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9 Projectes per transformar
Vilanova i la Geltrú
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1. Municipalitzem els serveis públics
Idea
Remunicipalitzar els serveis públics per recuperar la sobirania que es va perdre en licitar
aquests serveis.

La doctrina neoliberal promou la idea que la gestió pública dels serveis és ineficient i més
cara, però aquest mantra no se sustenta en estudis rigorosos. A més, avantposar l’ànim de
lucre i subordinar el servei a la pròpia ciutadania acaba sent contraproduent per garantir i fer
efectius els drets bàsics associats a aquestes prestacions.

La gestió directa dels serveis permet:


Tenir transparència total en la prestació dels serveis, tant econòmica com en el procés
de gestió en sí mateix.



Eliminar el benefici privat com un dels objectius de la prestació del servei.



Deixar d’aplicar els sobrecostos que representa la gestió privada respecte a la gestió
directa (IVA i benefici industrial).



Millorar les condicions laborals de les treballadores.



Augmentar la capacitat de reacció/adaptació a noves necessitats o incidències del
servei.



Impulsar models de govern publico-ciutadà.

Projecte
Se sotmetran a estudi 25 contractes que, o bé han finalitzat, o bé finalitzen durant aquest
mandat; entre els quals trobem: la neteja viària i la recollida de residus, la realització de
tallers a les escoles dins del Programa d’Animació Educativa, la neteja d’edificis municipals, la
direcció dels centres cívics o la supervisió bàsica d’atenció social.

Per a cadascun d’aquests serveis s’elaborarà un estudi de viabilitat per a la seva
remunicipalització. Aquest estudi contemplarà totes les possibilitats de gestió del servei (pel
propi Ajuntament, per una empresa municipal i, en cas de no ser possible la
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remunicipalització, optar per una societat mixta participada), les diferents fórmules de
govern del servei (publico-ciutadana, publico-comunitària, etc.…), les necessitats d’adquisició
de maquinària/infraestructura/material i les formes de satisfer-les tenint en compte les
limitacions de l’Ajuntament pel que fa a l’endeutament, les possibles formes de contractaciósubrogació del personal, el balanç econòmic del servei i la reorganització municipal que
caldria dur a terme per a la gestió directa del servei, si s’escau.
Un cop realitzat l’estudi, es negociarà la fórmula de gestió amb els grups municipals, i per a
les grans remunicipalitzacions (neteja viària, recollida de residus, neteja d’edificis municipals
o manteniment dels parcs i jardins), a més, es durà a terme un procés participatiu amb les
treballadores actuals del servei.

Horitzó
Remunicipalitzar el màxim nombre de serveis públics a mesura que vagin finalitzant els seus
contractes, d'acord amb un pla establert que permeti planificar a curt, mitjà i llarg termini
l'assumpció dels esmentats serveis per part de l'Ajuntament i que permeti realitzar les
previsions pressupostàries necessàries.

En cas que no es pugui remunicipalitzar un servei, es farà un seguiment exhaustiu de la seva
prestació per part de l’empresa privada d’acord amb el contracte vigent.
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2. Ciutat pedalable
Idea
Una ciutat dissenyada per als desplaçaments a peu i en bicicleta és una ciutat equitativa, que
garanteix l’ús igualitari de l’espai públic, redueix la contaminació atmosfèrica i evita accidents
i malalties respiratòries.

Projecte
S’establirà una nova jerarquia dels mitjans de transport al conjunt de la ciutat, donant
prioritat als desplaçaments a peu, en bicicleta i en altres mitjans no contaminants respecte
del vehicle privat a través de les mesures següents:



Limitar la velocitat de circulació a 30 km/h en tot el nucli urbà, a 20 km/h al nucli antic
i zones residencials i a 10 km/h en zones sensibles com els entorns de centres
educatius. Facilitar el respecte d’aquests límits amb mitjans físics i controlar-ne el
compliment.



Revisar els sentits de circulació dels carrers per evitar el trànsit oportunista i de pas
per dins del nucli urbà.



Limitar horàriament la circulació de vehicles de gran tonatge al nucli de la ciutat i
controlar-ne el compliment.



Revisar la temporització dels semàfors de la ciutat per prioritzar els vianants i garantir
que les persones amb mobilitat reduïda puguin creuar-los amb seguretat.



Habilitar “espais de vida” (espais sense aparcaments de vehicles per millorar la
visibilitat i evitar atropellaments) a tots els passos de vianants.



Redistribuir l’espai públic i les places d’aparcament amb criteris d’equitat entre les
diverses opcions de mobilitat.



Habilitar grans aparcaments de bicicletes en punts estratègics de la ciutat (estació de
tren/busos, mercat, equipaments culturals i esportius, escoles i instituts, etc.).
Habilitar aparcaments segurs per a bicicletes a l’estació; i en tots els pàrquings
municipals a cost reduït.
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Ampliar els km de carrils bici segurs a la xarxa bàsica, habilitant carrils bici troncals
que uneixin els barris nord-sud i est-oest de la ciutat i que connectin els diversos
centres educatius i equipaments municipals. Eliminar els carrils bici en voreres.



Habilitar aparcaments dissuasius de cotxes als afores de la ciutat.



Habilitar punts d’autoreparació i manteniment de bicicletes en tots els equipaments
municipals.

Horitzó
Volem que qualsevol infant pugui anar caminant o en bicicleta des de casa seva a l’escola de
forma segura.
Volem que augmentin els desplaçaments per dins de la ciutat a peu o en mitjans de
transport sostenibles (bicicleta, patinets, transport col·lectiu) respecte dels desplaçaments en
cotxe o moto. Volem que la bicicleta representi com a mínim un 30% dels desplaçaments en
mitjans no motoritzats.
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3. Ciutat dels recursos
Idea
La gestió dels residus municipals és una competència bàsica de l’Ajuntament i també una de
les despeses més importants que té. Alhora, és un dels principals àmbits d’incidència de què
disposa per avançar cap a una ciutat respectuosa amb la natura.

Els residus, ben gestionats, es poden convertir en recursos per a les generacions actuals i
futures i generar ocupació. Cal tancar el cercle i passar d’una gestió lineal dels residus
(consum - generació de residus - abocament) a un sistema d’economia circular, en què els
residus entrin de nou al circuit (consum - reutilització/reciclatge - consum).

Projecte
Millorar el sistema de recollida de residus municipals a través de les mesures següents:


Implantar la recollida porta a porta a grans generadors de residus (empreses,
comerços, equipaments municipals, etc.).



Estudiar la viabilitat de la recollida de residus porta a porta als habitatges, tenint en
compte la tipologia urbana de la ciutat i les particularitats de cada barri. Contemplar
la possible combinació de models de recollida (porta a porta i en contenidors) en
diferents zones de la ciutat.



Implantar un sistema eficient de recollida de mobles, trastos vells i roba que en
potenciï la reutilització.



Implantar el model de recollida que s’hagi mostrat més viable i eficient en cada barri
de la ciutat a través d’un procés participatiu i comunicatiu.



Estudiar la possible municipalització del servei de recollida de residus, atès que el
contracte actual ha finalitzat i es pot plantejar aquesta opció.



Millorar la deixalleria fixa actual i establir nous punts descentralitzats de lliurament de
residus especials (per exemple, a través de mini-deixalleries ubicades en equipaments
municipals).



Establir incentius de reciclatge per als usuaris del servei de recollida a través d’un
sistema en què cada usuari pagui pels residus que genera i que bonifiqui l’esforç fet a
casa per separar els residus.
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Potenciar els establiments de reparació d’objectes, roba i electrodomèstics a través de
bonificacions fiscals i/o d’una campanya de comunicació.



Augmentar el nombre de mercats d’intercanvi i segona mà que es realitzen a la ciutat,
i descentralitzar aquests esdeveniments en barris.



Canalitzar aliments en bon estat que actualment acaben a les escombraries cap a
circuits d’aprofitament.



Potenciar l’ús d’embolcalls reutilitzables als mercats municipals, a les escoles i als
establiments d’alimentació de la ciutat.

Horitzó
Volem que Vilanova i la Geltrú sigui un referent en polítiques d’aprofitament dels recursos.

Volem que l’any 2020 Vilanova hagi assolit un 60% de recollida selectiva (percentatge de
residus recollits destinats a reciclatge, que actualment és només del 35%).
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4. Projecte de co-habitatge
Idea
A banda de reforçar les necessàries i imprescindibles polítiques de xoc i urgència, cal
promoure polítiques adreçades a trencar el monopoli del mercat com a mitjà únic d'accés a
l’habitatge, potenciant altres formes per garantir el dret a l’habitatge que defugin el
mercantilisme i l’especulació.

Projecte
El projecte consisteix a licitar sòl públic a cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús. La
cessió es duria a terme per un temps determinat, i posteriorment el sòl seguiria sent de
titularitat pública i els habitatges construïts passarien a formar part dels béns de
l’Ajuntament.
Es duran a terme una o més licitacions de sòl públic per materialitzar aquesta cessió.
Per tal de facilitar l’accés a aquests habitatges, es potenciaran eines de mecenatge popular
amb garanties financeres de l'administració.
A més, es desenvoluparan i potenciaran mesures fiscals, subvencions i altres ajuts que
facilitin projectes privats de masoveria urbana i rehabilitació d’edificis en desús a través de
cooperatives. S’inclourà també el servei d'assessorament cooperatiu a l’oficina d'habitatge
per acompanyar i potenciar la creació de cooperatives d’habitatge.

Horitzó
Volem que Vilanova sigui una ciutat capdavantera en l’accés a l’habitatge mitjançant fórmules
no mercantils com la cessió d’ús de sòl públic. Volem que en finalitzar el mandat s’hagin
materialitzat projectes de co-habitatge a la ciutat.
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5. Ciutat renovable
Idea
El canvi climàtic i l’esgotament dels combustibles fòssils són una realitat molt preocupant.
Això ens obliga a fer una profunda transformació d’un sector tan important com el de
l’energia.

Aquesta transformació pot ser dirigida per les grans empreses de l’oligopoli i ser vista com
una imposició; però també pot ser una oportunitat per obrir el camp de l’energia a la
participació popular, dinamitzar les economies locals i generar nous llocs de treball en un
marc de sostenibilitat ambiental, avançant-nos així a un escenari en què les feines associades
a sectors industrials tradicionals deixaran de ser una font principal d’ocupació.

Dins del sector energètic, aquesta transició a fonts renovables comporta una major
electrificació del sector i, per tant, augmenta el valor estratègic de l’electricitat i de cadascuna
de les activitats en què es divideix el sector elèctric: generació, transport, distribució i
comercialització.

En l’àmbit local, la generació distribuïda a través de l’autoconsum individual i compartit, les
comunitats d’energia i les instal·lacions renovables de mitja escala reconfiguren el mapa de
relacions del sector. Les persones i les institucions locals poden participar activament en la
generació elèctrica. A més, malgrat la dificultat juridicotècnica, cal avançar en la recuperació
de les xarxes de distribució elèctrica perquè siguin de propietat pública i sortir decididament
de les comercialitzadores de l’oligopoli elèctric, buscant alternatives en l’economia social i
solidària o creant una comercialitzadora local pròpia.

L’objectiu central d’aquestes accions no és tenir consumidores actives a nivell local, sinó
subjectes polítics que vulguin participar en la construcció d’aquest nou model energètic.
D’aquí que la participació ha de ser central en totes les propostes.

De la mateixa manera, la mobilitat elèctrica compartida, l’eficiència energètica orientada al
decreixement del consum i el sector de la reparació i l’“allargascència” dels productes
electrònics també són claus, i poden ser font de llocs de treball qualificat a nivell local.
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Projecte


Revisar les ordenances municipals per facilitar des de l’Ajuntament la instal·lació de
sistemes d’energia renovable per part de particulars i empreses, incorporant una
tramitació simplificada de la sol·licitud d’inici de les obres tal com proposa l’Institut
Català de l’Energia.



Oferir incentius locals i bonificacions (IBI, ICIO, IAE) per impulsar i incentivar la
instal·lació tant de sistemes de generació com de mesures d'aïllament i eficiència
energètica en totes les rehabilitacions de façanes i habitatges mitjançant
l’assessorament des de l’Ajuntament i l’aplicació de beneficis fiscals per tal de fer més
assumible la inversió inicial.



Incorporar criteris socials i de contractació públics de l’energia i impulsar
decididament el canvi del subministrament elèctric públic amb empreses i
cooperatives energètiques socials, verdes i democràtiques.



Crear un pla de formació, cultura i apoderament de l’energia que pugui dirigir-se a la
ciutadania, als col·lectius i al personal de l’Ajuntament.



Generar un diagnòstic eco-social i feminista dels usos i les fonts d’energia amb dades
desagregades per gènere i que permetin planificar tenint en compte els usos
productius i reproductius de l’energia.



Revisar els cicles formatius que s'imparteixen als centres de secundària i a l’Institut
Municipal d’Educació i Treball (IMET) de la ciutat per incorporar una oferta formativa
associada a les energies renovables, a l’eficiència energètica i a la reparació d’objectes,
en particular sobre:
◦ Instal·lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica.
◦ Rehabilitació d’edificis amb criteris d’eficiència energètica.
◦ Auditories energètiques i implantació de sistemes de gestió de l’energia.
◦ Reparació d'electrodomèstics i altres aparells electrònics.
◦ Reparació de mobiliari i arranjaments de roba.

Aquestes activitats trencaran amb l’actual paradigma de què és més barat comprar un
alguna cosa nova que reparar-la o refer-la.


Facilitar la implantació d’empreses i cooperatives del sector de les energies renovables
i l’eficiència energètica a la ciutat.
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Horitzó
Volem que Vilanova i la Geltrú sigui una ciutat 100% renovable l'any 2040. Hi ha estudis que
demostren que aquesta transició energètica és viable tècnicament i econòmica
Volem que Vilanova i la Geltrú sigui una ciutat capdavantera en l’apoderament energètic, en
l’aprofitament de l’energia renovable i en l’eficiència energètica; que atregui empreses
d’aquests sectors i que faci una reconversió del seu teixit industrial cap a nous sectors de
l’economia relacionats amb la cura del medi ambient.

14

6. Nou Canal Blau
Idea
Els mitjans de comunicació locals estan actualment en una situació complicada: no poden
competir amb els mitjans d’abast nacional i estatal, ni tampoc amb les plataformes de
continguts. No obstant això, tenen un gran potencial democratitzador per mostrar realitats
que queden ocultes a la resta de mitjans, per aprendre com es generen continguts
audiovisuals i per apoderar la ciutadania.

Projecte
Reestructurar els continguts, usos i pantalles de distribució de Canal Blau:


Analitzant la programació actual de Canal Blau amb més audiència i amb més interès
per la gent (informatius, esports i esdeveniments populars, etc.) per mantenir-los a la
graella de programació.



Repensant l’estratègia de difusió (a través de la TDT, de les xarxes, etc.) perquè arribi
al màxim de públic potencial. Potenciar les xarxes i la distribució multi-pantalla dels
continguts (web, Twitter, streamings, Youtube, Instagram, etc.).



Eliminant aquells espais que són una mera imitació de canals nacionals i/o globals
(TV3, TVE...) i que no tenen gaire sentit en un canal local.

Crear nous usos de la ràdio i televisió locals:


Obrint i democratitzant Canal Blau per a usos educatius a través de tallers de
periodisme i realització audiovisual per a la ciutadania (mitjançant escoles, instituts i
col·lectius), amb la finalitat d’entendre com funcionen els mitjans de comunicació, com
i qui els controla i com crear/produir informació o productes audiovisuals de forma
local per explicar realitats no representades en els mitjans de comunicació
tradicionals o majoritaris.



Creant places de cicles formatius de grau superior i mitjà de realització i producció
audiovisuals i vinculant-los a Canal Blau dins el mateix edifici de Neàpolis.

Horitzó
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Fer de Vilanova un centre d’educació i creació audiovisual fora de Barcelona.
Fer de Canal Blau un mitjà de comunicació participatiu, una eina d’aprenentatge i un espai
molt més obert a la ciutadania; i augmentar-ne l’audiència a través de la visió en directe i les
xarxes socials.
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7. Consell de la ciutadania
Idea
Recuperar la sobirania vol dir també recuperar la participació ciutadana com a eina real
d’intervenció de la ciutadania en els assumptes de la ciutat. La participació política no
representativa és la base per construir una ciutat per a tots i totes i el punt de partida per
repensar amb el màxim consens quina és la ciutat que volem.

Projecte
Crear un Consell de la Ciutadania, òrgan de participació que integri tots els agents
sociopolítics de la ciutat. Dotar-lo de poder real i vinculant.
Reforçar les eines actuals de participació ciutadana (consells temàtics), i crear-ne de nous
com els Consells de Barri o el Consell de la Infància. Vincular-los tots al Consell de la
Ciutadania a través de l’elevació de propostes, el traspàs d’informació i la coordinació entre
ells.
Reforçar la participació ciutadana col·lectiva a través de la difusió dels col·lectius ja existents i
la potenciació de nous instruments de participació/incidència no institucionals.
Augmentar la freqüència de celebració de les Assemblees Municipals Obertes (AMOs).
Dotar tots els ens de participació ciutadana de mecanismes transparents de seguiment.

Horitzó
Volem que la ciutadania de Vilanova i la Geltrú sigui un agent polític actiu en la quotidianitat
del municipi i que participi de les decisions polítiques per tal d’enriquir la cultura política del
veïnat i de la ciutat.
Volem fer efectiu el lema “el poble mana, el govern obeeix”.
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8. Reformulació dels equipaments culturals municipals
Idea
Vilanova i la Geltrú compta amb uns equipaments culturals infrautilitzats, amb una
programació inestable i poc difosa entre la ciutadania. Paral·lelament a aquest fet, les entitats
culturals vilanovines demanden -cada cop amb més urgència- espais on poder dur a terme
activitats diverses, i s’observa una mancança clara d’equipaments per a altres iniciatives
individuals que podrien encabir-se en espais de creació multidisciplinària.

D’aquesta manera, es produeix la següent paradoxa: tenim unes instal·lacions que estan
creades des de fa temps, però s’empren de manera poc eficient tant en els seus usos actius
(creació) com en els passius (consum). Les dificultats d’accés (preu, burocràcia, difusió, tipus
de producte cultural i horaris per manca de personal, entre d’altres) poden ser la causa
d’aquesta infrautilització.

A aquesta problemàtica cal afegir la fagocitació dels Centres Cívics municipals i l’escassa
importància de la majoria d’aquests espais pel que fa a la cohesió de barris, que els redueix a
espais grisos i que interpel·len a un grup reduït de veïns. Tanmateix, són estructures creades
que surten de la concentració al centre de la ciutat de la resta d’equipaments culturals, fet
remarcable per a una concepció de la ciutat que tingui en compte la totalitat de la seva
extensió/població.

Projecte
Reformulació dels espais culturals municipals (museus, Teatre Principal, Auditori, Neàpolis,
centres cívics, etc.) per optimitzar equipaments que actualment s’utilitzen poc i que gran part
de la ciutadania no considera com a propis. Millorar la gestió dels espais sense que això
suposi una despesa extraordinària ni calgui crear-ne de nous, a través de les mesures
següents:



Millorar la gestió dels horaris d’obertura/disponibilitat i l’administració del personal.



Simplificar i facilitar les condicions d’accés tant per als creadors/programadors
d’activitats com per a les persones que en són usuàries.

18



Mantenir i ampliar la relació amb el teixit escolar, amb el Conservatori i Escola de
Música Mestre Montserrat i amb l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAID). Aprofitar
que Vilanova compta amb l’únic institut que imparteix les dues línies de batxillerat
artístic: Via d'Arts Plàstiques i Disseny i Via d'Arts Escèniques, Música i Dansa.



Portar la cultura al carrer i fer reconversió d’instal·lacions municipals com els quioscos
per tal que es facin ressò de totes les iniciatives culturals de la ciutat.



Facilitar l’accés de les entitats vilanovines als diferents equipaments i acompanyar-les
en la realització de les seves iniciatives culturals.

Horitzó
Volem que el veïnatge de Vilanova i la Geltrú gaudeixi d’una producció cultural diversa,
dinàmica i participativa, que les entitats culturals tinguin les portes sempre obertes per dur a
terme tota mena d’iniciatives i que la ciutat exerceixi la seva condició de capital també en el
que respecta la formació i la creació cultural.
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9. Escola esportiva municipal
Idea
L’esport és un agent transversal que permet la socialització, la integració i la cohesió social. A
més, és també una manera de tenir una ciutadania més participativa, activa i amb millor
salut. És un àmbit transversal on conflueixen molts interessos, i que té una gran incidència
en el dia a dia dels ciutadans de la vila.
La privatització de la gestió esportiva que ha dut a terme l’Ajuntament en els últims anys
provoca greus mancances en diversos sectors i és una font constant de conflictes.
Cal reprendre el control de l’esport vilanoví per solucionar els conflictes actuals i plantejar
una visió diferent de la pràctica esportiva, fugint de la competició i el lucre i apostant per un
esport popular que doni les mateixes oportunitats a tothom.

Projecte
L’Escola Esportiva Municipal és un ens que dota l’Ajuntament de recursos i personal per
impulsar l’esport popular i escolar. Fa formació i alhora es dedica a organitzar activitats,
gestionar espais esportius, promocionar la pràctica de l’esport de manera integradora i fer
d’enllaç entre els diversos agents esportius de la ciutat, des dels clubs fins a les associacions
de veïns.
L’EEM dinamitzarà l’esport popular incidint en l’esport local i de barri, aprofitant equipaments
esportius que ja existeixen i creant-ne altres de nous (pistes esportives de barri, pistes de
petanca, parcs, instal·lacions per a ús de la gent gran, taules de tenis taula, etc.).
A més, també servirà per engegar programes d’esport integrador que incloguin a nouvinguts
a la ciutat i per col·laborar amb altres entitats i agents del municipi.

Horitzó
Volem que Vilanova i la Geltrú tingui un sector esportiu fort i independent, amb uns valors
clars. Volem defugir de l’esport com a negoci i potenciar l’esport popular. Volem que els
infants segueixin practicant esport a la seva escola durant tota l’època escolar, i que després
decideixin lliurement on volen continuar.
Volem crear una xarxa d’esport popular als barris que aprofiti les instal·lacions del carrer i que
serveixi per integrar aquells que no tenen oportunitats de participar en clubs.
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Eixos de treball i propostes
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Eix 1. Ciutat dels Drets
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Descripció/resum de l’eix
La institució municipal, quan es tracta del treball que desenvolupa l’àrea de Serveis Socials
amb les franges més vulnerables de la població, ha de canviar el xip definitivament: passar
de les pràctiques assistencialistes a l’apoderament de les persones; de les lògiques del
mercantilisme a l’acompanyament, de la contenció a la transformació. Ha passat una dècada
d’ençà de la gran recessió i la ciutat continua malmesa amb una realitat colpidora reflectida
als indicadors socials.

És cert que ens hem allunyat dels escenaris més crus d’ara fa deu anys, però també ho és
que la ciutat té una borsa d’atur estructural, que hi ha molta gent que no té unes condicions
de vida dignes i que les situacions de vulnerabilitat es poden arribar a cronificar. Quan la
xarxa familiar és inestable, les dificultats s’incrementen i afecten especialment els infants, les
dones, els migrants i la gent més gran. Des de Capgirem Vilanova i la Geltrú–CUP volem
incidir en posar al centre les persones i no els mercats, reorganitzant si cal els departaments
municipals i les regidories o remunicipalitzant els serveis públics per tal de recuperar la
sobirania dels serveis essencials i respondre a noves necessitats en comptes de col·laborar a
enriquir les grans multinacionals espoliadores.

Els embats de la crisi als quals ens referíem han deixat la ciutat ocupant els últims vagons en
allò referent a potencialitat econòmica: mirem a l’exterior quan es tracta de cercar feina. Ens
hem d’afanyar a promoure la formació, posant totes les eines i recursos al suport i
l’acompanyament del teixit productiu. Cal emprendre una autèntica acció institucional per
col·laborar en la reparació de l’economia local i fomentar la creació de noves empreses.

D’igual manera, hem de fer transitar les institucions més properes pel marges del
capitalisme, apostant per l’economia social, cooperativa i solidària alhora que adequant la
complexa arquitectura econòmica municipal per treballar amb la banca ètica o estudiant la
creació d’una banca pública municipal. Tot tenint present que cal una reconversió industrial,
enfocant els esforços en una transició cap a nous sectors generadors d’ocupació que siguin
respectuosos amb la natura i amb les persones, que són l’economia del futur.
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Descripció de línies prioritàries de treball i enumeració de mesures concretes

1.1 Habitatge
La gran crisi viscuda per les classes populars l’última dècada ha provocat un greu enduriment
de l'accés a un dret fonamental pel desenvolupament vital de les persones com és
l'habitatge. Fa poc més de deu anys vam patir una bombolla especulativa dels preus de
compra dels habitatges, i la gestió feta pels poders públics ens aboca ara a una bombolla del
preu del lloguer, agreujada per l’empobriment i la precarització de les treballadores.

Aquesta situació és el resultat de dècades de manca de polítiques públiques d'habitatge que,
a banda de ser residuals, mai no han qüestionat ni de ben lluny que un dret fonamental com
aquest es regeixi sempre per les regles d’un mercat privat i especulatiu.

Aquesta lògica mercantilista que veiem en l’accés a l’habitatge també la podem traslladar a la
resta d’usos que fem del sòl. Això es tradueix en el fet que totes les intervencions,
planificacions i projeccions que es fan al nostre entorn responen a la generació
d’expectatives immobiliàries i d’un benefici privat. Cal revertir aquesta dinàmica i fer
possibles uns barris i uns pobles habitables que no responguin exclusivament a la lògica del
mercat, sinó sobretot a les necessitats de qui els habita.

En aquest sentit, si volem plantejar una política de futur i realment transformadora
encaminada a recuperar la sobirania residencial hem de posar sobre la taula mesures
encaminades a la desmercantilització de l’habitatge.

Aquesta estratègia cal combinar-la amb polítiques d’habitatge d'emergència social a curt
termini per fer front a una situació que ja deixa fora molta gent.

L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) ha d’estar dotada d’un Pla Local d’Habitatge, una
radiografia del municipi que permeti disposar de dades per abordar les necessitats ja
existents, i que dibuixi quins són els objectius a mig i llarg termini. Cal incorporar a aquest
procés el teixit associatiu que ha abordat en solitari aquestes problemàtiques, canviant la
relació entre la institució i les associacions.
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Entenem que cal augmentar el parc d'habitatge públic destinat a cobrir situacions
d’emergència en matèria d’habitatge, emprant totes les eines legals ja disponibles:
adquirint habitatges mitjançant el dret de tempteig i retracte i explorant totes les vies legals i
jurisprudencials per a l’expropiació forçosa d’habitatges per destinar-los a ús social.

Ens comprometrem a crear el Servei d’Atenció al Risc de Pèrdua de l’Habitatge, una eina
pública per donar acompanyament a les famílies afectades per una execució hipotecària o
per l’increment d’un lloguer. Aquest servei s'oferirà des de l’Oficina Local d’Habitatge i s’hi
podrà accedir també des de qualsevol altra finestra de l’administració.

La situacions d’emergència d’habitatge que han derivat en l’ocupació d'immobles són una
realitat i per tant s’ha de preveure un programa d’intervenció en situació d’ocupació,
encaminat a regularitzar el major nombre possible d'habitatges en aquesta situació,
incloent-hi la normalització dels subministraments d’aigua i energia.

L’habitatge és un dret i no un privilegi, i per tant cal treballar perquè cap persona ni família es
quedi al carrer ni un sol dia. Les administracions més properes han de fer front als
desnonaments i posar tots els recursos a l’abast per fer complir la llei 24/2015
d’emergència d’habitatge. Igualment aquesta llei ha d’erradicar i prevenir les situacions
de pobresa energètica a les llars de famílies i persones en situació de vulnerabilitat.

La situació de volatilitat i especulació que pateix el mercat de l’habitatge fa necessària una
actualització constant dels llindars mínims de renda per a poder accedir a la borsa de
lloguer social, donades les circumstàncies especulatives actuals sobre el lloguer.

Una altra estratègia a endegar és incrementar la pressió a la banca i a les empreses
propietàries de pisos buits perquè els posin a lloguer a través de l’OLH. Cal augmentar
les inspeccions a aquests habitatges i aplicar les sancions corresponents quan no hi hagi
resposta per part dels propietaris. L’Ajuntament ha d’esdevenir part activa en les
campanyes de pressió sobre la banca que duen a terme els col·lectius que tracten aquesta
problemàtica per arribar a acords favorables i garantir així el dret fonamental a l'habitatge.
Igualment, cal pressionar les administracions competents perquè es defineixi legalment
què és un pis buit i poder aplicar un recàrrec sobre l’IBI a aquest tipus d’habitatges,
fomentant així la cessió a la borsa de lloguer social de l’OLH.
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Però si el mercat privat continua sent l’actor principal, les polítiques reformistes i
conjunturals no cobriran mai l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge. Per tant, calen
polítiques a mig i llarg termini encaminades a generar les condicions necessàries perquè el
mercat privat cedeixi el protagonisme als habitatges de titularitat pública o amb preus
regulats, i que a més guanyin terreny fórmules alternatives a la propietat i el lloguer d’arrel
cooperativa.

Igualment, cal augmentar la disponibilitat de sòl públic destinat a habitatge al Pla
d’Ordenació Urbanística i no vendre al mercat convencional el ja existent, així com
actualitzar el concepte d'habitatge buit a les ordenances municipals (es defineix com a
habitatge buit l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per
un termini de més de dos anys).

L’Ajuntament ha de facilitar als petits tenidors d’habitatge la inclusió d’un immoble a la
xarxa d’habitatge social mitjançant eines de mediació i garantia pública, i impulsar
Programes de rehabilitació d’habitatge a canvi d’una cessió en lloguer cercant la finalitat
social de cessió temporal de l’habitatge a una família amb risc d’exclusió residencial.
L’activació d’aquest programa requerirà d’una iniciativa pública municipal de caràcter
transversal que implicaria les regidories d’Urbanisme, Foment de l’Ocupació i Serveis Socials.

La necessària actualització del POUM ha d’incloure la reserva del 30% de l’edificabilitat
destinada a habitatge social en les noves construccions que superin una superfície
determinada.

Entre d’altres iniciatives encaminades a cobrir el dret a l’habitatge, impulsarem la
masoveria urbana creant una borsa gestionada per l’Oficina Local d’Habitatge, on s’oferiria
assessorament jurídic i la redacció del contracte de masoveria; assessorament tècnic i
supervisió tècnica de les obres; exempció del pagament de la taxa d’obres; assegurança
multirisc i mediació entre les dues parts perquè arribin a l’acord més beneficiós.

També contemplarem l’impuls de les cooperatives d’habitatge a través de la licitació de
sòl públic en dret d'ús per la construcció d'habitatge en règim de cessió d'ús. En aquest
sentit, presentem el projecte de mandat de Co-habitatge.
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1.2 Ocupació
Actualment Vilanova i la Geltrú té una taxa d’atur del 14%, i els contractes temporals
representen el 88% del total de contractacions a la ciutat. Aquestes dades fan que segueixin
sent necessàries polítiques per a lluitar contra l’atur i contra la precarietat laboral.

L’Ajuntament ha de jugar un paper actiu en generar ocupació estable explorant nous filons
d’ocupació com el reciclatge, el consum sostenible i solidari o les energies renovables i les
possibilitats que ofereix el sector primari, mitjançant les eines que presenta l’Economia
Social Solidària.

Per afavorir la creació i la consolidació d’empreses, amb especial interès en societats
cooperatives i d’economia social, l’Ajuntament ha de crear una Oficina Ciutadana
d’Emprenedoria Social, encarregada de facilitar els tràmits, informar i assessorar els
emprenedors des d’una lògica molt personalitzada i defugint la burocratització. També ha de
disposar de polítiques fiscals que beneficiïn la creació i consolidació d’aquestes
empreses -ajuts a la constitució, a la incorporació de socis i sòcies o a la transformació
d’empreses i associacions en cooperatives de treball- i estudiar la possibilitat de cedir en
usdefruit dependències municipals, sòl públic o naus industrials de titularitat pública a
empreses de l’economia social.

Per fomentar l’ocupació de qualitat i estable, proposem editar una Guia de Bones
Pràctiques en matèria laboral que, entre altres tasques, faci difusió de bones pràctiques en
l’ocupació; i difondre-la a totes les empreses que tinguin seu al municipi, lligant l’aplicació
de bones pràctiques a avantatges i bonificacions.

A més, cal oferir al col·lectiu d’aturats cursos de formació en consonància amb els nous
filons d’ocupació. L’Ajuntament ha d’impulsar la coordinació de tots els municipis de la
comarca a l’hora de planificar la formació ocupacional del territori i optimitzar així
recursos i diversificar més l’oferta.

D’altra banda, l’Ajuntament ha de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, i fomentar
la creació d’ocupació i el repartiment de la riquesa. Per això ha de vetllar per la limitació de
les hores extres, que en alguns departaments és una pràctica habitual, a través de la
contractació de nou personal. A més, ha de treballar per Crear plans d’ocupació, que no
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siguin només mesures a curt termini, sinó que permetin accedir a llocs de treball estables
a les persones que n’han pres part.

1.3 Serveis socials
A Vilanova i la Geltrú hi ha moltes famílies en situació de precarietat. Algunes d’elles no
poden arribar a cobrir les seves necessitats bàsiques en matèria energètica, d’habitatge o
d’alimentació. També trobem famílies que presenten dificultats per cobrir necessitats socials
o relacionals.

Pensem que cal abordar amb determinació i recursos totes aquestes necessitats, treballar
més intensament amb els equips de Serveis Socials i amb tots els agents implicats amb el
treball i l’educació social.

Com hem esmentat anteriorment, les persones han de ser el centre de tota acció política.
Entenem la justícia social com un dels principis fonamentals de la nostra candidatura. Cal
que les qüestions socials esdevinguin prioritàries per tal de plantar cara i lluitar contra
qualsevol signe d’exclusió i de pobresa a la nostra vila.

Coneixem la complexitat dels processos relacionats amb l’educació social. És per això que
tampoc trobem propici generar expectatives no assumibles: sabem que no podem acabar
totalment amb la pobresa i l’exclusió, però sí que podem reduir-les al màxim; i vetllem
perquè la ciutadania amb dificultats d’accés a la cultura i a la circulació social disposi de més
oportunitats. Això ho farem des de diferents vessants.

Centrant la nostra tasca en la prevenció, anant a l’arrel del conflicte i actuant abans que les
situacions esdevinguin cròniques i/o incontenibles. Per això trobem imprescindible treballar
amb infants des d’una edat molt primerenca i amb les famílies com a màxim agent
socialitzador d’aquestes persones. Considerem que cal realitzar més campanyes i
programes d’alfabetització als barris. Al mateix temps, cal establir un protocol d'actuació
per tal d'atendre les persones que viuen al carrer, més enllà de les ajudes puntuals en
casos extrems; així com fer pressió municipal i emprendre mesures concretes per
erradicar les situacions de pobresa energètica a les llars de famílies i persones amb pocs o
nuls recursos econòmics. Cal també estimular la formació a les franges d’edat més
afectades per l’atur (16-25 anys i majors de 45 anys).
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Considerem també necessari el treball des del suport, augmentant el nombre de recursos
existents en matèria de Serveis Socials, que han de tenir un abast major.

Ens comprometem a treballar en xarxa amb totes les regidories i agents implicats; a
integrar la figura d’educadors/es de carrer als EBAS (Equips Bàsics d’Atenció Social) i a
ampliar el nombre de treballadors/es familiars.

En matèria de recursos, volem impulsar la creació d’un menjador social a l’espai de la
Plataforma que funcioni de manera autogestionada, implicant les persones que l’utilitzin
en el seu funcionament.
Igualment, entenem que cal pressionar les companyies subministradores d’energia per
ajudar les famílies que no puguin fer front a les factures, lluitant contra la pobresa
energètica; i ampliar els recursos dels Centres Oberts de Vilanova i la Geltrú, en sinergia
amb altres programes.
Pensem també que cal dotar l’Economat de Vilanova i la Geltrú de treballadors i
treballadores municipals que actuïn coordinadament amb el personal voluntari,
facilitant el treball conjunt de col·lectius, entitats i associacions del municipi; i estudiar la
seva implementació en diversos punts estratègics de la nevera solidària.
També ens comprometrem a mantenir els serveis bàsics als equipaments municipals per
a persones sense llar, ampliant els horaris de dutxa als pavellons i piscines i l’ús del servei
que ja ofereix l’espai de La Plataforma per assegurar la higiene de les persones en situació de
pobresa; així com ampliar l’actual servei de bugaderia per a persones sense llar com a
font de benestar i d’autonomia personal, de recuperació de l’autoestima i de capacitació com
a elements claus de rescat.
Creiem que cal organitzar els Serveis d’Atenció Domiciliària amb prou dotació horària
per poder donar una bona atenció a les persones grans i famílies. Creiem que cal
impulsar ajudes que facilitin que les persones rebin suport principalment a les seves
llars, tot preservant el seu patrimoni tant econòmic com identitari.

1.4 Economia
L’economia social i solidària s’erigeix avui com una alternativa superadora de les relacions
econòmiques actuals que ja està implantada en tots els sectors, des de la producció en forma
de cooperatives laborals o l'autogestió cooperativa, la distribució o les finances ètiques fins al
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consum responsable. La seva implantació és encara molt limitada però té el potencial de ser
la llavor per superar les relacions socioeconòmiques vigents, incorporant-hi aspectes
feministes, de radicalitat democràtica i de cooperació en contraposició a la cerca exclusiva del
creixement i el benefici privat per sobre del bé comú.

Pensem en l’Ajuntament com un actor fonamental en el desenvolupament d’eines que
fomentin la creació d’ocupació, tenint en compte el teixit econòmic i productiu del municipi
on les PIMES són els actors de major implantació; i cercant una visió estratègica de quins són
els sectors i els models econòmics que s’han de potenciar en la cerca d’aquell que fixi les
bases d’una economia arrelada al territori, de relacions laborals justes i integradores, i
respectuós amb la natura.

Cal incorporar l’Economia Social i Solidària (ESS) a les polítiques promoció econòmica de
l’Ajuntament, obrir un registre d’iniciatives socioeconòmiques locals i coordinar-nos amb
altres agències d'àmbit local i comarcal com els ateneus cooperatius.

Cal també facilitar línies de crèdit i instruments financers a petites i mitjanes empreses
considerades d’especial interès per a la comunitat, fent èmfasi en societats cooperatives
de l’ESS, a través d’acords amb entitats de banca ètica i cooperatives de crèdit; i estudiar
la possibilitat de crear un fons local col·lectiu d’estalvi i crèdit a través de la implicació de
la societat civil per decidir els projectes que es volen finançar.

Igualment, cal ajudar i acompanyar les iniciatives relacionades amb el funcionament de
les monedes socials locals, permetent l’accés mitjançant aquestes monedes a certs serveis
públics, impostos i taxes municipals o incentivant-ne l'ús a través del treball comunitari i el
consum de proximitat, amb convenis amb el petit i mitjà comerç local.
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1.5 Producció i consum
El sistema de producció i comercialització alimentària està generant una sèrie de
contingències i externalitats negatives per a les persones i per a la natura que van des de la
precarietat laboral fins a un inassumible impacte mediambiental, acompanyat d’un
empitjorament de la salut.

Aquest model ha fet perdre als pobles la seva sobirania per decidir com generar quelcom tan
imprescindible com ho és el menjar. Cal impulsar polítiques encaminades cap a la
sobirania alimentària, que a més pot esdevenir font de creació d’ocupació dins del marc de
l’ESS, per la revalorització dels criteris socials, ambientals i de proximitat.

El sector primari s’ha reduït de manera dràstica al municipi i només resisteixen algunes
explotacions agràries i el sector pesquer, que tot i disposar d’un dels grans ports catalans,
afronta serioses dificultats de comercialització dels productes en circuits curts i amb preus
justos.

Els reptes ambientals i socials que venen necessiten la relocalització d’una part del sector
primari abandonat en el passat, transformant-lo així en un sector econòmic i ocupacional
que novament tingui recorregut a la nostra vila. Cal tenir en compte les reserves de sòl per
a activitat agrícola a l’hora de fer la planificació urbanística, i protegir les ja existents
de la pressió urbanística.

Cal també dur a terme campanyes de sensibilització dels avantatges socials, econòmics i
ambientals del consum de proximitat i vincular-les a la promoció dels segells existents de
producció agrària local. També cal establir un pla per a la difusió de la marca de producció
agrària/pesquera local a través de mercats, jornades gastronòmiques i degustacions.

És necessari introduir la formació en la creació de cooperatives agràries ecològiques i
altres economies del sector agropecuari, establint convenis amb els propietaris de terres
perquè puguin ser treballades i elaborant un cens de banc de terres públic del qual
s’informarà a aquelles formacions d’emprenedoria agrària que s’estiguin creant al país.
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La pesca local arrossega un problema amb la comercialització del producte dins de la
mateixa ciutat. Volem donar suport a la confraria de pescadors en l’elaboració d’un pla de
promoció del peix de Vilanova en circuits curts de comercialització com són els mercats i
la restauració local, tenint en compte les espècies pròpies de la costa i la seva viabilitat
ambiental.

És essencial també realitzar campanyes informatives sobre l’etiquetatge obligatori i la
traçabilitat dels productes pesquers, i informar dels beneficis socials, econòmics i
ambientals del consum de peix de proximitat. Igualment, cal introduir els productes
ecològics i la pesca de proximitat als menjadors escolars, estudiant la viabilitat de creació
d’una central d'abastiment compartida en col·laboració amb els productors, comercialitzadors
i restauradors locals.

Una altra de les iniciatives que endegarem serà elaborar un sistema de bonificacions, com
ara exempcions i descomptes en les taxes, o bé crear i difondre un segell identificatiu per
als restauradors que ofereixin un volum significatiu de producte local i/o de gran
proximitat.

1.6 Comerç
Vilanova i la Geltrú compta amb un ampli teixit comercial de petits i mitjans negocis
concentrats al voltant del centre de la ciutat, i molt relacionat amb un urbanisme que
prioritza la creació de zones de vianants en detriment dels vehicles de motor; un fet que ha
generat les condicions necessàries pel desenvolupament de l’activitat comercial.

El petit comerç local, a banda de ser un important actiu econòmic i de generació d’ocupació,
ajuda a la vertebració de la vida quotidiana de la ciutat i combat el model de ciutat-dormitori
que ocasiona la pèrdua d'identitat dels barris, fomentant l’intercanvi i les relacions socials
entre les veïnes a l’espai públic.

Capgirem Vilanova i la Geltrú-CUP aposta clarament per l’extensió del model comercial de
proximitat, la seva protecció front a altres models “macros” allunyats dels barris i pel foment
de l’activitat comercial a tots els barris de la ciutat. Per tant, apostem per polítiques
comercials de proximitat integrades dins la trama urbana i per evitar la proliferació de grans
superfícies comercials periurbanes.
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Per això proposem impossibilitar o dificultar en el planejament urbanístic la instal·lació
de grans superfícies comercials, aplicar una fiscalitat incrementada a les grans
superfícies comercials i modificar la normativa en matèria d'horaris comercials per
beneficiar el comerç integrat a la trama urbana, restringint els horaris actuals dels
establiments de les zones periurbanes.

De manera paral·lela, continuarem fomentant l’agrupació dels petits comerciants més enllà
d’una zona concreta de la ciutat per elaborar estratègies de promoció i aliança a l’hora de
fer una contractació de serveis i, de retruc, potenciar una oferta local que pugui donar
resposta a aquesta demanda col·lectiva com el marxandatge, la promoció o els serveis
d'assessoria.

Entre les mesures que acabem de referir, elaborarem un pla de revitalització dels mercats
municipals que integri aspectes de sobirania alimentària per fer una oferta diferenciada del
producte vers el model dels supermercats i les grans superfícies.

Igualment, avaluarem l’aplicació de mesures de mobilitat del barri que afavoreixin el
trànsit de compradors i l’entorn comercial del Mercat de Mar.

La institució municipal ha d’endegar polítiques actives que fomentin l’activació de locals
comercials buits als diferents barris a través de polítiques fiscals favorables per aquells
negocis que es considerin d’especial ús social per la seva especialització, industrial o
artesanal, o perquè integrin la comercialització de la producció agroecològica de proximitat.

Altres mesures que volem fer efectives són la creació d’un inventari de locals amb un
barem de preus de lloguer i la incentivació dels propietaris perquè els posin en lloguer
mitjançant al·licients fiscals, així com promoure targetes de fidelització al teixit comercial i
de restauració dins la trama urbana que atorguin avantatges als compradors i fomentin la
cooperació entre establiments.
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1.7 Turisme
Vilanova i la Geltrú té un potencial de creixement del sector turístic tot aprofitant la seva
vessant de dinamitzador econòmic i reduint al mínim les externalitzacions socials i
ecològiques negatives que provoca la sobreexplotació turística a molts pobles i ciutats de
Catalunya.

Aquest és un aspecte fonamental a tenir en compte a l’hora de fer les polítiques de promoció
d’aquest sector. Cal que les polítiques de dinamització turística es pensin i es despleguin
conjuntament amb els diferents agents socials implicats (parcs naturals, comerços locals,
entitats, etc.) per garantir la cohesió social i la vertebració d’un projecte col·lectiu.

En aquest sentit proposem buscar la complicitat del sector turístic per establir marcs de
sostenibilitat que dotin la marca turística de la ciutat d’un valor diferenciat . Tenir una
oferta de qualitat significa també que les treballadores que presten els serveis ho fan en les
condicions adequades. Per tant, cal que l’Ajuntament revisi juntament amb els sindicats la
precarització laboral que massa sovint ha caracteritzat el sector turístic, en especial la
de les dones.

De la mateixa manera, cal acompanyar i incentivar les empreses turístiques, ja siguin
d’allotjament, lleure o altres; perquè elaborin plans de sostenibilitat de la seva activitat o
apliquin mètodes de funcionament auditats que garanteixin la major sostenibilitat ambiental
i social dels seus projectes.

Des de l’Ajuntament, cal elaborar un cens de l’oferta actual d’allotjaments i apartaments
turístics oferts a Internet per tal de garantir que no es produeixin situacions
d’il·legalitat i, en cas que fos necessari, aplicar les sancions i engegar les mesures que
calguin per corregir la situació.

Apostem per una promoció turística que posi en valor el patrimoni cultural i natural de
l’entorn, i que inclogui una visió de sostenibilitat de la càrrega turística per davant d’altres
mirades tradicionalment més explotades. Proposem elaborar un pla de promoció turística
enfocat a les TIC i als espais no institucionals de promoció turística com blocs, fòrums i
d’altres; i elaborar un catàleg d’activitats urbanes i culturals així com de rutes i
pràctiques esportives a la natura que aprofitin les TIC.
34

Creiem oportuna la millora de la promoció i la senyalització de les rutes a peu i en
bicicleta que passen pel nostre terme municipal, conjuntament amb el Consell Comarcal,
la Diputació de Barcelona i la resta de municipis per on passin aquestes rutes.

Vilanova i la Geltrú podria augmentar la seva oferta de places hoteleres, però en la mesura
del possible la sostenibilitat requereix que la nova construcció ha de ser sempre l’última
opció. Per això, cal facilitar i incentivar la creació allotjaments amb encant als barris més
antics i cèntrics de la ciutat, en edificis que ara mateix es troben deshabitats i
requereixen de profundes reformes.

Igualment, proposem habilitar una zona reservada a l’aparcament d’autocaravanes amb
els serveis corresponent, un sector turístic familiar en gran creixement que requereix
infraestructures mínimes i que ajuda a la desestacionalització de la temporada d’estiu.

1.8 Fiscalitat
El pressupost municipal és l’eina que serveix per programar i planificar les despeses de
l’Ajuntament en funció d’uns ingressos previstos. Per això creiem que és imprescindible
l’aprovació conjunta dels pressupostos i les ordenances fiscals, per tal de tenir una visió
completa dels ingressos i les despeses de l’Ajuntament.

Amb l’aprovació dels pressupostos es fixen les polítiques que es duran a terme, i creiem que
aquesta és una decisió que hem de prendre entre totes. Per això s’ha de reformular l’actual
sistema de pressupostos participatius, que no deixa de ser un repartiment d’engrunes i
una competició entre les propostes que s’hi presenten, per garantir la plena participació
ciutadana en el procés d’estudi, anàlisi i reflexió previ a la seva aprovació.

També volem que es dugui a terme el control democràtic dels pressupostos per fer-los més
accessibles a la ciutadania i prevenir possibles malversacions dels recursos públics. Perquè
això sigui possible proposem les mesures següents: Garantir l’accessibilitat a les dades del
pressupost a la web municipal amb un format que en possibiliti el tractament i amb una
presentació clara, jerarquitzada de més a menys detall i amb notes explicatives; incloure
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informació sobre el cobrament de dietes i assistència a reunions desglossada per
persones, càrrecs i el projecte al qual va associada la despesa i crear un canal de
participació i control en línia de la gestió dels pressupostos obert a la ciutadania.

Pel que fa a l’elaboració de la proposta dels pressupostos vinents, és necessari que revisem
totes les despeses municipals per eliminar les que siguin menys necessàries, com per
exemple el pagament a la Diputació de Barcelona per a la tramitació del cobrament d’alguns
tributs.

També cal revisar els impostos, taxes i preus públics amb criteris de justícia social, cura
del medi ambient i solidaritat. Les mesures que proposem en aquest sentit estan
vinculades a les bonificacions per nivell de renda als impostos i preus públics. Per evitar que
hi hagi casos en què no es sol·licitin per desconeixement proposem, com ja està fent
l’Ajuntament de Sabadell, sol·licitar a Hisenda la informació necessària per aplicar d’ofici
les bonificacions dels impostos i preus públics municipals per nivell de renda.

Pel que fa a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) proposem introduir bonificacions de l’IBI
per afavorir l’eficiència energètica i l’aprofitament d’energies renovables en immobles
vells (instal·lació d’aïllaments, instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
d’energia solar); aplicar bonificacions de l’IBI als immobles destinats a lloguer social;
revisar els immobles amb exempció de l’IBI i aplicar les exempcions no en funció de qui
és el titular de l’immoble sinó en funció de l’activitat que s’hi duu a terme (per exemple
els immobles de l’església); aplicar coeficients progressius a l’IBI en funció de la valoració
cadastral del pis o aplicar coeficients més elevats a l’IBI per a immobles no residencials.

Pel que fa a l’Impost sobre l’Activitat Econòmica, s’han de destinar recursos a la detecció de
fraus en l’IAE. L’Ajuntament de Sabadell entre el 2012 i el 2015 va aconseguir destapar un
frau d’1,4 milions d’euros de diverses empreses de la ciutat. També proposem aplicar
bonificacions de l’IAE durant un període limitat per pràctiques ambientals.

Pel que fa a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), proposem aplicar les
bonificacions permeses a l’ICIO per mesures d’eficiència energètica, accessibilitat i
construcció d’habitatge protegit.
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Volem també reformular l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per tal de bonificar
els vehicles més ecològics.

Encara que les multes no representen un volum substancial respecte el total del pressupost,
creiem que cal sancionar les pràctiques que van en contra del dret de l’habitatge, raó per la
qual proposem aplicar les multes lligades al dret de l’habitatge que preveu la Llei
18/2007 i habilitar els recursos necessaris per a la tramitació d’expedients sancionadors
als pisos buits (l’Ajuntament de Terrassa des de l’any 2013 i fins a finals del 2018 ha obert
1.176 expedients sancionadors per pisos buits a entitats financeres i ha pogut recaptar fins a
217.000€ en multes).

1.9 Contractes i subministraments
Pel que fa a la gestió dels serveis públics, a les darreres eleccions municipals ja vèiem amb
preocupació l’externalització de molts serveis de la ciutat. A dia d’avui no s’ha revertit aquesta
política sinó que ha seguit augmentant: la darrera externalització ha estat la del servei de
manteniment de l’enllumenat públic.

Des de Capgirem Vilanova i la Geltrú–CUP fem una aposta ferma per la remunicipalització
dels serveis públics, tal i com expliquem en el projecte de mandat, per garantir els drets de
les treballadores, la qualitat dels serveis, i una gestió transparent i democràtica que posi els
interessos col·lectius per davant dels individuals.

L’operatiu financer de la despesa municipal, en la mesura que ho permetin les entitats
existents, s’ha de traslladar a la banca ètica, ja que l’operatiu bancari és una despesa
pública que també s’ha de regir per prerrogatives de cohesió social i bé comú.

Pel que fa a l’adquisició de béns i serveis per part de l’Ajuntament, hem d’establir criteris
sostenibles per a tots els contractes públics i compres menors que contemplin mesures
socials, ambientals i ètiques per garantir els drets laborals, socials i ciutadans de les persones
que executin el contracte. Cal aplicar totes les mesures de la nova llei de contractes del
sector públic per facilitar que puguin presentar-se a les licitacions cooperatives i
petites i mitjanes empreses del territori, com per exemple la divisió en lots.
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També, per complir l’acord aprovat per unanimitat al Ple de maig del 2016 en defensa de
l’ètica en les contractacions públiques i contra els paradisos fiscals, i d’aquesta manera lluitar
contra el frau fiscal internacional i el blanqueig de capital, proposem incorporar una
clàusula a tots els contractes públics municipals que estableixi que els licitadors no
poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, de la mateixa manera que ho
va fer l’Ajuntament de Barcelona.
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Eix 2. Ciutat de les Persones
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Descripció/resum de l’eix
L’única manera de viure sense tensions ni fractures, de no oblidar-nos absolutament de
ningú i de vèncer la precarietat i la incertesa és recompondre la vida posant les persones al
centre. Especialment les joves, les dones, les migrades, les persones grans. Únicament així
deixarem d’expulsar-les als marges. Governar significa prendre decisions i sovint contrarestar
resistències. Sovint l’acció política sobre la vida quotidiana esdevé insuficient i no abasta la
quota d’allò més necessari per pal·liar la magnitud dels problemes socials. Davant d’aquesta
limitació estructural, hem d’aprofundir en la tasca de revitalitzar els barris. Perquè Vilanova i
la Geltrú no s’acaba allà on s’acaben els carrers del centre comercial: cal activar-los, impulsar
nous projectes i iniciatives per bastir espais de seguretat i acollida allà on les persones
puguin teixir i reconèixer-se les unes a les altres.

Ens cal reforçar els espais de cultura comunitària, que els equipaments de què disposem i
els futurs esdevinguin pols referencials. De la mateixa manera, hem d’obrir i habitar nous
espais on les persones puguin compartir, on la cooperació ens involucri i esdevingui un
aprenentatge de democràcia: poder decidir sobre els nostres espais i recursos obrint la
institució a la participació constant en la presa de decisions amb la creació d’eines com el
Consell de la Ciutadania o donant un nou impuls a les Assemblees Municipals Obertes.

Als espais de proximitat, sigui als centres cívics o al nucli de les entitats que fan bategar la
vida cultural de la ciutat, es basteixen noves relacions i una manera d’entendre allò que ens
és comú. Hem desenvolupat el nostre programa polític sense treure’ns de sobre les ulleres
liles, essent conscients que el repte de capgirar les maneres de fer de la institució des d’un
plànol tècnic i polític és enorme. Entenem la institució municipal com la més propera, per
aquest motiu cal reclamar-li que greixi la maquinària per contribuir al fet que la ciutat es
mogui a una altra velocitat, al costat de noves formes de solidaritat, en defensa dels drets
laborals, aculli les persones migrades, basteixi cultura crítica, produeixi i consumeixi de
forma conscient i procuri noves mirades que repensin el paisatge i el territori que ens
envolta.

A banda de centrar els esforços a intensificar les polítiques d’emergència social, cal
promoure’n de noves adreçades a trencar els monopolis del mercat per accedir al dret a
l’habitatge, diversificant-ne les fórmules i allunyant-les de la lògica especulativa. De la
mateixa manera, cal que la institució municipal es posi al servei de la ciutadania, dels
moviments socials i els col·lectius de la ciutat, que esdevenen l’autèntic motor de
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Vilanova i la Geltrú; i que esdevingui una eina d’acollida i d’empenta i no un tap
burocràtic.

Els ajuntaments tenen una escassa competència en matèria de sanitat. Un dels àmbits en els
quals cal treballar amb major èmfasi és en la prevenció a través de múltiples campanyes com
a apostes clau per reduir les desigualtats de salut de classe i gènere, per la qual cosa cal
activar el pla local de salut fent èmfasi en la detecció i potenciant l’atenció comunitària
compartida. Igualment, cal que l’Ajuntament sigui avantguarda i treballi braç a braç amb els
col·lectius de la ciutat en la denúncia política davant dels òrgans supramunicipals quan es
tracta de defensar la salut i uns serveis sanitaris públics dignes a la comarca.

Des de Capgirem Vilanova i la Geltrú-CUP, apostem per fomentar i impulsar polítiques que
posin al centre l'ajut i la protecció amb dinàmiques de treball que se centrin en la prevenció i
que prioritzin la resolució de conflictes a través de la mediació.

Descripció de línies prioritàries de treball i enumeració de mesures concretes

2.1 Persones amb dependència
La interdependència és una característica essencial de les persones. No podem viure soles,
ens necessitem les unes a les altres. Hi ha etapes de la vida, però, en què aquesta
interdependència es fa més evident. És el cas de la vellesa. També hi ha persones que tenen
un grau més gran de dependència pel seu estat de salut o perquè tenen diversitat funcional.

Actualment a Vilanova i la Geltrú hi viuen 12.390 persones de més de 65 anys, que
representen el 18,4% dels veïns i veïnes de la ciutat. Les dades d’envelliment mostren que per
cada 100 persones menors de 15 anys, a Vilanova n’hi ha 117 que són majors de 65 anys. En
clau de gènere hi ha diferències notables entre homes i dones, de manera que hi ha més
dones grans.

Les persones grans són claus per a les seves famílies, per a les seves comunitats més
properes i per al conjunt de la ciutat; són un verdader motor de canvi i transformació social i
són actives en molts àmbits diversos.
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Cal que trenquem falses creences i estereotips sobre les persones grans a través del
reconeixement

al

seu

activisme,

de

programes

participatius

intergeneracionals

i

interculturals i de crear itineraris funcionals dins dels recursos comunitaris. És també
indispensable que les cuidem en el moment que en el seu cicle vital apareix la necessitat
d’atendre el seu grau de dependència, la necessitat de cures i de suport.

Dins d’aquesta interdependència essencial, volem fomentar la vida autònoma i activa de
totes les persones que viuen a la nostra vila.

Per a la gent gran disposem de centres sociosanitaris i de residències privades. Volem
treballar per augmentar el nombre de places públiques a la residència dels Josepets , i
estudiar la possibilitat d’instaurar pisos tutelats per a gent gran per complementar les
residències existents i dotar les persones de més autonomia.

La gent gran disposa actualment d’una varietat d’opcions per a dur una vida activa: activitats
d’esport adaptades, circuits d’activitat física a l’aire lliure, un gran equipament autogestionat
per l’associació COMPEX a la Casa Bultó i diversos centres cívics amb una extensa oferta
d’activitats. Volem fomentar el voluntariat entre la gent gran, creant entre d’altres una
borsa de voluntaris i voluntàries que vulguin col·laborar amb l’Ajuntament i la ciutat a
través de tasques de suport, siguin especialitzades o no. Volem també que aquesta gent
participi de les decisions de la ciutat, per la qual cosa proposem crear el Consell de les
Persones Grans, òrgan de presa de decisions amb una funció bidireccional (elevació de
propostes i idees a l’Ajuntament i trasllat de propostes a debatre des de l’Ajuntament cap al
Consell).

Per aquelles persones que viuen soles i tenen una autonomia limitada volem també
potenciar el model de centres de dia municipals i fomentar xarxes socials d'autoajuda
en casos de dependència.

Volem donar a la gent gran la possibilitat de desplaçar-se en bicicleta per la ciutat
independentment de la seva condició física, per això proposem impulsar el projecte en bici
sense edat, inspirat en l'experiència iniciada de forma pionera a Copenhage, i implantada
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posteriorment a Barcelona. Es tracta de fomentar, alhora, les connexions intergeneracionals
entre els ciclistes i els passatgers.

Per tal de fer seguiment de totes aquestes polítiques i detectar noves necessitats proposem
també crear un Observatori de les Persones Grans i fer un estudi dels recursos i les
necessitats relacionades amb la vellesa.

Per altra banda, entenem que cal millorar les polítiques de prevenció i les condicions
sanitàries i sociosanitàries de les persones amb diversitat funcional a través de
protocols específics, i facilitar l’accés a l'habitatge per a persones amb diversitat
funcional i/o malaltia mental a través de reserves d’habitatges protegits i de polítiques
d’habitatge específiques. Proposem també crear una xarxa de pisos tutelats per garantir
l’autonomia i la integració social en igualtat de condicions a totes les persones amb
malalties mentals que ho requereixin.

En matèria d’ocupació volem impulsar els Serveis d’Integració Laboral (SIL) amb la
finalitat d’afavorir la inclusió de les persones amb diversitat funcional en l’àmbit laboral.

Pel que fa a l’espai públic i mobilitat de persones amb diversitat funcional proposem aplicar
paràmetres d’accessibilitat universal o Disseny per a Tothom, tant en l’entorn urbà com
en l’habitatge i el transport, per tal de fomentar la supressió de barreres
arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació i promoure el transport adaptat.

2.2 Feminismes, gènere i orientació sexual
El sistema patriarcal d’organització de la societat implica una divisió de funcions i àmbits
socials en relació al gènere. Històricament, a les dones se’ns ha relegat a l’àmbit privat
(tasques de la llar i cura de tots els membres de la família) i als homes, a l’àmbit públic (on es
gestiona el poder). Els agents socialitzadors amb què contactem al llarg de la vida (família,
escola, institucions i comunitat que ens envolta) tenen un paper fonamental en el
desenvolupament personal i, per tant, en l’adopció d’esquemes mentals, rols, valors i
actituds. Aquests agents han d’estar lliures de preceptes masclistes i, lluny de voler consumar
una actitud paternalista, l’Ajuntament ha de vetllar per facilitar recursos per conviure en
igualtat.
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Fa més de 25 anys que a Catalunya es van començar a impulsar polítiques d’equitat. En
aquest temps s’han tractat molts problemes que afecten principalment les dones: menys
participació en el mercat de treball remunerat, accés a contractes més precaris, més
dificultats per conciliar la vida familiar i laboral i atenció insuficient a la salut sexual i
reproductiva, entre d’altres. D’altra banda, les dones seguim carregant el pes principal de les
feines de cures i reproductives (cura de la casa, de les persones amb dependències, etc.).

En un primer moment les polítiques d’igualtat pretenien resoldre problemes de dones, que
es convertiren, en un segon moment, en problemes de gènere; perquè es reconeix el
caràcter estructural d’aquestes desigualtats.

Ja no es tracta de realitzar només polítiques adreçades als problemes que pateixen les dones,
sinó d’incloure la dimensió de gènere en el disseny de qualsevol política, és a dir, reconèixer
quina és la realitat dels homes i les dones de la nostra ciutat, analitzar l’existència de
diferències i desigualtats i preveure l’impacte que aquestes mesures tindran en les
diferències en tots els àmbits de la vida quotidiana: practicar l’esport, dur una vida saludable,
buscar feina, accedir a un habitatge protegit, a una escola bressol, a la cultura i a l’oci, etc.

Tot i l’existència de plans transversals que preveuen accions en els diferents àmbits polítics i
del disseny de polítiques d’igualtat de gènere (urbanisme, esport, ocupació, salut pública,
etc.), no es pot afirmar que a Vilanova i la Geltrú, en aquests moments, s’hagi inclòs la
perspectiva de gènere en totes les polítiques i serveis. La gestió transversal de gènere no és
encara una estratègia política consolidada.

Les retallades fruit de la crisi econòmica han tingut un impacte greu en les polítiques locals
de gènere, i la rellevància d’aquests impactes depèn del compromís del consistori.

Encara que les administracions locals no estan pensades per treballar des de la
transversalitat, una de les nostres fites és la incorporació transversal de la perspectiva
feminista en totes les polítiques municipals, esmerçant més recursos en implementar la
gestió d’aquestes polítiques de gènere i facilitant l’especialització i formació de tot el personal
de l’Ajuntament sobre polítiques d’igualtat de gènere, de forma voluntària.
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Des de Capgirem Vilanova i la Geltrú-CUP dissenyem totes les polítiques municipals amb
perspectiva de gènere.

Reconeixem i aplaudim que l’espai d’equitat municipal presti actualment serveis d’assessoria
jurídica des d’una perspectiva de gènere (en aspectes com separacions o divorcis, custòdies i
règim de visites, violència masclista o assetjament sexual). De la mateixa manera cobreix el
servei d’atenció psicològica en casos de violència masclista (diagnòstic, orientació, suport i
derivacions a altres serveis). Des de l’administració municipal també s’edita de manera
puntual material gràfic que aborda la igualtat entre homes i dones, la promoció de les dones
o la seva participació en diferents àmbits, però som conscients que la sensibilització en
matèria de gènere hauria d’anar molt més enllà de diades commemoratives com el 8 de març
o el 25 de novembre. En aquest sentit proposem ampliar i potenciar l’Espai d’Equitat.

Volem donar continuïtat a la feina iniciada en relació al Protocol de Prevenció i Abordatge de
les Violències Sexuals en l’Espai Públic a la ciutat, un document viu liderat des de la societat
civil i elaborat colze a colze amb les entitats de la ciutat que organitzen esdeveniments
culturals massius.

Respectarem els resultats que es derivin del Protocol, hi destinarem pressupost i recursos i el
farem extensiu a festivitats com el Carnaval i Festa Major, així com als esdeveniments de
concurrència pública que tinguin lloc en espais tancats.

Assumim com nostra la responsabilitat de facilitar a tots els nivells que qualsevol persona
pugui escollir amb plena llibertat la seva identitat de gènere i la seva orientació sexual
com a drets fonamentals. No permetrem que es vulneri o que es posi en entredit.
Treballarem perquè s’universalitzi el concepte d’alliberament i visibilitzarem que l’esquema
heteronormatiu no és l’únic vàlid.

D’altra

banda,

elaborarem

un

pressupost

municipal

participatiu

que

inclogui

l’enfocament de gènere.

A través de la creació de l’Observatori Municipal de les Dones podrem conèixer en l’àmbit
local la realitat i avenços de la situació socioeconòmica de les dones vilanovines per
determinar - per exemple- les necessitats existents de cara a oferir pisos tutelats per a
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dones que han patit violència masclista, que com a administració pública i com a societat
hem de tenir a disposició per a protegir les dones i les seves filles i fills, si s’escau.

Difondrem a través dels mitjans locals campanyes de responsabilització ciutadana
davant d’agressions masclistes, en col·laboració amb el teixit associatiu de la ciutat. També
impulsarem formacions en l’àmbit de les noves tecnologies a dones adultes per
minimitzar l’esquerda digital.

Pel que fa a la cura dels infants, oferirem espais gratuïts de cura d’infants a les activitats
institucionals i farem una difusió constant d’iniciatives de coeducació i grups de criança
existents a la ciutat.

També volem fomentar la intervenció de les dones en fòrums públics de debat cercant
sempre un equilibri entre els participants i habilitarem espais públics per a l’alletament
matern.

Proposem una política de tolerància zero amb la discriminació per raó de gènere o
d’orientació sexual, i implementarem polítiques de gènere a l’administració i institucions
públiques per a garantir-ho.

Declararem Vilanova i la Geltrú com a municipi contra l'homofòbia i la transfòbia i per
la diversitat sexual i de gènere, i com a primeres mesures desenvoluparem programes no
sexistes als centres escolars de la ciutat que vencin els rols tradicionalment marcats
per la cisheteronormativitat i que contribueixin a la recerca lliure de la identitat sexual
i de gènere. Així mateix, fomentarem que s’eviti l’ús sexista i androcèntric de la llengua a les
escoles i equipaments municipals, i que la redacció de la documentació administrativa
sigui no sexista.

Incorporarem la nova Llei catalana anti-LGTBIfòbia a l’àmbit municipal, fomentant
relacions laborals lliures de sexisme o LGTBIfòbia a l’administració pública i sancionant les
conductes masclistes. L’Ajuntament es personarà com a acusació popular en casos greus
de violència masclista i de LGTBIfòbia.
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Per tal de prevenir casos de violència masclista integrarem cursos de formació sexoafectiva per a adults als programes d’activitats dels centres cívics i promourem
campanyes de prevenció de la violència masclista adreçades especialment als homes i
nens de totes les edats. Així mateix, oferirem cursos gratuïts d’autodefensa feminista
per a dones, tant als centres cívics com als equipaments esportius.

Desenvoluparem un servei ampliat de teràpia familiar per tal de prevenir o bé ajudar a
solucionar aquelles problemàtiques familiars que poden generar situacions de
risc/violència per a les menors del nucli de convivència.

Oferirem alternatives i suport laboral a les persones treballadores del sexe que ho
desitgin.

Ens comprometrem a dur a terme una formació continuada i específica en matèria de
violències masclistes a tot el personal de l’Ajuntament, personal docent i, especialment,
a tots els cossos de seguretat que operen a la ciutat: a qualsevol hora, qualsevol víctima
de violència masclista ha de rebre una atenció acurada i d’acollida per evitar un tractament
que pugui esdevenir una nova agressió cap a la dona per part de l’Administració.

El protocol i la comissió de violència de gènere de l’Ajuntament seran revisats de manera
continuada per garantir que els mecanismes de protecció a les víctimes són efectius i els
diferents ens que hi intervenen estan coordinats.

Per fer canvis a la vida quotidiana i convertir la nostra ciutat en un entorn amigable, les
empreses que adoptin mesures d’accessibilitat i que habilitin canviadors de bolquers
mixtos seran bonificades, i promourem que les empreses que operen a la ciutat ofereixin
serveis o productes que no degradin la dona o la cosifiquin, advertint les que promoguin
campanyes o serveis sexistes i penalitzant-les, si s’escau. L’Ajuntament es comprometrà a no
treballar amb empreses que vulnerin els drets de les dones.

De la mateixa manera, evitarem l’accés a càrrecs o llocs de treball públics per part
d’homes amb condemnes fermes per violència de gènere.
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2.3 Persones migrades
La nostra vila ha estat històricament una ciutat refugi, i volem que continuï sent així. Una
ciutat on es garanteixi el compliment dels drets de tot el veïnat, independentment de la seva
procedència o de la seva situació administrativa.

Volem que tota persona nouvinguda pugui conèixer i sumar al nostre municipi, que pugui
participar del sentiment de pertinença compartint la seva identitat i diversitat i establint
lligams que potenciïn el respecte i el coneixement com a eines d’apropament veïnal. Hem de
potenciar el reconeixement mutu de l’altre, no com algú que usurpa sinó com algú que
aporta, i no com una càrrega sinó com una persona més que també ens acull a la seva
realitat.

Vivim moments confusos i mitjançats intencionadament sobre fets associats a diverses
procedències, que juntament amb el desconeixement i la por als canvis del veïnat provoca
fàcilment situacions que cal treballar des de l’educació i des del municipalisme. No volem ser
còmplices dels enganys, les falsedats, els estereotips i els rumors.

Volem construir

conjuntament i revisar, des de la municipalitat, els recursos, els espais i els serveis que
propicien la integració de les persones nouvingudes.

Coneixedores que la Llei d’Estrangeria és una llei que vulnera drets humans fonamentals,
prenem el compromís a exercir el principi de la no col·laboració amb els cossos policials
en relació a aquesta pràctica legislativa. Treballarem també per defensar que la Policia
Local no requereixi la situació administrativa per temes d’estrangeria als nostres
conciutadans i conciutadanes.

Conscients també de la situació d’emergència social existent pel que fa als menors no
acompanyats (MENA), volem garantir un augment immediat dels recursos residencials de
baixa exigència adaptats a les necessitats vitals dels menors i ex-menors no
acompanyats, i posar a disposició els recursos municipals en matèria d’acompanyament
psicològic per als joves que han passat un procés migratori.

Volem també treballar activament, en col·laboració amb altres ajuntaments, per complir
els compromisos adquirits en matèria d’acollida de persones refugiades.

48

2.4 Antiracisme
Volem fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat on tothom hi pugui viure lliurement,
independentment de la seva condició econòmica, gènere, orientació sexual, origen o
aspecte. Impulsarem l’elaboració d’un Pla Municipal de Lluita contra el Racisme i la
Islamofòbia que incorpori un catàleg de mesures efectives i específiques en l’àmbit de la
islamofòbia de gènere.

Dins d’aquestes mesures, ens comprometem a monitorar i auditar les pràctiques de la
Policia Local i a prohibir les identificacions per motius ètnics, a establir sancions per
erradicar la discriminació en l’accés a l’habitatge, particularment per part d’entitats
bancàries i agències immobiliàries; i a implementar mesures, inspeccions i sancions per
posar fi a la discriminació en l'accés al mercat laboral de les persones racialitzades.

Volem visibilitzar aquestes situacions des de diversos col·lectius amb una perspectiva
polièdrica i establir protocols i plans de treball conjunt participatius i transparents. Volem
treballar colze a colze amb les entitats del tercer sector, que són expertes en aquesta
matèria; tot establint un diàleg que ens enriqueixi mútuament.

2.5 Salut
Els factors que incideixen en la salut física, mental i social de les persones són molts: els
ingressos, l’habitatge, l’alimentació, les condicions de treball i l’entorn, d’entre altres. Molts
d’aquests aspectes ja es tracten en altres apartats d’aquest programa, i per això en aquest
apartat ens centrarem en mesures específiques sobre sanitat i salut.

Encara que molts aspectes de la sanitat s’escapen de les competències municipals,
l’Ajuntament hi pot incidir des del Consorci de Serveis a les Persones i del recentment creat
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf. Des d’aquests espais és fonamental que es
garanteixi una atenció sanitària suficient i de qualitat a la ciutat i la comarca.

Creiem que cal apropar els recursos assistencials primaris al municipi, promocionant la
prescripció social des del Centres d’Atenció Primària i complementant les prescripcions
mèdiques amb recursos complementaris com informació d'activitats d’oci i altres recursos
municipals. Cal també facilitar el transport sanitari en el cas que les atencions siguin
derivades fora del municipi.
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Per a promoure un espai de participació i control popular tant del model sanitari com de la
salut proposem constituir el Consell Municipal de Salut, on hi participin membres del
Departament de Sanitat, els grups municipals, els centres sanitaris de la ciutat i les entitats i
associacions. Aquest consell tindria la missió de dissenyar i avaluar les polítiques de salut,
municipals, d’elaborar un nou Pla Local de Salut i d’enfortir l’atenció comunitària
compartida.

Un dels espais clau per a la promoció de la salut és l’educatiu, àmbit que tractarem a l’apartat
següent i des del que proposem un seguit de mesures encaminades a la promoció de la
salut.

Fora de l’àmbit educatiu proposem:


Fer difusió a través de la web municipal de guies sobre hàbits saludables
adreçades a tots els sectors de la població sobre activitat física, alimentació, prevenció
d’addiccions, sexualitat, afectivitat i salut mental.



Incloure en l’oferta formativa que es presta als centres cívics tallers sobre
alimentació saludable, sexualitat i afectivitat.



Elaborar un mapa de la ciutat amb circuits saludables per promoure l’activitat
física, especialment entre la gent gran.
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2.6 Educació
L’eina més important que tenim per garantir la igualtat d’oportunitats entre les persones i,
especialment, entre infants i joves, és l’educació. És imprescindible fomentar i garantir l’accés
universal a aquesta educació.

Des de la Capgirem Vilanova-CUP defensem un sistema d’ensenyament totalment públic, de
qualitat, laic, inclusiu, en català i on no se separi l’alumnat per raó de sexe. Ens
comprometem a avançar cap a aquest model que ha de permetre formar ciutadans
autònoms i crítics.

Es preveu que durant els pròxims anys hi hagi una reducció de les necessitats de places en
els primers cursos de l’escolarització obligatòria, per la qual cosa entenem que s’ha de
treballar per mantenir les línies escolars, reduir les ràtios d’alumnes per classe i
millorar l’atenció dels infants.

En cas que sigui impossible, garantirem que en cas de tancament de línies, aquestes
s’eliminarien en escoles concertades en lloc de les públiques. En aquest sentit, proposem
realitzar un pla a mitjà i llarg termini amb les previsions de les necessitats de places
escolars, conjuntament amb la comunitat educativa, que ens permetin avançar-nos a l’hora
de planificar i negociar amb altres administracions les prioritats educatives de la ciutat.

No podem perdre de vista que som també una ciutat universitària i, per tant, hem de lluitar
per mantenir i ampliar l’oferta universitària i d’educació superior a la ciutat. Hem
d’avançar per tal que la presència del campus de la UPC reverteixi en el teixit econòmic de la
vila, però també en les relacions amb els instituts i la formació ocupacional.

Defensarem el manteniment de l’oferta de batxillerat nocturn a la ciutat en condicions
d’igualtat d’oferta amb el batxillerat diürn.

Per a facilitar l’accés a tota mena d’estudis, volem redefinir els barems actuals de la
tarifació social a les escoles de música i art i fer campanyes a les escoles per tal que
infants i joves de famílies amb menys recursos coneguin les potencialitats i els
beneficis d’aquest tipus d’ensenyament i hi puguin tenir accés. També volem fer
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extensiva la tarifació social per als estudiants vilanovins empadronats als cursos de
l’EFAV i redefinir els barems actuals de la tarifació social a les escoles bressol municipals
per permetre-hi l’accés a famílies que actualment en queden excloses.

Treballarem conjuntament amb altres administracions per aconseguir un augment de
l’oferta de llengües i de grups a l'Escola Oficial d’Idiomes, incentivant així
l’aprenentatge de llengües estrangeres. Igualment, replantejarem els objectius i l’oferta
de cursos del Campus Universitari de la Mediterrània per a una millor adequació a les
necessitats actuals.

Treballarem conjuntament amb les direccions de les escoles i les Associacions de Famílies
(AFAs) per potenciar les biblioteques escolars, donant importància també als projectes
Punt d’Innovació Educativa com a dinamitzadors d’aquests espais. Creiem també important
incidir en l’augment dels programes de col·laboració i dinamització entre les biblioteques
escolars i les biblioteques municipals.

Per a poder minimitzar l’impacte econòmic que suposa l’adquisició dels llibres escolars,
volem augmentar les ajudes per a la compra de llibres escolars i treballar conjuntament
amb les AFAs per ampliar els programes de reutilització de llibres.

També volem donar un impuls a l’obertura de sales d’estudi que facilitin l’accés a espais
adequats per al treball personal de les estudiants. Més enllà de les propostes per ampliar els
horaris de les biblioteques públiques, volem potenciar la col·laboració amb els centres
educatius i les AFAs en l’organització d’aules d’estudi tutoritzades, a les biblioteques
escolars, als instituts i als centres cívics, ja que compten amb l’estructura adequada i
ofereixen xarxa WIFI.

Col·laborarem amb les AFAs en la posada en marxa i el manteniment dels serveis
d'acollida o activitats a primera hora de la tarda, especialment les setmanes que les
escoles fan jornada continuada.

Volem fomentar la participació ciutadana des dels centres educatius, oferint difusió, suport
tècnic i material als sindicats d’estudiants per tal de fomentar l’organització estudiantil
i, per tant, la participació activa dels joves en la política de la ciutat. També volem fer del
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Consell Escolar Municipal un observatori de l’estat de l’educació a la ciutat, alhora que un
òrgan de debat i de propostes.

Promourem l’elaboració de Plans Educatius d’Entorn juntament amb els centres escolars
per a fomentar la integració real entre els centres i els barris, en benefici d’ambdues parts.
També promourem la creació de treballs de recerca de batxillerat que tractin sobre
temàtiques relatives als problemes de la ciutat.

Pel que fa a l’oferta educativa, ampliarem cursos i activitats del menú del Programa
d’Animació Educativa (PAE) per a la secundària a partir de les demandes de la comunitat
educativa, amb especial atenció a aquelles activitats que giren al voltant de la igualtat de
gèneres i de cultures, dels hàbits de consum i de la sostenibilitat ambiental, de l'estimulació
de l’esperit crític davant les injustícies, del coneixement profund de la proximitat per
entendre millor realitats més llunyanes, del món de la sexualitat i la seva diversitat, del
funcionament dels mitjans de comunicació i de la publicitat, de les malalties induïdes per la
imitació de models o per mals hàbits, de la violència masclista i de sensibilització sobre les
desigualtats en el nostre sistema econòmic.

Igualment, promocionarem l’estudi de les diverses disciplines artístiques promovent
iniciatives de creació i expressió a les escoles i instituts de secundària de la ciutat
mitjançant activitats específiques al PAE; i facilitant els estudis a l’Escola i Conservatori
Municipal de Música i l’Escola Municipal d’Art i Disseny com a focus de creació i
experimentació artístiques.

Promourem la implementació de la formació sexoafectiva continuada als programes
educatius, des de l’etapa inicial fins a batxillerat en els diversos centres pedagògics. Els
tallers puntuals no són suficients, raó per la qual augmentarem i millorarem els serveis
d’atenció psicopedagògica a les escoles i els instituts.

Volem que des dels espais educatius es treballi la inclusió, la diferència i el respecte.
Treballarem

per

a

la

realització

de

campanyes

de

sensibilització

sobre

les

problemàtiques que existeixen actualment a la ciutat, emprant els PAE com a eina
sensibilitzadora a les escoles i instituts, oferint tallers i xerrades sobre drets socials bàsics,
habitatge, sexualitat, discapacitat, pobresa, etc.; implementant estratègies i metodologies
basades en la coeducació que eduquin els infants en la igualtat d’oportunitats al marge dels
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rols patriarcals; treballant per erradicar qualsevol forma de violència en l’àmbit escolar;
elaborant programes específics de detecció i prevenció de l’assetjament escolar i promovent
convenis de col·laboració amb els centres educatius en àmbits com l’equitat, el medi ambient,
l’esport no competitiu, el coneixement de l’entorn, l’alimentació, els hàbits saludables, el
respecte a la diversitat, el civisme o l’educació viària, entre d’altres.

Volem millorar estratègies per a tenir una especial cura de l’alumnat amb necessitats
especials. Vetllarem perquè la zonificació que s’estableixi en el procés d’inscripció vagi
encaminada a aconseguir que tots els centres pagats amb diners públics tinguin
alumnat amb necessitats educatives especials en un percentatge similar, i que aquest
procediment no perjudiqui les famílies amb més dificultats. De la mateixa manera, donarem
suport a l’escolarització inclusiva i a tots els projectes que afavoreixin la integració social i
laboral de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Pressionarem la Generalitat
perquè augmenti els recursos a cada centre, sobretot pel que fa a personal en proporció a la
quantitat d’alumnes amb necessitats educatives especials, i facilitarem de manera prioritària
la col·laboració dels centres educatius amb tots els serveis externs: Serveis Socials, Centres de
Salut, Policia Local, l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), Hospital de Dia, etc., per
tal d’evitar per qualsevol motiu l’exclusió o autoexclusió dels alumnes del sistema educatiu.

Finalment, volem que l’educació estigui a l’abast de tothom i que el seu accés no depengui de
diferències econòmiques ni socials. Per això, seguirem garantint les beques menjador per
aquells infants de les famílies més necessitades, augmentarem la comunicació entre els
centres i Serveis Socials per poder treballar amb les famílies dels alumnes que presenten
més problemes d’absentisme escolar i demanarem un augment de l’oferta de places de
reforç educatiu a l’alumnat que es troba en situació econòmica desafavorida,
proporcional al nombre d’usuaris i usuàries de Serveis Socials. També assignarem
educadors socials per evitar casos de fracàs i marginació, sobretot en l’àmbit de carrer;
treballarem amb els joves per habilitar espais i construir projectes com a alternativa al fet
d’estar al carrer, garantirem la continuïtat de programes de qualificació professional inicial
(PQPI) o similars i potenciarem aules d’alfabetització en noves tecnologies i amb la
creació de nous espais d'aprenentatge per als col·lectius amb més dificultat de relació i/
o amb baix nivell de formació.

2.7 Joventut
Les polítiques de joventut són transversals, tot i que pateixen un mal endèmic difícil de
revertir: totes elles són pensades des de o pels adults. Aquest fet exclou el jovent de decidir
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quines són les diferents opcions d’oci en les quals vol participar. En aquest marc, creiem que
és prioritari impulsar processos de reapropiació de la producció cultural i dels espais
públics per part del jovent i incloure’l amb veu pròpia en aquest procés, més enllà de les
col·laboracions puntuals de la Regidoria de Joventut amb la Coordinadora d’Entitats. Cal
també una millor comunicació entre els departaments de l’Ajuntament per tenir present en
tot moment quines són les necessitats de les persones més joves.

L’Ajuntament ha de ser un agent actiu i ha de posar fre a la creixent tendència d’augment
de l’ús privatiu dels espais públics, facilitant-ne la utilització, defensant els espais
autogestionats i cedint part de la gestió dels equipaments públics al jovent associat o
organitzat; a banda de promoure activitats d’oci que no es basin en el consumisme sinó que
tinguin com a objectiu fomentar una relació sana entre els joves.

En relació al sector de població més jove, la institució municipal ha d’actuar com a promotor
de la salut i de la prevenció de la malaltia com a apostes clau per reduir les desigualtats de
salut entre classes i gèneres. Cal potenciar l’educació sanitària en la infància i
l’adolescència amb l’impuls d’iniciatives a les escoles i millorar l’educació sexoafectiva
d’infants i adolescents incidint de forma prioritària en la vessant del gaudi i de les relacions
sanes.

De la mateixa manera, cal treballar també en la prevenció dels embarassos no desitjats, les
malalties de transmissió sexual, i oferir un servei d'assessorament i informació sobre
sexualitat a les institucions sanitàries de la ciutat. Per això és important coordinar els
serveis d’assistència psicopedagògica a les escoles i instituts amb els propis de
l’Ajuntament i garantir una bona coordinació entre el Departament de Salut i les
institucions municipals.

Igualment, emprendrem totes les accions necessàries per evitar la presència de cossos
policials armats a les instal·lacions i les aules d’escoles, instituts, universitats i centres
formatius.

En aquesta mateixa línia, planificarem un acompanyament psicològic que tingui en compte
les necessitats dels joves que han passat per un procés migratori, alhora que impulsarem un
sistema públic de protecció a la infància que reverteixi la política de privatització i que
prioritzi la garantia de tots els seus drets i el seu benestar independentment del seu origen.
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Els drets dels menors han de ser salvaguardats des dels ens públics municipals i
supramunicipals, i no per grans empreses privades.
Així, a través de l’acció política, impulsarem mesures actives de lluita contra el fracàs escolar i
l’exclusió social habilitant un casal de tarda per a nens i nenes amb necessitats
socioeconòmiques i educatives especials, creant un espai de reforç escolar i de joc
dinamitzat per una educadora social, habilitant mestres i professores per donar suport als
alumnes que tenen exàmens de recuperació al setembre i ampliant els espais d’estudi i de
repàs ja existents a la ciutat perquè arribin a totes aquelles persones que no poden
permetre’s un professorat particular.

2.8 Serveis Funeraris
Des de Capgirem Vilanova-CUP creiem que cal aconseguir uns serveis funeraris públics i que
garanteixin un enterrament digne, laic i a un preu assequible; lluitant contra el sobrecost
dels serveis oferts al tanatori municipal.
Estudiarem l’adequació de serveis de l’empresa pública municipal de serveis funeraris
(transport funerari, tanatopràxia, etc.) que presta el servei des de l’administració.
Pensem que en l’espai dels serveis funeraris cal aplicar una tarifació progressiva en la
prestació del servei funerari. Per aquest motiu, estudiarem també la creació d’una
associació o cooperativa funerària per autogestionar el cost dels enterraments al marge
de les assegurances de decés o de vida que ofereixen les grans asseguradores privades.

2.9 Cooperació
La Cooperació per al Desenvolupament ha de ser una eina de formació, sensibilització i
incidència que faci de Vilanova una ciutat compromesa a erradicar les desigualtats a nivell
global. La intervenció directa a través de projectes de cooperació, el suport a programes
d’ajut humanitari i l’educació pel desenvolupament són els pilars que cal mantenir per
aconseguir aquest objectiu.
Des de Capgirem Vilanova-CUP pensem que aquests pilars son condició necessària però no
suficient. Una cooperació de banda ampla, que vulgui revertir les interferències negatives
que es generen en l’eix Nord-Sud ha de reconèixer més àmbits d’actuació. Per això, cal
assegurar i maximitzar el pressupost de Cooperació per al Desenvolupament pel que fa
a la Coherència de Polítiques al Desenvolupament per garantir que les polítiques
municipals s’alineen amb la Justícia Global.
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Eix 3. Ciutat Verda
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Descripció/resum de l’eix
La denúncia de la política urbanística ha estat una de les banderes de lluita de l’Esquerra
Independentista. D’un temps ençà, alguns pensaments hegemònics han anat diluint-se i s’ha
trencat la visió monocromàtica sobre l’urbanisme i el medi ambient. Si ara fa uns anys es van
centrar els esforços i els argumentaris en la defensa de l’Ortoll com a gran pulmó verd de la
ciutat, a la causa s’hi ha sumat un bon nombre de forces polítiques que han allunyat aquesta
zona del centre del debat urbanístic. En l’actualitat, seguim reclamant l’actualització del
Pla General d’Ordenació Urbana per abordar l’ordenació del territori d’una manera
coherent i no a través de modificacions puntuals.

El que havia estat un dels nostres principals cavalls de batalla en matèria urbanística -la
planificació de l’Eixample Nord- es troba actualment en un punt mort i cal trobar la manera
de sortir de l’entrellat on ens han posat els governs anteriors. L’urbanisme no és una activitat
neutral ni asèptica.

La trama i els espais urbans reflecteixen una idea política de la societat. També la manera
com pensen l’espai públic, un emplaçament que ha de facilitar la igualtat, la convivència, la
cohesió i la participació. Defensem una vila compacta i cohesionada, no un urbanisme
tancat i disgregat; i reivindiquem també una ciutat que faci valdre el seu medi natural i no
l’enterri sota una capa de formigó.

Afortunadament, Vilanova i la Geltrú continua essent una ciutat de dimensió humana.
Podem travessar-la a peu o en bicicleta. No obstant això, la proliferació de vehicles ha acabat
orientant l’urbanisme de les ciutats a la cessió d’espai públic al transport motoritzat. Per
aquesta raó, hem de retornar l’espai a les persones en condicions de seguretat, tot
millorant la qualitat de l’aire que respirem. Fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat
pedalable i transitable a peu de forma segura. Cada vegada són més els col·lectius que
defensen un canvi de paradigma en la mobilitat consistent en establir una jerarquia de
prioritats als carrers: persones, mitjans sostenibles i transport col·lectiu, principalment.

Per avançar cap a una ciutat més respectuosa amb la natura hem de capgirar també la gestió
de residus, potenciant la reutilització i el reciclatge i veient els residus com a recursos.
Considerem que cal passar d’una gestió lineal dels residus a un sistema d’economia circular,
en què els residus entrin en un circuit de consum-reciclatge-consum. Per fer-ho, cal apostar
en tots aquells àmbits possibles per la recollida porta a porta, amb el màxim consens polític i
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ciutadà. També convé estudiar molt seriosament la municipalització d’aquest servei, atès que
el contracte vigent ha finalitzat.

Descripció de línies prioritàries de treball i enumeració de mesures concretes

3.1 Urbanisme
El Pla Urbanístic municipal és la plasmació de la visió que els governs tenen de la ciutat.
Condiciona la vida i la manera en què ens relacionem, el desenvolupament futur de la ciutat i
la disponibilitat d’espais per a cada ús; i és la base d’un gran nombre de polítiques municipals
com l’habitatge o la mobilitat.

El pla urbanístic actual està desactualitzat (es va aprovar l’any 2001 i tenia una vigència de 8
anys), i durant el darrer mandat tot just s’han iniciat els treballs per revisar-lo. Cal posar fil a
l’agulla per Elaborar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb el màxim
consens possible.

Cal incorporar al Pla d’Ordenació Urbanística criteris de Gènere i d’Equitat que fins ara
no s’han tingut en compte a l’hora de planificar la ciutat. També cal Limitar el creixement en
superfície de l’espai urbanitzat per tal de cohesionar l’espai ja construït i racionalitzar l’ús
del territori, que és un bé escàs. Defensem un model de ciutat compacta i cohesionada, on
tota la ciutadania tingui accés als serveis bàsics, a l’esport, a l’esbarjo, a la cultura i a la salut.

Això ha de ser coherent amb les projeccions de població de la ciutat per als pròxims anys per
no fomentar l’especulació urbanística, i per ajustar-se a les necessitats reals d’habitatge i
serveis. Cal tenir en compte que el pla urbanístic actual preveia que la ciutat hauria assolit els
100.000 habitants l’any 2009. Aquestes previsions han demostrat ser totalment errònies, atès
que la ciutat té actualment 66.274 habitants, i tot i que en els darrers dos anys ha guanyant
lleugerament habitants censats, encara no s’ha revertit la tendència a la baixa que va
experimentar després de l’esclat de la bombolla immobiliària.

Tenim barris a mig fer, urbanitzats i no construïts, on cabrien fins a 5.000 habitatges; i tenim
vora 2.000 habitatges buits. No necessitem desenvolupar més sectors fins que no hi hagi una
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necessitat real. Per això la nostra aposta és desclassificar com a urbanitzables l’Ortoll i
l’Eixample Nord. Pensem que la conjuntura actual no fa necessari el desenvolupament
d’aquests sectors, sinó que cal relligar els desenvolupaments urbans realitzats fins ara i
cohesionar la ciutat alhora que protegir espais com l’Ortoll o Soterrània (on es vol ubicar
l’Eixample Nord) que tenen un valor social, agrari i/o natural. En aquesta línia, apostem per
aturar la modificació puntual de l’Eixample Nord i renegociar dels convenis de la Platja
Llarga. Aquesta modificació puntual es va aprovar inicialment el maig de 2016 i fins ara no
s’ha fet cap pas més. Des de la CUP de Vilanova vam impulsar una resolució del Parlament de
Catalunya per poder avançar en aquesta direcció. Cal que el govern, amb el màxim suport
del Ple municipal, faci una aposta valenta per negociar amb el Govern de la Generalitat i
protegir així la Platja Llarga sense hipotecar el futur de la ciutat. Fins ara, aquesta solució no
s’ha explorat; pensem que és el moment de fer-ho i que és possible. En cas que es pugui
deshipotecar l’Eixample Nord i mentre no sigui necessari el desenvolupament d’aquest
sector, proposem Dissoldre el Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de l’Eixample
Nord. Aquesta mesura suposaria un estalvi per a les arques municipals, ja que el Consorci
representa unes despeses d’infraestructura i personal no menyspreables (des de la seva
creació, i fins ara, ens ha costat més de 3 milions d’euros).

3.2 Gestió dels residus
La gestió dels residus municipals és una competència bàsica de l’Ajuntament i també una de
les despeses més importants que té (representa més del 10% del pressupost total). Alhora, és
un dels principals àmbits d’incidència de què disposa per avançar cap a una ciutat
respectuosa amb la natura.

Millorar la gestió actual dels residus passa inevitablement per introduir millores substancials
en el model de recollida. Si no recollim els residus separadament no els podrem reciclar i, per
tant, no podrem tancar el cicle. És en aquest sentit, i tenint present que la conjuntura actual
de finalització del contracte vigent permet fer-ho, que proposem un projecte de mandat que
permeti capgirar el paradigma actual de gestió dels residus convertir-los en recursos, i
convertir Vilanova i la Geltrú en la ciutat catalana que més recicla.

Això tindrà efectes positius molt significatius a nivell ambiental (més reciclatge, menys
consum de recursos, menys emissions de gasos que agreugen el canvi climàtic), però també
a nivell econòmic. Més reciclatge vol dir també més ingressos i menys despeses per
l’Ajuntament i, per tant, un balanç econòmic més favorable per a tota la ciutadania.
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Per traslladar el cost d’aquest servei de forma equitativa entre la ciutadania volem aplicar
incentius al reciclatge per als usuaris del servei de recollida, a través d’un sistema en
què cada usuari pagui pels residus que genera i es bonifiqui l’esforç fet a casa per
separar els residus. Actualment aquest incentiu només s’aplica per l’ús de la deixalleria, i
volem que s’estengui a altres àmbits com la separació dels residus orgànics o la reducció dels
residus d’envasos. Aquest esquema s’aplica ja en altres ciutats i pobles catalans com
Barcelona, Canet de Mar, Argentona, Riudecanyes o Vilablareix; i ha aconseguit augmentar
encara més el reciclatge.

També volem potenciar els establiments de reparació d’objectes, roba i electrodomèstics
a través de bonificacions fiscals i/o d’una campanya de comunicació, per tal d’avançar en
la cultura de la reutilització i trencar amb el paradigma actual de comprar-usar-llençar.
Alguns d’aquests residus acaben a la deixalleria, però encara es poden aprofitar. Per això
proposem convertir la deixalleria municipal en un espai de reutilització de productes,
on els residus que hi arribin en bon estat siguin canalitzats cap a la reutilització i on es
puguin realitzar reparacions o restauracions de productes en cas que sigui necessari.

En aquesta línia també volem augmentar el nombre de mercats d’intercanvi i segona mà
que es realitzen a la ciutat, i descentralitzar aquests esdeveniments en barris per tal
d’augmentar-ne la participació.

Un dels residus que més llencem són els residus orgànics. Aquests representen un 40% del
total dels residus que fem a la ciutat. Una bona part d’aquests són aliments que encara es
poden consumir, però que pel seu aspecte o per la inexistència de circuits per donar-los
sortida acaben al contenidor. Però alhora, i paradoxalment, hi ha gent que no pot alimentarse correctament. Per això proposem canalitzar aliments en bon estat que actualment
acaben a les escombraries cap a circuits d’aprofitament, per tal de pal·liar aquesta
problemàtica doble i de potenciar un sector (el de l’aprofitament) que genera llocs de treball i
contribueix a la inclusió social.

Els residus de cuina que ja no es poden aprofitar els podem reciclar a casa nostra i obtenir un
recurs molt valuós: el compost. Per fer-ho no cal disposar de jardí, es pot fer també en una
terrassa o fins i tot al safareig (és el que es coneix com vermicompostatge); o en cas que no
es tingui espai a casa també es pot compostar els residus orgànics comunitàriament.
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Proposem potenciar el compostatge de jardí, el vermicompostage i el compostatge
comunitari com a formes de gestió complementària de la fracció orgànica, a través de la
cessió de compostadors o de subvencionar-ne la compra; i oferint també suport tècnic i
bonificacions fiscals als veïns que apostin per aquesta opció.

Un altre dels residus més problemàtics que generem, no tant pel seu pes sinó per l’impacte
que representa i la dificultat per reciclar-lo, són els envasos. En generem cada cop més, i la
dificultat per reduir-los és que molt sovint no disposem d’alternatives o no les coneixem. En
aquest sentit proposem: potenciar l’ús d’embolcalls reutilitzables als mercats municipals,
a les escoles i als establiments d’alimentació de la ciutat; fomentar el consum
responsable entre la ciutadania, difonent alternatives de consum (productes amb
envasos retornables, compra amb bosses de roba, carretó o cabàs, ús de carmanyoles i
embolcalls de paper, etc.), i crear una xarxa local de comerços respectuosos amb el medi
ambient.

Volem que la ciutadania sigui conscient dels seus drets pel que fa a la publicitat no desitjada i
els pugui exercir. Es tracta d’una publicitat massiva i no nominal que molt sovint va
directament de la bústia a la paperera, i que es podria evitar. En aquest sentit proposem
regular les activitats de distribució de publicitat dinàmica i realitzar una campanya
ciutadana per informar del dret a no rebre publicitat no desitjada.

Als habitatges amb jardí es generen també, puntualment i en grans quantitats, restes de
poda que són difícils de recollir. Aquestes restes, aplicades de nou al jardí milloren la qualitat
del sòl i serveixen per facilitar el compostatge d’altres residus orgànics. Proposem facilitar la
trituració in situ de la poda mitjançant un servei de préstec de trituradores que serien
propietat de l’Ajuntament i que es cedirien gratuïtament a veïns que ho necessitin.

Pel que fa al tractament dels residus que recollim, cal que Vilanova, a través de la
Mancomunitat Penedès-Garraf, promogui polítiques de tractament de residus més
avançades, asseguri una capacitat suficient per tractar els residus orgànics i els envasos que
gestiona la Mancomunitat i impulsi el tractament de la fracció resta.
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3.3 Mobilitat
Vilanova i la Geltrú és una ciutat ideal per desplaçar-se a peu, bicicleta o patinet. La majoria
de desplaçaments per dins de la ciutat es fan, de fet, amb aquests mitjans, però encara hi ha
molt camí per recórrer per tal que siguin desplaçaments segurs i puguin competir en igualtat
de condicions amb mitjans motoritzats com el cotxe o les motocicletes. Aquests darrers
segueixen ocupant la major part de l’espai públic, disposen de moltes més places
d’aparcaments, pateixen menys robatoris i són causa d’atropellaments i de contaminació
atmosfèrica (de mitjana, cada any es produeixen vora 35 atropellaments a Vilanova i la
Geltrú, alguns dels quals greus i fins i tot mortals).

El cotxe i la moto ocupen, avui dia, la part superior de la piràmide dels mitjans de transport.
Volem capgirar aquest paradigma per donar la màxima prioritat i seguretat als
desplaçaments a peu, en bicicleta i en mitjans sostenibles de transport. El projecte de
mandat Ciutat Pedalable recull un bon nombre de mesures encaminades a aconseguir-ho.

A banda d’aquestes mesures, volem promoure el sector de la mobilitat sostenible a través
d'una fira temàtica.

També creiem que cal revisar Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) per fer-lo més
ambiciós en els objectius (incorporant la nova jerarquia de mitjans de transport) i concretant
les mesures que siguin necessàries per assolir aquests objectius, dotant el Pla del pressupost
corresponent.

Creiem que cal també estudiar la conversió en zona de vianants dels carrers Llibertat i
del Gas fins al passeig marítim, i de l’Avinguda Francesc Macià des de la Rambla Samà
fins al carrer Josep Coroleu. Aquestes transformacions s’han de fer de forma consensuada i
participativa amb el veïnat i comerciants d’aquests carrers. També cal restringir la circulació
de vehicles motoritzats al camí del Fondo de Sant Gervasi, entre el torrent de Sant Joan
i el pas sota la via. Aquest camí és molt freqüentat per infants i familiars de l’escola Llebetx
entre setmana i per gent que hi passeja el cap de setmana, i no disposa de l’amplada
necessària per al trànsit de vehicles en ambdós sentits, el qual fet fa insegurs els
desplaçaments a peu i en bicicleta.
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Pel que fa als atropellaments, cal detectar punts crítics d’atropellaments a partir de
dades històriques, fer els passos de vianants més segurs i denunciar d’ofici tots els
atropellaments que es produeixin a la ciutat.

Cal també potenciar els vehicles elèctrics a través de punts de recàrrega en superfície i
de bonificacions en els aparcaments públics i exempcions en l’impost de circulació.

Proposem també millorar la distribució de mercaderies al centre inspirades en el
concepte "última milla" per tal que la distribució es realitzi en vehicles dimensionats
correctament, amb condicions especials pels vehicles que reparteixen a partir de les 22h amb
l’objectiu de reduir la contaminació acústica.

Pel que fa a la mobilitat interurbana, Vilanova i la Geltrú pateix un greuge important: la seva
ubicació a la zona 4 del Sistema Integrat de Transport Metropolità fa que desplaçar-se cap a i
des de la ciutat de Barcelona sigui comparativament car en relació a pobles veïns. Cal
treballar activament i de forma coordinada amb altres municipis de la regió
metropolitana per revisar la zonificació tarifària.

La connexió amb altres ciutats i municipis propers també presenta molts entrebancs: en
sentit Tarragona per la poca freqüència de trens i autobusos existent, i en direcció Vilafranca
del Penedès i les comarques de l’interior perquè no hi ha línies de tren i els autobusos són
escassos o inexistents. En aquest sentit, cal treballar activament per millorar les
connexions de la ciutat cap al sud i l’interior del país, a través de negociacions amb els
operadors de transport (Renfe i companyies d’autobusos).

També cal promoure l’ús compartit del cotxe a través de la difusió de les plataformes
existents i de la creació d’una plataforma pública i sense ànim de lucre per compartir
cotxe.

D’altra banda, desplaçar-se cap a altres municipis veïns també ha de ser possible en bicicleta
i de forma segura. Cal treballar amb altres administracions per crear rutes ciclistes segures
entre municipis veïns (Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, L’Arboç o Canyelles).
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Pel que fa al transport públic urbà, proposem recuperar les línies L3 i L4 de bus urbà,
redissenyar les rutes d’autobús urbà per fer-les més eficients i estudiar la implantació
d’un servei de transport públic col·lectiu a demanda per a aquelles urbanitzacions i barris
de la ciutat que no disposin de transport públic regular.

3.4 Consum transformador
L’actual model de consum globalitzat és intensiu en l’ús de recursos i en la generació de
residus i d'obsolescència permanent i programada; i sotmet la classe treballadora a règims
d’esclavatge del segle XXI, sobretot en els països del Sud Global. Les empreses transnacionals
que dominen i acaparen aquest model de consum apliquen una doctrina de minimització de
despeses i maximització de beneficis que acaba per afectar a les persones i al medi ambient.
La deslocalització de la producció, la recerca constant de la desregulació i la desprotecció, i
l’impuls de les cadenes globals de subministrament i les seves grans infraestructures i
macrocentres logístics han posat al servei del seu model treballadores i territoris fins a
desvirtualitzar i desvaloritzar les economies locals basades en el comerç i els productes de
proximitat.

Ara bé, consumir és decidir i posar-hi consciència és transformar. Per això el consum
conscient i transformador té un gran recorregut per revertir aquesta situació i es pot exercir
des de l’acció institucional, col·lectiva i individual. Les institucions municipals han d’aplicar
criteris socials, ètics i ambientals en les compres i contractacions públiques com a pas
necessari i exemplificador. El volum de compra i contractació pública és suficientment
important com per estimular la creació d’empreses que puguin oferir aquests serveis i
reforçar el sector de l’economia social i solidària que, al cap i a la fi, és l’opció econòmica que
representa els valors del consum conscient i transformador.

A més, cal impulsar accions per tal que els centres i equipaments públics puguin oferir
menús amb aliments ecològics i de proximitat, com ara els centres sanitaris i
sociosanitaris i els menjadors escolars, i estendre la proposta per arribar a sectors més
amplis de la població.

Alhora, a la nostra vila existeixen col·lectius que ja fa temps que avancen en aquest sentit. Per
aquest motiu, s’han d’establir aliances amb els grups de consum de la ciutat per facilitar
que puguin dinamitzar el foment del consum agroecològic i de proximitat, tenint
especial cura perquè puguin mantenir la seva autonomia.
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Per últim, com el consum és un fet transnacional, s’ha de destinar una part dels recursos
de Cooperació al Desenvolupament a la Coherència de Polítiques pel Desenvolupament
(CDP) fent incidència i sensibilitzant sobre els impactes del model de consum
globalitzat, principalment l’agroindústria i el comerç internacional de béns i serveis.

3.5 Espai públic
L’espai de propietat pública i de domini i ús públic de la nostra ciutat necessita una
intervenció que faci més amable la convivència entre els agents que el comparteixen i que
millori i optimitzi els seus usos. Una ciutat mediterrània com Vilanova i la Geltrú, a diferència
d’altres ciutats, gaudeix d’un clima privilegiat que convida a sortir al carrer. Per tant, una part
important de la vida dels vilanovins i vilanovines, i de les persones que visiten la nostra vila,
s’esdevé a l’espai públic.

La programació anual d’esdeveniments de la ciutat és ben nodrida i atapeïda, però sovint
s’enfronta a limitacions per manca d’espai amb els requeriments necessaris per dur a terme
l’activitat en qüestió. Per aquesta raó, cal tenir present que les actuacions importants als
carrers i places han de garantir una major polivalència per atendre a la diversitat
d’actes i esdeveniments. Tanmateix, això no ha d’anar en detriment del caràcter genuí de la
nostra ciutat amb un ressenyable patrimoni cultural i natural, que hauria de ser reforçat i
reconegut en els espais públics, defugint els dissenys i mobiliari estàndard de la majoria
de ciutats de l’àrea metropolitana.

Cal dir, a més, que espai públic és, o hauria de ser, convivència. Per tant, s’ha de buscar la
compatibilitat entre les diferents activitats que hi esdevenen, les formals i informals; les
sotmeses a ordenances i les espontànies. En aquest sentit, un aspecte que s’ha intensificat
en els darrers anys està relacionat amb les activitats de l’economia formal ubicades en l’espai
públic: cal millorar l’ordenació de terrasses de bars i restaurants, per tal que es
garanteixi el gaudi de l’espai públic per la ciutadania.

També cal avançar en la creació d’espais que puguin trencar la dicotomia entre allò públic i
privat. L’espai de titularitat pública no té per què ser de gestió pública; pot recuperar la
gestió comunal i/o comunitària que permet deslligar l’administració de la seva gestió i
implicar directament a la comunitat. Les ciutats del futur, a més, han de ser ciutats
cuidadores on els espais i les infraestructures facilitin la vida quotidiana i la dignifiquin. Per
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exemple, hi ha grups de criança que organitzen la seva activitat a parcs i places, activitats
extraescolars que poden fer-se fora dels recintes educatius o grups de persones que fan
esport en qualsevol lloc de la ciutat. L’Ajuntament, en la seva planificació de l’espai públic, ha
d’atendre aquesta diversitat d’usos i cedir, quan sigui possible, la seva gestió.

Per últim, la crisi econòmica ha deixat un llegat d’espais i solars buits que cal revitalitzar i
enfortir el seu valor d’ús. En aquest sentit proposem impulsar convenis amb propietaris
perquè els solars buits puguin ser utilitzats per la ciutadania en forma d’horts urbans,
parcs, zones esportives o altres usos necessaris.

3.6 Espai bioproductiu
Els espais bioproductius són espais on l’activitat humana involucra el maneig simultani
d’espècies animals i vegetals per tal de cercar la sostenibilitat de l’ecosistema, prenent en
consideració les seves característiques, potencialitats i limitacions i combinant la conservació
i la producció; sense que això vagi en detriment dels espais de conservació del patrimoni
cultural o natural.

Un clar exemple d’aquest tipus d’espai és l’Ortoll, un espai bioproductiu de més de 90
hectàrees que fa d’únic pulmó de la ciutat, un lloc on conviuen activitats agrícoles de caràcter
privat i activitats lúdiques i esportives. Però altres espais com el sector Sant Jordi o l’Eixample
Nord també podrien cobrir aquesta funció necessària per a la nostra ciutat.

Aquesta concepció del territori entronca perfectament amb l’agroecologia. Per tant, s’haurien
de fomentar i prioritzar projectes d’agricultura ecològica, endegant un procés de protecció
de l'espai de valor agrícola amb mesures que el valoritzin i incentivin l'establiment de
nous professionals agraris. Un gran pas en aquest sentit és la creació d’un Parc Agrari al
Sant Jordi i a l’Eixample Nord i la recuperació dels sòls més fèrtils i de les antigues sínies, així
com la creació d’un banc de terres on l’Ajuntament arribi a acords amb propietaris de
terres en desús perquè qui ho demani, segons uns barems i un concurs públic, pugui
optar a explotar-les. De la mateixa manera, s’ha d’augmentar l’oferta d’horts urbans a
diferents zones de la ciutat que puguin ser cultivats per persones en actiu o jubilades,
entitats o col·lectius que mostrin interès o veïnes que s’hi vulguin implicar. L’Ajuntament
hauria d’oferir, quan sigui necessari, serveis de dinamització per facilitar que els horts
urbans siguin projectes de producció agroecològica, però també de creació de
comunitat.
67

Tanmateix, la política de reconeixement i impuls dels espais bioproductius a la ciutat ha
d’estar vinculada a una planificació i organització de la demanda de la producció
agroecològica a través de la creació de mercats ecològics itinerants o la participació en els
mercats organitzats de la ciutat.

Pensem que cal visualitzar la petjada ecològica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (espai
bioproductiu que requereix tot el consum material i energètic vinculat al funcionament de
l'Ajuntament), per això proposem mesurar la petjada ecològica de l'Ajuntament i
proposar accions de compensació d'aquest impacte ambiental, com ara plantades
d'arbres en espais naturals.

3.7 Benestar animal
Molts tenim l’oportunitat de conviure a casa nostra amb animals, però també n’hi ha fora,
compartint espais amb nosaltres; i és el nostre deure moral de respectar-los i fins i tot
protegir-los, donat que són éssers vius amb la capacitat de sentir i, per tant, de gaudir i patir
mitjançant les seves experiències. Volem impulsar polítiques adreçades a assolir una millor
comprensió i una bona i justa convivència entre els veïns de Vilanova i les espècies d’animals
lliures, semidependents i en captivitat que viuen a la nostra ciutat.

Pensem que cal revisar l’Ordenança Municipal de tinença d’animals per incorporar-hi
aspectes relatius a la fauna salvatge i semidependent, per incorporar preceptes de benestar
animal en espectacles i festes patrimonials, i per traslladar aspectes de la normativa
internacional reflexionant col·lectivament sobre la utilització d’animals en els
espectacles i festes actuals de la nostra localitat.

Creiem que l'educació és molt important per a transmetre valors com l’empatia a la infància,
per això volem oferir jornades de conscienciació i de sensibilització animal a les escoles.
Així mateix, cal realitzar formacions específiques al personal de la Policia Local i de la
Brigada Municipal en matèria de benestar animal per tal que disposin de les eines
necessàries per a la gestió d’animals abandonats o perduts.
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També proposem oferir assessorament gratuït per als tinents de gossos en matèria
d’educació canina, per tal de prevenir comportaments potencialment perillosos per als veïns
tot garantint el benestar dels animals.

Sabem que les colònies d’aus semidependents causen molts problemes i molèsties al veïnat,
però pensem que el seu control ha de ser compatible amb el benestar animal. Per això
proposem controlar la població d’aus amb mètodes innocus que permetin l’esterilització
dels animals amb pinso.

Entenem que cal permetre l’accés de gossos a la platja durant tot l’any i evitant l'accés dels
gossos als espais amb presència d'espècies vegetals i animals d'especial interès, com
vegetació dunar i zones de nidificació d'aus, acotant l’horari d’accés durant la temporada de
bany. Pel que fa als gats que viuen en estat semisalvatge, proposem gestionar les colònies
felines amb el mètode CER amb la col·laboració d’associacions locals sense ànim de lucre
que ja treballen per aquest fi, i crear des de l’Ajuntament el carnet d’alimentadores de
gats per a les veïnes que ho sol·licitin -previ estudi de les colònies-, així com la millora del
seu hàbitat amb menjadores i abeuradors adients i zones d’aixopluc. En aquesta línia, també,
assegurar el futur d’aquestes colònies sancionant a les persones que atempten contra
la vida dels seus membres. Així mateix, proposem regular la pirotècnia d’alta sonoritat
en espais oberts i prohibir-la en zones de colònies felines establertes i reconegudes.

Ens preocupa també el benestar dels animals destinats a consum humà, i pensem que
aquest ha de ser racional per tal de compatibilitzar les opcions alimentàries amb la protecció
de l’entorn (la cria de bestiar produeix un gran nombre d’impactes ambientals, entre ells la
generació de gasos d’efecte hivernacle que causen el canvi climàtic). En aquest sentit,
proposem sensibilitzar la ciutadania en el consum responsable de carn a través de
campanyes d’informació, d’una banda, i oferir opcions 100% vegetals en les festes, fires i
àpats populars organitzats per l’Ajuntament i fomentar aquesta opció en els actes
organitzats per les entitats, així com fomentar aquesta dieta com a opció als menús
escolars.

Com a aportació fonamental, per tot allò exposat en aquest punt i sent coneixedors que la
cultura permet l’evolució social, veiem necessari l’augment d’espais divulgatius en matèria
de benestar i convivència animal en les biblioteques municipals.
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3.8 Espais naturals i espais oberts
Dins del terme municipal hi trobem una gran diversitat d’espais no urbanitzats que realitzen
funcions essencials per al manteniment de la vida o per a la societat: alguns tenen un valor
natural intrínsec, n’hi ha que tenen vocació agrícola i tot i que actualment no es cultiven
seran, segur, necessaris per al futur. Uns altres tenen un ús essencialment recreatiu i de
lleure. Actualment no es fa una gestió activa i integrada d’aquests espais; molts són vistos
com a espais sense valor, i van quedant al marge de les polítiques de l’Ajuntament.

Per tal de donar-los valor i mantenir-los activament proposem crear una xarxa d’espais
naturals i oberts de Vilanova, una xarxa inspirada en la xarxa de parcs naturals que
incorporaria tots aquells espais oberts i amb valor agrari i recreatiu: parcs i boscos urbans,
espais agraris, espais de passeig on s’hi poden realitzar també activitats esportives, espais
recreatius, etc. Es tracta de posar en valor aquests espais, documentar-los i senyalitzar-los,
donar-los a conèixer, fer pedagogia dels seus valors per a la ciutat i promoure la gestió dels
espais naturals/oberts a través d’acords amb entitats de custòdia. Es tracta d’acords com
el que ja està en marxa a l’Ortoll, on es promou la gestió activa dels espais per evitar-ne la
degradació.

Proposem també definir i legislar els espais agraris, forestals i periurbans mitjançant
plans especials que facilitin l’establiment i l’aplicació d’estratègies de conservació,
gestió i intervenció. Això evitarà que quedin com a zones marginals, a l’espera de ser
engolits per futurs processos urbanístics.

Si hi ha un espai natural que és especialment valuós per les espècies que hi habiten és la
Platja Llarga. Volem aconseguir el màxim grau de protecció per a la Platja Llarga,
mantenint-ne els seus valors naturals. També volem negociar amb l’Incasòl la cessió a
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dels terrenys de la Millera per poder fer una altra
zona protegida i propietat de la ciutat al Nord de la Platja Llarga.

Prop de la Platja Llarga trobem l’espai de l’Ortoll, un sector que actualment està classificat
com a urbanitzable en el pla general. Proposem reclassificar l’Ortoll per convertir-lo en un
parc natural, preservant-ne i potenciant-ne també els seus valors naturals i la vocació
recreativa que té per la seva ubicació. Mentre aquesta reclassificació no sigui efectiva, volem
aturar les polítiques de permutes de drets urbanístics a l’Ortoll, per no hipotecar la
protecció d’aquest espai.
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Volem també treballar per una gestió activa de l’Espai Natural dels Colls i Miralpeix, un
espai natural que compartim amb els municipis veïns de Ribes i Sitges, a través del Consell
Comarcal del Garraf.

D’altra banda, i de forma coordinada amb els municipis veïns, proposem millorar la
senyalització dels camins rurals de la comarca per afavorir la pràctica del senderisme i
la bicicleta de muntanya així com potenciar la recuperació de camins que han anat caient
en desús.

Volem també millorar la gestió i el manteniment dels parcs urbans, especialment el Parc
de la Torre d’Enveja, el Parc de Ribes Roges, el Parc Gumà i Ferran o el bosquet de Baix a Mar.
Volem potenciar i difondre els valors naturals d’aquests espais, protegint-los de la
construcció i d’intervencions que puguin resultar nocives per a les espècies que hi habiten.

Les platges són elements que combinen de forma molt clara els valors naturals i recreatius,
uns valors que volem que siguin compatibles. Per fer-ho, proposem

implantar

progressivament la neteja de les platges per vies no mecàniques per tal de protegir les
comunitats vegetals i animals que hi habiten. Durant la temporada de bany la freqüentació
de les platges augmenta i també augmenta la presència de residus de plàstic que acaben a la
sorra o al mar. Proposem implantar sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos als
xiringuitos de la platja per evitar l’abandonament d’envasos d’un sol ús al medi i instal·lar
papereres tancades a les platges, per prevenir la dispersió dels envasos dipositats a les
papereres per efecte del vent.

3.9 Contaminació atmosfèrica
S’estima que cada any a Europa moren prematurament 400.000 persones a causa de la
contaminació atmosfèrica. Si extrapolem aquesta xifra a la població de Vilanova i la Geltrú,
obtindríem que unes 47 persones podrien morir anualment de manera prematura, per
agreujament de malalties respiratòries i cardiovasculars, entre d’altres afeccions.

L’Ajuntament de Vilanova no té competències específiques en matèria de contaminació
atmosfèrica, però sí que intervé en les llicències ambientals que atorga la Generalitat a les
fàbriques i indústries de la ciutat.
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En una ciutat densament poblada com Vilanova i la Geltrú cal garantir la compatibilitat de les
activitats industrials i la presència de zones residencials properes. Aquesta situació és
especialment complicada a la zona del Solicrup, on cal compatibilitzar l’existència d’una
fàbrica amb una zona residencial molt propera (Les Llunes). Proposem la realització de
mesures contínues de contaminació en les zones on es produeixi un conflicte entre l’ús
industrial i el residencial. Aquestes mesures han d’abastar contaminants que no són
mesurats per la Xarxa de Vigilància i Protecció de la Contaminació Atmosfèrica de la
Generalitat de Catalunya, com el benzè i altres compostos orgànics volàtils (COVs), que tenen
un efecte negatiu sobre la salut dels veïns. Proposem també treballar activament per la
protecció de la salut dels veïns en tots els processos de llicència i autorització
ambiental d’instal·lacions contaminants de l’atmosfera, instant a la Generalitat a no
ampliar la capacitat de fabricació de les instal·lacions en cas de risc per a la salut dels veïns.
Per últim, proposem publicar en un lloc visible del web municipal els resultats de les
mesures de contaminació atmosfèrica que es realitzen al terme municipal i fer-ne
difusió a través dels mitjans locals així com crear un protocol d’avís als veïns de Vilanova i
la Geltrú en cas de contaminació ambiental greu.

3.10 Aigua
L’aigua, conjuntament amb l’energia, són béns escassos que hem de protegir. Vilanova i la
Geltrú té el servei d’aigua municipalitzat, la qual cosa permet que aquest servei sigui un 25%
més econòmic que als municipis del voltant. El consum per habitant/dia és un dels més
baixos de Catalunya (99 litres/hab/dia) però, tot i això, hem de seguir reduint aquesta
quantitat atès que, amb el canvi climàtic, la disponibilitat d’aigua disminuirà.

Per poder reduir aquest consum proposem millorar la xarxa d’abastament de l’aigua per
minimitzar les pèrdues, que actualment són del 14%. Creiem que la disponibilitat de l’aigua
ha de ser un bé bàsic per tothom, per la qual cosa proposem incrementar les fonts
públiques a la ciutat. Promourem l’estalvi amb incentius econòmics penalitzant el
malbaratament o el consum excessiu. També potenciarem la recuperació d'aigües pluvials
tant en espais públics com als habitatges particulars, i promourem el reg responsable
en zones agrícoles, jardineria i instal·lacions privades.

L’estalvi d'aigua ha de ser una prioritat pel municipi per tal de disposar sempre d’aquest bé
tan preuat i que se'n faci un ús el més racional possible. Promourem una campanya de
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comunicació per forjar la (nova cultura) de l’aigua al municipi. Seguirem incidint en què
l’aigua que surt de l'aixeta és potable i perfecta per l'ús de boca, reduint l'ús d’envasos de
plàstic.

3.11 Energia
L’energia és un bé col·lectiu. Per aquest motiu, cal garantir l’accés als subministraments
energètics a tota la ciutadania i prohibir el tall del subministrament dels col·lectius en situació
de vulnerabilitat econòmica. Els sistemes de producció i distribució, així com la seva gestió,
han de ser públics o bé gestionats per la ciutadania o per part de cooperatives per tal de
garantir aquest accés universal a l’energia.

Cal fer un ús més eficient de l’energia per tal d’afavorir una disminució del seu consum, i
produir-ne la major quantitat a prop del lloc del consum. D’aquesta manera, s’evitarien
pèrdues per transport, aproximadament un 10%, el que equival a la producció de tres
centrals nuclears. També hem d’afavorir el canvi d’aparells electrodomèstics i l'aïllament dels
habitatges, empreses i comerços. Farem campanyes informatives per explicar que la
major inversió en aquest tipus d’aparells o instal·lacions es recupera en pocs anys.

Considerem que cal aplicar i difondre el concepte 50/50 en equipaments educatius. Es
tracta d’un programa que va iniciar l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia en què s’implica als
estudiants i docents en la reducció del consum del centre educatiu, i els estalvis obtinguts es
reparteixen al 50% entre el municipi i el centre educatiu.

Cal potenciar la compra del 100% d’energia verda per als subministraments municipals,
sortir de la compra agregada de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i fer diversos lots
per afavorir que petites comercialitzadores puguin competir en igualtat de condicions
enfront de les empreses dels oligopolis. Pensem que cal incloure clàusules socials en la
licitació tal com han fet els ajuntaments de Madrid i Avià, per exemple.

En l’àmbit energètic, cal promoure polítiques d’atracció de projectes d’energia
renovable al municipi, així com de la indústria relacionada. Igualment, cal realitzar un
estudi del potencial de captació d'energia renovable en sostres i terrats, tant privats
com particulars. La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques serà una activitat amb un
creixement exponencial que demandarà personal amb diversos perfils. Per aquest motiu, cal
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establir aliances amb l’IMET, UPC i els instituts de secundària per promoure aquestes sortides
professionals.

Hi ha moltes instal·lacions solars tèrmiques que per manca de manteniment o deficiències en
la instal·lació no funcionen correctament o estan desconnectades. Cal comprovar el
funcionament de les instal·lacions solars existents per l'aplicació del compliment de
l’ordenança solar, atès que moltes instal·lacions gaudeixen de bonificacions en l’IBI que es
podrien estar aplicant sense que aquestes instal·lacions funcionin correctament. Actualment
hi ha molts equipaments municipals en els quals seria factible instal·lar plaques solars
fotovoltaiques.

3.12 Patrimoni Natural
Vilanova i la Geltrú té un important patrimoni natural que hem de preservar i donar a
conèixer entre la ciutadania. Proposem l’actualització i aprovació de l’inventari de camins
comarcal. També considerem important aprovar el catàleg del patrimoni natural
ambiental i paisatgístic de Vilanova i la Geltrú, ja que tenim moltes joies al nostre
municipi que cal protegir i donar a conèixer. No fa gaire temps, els pagesos i veïns
s’encarregaven de mantenir, netejar i cuidar els camins i els marges de pedra seca de la
nostra vila. Degut al progressiu abandonament de la pagesia, aquesta tasca s’ha deixat de
fer i aquests espais es van deteriorant ràpidament. Volem arranjar els camins i els marges
de pedra seca a través d'acords de custòdia o de plans ocupacionals.
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Eix 4. Ciutat en Moviment i Diàleg
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Descripció/resum de l’eix
Les ciutats esdevenen subjectes col·lectius en diàleg constant. D’una manera espontània o
planificada, hi interactuen les persones i les associacions, les institucions polítiques, les
empreses i els agents socials de tota mena. La riquesa del teixit associatiu de Vilanova i la
Geltrú n’és una bona mostra. En aquest sentit, un dels objectius de la institució ha de ser
contribuir a reforçar els vincles comunitaris.
Des de Capgirem Vilanova i la Geltrú-CUP entenem l’esport com un agent de cohesió d’una
important magnitud. Al voltant de l’esport hi orbiten valors com el treball en equip, la
constància, el respecte a l’altre, l’esforç per superar adversitats, etc.; que també són pilars
d’una societat sana i amable. La pràctica d’activitats esportives aporta grans beneficis a la
salut de les persones, tant a nivell físic com a nivell emocional, o com a mitjà d’alliberació de
l’estrès que el ritme de la immediatesa imposada pel dia a dia genera.
A més dels beneficis saludables, amb la pràctica de l’esport (especialment escolar i/o popular)
es promouen valors solidaris. La ciutat reuneix una important franja de població que practica
esport individual o col·lectiu però, paradoxalment, l’estancament quant a equipaments és
flagrant, raó per la qual proposem la creació de l’Escola Esportiva Municipal. D’igual manera,
creiem indispensable que la ciutat s’adeqüi i s’integri en la pràctica esportiva a través de les
seves places, els parcs o amb la creació d’itineraris saludables a la perifèria o a la franja
marítima.
Per això Vilanova i la Geltrú necessita adequar tots els espais públics i entorns naturals, per
possibilitar que la societat estigui immersa en una dinàmica esportiva sana i popular. Tenim
la sort de gaudir del passeig marítim, la qual cosa ens permet desconnectar en els mesos
d’hivern, o d’oxigenar-nos dins la zona forestal de l’Ortoll deixant enrere el gris de l’asfalt en
un parc que ens envolta de l’oest a l’est.
Hem subratllat en infinitat d’ocasions que la riquesa associativa vilanovina és un patrimoni
intangible que batega especialment al compàs del cicle festiu de la ciutat i que, quasi
sempre, complementa amb múltiples activitats culturals una oferta migrada de programació
estable als equipaments de la ciutat. Entenem que des de la institució ens hem de posar al
costat de les entitats culturals i facilitar-los la feina en comptes d’entorpir-la amb tràmits
burocràtics.
Pel que fa als equipaments, ja ha arribat l’hora d’impulsar un espai polivalent autogestionat:
és un deute històric. De la mateixa manera, cal aprofitar i reformular els equipaments
culturals de què disposem ampliant la programació estable d’arts escèniques i música, i que
l’Ajuntament no menystingui l’alta cultura quan es tracta d’estimular la creació en totes les
seves disciplines o la publicació de treballs de recerca historiogràfica, amb una especial
sensibilitat a l’hora d’abordar el nostre passat més recent.
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Voldríem remarcar un últim agent de cohesió, en aquest cas, els mitjans de comunicació
locals, en un context comunicatiu molt dèbil pel que fa a la supervivència dels mitjans a la
comarca. En aquest sentit, pensem que un nou model de televisió i ràdio local posaria les
eines per tenir una ciutadania més formada en l’ús dels mitjans que pugui adoptar una
actitud crítica vers els mateixos i fer de Canal Blau una escola de futurs periodistes on obrir
la producció audiovisual dels mitjans públics a nous sectors de població.

Descripció de línies prioritàries de treball i enumeració de mesures concretes

4.1 Cultura
La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat integradora,
solidària i dinàmica. Des de Capgirem Vilanova-CUP entenem que la cultura ha de ser un
mitjà de relació social, de participació, de desenvolupament de l’esperit crític, de diàleg i de
reflexió comuna.
La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos individualment com a persones i
col·lectivament com a societat. La cultura és, per tant, una eina d’aprofundiment democràtic i
de vertebració social.
En aquest sentit, l’objectiu de la política cultural municipal ha de ser fer dels nostres pobles i
ciutats elements clau en la revitalització cultural del nostre país a través de la implicació de
tota la ciutadania. L’Ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil, protagonista
principal de la vida cultural, sinó que ha de treballar per assentar unes sòlides bases sobre
les quals el teixit associatiu, l’administració pública i les iniciatives particulars puguin bastir
un projecte cultural enriquidor i alliberador per al conjunt de la població.
La política s’ha de posar al servei d’un projecte d’enriquiment cultural, fomentant la
reciprocitat i l'intercanvi dels bagatges de cada col·lectiu i persona. Per això, la política
cultural ha d’adreçar-se a la comunitat per fer-la partícip de la vida cultural. Cal centrar els
esforços per evitar la dualització i la guetització de la societat i promoure una producció
cultural i artística de qualitat, alhora que cal establir mecanismes de socialització del
patrimoni comú.
La

planificació

democràtica

de

la

política

cultural

hauria

de

permetre

definir

consensuadament i amb la corresponsabilització de l’administració i la societat civil el conjunt
d’elements necessaris per fer de la cultura un dret a l’abast de tothom, no un privilegi o una
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excepció. Alhora, hauria de reconèixer el valor patrimonial i creatiu d’unes pràctiques
populars diverses, sense discriminació de classe, origen ni gènere dels col·lectius i persones
que les duen a terme.
El batec cultural de Vilanova i la Geltrú, sustentat per la riquesa del teixit associatiu, és d’una
importància transcendental per a la ciutat. Vilanova és un municipi referencial als Països
Catalans pel que fa a la riquesa d’entitats i associacions. Aquestes actuen de motor, i
compensen la migradesa d’una administració municipal que presumeix molt i que no aporta
tant. L’Ajuntament ha de ser sempre una ajuda per a les entitats programadores de cultura, i
en cap cas una barrera.

Amb aquest objectiu reformularem l’oficina d’entitats perquè faci funcions de finestreta
única que acompanyi i doni suport a les entitats i on es facilitin els tràmits i s’ofereixin eines
a les activitats de les entitats (equips de so, microfonia, llum i altres infraestructures, a més
de suport logístic per a la producció d'espectacles) i es publicitin bé les que ja es tenen. En
molts casos, aquesta mesura seria molt més útil que les subvencions i permetria un millor
aprofitament de les infraestructures, equipaments i personal de què es disposa. A més,
aquesta oficina també tindria com a objectiu facilitar eines per a la producció cultural de
manera específica als col·lectius més desfavorits, vinculant l’exercici d’aquestes activitats a
l’apoderament i la creació de continguts i manifestacions transformadores.

Per fer arribar la feina de les entitats a tota la ciutat plantejarem la creació d’una fira
d’entitats, traient aquest espai de la fira de novembre on queden desdibuixades i
invisibilitzades i donant-los la importància que es mereixen, en un espai prominent de la vila i
amb el temps suficient per donar a conèixer la seva activitat a la resta de vilanovines i
vilanovins.

La determinació del teixit associatiu de la ciutat evita que el panorama cultural vilanoví sigui
un autèntic desert. El tancament dels dos cinemes a la ciutat ha propiciat que l’activitat
cinematogràfica a la capital del Garraf sigui una proposta de mínims: programació regular al
Círcol Catòlic, a més de la impagable feina del Cineclub Sala 1 al Teatre Principal. La
programació cultural d’arts escèniques i música als dos equipaments musicals més
importants de la ciutat, Teatre Principal i Auditori, se circumscriu a únicament uns sis mesos
concentrats en caps de setmana: Octubre/Gener, Març/Juny. Coincidint amb la pausa de
Carnaval i durant els mesos d’estiu no hi ha cap mena de programació estable. La migradesa
de recursos destinats a la programació estable ha permès que es potenciï la incorporació a la
cartellera cultural de projectes musicals o escenogràfics lligats a la ciutat (Cicle Contrapunt).
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En qüestió d’equipaments, tot i que semblava que aquest mandat que ara acaba seria el que
posaria punt i final a la històrica mancança d’un espai jove, a l’hora de la veritat el govern
municipal ha tornat a faltar al seu compromís i tampoc s’ha dut a terme. Un dels principals
objectius del nou mandat serà, sens dubte, aconseguir la manera de finançar i construir
l’espai jove. La consecució d’aquest espai respondrà a una llarga reivindicació del teixit
associatiu de la ciutat, especialment el col·lectiu més jove. Però no ens volem conformar amb
això, que de per si ja seria un èxit, sinó que cal mirar més enllà i començar a plantejar
l’adequació d’un espai a l’aire lliure per a espectacles de gran format.

Mentre aquest espai polivalent no sigui una realitat, ens comprometem a tenir un espai
provisional al més aviat possible, sigui en format envelat o sigui buscant un nou
emplaçament similar a la Nau del Ferrocarril. A més, un dels projectes de mandat que
presentem és un estudi seriós i detallat sobre com suplir la manca d’espais repensant i
reformulant l'ús dels equipaments culturals ja existents. Posarem màximes facilitats a les
entitats i creadors per a la utilització dels espais municipals, modificant-ne les hores
d’obertura i fent-los més propers a la ciutadania; i establint els mecanismes objectius que
garanteixin l'equilibri i l'accés en l'ús d'aquests espais.

Modificarem l'ordenança municipal per protegir i fomentar la música en viu de petit
format, donant noves opcions a espais que realitzin activitats culturals. Cal reconèixer el
seu valor cultural i fomentar-les per tal que donin sortida a la nodrida creació cultural de la
ciutat. A més, dissenyarem estratègies d’impuls d’aquest tipus d’activitats sempre
garantint la convivència.

Potenciarem l’ús del Castell de la Geltrú amb la seva utilització per a d’altres activitats.
Alhora que afavoriria el seu aprofitament, en popularitzaria l'ús actual, donaria a conèixer el
fons de l'arxiu i en facilitaria l'ús als investigadors i al públic en general. A més, proposem la
creació de nous espais destinats a l’ús cultural, com un espai de lectura i estudi al Centre
Cívic de la Collada i una nova biblioteca i sala d’estudi al Barri de Mar.

La difusió de l’activitat cultural ha de complir l’objectiu d’assegurar que ningú no deixi de
participar en una activitat perquè no li ha arribat la informació. En aquest sentit, és
imprescindible la màxima sintonia entre les entitats i l’administració. Cal fixar-se també
l’objectiu de millorar la difusió de l’activitat actual, tant de la institució cap a la ciutadania com
79

entre les entitats per evitar el solapament d’activitats (per més que aquest fet respongui, en
realitat, a la multiplicitat d’actes suggerits des de les entitats de la ciutat). En aquest sentit
proposem la creació d’un calendari compartit d’actes accessible per part de totes les
entitats, per l’Ajuntament i per programadors culturals. També volem destacar que
posarem especial èmfasi en la presència de totes les arts i tots els àmbits del
coneixement en la programació cultural.

Vilanova i la Geltrú és una ciutat amb una cultura popular riquíssima, que és patrimoni
immaterial i font d’identitat col·lectiva.

En aquest àmbit cal repensar el model de gestió de les dues principals festes populars de
la ciutat: la Festa Major i el Carnaval, apostant per un model que segueixi integrant
entitats i persones a títol individual, que tingui una continuïtat en el temps, que faciliti el
traspàs d’expertesa, impliqui més directament els tècnics municipals i compti amb un equip
de suport.

Cal treballar perquè totes les manifestacions de cultura popular siguin el màxim de
participatives i inclusives, tant des del punt de vista de l’organització com de l’aprofitament,
tenint present el patrimoni immaterial que representen per a la ciutat.

Cal també protegir la festa per part de l’administració, tant pel que fa als protocols com a
l’hora d’augmentar la permissivitat horària i d’espais en les principals festes de la vila.

La cultura també és una eina de promoció turística i, per tant, cal reforçar un model de
turisme que faci valdre l’activació i el manteniment del patrimoni cultural i les
activitats creatives. Dotarem la ciutat de diverses rutes culturals (de la memòria, dels
museus, de la Vilanova industrial, de la Geltrú i del barri de Mar, entre altres) per donar a
conèixer en el seu context la rica tradició obrerista, lluitadora i organitzativa de la ciutat.

4.2 Esports
Des de Capgirem Vilanova i la Geltrú-CUP entenem l’esport com una bona eina per a la
convivència i l’enriquiment social i cultural, que ajuda a promoure els valors de la constància,
l’esforç, el respecte, el treball en equip, l’ajuda mútua, la superació, etc. A més, entenem
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l’esport com una eina indispensable per millorar la qualitat de vida, ja que aporta beneficis a
diferents nivells. L’esport pot ser llegit com a recurs terapèutic: mitjançant l’activació de la
respiració, del sistema locomotor o del sistema circulatori, porta a terme un procés
d’oxigenació dels teixits i activació de les diferents estructures que conformen el cos humà
que directament es tradueix en una baixada de l’estrès i les tensions que anem acumulant al
llarg de la nostra vida. Això dóna lloc a persones més relaxades, més alegres, més positives,
menys violentes i directament més racionals, és a dir, una societat amb més capacitat
d’evolucionar i avançar.
Per tot això, des de les institucions cal posar els mitjans necessaris perquè la població pugui
gaudir de la pràctica de l’esport en diferents modalitats i espais. Cal buscar l’equilibri entre les
iniciatives empresarials privades que busquen uns beneficis, les iniciatives d’entitats privades
que dins dels seus valors tenen la promoció de l’esport i les iniciatives públiques de promoció
de l’esport.
El nostre objectiu és que l’esport i les diferents instal·lacions esportives que té Vilanova i la
Geltrú estiguin a l’abast de tothom i siguin punt de trobada d’infants i joves que aprendran a
conèixer-se i relacionar-se en un àmbit altament cohesionador i sa.
Per això, cal promoure l’esport entre tota la població des de l’esport base, amb un nou
impuls que vindrà donat pel projecte de mandat de l’Escola Esportiva Municipal,
promocionant els beneficis que comporta la pràctica esportiva a totes les edats i facilitant la
informació que eduqui en els hàbits i en les maneres més adequades per dur a terme la
pràctica esportiva.
L’esport és molt present a la nostra ciutat, tal com ho demostra l’important teixit associatiu
que es mou amb finalitats esportives, així com la gran quantitat de persones que practiquen
esport diàriament als equipaments municipals, als carrers, places, parcs i al gran entorn
natural que ens envolta. L’Ajuntament no pot ser un espectador passiu o poc actiu davant
d’aquesta realitat; ha de facilitar els mitjans, la informació, els permisos, els recursos i tot el
que sigui necessari per a la promoció popular de l'esport. Però també ha de vetllar perquè la
pràctica de les activitats esportives es realitzi amb seguretat i que les nenes i dones no es
vegin condicionades a practicar l’esport per certs llocs o instal·lacions que avui dia no
ofereixen la tranquil·litat ni seguretat per poder-ho fer.
L’actuació de l’Ajuntament, a banda de tot el que s’esmenta en el projecte d’Escola Esportiva
Municipal, també ha de centrar-se a aprofitar per a l’esport els espais que ens ofereix la
ciutat i el seu entorn, tant la mar com la muntanya, rellançar i liderar el Consell Esportiu del
Garraf i, sobretot, posar solució d’una vegada per totes al conflicte de les instal·lacions
esportives que fa dècades que dura.
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Les instal·lacions esportives de la ciutat estan desbordades, per això és imprescindible
l’Elaboració d’un Pla d’equipaments esportius que, partint del catàleg d’instal·lacions que
funcionen en aquest moment, permeti racionalitzar l'ús d’aquests espais i ajudi els seus
usuaris, tant les associacions com els clubs i particulars; alhora que dignifiqui les
instal·lacions esportives ja existents.
No obstant això, aquest procés ha de partir de dues mesures que seran prioritàries a la
pròxima legislatura: Arranjar l’annex al Pavelló Nou, que actualment no ha fet més que
generar problemes als seus usuaris, i la construcció d’un nou pavelló que ajudi a
descongestionar la resta d’espais esportius que actualment estan sobreutilitzats.
A més, també presentem altres mesures més senzilles que ens ajudaran a fer molt més
accessible a tothom la pràctica esportiva: iniciatives com millorar les instal·lacions
esportives de les platges i mantenir-les-hi durant tot l’any; estudiar la possibilitat
d’instal·lar un frontó públic a la ciutat i millorar la senyalització dels camins rurals de la
comarca per afavorir la pràctica del senderisme i la bicicleta de muntanya.
L’esport a l’aire lliure que es practica de forma particular també ha de ser objecte d’incidència
per l’administració local, per això apostem per la creació d’una anella esportiva urbanoforestal, pel marcatge del quilometratge en els circuits per córrer; per estudiar, amb les
institucions pertinents, la possibilitat de tancar les carreteres del Pantà, de Ribes i de
Canyelles alguns diumenges per afavorir la pràctica del ciclisme en ruta; i per facilitar la
pràctica de l’escalada en el rocòdrom del pavelló, fent-lo més accessible a la gent.

4.3 Memòria Històrica
La memòria històrica de la nostra ciutat és un element imprescindible a l’hora de mantenir
viva la història comuna que ens ha dut fins els nostres dies. En la construcció de la ciutat i del
futur que volem, aquesta permet no oblidar d’on venim i mantenir viu el record enfront de
l’oblit.

Vilanova i la Geltrú compta amb un passat obrer extremadament important, que ha deixat
una gran empremta en l’evolució de la ciutat. Des de les primeres manufactures i fàbriques, a
la primera meitat del segle XIX, fins a l’establiment de la Pirelli, a començament de segle XX;
la ciutat té un llegat industrial que entronca amb la presència a ultramar, el
desenvolupament econòmic dut a terme a través dels indianos, l’arribada del ferrocarril i la
industrialització que se’n resulta i que s’interromp bruscament a causa del cop d’estat feixista
de 1936. Tot aquest passat comú resta oblidat pel conjunt de la ciutadania per culpa de la
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desídia dels successius governs municipals pel que fa a la recuperació, estudi i divulgació del
nostre passat compartit.

Des de Capgirem Vilanova-CUP volem posar en relleu la història que ens ha dut fins aquí i ho
volem portar a terme de vàries maneres. Un dels punts principals passa per la reconversió
de l’edifici de calderes de l’antiga fàbrica Pirelli, al parc de Baix a Mar, en un espai
multifuncional on, a més de servir com equipament central pel veïnat del barri de Mar (a
través de la instal·lació dels equipaments que s’hi creguin convenients), es converteixi en un
punt on recordar el passat fabril de Vilanova i la Geltrú, la importància del teixit industrial en
la nostra vila i l’estreta relació amb el comerç amb Amèrica.

També volem iniciar una revisió sistemàtica del Nomenclàtor local per tal d'incorporarhi fins on sigui possible referents propis, tant des del punt de vista cultural com històric, i
continuar investigant i desgranant la nostra història, en especial de les dones, les grans
oblidades en aquest àmbit. Cal sens dubte una reparació històrica de l’espai públic en clau
feminista.

En aquest sentit, volem impulsar la col·laboració amb historiadors locals i editorials del
municipi i de la comarca per continuar ampliant la nostra historiografia en aquest sentit i
poder saldar, en part, el deute històric comès en oblidar a totes aquelles dones vilanovines
que han contribuït a la millora de la ciutat. Al mateix temps, per acostar la nostra història als
ciutadans i ciutadanes, incentivarem les beques de recerca sobre memòria històrica per a
treball de final de curs d’estudiants de batxillerat i promourem també la cessió de patrimoni
documental o fotogràfic personal a l’Arxiu Comarcal, juntament amb la difusió del
material que hi acumula.

La Guerra Civil és un dels esdeveniments més colpidors que ens ha tocat viure al poble català
al llarg de la nostra història. Cal mantenir viva la memòria d’aquells anys per evitar que es
repeteixin uns fets tan terribles, i més ara quan el feixisme torna a insinuar-se com a opció
política sense camuflatges a la vista. Cal, sobretot, fer pedagogia entre la gent més jove i
explicar la història, també local, dels fets que van portar a la desfeta de 1939.

En aquest sentit, volem incentivar, encara més, la col·laboració amb l’Amical Mauthausen,
a través de projectes educatius com el Projecte Buchenwald o la col·lecció “La Memòria del
Futur”, a través de la qual es permet explicar aquella època als joves de diferents cursos
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d’ESO. L’Ajuntament ha de ser una part activa en tot allò que es refereix a la preservació de la
memòria antifeixista. Cal treballar en la dignificació, difusió i recuperació dels diferents
refugis i defenses antiaèries de la costa, en col·laboració amb el Memorial Democràtic.

4.4 Participació ciutadana
El sistema de representativitat política actual està obsolet. La crisi de confiança en les
institucions s’ha intensificat en els darrers anys i la ciutadania reclama i mereix un
aprofundiment democràtic radical.
Volem que cada persona estigui present i sigui part de la vida de la nostra ciutat, no tan sols
en les decisions quotidianes, sinó també que trobi la manera d’involucrar-se, d’intervenir en
allò públic. Perquè participar és influir i responsabilitzar-se, i és un procés que ens enllaça
necessàriament amb el nostre entorn local. Participar implica ser co-agent, cooperant,
coautora i corresponsable.
En els darrers anys, gràcies a la pressió i acció política del grup municipal de la CUP, hem
aconseguit que s’impulsin les assemblees municipals obertes (AMO), els pressupostos
participatius, i que des del febrer de 2019 tinguem un nou Reglament de Participació
Ciutadana molt més profund democràticament que l’anterior.

A més, gràcies a la nova Llei de Transparència (d’obligat compliment des de 2016),
l’Ajuntament es veié obligat a impulsar dos portals nous de transparència i participació, però
que encara disten molt de ser coneguts i usats per la ciutadania. Creiem que, a més, caldria
desenvolupar una aplicació de suport per a la participació ciutadana i la transparència,
multilingüe, plural i de retorn: una nova eina més útil i eficaç per a la comunicació i la
participació entre ciutadania i el consistori.

Volem anar més enllà en el nostre objectiu d’aprofundiment democràtic mitjançant la
modificació del Reglament Orgànic Municipal i del Reglament de Participació
Ciutadana, per tal de regular totes aquelles propostes que suposen una obertura
democràtica i de drets.

Creiem que la participació en el Ple Municipal no pot estar reservada a les candidatures amb
representació, i que cal obrir mecanismes per tal que les entitats puguin presentar
directament mocions i propostes sense passar pel sedàs de cap partit polític, i que les
puguin defensar en igualtat de condicions respecte als grups municipals. Per tant, amb
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opció de defensa, de rèplica i de contrarèplica. Aquestes mocions podrien anar
acompanyades de signatures per reforçar-les, però no hauria de ser condició indispensable.

Cal un Govern que posi a disposició de la gent tot el potencial que té el Reglament de
Participació Ciutadana, impulsant i promovent eines com les audiències públiques, els
referèndums i les consultes populars de caràcter vinculant, assegurant la universalització
del dret a la participació de totes les persones censades a la nostra vila.
En aquest sentit, proposem la realització d’audiències públiques de fiscalització del
govern i els grups municipals als barris perquè els ciutadans els traslladin crítiques,
propostes o idees i puguin preguntar i/o demanar explicacions sobre allò que creguin
convenient.
Pretenem també promoure consultes populars vinculants en qüestions municipals
rellevants com el Pla General d’Ordenació Urbanística o el model de Seguretat Urbana i
Policia, i dur a terme l’elaboració i ratificació del Pla d’Actuació Municipal de Vilanova i la
Geltrú mitjançant un procés participatiu. També ens comprometem, com sempre hem fet,
a donar suport a referèndums populars impulsats per la ciutadania organitzada tant en
qüestions municipals com supramunicipals, adoptant el compromís de donar-hi suport
institucional (cessió d’espais municipals, etc.).
En termes econòmics, apostem per retornar al poble la sobirania sobre la gestió econòmica
del municipi reformulant els mecanismes de deliberació i aprovació dels pressupostos
municipals de forma participativa, i no reduint la participació ciutadana dels pressupostos
a la mísera quantitat actual.
També volem impulsar una auditoria ciutadana municipal del deute. La manca de
recursos econòmics és la principal llosa que pesa sobre l'Ajuntament i limita notablement la
seva acció política. La ciutadania ha de poder mantenir el control econòmic de la institució i,
per tant, cal exigir no només plena transparència en matèria econòmica sinó que cal posar a
disposició de la ciutadania la informació sobre quins són els creditors del consistori i
quins interessos genera el deute.
Creiem que cal aprofundir en un model de participació ciutadana permanent, més enllà
d’enfortir les Assemblees Municipals Obertes com a espai plenari de participació de
tota la ciutadania. Potenciarem i promourem la participació de tots els col·lectius que fins al
dia d’avui no han tingut presència organitzada en la societat vilanovina.
Per a realitzar aquesta aposta farem una reestructuració dels Consells Municipals, posant
especial èmfasi en la creació del Consell Municipal d'Immigració, el Consell Municipal de
les Persones Grans i el Consell Municipal de Joventut; i en la potenciació del Consell
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Municipal Escolar. Caldrà dotar d’autonomia aquests consells i fomentar la participació dels
col·lectius interessats en les problemàtiques concretes de cadascun, així com permetre que
els Consells Municipals tinguin veu sense vot als plens municipals i tinguin dret a
entrar una moció per Ple, així com a formular preguntes i precs.
Per aquest model de participació ciutadana permanent també apostem per la creació dels
Consells de Barri, en col·laboració amb les Associacions de Veïns.
Per a la coordinació entre Consells Municipals, Consells de Barri i altres actors promourem la
creació d’un nou òrgan de poder popular municipal permanent, el Consell de la Ciutadania,
que integri la representativitat de tots els agents sociopolítics del municipi com els
moviments socials, les entitats culturals, el moviment feminista, partits polítics, els sindicats i
les associacions de veïns.

Per implicar els més menuts en la participació democràtica crearem el Consell dels Infants,
un òrgan de participació format per nens i nenes per a participar activament en la
construcció, desenvolupament i millora de la vila a través de l'expressió d'idees, reflexions,
opinions i propostes amb voluntat transformadora. Així mateix, reformularem el programa
“Coneix el nostre Ajuntament”.
Per a garantir que es duen a terme aquestes mesures caldrà dotar de més recursos
humans i econòmics el departament de participació i facilitar la formació dels seus
tècnics, de manera que puguem afrontar processos complexos de participació sense la
necessitat de subcontractar empreses externes.
També és necessari seguir donant suport a la figura de la Defensora de la Ciutadania
reforçant-ne la difusió, especialment entre els col·lectius més desfavorits; i reforçant-ne la
legitimitat mitjançant una votació ciutadana per a escollir aquesta institució.
Les gestions burocràtiques de la ciutadania es facilitaran mitjançant la descentralització de
l’Oficina d’Atenció Ciutadana per tal que pugui fer tràmits i gestions municipals a
través de la xarxa de centres cívics. Per facilitar i assegurar la participació també es
treballarà en la divulgació i simplificació del Registre Ciutadà.

4.5 Llengua
El català és la llengua pròpia dels Països Catalans, pilar bàsic de la nostra cultura i factor de
cohesió i identitat. No reneguem d’altres llengües vingudes d’arreu del món, i el model
lingüístic que proposem no menysté el context sociolingüístic i cultural del segle XXI en el
qual, a més del català i del castellà, o del francès de la Catalunya Nord, hi conviuen altres
llengües de persones migrades; però el català pateix des de fa ben bé tres segles una
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situació d’anormalitat i d’excepció. La persecució lingüística i cultural que s’ha exercit
històricament per part dels estats espanyols i francès s’ha incrementat notablement durant
els últims anys. Aquesta conjuntura s’ha aliat en una confluència perversa que ha barrejat la
passivitat d’un sector de la població amb la renúncia d’unes institucions públiques ancorades
en la claudicació. L’ús social de la llengua se’n veu perjudicat.
Pensem que hem de maldar per aconseguir la plena catalanització de les administracions
públiques, habilitant tots els mecanismes necessaris per aconseguir que el conjunt de la
ciutadania tingui accés a l’ús de la nostra llengua. Pensem que és essencial l’ús de la llengua
emprant-la a l’hora de parlar públicament, especialment en contextos en què resulta
altament simbòlic com festes i celebracions d’èxits, atorgament de premis, davant del món
judicial i en actes notarials.
Així doncs, la institució municipal ha de posar totes les eines a l’abast per facilitar
l’aprenentatge de la llengua a tots els sectors de població que desitgin aprendre-la o
millorar-ne l’ús. En aquest sentit, cal continuar impulsant els cursos de llengua catalana,
especialment dirigits a persones aturades o nouvingudes i amb particular atenció a les dones
migrants no immerses en el mercat laboral, que es relacionen poc amb la resta de la població
i que requereixen espais de socialització on aprendre la llengua del país. Al mateix temps que
les administracions més properes a la ciutadania han d’estimular l’aprenentatge formal de la
llengua, cal dinamitzar altres espais de caràcter informal com el voluntariat lingüístic.
Creiem del tot necessari assegurar la competència lingüística de tot el personal
municipal, especialment d’aquells treballadors i treballadores que es relacionen directament
amb la ciutadania. Encara cal incidir avui dia en procurar que la Policia Local utilitzi la
llengua catalana en les seves comunicacions internes i en la seva relació amb la
ciutadania.
I en el mateix sentit, és fonamental que la llengua catalana sigui vehicular entre els
monitors i entrenadores dels centres esportius municipals o subvencionats per
l’Ajuntament. D’igual manera, també creiem imprescindible afavorir la catalanització de les
activitats empresarials, especialment en tot allò que fa referència a la seva relació amb el
públic (pensem en la retolació o les cartes als restaurants, a tall d’exemple).

4.6 Construcció nacional
Transformar des del municipalisme implica desplegar polítiques d’aprofundiment democràtic
i de justícia social. Sabem que no és possible sense una acció combinada al carrer i a les
institucions. Tanmateix, ara l’espai institucional ha quedat encara més limitat per a qualsevol
mena de transformació. La intervenció dels municipis a través de la LRSAL, així com el
blindatge i enduriment de l’Estat demostrats amb l’aplicació de l’article 155, fan que el marge
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per a aquestes polítiques sigui gairebé inexistent. Superar l’espai per on es podrà moure
l’acció municipal serà més necessari que mai. Connectar el municipalisme amb el procés
de lluita per la independència ha de ser una manera d’enfortiment mutu. Sense una base
municipalista, la lluita per la República Catalana no pot tirar endavant.
El paper dels ajuntaments i de les xarxes associatives i culturals a nivell local va ser
determinant per endegar el referèndum de l’1-O i la resposta solidària del 3-O. I d’altra
banda, el municipalisme necessita un horitzó de ruptura constituent per poder desplegar les
sobiranies, i això ha de ser la independència. Finalment, la construcció nacional dels Països
Catalans com a projecte històric de l’Esquerra Independentista té un aliat clar en el
municipalisme, ja que és l’àmbit que millor permet articular les solidaritats entre diferents
territoris, superant la divisió autonòmica i estatal.
És imprescindible, en la perspectiva de la construcció d’una nova República, que des de
l’àmbit local es promogui un debat profund sobre el model territorial, un intercanvi
ideològic que només es pot fer tenint en compte l’articulació territorial, política, econòmica,
social i institucional del conjunt dels Països Catalans.
Per aquest motiu, cal desplegar i col·laborar des dels municipis i ajuntaments amb totes
les iniciatives que promoguin la identitat compartida, lingüística i cultural amb els
Països Catalans. En aquest sentit, serà necessari fomentar i aprofundir l’intercanvi i les
relacions polítiques, culturals, econòmiques i educatives entre els diferents municipis,
comarques, països, entitats i organitzacions dels Països Catalans, trencant les fronteres
politicoadministratives com les províncies o la frontera francoespanyola; i impulsant la
construcció d’un marc territorial comú.
Des del municipalisme hem de defensar una adequació de les institucions supramunicipals a
les realitats territorials. Treballar per a la supressió de les Diputacions provincials. Alhora,
cal que s’impulsin iniciatives per aconseguir una institucionalitat pròpia: l’Assemblea
Municipalista dels Països Catalans, oberta a la participació d’ajuntaments, alcaldes i
alcaldesses, regidors i regidores, i al teixit associatiu del món municipal, més enllà del nostre
espai polític. A través de l’articulació de noves institucions promourem la defensa dels drets
nacionals, fent-ho si cal a través de la desobediència institucional o popular.
La institució municipal ha de treballar braç a braç amb totes aquelles iniciatives
orientades a fer efectiu el dret a l’autodeterminació dels Països Catalans, recorrent a
l’autotutela de drets quan sigui necessari per donar resposta a una situació d’emergència
social i nacional.
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