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Sota el lema “Governem-nos”, Marta Jofra i Josep Maria Domènech s'han trobat amb La
Independent fent un recull de les seves propostes.

En aquesta trobada, la número 3 i el número 1 de la CUP vilanovina aposten pel
blindatge dels drets socials i la lluita contra les injustícies que es viuen en aquesta ciutat
i arreu del país entre les quals, les mes importants, les relacionades amb l’accés a
l’habitatge, a una alimentació equilibrada i a la qualitat dels serveis bàsics com ara la
sanitat i l’educació públiques, entre d’altres.

No pretenen demanar el vot a ningú; no tenen cap “líder” o “lideressa” encapçalant la llista: Mar
ta Jofra i Josep Maria Domènech
assumeixen que les seves tasques, en el cas d'aconseguir -a ser possible- el mateix numero
d’escons a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, son les de representar i lluitar per les propostes
del seu programa i no fer exercici del poder com a “figures de partit”. Limitació de sous i
mandats, el “no” als càrrecs de confiança, consultes vinculants i assemblearisme són les eines
de treball per assolir la representació democràtica transparent i directa que pretenen.

A l’eix de drets socials del programa polític de la CUP de Vilanova hi ha 10 temàtiques
relacionades amb la protecció dels drets de les persones, on el feminisme i l’alliberament de
gènere, son punts claus per tal d’arribar a l’equitat en tots dos àmbits: el privat (treballs
domèstics, cura de membres de la família: joves i gent gran) i el públic (gestió del poder),
mostrant tolerància zero davant d’actituds sexistes siguin per raons de gènere o per opció
sexual, o davant d’actituds xenòfobes contra persones migrades, lluitant –en definitiva- contra
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el racisme.

Aquesta informació més detallada la podreu trobar en l’entrevista que La Independent ha
realitzat. Anar al vídeo
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