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PP, ERC i ICV
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Seguim endavant!
Novament teniu a les mans una edició de l’Entrearrels. Actualment vivim una
situació política a la vila força convulsa. Presenciem, setmana rere setmana, una
política de trinxera entre els dos partits majoritaris, CiU (al govern) i el PSC
(que actua com si encara tingués l’alcaldia). Dia sí, dia també es convoquen
rodes de premsa per dir ben poca cosa. Sovint dóna la sensació que alguns no
tinguin cap altra feina a fer o que disposen de molt de temps per perdre.
A més, últimament hem pogut veure com el nou equip de govern ha comès
certs errors, ja sigui per ingenuïtat, per desconeixement o perquè no sap fer
les coses millor, que han estat motiu de polèmica i que el PSC no ha dubtat a
treure-li el màxim rendiment partidista.
Amb tot això la vida política a la Vila no està parada i des de la CUP seguim
endavant amb la implantació dels nostres projectes; iniciatives com els Horts
urbans, la gestió directa municipal de l’Escola de Música i la recollida selectiva
d’escombraries o porta a porta (projectes impulsats per la CUP) són temes que
van tirant endavant, no sense dificultats, gràcies al treball continu de moltes
persones.
D’altra banda, les CUP van decidir, en la passada Assemblea Nacional, no
presentar-se a les properes eleccions autonòmiques, ja que es considera que
la prioritat actual ha de ser l’expansió per tot el territori i el treball local.
D’aquesta manera, s’ha decidit concentrar tots els esforços a les eleccions municipals de 2011 on hi ha molta feina per fer i molt camí per recórrer.

Nou projecte per l’escola de música
Després de 10 anys de gestió privada
a través d’una concessió administrativa,
l’escola de música de Vilafranca canvia
el seu model cap a una gestió directa
per part de l’Ajuntament mitjançant la
creació d’una entitat pública empresarial local (EPEL).
Amb aquest canvi, s’aconsegueix un
dels principals objectius de la CUP en
l’àmbit cultural per aquesta legislatura:
municipalitzar la gestió de l’escola de
música per poder incidir directament
en el seu funcionament, millorar-ne la
qualitat i evitar que es donin situacions
de vulnerabilitat o de discriminació per
raons econòmiques en la matriculació
dels i les alumnes.
Amb
aquest
canvi,
s’aconsegueix un dels
principals objectius de
la CUP en l’àmbit cultural per aquesta legislatura
La proposta de gestionar directament
l’Escola Municipal de Música és resultat de treballar a través de diverses
reunions que hem tingut amb els diferents regidors de cultura i en les converses mantingudes amb representants de
la resta de partits de l’Ajuntament i de
realitzar visites a diferents municipis on
l’administració feia la gestió d’escoles
de música municipal, per tal de contrastar models i pràctiques de funcionament..
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Les CUPs decideixen no
concórrer a les properes
eleccions autonòmiques

Cal
destacar que el consell
d’administració de l’EPEL de l’escola
de música estarà format, a més dels representants de cada grup municipal del
consistori, per un representant dels pares i mares dels alumnes de l’escola, un
representant de les persones usuàries
de l’escola majors d’edat i per quatre representants d’entitats culturals
vinculades a l’àmbit musical, per tal
d’apropar l’escola de música als principals usuaris i fer-ne una gestió més
participativa.
Finalment, s’ha aconseguit el consens
de la majoria dels partits del consistori
(menys el PP), per tal que Vilafranca
tingui un nou projecte d’escola de música que s’iniciarà el curs vinent amb una
gestió de caràcter públic i amb l’inici
d’un nou projecte educatiu.
Per tot això, des de la CUP valorem positivament el nou projecte d’escola de
música municipal, tant per la gestió de
caràcter directa com pel nou projecte
educatiu que permetrà ampliar l’oferta
musical (instruments tradicionals, moderns, etc.) i la qualitat de la formació
musical.
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foto de l’assemblea de Girona

El passat diumenge 21 de juny de 2009
es va celebrar al teatre municipal de
Girona l’Assemblea Nacional de la
CUP i com era d’esperar el tema més
esperat i controvertit fou la decisió de
presentar-se o no a les properes eleccions autonòmiques del Principat. Les
més de 300 persones acreditades com
a militants de la CUP vam estar tot el
dia debatent amb profunditat aquest i
d’altres assumptes.

El
debat
girava
al voltant d’una
ponència, anomenada “La CUP i les
eleccions
autonòmiques”
El debat girava al voltant d’una ponència, anomenada “La CUP i les eleccions
autonòmiques”, signada per set CUP’s
diferents, en la qual es feia una aposta
perquè la CUP es presentés a les properes eleccions autonòmiques del 2010.
Aquesta ponència va tenir dues esmenes a la totalitat, una per part de la CUP
de Vic, amb el títol “Els reptes de la
CUP. Horitzó 2011” i una altra encapçalada per la CUP de Vilafranca, de Vilanova i la Geltrú, de Capellades i l’UM9
de Ribes. Però refosa amb les presentades anteriorment per les CUP de Reus
i Berga, que es presentava sota el títol:
“2011: Des de viles i ciutats, construïm
l’alternativa”.
En primer lloc es va procedir a la votació de l’esmena de Vic, amb un empat
a vots entre el Si i el No, cosa que feu
passar a la votació de la segona esmena
a la totalitat.
segueix >>

www.cupvila.cat
>>

Finalment, va guanyar l’esmena a la
totalitat, sotasignada entre d’altres per
la CUP de Vilafranca, que defensava no
presentar-se a les autonòmiques per tal
de reforçar la CUP de cara a les properes eleccions municipals del 2011,
prioritzant doncs, de moment, la feina
a nivell municipal.
La CUP de Vilafranca...
defensava no presentar-se a les autonòmiques per tal de reforçar
la CUP de cara a les
properes eleccions municipals del 2011

Els motius que ens dugueren a la CUP
de Vilafranca i a la resta de signants,
a redactar l’esmena a la totalitat són diversos:
1.

2.

3.

4.

Partíem de la base que la conjuntura externa no era un condicionant prou fort com per donar tal
pas. I, entenent que presentar-se
a les autonòmiques suposava un
desgast econòmic, material i humà
a tan sols set mesos vista de les
properes eleccions municipals.
Creiem que el municipalisme, que
sempre hem defensat com a base
del nostre projecte, no està a hores
d’ara prou consolidat ni a nivell local
ni a nivell nacional com per llençarnos a una contesa de tal magnitud.
Seguint aquesta premissa, vam valorar doncs, que no es pot construir
una casa sense haver-ne fet els
fonaments. I que aquests precisament passen per enfortir la xarxa
teixida fins avui amb moviments
socials, associacions, veïns/es, etc.
També es valorava la nul·la capacitat d’incidència real que té un
parlament autonòmic avui en dia,
amb una classe política cada cop
més deslegetimada i sotmesa a interessos externs. Així com la manca de capacitat de maniobra, que
per ara, tindríem un cop a dins.

Per tant, creiem que encara no és el moment de donar aquest pas, i així ho va
creure també l’assemblea nacional.

A voltes amb els
pressupostos…

Aquest ple es preveia llarg i tens. S’hi
presentaven els pressupostos municipals, un polèmic càrrec de confiança,
el nou model de gestió de l’Escola de
Municipal de Música M. Dolors Calvet
i quatre mocions, una de les quals presentada per urgència.
Finalment, però, l’equip de govern va
decidir retirar els pressupostos del ple
per falta de suports. Un dels principals motius que s’argumentava per tal
d’explicar la falta de suports obtinguda
era que aquests pressupostos s’havien
fet massa ràpid i s’havien consensuat
poc entre els diferents grups. També
es va retirar de l’ordre del dia el punt
polèmic de la creació d’una nova plaça
de personal eventual, un càrrec de confiança.
Primerament es van aprovar per unanimitat els primer punts, entre els quals
hi havia els comptes anuals de la Societat Municipal d’Habitatge.
Seguidament es va portar a aprovació
els nous estatuts de l’Escola Municipal
de Música M. Dolors Calvet. En aquest
punt, ERC va voler presentar esmenes,
encara que prèviament s’havia tingut

Finalment,
però,
l’equip de govern
va decidir retirar els
pressupostos del ple
per falta de suports.

molt poc temps per debatre-les i, finalment van ser retirades. Per aquest
motiu es van aprovar els estatuts tal
com estaven amb els vots favorables de
PSC, CIU, CUP i ERC, l’abstenció d’ICV
i el vot en contra del PP (no creuen
en la gestió pública de l’escola i prefereixen una gestió privada). D’aquesta
manera els estatuts entren en període
d’al•legacions i els diferents grups podran fer les al•legacions que creguin
oportunes.

Tot seguit es va acceptar per unanimitat
els nous representants de l’Observatori
de les Dones als Mitjans de Comunicació i els diferents representants de
l’Ajuntament en els consells escolars
dels diferents centres educatius de la
vila.
A continuació, es va passar a debatre les
diferents mocions presentades al ple. La
primera presentada pel grup d’ERC, en
la qual es demanava suport a la nova
llei de consultes pendent d’aprovació al
Parlament de Catalunya. La moció va
ser aprovada amb tots els vots a favor
menys el del PP, que hi va votar en contra. Tot i el vot favorable de la CUP, el
regidor Xavi Navarro va argumentar que
la moció estava fora de lloc, ja que són
els mateixos partits que aproven la moció els qui han de portar al Parlament la
llei de consultes i aprovar-la.
La següent moció, presentada pel PSC,
demanava la construcció d’una nova
aula a la Llar d’Infants Lola Anglada
de cara al proper curs. En aquest punt,
molts grups van reclamar la retirada de
la moció ja que era evident que aquesta iniciativa no es podria dur a terme
en el temps que quedava per iniciar el
nou curs, i que aquest projecte hauria
d’entrar als pressupostos amb una partida assignada. Fins i tot es va argumentar que el PSC presentava aquesta
moció conscient que no es podria dur
a terme i que només ho feia per crear
distorsió. Finalment el PSC va haver de
retirar la moció.
L’última moció de l’ordre del dia presentada també pel PSC demanava la
reprovació de l’equip de govern per un
assumpte de possibles incompatibilitats
de la regidora Maria Josep Tuyà, que va
estar un mes cobrant de dues administracions. En aquest punt, tots els grups
van criticar l’actuació de l’equip de govern i també van destacar que la regidora retornés els diners a l’Ajuntament.
També es va recriminar l’actitud del
PSC en aquest tema, ja que van utilitzar
aquesta qüestió com a arma política. Al
final, el propi equip de govern es va
reprovar ell mateix i es va aprovar la
moció amb els vots favorables de PSC,
CIU i CUP, i les abstencions de PP, ERC
i ICV.
Finalment, la CUP va presentar una moció d’urgència en defensa dels indígenes
peruans. Recentment s’ha intensificat el
conflicte entre els drets dels indígenes i
els interessos de les multinacionals sobre els recursos de la zona. En la moció
es demanava la condemna dels fets, que
l’Ajuntament subscrivís el “Manifest de
Bagua” i que es demanés formalment
la derogació de les lleis que permeten
l’extracció dels recursos de la zona. La
moció es va aprovar per unanimitat.

www.cupvila.cat
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Entrevista amb en Jordi
alterNativa.
Noè. Membre d’
Intercanvi amb Pobles Indígenes sobre el conflicte a Bagua
(el Perú)

bé legislant penes de presó per qualsevol
mesura de protesta social, bé portant a
judici les persones que les encapçalen i/o
hi participen. Molts mitjans de comunicació accepten la versió del Govern sense
contrastar fets, radicats en un estructural
racisme que impera en la societat “limenya” vers els camperols i indígenes.

4.- Què es pot fer des dels països europeus per tal de donar suport als pobladors originaris, en l’àmbit institucional i
particular?

1.Quins drets col•lectius tenen reconeguts els pobles indígenes peruans com
a pobladors originaris?
El Perú va ratificar el Conveni 169 de l’OIT
sobre pobles indígenes i tribals el 1994.
També té legislació interna que reconeix
el dret col•lectiu de la terra per aquelles
comunitats camperoles i nadiues, ja que
no fa servir el terme indígenes, punt precisament observat en la darrera reunió
de l’OIT de seguiment de compliment de
l’esmentat conveni la setmana passada a
Ginebra.

"El

govern del Perú utilitza diverses formes de
criminalització de les
protestes socials... legislant penes de presó
per qualsevol mesura de
protesta social..."

2.- Pel conflicte ocorregut recentment a
Bagua, sembla que aquests drets no es
respecten. Per què?

Institucionalment, les ONG i les entitats
socials estem veient les possibilitats i disposició dels diversos departaments del
govern de la Generalitat i del Parlament,
així com en l’àmbit estatal per denunciar,
protestar i demanar explicacions respecte
la criminalització de les protestes socials
de les entitats sòcies locals (als països on
treballem), de les pròpies ONG i organitzacions defensores dels DDHH i sobre la
responsabilitat i transparència de les empreses i capital català/espanyol que operen en aquests països i àrees indígenes.

“Molts mitjans de
comunicació
accepten la versió
del Govern sense
contrastar fets..”
5.- Moltes empreses interessades en
els recursos naturals amazònics són espanyoles. N’hi ha alguna que tingui una
participació directa en el conflicte de
Bagua?
En aquests fets no tenen una participació
directa però sí que entre Repsol i Cepsa
tenen concessions per a l’exploració i explotació de petroli de més de 10 milions
d’hectàrees a l’Amazònia peruana (Catalunya té una àrea de 3 milions ha.)

El Perú va firma un TLC amb EEUU i està
a punt de signar-ne un amb la UE. Aquest
tractat implica adaptar les lleis internes
per afavorir el lliure comerç, la producció
i l’extracció de recursos naturals i tot allò
que sigui vendible o comerciable (biodiversitat, propietat intel•lectual, etc.). Gran
part dels recursos naturals es troben en
àrees indígenes.

3.- Quina és la justificació davant la ciutadania de l’enfrontament violent de
l’estat peruà davant el conflicte?
El govern del Perú utilitza diverses formes
de criminalització de les protestes socials,

índigenes armats a Bagua

Volem denunciar els ocorreguts al Perú
el dia 5 de juny de 2009 que van provocar desenes de morts i ferits, entre
indígenes i policia, durant el desallotjament que van fer les forces especials
de la Policia Nacional (DINOES) de les
posicions que els indígenes ocupaven
a Bagua, al departament d’Amazones.
Els pobles indígenes de l’Amazònia peruana estan mobilitzats per defensar els
seus territoris ancestrals que ocupen a
les zones alta i baixa de l’Amazònia.
Actualment, aquests territoris estan
afectats per la creixent i irracional explotació de recursos com l’or, la fusta,
el petroli i el gas que s’hi duu a terme
sense respectar les desenes de pobles
indígenes que mantenen una de les més
grans diversitats culturals del planeta.
Moltes d’aquestes explotacions corresponen a àrees indígenes que el Govern
peruà ha lliurat en règim de concessió
a empreses transnacionals, ignorant els
drets dels pobles indígenes.
Com van dir els bisbes de l’Amazònia
el 5 de maig passat, “en nom d’un concepte de desenvolupament esbiaixat,
l’Estat permet la deforestació de grans
extensions de boscos primaris a favor
d’empreses nacionals i transnacionals
per a la inversió en plantacions d’oli
de palma, canya de sucre i d’altres.
Tots coneixem la contaminació dels
rius a causa del plom i d’altres metalls
pesants i substàncies tòxiques com a
efecte d’una activitat minera (formal i
informal) i l’extracció de petroli, d’una
manera irresponsable. Som testimonis, a
més, de la tala indiscriminada de fusta
sense cap tipus de control”.
Mitjançant decrets legislatius que el
Govern ha dictat aprofitant inconstitucionalment les facultats que li van ser
concedides per implementar el TLC
pactat amb els EUA, l’Estat peruà pretén deixar que les transnacionals actuïn
impunement als territoris indígenes.
Aquests decrets vulneren els drets defensats pels pobles indígenes reconeguts en pactes, convencions i convenis
amb caràcter vinculant i exigible que, el
Perú, en ratificar-los, es va comprometre
a respectar i que comprometen la seva
responsabilitat davant de la comunitat
internacional.
Els subscrits repudiem aquests fets i
exhortem el Govern del Perú a suspendre immediatament l’estat de setge, a
fer cessar la violència contra la població
a l’Amazònia, a garantir la no desaparició dels cossos dels indígenes morts,
i a formar una comissió independent
perquè verifiqui els esdeveniments. Demanem que retiri els decrets que han
donat lloc a aquesta situació (decrets
legislatius 1064, 1089, 1090 i 995). Invoquem el Govern peruà a cessar les
agressions que ha dut a terme sistemàticament aquestes setmanes contra
l’AIDESEP i els seus dirigents, i també
a obrir un espai de respecte i de diàleg
amb aquesta organització, d’acord amb
els legítims interessos que representa.
extret del manifest de Bagua

SI VOLEU COL.LABORAR AMB L’
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