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ENTREVISTA A JOAN CUSCÓ 
SOBRE LA DIRECTIVA EURO-
PEA DE LA PIROTÈCNIA

LES "ENTITATS DE FOC" 
PRESENTEN UNA MOCIÓ 

"...A Vilafranca, 
però, ningú no va 
mostrar massa 
interès, tot i que 
la pirotècnia és 
imprescindible en                                 
la nostra festa!"

S’APROVA LA SUSPEN-

SIÓ TEMPORAL DE L’ARE 

LES BASSETES 

AMB L’ABSTENCIÓ DE PSC I 

ERC I EL VOT EN CONTRA DEL 

PP.

ACESA REBUTJA LES 

AL·LEGACIONS DE 

L’AJUNTAMENT: 

NO HI HAURÀ GRA-

TUÏTAT PER ALS PE-

NEDESENCS/QUES

LA CUP VOTA EN 

CONTRA DELS PRES-

SUPOSTOS DEL VIN-

SEUM

8 DE MARÇ, 

DIA INTERNA-

CIONAL DE LES 

DONES 
TREBALLADORES

en defensa dels ele-
ments pirotècnics 
de les nostres
festes, que
s’aprova per
unanimitat.
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El passat mes de desembre de 2008 
l’Ajuntament de Vilafranca rebia res-
posta a les al•legacions presentades al 
projecte de peatges al municipi, un any 
i mig després de presentar-les. El resul-
tat de les respostes a les al•legacions 
no podia ser més negatiu, ja que la 
majoria d’al•legacions no es tindran en 
consideració. El projecte malmet, a més, 
la zona de la riera de Llitrà, un espai 
que des del mateix Ajuntament s’està 
mirant de recuperar.

En el moll de l’os de l’assumpte ACESA 
respon que no hi haurà gratuïtat per als 
penedesencs/ques, ni cap tipus de des-
compte. En aquest sentit, cal recordar 
que, enguany els peatges que depenen 
de l’estat pugen un 4,46% (és el cas 
del peatge de Martorell), l’increment 
més gran dels últims 5 anys. Al ma-
teix temps el transport públic encara 
s’encareix més, els bitllets de RENFE 
un 6% i els de TMB un 7%.
D’altra banda, cal recordar que, a pesar 
de la crisi econòmica en què ens tro-
bem, el pressupost estimat del projecte 
de peatges per a Vilafranca és de més 
de 20 milions d’euros sense comptar els 

El Vinseum viu actualment una delicada 
situació econòmica. Tot i ser una funda-
ció privada, enguany, aportacions que 
provenen de l’àmbit privat s’han vist re-
duïdes, en gran part degut a que Caixa 
Penedès ha reduït la seva aportació i 
des de la Junta no ha estat possible tro-
bar altres aportacions per compensar-
ho.
Per aquests motius, la Junta va deci-
dir reduir el pressupost del Vinseum i 
va destruir dos llocs de treball (en les 
àrees de comunicació i educació) i va 
reduir les hores laborals d’un treballa-
dor de l’àrea de consergeria. Per adop-
tar aquesta decisió només van tenir en 
compte l’estalvi econòmic, i no la eficà-
cia laboral o les necessitats del museu, 
i van escollir els contractes que menys 
indemnitzacions haurien de pagar.

En canvi, la despesa en infraestructura 
destinats al projecte de reforma del nou 
edifici del Vinseum l’han pogut mante-
nir, i durant el mes de desembre es va 
veure augmentada en un milió d’euros 
gràcies a la subvenció en els Pressupos-
tos Generals de l’Estat.
Amb aquestes dades, la CUP va pre-
sentar una nova proposta al Patronat 
del Vinseum, amb l’objectiu d’evitar la 
destrucció de llocs de treball i eliminar 
el dèficit existent en el pressupost del 
Vinseum. 
Tot i fer arribar la nostra proposta al 
Patronat del Vinseum (on el mateix al-
calde hi participa com a president del 
Patronat), no hem obtingut cap compro-
mís de la Junta o del mateix Ajuntament 
per eixugar el dèficit i per mantenir els 
llocs de treball. 
Per tot això i veient la falta de compro-
mís del mateix Ajuntament i els seus 
representants al Patronat del Vinseum, 
des de la CUP vam votar negativament 
la proposta de pressupostos de la junta 
del Vinseum perquè no trobem justifi-
cades les no renovacions de contractes 
dels treballadors del Vinseum.
A més, en època de crisi econòmica, 
l’Ajuntament, que té un paper molt im-
portant dins del Vinseum, no ha de per-
metre la destrucció de llocs de treball, i 
menys quan des del mateix Ajuntaments 
s’estan tirant endavant plans d’ocupació 
i actuacions per pal•liar la crisi.

La representant de la CUP 
al Vinseum vota en contra 
dels pressupostos del pa-
tronat

projectes de peatge de Sant Sadurní i 
de Gelida. NO és demagògia pensar tot 
el que es podria fer amb tots aquests 
diners per ajudar a les persones que 
pateixen i patiran la crisi o a millorar el 
transport públic que bona falta ens fa.

En altres ocasions hem hagut de sen-
tir com ACESA planteja incrementar el 
preu dels peatges quan hi hagi un gran 
augment de la demanda (retencions) 
per evitar els col•lapses. No s’aposta, 
doncs, pel transport públic i es creen 
vies ràpides per a rics i vies lentes i 
col•lapsades per a pobres. 

Així doncs veiem com les polítiques de 
mobilitat i d’infraestructures estan diri-
gides a mida de les grans empreses que 
s’enriqueixen desmesuradament a costa 
dels usuaris/es.
                

ACESA rebutja la gratuïtat i malmet 
el mediambient

"l’Ajuntament, que té 
un paper molt impor-
tant dins del Vinseum, 
no ha de permetre la 
destrucció de llocs de 
treball"
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No més creixement insostenible!

Benvingudes i benvinguts a la segona edició de l’Entrearrels. Acabem d’entrar 
en un nou any immersos en plena crisi econòmica capitalista. Aquesta crisi en 
bona part, ha estat provocada per l’explosió de la bombolla immobiliària, des-
prés d’anys de desenvolupament urbanístic desorbitat que ha anat acompanyat 
d’una forta especulació en el preu de l’habitatge, demostrant que s’han antepo-
sat els interessos econòmics als drets i necessitats de les persones. No obstant 
això, els nostres governants (tant la Generalitat com l’Ajuntament) segueixen 
apostant per polítiques d’expansió urbanística i d’ocupació de nou sòl rural, 
com és el cas de Les Bassetes (imposat per la Generalitat) o de La Peregrina. 
Aquests dos projectes suposarien la creació d’uns 2.000 habitatges nous, quan 
actualment Vilafranca disposa de milers d’habitatges desocupats i sense sorti-
da al mercat; quan no tenim les infraestructures ni equipaments necessaris pels 
habitants actualment residents a la Vila, quan són notables els problemes de 
mobilitat, quan s’ha demostrat que aquest model és el responsable de la crisi... 
D’altra banda, aquestes dues noves urbanitzacions, més el projecte dels peat-
ges i la recent aprovació del polígon de Domenys III sumen un total de 800.000 
m2 (o l’equivalent a 80 camps de futbol) de destrucció de territori agrícola i 
paisatgístic en el que portem de legislatura.

Cal aturar d’una vegada aquest creixement urbanístic desmesurat, l’especulació 
del preu de l’habitatge i canviar el model econòmic que comporta. Volem un 
model que faci prevaldre els drets de les persones a accedir a un habitatge i el 
respecte vers el medi ambient. Volem créixer, però en qualitat i en drets!
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ACESA respon que 
no hi haurà gratuïtat 
per als penedes-
encs/ques, ni cap ti-
pus de descompte.



té sentit construir centenars d’habitatges 
en un context on ha esclatat la bombolla 
immobiliària i hi ha una gran quantitat 
de pisos buits a la vila. També s’ha de 
tenir en compte l’impacte ambiental que 
suposa aquest projecte, a tocar d’una 
riera i que s’ubicaria en un espai ac-
tualment d’ús agrícola, i el creixement 
totalment insostenible que representa, 
un augment de més de 3.000 habitants. 
A més, la construcció d’un altre barri 
perifèric incrementaria el col·lapse cir-
culatori que ja patim i tampoc dispo-
sem dels serveis necessaris per aquest 
increment de població (i la Generalitat 
tampoc té els diners per a garantir 
aquests serveis).

En aquest punt IC va presentar una es-
mena per evitar tancar les portes al pro-
jecte, però mantenint-lo en suspens fins 
que tinguem un pla local d’habitatge que 
determini les necessitats d’habitatge de 
la vila.

La moció es va aprovar amb la incorpo-
ració de l’esmena d’IC i amb els vots de 
CIU, CUP i IC, l’abstenció de PSC i ERC 
i el vot en contra de PP.
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AGENDA D’ACTES

7 de març
a les 13h a l’Ateneu Popular X:
Xerrada/Taller “Dones treballadores. Dones 
transgressores”, a càrrec d’Anna Rubio, his-
toriadora. En acabar, dinar amb fideuà (ins-
cripció abans del dia 5 a l’APX)
(organitza: Ateneu Popular X)

a les 19:30h a la plaça de la vila:
concentració “El patriarcat, com el capitalis-
me, no se’l refunda. Se’l combat” amb l’acció 
performativa “L’insuportable pes del patriarcat”

(organitza: CUP, Endavant, CAJEI i Ateneu 
Popular X)

8 de març
a les 19:30, a La Fornal:
Projecció del film “Agua con sal” de Pedro 
Pérez Rosado. (organitza: l’AC La Fornal)

21 de març
a les 19h al Casal Ind. el CEP
Taula rodona “Treball sexual versus prostitució”, 
amb la projecció de fragments del film “Prin-
cesas” de Fernando León de Aranoa. (orga-
nitza: Endavant)

4 d’abril
a les 23h a l’Ateneu Popular X
Cabaret antipatriarcal. En acabar, música i 
festa. (organitza: Ateneu Popular X) 

www.cupvila.cat

www.cupvila.cat

El Ple de l’ARE 
Modificació pressupost prorrogat de 
l’entitat. El ple del mes de febrer es va 
iniciar amb una modificació de pressu-
post. Aquesta es presentava degut a que 
encara no estan aprovats els pressupos-
tos municipals del 2009 (cal recordar 
que mentre no s’aproven els nous pres-
supostos continuen vigents els de l’any 
anterior per a despeses corrents i que 
aquests es poden modificar per aquesta 
via) i es justificava per prendre mesures 
per a pal·liar l’actual crisi econòmica.

Des de la CUP no vam donar suport a 
aquesta modificació, ja que només un 
5% de les inversions d’aquesta proposta 
van destinades a ajuts a les famílies, i 
en canvi, la major part representen in-
versions per infraestructures (un 20% 
per la construcció d’una rotonda).

Finalment, es va aprovar la modificació 
de pressupost amb els vots de  PSC, IC, 
ERC i PP. 

Operació de crèdit i representant Caixa 
Penedès. Seguidament es va aprovar 
una operació de crèdit de 335.000€ amb 
Caja Madrid per finançar inversions mu-
nicipals pel 2009. També es va acceptar 
l’elecció de Francisco Romero com a nou 
representant de l’ajuntament als òrgans 
de govern de Caixa Penedès.

Les dues propostes van ser aprovades. 

Moció David de La Fornal. Aquesta moció 
ja es va presentar en el Ple anterior, es 
tracta de la moció de la CUP en suport 
al David de La Fornal, que finalment ha 
estat absolt per l’audiència provincial. 
Recordem que en el ple anterior es va 
presentar una esmena a la totalitat a 
aquest moció per part de la resta de 
forces del consistori i que cap va vo-
ler, saber o tenir el valor de defensar. 

Per aquest motiu la moció es va retirar 
i es va tornar a presentar en aquest ple. 
En la moció de la CUP es demanava 
que l’Ajuntament s’adherís a la quere-
lla presentada contra la jutgessa Isabel 
Gallardo, ja que considerem demostrada 
la seva prevaricació.

La moció no es va aprovar, tots els grups 
menys la CUP hi van votar en contra. 

Moció d’homenatge al consistori de 1934. 
La moció presentada per ERC, recorda-
va el consistori que va ser elegit demo-
cràticament el 14 de Gener del 1934 i es 
va veure afectat pel cop d’estat feixista 
de 1936. En la moció es demanava fer 
un homenatge a aquest consistori i prio-
ritzar el nom de l’alcalde elegit el 1934 
per a un carrer de la vila.

La moció es va aprovar per unanimitat. 

Moció elements pirotècnics. Diferents en-
titats de Vilafranca relacionades amb el 
foc (Ball  de diables, Associació d’amics 
del drac i els Tres Mosqueters) van pre-
sentar al ple una moció contra la direc-
tiva europea sobre l’ús de pirotècnia. La 
moció la va defensar Joan Aranda com a 
representant de les entitats que va aler-
tar sobre el perill d’aquesta directiva 
vers les nostres festes populars, i entre 
d’elles la Festa Major de Vilafranca.

Tots els grups van donar suport a la 
moció i es va aprovar per unanimitat. 

Moció pagaments Ajuntament. En 
aquesta moció presentada per CiU es 
demanava que l’Ajuntament garantís 
els pagaments d’acord amb el termini 
estipulat per llei. En aquest punt es va 
donar veu a l’interventor municipal que 
molest amb la moció de CIU va aclarir 
que l’Ajuntament fa tots els pagament 
en un termini màxim de 45 dies, dins 
del que estipula la llei, cosa que pocs 
ajuntaments poden dir, i a més a més 
estava molest per alguns comentaris 
desencertats que s’havien fet comparant 
la gestió de l’Ajuntament amb una bo-
tiga.

Finalment, la moció no va ser aprovada. 
IC, ERC i PP es van abstenir i PSC i 
CUP hi van votar en contra. 

Moció ARE Les Bassetes. En el darrer 
punt de l’ordre del dia es presentava 
una moció de la CUP on es demanava 
que la Generalitat retirés el projecte de 
l’ARE de “Les Bassetes” i que en cas 
contrari, es fes un referèndum perquè 
els/les vilafranquins/nes les decideixin 
si volen, o no, aquest nou projecte de 
barri (com ja s’ha fet en altres muni-
cipis).

Des de la CUP ens oposem a aquest 
projecte ja que es que no respon a la si-
tuació econòmica actual, actualment no 

El Ple municipal

Actualment no té sen-
tit construir centenars 
d’habitatges... hi ha una 
gran quantitat de pisos 
buits a la vila



1. Com t’has assabentat d’aquesta direc-
tiva?

Fa uns quants anys es va saber que 
s’estava preparant aquesta llei. Des 
d’aleshores diverses ciutats i festes van 
començar iniciatives per a protegir actes 
pirotècnics (la Patum de Berga, la Trona-
da de Sant Pere a  Reus...). A Vilafranca, 
però, ningú no va mostrar massa interès, 
tot i que la pirotècnia és imprescindible en 
la nostra festa! Tant o més que a la Patum! 
De fet, s’hauria d’haver iniciat el procés 
per protegir la Tronada, l’Entrada de Sant 
Fèlix i el Ball de Foc, però les coses s’han 
fet malament i en una direcció contrària a 
l’adequada. I és en aquests aspectes quan 
trobem a faltar la capitalitat de Vilafranca 
en la festa a Catalunya. Si ens omplim la 
boca dient que som “la més típica” això 
s’ha de traduir en accions i en capacitat 
executiva. Avui tot Catalunya parla de La 
Patum. Per contra: on és Vilafranca? Què 
s’ha fet des de Vilafranca?
 

2. En què consisteix, i què pot significar 
si s’aplica?

La normativa es dirigeix a la indústria pi-
rotècnia però és ben clar que té repercus-
sions negatives en la festa i en la pràctica 
festiva. La seva aplicació pot significar 
que s’estableixin mesures restrictives que 
portin a la desaparició del model festiu 
de moltes de les celebracions caracte-
rístiques (Festes Majors, Sant Joan, Sant 
Antoni, Falles....) d’arreu dels Països Ca-
talans. I, en segon lloc, pot suposar molts 
conflictes de denúncies i d’assegurances 
inassumibles o impossibles. I la desapari-
ció d’elements bàsics del nostre patrimoni 
immaterial. 

3. Quins actes de la Festa Major creus 
que es veurien afectats?

Es veuria afectada tota la Festa Major, 
Com a actes les processons i cercaviles 
la Tronada, l’Entrada de Sant Fèlix i el 
Ball de Foc. Però, el que és pitjor, es veu 

afectada la nostra manera de viure la festa 
des de dins: amb plena participació i amb 
bullici. La festa es pot transformar en un 
aparador insípid envoltat d’una bombolla 
de prohibicions vestides sota el discurs 
de la “seguretat” (és lícit que, per exem-
ple, que hom hagi d’escoltar la Tronada 
des del carrer de la Palma?). 
Certament, el foc és un perill, però aquest 
perill i aquests riscos, com bé demos-
tren els pocs accidents greus que es pro-
dueixen, queden apaivagats pel fet de què 
la gent coneixen la festa, sap què passa 
en cada moment i quins perills implica 
cada acte. Un exemple que tothom sap: 
no podem anar amb un cotxet a l’entrada 
de Sant Fèlix. 
Per posar un exemple que entendran els 
vilafranquins, direm que hom sap que un 
dels motius de la decadència dels Cas-
tells a principis del segle XX van ser les 
prohibicions sobre l’edat del Pom de Dalt, 
tot  i que com bé sabem avui, allò que des 
de fora i per desconeixement pot semblar 
molt perillós no ho és en la pràctica real 
de la festa.

4. I en la Festa Major dels Petits?

Un bon diable, per exemple, és algú que 
coneix allò que té entre mans i la millor 
manera de què aquesta educació sigui 
possible és que hom visqui la festa des 
de petit i que aprengui com protegir-se i 
com usar la pirotècnia. 

5.  És possible entendre qualsevol de les 
nostres festes sense elements pirotèc-
nics?

Com ja hem dit, no. I amb normatives 
forànies i imposades no anem bé. I aquí 
cal fer-ne responsables als polítics cata-
lans que són al Parlament europeu i que 
amb una manca absoluta de dignitat hi 
van votar a favor (o ni tan sols van assis-
tir a aquella sessió), un Govern Català i 
Ajuntaments que han negligit en les se-
ves funcions d’estar al cas fins que s’han 
vist amb l’aigua al coll. 

6. Quins moviments polítics esperes que 
es donin a partir d’ara respecte aquesta 
directiva?

Espero que els polítics facin el que els 
pertoca, però hi haurem d’estar a sobre. 
Primer, i pel que fa a Vilafranca, espero 
que es redactin els corresponents proto-
cols (uns protocols de debò i no els que 
ara tenim), i que es facin els passos ne-
cessàries per a protegir aquesta part fo-
namental del nostre patrimoni cultural i 
de la nostra cohesió social. I, segon, i un 
vegada més, des de Catalunya (el País 
Valencià i Ses Illes), haurem d’anar a de-
manar “clemència” a Madrid en un tema 
que a ells ni els importa.

"Es veuria afectada 
tota la Festa Major, 
Com a actes les pro-
cessons i cercaviles 
la Tronada, l’Entrada 
de Sant Fèlix i el Ball 
de Foc"

"I aquí cal fer-ne res-
ponsables als polítics 
catalans que són al 
Parlament europeu i 
que amb una manca 
absoluta de dignitat hi 
van votar a favor "

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

Entrevista a Joan Cuscó sobre la 
directiva europea de la pirotècnia

El capitalisme, com el pa-
triarcat, no se’l refunda, se’l 
combat! Dones, la crisi ens 
fa més precàries! 
 
Amb aquest lema,un any més, la 
Coordinadora Antipatriarcal del Pene-
dès organitza diversos actes  al vol-
tant del 8 de març, dia de la dona 
treballadora. 
Aquesta Coordinadora està formada 
pels agents de l’esquerra indepen-
dentista a Vilafranca:  CUP, Endavant, 
l’Assemblea de Joves de Vilafranca 
(CAJEI), l’Ateneu Popular X i la For-
nal. 
Les entitats que conformem aquesta 
plataforma antipatriarcal doten el 8 de 
març d’un discurs revolucionari ja que 
consideren que és necessari situar-se 
al marge del “feminisme” engolit i 
utilitzat per les institucions i apostar 
per la lluita diària i la reivindicació 
d’un feminisme de classe, ja que ente-
nem la lluita feminista com un rebuig 
de totes les formes de dominació i 
avançar cap a una societat antipatriar-
cal i socialista. I és que per acabar 
amb les opressions que pateixen les 
dones, és necessari un canvi estructu-
ral: polític, econòmic i social. 
La crisi ens fa més precàries, i ara 
més que mai la classe treballadora 
hem d’organitzar-nos per fer front a 
la perversa combinació de patriarcat i 
capitalisme. 
 
Enguany, els actes s’allargaran al 
llarg de tot el mes de març i tenen 
com a mobilització central una con-
centració el dissabte 7 de març a les 8 
del vespre a la plaça de la Vila. 
Entre les activitats que s’estan progra-
mant hi ha una xerrada sobre ‘Dona i 
treball’, una altra sobre treball sexual, 
un cabaret antipatriarcal o la realitza-
ció d’un mural entre altres. 

En Joan Cuscó és:
Doctor en filosofia per la Universi-
tat de Barcelona i especialista en 
musicologia per la Universidad de 
Alcalá de Henares. Conservador 
de l’Arxiu musical de VINSEUM, 
comentarista de música clàssica i 
òpera a COMràdio, col·labora amb 
la Càtedra Ferrater Mora, és coor-
dinador a Els Juliols de la UB i pro-
fessor a l’AMTP.

+ INFORMACIÓ

ACESA. Empresa que construeix, 
conserva i explota autopistes en rè-
gim de concessions i gestiona con-
cessions de carreteres. La Caixa n’és 
el principal accionista (amb prop 
d’un 30% de les accions).

Patriarcat. Terme antropològic utilit-
zat per difinir la condició social en 
que els membres mascles de la so-
cietat predominen en les posicions 
de poder i en què la posició de més 
poder serà ostentada per un home.


