar al costat de les entitats solidàries de la vila, per a la realització de 

campanyes de sensibilització, la millora dels mecanismes de transparència i 

l'activació de canals per a la rendició de comptes com el millor mecanisme 

per enfortir una ciutadania crítica compromesa amb el desenvolupament, la 

cultura de la pau i els drets humans. 

 

 

 

 

LA VILAFRANCA SOSTENIBLE 

3.1. SOSTENIBILITAT 

 

La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials 

i ambientals i que esdevé un autèntic full de ruta per a l’acció política.  

No podem destriar o separar, per exemple, la igualtat d’oportunitats de les 

polítiques de transport públic, ni l’urbanisme de la contaminació, ni l’equilibri de 

rendes del dret a l’accés a un medi saludable, ni la gestió dels recursos naturals 

de l’activitat econòmica.  

La sostenibilitat no és, doncs, una opció ideològica o de vida, com sovint es pretén 

fer veure des d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica per a les polítiques 

modernes que, de debò, busquin la millora de la qualitat de vida, la justícia social i 

el benestar econòmic de la ciutadania sense malmetre les possibilitats futures. 
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Cada poble i cada ciutat s’ha de veure com un sistema en interacció amb el seu 

entorn, i aquest punt de vista ha de regir el nostre plantejament en dissenyar una 

vila que contribueixi a un nou model de desenvolupament orientat a la millora 

constant de la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, sota paràmetres i 

criteris del segle XXI. 

 

En aquest sentit les nostres propostes són: 

   

ESPAI NATURAL I AGRARI, PAISATGE I CAMINS  

 

 Fomentar els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai 

construït i les masses forestals, i elaborar plans de gestió i preservació a 

nivell local dels espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic. 

 

 Potenciar a través de la intermediació pública els bancs de terres, ja sigui 

de grans extensions com de la petita horta. Reconèixer la terra com un bé a 

protegir. 

 

 Fomentar el Parc d’Horta Pública; reconvertir progressivament els solars 

buits en horts urbans, per entitats, d’us social o particulars. Seguir amb 

l’ampliació d’horts a la zona de Les Bassetes i altres espais del municipi. 

Promoció de l’hort urbà ecològic.  

 

 Promoure l’activitat agrària a les zones urbanes i periurbanes per tal de 

donar l’oportunitat a la ciutadania d’adquirir aliments de proximitat (sobirania 

alimentària). 
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 Potenciar el projecte de Gestió d’Espais Periurbans i Borsa de Terres 

prioritzant aquells terrenys afectats per processos d’urbanització. D’aquesta 

manera millorem l’estat i el paisatge dels entorns al voltant de la vila i 

fomentem l’ús de terres per al conreu. S’ha inventariat un total de 130 

parcel·les, 84 Ha aproximadament). Treballar amb els sindicats agraris, 

entitats socials i particulars. 

 

 Protecció de les terres fèrtils. 

 

 Vetllar pel manteniment de la qualitat del patrimoni cultural i natural com a 

element que configura la identitat local i potenciar-la com a generadora 

d'atractiu turístic i d'activitat econòmica. 

 

 Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals i tradicionals.  

 

 Activar el Pla d’Acció Especial de les muntanyes de Sant Pau, de Sant 

Jaume i de La Serreta amb l’objectiu de vetllar per la seva preservació i 

dinamització. Foment de Plans d’ocupació per a realitzar el manteniment i la 

restauració dels espais forestals. 

 

 Treballar conjuntament amb l’ADF (que agrupa els municipis de Vilafranca, 

La Granada i Les Cabanyes) i el GEIF per la prevenció i extinció d’incendis 

als espais naturals de Vilafranca i la comarca. 

 

 Potenciar l’espai de la muntanya Sant Pau i de la muntanya de Sant Jaume 

com a espai de natura i de lleure de la vila, a través de Plans d’Ocupació 

amb Vilafranca Inclusió o altres entitats ambientals o que treballin amb 

sectors desafavorits, també amb gent jove o gent gran. Establir els usos per 

a preservar els espais. 
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 Potenciar la reserva agrària i paisatgística del Balcó de les Clotes. Vincular-

la al Vinseum i també als centres d’ensenyament de la vila, com a espai 

educatiu, de lleure, de tranquil·litat, espai d’enoturisme Penedès.  

 

 Dissenyar i construir una vinya sostenible demostrativa fomentant acords de 

custòdia, per a usos educatius vinculats amb el Vinseum, els centres 

escolars i a la resta de ciutadania. 

 

 Evitar les espècies de fauna i vegetació invasores i protegir la vegetació i la 

fauna autòctona del Penedès. Fer estudis de fauna i vegetació de l'entorn 

de Vilafranca amb col·laboració dels municipis propers, amb la finalitat de 

fer un pla d'actuació per a la seva protecció, conservació i fomentar la seva 

biodiversitat. 

 

 Liderar les propostes generals com potenciar i millorar la xarxa de camins 

per a us de vianants, ciclista i eqüestre tant per la comunicació entre 

poblacions com per usos turístics i de lleure. 

 

 Garantir la conservació i protecció de la xarxa de camins (més de 50 

quilòmetres). Aquests connecten Vilafranca amb els diferents pobles i 

masies del voltant. Arranjar o conservar els marges, murs de pedra, 

construccions de pedra seca, fites o els topònims. 

 

 Seguir treballant en la creació i potenciació d'itineraris que connectin, a peu 

i amb bicicleta, Vilafranca i els municipis del voltant o altres espais natural o 

altres espais singulars. 

 

 Vetllar per la recuperació ambiental i la millora de la riera de l’Adoberia 

(donar-li continuïtat) i de la riera de Llitrà. Treballar conjuntament amb els 

propietaris dels terrenys per a que es respecti i no es malmetin les lleres de 

les rieres, evitant les males pràctiques. Cal evitar l’ofec de les rieres i 
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acondicionar-les per a que siguin autèntics corredors biològics. Foment 

d’acords de custòdia. 

 

 Crear un Pla d’Acció Supramunicipal, que defineixi el treball i la estratègia 

comú amb la resta de municipis per a treballar els aspectes relacionats amb 

la sostenibilitat i la preservació dels espais naturals i del paisatge al 

Penedès. 

 

 Aplicar la Carta del Paisatge al polígons industrials, espais agrícoles i 

forestals. Integrar-los ambientalment. 

 

 Fomentar l'agricultura ecològica des de la planificació i la gestió de l'espai 

rural i potenciar les cooperatives de consum de proximitat i ecològiques dins 

del municipi. 

 

 Protegir les activitats agràries i ramaderes i prioritzar-les per damunt de la 

pressió urbanística i els nous possibles usos urbans. 

 

 Prestigiar i positivitzar les professions desenvolupades al medi rural, ja sigui 

del sector primari (ramaders, agricultors...) o terciari (guies turístics, 

restauradors, hotelers...). 

 

 

  

 

 

PROTECCIÓ DELS ANIMALS 
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 Elaborar programes transversals dins de l'ajuntament per socialitzar la 

necessitat de l’adopció, el no abandonament i la tinença responsable dels 

animals de companyia. 

 

 Demanar a la Mancomunitat Penedès Garraf que estudiï l'ampliació de les 

instal·lacions del CAAD (Centre d'Acollida d'Animals de Companyia), ja que 

actualment ha quedat petita la instal·lació que acull els animals. 

 

 Promoure programes educatius proteccionistes i de tinença responsable 

d'animals adreçats als centres escolars. 

 Realitzar l'estudi per a la realització, en espais oberts i perifèrics, dels 2 

parcs lúdics per a gossos, uns espais tancats on els propietaris poden 

deixar de portar els seus animals lligats.  

 

 

 

POLÍTICA DE RESIDUS 

 

Una bona política de residus és una prioritat, per millorar la qualitat ambiental del 

municipi, del Penedès i de Catalunya. La problemàtica dels residus és una qüestió 

que encara està per resoldre a Catalunya; actualment s'està apostant per la 

incineració o pels abocaments d'aquests residus i no per una estratègia de Residu 

Zero o de les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar). 

 

ERC Vilafranca, ha fet seves les propostes de l'Estratègia Catalana Residu Zero, i 

en aquest sentit, treballarem per avançar en aquesta direcció, per un costat 

produir cada cop menys residus i per l'altre, aconseguir que la totalitat dels residus 

tinguin una continuïtat en el cicle d'aprofitament.  

 

Les propostes en aquest àmbit són: 



 

56 

 

 Aprovar un Pla Local o Municipal Residu Zero, que concreti com s'aplicarà 

l'Estratègia Residu Zero i que garanteixi la transparència i la participació 

pública al llarg de l'aplicació del Pla.  

 

 Donar suport a una nova legislació que procuri per la prevenció i per la 

responsabilitat del productor (inclosos sistemes de devolució i retorn – 

SDDR). 

 

 Establir objectius de prevenció i recollida selectiva neta quantificables amb 

l'objectiu de recuperar un 70% de la brossa i/o produir menys de 100 

kg/hab/any de rebuig en dues legislatures. 

 

 En aquest sentit, revisar l’actual sistema de gestió de residus per avaluar 

els punts febles pel que fa als resultats de recollida selectiva (tan en 

quantitat de residus recollits selectivament com en qualitat), els guanys 

ambientals i els costos econòmics. En funció als resultats realitzar els 

canvis necessaris. 

 

 Implantar la recollida selectiva porta a porta al barri del Centre i estudiar la 

implantació d’aquest model a altres possibles zones de la vila. 

 

 Revisar les taxes per a fer-les més justes i sostenibles.  

 

 Promocionar la utilització tan de la deixalleria mòbil, com de la deixalleria 

situada al costa de la planta de selecció de Vilafranca. Bonificar als usuaris 

per a la utilització de la deixalleria. 

 

 Adoptar mesures de prevenció de residus i de compra verda en el 

funcionament de l'Ajuntament. 
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 Promoure la reutilització i els circuits de reparació de productes. 

 

 Facilitar l'accés d'empreses d'economia social als productes reutilitzables. 

 

 Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentar la recuperació 

dels hàbits tradicionals nomalbaratadors de recursos (abàs, bossa del pa, 

etc.) Establir mecanismes de coordinació amb els comerços per tal de 

col·laborar amb l'establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn 

d'envasos. Facilitar assessorament i suport tècnic. 

 

 Promoure campanyes locals per l’eliminació de les bosses de plàstic, 

prioritàriament en equipaments municipals, com els mercats municipals. 

 

 Estudiar la implantació d’un sistema d'incentius econòmics per als 

comerços per promoure la prevenció de residus i la participació en la 

recollida selectiva en quantitat i qualitat o la implantació de sistemes de 

pagament per generació de residus.  

 

 Fomentar l'educació ambiental a les escoles, a les empreses, al món 

associatiu i a la població. 

 

 Donar suport a les entitats que treballen per a la preservació del medi 

ambient i la sostenibilitat. 

 Revisar el funcionament del Consell del Medi Ambient i fer-hi els canvis 

necessaris per a que realment sigui consultiu i participatiu. 

 

 Oposar-se a qualsevol tipus d'incineració del rebuig del municipi. 

 

 

POLÍTICA ENERGÈTICA.  
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Volem avançar cap a una Catalunya eficient i 100% renovable. Una de les 

qüestions estratègiques més importants en aquest moment és el consum energètic 

del país, desbocat tant en termes relatius com absoluts, l'elevat consum per càpita, 

i la dependència de l'exterior. 

Cal doncs, una aposta clara des de l’administració per a implantar de manera 

progressiva un model energètic que trenqui aquesta dependència i que faci que 

els municipis comencin a produir la seva energia de manera descentralitzada, 

democràtica i sostenible. En aquest sentit, ERC de Vilafranca ha incorporat al 

programa municipal les propostes del l'entitat SOM ENERGIA, propostes que 

compartim plenament. 

 

OBJECTIUS GENERALS 

 

 Promoció d’un model energètic basat en impulsar l’autoproducció elèctrica 

(privada i pública) amb l’objectiu de reduir progressivament la dependència 

dels oligopolis energètics i recuperar a nivell local el control de la seva 

gestió.  

 

 Tractar el consum energètic com un bé col·lectiu i considerar el 

subministrament elèctric com un servei bàsic accessible a tota la ciutadania.  

 

 Avançar cap una nova Vilafranca amb emissions zero, seguint l’objectiu de 

la Unió Europea d’aconseguir pel 2020 una reducció del 20% de les 

emissions actuals amb efecte hivernacle.  

 

 Estalvi en l'ús de l'energia mitjançant actuacions més racionals i eficients,  

per no interferir negativament en la sobirania energètica de les futures 

generacions, ni d'altres comunitats. 
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 Impulsar les empreses tecnològicament dedicades a les energies 

renovables i l’estalvi energètic. Estudiar vies legals i procediments per 

municipalitzar en un futur la xarxa de distribució elèctrica i aplicar a nivell de 

ciutat el balanç net. 

 

 

ACTUACIONS DE CAIRE COL·LECTIU 

 

1. Elaborar un Pla d'Autonomia Energètica dels edificis, serveis i espais 

municipals.  

 

2. Promoure a nivell de Vilafranca la facturació elèctrica certificada d'origen 

100% renovable i gestionada per empreses d’economia social i 

compromeses amb el territori. 

 

3. Implicar a la ciutadania a través de les entitats o col·lectius autoorganitzats 

en l’elaboració de plans d’autonomia i estalvi energètic per zones o barris. 

 

4. Promoure accions encaminades a garantir el subministrament elèctric bàsic 

per tal d’eradicar la pobresa energètica. 

 

5. Facilitar la instal·lació en el sòl industrial de la ciutat, de les empreses 

dedicades a les tecnologies de les fonts d’energia renovable ja sigui en les 

vessants de fabricació, manteniment o estalvi energètic. 

 

6. Activar  la rehabilitació dels edificis aplicant criteris d’eficiència energètica. 

 

 

IMPULS A LA PRODUCCIÓ ENERGÈTICA LOCAL 

 

1. Instal·lar equips d’energia fotovoltaica i tèrmica a les cobertes dels edificis 
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municipals i edificis de propietat pública (escoles, ambulatori, biblioteques, 

etc) 

 

2. Vetllar per l’aplicació de l’ordenança municipal sobre energia. 

 

3. Utilitzar la biomassa de la gestió forestal i de la vinya per a generar 

bioenergia de manera descentralitzada i propera, reduint les emissions de 

CO2, abaratint la factura de l’energia i generant llocs de treball. En aquest 

sentit, n’és un bon exemple, el projecte VINYES PER CALOR, impulsat per 

l’ajuntament de Vilafranca, Covides, Nou Verd i INNOVI. 

 

4. Impulsar la producció eòlica amb la instal·lació de mini generadors per 

subministrar electricitat a l’enllumenat públic. 

 

 

DIVULGACIÓ, PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

 

 Formar a persones assessores en l’estalvi energètic i l’ús d’energies 

renovables que puguin actuar com agents socials de suport a la ciutadania 

o col·lectius sensibles en els temes ambientals. 

 

 Crear l’Oficina Municipal de l’Energia perquè assumeixi un rol més ciutadà 

com impulsora i promotora de tot el programa per avançar cap un nou 

model energètic. 

 

 

L’AIGUA: UN BÉ PREUAT I ESCÀS 

 

Catalunya, com a país mediterrani, té un recurs limitat, que és l’aigua. Aquesta 

evidència ja l’hem pogut corroborar amb períodes de sequera severa, que han 

posat en tensió el sistema d’abastament d’aigua. Més que revertir aquesta situació 
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amb falses i costoses solucions, cal trobar la forma d’adaptar-s’hi de la manera 

més competitiva i menys costosa possible. En aquest sentit proposem: 

1. Elaborar un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la 

reutilització d’aigües depurades o de menor qualitat per a aquells usos que 

ho permeten (reg, neteja de vials, etc.) 

 

2. Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre 

els veïns i veïnes - filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega, 

etc. 

 

3. Elaborar una ordenança municipal per l’estalvi d’aigua, amb especial èmfasi 

en el foment d’actituds. 

 

4. Elaborar un pla de mesures preventives per al manteniment de la qualitat 

dels recursos hídrics locals. 

 

5. Fomentar la separació de xarxes d’aigües grises i negres als nous 

habitatges, així com la doble xarxa de pluvials en les noves promocions 

urbanístiques. 

 

6. Promoure estudis de tarifació per tal que el consum sigui més racional. 

 

7. Defensar el caràcter públic i descentralitzat del servei d’aigües. Vetllar per 

la correcte gestió de l’empresa municipal Aigües de Vilafranca. 

 

 

EDUCACIÓ AMBIENTAL 
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1. Elaborar campanyes educatives i formatives sobre les repercussions 

ambientals de la nostra quotidianitat, orientant-les a l’impacte sobre la presa 

de decisions personal de la ciutadania. 

2. Fomentar el coneixement en l’ús dels recursos, del patrimoni cultural 

històric i etnològic, del coneixement del patrimoni natural, del coneixement 

del cicle dels residus, de l’impacte de les emissions, etc... 

3. Promoure, com a mínim, un gran esdeveniment anual dirigit al coneixement 

i a la conscienciació ambiental de la ciutadania. 

 

 

3.2. MOBILITAT 

 

Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements clau a 

l'hora d’aconseguir una distribució de la ciutadania més justa, que permeti 

equilibrar les oportunitats i les llibertats de tots els ciutadans i ciutadanes dels 

nostres municipis. 

En aquest sentit, des d’Esquerra optem per unes polítiques locals basades en el 

reequilibri de la mobilitat com a resposta del continu augment de la mobilitat de les 

persones i de les mercaderies, fet que ha accentuat els conflictes generats pel 

trànsit, com ara la congestió, la contaminació acústica i ambiental o 

l’accidentabilitat.  

Cal tenir present que el transport públic és la clau a l'hora d’aconseguir una 

mobilitat equilibrada, i en aquest sentit serà la prioritat en les polítiques locals 

d’Esquerra. Per això, des dels ajuntaments també posarem l’accent en la gestió i 

en l’educació de la mobilitat. 

El desplaçament més sostenible és aquell que no es produeix, o que podem fer 

més proper, pel què el disseny de la vila i la col·locació dels seus equipaments o 
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centres generadors de mobilitat en són peça clau per una mobilitat sostenible i 

amable. 

A Vilafranca els modes de transport més eficient i sostenibles són anar a peu i en 

bicicleta. Les nostres propostes en aquest àmbit són: 

 

 Fomentar una xarxa de transport públic de qualitat. 

 

 Per tal de donar protagonisme al transport col·lectiu, iniciar la creació d'un 

organisme mancomunat de tots els municipis de la Vegueria Penedès, que 

agrupi tot el transport públic existent, en uns ens públic que ho gestioni. Cal 

que aquest nou organisme es coordini amb l'ATM (Autoritat de Transport 

Metropolita) ja que les comarques del Garraf i l'Alt Penedès en formen part. 

Una possibilitat de nom podria ser Autoritat de Transport del Penedès 

(ATP).  

 

 Treballar per exigir que el trens regionals tinguin parada a Vilafranca.  

 

 Reclamar més trens de rodalies entre l'eix Barcelona-Vilafranca-Tarragona. Cal  

una freqüència de pas de trens de 15 minuts entre Barcelona-Vilafranca-Sant 

Vicenç de Calders. Això es podria realitzar allargant els trens que finalitzen el seu 

recorregut a Vilafranca i a Martorell. També s'ha de reclamar que entre Vilafranca-

Tarragona hi hagi una freqüència de pas de trens de 30 minuts com a mínim.  

 

 

 

 Reclamar que els trens de rodalies de Tarragona que finalitzen a l’Arboç 

finalitzin a Vilafranca, d’aquesta manera augmentaríem la freqüència de pas 

en aquesta direcció i aniríem trencant els absurds límits provincials.  
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 Exigir millores i ampliar les freqüències de pas en el transport públic (bus i 

tren) per anar cap a Barcelona, Tarragona, Vendrell, Vilanova, Igualada  o 

Manresa.  

 

 Potenciar el transport d'autobusos públics, ara pràcticament inexistent, a 

l'Eix Diagonal (carreteres C-15 i C-37) que uneix Manresa-Igualada-

Vilafranca-Vilanova. No hi ha cap línia d'autobusos que uneixi tot aquest eix 

circulant per la C-15  i la C-37. Només hi ha una línia d'autobusos entre 

Vilafranca i Vilanova amb poca freqüència.  

 

 Treballar per millorar els horaris de bus entre Vilafranca i Barcelona. Cal 

acabar amb les impuntualitats i mal servei actual. 

 

 Millorar el servei d’estació de l’estació d’autobusos i plantejar-se la 

municipalització del servei, en el cas de no solucionar els problemes 

actuals.  

 

 Millorar la informació al web de l'Ajuntament de Vilafranca sobre les línies 

que existeixen de connexió. La informació actual és totalment insuficient, 

perquè no disposa ni d’horaris ni línies existents. 

 

 Ampliar el servei de bus urbà de Vilafranca per a que connecti els pobles de 

l'entorn de Vilafranca, com La Granada, Moja, Sant Pere Molanta, Pacs, 

Les Cabanyes i els Monjos i els seus polígons industrials. Promocionar 

convenis de col·laboració entre ajuntaments i empreses dels polígons. 

 

 Potenciar i millorar les freqüències i parades del bus urbà. Fer els passos 

corresponents perquè en un futur proper siguin amb gas o biodièsel. 

 Promocionar els desplaçaments en bicicleta o a peu. 
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 Crear una xarxa bàsica d’itineraris ciclables urbans especialment segurs, 

que uneixin els barris i els equipaments públics. 

 

 Crear itineraris segurs de connexió amb els polígons industrials propers per 

anar a peu o en bici. 

 

 Buscar acords amb les administracions corresponents per tal de fer carrils 

bici segurs, uneixin els pobles més propers de Vilafranca com Les 

Cabanyes, La Granada, Pacs i Moja. 

 

 Senyalitzar una ronda verda i altres camins de passejada. Camp de futbol 

de l’Espirall amb la muntanya de Sant Jaume per Les Cabanyes. 

 

 Incrementar l’oferta d’aparcaments per bicicletes, sobretot a les terminals 

de transport públic i als equipaments públics. 

 

 Crear un sistema de préstec de bicicletes. 

 

 Crear zones taronja d’aparcament per afavorir l’aparcament del veïnat en 

algunes zones més problemàtiques com la del barri del Centre. 

 

 Pla d'aparcaments que racionalitzi la circulació rodada i afavoreixi el comerç 

i les activitats econòmiques de la vila.  

 

 Treballar per reduir la necessitat de desplaçament lluny del lloc de 

residència. Cal fomentar l’estudi, el treball i el lleure a prop de casa, així 

com apropar el comerç al ciutadà a nivell de barris. 

 

 Reclamar una tarifa única integrada per a l’alumnat universitari, de formació 

professional i joves en atur, i que es diferenciï del criteri actual de les 

corones per fer-la més econòmica. 
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 Ampliar l’oferta de transport públic nocturn per facilitar la mobilitat dels i les 

joves durant la nit a través d’una oferta de transport públic adaptada a les 

seves necessitats.  

 

 Fomentar, mitjançant campanyes a instituts i escoles i entre els i les joves 

en general, l’ús de transport públic i sostenible. 

 

 Promoure, a través de la creació d’una borsa de mobilitat, els sistemes per 

compartir vehicle privat. Incentivar el jovent a compartir-lo per tal de 

disminuir el trànsit en àrees amb molta influència d’automòbils i emissions 

de carburants. 

 

 

 

3.3. URBANISME 

 

Des d'ERC defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de 

fort contingut social, que validi la subjecció de cada proposta a l'interès general 

sota el paradigma del desenvolupament urbanístic sostenible. 

Volem promoure un model urbanístic al servei de les persones i de la cohesió 

social, on el municipi sigui un espai de trobada, de relació i d'integració a una 

identitat comuna, en definitiva, que avanci en la construcció quotidiana de l'espai 

cívic urbà.  

 

Apostem clarament a favor d'un model de municipi sostenible, respectuós amb el 

medi natural, mediterrani, compacte, que utilitzi de manera racional el territori per a 

compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic que comporta la cohesió 

social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents 

i futures.  
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Volem una Vilafranca que tingui espais de convivència real. No volem espais 

públics neutres i asèptics, projectats sense cap valor cívic. Volem espais que 

recullin les necessitats de la ciutadania i que les situi en l'eix central de la política 

urbanística. 

 

Volem una Vilafranca acollidora, on l'espai públic afavoreixi les relacions socials, 

pacificant-lo, on el vianant sigui l'actor principal, i no el transport privat. Volem 

crear cultura d'espai públic compartit, on predomina la convivència, l'estada, el joc, 

etc.   

 

Volem pensar l'espai des d'un perspectiva de gènere, de manera que puguem 

tenir espais integradors on es barregi la gent i on la seguretat sigui un factor a 

considerar, perquè tothom s'hi senti còmode. Plantejant la il·luminació, com un 

factor de seguretat.  

 

Estem en contra de tota especulació urbanística, pel que farem que l’urbanisme 

estigui al servei de la gent i no dels negocis. El model urbanístic que volem per 

Vilafranca està basat en el decreixement del sòl urbà actualment qualificat, la 

compactació de la ciutat utilitzant els espais buits de la zona urbana, en la 

rehabilitació d’edificis per a que siguin útils i en la millora d’espais de la vila. 

 

I el tipus d’indústria que volem, està molt lligada a la natura i la qualitat de vida de 

les zones residencials, amb la implantació de les energies renovables en els dos 

casos.  

 

Les propostes en aquest àmbit són : 

 

 Carrer Comerç i barri del Molí d’en Rovira: cal replantejar aquest espai amb 

el convenciment de que Vilafranca ha de mantenir els cellers que hi ha en 

aquesta zona i reforçar la capitalitat del vi de Catalunya; alhora els veïns no 
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han de patir inconvenients per l’activitat econòmica, sinó que cal fer-la 

compatible amb els habitatges. Cal repensar la zona de Mas Rabassa, ja 

que està en dubte la seva viabilitat i necessitat amb l’actual plantejament, 

tendint a deixar el màxim d’espai lliure possible per a ús de la ciutadania (a 

través d’un procés de participació).  

 

 Urbanització de la llosa i millora de l’estació de tren. L’estació de trens 

parteix d’una sèrie de dèficits. Cal dignificar la infraestructura ferroviària, 

millorar l'actual estació de trens, possibilitar l’aturada del trens regionals, i 

millorar-ne l’accessibilitat. És del tot necessari reforçar aquest eix, a nivell 

estructural i urbanístic. Són essencials: el projecte d’urbanització de la llosa, 

l’estacionament destinat als usuaris del tren, la no-massificació de l’entorn i 

el manteniment dels cellers com a paisatge urbà i econòmic.  

 

 Zones Programades i No Urbanitzades: cal replantejar algunes d’aquestes 

zones, com la industrial de Domenys III o la residencial de La Pelegrina, ja 

sigui desclassificant-les, o passant-les a sectors no delimitats o bé establint 

agendes urbanístiques molt acotades, de manera que no es puguin aprovar 

plans parcials urbanístics mentre hi hagin parcel·les industrials pendents 

d’edificar o, en el seu cas, d’urbanitzar. 

 

 Ampliació del centre de la vila. Cal entendre que el centre històric de la vila 

és tot el que estava dins de la muralla, inclosos els carrers perifèrics. Cal 

ampliar aquest espai central a la seva circumval·lació, dignificant carrers 

com el carrer Banys, Beneficència, Ponent, Raval de la Font ... aconseguint 

potenciar aquests espais i enllaçar amb els diversos barris de la vila d’una 

manera continua, sense el trencament que es produeix actualment en el 

perímetre exterior del Centre. 

 

 Dignificar i embellir el centre històric: els carrerons, les porxades, l'enrajolat, 

la il·luminació, la instal·lació d'elements artístics, etc.  
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 Actuar com a prioritat als carrers i places més deteriorades del centre com, 

la plaça de l’Oli, plaça Jaume I, carrer Sant Jocund, plaça Puigmoltó ... 

convertint-los en plataforma única. 

 

 Que s'apliqui la carta arqueològica per tal de protegir el patrimoni històric de 

la vila, assegurant que a les finques afectades, en cas d’obres, hi ha el 

seguiment i la intervenció d’un arqueòleg. 

 

 Una ciutat com Vilafranca estretament relacionada amb la vitivinicultura ha 

de relacionar-se amb l'entorn, l'espai agrícola i l'espai natural d'una manera 

directa i senzilla. Cal fer-la permeable amb el territori que l’envolta; cal 

incorporar l’espai natural a l’urbanisme de la vila, creant parcs d’entrada i 

sortida de la zona urbana, per a que la gent se senti envoltada per l'entorn 

agrícola i se senti més a prop dels espais oberts i naturals. 

 

 Arranjar els vials d’entrada i sortida de la vila per a que aquests espais 

donin una imatge clara de Vilafranca i facilitin el pas, sense ocupar més 

espai lliure, com per exemple l'Avinguda de Barcelona, o la zona del 

cementiri.  

 

 Creació d’itineraris amb plataforma única que enllacin punts d’interès o 

edificis públics, com per exemple del carrer Santa Magdalena fins a 

l’Hospital Comarcal; del carrer Sant Pere als Instituts Eugeni d'Ors i Alt 

Penedès, o bé trams finals del carrer Sant Pau fins a la sortida de les 

vinyes.  

 

 Foment de la millora dels espais urbans de carrers i places basant-nos en 

un model que relacioni més estretament el centre amb els barris, potenciant 

les illes de vianants i els eixos cívics integradors entre barris.  
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 Definició d’un pla d'aparcaments que racionalitzi la circulació rodada i 

afavoreixi el comerç i les activitats econòmiques de la vila. 

 

 Promocionar l’actuació sobre els solars abandonats, per a promoure el seu 

bon estat o buscar-hi possibilitats d’ús. 

 

 Millora dels espais que estan allunyats del Centre. La vila ha de tenir un 

marc agradable tota ella, i no pot tenir ―espais de segona‖ ni en llocs 

allunyats ni en els intervals entre diverses zones. Estem per fer una vila 

compacta i agradable en conjunt.  

 

 Adequació i millora d'aquells carrers de la vila especialment vinculats a la 

eliminació de barreres arquitectòniques. Afavorir 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, tendir a convertir-los en zones de preferència per a vianants.  

 

 Rehabilitació dels edificis del centre històric i dels barris de la vila a fi de 

millorar la qualitat de vida en el parc d'habitatges i la millora de les activitats 

econòmiques relacionades amb ells adaptant-los a les energies renovables, 

a l'accessibilitat i a les condicions tèrmiques i acústiques.  

 Realització de millores a la via pública com l’asfaltat de carrers, ampliació 

de voreres (com al carrer Abad Copons), prioritzar llums Leds en zones 

més fosques, neteja, etc. 

 

 L’Agenda del POUM ha d’obeir a necessitats de fer Vila, més que a 

interessos i pressions dels promotors. L’ajuntament ha de ser qui impulsi les 

actuacions que incideixin directament sobre la qualitat de vida i l’obtenció 

d’habitatges assequibles, i les remodelacions i regeneracions urbanes 

faltades d’iniciativa privada.  
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 Pla Territorial Parcial del Penedès. Aprofitant que a nivell d’àmbit de 

planificació i ordenació, el Penedès ha obtingut un reconeixement de 

territori proper al que seria la Vegueria, cal treballar per assolir el màxim 

d’estructures administratives descentralitzades, com ara una Comissió 

Territorial d’Urbanisme del Penedès.  

 

 Cal coordinar el planejament municipal amb els dels municipis veïns. 

 

 Vetllar per la preservació de l'entorn agrari i natural que envolta la vila 

dotant-lo de condicions adequades perquè no perdi el seu paper productiu, 

de lleure i ambiental. 

 

 Establir relacions intermunicipals per harmonitzar els espais comuns 

agrícoles, natural si productius tenint en compte les xarxes de camins, 

carreteres i xarxes hídriques que els relacionen.  

 

 Afavorir i assegurar el bon manteniment dels espais verds. 

 

 

3.4.HABITATGE 

 

L’habitatge com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic s’ha convertit 

més en un bé que en un dret, i són moltes les famílies que han estat o que poden 

ser desnonades en els propers anys, per això per ERC l’acció principal de 

l'ajuntament no pot ser un altre que la de vetllar per l’habitatge de les famílies que 

poden perdre’l. 

 

Per això l’impuls d’habitatge social, a preus accessibles per famílies vulnerables 

econòmicament ha de ser una prioritat per a l’Ajuntament de la vila.   
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D’altra banda, cal actuar fermament contra els desnonaments, utilitzant les 

mesures que pugui prendre l’administració local, i actuant amb tota la voluntat 

política per arribar als canvis profunds que cal fer en aquest àmbit. 

 

ERC parteix de la premissa que la pobresa energètica, és fruit d’un mercat que 

s’ha desbocat i de la supeditació dels poders públics a determinats monopolis.  No 

és acceptable sota cap circumstància i per això cal arbitrar les mesures 

necessàries per tornar a situar les persones i el seu benestar al centre de tota 

acció política, especialment la gent gran i els infants, que són els que més ho 

pateixen. La rehabilitació i la renovació dels edificis és una altra prioritat, per 

aconseguir el màxim desenvolupament funcional, de confort i d’eficiència amb la 

mínima demanda energètica, i on es puguin incorporar al màxim les energies 

renovables. 

 

És voluntat nostra potenciar doncs, una nova activitat econòmica fonamentada en 

la rehabilitació i la renovació, per aconseguir la millora de les prestacions dels 

edificis existents, la protecció del patrimoni, la gestió racional del parc d’habitatges 

i l’eficiència energètica. 

 

Les propostes en l’àmbit d’habitatge són: 

 

1. Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb Finalitat Social: Actualment es 

disposen d’uns 70 habitatges de particulars que s’han posat al servei públic. 

L’objectiu que ens marquem és disposar doblar aquests habitatges amb 

finalitat social, a través d’acords amb propietaris per a  rehabilitar-los, 

pressionar les entitats financeres que en tenen de buits i posar els mitjans 

per fer les rehabilitacions. Aquest programa ajuda a la ocupació de 

persones sense feina, millora la vila i el medi al fer també rehabilitació 

energètica de l’edifici. 
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2. Actuacions per a evitar que hi hagi habitatges buits: posarem tots els 

instruments necessaris per obligar als propietaris especulatius d’habitatges 

buits a que els cedeixin per fer-ne un ús social, sota la supervisió de 

l’Ajuntament. L’objectiu seria generar un parc de lloguer social a través del 

lloguer forçós dels pisos buits en poder bancs i grans tenedors d’habitatge 

(tal i com demana la ILP d’habitatge). 

3. Habitatges tutelats per Gent Gran: davant l’augment del nombre de gent 

gran a la vila amb necessitat de suport, és una necessitat impulsar de 

manera immediata la construcció del bloc d’habitatges ja previst al solar de 

l’antic cinema Victòria, i la rehabilitació de l’edifici de la Casa Feliu a la 

Rambla així com altres possibles habitatges per gent gran com en alguna 

zona de l’antic Hospital. 

 

4. Lluita contra la pobresa energètica i els desnonaments: ERC de Vilafranca 

treballarà per a complir els acords de la moció aprovada en data 30 

d’octubre del 2012 (contra els desnonaments i de suport a la ILP Pel dret a 

l’habitatge i contra la pobresa energètica). Alhora ens comprometem a 

treballar conjuntament amb la PAH per a avançar conjuntament en la 

solució d’aquesta situació tan injusta. Cal posar tots els instruments que 

tenim a l’abast per a evitar els talls de llum, aigua o gas que afecten a 

famílies en situació de vulnerabilitat.  

 

5. Potenciar la borsa d’habitatge dirigida al jovent per facilitar la seva 

emancipació.  
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3.5. SEGURETAT 

 

La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts els 

prismes des dels quals s’ha de concebre per posar-la en valor com a principi 

republicà. A les ciutats i pobles, la seguretat és avui fonamental per concebre 

l’espai cívic equilibrat, on el civisme i la convivència són quelcom inherent a 

l’actual estat del benestar. 

 

La constant evolució socioeconòmica de la societat i la seva extraordinària 

complexitat ha provocat que els reptes de la seguretat s’hagin multiplicat 

exponencialment. Són moltes les noves formes de risc que es van generant i, per 

contra, la ciutadania exigeix cada cop més el seu dret a sentir-se segur en el seu 

entorn i, per extensió, als seus pobles i ciutats. 

 

Així doncs, en aquest marc, les polítiques locals d’Esquerra en termes de 

seguretat estan enfocades a impulsar canvis en els models actuals locals per tal 

d’aconseguir construir un nou model on la convivència i la seguretat configurin un 

espai cívic el més lliure i igualitari possible per tal d’avançar cap a una societat 

cada vegada més justa. 

 

Des d'ERC treballarem per garantir un marc comú de convivència, on tothom 

respecti i compleixi les normes, ja sigui en els espais públics com també en els 

locals, ja que és un element clau per a que Vilafranca sigui cívica.  

 

Els valors de la confiança, la proximitat i l’ordre han d’inspirar aquest marc que 

configura un nou model de seguretat a la vila, basat en la coordinació i 

transversalitat de molts departaments de l’Ajuntament, des de la policia local al 

manteniment dels espais o al control dels actes que es fan al carrer o en locals. 
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En aquest model de seguretat n’és un actor molt important la Policia Local com a 

referents de la seguretat de la vila, ja que aquesta s’ha de fonamentar en primer 

terme en una aposta clara i contundent per la policia de proximitat, el contacte 

directe amb la ciutadania, fet que ajudarà a la prevenció de certes situacions o 

percepcions de risc.  

 

L’objectiu final ha de ser que la gent de la vila se senti ben atesa i segura per tal 

d’aconseguir que es coresponsabilitzi amb tota política pública que tingui com a 

objectiu preservar el bé comú en totes les seves manifestacions. 

 

A ERC entenem la seguretat des d’un punt de vista preventiu més que reactiu, pel 

que és obvi que farem que tota aquesta política s’interrelacioni amb la convivència 

i el civisme per tal de garantir els drets i deures de la gent que viu o utilitza la vila. 

 

 

Com a mesures concretes: 

 

1. Desplegar plenament la Policia Local com a policia de proximitat, treballant 

perquè sigui un element clau de la bona convivència a la vila. 

 

2. Modificar el sistema de selecció i formació dels policies locals: menys 

temaris de memòria i més formació professional pràctica de relació amb la 

gent. 

 

3. Impulsar una coordinació més estreta i eficient amb els Mossos d’Esquadra, 

que han de fer la seva tasca de seguretat, coordinant les diverses 

actuacions. 

 

4. Treballar perquè la Policia Local vetlli per la seguretat de les persones, 

entesa globalment: física, psicològica, com a consumidors, mediambiental... 
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5. Vetllar per garantir el compliment de les normes que obliguen les activitats 

d’oci nocturn a ser respectuoses amb la ciutadania. 

 

6. Augmentar la presència d’efectius de la policia local en aquells espais i 

moments en què hi ha més activitat o moviment de persones, en detriment 

de tasques més burocràtiques. 

 

7. Organitzar el treball de la Policia Local de manera que estigui més implicat 

en les tasques de Protecció Civil i de mobilitat de la vila. 

 

8. Impulsar un pla de millora de punts negres i conflictius, tant d’accidents com 

d’inseguretat. 

 

9. Impulsar polítiques i accions per fomentar la cultura del respecte a les 

persones i a l'espai públic com a principals elements de promoció i defensa 

de la qualitat de vida de la ciutadania. 

 

10. Establir un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia. 

11. Incorporar programes de prevenció de l’abús de l’alcohol i les drogues en 

col·lectius vulnerables. 

12. Fer un protocol d’actuació i intervenció multidisciplinàries contra el 

vandalisme urbà. 

13. Establir normatives i ordenances municipals per a la tinença d’animals 

domèstics i animals potencialment perillosos, que vetllin pel dret dels 

animals i que garanteixin que els propietaris les coneguin. 

14. Col·laboració i actualització del Programa Operatiu Específic (POE) del Món 

Rural al municipi. 

15. Potenciar taules sectorials de treball, per coresponsabilitzar tots els àmbits 
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de la gestió pública amb la seguretat i per resoldre fenòmens, incidències i 

problemàtiques relacionades amb la seguretat: taula d’urbanisme i 

seguretat, coordinació serveis de seguretat amb els consells escolars, salut 

i seguretat, etc. 

 

 

4. LA VILAFRANCA 

EMPRENEDORA 

4.1. EMPRENEDURIA I OCUPACIÓ 

Per ERC els criteris i les accions concretes que han de desenvolupar la política 

local de promoció econòmica, social i d’ocupació estan plenament lligades. 

Volem un desenvolupament econòmic (de les empreses, els comerços, els 

professionals, etc.) que sigui cohesionador socialment i territorial, que permeti 

generar més i millors llocs de treball, dignes i de qualitat, que permetin a les 

persones desenvolupar-se personalment i professional  i així desenvolupar 

també la vila i el seu entorn. 

 

Una economia de les persones i per a les persones: 

Per poder posar en marxa aquestes polítiques ens calen recursos, idees, però 

molt especialment ens cal LIDERATGE, però no un lideratge individual i 

messiànic. Ens cal un lideratge col·laboratiu, que compti amb els agents 

socials, econòmics i professionals de la Vila. 

Un lideratge municipal que compti amb les empreses, els comerços i les seves 

agrupacions, les entitats socials i les seves xarxes, els professionals i la 
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ciutadania, perquè només plegats podrem fer avançar la ciutat d’una manera 

potent 

Un lideratge que amb els peus a Vilafranca, miri i compti amb la comarca, la 

Vegueria, Catalunya i Europa. Volem una Vilafranca que exerceixi de Capital 

del Vi. 

L’Ajuntament de Vilafranca, amb tots els seus recursos i tots els seus bons 

professionals ha de liderar, sense por, amb valentia, assumint els riscos que 

pertoquin, el moment social, econòmic i polític. 

Lideratge per lluitar contra l’exclusió social i laboral i les raons per les quals es 

genera. De la mà dels agents socials i econòmics que imprescindiblement 

necessitem i que tanta feina fan, generant les sinergies i buscant les 

col·laboracions externes que poden aportar valor 

Lideratge per generar ocupació, molta i de qualitat, juntament amb les 

empreses, els sindicats i especialment amb les entitats i empreses socials que 

ofereixen oportunitats a persones amb especials dificultats. 

Lideratge per promoure el comerç i el turisme, com a font de riquesa econòmica 

i també cultural, de la mà de les entitats que treballen dia a dia en aquest àmbit, 

aportant nous recursos i nou coneixement. Vilafranca ha de desenvolupar 

atraccions comercials i turístiques suficients que aprofitin les potencialitats de la 

C15. 

Lideratge a la comarca, al costat dels 27 municipis que ens són germans, 

perquè la majoria de reptes que tenim són comuns i perquè les respostes 

col·lectives seran més eficients, eficaces, potents i duradores. 

 

VILAFRANCA CAPITAL DEL VI 

 

La Capitalitat del Vi s’ha d’exercir amb fermesa i amb visió global, per ser un 
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referent en la industria vitivinícola Catalana i Europea a tots els nivells: 

coneixement i cultura, comerç i consum, emprenedoria, investigació, presencia 

i arrelament 

Cal apostar per la dinamització d’un ecosistema econòmic al voltant del vi, 

interconnectat i retroalimentat des de tots els punts de vista possibles.  

Vilafranca ja disposa de molts dels actors i instruments necessaris: empreses 

capdavanteres, l’Innovi, l’Incavi, la Festa del Vijazz, les DO, l’Escavi...) però cal 

activar-les com a un únic ecosistema potent, enllaçat i dinamitzat des del propi 

sector, amb els suports públics que calguin, per esdevenir realment una 

industria puntera arreu de Catalunya i Europa. Un espai econòmic que atregui 

nous actors nacionals i internacionals que reforcin la capitalitat catalana del vi 

per posar-la al nivells de les capitals vitivinícoles de la resta d’Europa. 

Vilafranca ha de ser el lloc de destí dels experts i dels aficionats al vi, perquè 

trobin botigues de qualitat on tastar i comprar els millors vins del Penedès i 

també del món.  

Les empreses del sector vitivinícola han de tenir interès en invertir a Vilafranca 

perquè aquí troben coneixement, tecnologia i professionals de primer nivell. 

 

Proposem als ciutadans una nova manera de desenvolupar les polítiques 

socials, econòmiques i d’ocupació. Una manera de treballar col·lectiva, amb 

coneixement i amb il·lusió per una Vilafranca econòmica i socialment 

responsable. 

Les nostres propostes en aquest àmbit són: 

1. Promoure i desenvolupar un Pacte Territorial de Promoció Econòmica i 

d’Ocupació, des de Vilafranca amb els municipis del voltant i amb visió 

Vegueria. Deixem de pensar que la competència industrial de la Vila esta 

amb els municipis veïns, treballem plegats per oferir al món un espai, un 

entorn tecnològic i de coneixement compacte, potent, integrador. 
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2. Definir i posar en marxa una estratègia global de foment de la 

autoocupació, que aprofiti els molts i bons recursos que ja hi ha a la Vila, a 

la comarca i a la Vegueria. Però treballem plegats. Ajudem a fer plans de 

negoci viables i sostenibles i acompanyem-los intensament en la seva 

arrancada i el seu desenvolupament, oferint de forma conjunta, ordenada i 

amb sinergies la formació, els recursos financers i el mestratge necessari. 

Repensem els mecanismes que permetin fer el salt a l’autoocupació amb 

més garanties. 

 

3. Crear un equip municipal interàrees (Promoció Econòmica, Ocupació, 

Serveis Socials i Hisenda) per definir i desenvolupar conjuntament una 

estratègia pel foment de l’economia i la ocupació a Vilafranca, col·laborant 

amb les institucions de la comarca. 

 

4. Dinamitzar les empreses socials i les empreses amb responsabilitat social 

perquè s’impliquin activament en les polítiques d’inserció i ocupació dels 

nostres joves i en general de les persones en atur, oferint espais de 

formació, pràctiques i experiències laborals. 

 

5. Promoure activament la cultura del treball col·laboratiu i cooperatiu, des de 

l’Educació i la formació de infants, joves i adults i també a nivell 

intramunicipal i intermunicipal, des del convenciment que els reptes del 

present i el futur els resoldrem abans i millor des del lideratge efectiu però 

conjunt i participatiu. 

6. Apostar per la formació professional. Els agents públics han de posar en 

contacte PIMES locals amb els centres de formació professional. Millorant 

així la connexió entre aquests dos i fomentar el creixement de l’ocupació del 

jovent de la vila.   
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7. Fomentar o crear borses de treball municipals per a joves, garantint que 

aquestes no es converteixin en una font de major precarietat laboral per al 

jovent. 

 

8. Reforçar encara més l’estratègia municipal de suport a les empreses 

socials, com organitzacions que conjuguen la realització de serveis a la 

ciutadania de qualitat amb la inserció laboral dels col·lectius atesos pels 

serveis socials públics i les entitats solidaries de la Vila. 

 

9. Impulsar al municipi la compra pública ètica i transparent, entenent que la 

despesa pública ha d’estar lligada especialment a objectius de qualitat 

professional i impacte social. No podem deslligar l’aplicació dels 

pressupostos públics a les polítiques de promoció econòmica i social.  

 

10. Aportar bones pràctiques i experiències positives d’arreu de Catalunya, per 

aprendre-les i retornar-les millorades. 

 

11. Promoure la millora de la qualitat professional dels treballadors de la Vila, 

dinamitzant experiències que fomentin la formació dual dels joves, el 

manteniment d’oficis tradicionals i de qualitat, etc. 

 

12. Establir acords amb les entitats i serveis financers de Banca Ètica i 

Solidària i amb la banca pública catalana, per la creació d’un Fons 

Econòmic de Suport a l’autoocupació, la creació de microempreses i el seu 

desenvolupament, treballant per transformar PINNAE també en una eina útil 

en aquest procés. 

 

13. Sol·licitar la incorporació de Vilafranca a la xarxa Social Business Cities, 

promoguda per Mohamad Yunus, premi Nobel de la Pau i promotor mundial 

dels microcrèdits com eina de desenvolupament econòmic i social. 
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14. Internacionalitzar la vila i la comarca com a espai econòmic, tecnològic i 

cultural d’atracció per empreses d’alt valor afegit, posant en valor la qualitat 

de vida que ofereix el Penedès i la seva proximitat als centres econòmics 

de Barcelona i Tarragona. 

 

15. Promoure la creació d’un ecosistema empresarial al voltant del Vi i del 

Cava, generant sinergies entre institucions públiques, centres tecnològics, 

escoles de negoci, empreses innovadores, xarxes empresarials, etc. 

16. Vilafranca ha de liderar una Fira internacional sobre el Vi, enxarxada a les 

Fires Internacionals de Barcelona com l’ Alimentària. 

17. Apostar decididament per la Capitalitat del Vi i l’Enoturisme com a font de 

desenvolupament de la Vila i la comarca, entès com un tot que ha d’aplegar 

activitat industrial i comercial, turística, coneixement i cultura. 

18. La pagesia és un sector clau en el món del vi, i ha de tenir el reconeixement 

i la compensació que mereix el seu treball. 

19. Fomentar la contractació directa per part de l’ajuntament de treballadors i 

treballadores per a la realització de les competències municipals, mitjançant 

plans d'ocupació i donar prioritat a persones del propi municipi o de la 

comarca. 

 

 

4.2. TURISME 

 

El sector del turisme ha evolucionat molt favorablement els últims anys al nostre 

país i ha esdevingut un punt fort de l’economia catalana. En aquest sentit, 

entenem el turisme com una font d’ingressos, però també com un fet cultural que 

promou la interrelació de les persones de diferents cultures i que ens permet 

mostrar la nostra cultura i manera de ser al món. 
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Des d'ERC apostem per un turisme que busqui qualitat, ambient familiar, cultura i 

encaix amb el medi natural. El món del Vi, el món dels castells, l’hoquei, la qualitat 

gastronòmica i l’entorn natural privilegiat, són arguments propis a promoure. 

Les nostres propostes són: 

 

1. Definir un Pla de Promoció Turística o projecte turístic des de Vilafranca 

amb la implicació de tota la comarca, amb empreses, hotels, caves i 

associacions de comerciants per activar decididament l’enoturisme com a 

font de riquesa, partint d’un diagnòstic i pla de treball consensuat i liderat 

per l’ajuntament. 

 

2. Fomentar el desenvolupament Enoturístic a partir de la nostra realitat 

diferenciada, competitiva i complementèria amb les ofertes dels centres 

turístics de Barcelona i la Costa, vinculat a la identitat i al patrimoni natural, 

cultural tangible i intangible de Vilafranca. 

 

3. Impulsar els paquets turístics del Penedès entre empreses de serveis d’oci i 

lleure, restaurants, entitats culturals i caves, com instrument per promoure 

el turisme nacional i internacional. 

 

4. Afavorir la integració dels diversos esdeveniments locals, com festivals, 

mercats, fires ... dins l'oferta turística del municipi. Són iniciatives que 

actuen de motor que atrau el turisme de proximitat i de qualitat. 

 

 

5. Incorporar definitivament l’Alberg Municipal a la Xarxa d’Albergs de la 

Generalitat, promovent el turisme familiar i alhora aprofitar l’equipament 

com espai de formació i practiques laborals per a persones en atur de la 

Vila. 
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6. Vetllar per un servei de turisme que treballi coordinat i conjuntament amb 

els sectors implicats (empreses serveis culturals i turístics, restauració, 

cellers...) dins del marc del turisme sostenible.    

 

7. Promoure un calebdari anual  de grans actes comercials i culkturals amb 

l'objectiu de donar a conèixer el municipi i la comarca.  

 

8. Potenciarem els esdeveniments locals, com la Festa Major, el Festival 

Vijazz, la Fira del Gall, les Fires de Maig, el Festival Most ... i el VINSEUM 

dins l’oferta turística de Vilafranca. 

 

9. Promoure les tecnologies 2.0 com a eines de desenvolupament del turisme 

a la vila. 

 

10. Crear un sistema de senyalització adequat dels diferents elements turístics 

de la vila des de tots els punts possibles d’arribada.  

 

11. El teixit urbà de Vilafranca ha de respirar el món del vi, especialment a les 

entrades a la vila, on s’ha de notar que arribes a la Capital del Vi de 

Catalunya. 

12. Recolzarem als criadors del gall del Penedès per el reconeixement de 

productes amb Denominació d’Orígen Protegit (DOP) dins la indicació 

geogràfica protegida de Catalunya (IGP). 

 

 

4.3.COMERÇ I CONSUM  

 

La promoció d’un model comercial arrelat a la vila, modern i dinàmic, amb una 

pluralitat d’oferta competitiva i equilibri entre formats, és una peça essencial per a 

la cohesió social, la coherència urbanística, la identitat i l’atractiu de la vila. En 
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aquest sentit, l’articulació i el reforçament dels eixos comercials urbans i dels 

mercats municipals, són les línies definitòries de l'activitat municipal d’Esquerra. 

Els objectius que perseguim són promoure i dinamitzar el comerç, millorar la 

gestió, oferir serveis, cercar sinergies positives i seguir potenciant 

l’associacionisme comercial. 

Volem fomentar un treball estret entre les associacions comercials i l’ajuntament 

com a primer esglaó de la col•laboració público-privada. 

 

Les nostres propostes són: 

 

1. Potenciar i defensar el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per 

afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi.  

 

2. Definir el Centres Comercials de la Vila com espai d’interès especial, 

promovent accions que dinamitzin  l’obertura i aprofitament dels locals buits 

i la seva interconnexió comercial, unificant serveis de compres, 

descomptes, etc. 

 

3. Promoure la creació d'entorns urbanístics amables pel comerç, amb 

especial atenció a les illes de vianants. 

 

4. Dinamitzar els locals buits: aparadors actius d’altres comerços, contractes 

de poca durada i preu reduït per donar suport a l’inici de noves activitats, 

descomptes o pujades impositives per promoure la posada al mercat o 

disponibilitat per les associacions de comerciants 

 

5. Potenciar el comerç de productes de proximitat, KM 0, i d’agricultura 

ecològica.  
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6. Anar a buscar botigues d’atracció supralocal per atreure nous compradors i 

potenciar d’aquesta manera l’economia local. 

 

7. Donar suport a plans de negoci més ajustats a la realitat, evitar nous 

fracassos i reduir la rotació de comerços per local. 

 

8. En relació al projecte de creació d’un Centre Comercial de la Girada, cal 

definir abans un diagnòstic d’àmbit comarcal, o més ampli, per identificar la 

seva necessitat i el seu potencial. Analitzant els riscos i oportunitats pel 

comerç local i de proximitat, als que cal donar veu en el projecte i 

possibilitats de participar-hi. 

 

9. Promoure l’arbitratge de consum, com un pacte entre els consumidors i els 

comerços i serveis que resolgui incidències i conflictes de manera amistosa 

i ràpida, a partir de la figura del defensor del consum i del comerç. 

 

10. Promoure el consum responsable.  

 

11. Potenciar l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. 

12. Promoure tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor 

l’alimentació segura i saludable. Establir un programa de xerrades a les 

escoles per educar els petits i joves i donar-los criteri per a que segueixin 

una alimentació saludable, vinculats als mercats. 

13. Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant a la 

retolació com a l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un 

valor afegit a la qualitat del servei. 
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4.4.MERCATS  

 

El rol dels mercats municipals en el desenvolupament local ha tingut un paper molt 

rellevant durant els darrers segles. Amb l’auge dels nous formats comercials, en 

ocasions ha perdut aquest paper destacat que, tradicionalment, ha servit per la 

socialització de les col·lectivitats.  

Per tant, cal que continuïn desenvolupant la tasca de dinamització econòmica. 

Atès la importància que té l'alimentació en la salut, cal vincular els mercats 

municipals com a centres de promoció dels hàbits saludables, amb una funció 

primordial de la formació en els centres escolars.  

En aquest sentit, els mercats han d’esdevenir potenciadors de l’agricultura que 

utilitzi sistemes de producció respectuosos amb l'entorn i que garanteixi, alhora, la 

màxima seguretat alimentària dels productes de proximitat i de qualitat, a fi de 

promoure i dinamitzar l'economia local. 

Les nostres propostes són: 

 

Impulsar la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica dels mercats 

municipals, sedentaris i no sedentaris. 

Vincular la promoció i la dinamització dels mercats municipals als eixos comercials 

existents. Realitzar un projecte per a la nova obertura del Mercat de La Pelegrina. 

Promoure el consum de productes de la terra, autòcton, de proximitat i de 

temporada, i els ecològics, identificant l'origen del producte a l'àmbit geogràfic on 

es comercialitza, especialment els agrícoles i pesquers. 

Promoure el consum dels productes de la terra a partir de punts de venda, fixes o 

en mercats, identificats com a subministrats per productors de la terra, concepte 

entès com de la zona, de proximitat real, i per tant, de Km 0 i de temporada.  

Promoure les cooperatives de consum de l'agricultura que utilitzi sistemes de 

producció respectuosos amb l'entorn i que garanteixi, alhora, la màxima seguretat 
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alimentària i alimentació saludable, com ara productes de la terra i agricultura 

ecològica. Hem d'assegurar que totes les produccions arriben als mercats. 

Vetllar per l’entorn físic on es desenvolupen els mercats no sedentaris i per la seva 

continuïtat com a canal de distribució propi que compleix unes funcions 

d’accessibilitat, proximitat, amplitud d’oferta, competitivitat en preu, dinamització 

del municipi i punt de trobada i socialització de la ciutadania. 

Desenvolupar polítiques formatives dels professionals del sector per a garantir el 

futur del mercat i dels seus marxants. 

 

 

4.4.INFRAESTRUCUTRES TIC 

 

El desplegament de la banda ampla és essencial per garantir que les empreses 

localitzades als polígons industrials tinguin accés a infraestructures d’alta capacitat 

arreu del territori. Les TIC també són la principal palanca de canvi que permet la 

innovació necessària a tots els àmbits sectorials i per tant fa que siguin un element 

transversal imprescindible en la nostra societat.  

Proposem: 

1. Impulsar polítiques d’actuacions relatives a la planificació de les 

infraestructures de telecomunicacions al municipi com Plans d’ordenació, 

Plans estratègics, etc. 

2. Promoure en l’obra pública l’estudi i la inclusió de les infraestructures de 

telecomunicacions. 

3. Facilitar el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions per tal de 

garantir serveis avançats i de qualitat. 

4. Fomentar la implantació d’infraestructures innovadores de baix cost i major 

eficiència, tant energètica com de processament o cost de desplegament, 

que les disponibles actualment. 
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5. Elaborar un pla per tal d’arribar a un consens entre la població, l’Ajuntament 

i les operadores de telecomunicacions mòbils per tal que les antenes de 

telefonia mòbil no siguin vistes com un element distorsionant, i garantir la 

cobertura al màxim de llars possibles. Promoure la compartició d'aquestes 

infraestructures entre les diverses operadores que presten serveis al nostre 

país. 

6. Aprofitament de les xarxes «wi-fi» municipals per proporcionar l’accés als 

serveis i als tràmits municipals. 

7. Promoure les xarxes gratuïtes de wi-fi a tot el muncipi. 

8. Elaborar un mapa sonor i de SMRF (Sistema de Monitorització de 

Radiofreqüència) per obtenir mesures objectives dels nivells de radiacions 

de les infraestructures de telecomunicacions mòbils, i així donar tranquil·litat 

a la ciutadania. 

9. Treballar en polítiques que permetin el foment i el desenvolupament de la 

indústria TIC com a generadora d’ocupació de futur. 

10. Fomentar les polítiques formatives i de reciclatge que permetin una sortida 

laboral TIC a professionals d’altres sectors. 

11. Definir línies de treballs específiques que garanteixin la socialització del 

coneixement i que evitin l’escletxa social vinculada a les TIC. 

12. Treballar conjuntament amb la indústria l’accés a fons de finançament 

europeus per tal de fomentar la competitivitat del sector. 

13. Treballar en polítiques de modernització del petit comerç i de la petita i 

mitjana empresa d’altres sectors per tal de fomentar la seva competitivitat 

mitjançant les TIC. 

14. Fer ús de les TIC per a polítiques socials que evitin l’aïllament de les 

persones i el seu sentit de pertinença i la seva atenció social. 

15. Aplicar les TIC pel foment de la Cultura local mitjançant la 

instrumentalització de les xarxes socials i altres eines socialitzadores. 
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16. Fomentar la col·laboració ciutadana mitjançant l’obertura de nous canals 

moderns que permetin detectar i solucionar de forma ràpida problemàtiques 

que esdevenen a l’espai públic. 

17. Les TIC també són una bona eina d’avaluació de polítiques públiques de 

forma transversal. 

 

4.5.EMPRESA I INDÚSTRIA 

 

El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor qualitat de vida 

de les persones és un dels principals objectius que Ens fixem. Al segle XXI els 

esforços de les administracions s’han de centrar en facilitar la transformació de 

l’economia tradicional en una economia del coneixement i sostenible, entenent que 

la sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i d’innovació per a la 

majoria d’empreses.  

Les nostres propostes són: 

 

1. Manteniment dels polígons industrials i comercials (enllumenat, voreres, 

vials,senyalitzacions...). 

2. Promoure les comunicacions adequades dels polígons industrials amb les 

grans infraestructures vials o d’altres mitjans de transport (trens, ports, 

aeroports). 

3. Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies 

i vinculades al sector de les energies renovables. 

4. Establir i mantenir una comunicació directe amb les principals indústries i 

empreses ubicades al municipi a fi de detectar possibles empreses en 

crisis. 

5. Establir negociacions amb les patronals empresarials i els sindicats per 

oferir meses de diàleg per a l’establiment de noves empreses als municipis.   
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