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vilafranca i tu, junts pel civisme

“VILAFRANCA I TU, JUNTS PEL CIVISME”

L’Ajuntament de Vilafranca porta a terme una nova campanya de civisme amb l’objectiu de gaudir
d’una Vila més neta, més cívica, sostenible i més acollidora, potenciant la participació ciutadana
a través del voluntariat.
Les ciutats són espais de relació on les persones es troben, es relacionen i hi conviuen. Ciutats
són com una reproducció en petit de les dinàmiques a les quals, avui en dia, s’enfronta tot el món:
diversitat, pluralisme, conflicte d’interessos... El civisme, entès com a conducta correcta i respectuosa,
o també com a cultura pública de convivència per la qual es regeix una societat, és i ha de ser
un valor fonamental.
L’Ajuntament de Vilafranca, durant els darrers anys, ha treballat per promoure els valors de civisme
entre la ciutadania, entenent que s’ha d’anar més enllà dels seus aspectes físics, urbanístics o de
gestió. Vilafranca és un espai de relació, convivència, respecte i creixement personal i comunitari.
Les ciutats són l’espai de govern públic més proper al ciutadà, i el millor espai per promoure els
valors de respecte, convivència i democràcia. Ara bé, l’esforç ha de ser compartit. Els ciutadans i
les ciutadanes han de ser agents actius i dinàmics, des de les seves pròpies iniciatives i voluntats,
i l’Ajuntament ha de col˙laborar-hi, per tal de facilitar-los aquesta tasca.
L’Ajuntament de Vilafranca entén el civisme com a valor de respecte i convivència, el millor valor
per garantir avui i en el futur una Vilafranca respectuosa amb l’entorn, compromesa, respectuosa
i solidària amb tots els ciutadans i les ciutadanes.

Per a una Vilafranca cívica

Vilafranca és una ciutat amb una bona qualitat de vida. És un espai de convivència, d’hospitalitat,
de creativitat, d’intercanvi cultural, social, econòmic,...  un espai de relació en què la gent està
satisfeta de viure-hi, on cadascú hi té un lloc i on tothom hi és benvingut.
Amb tot, cal sempre millorar-la per poder respondre a les demandes ciutadanes i poder donar
resposta a aquells aspectes que afectin a la convivència. Una minoria de ciutadans i ciutadanes,
amb les seves actituds poc respectuoses, poden distorsionar el treball diari col˙lectiu de tota la
ciutat que practica els valors cívics.
Fomentar el respecte a l’entorn, l’ús correcte dels espais comuns i públics i avançar cap a una
Vilafranca més sostenible són objectius d’aquest mandat. Tots aquests aspectes estan regulats per
diferents ordenances. La realitat evidencia, però, que no n’hi ha prou en reglamentar aspectes de
convivència. Hi ha dificultats importants de fer-les complir quan depèn de les actituds individuals
o personals. Un segment minoritari de la població els és difícil de complir en aquestes normes de
convivència o urbanitat. Per aquest motiu, es duu a terme una nova campanya de civisme, per
augmentar el grau d’informació i de sensibilització ciutadana amb l’objectiu de reduir progressivament
al màxim les actituds incíviques.
La campanya de civisme 2004, manté els mateixos objectius i valors que les darreres campanyes.
Parteix de l’experiència amb el desig de potenciar més la participació ciutadana en tots aquells
aspectes que afecten la col·lectivitat, buscant la corresponsabilització social. Per aquest motiu,
s’ha fet una crida al voluntariat. La proposta ha estat ben acollida entre les associacions, destacant
les associacions de veïns.
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On actuarem:

La campanya de civisme 2004 centra els objectius en potenciar les actituds cíviques per mitjà
d’una consciència col˙lectiva més àmplia en els aspectes següents:

• Manteniment de la via pública: neteja de la via pública, conservació dels espais públics, trastos al
carrer i excrements d’animals domèstics, encast de cartells.

• Recollida selectiva de la brossa:  Ús dels diferents contenidors alhora de llençar la brossa domèstica.
• Ús racional dels vehicles: velocitat, estacionament, aparcaments i desplaçaments.
• Tinença responsable dels animals domèstics: Cens i excrements.

Treball coordinat:

A la campanya hi participen activament diferents serveis municipals, amb un treball transversal
per tal de centrar els objectius i coordinar les actuacions. S’identifiquen les anomalies, negligències
i actituds negatives i actuar amb la màxima celeritat i amb tots els mitjans disponibles (personal,
logístic, educatiu i sancionador). Es treballarà, doncs, de forma coordinada des de diferents àrees
de l’Ajuntament.

Participació ciutadana:

La campanya, però, no pot tenir èxit sense la implicació de la societat vilafranquina per la qual
cosa la seva participació és molt important i responsable del canvi en les actituds de convivència
ciutadana. En aquest sentit, es treballa amb les associacions de veïns de Vilafranca i d’altres
entitats, amb una proposta de voluntariat.
Això no obstant, l’Ajuntament de Vilafranca donarà suport a totes les iniciatives ciutadanes que
promoguin actituds cíviques.

vilafranca i tu, junts pel civisme
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Pacte de
coresponsabilitat pel
civisme i el voluntariat a
Vilafranca del Penedès
L’Ajuntament de Vilafranca signa un pacte pel
civisme amb l’AV de la Girada, l’AV de Sant Julià
i l’associació de comerciants i professionals
Centre Vila, en el marc de la campanya
“Vilafranca i tu, junts pel civisme” Aquest pacte
es basa en la coresponsabilitat amb la voluntat
de comptar amb el màxim de participació
ciutadana, per mitjà de voluntariat i del màxim
de sectors de la societat vilafranquina. La
iniciativa va sorgir, des del consell de la policia
comunitària, amb l’objectiu
fomentar les conductes cíviques
i de convivència entre la
ciutadania. La campanya es
durà a terme durant el mes de
juny i actualment compta amb
una quarantena de voluntaris.
La campanya de civisme
“Vilafranca i tu, junts pel
civisme” té l’esperit de
potenciar la participació
ciutadana en tots aquells
aspectes que afecten la
col·lectivitat, buscant la
coresponsabilització social.
L’èxit de la campanya es basa
amb la implicació de la societat
vilafranquina, afavorint així, un canvi en el
civisme i la convivència a la ciutat. Per aquest
motiu es comptarà amb voluntariat cívic, d’acord
amb els convenis signats amb les“associacions
de veïns, ja que són les entitats més vinculades
al barri. Així mateix, també està obert a altres
entitats com l’associació de comerciants i
professionals Centre Vila,  l’Aula d’Extensió
Universitària, Casal de la Gent Gran, Alkàntara,
AMIC, Caritas, Servei local de Català, Caminades
per a la Gent Gran, Casal de la Dona i grups
d’ajuda mútua entre d’altres i amb el suport de
coordinació, formació i assessorament de
l’Ajuntament de Vilafranca.

Amb l’acte de signatura dels convenis,
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès estableix
una línia de col·laboració i suport amb les
associació de veïns de la Girada i de Sant Julià
per potenciar el civisme al barri. Les associacions
de veïns són un mecanisme dinàmic aglutinador
de les demandes veïnals. Són un punt de trobada
on la població pot sumar-se a un esforç comú
per millorar la qualitat de vida del seu barri i
de Vilafranca. L’Ajuntament de Vilafranca
reconeix el paper dinamitzador i vertebrador de
les associacions de veïns en la configuració i
creixement de la Vila. En aquest sentit, té en
compte el treball de les associacions de veïns
com a entitats que fomenten la participació
ciutadana i els valors del civisme, corespon-
sabilitat social, solidaritat, igualtat i justícia
social. Les seves actuacions s’han diversificat

amb els àmbits socials, culturals, educatius,
esportius i de lleure.
Al mateix acte, es va presentar el manifest
Vilafranca i tu, junts pel Civisme amb l’objectiu
que els ciutadans i les ciutadanes, les entitats,
les associacions i les institucions puguin signar
el propi compromís amb Vilafranca de ser
protagonistes actius per afavorir un canvi i una
millora en el civisme i la convivència ciutadana
a la ciutat. Aquest document es podrà recollir
en diversos espais municipals i en entitats
col.laboradores i a la pàgina web de l’Ajuntament
de Vilafranca http://www.vilafranca.net.

vilafranca i tu, junts pel civisme
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El voluntariat pel civisme: el compromís i la
coresponsabilitat per a la convivència ciutadana

La campanya de civisme compta amb un bon nombre de persones, veïns i veïnes de Vilafranca,
que s’han ofert com a voluntariat cívic. Aquestes persones dedicaran part del temps lliure a millorar
els aspectes de civisme i convivència ciutadana.

La funció del voluntariat cívic serà informar i sensibilitzar la població sobre què és el civisme i com
es pot ser més cívic a la ciutat, explicant, amb l’ajut de suports impresos, els recursos que tenim
al nostre abast, els comportaments correctes i les possibles sancions que es deriven de l’incompliment
de les ordenances.

El voluntariat anirà per parelles i proveït d’identificació. Seran coordinats pel responsable de la
campanya, el qual derivarà cada anomalia, actitud incívica o negligència al departament municipal
corresponent, per tal d’actuar amb la màxima celeritat.

La tasca del voluntariat es desenvoluparà als barris de la Girada, Centre Vila i Sant Julià, de forma
inicial ja que s’ha obtingut el suport de les AVV de la Girada i de Sant Julià i de l’Associació de
Comerciants Centre Vila. Posteriorment es podria implantar a altres barris sempre que s’obtingui
el compromís de coresponsabilitat de la respectiva associació de veïns.

vilafranca i tu, junts pel civisme
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MANIFEST: VILAFRANCA I TU, JUNTS PEL CIVISME

Vilafranca és una ciutat dinàmica, moderna i amb una bona qualitat de vida, amb un
component humà que es caracteritza per la tolerància, el respecte i la solidaritat amb els altres.
És un espai de convivència, d’hospitalitat, de creativitat, d’intercanvi cultural, social, econòmic...,
un espai de relació on la gent està satisfeta de viure-hi, on tothom té un lloc i és benvingut.
Ara és el moment de fer una reflexió sobre Vilafranca com a espai de convivència. La ciutat és el
marc de la nostra relació amb persones i col·lectius diferents. Relació que sempre és beneficiosa
i enriquidora perquè significa perfeccionar, intercanviar i comunicar coneixements i experiències.
Per això, pensem que més enllà dels interessos i de les opinions particulars, és necessari que tots
els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca, les entitats, les associacions  i les institucions signem
un compromís amb la ciutat amb l’objectiu de millorar-la.
Així doncs, volem:
1.-Fomentar el tracte respectuós amb les persones i l’entorn, l’ús correcte dels béns públics, el
mobiliari urbà i els equipaments comunitaris.
2.-Vetllar per aconseguir una ciutat més amable i acollidora. Hem de participar activament per tal
de millorar tots aquells comportaments que, conscientment o no, es facin de manera poc solidària
amb la nostra societat.
3.-Treballar conjuntament per reconduir aquelles actituds contràries al civisme i a la convivència
ciutadana.
4.-Fer que el civisme sigui una manera de conviure de tota la societat. Un projecte plural de
consciència cívica dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilafranca, la ciutat, la casa comuna de
les aportacions plurals de tots i de totes. Instrument de diàleg permanent entre els que tenen més
i els que tenen menys, entre els que tenen unes possibilitats de vida més completes i les persones
amb discapacitats, entre generacions, entre sexes...
5.-Assumir la normativa municipal creada especialment per ordenar jurídicament el desenvolupament
de les diferents matèries i aspectes que conformen Vilafranca pel civisme. En aquest sentit, donarem
suport a les accions que reforcin el compliment d’aquesta normativa.
6.-Afavorir la col·laboració activa dels vilafranquins i de les vilafranquines per a la ciutat, amb
l’objectiu d’enriquir al màxim aquest projecte de ciutat i potenciar aquelles iniciatives que ajudin
a difondre la participació i el civisme entre la ciutadania.
7.-Comprometre’ns  lliurement a convertir Vilafranca pel civisme en un repte comú per fer realitat
una ciutat millor, que aconsegueixi nivells de qualitat més alts  i que satisfaci els anhels comuns
de millora de tots els vilafranquins i les vilafranquines. Que el civisme i la urbanitat siguin les
millors garanties per a la defensa i  la millora de la qualitat de vida i de la convivència a Vilafranca.
8.-Facilitar a la ciutadania de Vilafranca consciència i acció sobre la seva dimensió pública.

vilafranca i tu, junts pel civisme
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Gaudir de la companyia d’un animal
Gaudir de la companyia d’un animal a casa és,
en la majoria dels casos, una experiència
gratificant. Són moltes les compensacions que
pot donar a una família o a una persona que
viu sola, un gos o un gat.

Però abans de fer el pensament d’incorporar
un nou membre caní o felí a la família ens hem
d’informar de les seves necessitats i de les
obligacions que tindrem cap a ell i cap als altres.

En primer l loc hem de conèixer les
característiques pròpies de la raça de l’animal
que volem adquirir i valorar si disposarà de
l’espai adequat i de les atencions que li caldran.
Els gossos, per exemple, no poden romandre
sols la major part del dia ja que, en sentir-se
sols, pateixen i poden ser causa de molèsties
al veïnat amb els seus lladrucs. També caldrà
que pensem si les mides de l’espai de què
disposem són adequades a la mida de l’animal.

Si volem tenir un gos, cal que ens informem si es tracta d’una raça de les considerades potencialment
perilloses, ja que en aquest cas haurem de disposar prèviament d’una llicència municipal i tenir
en compte un seguit d’aspectes específics.

Un cop que estem convençuts que ens en podrem fer càrrec i pensant que viurà uns dotze o catorze
anys entre nosaltres, hem d’estar disposats a dedicar-li les atencions que es mereix: educar-lo
correctament, alimentar-lo i abeurar-lo regularment, treure’l a passejar, en el cas dels gossos, donar-
li les atencions veterinàries que li calguin, identificar-lo, amb microxip o tatuatge i censar-lo a
l’ajuntament. També serà molt recomanable esterilitzar-lo, per tal d’evitar gestacions no desitjades,
que són la primera causa dels abandonaments.

Quan sortim al carrer amb el nostre gos, hi ha dues coses de les quals mai ens hem d’oblidar:
prendre un parell de bosses per recollir les seves deposicions i portar-lo lligat. Si té tendència a
ser agressiu o mossegar també haurà de portar morrió.

Aquests són els principals aspectes a tenir en compte, tot i que el millor serà assessorar-nos per
un centre veterinari que són qui millor coneixen les necessitats dels animals.

A Vilafranca, el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia recull una mitjana d’un gos o un gat
cada dos dies. Molts d’aquests animals abandonats segurament algun dia varen ser membres d’una
família que no s’ho va rumiar prou abans d’acollir-lo per després...

vilafranca i tu, junts pel civisme


