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Durant la present legislatura,
des de certs sectors polítics s’ha
exigit a la CUP “responsabilitat”,
“que es mulli”, “que és l’hora
d’escollir entre blanc o negre” i
un seguit de retrets, que en cap
cas aprofundien en l’anàlisi política i en els discursos ideològics
de fons. D’altra banda, davant de
la conjuntura política i institucional en què ens trobàvem, des
de la CUP es va apostar per treballar cap a una nova majoria de
forces a l’Ajuntament per intentar desencallar la situació actual. El resultat va ser el programa “Cinc motors per al canvi”.
Ara ha arribat el moment de triar i
encarar nous reptes polítics i institucionals. No ens hem amagat mai
de les nostres responsabilitats que
són, per sobre de tot, amb el poble
de Vilafranca. Assumim els nostres
compromisos adquirits amb els i
les vilatanes en les passades eleccions. Per a nosaltres, responsabilitat és prendre decisions amb raonament, treball i visió de futur.
Pensem, en canvi, que prendre decisions seguint a cegues dinàmiques
partidistes, sense raonaments ni
projectes polítics, és una actitud
irresponsable. Per aquest motiu
vam presentar el nostre document
de treball, amb la intenció que per
sobre de tot deﬁnís un projecte global per a Vilafranca. Un projecte basat en la justícia social i la igualtat
d’oportunitats, en la democràcia
participativa, en el respecte al territori, en un model d’urbanisme sostenible i per la defensa i la potenciació de la cultura del nostre poble.
Una proposta que busca també solucions especíﬁques per transformar el model social i econòmic que
actualment es troba en crisi.
Així, doncs, ens vam plantejar quin
camí havíem de seguir per tal d’exercir, amb la màxima honestedat,
la nostra responsabilitat i compromís polític; creiem fermament que
aquest camí de responsabilitat ha
de ser des de Vilafranca i per a Vilafranca, lluny dels dictàmens de les
cúpules de partit (de Barcelona o de
Madrid). Aquest camí tampoc passa
per estar en contra de tot pel simple
fet de ser a l’oposició, cal assumir i
continuar treballant propostes i
projectes com portem fent des de
l’inici de la legislatura.
Des de la CUP entenem la responsabilitat com el treball diari per Vilafranca i per la seva gent, amb transparència, actitud constructiva i
honradesa. I el nostre és el treball
diari per un canvi de les formes de
fer política i per la transformació social, per trencar amb les estratègies
econòmiques i les polítiques partidistes enquistades en molts dels
partits amb representació a l’Ajuntament de Vilafranca.
Això és el que ha estat fent la CUP
durant aquests últims anys, i ho seguirà fent, sigui quin sigui el partit
que estigui al govern de la vila. El
guió per seguir aquest camí és el document “Cinc motors per al canvi”.
Davant l’oferta de la CUP a la resta
de forces polítiques de Vilafranca
per treballar un projecte polític per a
la vila i per encaminar una nova ma-

candidatura d’unitat popular

número 7

Valoració
de les reunions
amb CiU i ERC

joria per a Vilafranca, només CiU va
presentar un document de govern, la
resta de partits ens van premiar amb
el silenci. El PSC es va desentendre,
potser perquè pensava que sent al
govern no li calia, una mostra més de
la prepotència a la qual ens té acostumats i acostumades.
Per aquest motiu, la CUP es va reunir
en assemblea l’11 de març, i després
d’un debat i treball de mesos va assumir la responsabilitat de donar suport
a una moció de censura. Una moció
que castiga un partit socialista abanderat de la prepotència i la poca operativitat, nul en la seva acció política,
incapaç d’afrontar propostes socials
valentes i atrevides per combatre la
crisi econòmica capitalista actual,
que es nega constantment a modiﬁcar plans urbanístics, clarament encarats a la destrucció del territori,
i molt allunyats de les necessitats
reals de la gent de la Vila, sense fer
polítiques clarament d’esquerres i
desenvolupant polítiques liberals.
Arran de la nostra decisió, adoptada
en assemblea, hem escoltat un seguit d’improperis, despropòsits i
desqualiﬁcacions amb l’únic objectiu
de criminalitzar la decisió presa i el
treball polític desenvolupat, però
sense analitzar el treball polític de
fons que s’ha realitzat, ni les propostes plantejades per al futur de la Vila.
Des de la CUP hem estat molts mesos treballant, proposant, debatent
i exercint la responsabilitat i el compromís assumit, però encara se’ns
acusa de ser irresponsables. Caldria
recordar-los que és precisament la
irresponsabilitat del PSC el que ha
portat la vila i el seu govern a aquesta situació.
Per últim, i com a conseqüència de
la decisió presa en l’assemblea de la
CUP, l’alcalde Marcel Esteve va presentar la dimissió fa unes setmanes.
Segons el PSC aquesta decisió obeïa a
un intent d’afavorir la governabilitat
de Vilafranca. La realitat, però, és que
va dimitir per no afrontar una moció
de censura, per deixar pas al número
dos del partit, Francisco Romero,
pensant ja en les eleccions del 2011,
amb una acció absolutament irresponsable i partidista.
Des de la CUP seguirem defensant
el nostre ideari polític i la nostra
posició a l’Ajuntament. Un projecte respectuós amb el territori i els
vilatans i vilatanes, que defensi
la igualtat d’oportunitats entre
totes les persones, la transformació d’un model econòmic que ens
ha conduït a una crisi sistèmica i
amb traumàtiques repercussions
per a moltes persones i famílies.
Ara és el moment de treballar
amb valentia per a les persones,
allunyant-nos de les polítiques
d’aparador, de les receptes “de
pedaç” del govern, amb l’objectiu
de construir un nou projecte
col·lectiu que entengui que per
sobre de qualsevol interès particular hi ha el col·lectiu, la terra i la
llibertat. Ara, entre totes i tots
ho podem fer possible i des de la
CUP caminarem sempre vers
aquesta direcció.

CUP

El passat 15 de setembre de 2008 la
CUP va presentar el document “Cinc
motors per al canvi” amb el qual proposava a totes les forces polítiques,
amb voluntat de tirar endavant noves majories de govern a l’Ajuntament de Vilafranca, que fessin també l’esforç de redactar i fer públic un
document de govern per als pròxims
dos anys, per tal de poder desencallar la situació de paràlisi que vivia
l’Ajuntament (com a conseqüència
de la poca efectivitat de l’actual
equip de govern).
Davant d’això, l’única força política
que va posar sobre la taula un document i la voluntat de tirar endavant
aquest procés va ser CiU. És per això
que la CUP es va estar reunint amb
CiU i ERC per treballar un document
de govern per als pròxims dos anys.
Un document que posteriorment seria presentat a l’assemblea de militants i simpatitzants de la Candidatura d’Unitat Popular.
Les reunions es van basar en el document de govern que va presentar
CiU, ja que era la formació que aspirava a l’alcaldia. El document es va
anar analitzant per temàtiques i
cada partit aportava les seves esmenes, segons el seu propi document
elaborat prèviament. No obstant
això, ERC es va negar a elaborar cap
tipus de document o proposta de treball, argumentant que ells ja tenien
el seu programa electoral, redactat
per a les eleccions del maig de 2007,
com a document de govern.
Tot i aquest primer obstacle, no vam
voler frenar el procés i vam prioritzar
el fet de començar les reunions tot
esperant que les aportacions d’ERC
sorgissin en les taules de treball del
document de govern, però no fou
així. En cap de les reunions mantingudes, ERC va presentar cap esmena
per modiﬁcar ni el document de CiU
ni les esmenes pròpies de la CUP, de
manera que a la pràctica no han
plantejat idees de govern per als prò-

CIU

xims dos anys i, per tant, podem aﬁrmar sense por a equivocar-nos que el
document elaborat és un document
treballat per CiU i la CUP.
D’altra banda, durant tot aquest procés de treball, des de la CUP es va seguir amb la tasca política a l’Ajuntament, ja que és per aquesta tasca
que moltes persones han dipositat la
conﬁança en la CUP, i probablement
no s’entendria que treballar per
aconseguir una nova majoria a l’Ajuntament suposés paralitzar la resta de fronts de lluita política.
Des de la CUP es va proposar una
taula de partits per poder aprovar
entre tots els grups municipals uns
pressupostos que en temps de crisi
necessitaven el consens de totes les
parts. Però, ni CiU ni ERC hi van participar. D’aquesta manera, la taula de
partits es va rebentar i va perdre el
sentit. Tot i això, el vot desfavorable
de la CUP a la proposta de pressupostos del PSC va ser, una vegada més,
per culpa de la poca implicació del
PSC en les demandes expressades,
prioritzant de nou partides que no
veiem necessàries per davant de la
despesa social.
Al marge d’això, cal remarcar el paper
que ha jugat ERC durant tot aquest
procés; la formació republicana s’ha
dedicat a atacar sistemàticament i
de forma obsessiva la CUP. El paper
del regidor d’ERC de cara a la premsa
ha estat totalment destructiu, manipulant la realitat ﬁns al punt de mentir en declaracions realitzades als
mitjans de comunicació locals. No
hem entès aquesta postura, però no
creiem que aquesta sigui la millor
manera d’avançar en unes reunions
per arribar a un acord. La postura
dels membres de la CUP ha estat la
d’adoptar una actitud madura davant d’aquestes declaracions i atacs
infantils, obviant-los i prioritzant el
fet de poder acabar les reunions.

ERC

Així mateix, va haver-hi un punt
d’inﬂexió que va fer debatre internament la conveniència o no de seguir treballant amb aquests partits
o qualsevol altre. Aquest punt va
ser la inhibició de tota la resta de
partits a l’hora de defensar l’esmena a la totalitat (pactada a esquenes de la CUP) a la moció de la CUP
en defensa d’un ciutadà vilafranquí
atacat de forma directa i totalment
injusta (com s’ha pogut comprovar
posteriorment) per la justícia espanyola: el David de la Fornal. Ens
sembla evident que en el ple municipal no es pot actuar amb aquesta
opacitat i que cal donar explicacions al conjunt del poble davant de
certes actuacions o accions.
Aquest és un punt important, ja que
sempre des de la CUP hem valorat
molt més la praxis política que no
pas els discursos dels partits. No ens
serveix de res que puguem acordar
documents o pressupostos, si després els partits adopten actituds covardes, ja sigui davant la justícia espanyola, del Ministeri de Foment,
d’empreses concessionàries de peatges o, pitjor encara, davant de les
trucades que es fan des de les seus
dels partits situades a Barcelona o a
Madrid, i que fan que els polítics vilafranquins arribin a votar en contra
dels interessos dels ciutadans i ciutadanes de Vilafranca.
Així doncs, un cop ﬁnalitzat aquest
procés, des de l’assemblea de la
CUP es va analitzar amb deteniment i responsabilitat la resolució
d’aquest document, les actuacions
de tots els partits en els darrers
temps i la situació d’estancament i
incapacitat de tirar polítiques valentes i transformadores en què es
troba Vilafranca.
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Us presentem la“Carta”del prestigiós restaurant La Menjadora Socialista, on hi trobareu el degoteig
d’accions i actituds que reprovem mitjançant la moció de censura. Que vagi de gust!

Més de 100 raons
per signar
la Moció de Censura
Més de 100 motius
per millorar Vilafranca

Des de la CUP hem volgut fer un petit exercici memorístic i reunir les 100
accions i formes d’actuar del PSC que ens van portar a donar per acabat el
projecte d’en Marcel Esteve i de l’equip de govern municipal. Qüestions com
l’aprovació d’un Pla urbanístic que ha provocat i provoca un creixement
desproporcionat d’habitatges i que ha representat un encariment històric dels
preus; la democràcia de baixa intensitat, negant processos de participació com
els pressupostos participatius o el referèndum per la municipalització de les zones
blaves; manipulacions i incompliments d’acords del ple municipal que
provoquen que cada vegada la gent conﬁï menys en la política; privatització de
serveis municipals, aplicant polítiques clarament neoliberals i de dretes; creació
de càrrecs de conﬁança i pactes on només es negocien el repartiment de cadires;
uns sous desproporcionats si es comparen amb els de la resta de la població;
ocultació d’informació i gran engany de la base de muntatge i manteniment de
l’AVE que ﬁnalment ha signiﬁcat la pèrdua de milers de metres de terreny
agrícola. Tot això i molt més és el que ha provocat que prenguéssim aquesta decisió.
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Entrants

1.- No desenvolupament dels
pressupostos participatius, tot i
que l’equip de govern s’hi ha anat
comprometent en els plens municipals des del 2003.

per poder ser inaugurada per l’alcalde abans de les eleccions municipals
del 2007.
12.- Despreocupació per dinamitzar, digniﬁcar i intervenir públicament en l’urbanisme i la via pública del barri del Centre de Vilafranca.

2.- No compliment del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
en matèria de democràcia participativa, on s’estableix la realització d’una consulta popular cada legislatura i la creació de Grups de
Participació Ciutadana.
7.- Mala gestió amb el Ministeri de
Foment i ACESA que representarà
la instal·lació de peatges a Vilafranca amb la pèrdua de 150.000
metres quadrats pel municipi.
8.- Constants intervencions urbanístiques sobre terrenys agrícoles
o no urbans a pesar del fort creixement constructiu i dels milers de pisos buits existents en el nucli ja urbanitzat.

3.- Fer cas omís de les més de
3.000 signatures que demanaven
un referèndum sobre la municipalització de les zones blaves. La
gestió privada d’aquest servei implica que l'Ajuntament deixi d’ingressar uns 500.000 euros cada any.
4.- No elaboració d’un Pla d’Actuació Municipal per tal d’informar la població de les actuacions
previstes durant la legislatura i fer
una gestió municipal transparent.

13.- Aconseguir que a Vilafranca
existeixin milers de pisos buits i no
iniciar programes efectius per intentar entrar aquests pisos al mercat de
lloguer o de compra. Permetent, per
contra, el desenvolupament de nous
plans i la construcció de nous pisos
tot i no ser necessaris.
14.- Aplicació de polítiques neoliberals i de dretes, privatitzant la
gestió de serveis municipals: servei de recollida de brossa o de neteja,
equipaments públics, aparcaments,
escola de música, consergeria esportiva, complex aquàtic, etc.

recollida de residus. La principal
conseqüència la trobem en l’augment,
exagerat, durant molt de temps, del
rebut de la recollida de la brossa.

DEMOCRÀCIA DIRECTA
I PARTICIPACIÓ
24.- Elecció “a dit” dels administradors de la Festa Major.

19.- Pèrdua de més de 750.000 metres quadrats de sòl agrícola en els
darrers 6 anys (equivalent a 75
camps de futbol).

25.- Comportament prepotent i
d’exclusió de la resta de forces polítiques municipals que no comparteixen les idees o el model de municipi
de l’equip de govern socialista.

20.- Existència de barreres arquitectòniques sense resoldre’s durant anys, tot i la queixa constant
de persones amb mobilitat reduïda.

26.- Poc compromís real i de col·laboració amb les entitats i el conjunt
del teixit social del municipi.

21.- Cap avenç en la connexió de
Vilafranca amb Barcelona i Tarragona, ja sigui en tren o en bus interurbà, des de fa dècades.

9.- Mala gestió del procés de soterrament i cobriment de la via del
tren que suposa sorolls i esquerdes
pels veïns i veïnes de la zona, i que
ara el Ministeri no vol resoldre.
10.- Desenvolupament d’un model
urbanístic que fomenta la liberalització de milers de metres quadrats
de sòl, amb la qual cosa s’ha afavorit
l’especulació i s’ha participat activament amb la bombolla immobiliària.
Conseqüències del model: encariment desproporcionat dels preus dels
habitatges i destrucció del territori.

5.- Deﬁciències en els arranjaments de la via pública i dels carrers de Vilafranca: pedaços de quitrà a l'asfalt en la majoria de carrers
transitats de la vila, mal enrajolat de
carrers, manca de manteniment de
l’estat dels carrers... això provoca
que, quan plou, l’aigua es quedi estancada de manera que esquitxa els
vianants que circulen per la vorera. A
Vilafranca les rajoles “ballen soles”!
6.- Incompliment dels acords de
ple municipal aprovats per la majoria dels grups municipals per impulsar la Vegueria Penedès.

P
i seg

15.- Eliminar el local de joves de
Vilafranca (l’ETC) i deixar aquest
sector de la població sense un espai
des de fa 7 anys per desenvolupar
activitats.
16.- Amagar constantment les
llistes d’espera de Serveis Socials
que en algunes ocasions superen els
més de 2 mesos d’espera per a una
primera entrevista.
17.- Canvi de circulació del Carrer
de Santa Clara sense ni tan sols tenir en compte l’opinió del veïnat i
dels afectats o, el Pla de Mobilitat.

11.- Sobrecost de 200.000 € de les
obres de la rambla Nostra Senyora

18.- No fer res durant molts anys
per tal de millorar la gestió de la

22.- Destrucció sistemàtica de
l'arbrat de molts espais signiﬁcatius de Vilafranca (passeig Rafael
Soler, plaça Milà i Fontanals, rambla
Sant Francesc, avinguda de Barcelona, plaça Pau Casals...), sense opció
a replantar-los.
23.- Permetre el deteriorament de
la nostra història i patrimoni arqueològic; no actuar per salvaguardar les troballes arqueològiques i
permetre que aquestes s'acabin destruint; com per exemple les restes de
la muralla medieval en diferents
trams de la vila.

27.- Intent d’instal·lar un tanatori
- crematori al barri de les Clotes
sense previ avís i consulta als veïns i
veïnes, i incomplint la llei quant a les
distàncies de seguretat. Els veïns i
veïnes organitzats en plataforma
van ser criminalitzats pel PSC.
28.- Restar competències al Consell de la Festa Major.
29.- Enganyar la ciutadania amb
canvis d’alcalde a mitja legislatura.
30.- Manipular la jornada de participació ciutadana referent a l’elaboració de l’Agenda Urbanística.
31.- Inici del Pla del carrer del Comerç enganyant els petits propietaris (famílies de treballadors/es)
i a tots els grups municipals fent-nos
creure que s’havia consensuat
amb els veïns i veïnes, quan molts
d’aquests no en sabien res. Conseqüència? L’equip de govern no va
rebre cap suport, es va aturar el Pla
i els veïns/es es van escandalitzar.
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possibilitat que la gent hi pugui accedir econòmicament i gastar més
sòl agrícola del municipi.

SERVEIS I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
54.- Permetre que SABA actuï amb
total impunitat quan usa il·legalment l’escut municipal i es fa passar d’aquesta manera per l’Ajuntament de Vilafranca.

INCOMPLIMENT D’ACORDS
DEL PLE MUNICIPAL.
61.- Incompliment de la creació
de la comissió per vetllar pel patrimoni arqueològic de la Vilafranca
medieval.

Primers
egons plats

32.- Negar-se a participar en debats públics sobre el Pla Urbanístic
General o sobre la ubicació de l’estació de trens regionals.
33.- Provocar la baixa participació
de les entitats en aquells òrgans i consells sectorials de caràcter municipal
en no fer-se efectiu alguns dels acords
presos en les comissions de treball.

PÈRDUA D’AUTONOMIA
MUNICIPAL
40.- Nefasta gestió amb el Ministeri de Foment pel pas de l’AVE per
la vila i endeutament pel que fa al cobriment de la via amb un cost de 24
milions d’euros.
41.- Manca de seguiment i/o pressió pel retard del nou Centre d’Atenció Primària (CAP).

55.- Permetre que l’empresa gestora del complex aquàtic discrimini i
impedeixi l’activitat normal d’entitats com el Club Natació Vilafranca.

42.- Engany referent a la base de
muntatge: l’equip de govern socialista va amagar durant mesos la pèrdua
de 170.000 metres quadrats de sòl agrícola per a la instal·lació d’una base de
manteniment i de muntatge de l’AVE.

56.- Mala gestió de l’alberg municipal. Des de la seva creació, ha estat infrautilitzat i no s’han tingut en compte
les potencialitats de l’equipament.

43.- Nul·la oposició davant les
moltes infraestructures i plans
urbanístics que volen instaurar al
Penedès o al terme municipal de
Vilafranca des d’administracions superiors: 4t cinturó, AVE, C-15, peatges,
CIM Penedès, ARE de les Bassetes...
34.- Criminalització i amenaces
de perdre les subvencions a les
entitats culturals i balls de la festa
major que reclamaven una festa major més participativa i oberta, signants del manifest: “Una festa major
de tothom i per a tothom”.

47.- No elaboració d’una agenda
urbanística per tal de realitzar una
millor gestió del creixement de la vila.

URBANISME
44.- Gastar-se 300.000 € en una
rotonda.

48.- Aprovació d’un Pla General
(POUM) que ha provocat un creixement desproporcionat de Vilafranca i un fort encariment del preu
dels habitatges a la vila.

57.- Mantenir el saló de plens com
quelcom senyorial i no adequar-lo
com un espai de treball amb les eines necessàries per realitzar aquesta tasca.
58.- Retards en les obres de l’aparcament de l’Espirall.

49.- Deixar construir un aparcament de vehicles al carrer Papiol
que no compleix normatives per
ser d’ús públic i que serà destinat a
desguàs municipal.

HABITATGE
50.- No foment de les polítiques de
lloguer d’habitatges.
51.- Aconseguir que Vilafranca
arribés a ser el municipi de l’Estat
espanyol on més havien crescut
els preus dels habitatges tant de
nova construcció com de segona mà.

37.- No creació d’un Consell de la
Vila o de Ciutat, òrgan de participació regular del municipi (compromís
electoral del PSC).

VIA PÚBLICA
38.- Places grises i dures de ciment seguint el model metropolità.
39.- Reurbanització de la plaça
Milà i Fontanals sense tenir present l’opinió dels veïns i veïnes i
sense preveure les possibles utilitzacions com a espai públic.

45.- Modiﬁcació puntual del POUM
en beneﬁci de Caixa Penedès, saltant-se la normativa i el procés habitual, cedint interessos municipals en
beneﬁci de l’entitat privada.
46.- Intent de realització d’una
Àrea Residencial Estratègica a les
Bassetes amb la creació d’un nou
barri dormitori que suposaria la
construcció de mil pisos més sense

52.- Limitar-se a demanar a les
promotores urbanístiques el mínim permès per la llei (20 %) d’habitatges de protecció oﬁcial, tot i tenir possibilitats d’exigir-ne un
percentatge molt més alt.
53.- Descapitalització dels habitatges de protecció oﬁcial construïts, tot promovent-ne la venda.

63.- No creació de l’oﬁcina de seguiment de la Llei de Barris a
l’Espirall, tot i l’aprovació del ple
mesos enrere.
64.- No desenvolupament del Pla
d’Actuació Urbanística Municipal, instrument que permetria una
temporització del creixement de la
vila, tal com s’havia aprovat al ple
municipal.
65.- Incompliment d’un acord de
ple per a la creació d’un Consell
Municipal pel català amb l’objectiu d’augmentar l’ús de la llengua
catalana a la vila, de vetllar pel
compliment de la Llei de Política
Lingüística i de treballar per la presència del català a tots els nivells.

35.- Nul·la capacitat de negociació
en els pressupostos municipals.
36.- Negació d’espais públics o
places a entitats de la vila comunicant-ho dos dies abans de la realització de l’acte.

62.- Incomplir l’acord de ple en el
qual es demanava penjar l’estelada al balcó de l’Ajuntament l’11
de setembre per commemorar el
centenari de la senyera estelada,
i impedir que la resta de regidors
complissin l’acord de col·locar l’estelada al balcó.

66.- No compliment de l’acord de
ple de retolar les entrades de la
vila amb el nom del municipi agermanat, Puerto Cabezas.
59.- Mala gestió de la instal·lació
dels ascensors en alguns ediﬁcis
de l’Espirall, permetent la demora
constant i sense explicacions de l’empresa encarregada de les obres. En alguns casos, alguns ciutadans/es no
van poder sortir de casa seva perquè
no tenien escala per baixar o pujar.
60.- Deixadesa per part de l’Ajuntament dels usuaris/es de la Residència del Carme que van ser traslladats al Centre Sociosanitari Ricard
Fortuny, i que va provocar que deixessin de rebre el servei de qualitat
que ﬁns llavors havien tingut a la Residència del Carme.

VEGUERIA PENEDÈS
67.- Posició contrària a la Vegueria Penedès i criminalització de la
Plataforma per una Vegueria Pròpia.
68.- Boicotejar la comissió paritària entre Ajuntament i Plataforma per una Vegueria Pròpia amb
l’objectiu de diﬁcultar el treball cap
a la Vegueria Penedès.
69.- Fer arrencar els cartells de la
Vegueria Penedès per operaris
d’Urbaser, just abans de les eleccions municipals de 2007.

l’arrel de vilafranca
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Postres

MOBILITAT
70.- No compliment dels terminis del Pla de Mobilitat que porta
anys de retràs.

76.- Pèrdua de gran quantitat
d’espai agrícola (sòl d’especial protecció agrícola) amb la base de manteniment de l’AVE als afores de la vila.
77.- Incomplir el “pla de xoc” de
Medi Ambient i no crear una nova
plaça en aquest àmbit tot i haver-se
aprovat en els pressupostos del 2008.
78.- Despreocupació pels residus
d’AGMA abocats a la Serreta.
79.- Permetre una subestació elèctrica en el terme municipal de Vilafranca, amb la corresponent pèrdua
de més sòl agrícola i sense obligar a
complir a Fecsa - Endesa el manteniment de les pantalles vegetals existents en el projecte ambiental.

vern. D’altra banda, el Saló de Plens no
és un espai accessible a entitats que
vulguin organitzar algun tipus d’acte.
85.- Abandonament i falta de suport (especialment econòmic) a
les Festes de Sant Raimon, que van
estar a punt de desaparèixer, si no
hagués estat per determinades entitats que van assumir la responsabilitat de tirar-les endavant.
86.- Caos en la regidoria de cultura
que en pocs anys ha patit el pas de
molts regidors i de diferents partits
(ICV, PSC, ERC), això ha diﬁcultat una
política cultural clara i estable.

71.- Absència d’una xarxa completa i integral de carrils bici.
72.- Engany quan es negava la
possibilitat real de la instal·lació
de l’estació de trens regionals al
centre per justiﬁcar la base de
muntatge als afores de Vilafranca i
potenciar així, encara més, el creixement de Vilafranca cap al municipi de la Granada.

87.- No ampliar el Casal de la Festa
Major tot i haver comprat l’ediﬁci
adjacent per un mal càlcul energètic
del mercat de la carn. Aquest ediﬁci
ara és usat per Fecsa-Endesa.
80.- Poc suport a les entitats i
diﬁcultats a l’hora de fer ús del nou
Auditori Municipal i de Cal Bolet.

88.- No creació del Patronat de
Cultura tot i la seva aprovació en el
ple municipal per unanimitat.

93.- Manca d’agilitat en matèria
de cooperació i discursos de bones
intencions poc factibles i mai realitzables, amb línies estratègiques
d’actuació no deﬁnides.

95.- No instal·lar la xarxa Wiﬁ al
centre de Vilafranca tot i haver-se
pactat en les ordenances de 2007.

98.- Malbaratar diners públics en
campanyes mediàtiques amb l’únic objectiu de fer propaganda de l’equip de govern, mostrant una visió
distorsionada de la realitat.

83.- Manca de suport als cursos
d’aprenentatge de català. Cada any
hi ha persones que es queden fora.

89.- Permetre que el Museu del Vi
perdés la categoria de museu per no
complir els criteris mínims establerts.

84.- No cessió del saló de plens per
fer-hi un pregó de les festes d’hi-

90.- No desenvolupament de la
Carta Arqueològica aprovada per

99.- Sous desproporcionats dels
regidors/es i de l’alcalde. En part,
conseqüència del pacte PSC-ERC
de l’anterior legislatura, que també
va fer augmentar el nombre de
regidors amb dedicació exclusiva.
100.- Penosa actuació davant la
defensa d’en David de la Fornal,
acusat arbitràriament per la justícia espanyola.
101.- Creació de càrrecs de conﬁança per tal de col·locar persones
a l’Ajuntament sense cap tipus de
concurs previ ni possibilitat democràtica d’accedir a la plaça.

AFERRAMENT AL PODER
96.- Fer cas omís de la denúncia del
Consell Audiovisual de Catalunya
que prohibia una campanya televisiva, creada per l’equip de govern, per
electoralista i per la manca de contingut d’interès per a la població.
97.- Utilització partidista i d’autopropaganda del butlletí municipal, L’Ajuntament Informa, on l’alcalde ha arribat a sortir en 27
fotograﬁes d’un total de 35 pàgines.

82.- No protecció de la Masia
Alaio, una masia del s. XVII, però
possiblement d’origen medieval
que es troba dins el terme municipal
de Vilafranca. Aquesta desprotecció
pot signiﬁcar l’enderrocament d’aquest patrimoni arquitectònic.

75.- No desenvolupament dels
Plans Especials de la Serreta i Sant
Pau planiﬁcats des de fa molts anys.

92.- Falta de compromís i implicació amb l’agermanament d’altres
pobles i ciutats, i poca sensibilització a l’hora de donar-lo a conèixer als
vilatans i vilatanes.

NOVES TECNOLOGIES
94.- No compliment de les normatives d’accessibilitat de la pàgina
web municipal.

81.- No compliment de les funcions de polivalència del nou Auditori Municipal.

74.- Canalització de les rieres i
destrucció de l’ecosistema mediambiental de la zona.

91.- No disponibilitat del molts
equipaments públics en períodes
de vacances, com ara l’Escorxador, que és l’espai dedicat a les
entitats que de manera altruista
fan la seva labor.

CULTURA I PATRIMONI

73.- Inexistència d’un servei de
bus cap a la Universitat Autònoma de Barcelona.

MEDI AMBIENT

ple amb la conseqüent pèrdua de
part de la història de Vilafranca.

102.- Intent d’instal·lació de càmeres de vigilància a la via pública atacant greument la llibertat
personal dels vilafranquins/es, proposada en el Pla d’Ordenació d’Establiments Comercials. Davant la
pressió popular es van fer enrere.
103.- Batudes policials indiscriminades de persecució encoberta a la
immigració al carrer St. Pere o recentment a la plaça Milà i Fontanals.
104.- Utilitzar la policia local per
treure les pancartes dels col·lectius de l’esquerra independentista.
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L’assemblea de la CUP
de Vilafranca decideix!
Durant pràcticament un any, la
CUP ha realitzat un procés de
treball i anàlisi de la conjuntura
política a Vilafranca amb la ﬁnalitat de buscar una nova majoria
basant-se en el treball polític i en
les propostes programàtiques
per a Vilafranca. El primer pas va
ser demanar a la resta de forces
polítiques un document de govern bàsic que la CUP va materialitzar amb el seu “Cinc motors
per al canvi”. Posteriorment es
va procedir a l’anàlisi dels documents presentats per les altres
forces polítiques (en aquest cas
només el de CiU, ja que va ser l’únic que es va presentar). Aquest
fet va derivar cap a l’obertura
d’una taula de debat i diàleg entre la CUP, CiU i ERC (aquests últims, a pesar de no publicar cap
document polític, també es van
voler sumar a les taules de debat). Del resultat de tot aquest
treball, en va sortir el document
ﬁnal de CiU.
Durant aquest procés, com ja s’ha
anat explicant, l’activitat política a
la vila ha continuat i la CUP ha seguit
treballant activament, fent les propostes adients per continuar implementant el projecte polític de l’esquerra independentista a Vilafranca.
Arribats a aquest punt era el moment que l’assemblea de la CUP fes
una valoració de la proposta programàtica de CiU i analitzés la situació
política actual a la vila. A partir d’aquests dos eixos, l’assemblea de la
CUP havia de prendre una decisió
per desencallar la situació política i
institucional, i mirar de fer un pas
endavant en favor del necessari
canvi de model en la gestió i formes
de governar de la vila.
En la proposta ﬁnal de document de
govern, CiU va incorporar algunes
de les propostes del document
“Cinc motors per al canvi”; en
alguns casos amb més encert que
en d’altres. La CUP vol deixar clar
d’entrada que aquest no és el seu
document, sinó el de CiU; per tant,
a pesar que algunes veus han intentat distorsionar interessadament la
realitat amb l’objectiu de desgastar
la formació independentista,

aquest document no representa un
pacte de govern. El document polític
de la CUP ha estat, és i serà els “Cinc
motors per al canvi”.
Per temàtiques, en el document ﬁnal
de CiU s’han incorporat propostes de
la CUP en matèria de democràcia
participativa, foment de l’ocupació,
policia comunitària, igualtat de gènere, urbanisme, mobilitat o cultura.
En alguns casos pot compartir una
visió general, però també és cert que
no es coincideix en punts del document. En d’altres àmbits, com ara el
de serveis socials, es va partir de propostes molt distanciades, dos models molt diferents. En el document
ﬁnal s’han introduït modiﬁcacions
signiﬁcatives respecte la proposta
inicial de CiU per tal d’incorporar
propostes de la CUP.
L’assemblea de la Candidatura també
va valorar la situació política a la vila
i, d’aleshores ençà, tot i que han passat pocs dies, ja hi ha hagut molts
canvis i moviments a la vida política
vilafranquina. Cal dir que molts d’aquests esdeveniments que se sospitaven han acabat succeint, com ara
la dimissió de l’alcalde Marcel Esteve.
La situació política el dia 11 de març
era d’un estancament preocupant en
el govern de l’Ajuntament i en el ple
municipal. Aquest estancament s’arrossegava des de l’inici de la legislatura, donada la correlació de forces
polítiques resultant de les eleccions
municipals del 2007 i la poca voluntat
d’entesa de l’equip de govern socialista, immers en una dinàmica de majories absolutes des de fa molt anys.
El PSC, que tenia la responsabilitat
de governar i, per tant, de buscar un
consens per tirar endavant totes les
propostes presentades en el ple municipal, va arribar a l’extrem d’incomplir
acords de ple (pràctica que ja s’havia
donat en l’anterior legislatura).
En aquesta legislatura el PSC no ha
sabut governar sense les seves dues
crosses tradicionals, ja que no feien
majoria absoluta com en les passades legislatures. En aquesta nova situació, no han sabut treballar d’una
altra manera i arribar a acords amb
les altres forces. No han pogut fer i
desfer com abans.

Així, doncs, en l’assemblea de la CUP
es van debatre tots aquests aspectes
per prendre una decisió. La decisió presa va ser la de donar llibertat als regidors per signar la moció de censura;
una moció que no és contra l’alcalde
en concret sinó contra l’equip de govern del PSC. Coneguda i feta pública
la decisió, totes i tots hem vist com el
PSC ha intentat maniobrar fent equilibris per veure si “sonava la ﬂauta”.
La CUP no és entusiasta de les propostes de govern de CiU, però, en
aquestes circumstàncies, han demostrat voluntat de treballar i tirar endavant; han escoltat les propostes plantejades, cosa que el
PSC no ha fet, i per això s’ha arribat a aquesta situació d’estancament totalment insostenible.
Per tant, la CUP dóna suport a la
moció de censura, però, com ja ha
dit per activa i per passiva, no formarà part de cap govern. Seguirà
treballant com ha fet ﬁns ara per
Vilafranca, pels vilafranquins
i vilafranquines, per la defensa
del territori, per una societat
més justa i per un canvi de model
polític, social i econòmic.
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Canvi de cares
per a un mateix projecte
La decisió de la CUP de donar
suport a la moció de censura va
precipitar la dimissió de l’alcalde,
Marcel Esteve, per poder investir
Francisco Romero com a nou
alcalde de Vilafranca.
La decisió presa per la CUP de
Vilafranca del Penedès, de donar suport a la moció de censura contra el
govern municipal, va provocar la dimissió del ﬁns llavors alcalde, Marcel
Esteve, el passat dilluns 16 de març
en un ple extraordinari. El PSC va forçar la seva renúncia, i amb aquesta
estratègia pretenia neutralitzar
la moció de censura promovent
un relleu a l’alcaldia.
D’altra banda, el passat divendres 20
de març va tenir lloc un ple d’investidura per escollir el nou alcalde de Vilafranca. Tal i com s’especiﬁca en el
ROM (Reglament Orgànic Municipal),
el nou alcalde ha de sortir per majoria
absoluta (el vot favorable d’un mínim
d’11 regidors/es), i si no és el cas, automàticament s’investeix alcalde al
representant de la llista més votada
de les darreres eleccions municipals
(en aquest cas va ser el PSC).
Tal com ja s’havia anunciat, cada
grup municipal es va votar a ell mateix, menys ERC que va votar en
blanc, i el resultat va ser el següent:
Francisco Romero (PSC) 8 vots, Pere
Regull (CiU) 8 vots, Xavier Navarro
(CUP) 2 vots, Josep Ramon Sogas (PP)
1 vot i Bernat Villaroya (ICV) 1 vot.
D’aquesta manera, l’anterior tinent
alcalde i portaveu del grup municipal
del PSC, Francisco Romero, va ser nomenat nou alcalde de Vilafranca.

Des de l’esquerra independentista
no es va creure que la solució passés
per un relleu en la ﬁgura de l’alcalde
(d’Esteve a Romero), ja que el projecte polític i l’equip de govern eren
el mateix. Enteníem que aquest relleu no canviava les circumstàncies
polítiques de fons que van motivar
la necessitat de forçar un canvi a
l’Ajuntament de Vilafranca, així
que vam continuar apostant per
la moció de censura, tal com es
va acordar a l’assemblea de la CUP
del passat 11 de març i, per tant,
es mantenia intacta la voluntat
d’apartar el PSC del govern.
A partir d’aquí la CUP va comunicar
a CiU que estava a l’espera que la
moció de censura es presentés per
tal que els regidors de la Candidatura d’Unitat Popular la poguessin
sotasignar.
Arribats a aquest punt només faltava per conèixer la postura d’ERC
sobre la moció. Postura que es va
conèixer 15 dies més tard, ja que
el partit republicà no va celebrar
l’assemblea per prendre una decisió
i posicionar-se al respecte ﬁns al 28
de març.
Finalment l’assemblea d’ERC va decidir per majoria donar suport a la
moció de censura i estudiar la possibilitat que el seu regidor entrés
al nou govern. Opció, però,
que de moment han descartat.
Així, Pere Regull va iniciar els tràmits
per presentar la moció de censura,
i els 8 regidors de CiU, els 2 de la CUP
i el regidor d’ERC la van ﬁrmar. La
moció va entrar al registre de l’Ajuntament el dilluns, 6 d’abril.
Tal com marca el reglament de funcionament intern de l’Ajuntament
(rom), el ple extraordinari per votar
la moció de censura va quedar convocat automàticament per les 12 hores del proper dilluns, 20 d’abril.

Treballar des de
l’oposició, reforçar
la unitat popular!
O perquè no entrem a
l’equip de govern
Existeixen uns motius i unes raons
ideològiques i polítiques que han
motivat que des de la CUP no s’entri
a formar part d’aquest i de cap equip
de govern i restar així, a l’oposició.
Un posicionament sovint incomprès des de la lògica partidista i
electoralista que impera en el moment present, on el poder es converteix en un objectiu en si mateix.
No obstant això, i a pesar que des
de la campanya electoral de 2007 ja
es va incidir en aquest aspecte de
no formar part de cap govern com
a força minoritària, vam entendre
que donada la situació política existent a Vilafranca (orfe de projectes
i lideratges polítics, manca de majories clares que permetin governar
amb estabilitat) calia treballar conjuntament -amb les altres forces
polítiques que així ho desitjavenper establir una nova majoria política i per deﬁnir un projecte col·lectiu
de Vilafranca. Un procés necessari i
un factor positiu per als ciutadans
i ciutadanes del municipi.
Des de bon principi, quan vam iniciar les converses amb CiU, i posteriorment també amb ERC, per tal de
cercar noves majories a l’Ajuntament de Vilafranca, des de la CUP
els vam expressar la nostra intenció
de romandre a l’oposició, i ho vam
fer públic a través dels mitjans de
comunicació. L’objectiu de la CUP,
en les circumstàncies actuals, no és
assumir o assimilar els òrgans de
poder municipal sinó continuar treballant sobre la base de propostes
polítiques que conﬁgurin una nova
realitat transformadora pel municipi i sobre la base de treballar vers la
unitat popular.
D’altra banda, cal remarcar que el resultat d’aquestes taules de treball no
és un acord programàtic amb CiU,
sinó que, simplement, el que s’ha
pretès és donar sortida a la situació
d’ingovernabilitat que patia l’Ajuntament. En tot aquest procés, ens hem
limitat a esmenar el programa de govern presentat per CiU. El resultat
d’aquestes reunions és el programa
de govern de CiU que, òbviament, no
recull totes les nostres aportacions.
En el seu moment, ja vam presentar
el nostre document base, “Cinc motors per al canvi”, on es recullen alguns dels pilars del programa electo-

ral de l’esquerra independentista i on
s’apunten les prioritats programàtiques per als propers anys.
Actualment la CUP té 2 regidors sobre
un total de 21 presents en el consistori vilafranquí, per tant, entenem que
la nostra representació és insuﬁcient
per poder desenvolupar aquelles propostes bàsiques i transformadores
que com a CUP realitzarem el dia que
obtinguem una majoria clara a l’Ajuntament. En aquestes circumstàncies,
les possibilitats d’incidir en un govern de coalició són mínimes.
En canvi, des de l’oposició, tenim
la llibertat d’aprovar o rebutjar
les diferents propostes que des
de l’equip de govern es van realitzant, tal com ho hem anat fent
des de la nostra entrada l’any
2003. La CUP no va néixer per
donar estabilitat a un sistema
polític que s’allunya dels principis
de la justícia social o de la democràcia participativa, és a dir,
del poble. Si varem decidir entrar
en el joc electoral i institucional,
no va ser per reforçar-ne les normes sinó per mirar de modiﬁcar
aquelles que ens semblen injustes
i que sols serveixen perquè una
classe política s’aferri al poder
marcant unes prioritats que interessen a una minoria per sobre
de les necessitats reals de la
majoria de la població.
Les prioritats del nostre treball i del
nostre projecte és vers la col·lectivitat, les persones, el territori i el municipi en general, no vers el reforçament d’un sistema que, immers en la
legalitat espanyola, ens continua
oprimint com a poble. Per aquest motiu, hem treballat i treballarem per
reforçar aquelles polítiques que caminin vers l’alliberament nacional i social de les persones i del poble català,
però sempre des de l’àmbit que ens
pertoca: el treball de base i al costat
de les persones.
Per tot això, des de la CUP opinem
que els resultats electorals del
2007 ens col·loquen a l’oposició,
tot esperant que en un futur
les urnes avalin el projecte de
l’esquerra independentista.
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Entrevista. Otger Amatller va anunciar fa unes setmanes que deixarà el
càrrec de regidor a l’Ajuntament de Vilafranca. L’Otger porta exercint de regidor
des del maig del 2003 quan la CUP va obtenir un regidor després de les eleccions
al consistori vilafranquí. A les eleccions del maig de 2007, la CUP va obtenir
dos regidors, la qual cosa va permetre l’entrada de nou de l’Otger, juntament
amb el Xavi Navarro. Durant aquests 6 anys ha dedicat bona part del seu
temps lliure (ja que exerceix com a psicòleg al Centre d’Atenció i Seguiment
de Drogodependències de la Mancomunitat Penedès - Garraf ) a lluitar
per una altra Vilafranca sobre els principis de la justícia social i la llibertat.

OtgerAmatller
Per què has decidit deixar el càrrec
de regidor a l’Ajuntament de Vilafranca? Certament, ja fa un temps
que hi dono voltes. Amb el naixement
del meu primer ﬁll el temps que puc
dedicar com a regidor ha minvat considerablement, i ara que tindrem una
nena no em veig capaç de seguir el
ritme de treball que suposa ser regidor de la CUP. Actualment hi ha molta
gent dins de la Candidatura que sense ser regidor hi dedica tantes o més
hores que jo i crec que poden fer-ho
millor i amb més coneixement de
causa que un servidor.
Per què vas fer pública la teva decisió en un context d’ inestabilitat
política? Personalment creia important que la meva decisió de deixar la
regidoria no es relacionés amb una
decisió política que la CUP encara no
havia pres (entorn de la moció de censura), sinó amb una decisió personal.
D’aquesta forma eliminava els rumors que si plego per això o si plego
per allò. Tot i que els rumors han aparegut igualment! (riu). No obstant
això, i tal com ja vaig aﬁrmar inicialment, la meva marxa no es realitzarà
ﬁns que tot aquest “terratrèmol” polític hagi passat i així donar el relleu
amb una mica més de tranquil·litat.
Quines han estat les reaccions d’aquesta decisió? Doncs, a casa molt
bé! (riu) Internament, a la CUP, s’ha
entès perfectament la meva decisió.
Són els avantatges de treballar assembleàriament Al carrer he rebut
moltíssims agraïments pel temps dedicat a Vilafranca, tant de gent coneguda com de persones que en prou
feines conec, i això sempre omple.
Però, em sembla que la moció de censura ha provocat la ràbia de part de la
militància socialista que ha deixat
anar algunes mentides malintencionades sobre mi i altres persones.
Quan es parla des de la desesperació
ja se sap que es diuen bajanades, era
d’esperar...
El 2003 la CUP va obtenir, per sorpresa de molta gent, representació a l’Ajuntament amb uns resultats inesperats. Quines
expectatives vas notar que s’esperaven de tu? Doncs moltes i molt diferents. Alguns polítics dels altres
partits es pensaven que anavem a
trencar-ho tot (alguns encara ens titllen de ser uns “antisistema”). Però

amb els anys s’ha demostrat que la
nostra capacitat de treball, de projecció política i potencial de mobilització
és molt més gran que no pas la d’alguns partits “tradicionals”. Mentre
que molts partits es limiten a un grup
de gent reduit que cobra un sou, nosaltres som molta gent que col·labora
desinteressadament (vaja, sense que
ningú vegi un “duro”, ni tan sols els
regidors). Per altra banda, molta gent
encara m’atura pel carrer només per
dir-me: “Continueu batallant!”.
I el 2007 et presentes de número 2 i
de nou entres a l’Ajuntament...Sí,
la CUP és un projecte, una idea, una
manera de fer i entendre la política
municipal (com un camí vers l’alliberament nacional) i no pas una persona o una cara. Per aquesta raó, qui es
posa davant no hauria de tenir tanta
rellevància, tot i que entenem que sobretot els mitjans de comunicació
s’esforcen en donar-li’n.
D’aquesta manera el fet de canviar de
cap de llista no signiﬁca que la CUP
canviï. Darrere hi ha un gran grup de
gent lluitant dia a dia independentment de si la cara la poso jo, el Xavi o
el Llorenç. I això també és un exercici
de pedagogia que des de la CUP, tot i
saber que costa d’entendre, hi estem
dedicant esforços.
O sigui que continuaràs treballant
el dia a dia amb la CUP? Només faltaria! No deixaré el treball diari de la
CUP, no desapareixaré del mapa ni
dels mitjans. Però sí que després de
sis anys necessito i vull reduir el ritme de treball durant un temps important. Primer la canalla, tu!
Surts satisfet de la feina feta? Cara
i creu. Per una banda penso que he
sabut comunicar com a portaveu allò
que es treballava i decidia des de l’assemblea, però per l’altra la reducció
de temps i dedicació d’aquests últims mesos em donava la sensació de
no complir amb allò que el càrrec representava. Per tant, davant d’aquesta situació, i quan veus que darrere
tens gent prou vàlida per substituirte i fer-ho millor que tu, no cal aferrar-se al càrrec i és positiu saber donar el relleu. Sembla, però, que hi ha
gent que aquest tipus de decisió li
costa molt de dur a la pràctica, i aquí
ve la mala fama dels polítics.

Quins consells li donaràs al teu
successor, en Llorenç Casanova?
Consells, li haig de donar? No crec
pas. Potser intentaré explicar-li els
errors que he comès, però les experiències un les ha de viure en pròpia
persona. El que és important és ser
conscient que cadascú té el seu estil, els seus punt forts i febles; a vegades intentes imitar els teus predecessors. Amb el temps veus que
això no funciona i que has d’actuar
com un és, de forma natural. Estic
segur que farà molt bona tasca,
juntament amb el Xavi, com regidor
i com a portaveu de tota la gent que
estem al darrere d’aquest projecte
de l’esquerra independentista.

Dipòsit legal B-29393-2005

L’assemblea de la CUP de Vilafranca va decidir donar
via lliure als seus regidors per signar la moció de
censura contra el PSC. Malgrat aquest suport a la
moció, des de la CUP vam deixar clar des del primer
moment que no entraríem a formar part del nou
equip de govern i que continuaríem treballant des
de l’oposició per continuar implementant el projecte
polític de l’esquerra independentista a Vilafranca.

candidatura d’unitat popular

Fotograﬁes i textos CUP Vilafranca
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