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ENTREVISTA AMB JOSEP
GARGANTÉ
"...Hi ha pobres
no només perquè hi ha rics. Hi
ha pobres també perquè hi ha
miserables"

ELS 5
EIXOS BÀSICS
de la candidatura
d’Iniciativa Internacionalista, Solidaritat entre
els pobles..

editorial

juny 2009
Ens complau molt tornar a dirigir-nos a vosaltres a través d’aquesta publicació,
l’Entrearrels, ja que l’edició del mes passat no es va fer donat que ja publicàvem
l’Arrel 7, “Game Over” sobre tot el procés de moció de censura. Vam creure que
no era convenient fer dos publicacions simultànies.
Finalment tot el soroll de la moció de censura ja ha passat, ja han passat tota la
serie de declaracions i contradeclaracions, i totes les polèmiques i ràbia entorn
a la moció de censura. Ara cal continuar treballant com ho hem estat fent, per
als vilafranquins i vilafranquines, per Vilafranca. Aquest dissabte mateix, es
va celebrar al local de l’Associació de veïns i veïnes de les Clotes, la trobada
anual de la CUP. On es van començar a debatre i treballar noves prioritats i
objectius per la nostra vila.
Aquestes últimes setmanes, s’han dit moltes bestieses, tant grans com, que
algun membre de la CUP té interessos a “la Pelegrina” i d’aquí en surt un suposat pacte encobert amb CIU. Res més lluny de la realitat. El passat dilluns 27
d’abril, la CUP va presentar al·legacions al projecte de “la Pelegrina” demanant
l’anulació del projecte, tal com expliquem en aquesta edició de l’Entrearrels.
En aquesta edició també podreu llegir la nostre visió dels últimes plens a
l’Ajuntament de Vilafranca així com una valoració dels últims canvis que hi ha
hagut i la nova tapa que ara s’inicia, els actes del 25 d’Abril a València i una
entrevista a Josep Garganté, número tres de la llista Iniciativa Internacionalista
al parlament europeu.

La CUP continua la defensa del territori. Presenta al·legacions a l’aprovació
del pla parcial "La Pelegrina"
La junta de govern local de l’Ajuntament
de Vilafranca, en sessió de 9 de febrer
de 2009 (i per tant, encara amb el govern socialista), va acordar l’aprovació
inicial del Pla Parcial La Pelegrina que
actualment és encara sòl majoritàriament agrícola.

La nostra alternativa
davant d’aquest model és el desenvolupament d’actuacions
urbanístiques dins del
nucli urbà
Des de la CUP sempre ens hem mostrat
contraris al Pla Urbanístic General vigent (aprovat definitivament el 2003 per
part de PSC-IC, ERC i PP) que ha comportat la destrucció sistemàtica de milers de metres quadrats de sòl rural. Per
aquest motiu vam votar contràriament
al desenvolupament de Domenys III
(350.000 metres quadrats destinats a ús
industrial), vam presentar al·legacions a
l’ARE de Les Bassetes (que de moment
es troba en suspensió) i ara presentem
al·legacions al pla parcial de La Pelegrina.
La nostra alternativa davant d’aquest model és el desenvolupament d’actuacions
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urbanístiques dins del nucli urbà, ja que
aquests espais són suficients per a suplir les demandes d’habitatge que puguin existir, a més pot representar una
millora d’algunes zones i barris actualment en procés de degradació.
Des de la CUP entenem també que
resulta contraproduent qualsevol nou
desenvolupament urbanístic en el terme municipal de Vilafranca en absència
d’instruments de planificació urbanística com el Pla Local de L’Habitatge o
l’Agenda Urbanística.
El desenvolupament de La Pelegrina
preveu un creixement urbanístic i poblacional radicalment insostenible (amb
una ocupació de 150.000 metres quadrats de sòl rural) que fomenta el model de nous barris dormitori. La creació
d’aquest barri implica la desconnexió
amb el model social, econòmic i cultural de Vilafranca. Només el 20% de
l’habitatge serà de protecció oficial,
el mínim obligatori per llei. A més, el
creixement poblacional previst no es correspon amb la possibilitat de generar
llocs de treball a Vilafranca ni preveu la
necessitat de serveis de l’increment de
població. Així es posa de manifest que
l’objectiu d’aquests barris no és el de
generar noves zones on viure sinó nous
espais on dormir.
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Avancem amb els
horts urbans.
Des de l’Ajuntament s’ha
assignat el primer espai.
El passat 21 de maig va tenir lloc la
segona reunió de la comissió municipal
d’horts urbans, en la qual es va valorar
la idoneïtat o no dels espais proposats
en el projecte de la CUP. En resum, des
de l’Ajuntament s’ha localitzat un nou
espai, situat al camí de Sant Pere Molanta (per l’antiga Peyton), en el nou espai urbanitzat de Melió residencial, on
destaca la presència de frondosos plataners. Precisament perquè ara s’està
desenvolupant el projecte d’aquest espai verd, es respecta l’existència d’una
sínia, un pou i l’espai d’horta que conjuntament amb una àrea de jocs infantils i un espai per equipaments, acabaran conformant aquest indret al servei
dels veïns i veïnes de Vilafranca.
Des de la CUP valorem positivament
aquest nou espai per l’horta, ja que
recupera i dóna continuïtat al seu ús
hortícola, i pot servir de prova pilot, fet
que contrasta amb l’anterior model de
desenvolupament urbanístic de l’equip
de govern socialista.
Respecte als espais que proposàvem,
se’ns va explicar que al Pla del Diable no és possible ubicar-hi horts ja que
les obres d’urbanització del parc estan
força avançades i no s’havia tingut en
compte en el projecte. A pesar que, inicialment també s’ha descartat l’espai
que proposàvem darrere de l’edifici de
l’Espiga, a tocar de la carretera de la
Múnia, creiem que tenint en compte
la proximitat de l’Institut, de l’Espiga
i d’altres equipaments educatius, ens
sembla interessant no descartar-lo precisament per poder-hi desenvolupar
tota la tasca educativa raonada al nostre
projecte.
En la reunió també es va proposar que
cada espai d’hort urbà fos dirigit a uns
usuaris/es en concret (un per gent gran,
un altre per escolars...). Des de la CUP,
però, vam recordar que una de les bases en què es fonamentava el projecte
era precisament la d’afavorir i promoure
la inclusió social, la relació intergeneracional o entre diferents col·lectius, de
manera que volem que la participació
en cada espai d’horta estigui formada
per un grup heterogeni d’usuaris/es.
En últim lloc vam suggerir que dins
d’aquest caràcter heterogeni podíem
proposar que els mateixos futurs usuaris/es s’involucressin en les tasques
de creació de l’hort i el seu entorn, de
manera que el cost de construcció es
situï en uns paràmetres raonables i la
inversió no sigui un impediment pel
seu desenvolupament immediat (escola
taller, cursos ocupacionals, treball comunitari, etc.).
Esperem, doncs, que ben aviat Vilafranca pugui gaudir d’espai d’horta!””
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municipis. La moció és va aprovar amb
els vots favorables de ICV, PSC, CIU i PP,
l’abstenció d’ERC i el vot en contra de la
CUP. Aquest vot en contra és degut a que
la moció no planteja canvis estructurals
en els sistemes de finançament i es limita
únicament a demanar “almoina” a l’Estat
espanyol. Des de la CUP creiem que el
millor finançament i l’únic que és just és

la independència dels Països Catalans.

La següent moció que es va debatre, va
ser la presentada per la CUP en suport de
la candidatura europea Iniciativa Internacionalista i en contra de la llei de partits.
La moció es va presentar pel perill que
representava la possible il·legalització de
la candidatura, però finalment la moció va
ser retirada ja que la candidatura serà present a les eleccions europees del proper
7 de juny. Tot i ser retirada es va generar
un debat entorn a la llei de partits. Tots
els grups, excepte el PSC i PP, es van posicionar en contra d’aquesta llei. Des del
PSC i PP es va defensar la llei de partits
encara que aquesta signifiqui violar els
drets col·lectius i democràtics.

Llorenç Casanova assumeix el
càrrec de regidor de la CUP.
El ple es va iniciar amb l’entrada de dues
cares noves, Raimon Gusi per part de CIU
i Llorenç Casanova com a nou regidor de

la CUP en substitució d’Otger Ametller.

Seguidament es va portar a aprovació la
modificació del pla parcial de Domenys I
per a l’admissió de l’ús per a restaurant.
Finalment la proposta va quedar sobre la
taula a petició de la majoria de grups municipals.

Des de la CUP creiem
que el millor finançament i l’únic que és
just és la independència dels Països
Catalans.
Finalment, l’equip de govern va presentar una moció per via d’urgència ja que
pocs dies abans s’havia fet públic un nou
projecte del Ministeri de Foment espanyol que contempla la construcció d’una
via ferroviària de mercaderies que passa
pel municipi malmetent greument espais
d’especial protecció, com poden ser Sant
Pau i la Serreta. Aquest nou projecte ignora completament el Pla Director de l’Alt
Penedès i el POUM. Aquesta moció es va

25 d’abril. Manifestació a València
El dissabte 25 d’abril, diada Nacional del
País Valencià, unes 5000 persones van
acudir a la convocatoria realitzada per
les organitzacions de l’Esquerra Independentista (CAJEI, Maulets, Endavant, Alerta Solidaria, COS) a València. El lema de
la manifestació “Prenem els carrers, per la
llibertat dels Països Catalans” encapçalava la manifestació amb una gran pancarta
i una estelada gegant.
El 25 d’abril es commemora la derrota de
les tropes de l’arxiduc Carles d’Austria en
la Batalla d’Almansa i la posterior ocupació borbónica del País Valencià. Fet
que suposà la destrucció de l’estructura
política, administrativa i jurídica pròpia
dels estats de la Corona d’Aragó i la seua
substitució per les lleis i institucions castellanes. Així com també l’inici del genocidi cultural i lingüístic del País Valencià
amb els Decrets de Nova Planta promulgats per Felip V.
L’esdeveniment va tenir el suport de diverses regidores i regidors de la CUP, entre ells els de Vilafranca, així com també
de nombrosos col·lectius, casals i ateneus
d’arreu dels Països Catalans.
Diverses colles de diables van donar el
tret de sortida a la manifestació, que va
recorrer els carrers del centre de València
al compàs de les dolçaines i sense cap
incident. Seguidament, les Torres de Serrans van acollir els parlaments per part
de membres del Fòrum per la memòria del
País Valencià i d’històrics militants antifeixistes valencians, coincidint amb els 70
anys de l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat. En ultim lloc, va intervindre un membre de la campanya “300 anys
d’ocupació, 300 anys de resistència” i per
cloure l’acte va sonar “la Muixeranga”.

aprovar per unanimitat i tots els grups
van coincidir en la necessitat de preservar aquests espais i de fer respectar la
planificació comarcal acordada des del
territori.

Actes:

A continuació després d’aprovar l’inventari
del patrimoni de l’entitat i organismes autònoms i el canvi de representants d’ICV
a organismes i comissions municipals, es
va passar a debatre les dues mocions presentades al ple.
La primera, presentada pel grup ICV, tractava sobre la creació d’un fons municipal
anticrisi. Des de tots els grups es va coincidir en les mancances econòmiques a nivell municipal per a dur a terme polítiques
socials. Aquesta problemàtica es deriva
del mal finançament que pateixen els municipis que depenen en gran mesura dels
ingressos generats per les plusvàlues de
la construcció. Aquest dèficit de finançament també s’emmarca en el context de
dèficit de la Generalitat de Catalunya provocat per l’Estat espanyol. En aquest sentit, la majoria de grups van reclamar un
millor finançament per a Catalunya i pels
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Josep Garganté, cap
de llista d’Iniciativa
Internacionalista
als Països Catalans

calistes, que no van mai al seu lloc de
treball, de CCOO, UGT i SIT no tenen la
majoria al Comitè d’empresa, amb la qual
cosa no ens poden signar un conveni en
contra de la voluntat dels propis treballadors/es, com va passar al 2005.

Què és Iniciativa Internacionalista?
Hi ha una dita que diu: “Hi ha pobres no
només perquè hi ha rics. Hi ha pobres
també perquè hi ha miserables”.
Iniciativa internacionalista és una candidatura per les eleccions europees que
representa una sonora bufetada a aquests
rics (patronal, banca, monarquia i església) i a aquests miserables (polítics “professionals”, sindicalistes “professionals”
i directors dels grans mitjans de comunicació). Esperem que la bufetada sigui
suficientment sonora perquè s’arribi a escoltar a tota Europa.

Un any després de les mobilitzacions
dels treballadors i treballadores de TMB
(Transport Metropolità de Barcelona),
quina és la situació actual?
Portem un any negociant i, basant-se amb
l’excusa de la crisi, la Direcció es nega a
posar un mínim pressupost per arribar a
un acord de conveni.
Els treballadors/es d’autobusos de TMB
vam realitzar el passat desembre una aturada de 5 hores per realitzar una Assemblea on vam ratificar la nostra proposta
de conveni.

"Iniciativa Internacionalista és una
candidatura per les
eleccions europees
que representa una
sonora bufetada a
aquests rics"
Per nosaltres queda clar que sense mobilització serà difícil treure un bon conveni. Per tant, des de fa tres setmanes
hem començat una campanya informativa a Barcelona amb accions de boicot a
l’Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i a la
seu del PSC, protestes a l’estand de TMB
i col·locació de pancartes per la ciutat.
La nostra demanda més visible, ara mateix, és que amb la proposta de conveni
dels treballadors/es es crearien 500 nous
llocs de treball, que seria una bona manera de fer front a aquesta crisi que no hem
creat els treballadors/es, però que intenten fer-nos pagar a la nostra empresa.
Serà una negociació llarga i dura, però a
diferencia d’altres negociacions de conveni, en aquesta els conductors/es tenim un
impost diari, que vam imposar-li a la Direcció, i que anem gaudint amb més dies
de descans anual o amb més sou. A més
a més, en aquesta ocasió els i les sindi-

"són dones i homes
que estan, al dia a
dia, treballant per
canviar l’estat actual de les coses "
Com vas decidir formar part d’aquesta
candidatura?
Arriba un moment en què la gent que està
organitzant la candidatura em truca i em
pregunta si estaria d’acord en participarhi. A mi em sembla bé donar-hi suport
perquè conec la gent que està tirant-la
endavant i sé que són dones i homes que
estan, al dia a dia, treballant per canviar
l’estat actual de les coses.
Per tant, la meva inclusió només és una
petita aportació més dintre d’una candidatura que mourà a molta gent que està
contra el poder de la Patronal, la imposició d’Espanya i la repressió contra tothom
que lluita.

Quines són les línies polítiques bàsiques
de la candidatura i com es pot donar suport?
En aquest sentit, i perquè tingueu una
idea més global, penso que el millor que
podeu fer és llegir el manifest de la candidatura, que podeu trobar a: http://www.
iniciativainternacionalista.cat/
A més a més, al web podeu trobar material gràfic per imprimir manifestos i per
muntar actes de presentació de la candidatura a les ciutats, als pobles, a les empreses, a les universitats o a les escoles.
En breu tindrem un número de compte
per ingressar aportacions econòmiques
per poder fer tot tipus de material per donar a conèixer la candidatura.
També s’anirà publicant al web els diferents actes que es vaguin organitzant.
Estigueu atents/es!

En Josep Garganté és:

Sindicalista de la CGT a TMB de
Barcelona i ha participat activament en la vaga organitzada l’any
passat.
També és el cap de llista d’Iniciativa
Internacionalista als Països Catalans.

Eixos bàsics:
H Justícia social. Que la crisi la paguin
els qui l’han provocat: els capitalistes.
El capitalisme espanyol té uns trets especialment agressius, com la tremenda
precarietat laboral, causa de la major taxa
d’atur i d’ocupació eventual de l’UE. I ara
la pretensió del sistema és fer un pas més
pel que fa a l’explotació i a les retallades socials. La gent que recolzem aquest
manifest ens comprometem a impulsar la
mobilització per frenar aquests propòsits,
exigint un pla de rescat dels treballadors,
sense temor a proposar per a això mesures anticapitalistes.
H Llibertats democràtiques plenes. Es-

tem comprovant com, pas a pas, se’n van
retallat els ja de per si limitats drets civils
existents, com el dret a la no discriminació per raons ideològiques, de llengua i
cultura, d’edat o de gènere. El dret a la
lliure expressió, el dret a no ser represaliat, torturat o processat per les pròpies
idees. El dret a votar i ser votat. L’Estat
espanyol no respecta la sobirania de les
diverses nacions sota la seva jurisdicció
ni del conjunt dels pobles. Hi ha un entramat jurídic- polític creat en la transició
que ha convertit a l’Estat en una presó de
pobles i de gent, així com en un pou de
corrupció.

H No a la discriminació de gènere. Però

no com un mer enunciat formal i buit de
contingut, sinó com una exigència normativa, jurídica i pràctica que possibiliti realment la fi de la discriminació. Que inclou,
entre altres coses, el dret i la possibilitat
real de control de les dones sobre el seu
cos, la seva sexualitat i la seva capacitat
reproductiva.

H Drets polítics. Reivindiquem els drets
negats pel règim actual, entre els quals
cal, destacar el dret de tots els pobles a
decidir de forma sobirana el seu futur, i no
com un fet aïllat sinó com un dret permanent, és a dir el dret d’autodeterminació.
El dret de cada poble a decidir la seva
forma de govern i a la normalització de la
seva llengua i la seva cultura nacionals.
H Contra l’Europa del capital. Estem en
contra de l’Europa del capital i a favor
de l’Europa dels pobles. Estem en contra de l’OTAN com a expressió militar de
l’imperialisme i, per tant, exigim la retirada de l’Estat espanyol de l’esmentada
aliança militar. Estem en contra de
l’especulació i el deteriorament del medi
ambient. Estem per la defensa de la sobirania alimentària i del col·lectiu davant
el privat.

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

