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Mou fitxa!
és Decidir: llavors volíem parti-
cipar en el disseny d’aquella 
Vilanova que creixia i creixia, 
que veia com els ritmes de 
creixement dels serveis públics 
estaven molt allunyats dels 
ritmes del creixement urba-
nístic i demogràfic. Volíem 
dir-hi la nostra sobre aquella 
Vilanova dormitori i metropo-
litana que estava dissenyant 
el tripartit amb la connivèn-
cia de l’oposició. Fruit de la 
confiança dels vilanovins, 
vam aconseguir ser presents 
a l’Ajuntament i denunciar 
aquest model de ciutat al ple, 
aportant propostes, iniciatives 
i obrint debats per adoptar 
noves visions, noves maneres 
de dissenyar la ciutat des 
del punt de vista urbanístic, 
econòmic, social i cultural.  
 
Ara volem avançar, pas a pas, 
sense presses, però avançar. 
Ja no ens conformem a ser una 
de les vint-i-cinc veus al ple. 
Ja no volem només participar, 
també volem influir de manera 
decisiva en les polítiques mu-
nicipals, influir-hi per avançar 
en drets socials, per avançar 
cap a una economia arrelada 
al territori, per aturar les 
externalitzacions dels serveis 
públics, per avançar cap a una 
democràcia més participativa, 
per replantejar urbanísti-
cament la ciutat, per fer de 
Vilanova una ciutat activa, 
viva i dinàmica... per això i per 
moltes coses més. 
 
Creiem que, amb la situació 
actual de retallades socials 
constants, d’encariment dels 
serveis bàsics (com la llum, 
el gas o el transport públic), 
d’atur que pateixen centenars 
de famílies vilanovines, de fal-
ta d’equipaments tan necessa-
ris com l’hospital..., hem arri-
bat a una cruïlla. En aquesta 
cruïlla, els vilanovins trobem 

D
urant aquests 
quatre anys a 
l’Ajuntament hem 
treballat molt, hem 
presentat desenes 

de  mocions, hem formulat 
centenars de preguntes, hem 
proposat polítiques de trans-
formació, iniciatives i actua-
cions en tots els àmbits, així 
com també hem denunciat i 
criticat totes aquelles políti-
ques i dinàmiques que no ens 
semblaven justes i que no en-
fortien el nostre sistema demo-
cràtic. Aquests, però, no sols 
han estat quatre anys de feina 
institucional, també han estat 
quatre anys de mobilitzacions, 
de presència al carrer amb 
campanyes i manifestacions, 
organitzant actes i xerrades, 
anys d’escampar el missatge i 
les propostes de l’Esquerra In-
dependentista, editar revistes, 
engegar projectes i teixir xarxa 
amb entitats i col·lectius. Hem 
fet molta feina, hem tingut 
encerts i hem comès errors, 
però de ben segur que hem 
après molt, i tenim ganes de 
seguir-ho fent. 
 
Aquests darrers anys han estat 
marcats per la transició d’unes 
polítiques públiques basades 
en el creixement a qualsevol 
preu, sense tenir en compte el 
territori ni les necessitats de la 
població, cap a unes polítiques 
de desmantellament progres-
siu de l’estat del benestar, fent 
pagar a les classes populars 
els plats trencats d’una crisi 
que no hem creat. Això si, hi 
ha un denominador comú en 
les dues etapes: el poder econò-
mic i polític no hi surt perdent 
mai. El canvi són les cares i la 
imatge, però no les formes o 
els projectes. 
 
La CUP vam concórrer a les 
passades eleccions munici-
pals sota el lema Participar 

diversos camins i hem de 
decidir si retornem al projecte 
caduc, mancat d’idees i il·lusió 
de les esquerres del tripartit, 
tornem a les polítiques neoli-
berals de la dreta autonomista 
o decidim fer un pas ferm cap 
a la transformació de la ciutat, 
adoptant polítiques valentes 
que comencin a qüestionar 
dinàmiques i models injustos i 
insostenibles.  
 
Des de la CUP estem con-
vençuts que ha arribat el 
moment de fer aquest pas, 
ha arribat el moment d’obrir 
l’Ajuntament de bat a bat. 
Aquest camí, però, no el 
podem fer sols, necessitem de 
l’autoorganització popular, 
de la lluita com a mecanisme 
d’activació de la ciutadania i 
de transformació de la realitat. 
Cal activar el poble, dotar la 
ciutadania d’eines i mecanis-
mes per intervenir en les po-
lítiques públiques, construint 
així entre tots, dia a dia, la 
Vilanova de demà. 
 
La nostra aposta és clara i de-
cidida: influir en el devenir de 
la ciutat avançant cap al canvi 
polític i la transformació social 
d’un sistema injust i pervers, 
fent dels municipis el motor 
de la construcció nacional dels 
Països Catalans. Som una 
candidatura jove, treballadora, 
amb la il·lusió i la voluntat de 
posar tots els esforços a donar 
el protagonisme als ciutadans 
perquè esdevinguin l’actiu 
principal i el motor de la 
transformació de Vilanova i la 
Geltrú en aquella ciutat viva, 
justa, sostenible i solidària que 
somniem.  
 
Aquesta és la nostra aposta, 
nosaltres movem fitxa, ara et 
necessitem a tu, mou fitxa!
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“Som una candidatura jove, 
treballadora, amb la il·lusió 
i la voluntat de posar tots 

els esforços a donar el 
protagonisme als ciutadans 
perquè esdevinguin l’actiu 
principal i el motor de la 

transformació de Vilanova.”

“Hem de decidir si retornem 
al projecte caduc, mancat 

d’idees i il·lusió de les esquerres 
del tripartit, tornem a les 

polítiques neoliberals de la dreta 
autonomista o decidim fer un 

pas ferm cap a la transformació 
de la ciutat, adoptant polítiques 

valentes que comencin a 
qüestionar dinàmiques i models 

injustos i insostenibles.”
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Els nostres caps de llista

Quim Arrufat Ibáñez

“El Quim té 28 anys i és llicenciat en Ciències Polítiques i de 
l’Administració.  Va ser alumne de l’escola Cossetània, de 
l’Escola Municipal de Música i de l’Institut Manuel de Caba-
nyes. Ha viscut temporades llargues a Alemanya, Suïssa, 
Tunísia i Turquia. Domina els idiomes alemany, francès i 
anglès, i es defensa en àrab i turc. Els darrers tres anys ha 
treballat al Centre Internacional Escarré per a les Minories 
Ètniques i les Nacions, on dirigia l’àrea de relacions inter-
nacionals i cooperació, posició que li ha permès ser membre 
actiu del Fòrum Social Mundial i portar diferents iniciatives 
en el marc del Consell de Drets Humans de l’ONU, sempre en 
defensa dels drets dels pobles a l’autodeterminació. Ha estat 
regidor de la CUP a l’Ajuntament els darrers dos anys, en 
substitució de l’Eduard Pinilla, i ara la CUP el presenta com a 
cap de llista per a les properes eleccions municipals.

Marta Rius Gallart

És difícil construir una ciutat 
a gust de tots, però el que 
és evident és que si, quan es 
projecta, compta amb el parer 
dels seus ciutadans mitjan-
çant processos participatius, 
el poble tindrà un poder real 
per decidir la seva ruta. 
La celebració de referèndums 
que donin veu a la societat 
civil hauria de ser una pràc-
tica habitual i vinculant als 
municipis. Si realment es vol 
aprofundir en la democràcia, 
un dels objectius immediats 
ha de ser posar fi a la pro-

fessionalització de la política 
amb mesures com la limitació 
dels mandats i de les retribu-
cions percebudes pels nostres 
representants o la fiscalit-
zació i la revocabilitat dels 
càrrecs públics.  
La manca de control en 
alguns poders públics ha 
estat una de les causes que la 
política sigui entesa com una 
professió, concepció que al 
seu torn ha provocat l’allu-
nyament de molts sectors 
populars respecte dels re-
presentants públics. La CUP 

no s’oposa que els càrrecs 
públics percebin retribuci-
ons pel temps que dediquen 
als afers públics, però ens 
hem oposat amb contun-
dència a les gratificacions a 
dit, a l’acumulació de sous, 
a l’opacitat dels càrrecs de 
confiança dels partits, al 
sobrefinançament de CiU 
i al repartiment vergonyós 
de 150.000 euros extres 
entre els grups municipals 
al primer Ple del mandat.  
I ens hi hem oposat predi-
cant amb l’exemple.

La Marta té 27 anys, és llicenciada en Periodisme i actual-
ment condueix el magazine matinal de Calafell Ràdio. Ha 
treballat als serveis informatius de Canal Blau TV, Catalun-
ya Ràdio, l’Avui i Cadena Ser Penedès-Garraf. Ha publicat 
articles a revistes d’àmbit comarcal i ha elaborat docu-
mentals socioeconòmics a Tarragona, on va viure durant la 
carrera. Becada per la URV, va estudiar Periodisme durant 
un any a Buenos Aires. És representant de la CUP Vilanova 
al Consell d’ICVSAM. És membre de la Junta de l’Ateneu 
Vilanoví, on desenvolupa la tasca de comunicació i difusió. 
Ha estat escollida per anar de número 3 a la llista per les 
eleccions municipals.

Marc Font i Rimbau

L’urbanisme marca el futur 
de les ciutats. S’ha de fer un 
urbanisme des de Vilanova i 
per als vilanovins i no des de 
Barcelona i al servei de certs 
sectors econòmics. Hem de 
saber aprofitar la crisi im-
mobiliària per aprendre dels 
errors i replantejar la ciutat, 
el seu creixement i la seva 
economia. La CUP és l’única 
candidatura amb representa-
ció al consistori que ha apos-
tat obertament per fer un nou 
Pla General, per evolucionar 
cap a una Vilanova més ha-

Vilanova té el gran repte el 
proper mandat de replante-
jar-se urbanísticament, eco-
nòmicament i culturalment. 
Cal una reflexió de fons sobre 
com i per on volem créixer 
com a societat i com a ciutat. 
Vilanova no és la Girona del 
sud, com diu l’alcalde Elena,
i està molt lluny de ser-ho.
El tripartit ha fet prou bé a 
no menystenir serveis socials, 
formació i a reurbanitzar 
el Casc Antic i el Centre 
Vila, però ha oblidat situar 
Vilanova al mapa, dotar-la 

bitable, proposant la creació 
de grans parcs, la conservació 
de zones agrícoles i boscoses i 
aturar els grans desenvolupa-
ments urbanístics previstos. 
Hem d’acabar amb la idea que 
creixement és igual a progrés 
i sobretot interioritzar que el 
totxo no pot tornar a ser mai 
més el motor de la nostra eco-
nomia. L’habitatge ha de ser  
un dret i no ens podem perme-
tre que torni a ser el refugi es-
peculatiu d’uns quants.  Hem 
d’aprendre a valorar el medi 
que ens envolta -un terreny 

d’un pla estratègic de cultura, 
desenvolupar mecanismes 
d’intervenció ciutadana en els 
afers públics i buscar totes 
les complicitats per generar 
oportunitats econòmiques, en-
tre d’altres. Hi ha esgotament 
d’idees i empenta, en aquestes 
esquerres del tripartit, i la 
CUP és l’opció de futur per 
impulsar mesures valentes 
des d’una òptica d’esquerres 
i independentista. Cal un 
canvi notable en la relació 
entre poder i ciutadania basat 
en el dret de decidir: hem de 

sense edificar no és un ter-
reny desaprofitat- i a pensar 
que allò que encimentem o 
edifiquem difícilment torna-
rà a ser mai més una zona 
natural. El territori no ens 
pertany, i tenim el deure de 
conservar-lo en les millors 
condicions per a les futures 
generacions, i això també 
implica treballar per la 
minimització i millor gestió 
dels residus, per la  
racionalització de l’ús de 
l’energia i pel foment del 
transport públic.

caminar sense por cap a 
una radicalitat democràtica 
que ens permeti a tots els 
vilanovines i vilanovines 
reapropiar-nos del debat 
i els afers públics. Només 
una societat amb voluntat 
i capacitat de decidir sobre 
el seu entorn i sobre la seva 
administració és la garantia 
d’un futur més lliure i més 
just per a tothom.

El Marc té 32 anys i és llicenciat en Enginyeria Química per 
la Universitat de Barcelona. Ha format part de la CUP de Vi-
lanova i la Geltrú des de la seva creació i ja ocupava el segon 
lloc a les llistes electorals a les municipals de l’any 2007. Ha 
estat el representant de la CUP, els darrers anys, a l’empresa 
municipal ICVSAM. És membre de diverses entitats culturals 
vilanovines, d’on destaquen els set anys ocupant diferents 
càrrecs a la junta dels Falcons de Vilanova i la Geltrú.
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Un cop d’ull al programa polític de la CUP
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D’aquí a poques setmanes, els vilanovins i les vilanovines serem cridats a les urnes per decidir la composició del nou Ajuntament. La 
Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú es presentarà a aquestes eleccions amb un programa polític que ha estat 
elaborat, en els darrers mesos, de forma participativa amb la col·laboració de nombroses persones i entitats de la ciutat. Tot i que 
som conscients de la dificultat de resumir en poques línies un document que conté centenars de propostes per a la ciutat, us n’oferim 
en aquestes pàgines un petit tast. El programa sencer el podeu consultar al web de la candidatura, www.vilanova.cup.cat.

Mobilitat 
Des de la CUP volem endegar 
noves polítiques de mobilitat i 
transport a escala local i comar-
cal per afrontar els reptes i els 
problemes derivats d’un creixe-
ment desmesurat. Els mitjans de 
transport públic, el desplaçament 
a peu i la bicicleta possibiliten 
una mobilitat menys agressiva i 
més democràtica, així com una 
millor qualitat de vida.

Apostar clarament pel 
transport en bicicleta, creant 
aparcaments segurs i vigilats 
(sobretot a l’Estació), disse-
nyant recorreguts segurs a 
través de la ciutat i perme-
tent l’aparcament gratuït als 
pàrquings soterrats munici-
pals, entre d’altres actuaci-
ons.

Connectar la comarca per 
vies verdes pedalables.

Millorar d’una vegada la 
informació horària i la fre-
qüència del transport públic 
interurbà.

Prioritzar la construcció d’un 
pas sota via a l’alçada de 
l’Estació que acabi amb la 
barrera arquitectònica que 
suposa actualment aquest 
equipament.

Augmentar significativament 
el percentatge de recollida 
de residus reciclables (paper, 
vidre, orgànic), actualment 
baixíssim malgrat l’enorme 
despesa en contenidors i 
sistemes de recollida pri-
vatitzats, revisant el con-
tracte amb la multinacional 
Sacyr-Vallhermoso, actual 
concessionària de la recollida 
a Vilanova.

Instaurar de forma experi-
mental el sistema de recollida 
porta a porta, única experi-
ència que actualment permet 
un alt grau de separació de 
residus.

Instal·lació d’una minideixa-
lleria i centre d’informació 
sobre reducció, reutilització i 
reciclatge de residus al centre 
de la vila.

Promocionar i facilitar l’accés 
dels particulars a la implan-
tació de l’energia solar.

Medi Ambient
Entre tots i totes hem d’aconse-
guir una sèrie d’objectius bàsics 
per fer de Vilanova i la Geltrú una 
ciutat acollidora i respectuosa 
amb el medi ambient, endegant 
iniciatives mediambientals que 
s’allunyin de les declaracions d’in-
tencions de caràcter formal, que 
garanteixin l’estalvi energètic, la 
gestió dels residus i protegeixin 
la riquesa agrícola i forestal del 
territori.

Per una Vilanova respectuosa amb l’entorn, movem fitxa2

Urbanisme 
Les administracions municipals 
poden incidir en la planificació, el 
creixement i l’evolució dels pobles 
i ciutats. D’aquesta manera, les 
polítiques d’urbanisme marquen 
les pautes que defineixen un mo-
del de ciutat de vegades subjecte 
a decisions preses per organismes 
d’àmbit supramunicipal i que des 
de la CUP entenem que ha de ser 
sostingut, allunyat de planteja-
ments irracionals que apostin per 
la depredació del territori i que 
salvaguardi els espais naturals 
que ens envolten, com ara l’Ortoll 
o la Platja Llarga.

Treballar per aconseguir el 
màxim grau de protecció per 
a la zona de la Platja Llarga, 
mantenint-la com una zona 
natural de dunes per a l’ani-
uament d’aus i preservant-ne 
l’ecosistema.

Crear un gran parc a l’Ortoll, 
dedicant la meitat est (Ortoll 
I) a zona d’equipaments, i 
preservant la meitat oest (Or-
toll II) com a espai natural.

Aturar l’ampliació i el 
creixement de les urbanitza-
cions il·legals i establir una 
planificació a mig termini 
per ordenar definitivament 
aquesta realitat.

Elaborar de forma participa-
tiva un calendari urbanístic 
(PAUM) per a Vilanova, que 
acoti en el temps els desenvo-
lupaments futurs, de forma 
realista i pública.

Elaborar un Pla Local de 
l’Habitatge com a eina bàsica 
de l’Ajuntament per marcar 
les actuacions en matèria de 
dret a l’habitatge.

Elaborar un Reglament de 
Pisos Buits que sancioni els 
pisos buits amb caràcter 
permanent, per tal d’animar 
la seva sortida al mercat, 
principalment de lloguer.

Promocionar la construcció 
d’habitatge públic de lloguer.

Donar tot el suport i segui-
ment a les famílies desnona-
des del seu primer habitatge i 
exigir una reforma urgent del 
mercat hipotecari.

Habitatge 
Vilanova i la Geltrú ha estat sac-
sejada virulentament per l’actual 
conjuntura de crisi econòmica. 
L’esclat de la bombolla immobilià-
ria ha posat de relleu la manca de 
polítiques d’habitatge centrades 
a estimular el lloguer, l’aprofita-
ment dels pisos buits o la cons-
trucció d’habitatge de protecció 
oficial, sense menystenir mesures 
encaminades a protegir els ciuta-
dans dels desnonaments. L’Oficina 
Municipal de l’Habitatge hauria 
de ser un dels elements catalitza-
dors d’aquestes iniciatives.

Per una Vilanova habitable, movem fitxa1
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Cultura 
La cultura és un dels elements 
principals a l’hora de bastir un 
model de societat integradora, so-
lidària i dinàmica. Així, entenem 
que ha de ser un mitjà de relació 
social, de participació i de reflexió 
comuna per reconèixer-nos 
individualment com a persones i 
col·lectivament com a catalans i 
vilanovins. La cultura és, doncs, 
una eina d’aprofundiment demo-
cràtic i de vertebració social. La 
política s’ha de posar al servei 
d’un projecte d’enriquiment cultu-
ral col·lectiu.

Incrementar la centralitat de 
la cultura en els pressupos-
tos, augmentant la dotació en 
un 50% progressivament els 
propers 4 anys.

Elaboració participada d’un 
Pla Estratègic Cultural que 
culmini amb la constitució 
d’un Consell de Cultura amb 
autonomia per a projectar a 
mig i llarg termini polítiques 
culturals al marge dels canvis 
polítics.

Construir un amfiteatre a 
l’aire lliure a l’esplanada del 
Trajo de Garbí.

Impuls d’una política activa 
de recuperació de la memò-
ria històrica, que inclogui la 
recuperació de les defenses 
costaneres del Far i Sant 
Gervasi, del refugi antiaeri 
de Sant Antoni, i que promo-
cioni la recerca i interpretació 
històrica de la ciutat.

Potenciar l’obertura al públic 
general dels espais esportius 
dels centres d’ensenyament 
de la vila.

Analitzar la possibilitat de 
tallar la carretera de Vilano-
va a Castellet i la Gornal un 
cop al mes per a la pràctica 
esportiva.

Prioritzar la planificació de 
nous equipaments esportius 
per a solucionar la saturació 
dels actuals, com el Pavelló o 
el camp de futbol.

Promocionar la pràctica 
esportiva popular, genera-
litzant les pistes obertes als 
parcs, així com les iniciatives 
populars: campionats locals, 
lligues, etc.

Esports
Des de l’Esquerra Indepen-
dentista entenem l’esport com 
una eina per a la convivència i 
l’enriquiment social i cultural 
que ajuda a promoure els valors 
d’equip i col·lectius, una activi-
tat indispensable per millorar 
la qualitat de vida de la pobla-
ció. Cal promoure iniciatives i 
nous equipaments per tal que 
la població en general pugui 
gaudir de la pràctica esportiva, 
centralitzant l’atenció de manera 
especial en l’esport de base i 
l’associacionisme esportiu.

Per una Vilanova viva i dinàmica, movem fitxa5

Economia 
L’actual conjuntura econòmica 
ha situat Vilanova i la Geltrú com 
una de les ciutats més impacta-
des per la davallada en la creació 
d’ocupació i riquesa. Encara a dia 
d’avui ens sembla indispensable 
que les administracions muni-
cipals vetllin per la creació de 
noves empreses a la ciutat, pel 
manteniment del petit comerç i 
per potenciar la ciutat des d’un 
punt de vista turístic. Igualment, 
cal que des de les mateixes insti-
tucions s’aposti per mecanismes 
de gestió municipal de caràcter 
públic i no privatitzat. 

Convertir el Club de la 
Feina en el principal centre 
de recerca de feina, evitant 
donar llicències o renovar les 
existents a les Empreses de 
Treball Temporal.

Frenar l’externalització i 
privatització creixent dels 
serveis que presta l’Ajun-
tament, recuperant-ne el 
control públic.

Promocionar el consum de 
productes de proximitat, 
principalment peix i marisc i 
productes de l’horta pròpia.

Reenfocar la ciutat cap a una 
major promoció exterior, a 
nivell català i internacional.

Donar suport a les iniciati-
ves d’economia alternativa i 
solidària, principalment a les 
cooperatives de consum, a la 
Banca Ètica i Cooperativa i, 
en general, a la implantació 
generalitzada de les fórmules 
empresarials cooperatives.

Per un model econòmic arre-
lat al territori, movem fitxa

3

Demanar una nova reforma 
del ROM que permeti una 
major transparència, inciati-
ves populars al Ple, partici-
pació de les entitats al Ple i 
democratització interna de la 
institució.

Impulsar la redacció d’un nou 
Reglament de Participació 
Ciutadana, que obri definiti-
vament els afers públics a la 
intervenció popular, mitjan-
çant eines com les consultes 
populars, els consells, els 
drets d’intervenció, etc.

Impulsar de forma progres-
siva els pressupostos partici-
patius.

Crear criteris públics i trans-
parents per a l’adjudicació 
d’ajudes i subvencions a les 
entitats.

Oferir vies d’aprofundiment 
democràtic als barris, com el 
regidor de barri o els consells 
de barri.

Participació 
Apostem per combatre la idea 
empresarial predominant a les 
institucions, que volen mostrar 
la població com a objecte de les 
polítiques públiques.Volem ser, 
en definitiva, subjectes de les 
polítiques públiques transparents: 
incidir i decidir individualment 
i col·lectiva d’una manera més 
crítica, conscient i compromesa.

Per una Vilanova activa, críti-
ca i de tothom, movem fitxa

4
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Política social i sanitat 
La conjuntura econòmica actual, 
el model pressupostari dels ens 
locals i les pràctiques en la gestió 
de serveis han condicionat les 
polítiques socials. Des de la CUP 
entenem que ja és hora que els 
ajuntaments siguin una peça 
activa per a la transformació 
de l’actual sistema neoliberal. 
Cal recuperar la noció autèntica 
de ciutadania i cercar solucions 
transformadores. Tot i que s’han 
fet progressos amb l’obertura 
del CAPI de Mar i la posada en 
funcionament de la Plataforma de 
Serveis a les Persones, la ciutat 
encara és molt lluny de comp-
tar amb el servei de salut que 
necessitem els i les habitants de 
Vilanova i la Geltrú, oimés quan 
la construcció d’un nou hospital 
d’aguts resta supeditada a la 
voluntat política del nou govern 
autonòmic.

Aplicar criteris de renda a 
totes les ajudes i subvencions.
Impulsar una política activa 
de consciència antiracista i 
antixenòfoba.

Exigir de forma urgent la 
inversió sanitària que pertoca 
a la comarca, sigui a través 
del nou Hospital o a través 
d’una inversió significativa 
a Camils, en personal i en 
infraestructura, des de fa 
temps abandonat per la pro-
mesa del nou Hospital.

Generalitzar l’ús de medica-
ments genèrics i la unidosifi-
cació, evitant fer de la sanitat 
un negoci per a les multinaci-
onals farmacèutiques.

Garantir prou places a les 
llars d’infants per cobrir l’ac-
tual demanda.

Fer realitat que la llengua 
vehicular al nostre ense-
nyament sigui la catalana, 
defensant amb contundència 
la seva generalització en les 
etapes obligatòries i procu-
rant el seu ús en les postobli-
gatòries.

Promoure la substitució 
de l’actual IES Manuel de 
Cabanyes per un edifici nou, 
i aprofitar per encabir en 
el nou edifici instal·lacions 
esportives i altres demandes 
del sector de l‘ensenyament, 
com ara una seu per a l’Esco-
la Oficial d’Idiomes.

Prioritzar la cerca d’una ubi-
cació digna i de fàcil accés per 
a l’Escola Oficial d’Idiomes.

Dissenyar i organitzar tallers 
de desprogramació consumis-
ta i de desintoxicació tecnolò-
gica per a joves.

Promoure, conjuntament amb 
els centres, l’ampliació de 
l’oferta formativa en Cicles 
Formatius de Formació Pro-
fessional.

Educació
En l’actual context de crisi 
econòmica, que previsiblement 
s’allargarà uns quants anys, el 
paper de l’Educació pot ser fona-
mental per mantenir la cohesió 
social i avançar en la igualtat 
d’oportunitats. Davant de les 
poques perspectives laborals del 
jovent, l’Administració Municipal, 
tot i les seves limitacions, ha de 
posar en marxa tots els seus re-
cursos per tal que l’ensenyament 
públic, laic i veritablement gratuït 
arribi a la totalitat de la població.

Per la Vilanova dels drets socials, movem fitxa6

Joventut 
El jovent és un dels sectors 
que més pateix la imposició del 
model socioeconòmic vigent en 
la nostra societat. La precarietat 
laboral i l’actual conjuntura de 
crisi han fet del col·lectiu de joves 
un sector de població privat de 
drets com l’accés a l’habitatge. 
L’ensenyament i la formació són, 
igualment, eines clau perquè els 
joves creixin individualment i 
col·lectiva com a ciutadans crítics 
i compromesos en una ciutat on 
el teixit associatiu juvenil porta el 
pes de la vitalitat quotidiana.

Promoure la creació d’un Ca-
sal de Joves autogestionat.

Proposar la creació d’un Con-
sell de Joves, amb autonomia 
política i pressupostària.

Impulsar els sindicats d’estu-
diants als centres d’ensenya-
ment i formatius de la ciutat.

Projectar un Alberg Juvenil.

Per una vilanova de joves i 
de futur, movem fitxa

7

Barris 
Tot i que des de la CUP hem 
intentat reflexionar Vilanova i 
la Geltrú des d’un punt de vista 
global, cal incidir en el fet que 
els barris que conformen la 
ciutat presenten característiques 
diferents que, sovint, plantegen la 
necessitat de respostes i àmbits 
d’acció més concrets i específics. 

Habilitar un espai d’internet, 
biblioteca i sala de lectura al 
Centre Cívic de la Collada.

Impulsar una reforma inte-
gral de l’espai Platja del Far, 
movent l’aparcament fora de 
la sorra, arranjant el Molí de 
Mar, impulsant la dignificació 
del Far i adequant l’accés a 
peu a la platja des de les Ro-
quetes, actualment en estat 
salvatge.

Impuls de pols comercials a 
Sant Joan i al Barri de Mar.
Replantejament del pla de re-
forma de la façana marítima.

Per millorar els barris, 
movem fitxa

8

Autodeterminació, 
llengua i identitat 
La Candidatura d’Unitat Popular, 
d’acord amb la trajectòria política 
de l’Esquerra Independentista, es 
marca com a objectiu estratègic 
la construcció, com a estat, dels 
Països Catalans. L’exercici del 
dret d’autodeterminació és, per 
tant, un dels objectius clau de la 
CUP. En el terreny lingüístic, cal 
continuar treballant per tal que 
el català esdevingui una llengua 
plenament normalitzada, tant a 
les institucions com en tots els 
aspectes de la vida dels vilanovins 
i les vilanovines.. 

Impulsar la creació d’una ins-
titució nacional dels Països 
Catalans a partir dels càrrecs 
electes i els ajuntaments, 
l’Assemblea de Regidors i Re-
gidores dels Països Catalans, 
i assumir la desobediència 
institucional com a eina de 
lluita per a l’exercici demo-
cràtic dels drets nacionals 
dels catalans.

Exigir el dret del poble català 
a decidir lliurement el seu 
futur nacional, i promocionar 
els intercanvis culturals, 
escolars i esportius en aquest 
marc nacional.

Donar suport a la creació de 
la Vegueria Penedès.

Treballar activament per a 
l’extensió de l’ús social de la 
llengua catalana.

Per un país lliure, 
movem fitxa

9
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Els comptes, clars!
Balanç abril 2010 – març 2011

Pressupost Eleccions Municipals 2011

P
er quart any consecu-
tiu, teniu a les mans 
aquesta revista i tam-
bé per quart any la 
Candidatura d’Unitat 

Popular de Vilanova fa públics 
els seus comptes. Seguim con-
vençuts que aquest exercici és 
necessari en política, avançant 
en transparència i honestedat. 
No ens fa por ensenyar les 
nostres cartes i no tenim res a 
amagar. Malauradament, qua-
tre anys després seguim sent 
un oasi en un desert.  
 
La candidatura es finança 
principalment a través de tres 
fonts. La més important, i que 
representa el 50% de tots els 
ingressos, és la representa-
da per la subvenció per grup 
municipal. Una altra font 
amb un pes important és la 
cessió del sou del regidor. En 
tercer lloc, trobem les quotes 
dels militants, que respecte 
d’anys anteriors, han gaudit 
de l’augment proporcional més 
important, gràcies a l’augment 
del seu nombre. 
 
Els ingressos han anat desti-
nats als següents conceptes: 
de major a menor quantitat, 
ens trobem en primer lloc amb 

L
’arribada de les elec-
cions requereix d’una 
planificació econòmi-
ca acurada, donat el 
volum d’operacions 

que impliquen, una planifica-
ció també llargament rumia-
da i que no pot ser deixada a 
l’atzar. 
 
És per aquest motiu que, ja fa 
uns quants mesos, ens vam 
marcar l’objectiu de concórrer 
a les properes eleccions amb 
un pressupost adient a la nos-
tra mida, coherent també amb 
els nostres objectius però, al 
mateix temps, auster i cenyit 
a allò estrictament necessari. 
Creiem que cal ajustar la des-
pesa d’acord amb la situació 
econòmica que estem patint 
a casa nostra, i que seria un 
malbaratament de recursos 
assumir despeses majors. 
 
És un pressupost on destaca 
la col·laboració de moltes per-
sones que, a títol individual i 
de forma desinteressada, ens 
donaran un cop de mà per 
tal de poder concòrrer a les 
eleccions municipals i fer una 
campanya engrescadora amb 
una despesa molt inferior a la 
dels partits tradicionals. 
 
Com es pot observar al quadre 
del pressupost, els concep-
tes són encara molt bàsics i 
generals. L’aprofundiment 
i la justificació de cadascun 
dels conceptes es publicaran 
després de les eleccions. 
 
L’objectiu marcat és un pres-
supost de 12.000 euros entre 
punts de trobada, precampa-
nya i campanya. Cal remarcar, 

l’aportació de part del lloguer 
i subministraments del local 
de la Plaça Llarga, a l’Ateneu 
Vilanoví, i que representa una 
tercera part de totes les despe-
ses, seguit de les despeses de 
l’alliberat, que realitza tasques 
administratives, i de la despesa 
efectuada en la revista La Bus-
ca de l’any passat. 
 
Les campanyes efectuades el 
darrer any han estat també 
destacables. A tall d’exemple, 
observem la crítica al model 
urbanístic a través d’un joc de 
Monopoli, així com la cam-
panya VNG100MIL. Altres 
conceptes notables han estat 
l’organització de l’Assemblea 
Nacional o el pagament al 
regidor de la compensació pel 
cobrament del sou de regidor, 
que tot i que no el percep, sí que 
computa en la seva renda. El 
regidor també rep una com-
pensació per l’ús reiterat del 
telèfon mòbil per causes no per-
sonals. En darrer lloc, cal des-
tacar la rebaixa de l’aportació 
de la candidatura de Vilanova 
a la CUP Nacional, substan-
cialment inferior respecte als 
anys anteriors, a manca de la 
deguda regularització. 

que la despesa per campanya 
electoral estrictament dita, no 
supera el màxim legal imposat 
per la nova llei electoral, i que 
en el nostre cas és de 7.318,52 
euros. Tot seguit en farem una 
breu explicació. 
 
L’apartat de despesa l’hem 
dividida en quatre grans 
grups. El primer, de despeses 
generals, es fonamenta en 
necessitats transversals, com 
ara despeses de materials o 
els costos de disseny de les 
diferents campanyes. Els fons 
programats per als punts de 
trobada han d’assumir tots els 
costos provinents de set mesos 
intensos de debats ciutadans 
(des de setembre a març), on 
s’ha realitzat ja, un gran intent 
de comunicació amb la ciutada-
nia i una presència continuada 
al carrer. 
 
Les despeses de precampanya 
es centraran en campanyes de 
caire menor. Alguns exemples 
el trobem en el cartell de Car-
naval o el cartell Movem fitxa 
per la CUP, on apareixen 130 
persones. 
 
I com no pot ser d’altra mane-
ra, la despesa més important 
es realitzarà per campanya. 
Aquestes despeses inclouen 
els cartells, pancartes i altres 
materials necessaris per donar 
presència a la candidatura du-
rant les gairebé tres setmanes 
de campanya electoral. 
 
I com es finança tot plegat? 
Doncs hem previst aconseguir 
els fons a través de quatre vies. 
En primer lloc, la candidatu-
ra farà una aportació que ja 

significa més de la meitat de 
la despesa prevista. Això és 
possible gràcies a l’estalvi efec-
tuat cada mes en els darreres 
tres anys. Aquest estalvi ens 
permetrà autofinançar-nos i no 
tenir, per tant, cap necessitat 
de finançament extern a través 
d’una entitat bancària. 
 
Per altra banda, la realització 
d’un concert on tocaran Obrint 
Pas, El Nota i el grup vilanoví 
Temporada Alta, ens ajudarà 
també en l’esforç econòmic. 
En darrer lloc, l’obtenció final 
dels fons es realitzarà amb la 
captació de diners provinents 
d’aportacions voluntàries. Per 
una banda tenim les aporta-
cions que realitzin els inte-
grants de la llista electoral, 
mentre que per l’altra la candi-
datura emetrà un bo d’ajut per 
a totes aquelles persones que 
vulguin col·laborar econòmica-
ment en la campanya. 

BALANÇ 
abril 2010 març 2011

Subvenció grup municipal
15.930,00€
Sou regidor
7.830,04€
Quotes militants
4.295,00€
Campanyes
1.469,56€
Assemblea Nacional
1.440,00€
Interessos
1,77€
Altres ingressos
530,00€

Total
31.496,37€

Lloguer local social
10.800,00€
Alliberat
4.320,00€
Revista La Busca 2010
3.104,50€
Campanyes, actes i 
col·laboracions
2.486,05€
Campanya electoral
2.400,00€
Impostos
1.886,98€
Assemblea Nacional
1.231,28€
Mòbil regidor
700,00€
Quota nacional CUP
636,00€
Despeses financeres
287,70€
Material d’oficina
100,47€
Materials diversos
756,60€
Despeses de desplaçament
43,16€
Altres despeses
380,34€

Total
29.133,08€

Ingressos

Despeses

PRESSUPOST 
ELECCIONS 
MUNICIPALS 2011

Aportació CUP
7.500,00€
Ingressos concert Obrint Pas
1.000,00€
Aportacions individuals 
militants
2.000,00€
Bons d’ajut
1.500,00€

Total
12.000,00€

Despeses generals
1.500,00€
Punts de trobada
2.500,00€
Precampanya
1.000,00€
Campanya
7.000,00€

Total
12.000,00€
 

Ingressos

Despeses

“Aquest exercici 
és necessari 
en política, 
avançant en 

transparència i 
honestedat.”

“Per quart any 
la Candidatura 

d’Unitat Popular 
de Vilanova 

fa públics els 
seus comptes. 
Quatre anys 

després, seguim 
sent un oasi 

en un desert.”



Josep M. Domènech 
47 anys
Lingüista

“Des de Vilanova, treballem 
per la plena normalització 
de la nostra llengua i per 
l’alliberament del conjunt 
de la nació, els Països 
Catalans.”

Maria Teresa Miró
64 anys
Botiguera

“El comerç de barri és clau 
per mantenir el tarannà de 
la nostra ciutat.”

Clara Macià
23 anys
Estudiant d’enginyeria
agrícola

“Pel futur dels nostres 
municipis necessitem la 
Independència!”

Laia Capdet
32 anys
Mestra

“Per la transparència políti-
ca, la participació ciutadana 
i la defensa de la nostra 
identitat nacional.”

Miquel Olària
32 anys
Tècnic de manteniment 
industrial

“Per una Vilanova on les 
entitats tinguin veu!”

Sergi Garcia
28 anys
Comptable a l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat

“Els veïns hi volem dir la 
nostra. Volem uns pressu-
postos municipals partici-
patius.”

...la resta
de caps de llista
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Josep Mestre
53 anys
Analista programador
informàtic

“M’agradaria deixar un 
món millor a les meves 
filles.”

Antoni Arrufat
54 anys
Professor

“Hem d’aconseguir que 
l’educació i la cultura 
siguin veritables pilars de 
la nostra ciutat.”

Rosa Jornet
30 anys
Tècnica en prevenció de
riscos laborals

“Tant se val d’on procedei-
xis: la vila és de tots i per 
a tots!”

Isabel Cidoncha
53 anys
Auxiliar d’infermeria

“La unitat és l’única 
solució contra les retalla-
des socials. Girem cap a 
l’esquerra.”

Pau Ortiz de Urbina
21 anys
Estudiant i músic

“Els joves mereixem una 
ciutat viva; despertem la 
Vilanova adormida.”

Josep Asensio
27 anys
Informàtic

“No podem deixar que ens 
facin Vilanova des d’un 
despatx llunyà. L’hem de 
fer entre tots. Aquí i ara.”



Elsa Pérez
31 anys 
Professora de la UPC

“És un privilegi tenir una 
universitat a la vila. 
Cal impulsar l’avanç en la 
investigació i en projectes 
tecnològics.”

Miguel Ángel González
33 anys 
Historiador

“Cal que apostem per 
una Vilanova i la Geltrú 
solidària, crítica, culta i 
compromesa.”

Jordi Perona
31 anys 
Oficial frigorista

“Vull que em consultin les 
decisions importants per 
a la vila i no votar cada 
quatre anys únicament!”

Eduard Pinilla
36 anys
Comerciant

“Les actituds racistes i 
xenòfobes mai no han 
tingut lloc ni en tindran 
a la nostra vila.”

Maite Toledano
31 anys
Directora de centre cívic

“La comunicació, la trans-
parència i el treball col.
lectiu, ens fa conèixer cada 
dia més la realitat social i 
les seves necessitats.”

Marta Vila
25 anys
Politòloga

“Treballem des de Vilanova 
i la Geltrú per una societat 
antipatriarcal. Lluitem pel 
dret de les dones a decidir 
sobre el seu cos.”

Francesca Meya
20 anys 
Estudiant de magisteri
 
“O decidim nosaltres o 
decidiran per nosaltres. 
Si l’autèntica democràcia 
és el poder del poble, 
lluitem pel dret a exercir 
aquest poder i decidir 
quina Vilanova volem!”

Josep Maria Soler
35 anys 
Administratiu
 
“Defensem els drets 
socials. No tot s’hi val en 
nom de la crisi!”

Òscar Mendoza
34 anys 
Administratiu de la 
seguretat social
 
“La política no es fa no-
més a les institucions.”
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Raimon Ràfols 
26 anys
Politòleg

“No ens resignem, podem 
i volem transformar les 
estructures del poder. 
Comencem per Vilanova!”

Isabel Obenza 
30 anys
Fisioterapeuta 

“Perquè la nostra sigui una 
vila viva i dinàmica, i no 
una ciutat dormitori!”

Laia Vives
26 anys
Auxiliar d’educació especial

“És el moment de re-
plantejar-nos el model de 
desenvolupament de la 
nostra vila.”

Núria Portí
36 anys
Educadora social

“Els grans canvis es do-
nen en les petites accions 
de cada dia. Treballem 
plegats!”

David Gómez
41 anys
Artesà

“Per la defensa del nostre 
medi ambient: pensem 
globalment, actuem local-
ment.”

Albert Lacunza
27 anys
Enginyer agrícola

“El futur del país passa 
per la participació política 
i social de tothom, millorar 
l’educació i recuperar la 
cultura del camp.”

MOVEM FITXA

amb la CUP!



U
n dels pocs mecanis-
mes que té l’oposició 
per fer propostes 
sobre les polítiques 
públiques i forçar 

el posicionament públic de la 
resta de formacions del ple són 
les mocions. 
 

Durant aquesta legislatura 
n’hem presentat més de 
setanta. La majoria no han 
estat aprovades, i aquelles que 
ho han estat solen ser les més 
simbòliques que no impliquen 
la modificació de les polítiques 
del tripartit municipal. Molt 

sovint hem vist com per siste-
ma es rebutjaven mocions de 
la CUP pel sol fet de ser de la 
CUP. Després, però, el Govern 
ha dut a terme algunes de les 
propostes derivades de les nos-
tres mocions. És curiós veure 
les que han estat aprovades 

i les que no, ja que mostren 
clarament que les polítiques de 
la CUP en àrees com cultura, 
medi ambient, participació o 
urbanisme estan molt lluny de 
l’acció política del Govern mu-
nicipal. Aquestes són algunes 
de les mocions més destacades 

que hem presentat al llarg 
d’aquests quatre anys.  
 
Podeu consultar-les totes i 
llegir-les detingudament al 
nostre web: 
 
www.vilanova.cup.cat.
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Quatre anys de feina!
Desenes de propostes a l’Ajuntament

Per un pla d’usos 
d’establiments comercials

Juliol 2007 Novembre 2007 Novembre 2007 Novembre 2007 Desembre 2007
El Govern demanà deixar-la sobre 
la taula per parlar-la en comissions 
informatives. El tema s’ignorarà i la 
CUP el durà a de nou al Ple de maig 
de l’any següent amb igual resultat. 
L’objectiu de la moció era regular 
i aturar la creixent implantació de 
bancs i caixes al centre de la ciutat 
en favor del comerç.

Museu-Casa de la Festa

La moció proposava crear un 
Museu de la Festa a l’església dels 
Josepets. Un cop retirada, el go-
vern encarregarà a la Diputació un 
estudi sobre possibles ubicacions. 
Els Josepets semblarà la més indi-
cada, però no és cap prioritat per 
al Govern, que aparcarà el tema i 
el passarà a mans de l’OA Víctor 
Balaguer, que el rebutjarà de ple.

S’aprova per unanimitat excepte 
un punt: El PSC s’absté quan es 
demana la dimissió de la ministra 
Álvarez. Les queixes ciutadanes, 
com aquesta moció de la CUP, 
duran anys més tard a un ridícul 
traspàs de Rodalies a la Generali-
tat i a inversions en les estacions, 
gestionades per Adif, que semblen 
més una operació per a privatitza-
cions futures que per prestar un 
millor servei a la ciutadania.

La moció volia posar fi concre-
tament a l’asfaltatge del camí 
rural del mas de l’Artís i al nombre 
creixent d’aquestes pràctiques al 
nostre terme municipal. Vilanova no 
compta encara amb cap mecanis-
me ni planejament de conservació 
de l’entorn natural. Mentrestant, 
l’asfaltatge de camins rurals prosse-
guirà els anys següents, sense cap 
moviment per part del Govern.

Crisi RENFE Conservació de camins rurals Enllumenat de Nadal

La proposta d’acotar els horaris i el 
calendari de l’enllumenat de Nadal, 
per estalviar energia, però també per 
donar exemple, és votada en contra 
pel Govern i l’oposició s’abstè.

Sobre la taula Aprovada
CiU, CUP i PP

ERC, ICV i PSC

CUP

PSC, CiU, PP, ICV i ERC

CUP

ERC, IEC, PP i PSC

CiU

Retirada del retrat del 
rei de la sala de plens

Desembre 2007 Febrer 2008 Febrer 2008 Abril 2008 Abril 2008
La sala seguirà presidida pel cap 
de les forces armades espanyoles, 
hereu de la dicatudura franquista. 
Amb una població molt majori-
tàriament republicana, catalana i 
democràtica, el màxim òrgan de re-
presentació el presideix una figura 
antidemocràtica i franquista.

Horaris de les 
biblioteques municipals

La moció pretenia ampliar els ho-
raris d’obertura de les biblioteques 
municipals. Malgrat rebutjar-la per 
despit polític, el govern s’esforçarà 
a augmentar places i horaris 
d’obertura de sales d’estudi per 
als estudiants vilanovins. 

L’objectiu era saber en quina 
mesura es veia afectada la 
salut dels veïns del Tacó per la 
contaminacióde pols de ciment 
que pateix el barri des de fa 
anys mitjançant la realització 
d’un estudi epidemiològic.

El govern defensa la partida pres-
supostària per gratificar a criteri 
dels caps de servei determinades 
persones de l’Ajuntament. 
El rebuig a la moció no afavoreix 
la transparència en absolut.

Contaminació al Tacó Urbanitzacions il·legals Control de les gratificacions 
a personal de l’Ajuntament

El govern defensa la partida pres-
supostària per gratificar a criteri 
dels caps de servei determinades 
persones de l’Ajuntament. 
El rebuig a la moció no afavoreix 
la transparència en absolut.

Aprovada per 
unanimitat

CiU, CUP i PP CiU, CUP i PP

ERC, ICV i PSC ERC, ICV i PSC

CiU, CUP i PP

ERC, ICV i PSC

CUP i ERC

CiU (3), ICV, PP i PSC

CiU (4)

ERO a MAHLE

Març 2009 Abril 2009 Juliol 2009 Juliol 2009 Octubre 2009 

La CUP porta a Ple el suport als 
treballadors de Mahle davant 
de l’Expedient de Regulació 
d’Ocupació. El Ple hi vota a 
favor, però la direcció de Mahle 
acomiadarà pocs dies després una 
vintena de treballadors de forma 
individual i fora de l’ERO.

Taula de ciutat per a la Crisi

La CUP proposa reunir tots els 
actors socials, polítics i econòmics 
en una taula que analitzi la 
situació de crisi i traci les línies 
per superar-la. El Govern hi vota 
en contra, al·legant que ja en farà 
una a nivell comarcal.

Si bé la gratuïtat que plantejava 
la moció va ser rebutjada, es 
va aconseguir que els diferents 
plens de la comarca tractessin 
el tema. Vist amb perspectiva, 
l’adequació dels preus no ha 
servit de gaire i la gent es veu 
obligada a pagar amb escreix el 
servei d’aparcament.

Era una moció ambiciosa 
que pretenia crear un consell 
independent i estable capaç de 
planificar a mig i llarg termini 
la vertebració d’espais i de la 
vida cultural a la nostra ciutat. 
Proposava sumar professionals, 
entitats i consellers culturals. 
El Govern hi va votar en contra.

Gratuïtat de l’aparcament 
de Sant Camil

Consell de Cultura Utilització d’espais religiosos

Hi ha molts espais religiosos que 
no s’utilitzen gens o gairebé gens. 
La moció de la CUP pretenia fer-ne 
un catàleg amb la intenció de 
recuperar-los per a l’ús ciutadà.

Aprovada per 
unanimitat 
amb esmenes

Aprovada per 
unanimitat

CiU, CUP i PP CUP

ERC, ICV i PSC CiU, ERC, ICV, PSC 

CiU i CUP

ERC, ICV i PSC

PP

Davant l’encariment dels 
serveis bàsics

Novembre 2010 Desembre 2010 Gener 2011

Moció de rebuig als continus 
augments de preus en els serveis 
bàsics com la llum i el gas que 
pateixen els vilanovins i el
conjunt del país.

Contra els desnonaments

La CUP presentà aquesta moció 
que demanava a l’Ajuntament que 
segueixi els processos d’execució 
hipotecària i que assessori les 
famílies que es troben en aquesta 
situació.

Moció de rebuig contra les sen-
tències del Tribunal Suprem que 
posaven en entredit el sistema 
d’immersió lingüística a les 
escoles, vigent des de fa gairebé 
trenta anys.

Contra les sentències 
del català a l’escola Llegenda

Expressió que s’utilitza quan 
el grup que presenta la moció 
accepta, a petició del govern, 
tractar el tema en un altre àmbit 
que no sigui el ple municipal o en 
plens posteriors.

PSC, CiU, ICV, ERC i CUP

PP

En contra

Abstencions

A favor

Rebutjat

“Sobre la taula”

Aprovat

Aprovada per 
unanimitat

Aprovada per 
unanimitat

“Es deixa sobre la taula”

Impuls de la marca comercial 
“Peix i marisc de Vilanova”

Octubre 2009 Desembre 2009 Desembre 2009 Abril 2010 Juliol 2010

Demanava la promoció d’una 
marca comercial per al peix 
de Vilanova mitjançant la qual 
comercialitzar el producte i, així, 
potenciar-ne la imatge a través 
de càterings, establiments de 
restauració, escoles, etc.

Observatori del Port

La moció pretenia reunir tots els 
agents -ara dispersos i gens coor-
dinats- que intervenen en el dia a 
dia del port per tal d’analitzar-ne 
les problemàtiques en profundi-
tat i debatre’n conjuntament les 
possibles solucions.

El dret a l’habitatge passa també 
per tenir un control i exercir 
certa pressió sobre els propieta-
ris de pisos buits amb caràcter 
permanent per tal d’incentivar 
que els obrin al mercat de pisos 
de lloguer.

La moció pretenia la instal·lació 
d’una deixalleria al centre de la 
ciutat amb la intenció de facilitar-hi 
l’accés a tota la ciutadania, ja que 
no sempre tothom pot desplaçar-
se fàcilment al Punt Net. Aquesta 
nova deixalleria seria un punt 
d’informació i sensibilització sobre 
la recollida selectiva de residus.

Reglament de pisos buits Deixalleria al centre
Informació sobre ajudes i 
bonificacions socials

Sobre la taula Sobre la taula Aprovada per 
unanimitat

CiU, CUP i PP CUP

ERC, ICV i PSC CiU, ERC, ICV, PP i PSC

Per tal de desmentir els rumors 
referents a suposades ajudes 
extraordinàries a la població 
immigrada, la moció demanava que 
l’Ajuntament fes públics els criteris 
amb què es concedeixen bonifi-
cacions fiscals o ajudes socials al 
conjunt de la població.



M
algrat que pugui semblar una contradicció, l’entrada a 
l’Ajuntament ha significat per a la CUP multiplicar encara 
més la presència al carrer durant aquests quatre anys de 
legislatura. Són moltes i molt diverses les campanyes i ini-
ciatives que s’han traslladat al carrer, lluny de la poltrona.

  Setembre 2007, 2008 i 2009:    
  A cada balcó, una estelada

A partir de la primera dia-
da nacional amb la CUP a 
l’Ajuntament, es va iniciar 
la campanya per omplir els 
balcons de la vila amb senyeres 
estelades. Aquesta campanya 
va ser tot un èxit, i és que cada 
any es van haver d’adquirir 
més banderes a causa de la 
forta demanda.

Novembre 2007: 
Manifestació contra el 
desgavell de rodalies 

Sota el lema “Per un transport 
digne, exigim responsabilitats. 
Álvarez dimissió”, la CUP va 
organitzar una manifestació a la 
qual van assistir més de dues-
centes persones. L’Esquerra 
Independentista va ser l’única 
força política que va sortir al 
carrer per denunciar la situació 
que es va viure coincidint amb 
les obres del TGV a l’entrada de 
Barcelona.

  Gener 2008: 
  Homenatge a Xirinacs 

Uns mesos després de la mort 
de l’emblemàtic Lluís Maria Xi-
rinacs, la CUP va fer un senzill 
però sentit homenatge recor-
dant tota la carrera d’aquest 
polític, activista i escriptor 
català.

  Abril 2010:
  Campanya VNG 100MIL

Aquesta campanya demanava 
un replantejament urbanístic 
de la ciutat davant els nom-
brosos barris a mig fer, els 
centenars de pisos buits i el 
disseny de nous macroprojectes 
com l’Eixample Nord i l’Ortoll. 
A part d’accions-denúncia com 
el Monopoli i xerrades, destaca 
l’elaboració d’un documental 
on s’exposava el desequiblibri 
entre població i serveis. 

  Juny 2010: 
  Fora racistes de Vilanova

Després de fer-se públic que 
el partit ultradretà PXC es 
presentaria a les eleccions 
municipals, la CUP va convocar 
una concentració a la plaça 
de la Vila contra el racisme. 
En aquest acte es va llegir un 
manifest on es reafirmava el 
compromís de l’Esquerra Inde-
pendentista de no retrocedir en 
la lluita contra el feixisme.

Juliol 2010:
Manifestació per 
l’autodeterminació

Dins la dinàmica d’atacs cons-
tants al nostre país, la societat 
civil catalana va convocar una 
manifestació a gran escala a 
Barcelona que va ser tot un 
èxit. La CUP s’hi va sumar i va 
fer-ne la màxima difusió al seu 
abast per garantir una presèn-
cia massiva en la manifestació 
independentista més important 
dels últims temps.

Setembre 2010:
Vaga General 29-S

La CUP es va sumar a la convo-
catòria de Vaga General contra 
les retallades laborals i socials 
que estan patint els treballa-
dors i les treballadores de la 
ciutat. Per tot això, la CUP va 
participar en la manifestació 
convocada per l’Assemblea dels 
Drets Socials i la CGT pels 
carrers de Vilanova.

Desembre 2010:
Pel Català a l’escola

A finals d’any es va viure un 
nou episodi d’atacs contra la 
llengua catalana. En aquest 
cas, es posava en entredit el 
sistema d’immersió lingüística 
vigent des de fa gairebé trenta 
anys. Per tot això, la CUP va 
convocar una concentració de 
rebuig a la plaça de la Vila.

  Setembre 2009 i 2010: 
  Marxa de Torxes

En motiu de la Diada de l’any 
2009 la CUP realitzà una xerra-
da amb Julià de Jòdar i va cele-
brar un sopar a la Plaça de les 
Cols, que acabà amb una marxa 
de torxes fins al monument a 
Francesc Macià. Ja al 2010, la 
CUP es va sumar a la marxa de 
torxes convocada per una nova 
entitat, VNG per la independèn-
cia, sorgida de la consulta sobre 
la independència.

Octubre 2009:
La memòria retrobada 

Amb el documental titulat
“La memòria retrobada. 1939-
2009”, la CUP va voler donar 
veu a diversos vilanovins que 
van viure la guerra civil espa-
nyola i l’entrada de les tropes 
franquistes a la ciutat.

Desembre 2009:
Referèndum sobre 
la Independència 

La implicació de la CUP en 
el referèndum organitzat per 
la plataforma VNG Decideix 
va ser total. Es van elaborar 
cartells específics favorables 
al SÍ, dels quals destaca el 
que es va fer en algunes de 
les llengües  més parlades a 
la ciutat, ja que, per primera 
vegada, els immigrants em-
padronats van poder donar la 
seva opinió a les urnes.

Juliol 2008: 
L’Ortoll, el gran 
femer de Vilanova

Tot i els compromisos del 
Govern, la CUP va poder com-
provar com no s’havia portat 
a terme cap acció per netejar 
aquest espai verd de la ciutat. 
Es van localitzar i fotografiar 
40 abocadors il·legals, i es va 
elaborar un document que va 
ser entregat a l’Ajuntament. 
L’Ortoll ha estat, i serà, un dels 
punts forts que la CUP assu-
meix com a clau per al futur de 
la ciutat.

  Novembre 2008: 
  Cicle sobre urbanisme i 
  habitatge. Parem l’ARE

Un cicle de xerrades va servir 
per reflexionar sobre el disseny 
dels espais públics, l’habitatge 
i l’urbanisme a Vilanova. Paral-
lelament, arribà a la ciutat la 
proposta de construir-hi una 
Àrea Residencial Estratègica, 
davant la qual la CUP adoptà 
una posició de rebuig frontal, 
ja que de nou s’apostava per 
un model especulatiu, sense 
futur i insostenible, lluny de les 
necessitats ciutadanes

Gener 2009: 
Homenatge als combatents repu-
blicans al cementiri municipal

Amb un acte simbòlic com 
aquest, es va voler recordar la 
vintena de combatents repu-
blicans que hi ha enterrats en 
una fossa comuna al cementiri 
de Vilanova. Paralel·lament, 
la CUP també va demanar la 
instal·lació d’algun element 
recordatori per tal de no perdre 
la memòria històrica. 

Març 2009: 
Crisi, qui la paga? 
Taula de ciutat contra la crisi

Després d’un acte amb repre-
sentants de fàbriques vilano-
vines afectades per ERO’s, la 
CUP proposà crear una taula 
de ciutat per a la crisi. Amb la 
finalitat de treballar com a ob-
servatori de la crisi i poder dis-
senyar un model econòmic just i 
sostenible per a la ciutat, es va 
proposar agrupar esforços per 
tal de superar col·lectivament 
les dificultats.
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Quatre anys de feina!
Actius al carrer, lluny de la poltrona

Febrer 2008: 
Biblioteques muncipals, 
insuficient 

La CUP va repartir per totes 
les bilbioteques de la ciutat 
fulletons on es mostrava la 
necessitat d’obrir aules d’estudi 
o adequar els horaris a les 
demandes dels estudiants 
vilanovins.

Març 2008:
Prou pols al Tacó

La CUP va realitzar un seguit 
d’octavetes i trítptics per tal 
d’informar i denunciar la situ-
ació de contaminació de l’aire 
que patia el barri del Tacó.

  Maig 2009: 
  Parlem de participació

Professors destacats com Joan 
Subirats i Gemma Ubasart 
van acompanyar la CUP en un 
cicle de xerrades per entendre 
i reflexionar sobre diferents 
mecanismes i experiències de 
participació ciutadana.

Maig 2009 i 2010: 
Manifestació pels 
drets dels treballadors 

L’Assemblea dels Drets Socials, 
col·lectiu en el qual participa 
la CUP, ha convocat els darrers 
dos anys manifestacions en 
motiu del Primer de Maig. 
L’Esquerra Independentista no 
hi hem faltat ni hi faltarem.

  Maig 2008:
  Contra els Transgènics

L’històric líder pagès Pep Riera 
va ser l’encarregat d’explicar-
nos en una xerrada al Centre 
ívic de Sant Joan la problemàti-
ca enotrn els aliments transgè-
nics i les seves conseqüències, 
pel medi ambient i per la salut.



L
es eleccions municipals 
de 2007 van suposar 
un important pas enda-
vant per al projecte  de 
la CUP. Si anterior-

ment era anecdòtica la presèn-
cia als consistoris de l’expressió 
municipalista de l’Esquerra 
Independentista, l’augment de 
nombre de regidors i regidores 
va ser significatiu.  
 
A nivell general, es va aug-
mentar la representació fins a 
una vintena llarga de regidors 
i regidores i l’augment va ser 
especialment significatiu en 
ciutats mitjanes i capitals de 
comarca, aconseguint entrar en 
ajuntaments com el de Mataró, 
Vic, Berga, Molins de Rei, Sant 
Celoni o Vilanova i la Geltrú,  
a més de consolidar-nos a Valls 
o Manresa i augmentar d’un a 
dos regidors a Vilafranca. 
 
Al Penedès, la Unitat Popular 
va passar de tenir cinc regi-
dors a dues poblacions (quatre 
d’UM9 a Sant Pere de Ribes i 
un de la CUP a Vilafranca) a 
tenir-ne 9 a quatre poblacions 
(4 d’UM9, 2 de la CUP de Vi-
lafranca, 2 de Vila de Cape-
llades-CUP, i un de la CUP de 
Vilanova).

Enguany, es presentaran a les 
eleccions arreu del país més d’una 
vuitantena de Candidatures 
d’Unitat Popular.  Aquest impor-
tant increment és degut a la 
maduració de projectes confor-
mats per persones que fa molts 
anys que treballen en els més 
diversos àmbits (organitzacions 
de l’Esquerra Independentis-
ta, en el moviment sindical, 
estudiantil o juvenil, associa-
cions ecologistes, plataformes 
en defensa del territori, entitats 
culturals, etc.), que han coin-
cidit en la necessitat de bastir 
una alternativa política als 
seus municipis i han confluït 
en la CUP com a espai de lluita 
municipalista. 
Cal destacar que per primera 
vegada la CUP es presentarà a les 
quatre capitals de demarcació: 
Barcelona, Tarragona, Lleida i 
Girona; i a moltes altres capitals de 
comarca: Figueres, Les Borges 
Blanques, Balaguer, Reus, 
Banyoles, Terrassa, Mollerussa 
i Santa Coloma de Farners, 
entre altres, a més a més de les 
capitals de comarca on ja tenim 
representació.

També es presenten més CUP 
a l’anomenat “cinturó roig” de 
Barcelona. A les candidatures 
que ja es van presentar fa qua-

tre anys (Badalona, Molins de 
Rei i Martorell), cal afegir ara 
les de l’Hospitalet de Llobregat, 
Sant Boi, Santa Coloma de Gra-
menet (participant de la can-
didatura Gent de Gramenet), o 
la del mateix cap i casal, que es 
presenten per primera vegada 
i que fan que s’incrementi molt 
significativament el nombre 
d’electors davant dels quals ens 
presentem.

No podem deixar d’anomenar, 
però, les poques candidatures 
que es presenten de la CUP fora 
del territori del Principat.
Segurament s’acabaran pre-
sentant una mitja dotzena de 
candidatures al País Valencià i 
cap a les Illes Balears. És una 
de les tasques que cal reforçar 
els propers temps tot i que la 
feina que s’ha anat fent fins ara 
i els contactes permanents amb 
col·lectius tant de les Illes com 
de la part meridional del país, 
ens fan pensar que el nombre de 
candidatures creixerà propera-
ment i que d’aquí a quatre anys 
seran moltes més les CUP que 
es presentin en aquests territo-
ris. Al Penedès també hi haurà 
més candidatures que fa 
quatre anys.

A més de les ja esmentades de 
Vilafranca, Sant Pere de Ribes, Vi-
lanova i Capellades, es presentaran 
a les eleccions les CUP del Vendrell, 
Sitges, Sant Pere de Riudebitlles, 
Subirats i Sant Martí Sarroca.  
 
Desitgem molta sort als com-
panys i companyes d’aquestes 
candidatures i esperem que 
tinguin la mateixa que vàrem 
tenir nosaltres fa quatre anys; 
la feina que porten feta fins ara 
fora de l’ajuntament, així com la 
feina que poden fer a dins de la 
institució, s’ho mereix.

Cal destacar, també, que per 
primera vegada es farà una coa-
lició per formar grup al Consell 
Comarcal del Garraf. Les CUP 
de Sitges i de Vilanova, junta-
ment amb UM9 de Ribes, volem 
conformar el grup CUP-UM9 
per tal de treballar per donar 
un nou impuls al Consell Co-
marcal, per tal que esdevingui 

un fòrum on es debati sobre 
comarca. Un Consell Comarcal 
que, més enllà de gestionar 
les subvencions que mana la 
normativa, ha de cercar les 
polítiques que pugui desenvo-
lupar el Garraf, una comarca 
que pateix un dels índex més 
grans d’atur i exclusió social 
i que ha patit històricament 
la discriminació de la resta 
d’administracions quant a 
inversions i cerca de solucions 
als seus problemes. 
Cal obrir les seves finestres 
perquè hi entri l’aire fresc 
i s’endugui l’amiguisme, el 
clientelisme i la política de 
despatx.

La consolidació de projectes i 
la fase d’expansió en què ens 
trobem (al Penedès i arreu), 
ens encoratja a seguir enda-
vant, essent conscients que 
l’aparició d’una nova candida-
tura no és l’obertura d’una nova 
franquícia sinó l’expressió d’un 
projecte arrelat, de l’arrelament 
d’una alternativa a la dreta que 
representa CIU i a les polítiques, 
igualment de dretes, que ha prac-
ticat el PSC (i els seus apèndixs) a 
molts ajuntaments. 

La CUP: 
l’esquerra  independentista i 
municipalista en expansió, 
també al Penedès!
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“L’aparició d’una nova candidatura 
no és l’obertura d’una nova 

franquícia sinó l’expressió d’un 
projecte arrelat.”

“Cal destacar que per primera 
vegada la CUP es presentarà a 

les quatre capitals de 
demarcació: Barcelona, 

Tarragona, Lleida i Girona; i a 
altres capitals de comarca”



A
les properes elec-
cions municipals es 
presentaran arreu 
de Catalunya algu-
nes formacions po-

lítiques que recullen el llegat 
d’aquells moviments polítics 
sorgits a la primera meitat  
del segle XX que van co-
mençar per estigmatitzar els 
jueus tancant-los en ghettos, 
els van seleccionar després 
per als diferents treballs i van 
acabar exterminant-los en 
camps de concentració, jun-
tament amb gitanos, homo-

sexuals, minusvàlids i dissi-
dents polítics. És una onada 
que recorre Europa des de ja fa 
uns quants anys, però que amb 
la crisi econòmica ha ressorgit 
per tal de fer la feina bruta del 
capitalisme més salvatge.  
 
Són el Front Nacional de la 
família Le Pen a França, la 
Lliga Nord d’Umberto Bossi i 
Alessandra Mussolini a Itàlia, 
el Partit de la Llibertat de 
Geert Wilders a Holanda,... i 
molts altres d’escampats per 
tot el continent. Tots aquests 

moviments han crescut, a 
més, gràcies a la indiferència 
i la passivitat de la majoria de 
les forces democràtiques, que 
han cregut solucionar el pro-
blema mirant cap a una altra 
banda i que sovint es perme-
ten el cinisme de qualificar de 
radicals a tots els qui gosem 
denunciar-los i enfrontar-nos-
hi. Totes aquestes formacions 
comparteixen una gran uni-
formitat ideològica i resulta 
relativament fàcil identificar-
los a partir dels trets comuns:

Desemmascarem el feixisme i el racisme

Desmuntem els tòpics que alimenten els discursos racistes
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1) Sempre que poden banalit-
zen el feixisme històric amb la 
intenció de treure importància 
a la seva obra destructiva i 
genocida. 
 
2) Intenten trencar la consci-
ència i la capacitat de resistèn-
cia dels treballadors. 
 
3) Odien el moviment obrer. 

4) Provoquen l’enfrontament 
entre pobres perquè aquests no 
identifiquin les causes verita-
bles dels seus problemes.

5) Sovint critiquen verbalment 
el capitalisme.

6) S’adrecen a les classes mit-
janes i baixes però en realitat 
defensen el gran capital.

7) Donen la culpa de tots els 
mals al sistema de partits 
polítics, en definitiva a la 
democràcia.

8) Qualifiquen de corrupte el 
sistema de partits i els acusen 
de defensar només els interes-
sos dels estrangers.

9) Presenten lideratges forts 
basats en el culte a la perso-
nalitat.

10) S’organitzen a través de 
moviments, lligues, vies o 
plataformes que afirmen que 
estan per sobre dels partits i de 
les classes socials perquè, se-
gons diuen, ells no representen 
els interessos d’una part sinó 
de la nació sencera. I juren que 
no són de dretes ni d’esquerres.

11) Usen l’escàndol com a eina 
mediàtica. S’aprofiten de la so-
cietat de l’espectacle. Se senten 
còmodes davant les pantalles.

12) Asseguren tenir solucions 
simples a problemes molt com-
plexos.

13) Tot el seu programa polític 
gira a l’entorn de la immigració.

14) En un context de crisi, on 
hi ha competència pels recursos, 
imposen el discurs de “els de 
casa, primer”. 

15) El seu objectiu és que 
aquesta “preferència nacional” 
s’imposi a la solidaritat i als 
vincles socials tradicionals.

16) Estenen la idea de l’obli-
gació de la “assimilació total”: 
els estrangers (sempre que no 
siguin europeus) s’han d’inte-
grar per força a la cultura, a 
les tradicions i a la religió.

17) Associen immigració amb 
delinqüència i atur, i imposen 
el discurs de la por. Por als “al-
tres”, als “estranys”, i al futur 
amb ells.

18) Proposen mesures restric-
tives de la immigració i dels 
seus drets.

19) L’expulsió massiva d’immi-
grants (també anomenada “re-
patriació”) és sempre la gran 
solució a qualsevol problema.

20) Són islamòfobs.

“Les persones immigrades ens prenen totes les ajudes”

No hi ha cap prestació específica assignada a estrangers. A Vic, 
per exemple, el 25 % de la població té passaport estranger, però 
representen només el 17% de les persones que van rebre ajut 
dels serveis socials l’any 2009. Les xifres són similars a tot arreu. 
Caldria afegir que “l’any 2008 la diferència entre les aportacions a 
la Seguretat Social i les despeses originades per la població immi-
grada, van suposar un benefici a l’Estat Espanyol de 5000 milions 
d’euros”. (Font: Joan Oliver, catedràtic UAB).

“ Tots els immigrants són uns delinqüents”

“El percentatge d’empresonats estrangers augmenta a causa que els 
immigrants pateixen amb més rigor la cadena del sistema penal: 
en proporció, la policia els deté més, el jutjat no els concedeix la 
llibertat provisional en espera del judici, sinó que dicta la presó 
preventiva i el compliment de les penes és més dur perquè no poden 
pagar la responsabilitat civil del delicte”. La majoria de detencions 
d’immigrants es deuen a la seva situació administrativa irregular. 
(Font: Iñaki Rivera, director de l’Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la UB)

“Ens prenen la feina”

Els immigrants no desplacen els autòctons dels seus llocs de tre-
ball. La població immigrada té pitjors condicions de feina, ocupen 
els llocs més perillosos, precaris i penosos, pateix horaris abusius i 
rep salaris més baixos.

“No es volen integrar”

La llei d’estrangeria dificulta a la població nouvinguda l’accés a 
una situació regular i, per tant, a una feina i a l’habitatge, ele-
ments bàsics per poder-se integrar en una societat. 
La immensa majoria tampoc no tenen dret a votar ni a les elecci-
ons municipals, encara que faci molts anys que hi visquin i paguin 
els seus impostos.

“Ens estan envaint” / “Som massa gent”

Catalunya ha estat des de sempre un país d’afluència de pobles i 
cultures diferents. D’altra banda, és important que es mantingui 
el ritme de naixements, si no, serem una de les poblacions més 
envellides d’Europa. Holanda té quatre vegades més habitants per 
quilòmetre quadrat que l’Estat espanyol i la riquesa per persona és 
un 55 % més elevada.

“Baixen el nivell de les escoles”

El nivell educatiu de la població immigrada no difereix gaire del de 
la població autòctona. En tot cas, com que l’alumnat estranger no 
europeu s’està incorporant majoritàriament als centres públics, cal 
promoure la diversificació de l’alumnat immigrat entre els centres 
d’una mateixa zona, tant públics com privats.

“Són incívics. Fan un mal ús de l’espai públic”

A Barcelona, durant l’any 2008, només el 9,7 % de les sancions (de 
circulació, ordenances municipals, de convivència, neteja i salut) 
van ser imposades a persones d’origen estranger. 

Extret de l’opuscle Desmuntem els tòpics que alimenten els discursos racistes, publicat per Unitat contra el feixisme i el racisme.
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MÒBILS EN CATALÀ

SIMULADOR DE LA LLEI D’HONDT AUSCHWITZ

LINUX EN CATALÀ

TÍSNER

OPTIMOT

ESCOLA VALENCIANA

MÚSICA

www.ves.cat
Escurçador d’enllaços ideal 
per a plataformes com Twitter 
i mòbils d’última generació.

www.escolavalenciana.com
Escola Valenciana - Federació 
d’Associacions per la Llengua 
(FEV), és una entitat cívica 
que treballa al País Valencià 
per la normalització lingüísti-
ca en tots els àmbits d’ús de la 
llengua, amb especial incidèn-
cia en el sistema educatiu va-
lencià. Quan la nostra llengua 
és més amenaçada que mai en 
aquella part del país, la seva 
tasca ha de ser destacada i 
reconeguda.

www.barcelonadecideix.cat
La Consulta sobre la Indepen-
dència, celebrada a Vilanova 
el 13 de desembre de 2009, 
encara no s’ha acabat. Queda 
pendent el repte més difícil, 
Barcelona, que portarà a 
terme la Consulta el proper 
10 d’abril. En aquesta pàgina, 
hi trobareu tota la informa-
ció sobre la preparació de la 
jornada electoral i les diverses 
maneres de col·laborar-hi.

icon.cat/util/eleccions
S’acosten les eleccions mu-
nicipals i, d’una manera o 
altra, tothom especula sobre 
quins en seran els resultats. 
Aquesta pàgina permet cal-
cular, segons la llei d’Hondt, 
l’assignació d’escons segons el 
nombre de vots que cadascú 
vulgui imaginar per a cada 
formació política.

en.auschwitz.org.pl/m
En uns moments en què forces 
polítiques de caire racista i 
feixista intenten fer-se fortes 
en el nostre país, la visita al 
web del camp d’extermini nazi 
d’Auschwitz-Birkenau –on 
van ser assassinats centenars 
de milers de persones– ens 
ajudarà a reflexionar sobre el 
que representa la ideologia 
feixista.

www.nitium.com/googlecat
El cercador que ens identifica 
com a poble. Funciona perfec-
tament i sempre redirecciona 
al Google en català. Ideal com 
a pàgina inicial.

www.elteumobil.cat
En ple segle XXI, la normalit-
zació de la llengua catalana 
passa, indispensablement, per 
la seva penetració en el món 
de les noves tecnologies. Amb 
la informació que ens propor-
ciona aquesta pàgina, podrem 
saber quins models concrets 
de telèfon mòbil ofereixen el 
català entre les seves opcions 
de llengua.

www.softcatala.org/wiki/Linux
Cada dia, més i més persones 
descobreixen els avantatges 
de treballar amb programari 
lliure. En aquesta pàgina 
trobareu tota la informació per 
instal·lar el sistema operatiu 
Linux en català en el vostre 
ordinador.

www.optimot.gencat.cat
“Optimot, consultes lingüísti-
ques” és un servei que ofereix 
la Secretaria de Política Lin-
güística en col·laboració amb 
l’IEC i el TERMCAT. Consta 
d’un cercador d’informació 
lingüística que ajuda a resol-
dre dubtes sobre la llengua 
catalana.

501 llocs que has de 
conèixer abans de morir
Cèsar Barba i Sergi Ramis
Ara Llibres
Una completa guia dels pai-
satges i del patrimoni cultural 
imprescindibles d’arreu dels 
Països Catalans.

Una amable, una trista, 
una petita pàtria
Pau Alabajos, 2011
Tercer disc del cantautor de 
Torrent. Fidel al seu estil, 
Pau Alabajos torna a sacsejar 
les consciències amb unes 
cançons que ens conviden a no 
abandonar mai la denúncia, la 
lluita, la resistència o la rebel-
lia, però tampoc la tendresa.

Rellotge d’emocions
Raimon, 2011

El cantautor de Xàtiva ha 
tornat a enregistrar un disc 
d’estudi deu anys després de 
la seva última novetat. En 
paraules del mateix Raimon: 
“En el disc surt Xàtiva, Va-
lència, Barcelona, també surt 
Bagdad. És un disc que potser 
sorprendrà alguna gent.”

Ni un pam de net
Temporada Alta, 2010

Enregistrat als estudis Can 
Pardaler per David Rosell, el 
segon treball publicat del grup 
vilanoví els confirma com a 
grup emergent en el panora-
ma festiu i reivindicatiu de la 
música en català.

L’estat i la revolució
Eina, 2011

Segon disc del grup vilafran-
quí, inspirat en el llibre de 
Lenin “L’estat i la revolució”. 
Com diuen els mateixos Eina, 
“us deixem amb una bona dosi 
de política i rock! Puja el vo-
lum i actueu en conseqüència!”

Fins que la mort ens separi
Mazoni, 2011

Apareix en el moment àlgid 
de la seva popularitat. Pas a 
pas, el músic empordanès ha 
anat aplegant un públic cada 
cop més nombrós, forjat a base 
d’aventures com una marato-
niana gira de 31 dies consecu-
tius i especialment de cançons 
que ja són veritables himnes.

10/07/10 Jo hi vaig ser
Ara Llibres

Llibre de fotografies de la mul-
titudinària manifestació del 10 
de juliol de l’any passat.

Tota la veritat sobre 
Plataforma per Catalunya
Miquel Erra i Joan Serra
Ara Llibres
Josep Anglada, referent del 
missatge xenòfob i racista a 
Catalunya, és un home am-
biciós, autoritari, populista i 
calculador. Al llibre, Anglada, 
líder del partit, queda al des-
cobert amb tota la seva trajec-
tòria espanyolista, sabedor de 
la força que li ha donat l’apos-
ta per un lema contundent en 
contra dels immigrants.

ÈPOCA. L’exèrcit a l’ombra
Ferran Dalmau i Pau Juvilà
 Ara Llibres
Durant la dècada dels setanta, 
en el decurs dels darrers anys 
de la dictadura i al llarg del 
procés de transició, una colla 
d’activistes catalans organit-
zaren la resistència armada 
al règim amb la constitució 
d’una organització militar 
clandestina i secreta, disposa-
da a actuar al servei del país 
quan els seus serveis fossin 
requerits.

www.escriptors.cat/autors/artisa

L’any 2010 es va commemorar 
el desè aniversari de la mort 
d’Avel·lí Artís-Gener “Tísner”. 
Val la pena aprofitar l’efe-
mèride per recordar, a través 
d’aquest web, la vida i l’obra 
d’aquest escriptor, dibuixant i 
lluitador per la llibertat dels 
Països Catalans.

Testimonis del segle XX
Raül Maigí i Laia Soldevila 
(coord.)
El Cep i la Nansa
El testimoni d’onze persona-
litats serveix per analitzar de 
manera crítica la cultura ca-
talana des de la transició fins 
als nostres dies. Personalitats 
com Joan Francesc Mira, 
Eva Serra o els recentment 
desapareguts Ricard Salvat 
i Joan Triadú fan del seu testi-
moniatge una mirada lúcida 
i transversal per comprendre 
millor la nostra cultura.

LLIBRES     
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Autodefinits vilanovins

“Si tu l’estires fort per aquí i jo l’estiro fort per allà...”

Si oblidem la història, estem condemnats a repetir-la…

HORITZONTALS

1. Catedral republicana de vilanova que destaca pels seus 
amplis espais lliures

4. No els volem, ni a Vilanova ni enlloc.

5. Ens agradaria dedicar-li una Casa-Museu, però el 
Govern no ho veu clar.

7. El Teatre Principal s’ha quedat sense.

11. No el volem: ni aquest, ni cap altre.

13. Fórmula de salutació utilitzada per l’Esquerra 
Independentista.

14. Ha estirat les orelles al Govern per amagar informació. 

18. És el nostre espai polivalent permanentment 
provisional. 

22. Fa anys que ens acompanya i no marxarà fins que no 
canviem el sistema.

23. L’única marxa militar que acceptem els vilanovins. 

24. Pirata amant de les lletres, homenatjat a Vilanova per 
l’Esquerra Independentista.

25. Al Bosc no se’n sent gaire. 

26. S’ha tret el bigoti i anirà a muntar antenes.

27. Promesa electoral perpètua del PSC.

VERTICALS

2. Escultura bovina assetjada fotogràficament. 

3. Ningú no sap amb quin criteri es donen. 

4. Volem que deixi de presidir els nostres plens.

5. El 22 de maig, n’hi ha que la perdran. 

6. A Vilanova en tenim moltíssim. 

8. La treuen de les obres dels carrers i l’aboquen a la 
muntanya. 

9. Sota la plaça de Sant Antoni, n’hi ha un. 

10. Espera que marxin tots tres per fer exactament el 
mateix. 

12. Sembla que se li acaba la festa. 

15. Condiment líquid molt apreciat a Vilanova. 

16. A Vilanova, n’hi volen posar cent mil. 

17. Si no la pagues, se’t quedaran el pis i, a més, encara els 
deuràs diners. 

19. No hi volem ni pisos ni abocadors, volem gaudir-ne. 

20. Perquè no juguin amb Vilanova, la CUP els regala aquest 
joc de taula. 

21. El d’enveja fa pena; el Samà, fàstic.

La imatge de l’esquerra correspon a l’Alemanya nazi. 
La memòria històrica ens ha de servir no només per fer 
museus i actes institucionals, sinó per tenir gravat en les 
nostres ments que qui oblida la seva història està condem-
nat a repetir els mateixos errors.

Pau Navarro

La imatge de la dreta correspon a les deportacions de gita-
nos romanesos, ciutadans de ple dret de la UE, expulsats de 
França pel govern de Sarkozy.
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Horitzontals: 1. Nyàpolis. 4. Racistes. 5. Festa. 7. Director
 11. Estatut. 13. Ei. 14. Síndic. 18. Envelat. 22. Crisi. 23. Turuta. 
24. Tísner. 25. Català. 26. Tomàs. 27. Hospital.

Verticals: 2. Pasífae. 3. Subvencions. 4. Rei. 5. Feina. 6. Atur. 8. 
Runa. 9. Refugi. 10. Neus. 12. Tripartit. 15. Vinagre. 16. Habitants. 

17. Hipoteca. 19. Ortoll. 20. Monopoli. 21. Parc. 

Caixa Penedès:
2081-0008-46-3300063759 

La CUP la finançem entre tots i totes, 
fes la teva aportació!

Envia’ns el teu correu electrònic 
i t’enviarem, un cop al mes, 
l’actualitat de la CUP: notícies, 
actes, propostes, entrevistes…

Vols rebre la busca digital?

El trobaràs al nostre web:
http://vilanova.cup.cat/

Descarrega’t el programa!

Visita el nostre Facebook!

Segueix-nos al Twitter!

Mira el nostre 
canal de Youtube!

La CUP a les xarxes socials! 

Solucions als autodefinits vilanovins
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Independentisme transversal?
Amb aquesta etiqueta han sorgit formacions polí-
tiques que, tot i pretendre aglutinar el moviment 
independentista, han convertit els seus tripijocs 
en un espectacle decebedor, deixant a banda tota 
mena de discurs i centrant-se a obtenir representa-
ció a qualsevol preu. El que podia ser una proposta 
interessant ha resultat una plataforma de promoció 
personal sense fonament de base.

C-15, calia trinxar-ho tot?
La carretera que uneix Vilanova i Vilafranca neces-
sitava una reforma a fons. Amb les obres a mig fer, i 
veient el paisatge de destrucció que està deixant, ens 
preguntem si calia aquest trinxament per guanyar... 
2, 3, 5 minuts. Fins on suportarà la comarca el pas i 
l’ampliació de més i més vies i infraestructures? 

Teatre Principal
Després d’anys tancat, els darrers mesos havia acon-
seguit programar espectacles interessants i de qua-
litat que dibuixaven un futur cultural esperançador. 
La renúncia de Jorge Picó, el seu director artístic, 
ha caigut com una gerra d’aigua freda als vilanovins, 
farts del desgavell en les polítiques culturals.

Cooperatives de consum
Una excel·lent iniciativa popular per a comprar 
productes de l’horta del nostre territori, a preus 
assequibles, alhora que construïm comunitat i xarxa 
solidària. Altres iniciatives, com la moneda social, 
els mercats d’intercanvi, la Banca Ètica i Solidària 
que enguany desembarca a Catalunya amb força, i 
moltes més, són experiències en marxa a la nostra 
comarca a les quals cal donar impuls.

Les consultes arriben a Barcelona
El setembre de 2009 va començar la consulta per la 
independència que culminarà el 10 d’abril a Bar-
celona. En aquest temps, han pogut votar més de 
600.000 persones arreu del Principat, a més de 500 
municipis. La valoració no pot ser més que positiva, 
tenint en compte l’escassa repercussió mediàtica i 
l’esforç de milers de voluntaris que ho han fet possi-
ble. Enhorabona!

Del Nucli Antic… al Barri de Mar!
Enguany han acabat les obres del Casc Antic, sens 
dubte un avenç per al conjunt de la ciutat, que ha 
redescobert un barri amb molt d’encant. Tot i que hi 
ha hagut carrers que s’han quedat fora i d’altres amb 
clàssiques deficiències en el paviment. Cal tenir pre-
sent la contribució econòmica que els veïns han fet 
per fer-ho possible. Ara toca centrar-se en d’altres 
barris que, com el de Mar, ho necessiten.

El Síndic de greuges amonesta el govern de 
Vilanova
Hi ha partits que acostumen a omplir-se la boca de 
transparència, però a la pràctica la ignoren.
El Síndic va instar el govern tripartit a entregar la 
informació econòmica que des de fa molts mesos li 
reclamàvem. Fins que no s’han vist obligats a fer-ho, 
han impedit el desenvolupament normal de les tas-
ques pròpies de l’oposició.

Zones blaves i càmeres, a gust del votant
A quatre mesos de les eleccions, el govern es 
despenja amb un estudi que troba massa cares les 
zones blaves, i decideix abaixar-les, de cop, qua-
si un 50%. Per si a algú encara li queda el dubte 
sobre l’electoralisme i el populisme de la decisió, 
les càmeres dels “controls fotogràfics” tampoc no 
funcionaran fins després de les eleccions. Tot a gust 
del votant...

On és l’Hospital?
Fa molt temps que els vilanovins arrosseguem la 
incertesa sobre la definitiva millora de la sanitat 
pública a la comarca. Ara hem de veure com el tema 
de l’Hospital esdevé novament tema de disputa 
electoral, per a veure qui i com es guanyen més vots. 
Mentrestant, als ciutadans ens deixen a l’espera... a 
la cua d’espera.

Samex, abocaments de runa descontrolats
Ens expliquen que Samex va abaixar tant el preu 
de les seves ofertes en els concursos públics que va 
arraconar tota competència a la comarca. Ara hem 
de córrer darrere d’aquesta empresa per detectar 
on i com aboca la runa i els residus que extreu de 
diferents obres. És una filosofia de benefici empre-
sarial que ens perjudica a tots i que no hauria de ser 
permesa pels poders públics.

Calendari d’actes

COL·LABORA AMB LA CUP!
Ajuda’ns a moure fitxa per Vilanova i la Geltrú!

La Candidatura d’Unitat Popular de Vila-
nova i la Geltrú està oberta a la partici-
pació de totes les persones i col·lectius 
que, des de l’àmbit local, treballem per 
construir un poble lliure i socialment just.

Si vols estar ben informat/da de totes les 
activitats o si vols participar activament 
amb la CUP, fes-nos arribar les teves da-
des o posa’t en contacte amb nosaltres. 

CUP Vilanova i la Geltrú

C/: Plaça Llarga, 19 baixos
     08800 Vilanova i la Geltrú

T.:  93 814 74 56

@: vilanova@cup.cat
     www.vilanova.cup.cat

Assemblea 
Popular 
Oberta
Dissabte 2 d’abril
18h / Ateneu Vilanoví

Presentació
Llista 
Electoral
Dissabte 30 d’abril
13h / Lloc a confirmar*

* Anunciarem els emplaçaments dels actes tan 
bon punt la Junta Electoral els autoritzi.

Concert
Obrint Pas
El Nota
Temporada Alta

Concert
Cesk Freixas i
Pau Alabajos

Divendres 8 d’abril
22h / Envelat Municipal 
Entrades: 10€ Anticipada / 12€ Guixeta

Dissabte 14 de maig
20h / Lloc a confirmar*
Entrada gratuïta


