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ENTREVISTA AL DAVID
DE LA FORNAL
"...sense aquest
moviment i la
pressió que ha
creat, en aquest
moment jo seria
a la presó"

LA CUP DIU NO
ALS PRESSUPOSTOS
La proposta de l’equip
de govern només
recull un 30% de les
més de 60 aportacions fetes
per la CUP

editorial

febrer 2009
Benvinguts i benvingudes a la primera edició de l’Entrearrels!
Aquest nou projecte comunicatiu neix de la voluntat d’establir-se com el contrapunt informatiu municipal de Vilafranca, una aportació que reflecteixi la visió
de l’esquerra independentista i dels moviments polítics i socials de la Vila, des
del seu treball de base, sincer i honest en la consecució d’una societat justa i
lliure.
Amb l’Entrearrels volem informar de manera regular i periòdica sobre el treball,
les aportacions i les tasques que es venen realitzant des de la Candidatura
d’Unitat Popular, conjuntament amb entitats, associacions i moviments socials.
Entenem que la informació és un instrument essencial i bàsic per a la població
de Vilafranca, per a generar un debat crític, per donar a conèixer projectes,
com a mecanisme de control del poder, per afavorir la transparència de la gestió municipal i la participació del poble en els afers col•lectius.
És per això, que des de l’Entrearrels, s’informarà dels plens municipals, l’espai
on es prenen algunes de les decisions polítiques de l’Ajuntament que afecten el
conjunt de la població, així com dels projectes que, vinguin d’on vinguin, afecten al conjunt del municipi, comarca o vegueria (ARE, projecte de peatges...).
Per tal de donar-nos a conèixer i d’arribar al conjunt de la població cada mes
ens trobareu en diversos locals i establiments de la vila i també en format digital al web de la Candidatura: www.cupvila.cat.
Esperem, doncs, que gaudiu de la lectura d’aquest nou espai de comunicació!

La CUP s’oposa a la construcció d’un nou
barri dormitori a Vilafranca
Vilafranca és un dels municipis on es
desenvoluparà una Àrea Residencial Estratègica (ARE), amb la construcció de
1.124 nous habitatges al sector de Les
Bassetes i s’urbanitzarà una extensió de
17,3 hectàrees (actualment de vinyes i
hortes) en un moment en què Vilafranca
es troba amb l’estoc d’habitatges buits
més elevat de tota la seva història.
La CUP s’oposa frontalment a aquest
projecte, ja que representa consolidar
un model de creixement urbà insostenible. Per aquest motiu, la CUP va
presentar al•legacions contràries a un
projecte creat i imposat per la Generalitat de Catalunya, ja que representa una
vulneració de l’autonomia municipal en
matèria d’ordenació urbanística. A més,
es planteja una política de creixement
urbanístic i de consum accelerat de sòl
com a solució al dèficit d’habitatge protegit (quan tant sols un 23% dels habitatges serà de protecció oficial).

Representa una vulneració de l’autonomia
municipal en matèria
d’ordenació urbanística.

foment del lloguer, la rehabilitació o la
recuperació dels pisos buits.
D’altra banda, el creixement de població
que acompanyarà aquest nou barri (més
de 3.000 persones) no es correspon
amb la possibilitat de generar llocs de
treball a Vilafranca. Per tant, l’objectiu
d’aquests barris no és el de generar
noves zones on viure sinó nous espais
on dormir. És un model de barri aïllat i
als afores del nucli urbà, que afavorirà
i potenciarà l’ús del vehicle motor en
els desplaçaments interns pel municipi,
agreujant així, la ja complicada situació
de col•lapse de trànsit de Vilafranca.
El Govern d’Entesa (PSC, ERC i ICVEUiA) a la Generalitat està desenvolupant una política territorial, entenent
que el creixement és la condició que
s’imposa a la ciutadania i al territori per
tenir accés a més i millors serveis i infraestructures. És la pràctica política del
“xantatge del creixement” que el PSC
ha imposat també a Vilafranca.

Les ARE no van acompanyades de
polítiques reals per garantir l’accés a
l’habitatge i els actuals criteris d’accés
a la protecció oficial exclouen els sectors
més desafavorits. Les mesures urgents
en matèria d’habitatge del govern han
oblidat deliberadament les polítiques de
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La CUP es mostra contrària
a la proposta de pressupostos municipals de 2009 feta
per l’equip de govern
El passat dilluns 19 de gener, la CUP va
celebrar una Assemblea Extraordinària
per tal de valorar la proposta de pressupostos presentada per l’equip de govern
i per decidir el sentit del vot (ja que inicialment aquests havien de ser portats
a votació al Ple de gener).
En el debat, en que van participar-hi
una trentena de persones (entre militants i simpatitzants), es va decidir per
unanimitat manifestar el posicionament
contrari als pressupostos.
Un dels motius que argumenta la CUP
per manifestar-se contrari a la proposta de l’equip de govern és que aquesta
només recull un 30% de les més de 60
aportacions fetes per la Candidatura.
Per la CUP, però existeix també una
crisi de confiança amb l’actual equip
de govern, ja que l’expèriencia acumulada al consistori els fa creure que la incorporació d’aquestes propostes en els
pressupostos no es garantia suficient
perquè s’executin.

L’actual gestió que
es fa d’aquests no és
democràtica ni transparent i, en cap cas
contribueix a afavorir
la participació de la
població

La candidatura de l’esquerra independentista defensa una vegada més la necessitat d’uns pressupostos participatius
que enguany tampoc han existit, així
com tampoc contemplen la rebaixa dels
sous dels polítics d’un 20%. No obstant
això, es valora positivament el fet que
s’estigui treballant per poder tirar endavant uns pressupostos participatius de
cara el 2010.
Per tots aquests motius, la CUP es mostra contrària a la proposta de pressupostos municipals de 2009 de l’equip
de govern entenent que: l’actual gestió
que es fa d’aquests no és democràtica
ni transparent i, en cap cas contribueix
a afavorir la participació de la població;
no planteja solucions valentes i reals
per a combatre la crisi econòmica; no
contempla canvis estructurals en la política i gestió de l’Ajuntament; no dóna
resposta als problemes de l’habitatge i
del desenvolupament respectuós amb
el territori.

www.cupvila.cat

El Ple municipal

El que havia de ser un ple marcat per la
discussió dels pressupostos municipals,
que finalment no es van presentar per
falta de suport, va acabar esdevenint
una aliança de totes les forces polítiques contra la CUP, motiu pel qual els
regidors de la candidatura de l’esquerra
independentista van acabar abandonant el plenari.
La sessió plenària es va iniciar amb la
discussió de la proposta per part de
l’equip de govern d’un Reglament de
mercats no sedentaris que finalment va
haver de ser retirat per manca de suport. En aquest sentit, els regidors de
la CUP van posar de manifest una vegada més, la manca de participació en
l’elaboració d’un reglament que afecta
de manera significativa al tradicional i
popular mercat dels dissabtes.

Els regidors de la
CUP van optar per
retirar la moció i
abandonar el Ple
En el punt 6è es presentava una moció
d’alcaldia sobre Gaza i Palestina a proposta de la Comissió de la Solidaritat
que partia del manifest “Prou complicitat amb la massacre del poble palestí” (+ info: www.palestina.cat) impulsat
des de les Associacions d’amistat amb
el poble palestí. La primera sorpresa de
la nit, però, va ser quan els regidors
de la CUP es van adonar que alguns
fragments del citat manifest van ser
“eliminats”. En concret es va elidir els
fragments del manifest on es feia referència a les relacions iniciades des de
la Conselleria d’Innovació, Universitats
i Empresa, encapçalada per Josep Huget (ERC) amb l’Estat d’Israel.
Sorpresos per la supressió de part del
manifest, els regidors de la CUP van
presentar una esmena parcial a la moció per incloure de nou tot el text del
Manifest. Finalment l’esmena no va ser
acceptada i es va aprovar la moció.
En el punt 7è de l’ordre del dia es portava a discussió la moció de la CUP per
tal de suspendre les expulsions que la
Universitat Autònoma de Barcelona ha
imposat a sis estudiants. Per aquest
motiu, un dels estudiants expulsats, de

Sant Sadurní, Jordi Pujol va intervenir
en l’explicació de la moció (+info: www.
sepc.cat).
En aquest punt, tant CIU, com PP i PSC
van exposar la seva abstenció al•legant
manca de coneixement dels esdeveniments i del cas, tot i ser un tema de
domini públic tractat extensament per
tots els mitjans aquests últims mesos.
Tant el regidor d’IC (Bernat Villarroya)
com el regidor d’ERC (Josep Quelart) es
van abstenir sense exposar el sentit del
seu vot ni manifestar cap tipus de posicionament polític al respecte.
La moció es va aprovar amb els dos
vots favorables dels regidors de la CUP
i l’abstenció de la resta de grups.

+ INFORMACIÓ

En el darrer dels punts de l’ordre del
dia, es portava a discussió una nova
moció de la CUP, en concret la moció
en suport a en David de la Fornal. El
cas del David ha posat de manifest la
persecució política a la qual es veuen
sotmeses les persones defensen un
món just i lliure. L’orde d’ingrés a presó
sol•licitada per la jutgessa apel•la als
antecedents per insubmissió del David
(+info: davidvilafranca.blogspot.com).
En la moció, s’exposaven amb claredat
tots els esdeveniments transcorreguts
des de la detenció del David el dia 6
de gener i les posteriors irregularitats
comeses per la jutgessa Isabel Gallardo
(instructora del cas). El mateix David va
intervenir en el Ple (a petició de la Fornal), manifestant explícitament que les
mostres de solidaritat per la seva causa
passaven necessàriament per presentar
una querella criminal contra la jutgessa,
per la més que demostrada prevaricació
en la seva actuació.

Ripoll i Sant Celoni han realitzat consultes populars per referendar o rebutjar els projectes d’ARE que s’han
saldat amb un NO rotund.

En aquest punt, però totes les forces
polítiques havien “pactat” a esquenes
de la CUP una esmena a la totalitat a
aquesta moció, sense informar la CUP
en cap moment. L’esmena pretenia eliminar el punt tres (on es demanava
adherir-se a la querella criminal contra
la jutgessa). Com esdevé en aquests
casos, l’alcalde va obrir un torn de paraula, perquè els portaveus dels partits
que presentaven l’esmena la defensessin. En tres ocasions, l’alcalde va reiterar el torn obert de paraules perquè
cap dels partits, PSC, CIU, PP, IC o ERC
volia defensar la seva postura. Però el
silenci es va imposar en tot moment.
En aquest punt, els regidors de la CUP,
van reiterar la necessitat de conèixer el
motiu de l’esmena, però el silenci es va
imposar de nou. Per aquest motiu i davant la falta de valentia i la incapacitat
de defensar la seva pròpia esmena, els
regidors de la CUP van optar finalment
per retirar la moció i abandonar el Ple,
juntament amb gran part dels assistents que s’havien aplegat al consistori
per seguir la moció.

(text complet a www.cupvila.cat)

ARE: Àrea Residencial Estratègica.
La Generalitat ha optat per la via
d’urgència per obtenir grans zones
com a sòl urbanitzable en el mínim
temps possible i així poder construir
més habitatges. Per això ha definit
100 àrees residencials estratègiques
repartides en 86 municipis, entre ells
Vilafranca, que amb l’agilització de
tràmits prevista tindran el camí obert
per construir més de 90.000 pisos
abans del 2011.

Pisos buits a Vilafranca: segons dades publicades per l’IDESCAT, a
Vilafranca l’any 2001 hi havia 2451
pisos buits (prop d’un 17% del total
d’habitatges).
Ple municipal: és un dels òrgans de
govern de l’Ajuntament de Vilafranca on es debaten i voten, una vegada
al mes, les diferents propostes i mocions presentades per l’alcalde o els
diferents grups municipals.

AGENDA D’ACTES
Al CPO el Taller
7 febrer: Xerrada sobre el cas del Karim de Vilanova
13 febrer, a les 20h.: Quinto popular i
concert de Banda Barretina i Pd’s per
fer pot pel cas d’en David.
A l’AC La Fornal:
17 de febrer, a les 20 h. a: Projecció del
documental Auzia macrosumari 18/98
un nou intent de la justícia espanyola
per criminalitzar diferents col·lectius
del teixit associatiu basc.
22 de febrer, a les 19 h.: Concert de
solidaritat amb Euskal Herria, bi herri
aske, amb Jonu Kantautorea, cantautor basc, entrada lliure.
24 de febrer, a les 20 h .: projecció
del documental La finestra trencada
on ens mostra el clàssic muntatge
policial que va portar uns menors
d’Irunyea a la presó, acusats de practicar la lluita al carrer.

www.cupvila.cat
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De què se t’acusa?

La passada nit de reis els Mossos
d’Esquadra van detenir en David de la
Fornal. Sota un fort desplegament policial el van retenir quan sortia de la feina de matinada i no el van deixar anar
fins al cap d’unes hores, després de
passar pels jutjats de Vilafranca, sota
l’ordre de crida i cerca.

M’acusen pels fets relacionats amb la
manifestació antifeixista del 12 d’octubre
del 98 al barri de Sants, concretament
d’un delicte de desordre públic, un altre
d’atemptat a l’autoritat i una falta per
lesions, és la mateixa sentència que van
rebre altres cinc companys de Vilafranca i un de Vaquerisses en un judici ple
d’irregularitats, atesa la combativitat
d’aquesta manifestació i la proximitat
del dia del nostre judici amb els fets
del 12 d’octubre del 99 (on catorze companys van anar directes a la presó).
Calia establir un precedent, aturar tota
aquella ràbia que va fer que actualment
l’extrema dreta no pugui celebrar el seu
acte a la plaça dels Països Catalans.
A tot això la jutgessa Isabel Gallardo
sumava els antecedents per insubmissió, que són d’una sentència de l’any
97 i que a dia d’avui estan cancel·lats
d’ofici.

Com va anar la detenció?

Per què creus que després de tants anys
s’ha activat ara el procés judicial?

Entrevista a en David Sánchez

La matinada del sis de gener, a quarts
de tres de la matinada després de finalitzar la jornada laboral, sortia amb la
meva companya de l’Associació Cultural
La Fornal, a pocs metres d’allà s’adreça
a nosaltres cridant-nos pel nom una
parella del Mossos d’Esquadra, vestits
de paisà i amb la cara tapada, em comuniquen que els he d’acompanyar a
comissaria, i en pocs segons comencen
a aparèixer cotxes patrulla, és llavors
quan ens adonem del gran dispositiu
desplegat per a la meva detenció, em
nego a ser emmanillat al mig del carrer, tot i que un cop dins del cotxe si
ho fan.
I després a comissaria?
Un cop a comissaria demano el motiu
pel qual m’han detingut, en cap moment
m’informen, tot i que em garantitzen de
que faran la trucada que qualsevol persona detinguda te dret a fer tampoc la
fan, en cap moment em deixen parlar
amb el meu advocat tot i que també és
un dret que qualsevol persona te, tan
per garantir la meva defensa com per
informar-me del que se m’acusa, no es
fins després de deu hores de detenció,
i ja traslladat a jutjats que em permeten
parlar amb el meu lletrat durant cinc
minuts, concretament deu minuts abans
de veure la jutgessa de guàrdia de Vilafranca.
També cal destacar les condicion higièniques de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra de Vilafranca, tot i ser unes
instal·lacions relativament noves les
condicions de les celes son deplorables,
al fons de la cela hi ha una tassa de
vàter, aquesta no disposa de cap tipus
de cisterna i tampoc te tapa el que fa,
que la olor a pixats sigui insuportable,
tampoc van tenir la decència d’apagar
els fluorescents, fet que encara dificultava més el descans.

És evident que es tracta d’un nou episodi de persecució política, es vol castigar
l’activitat política dels que no seguim
els seus canons de participació, dels
que amb la nostra pràctica diària exercim la democràcia de manera directa,
sense tuteles ni intermediaris.
Els que treballem en els moviments de
base estem acostumats a aquest tipus de
esdeveniments, no pasem gaires mesos
sense que militants de diferents sectors
del moviment anticapitalista estiguem
en el punt de mira de la justícia espanyola, la jutgessa Isabel Gallardo no ha
volgut perdre l’oportunitat de castigarnos novament, però aquest cop ho ha
fet de la manera més matussera, aquest
cas no te cap mena de fonament legal,
ni tan sols s’ha preocupat de consultar
el meu historial d’antecedents penals,
el primer cop que ho fa és el dia nou
de gener d’enguany,quan segons ella
ja hauria de ser a la presó, demostrant
així la motivació ideològica d’aquesta
persecució, tampoc va fer bé els càlculs
alhora de tirar endavant aquest cas, no
crec que s’imaginés la resposta immediata i aclaparadora que la seva decisió
ha generat.

"La jutgessa Isabel
Gallardo
no
ha volgut perdre
l’oportunitat de castigar-nos novament,
però aquest cop ho
ha fet de la manera
més matussera"
Quina és la teva situació actual?
A dia d’avui em trobo en una situació del
que podríem anomenar, “llibertat vigilada” es a dir s’ha retirat l’ordre de crida
i cerca a l’espera de que es resolgui el
recurs presentat a l’Audiència Provincial

de Barcelona, però la jutgessa manté
l’ordre d’ingrés a presó. Paral·lelament
hi ha una querella criminal per prevaricació presentada contra la jutgessa
Isabel Gallardo i la secretària del Jutjat
Penal núm.15 de Barcelona, en els propers dies es presentarà una ampliació
d’aquesta, tan en el que fa a contingut,
com per el que fa a querellants que la
sotasignen, paralelament s’ha presentat
una proposta d’abstenció, per tal de que
voluntàriament s’aparti del cas, i per finalitzar en els propers dies es presentarà una queixa contra ella al Consell
General del Poder Judicial.
Com afrontes a partir d’ara la teva lluita
social i política?
Doncs com ho he fet fins ara, participant
en la mesura de les meves possibilitats
en tots els aspectes de la vida que suposin la transformació radical d’aquesta
societat, treballant colze a colze amb
tots aquells projectes antagonistes que
tingui a l’abast, si pensen que amb la
repressió ens atemoriran o ens desactivaran políticament, van errats ja haurien
de saber-ho, a part de reafirmar-nos en
les nostres conviccions, generen solidaritat, a la vegada que ens donen la raó
en les crítiques que quotidianament fem
del seu sistema, i això la gent menys
polititzada comença a entendre-ho.
"S’ha retirat l’ordre
de crida i cerca a
l’espera de que es resolgui el recurs presentat a l’Audiència
Provincial de Barcelona, però la jutgessa manté l’ordre
d’ingrés a presó."

Com valores les mostres de suport rebudes per tot el país?
Sense cap mena de dubte han estat i
segueixen sent el factor més determinant i positiu de tot aquest procés, sense aquest moviment i la pressió que ha
creat, en aquest moment jo seria a la
presó, han estat milers les adhesions
personals que han arrivat per diferents vies, més d’un centenar d’entitats
d’arreu del país i també de fora s’han
afegit a la campanya, concentracions
arreu del territori, a València, Barcelona,
Lleida, Mataró, Manresa per esmentarne unes quantes, accions descentralitzades, actes polítics, mocions a alguns
ajuntaments, un veritable allau, que ni
tan sols nosaltres pronosticàvem ja que
no es tractava d’una campanya prèviament organitzada i s’ha hagut de treballar amb una celeritat vertiginosa, cosa
que demostra la capacitat organitzativa
i la maduresa del nostre moviment.
Per més informació consulteu:
http://davidvilafranca.blogspot.com

SI VOLEU COL.LABORAR AMB L’ENTREARRELS o LA CUP ESCRIVIU A:
INFO@CUPVILA.CAT o C/STA MARIA, 4 - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

