Balanç dels primers mesos a l'Ajuntament
Des de que el passat 27 de maig Vila de Capellades-Candidatura d'Unitat Popular aconseguí els seus
primers dos regidors i comencés a treballar en el sí de l'Ajuntament de Capellades, han sigut molts els
temes en que hem treballat de manera constant; i és ara un bon moment de fer-ne un breu balanç.
Aquests primers mesos de legislatura han servit principalment per agafar experiència en el funcionament
del consistori i aprendre’n el seu dia a dia; tot i així podem dir que Vila de Capellades-Candidatura
d'Unitat Popular ha estat la formació política que més constant ha estat en tots els temes tractats a la
casa de la vila. Amb certa humilitat podem dir que tots els temes presentats i votats al consistori han
sigut treballats, debatuts i consensuats prèviament per tots els membres que conformem aquesta
candidatura.
Com a repàs a la tasca realitzada per la nostra candidatura al consistori, podem destacar:
Des que el 16 de juny en el primer ple, prenguéssim possessió del càrrec de regidors els nostres dos
representants hi han hagut un total de 10 plens.
En el ple de 5 de Juliol es va fer el repartiment de les regidories per part de l'equip de govern, i aquest
va ser el primer ple en que teníem veu a l'Ajuntament, desprès de prendre possessió del càrrec, i com
a demanda més destacada que vam fer, ja que creiem que és una prioritat, va ser demanar una auditoria
dels últims 12 anys, un nou redactat del ROM ( règim orgànic municipal) i es va preguntar per la situació
de la biblioteca. Tot i que a les dues primeres qüestions se’ns va respondre que es tindrien en compte,
de moment no hi ha hagut cap moviment que faci pensar que es portaran a terme.
En el següent ple del 8 de juliol el més destacat va ser la pressió que va fer Vila de Capellades-Candidatura
d'Unitat Popular, juntament amb la resta de partits de l'oposició, per tal que el nomenament dels
representants de l'Ajuntament en els organismes col·legiats i fundacions es fes de manera col·lectiva i
hi tinguéssim cabuda tots els partits representats a l'Ajuntament, ja que CiU pretenia que tots els
representants fossin designats per ells. Gràcies a aquesta pressió el punt es va retirar i va ser passat al
següent ple, per tal que totes les formacions poguéssim consensuar quina era la millor manera de
repartir els representants.
Va ser en el tercer ple del nou Ajuntament, l’1 d'Agost, on es van escollir els representants en els
organismes abans esmentats, aconseguint per part de la nostra candidatura estar representats al Consell
Escolar de l'IES Molí de la Vila, a la junta de la Societat La Lliga, a la Mancomunitat de Residus, a la Societat
Mercantil de Gestió Pública del Sòl i a l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF).
Abans del següent ple, en el que CiU presentaria com a punt de l'ordre del dia el canvi d'ubicació de
la nova biblioteca, Vila de Capellades-Candidatura d'Unitat Popular va fer una Assemblea Popular en la
que van assistir un centenar de veïns/es i es va exposar la decisió de la Candidatura a que la biblioteca
es fes en el lloc on ja han començat les obres.
En el següent ple, el de 9 d'Octubre, el mes destacat va ser el punt de l'ordenança per la contaminació
de sorolls i vibracions en la que es van presentar varies esmenes i es va criticar el poc temps per revisar
el text, el que va fer que l'equip de govern retirés el punt i el passés pel següent ple. També destaquem
el conveni que es va signar entre tots els grups municipals i el Sr. Eudald Carbonell com a director de
la recerca arqueològica de l'Abric Romaní, en el qual tots els partits polítics ens comprometem a donar
suport tant al Museu Neandertal, com a les excavacions de l’Abric Romaní. També es va ratificar la
decisió presa en l'Assemblea Popular abans esmentada en el punt presentat per CiU sobre el canvi
d'ubicació de la biblioteca, on votant en contra tots els partits de l'oposició, no es va aprovar.
El ple del 7 de Novembre és, fins ara, el que ha provocat més controvèrsia, ja que es van aprovar el
segon text refós per la modificació del PGO de Capellades en el Barri de la Font de la Reina i el del
Pla parcial; projectes necessaris per urbanitzar els terrenys de la Font de la Reina, perdent així una de
les poques zones agrícoles que queden a la vila i deixant la zona propera al futur parc prehistòric de
l'Abric Romaní transformada en vivendes de nova construcció. Només Vila de Capellades-Candidatura
d'Unitat Popular i un regidor d'ERC s'han oposat públicament a aquesta agressió al territori. Havent
quedat per aquest ple el punt de l'ordenança de sorolls es va aprovar amb les modificacions que havia
treballat Vila de Capellades- Candidatura d'Unitat Popular. També en aquest ple es van votar una sèrie

de mocions presentades per diferents partits.Vila de Capellades-Candidatura d'Unitat Popular presentàrem
una moció en favor del encausats per la crema de fotos del monarca espanyol i per la desproporció
generada per la fiscalia de l'Audiència Nacional; cap de les dues va ser aprovada tot i els vots favorables
d’Esquerra.
En el següent ple, l'extraordinari de 14 de novembre de 2007 constava d'un sol punt; l'aprovació de les
ordenances fiscals. L'equip de govern proposa apujar-les en funció de l'IPC català, i llevat d' ERC la resta
de formacions hi van estar d'acord. Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular, com a mesura
dissuasória, va proposar l’augment de la taxa de retirada dels vehicles de la via pública fins al màxim
permès, proposta que va ser acceptada per tots els grups polítics.
El següent ple ordinari va ser el de 19 de desembre, en aquest l'equip de govern va informar sobre les
prioritats en el PUOSC, que és la subvenció quinquennal que atorga la Generalitat per invertir en
equipaments municipals. La principal discussió va estar quan l'equip de govern no va voler acceptar un
canvi que es plantejava des de l'oposició; volíem que el projecte escorxador jove passés de la cinquena
posició a la segona prioritat en la subvenció. Finalment es va aprovar la proposta presentada per l’equip
de govern per decret d'alcaldia i no es va escoltar a l'oposició.
Per tancar aquest repàs hem de recordar la moció que vam presentar per la millora de les instal·lacions
del poliesportiu o la moció per demanar l’antiga caserna de la guàrdia civil per ús públic i social i que
segons l’equip de govern, ja s’està treballant en aquests aspectes.
A tot això hem d’afegir altres actes que no han estat estrictament en l'àmbit dels plens però que són
tasques fetes per la candidatura, com una xerrada sobre les repercussions dels aliments transgènics, la
celebració del 1er aniversari de la candidatura amb una sardinada popular, la consolidació d’aquesta
publicació “La Roda”, la campanya de sensibilització engegada contra el projecte d’urbanització de la
Font de la Reina o la publicació dels “plens al carrer” que apropa de primera mà el que es debat i
s'aprova a l'Ajuntament.
Havent fet aquest breu repàs del que ha sigut la política municipal en aquests primers mesos de legislatura
creiem que és molta la feina que encara queda per fer. Seguim apostant per la democràcia participativa
com a eina directa de decisió veïnal. Així ho hem fet saber en més d'una ocasió a l'equip de govern, a
la resta de partits polítics que conformen l'Ajuntament i als vilatans/es de Capellades. Per a més informació
o enviant un correu a info@viladecapellades.cat

LA FONT DE LA REINA
En el transcurs del ple ordinari del mes de novembre,
el consistori capelladí, amb els vots favorables del grup
de CIU, PSC i dos dels tres regidors d’ERC, i amb els
vots contraris dels regidors de Vila de Capellades i d’un
regidor d’Esquerra, aprovà tirar endavant la requalificació
d’una part dels terrenys de la Font de la Reina, en
concret, els que se situen en el nucli històric del barri
de la Font de la Reina, i els de darrera de Can Carol,
per tal de poder-hi construir una urbanització d’una
cinquantena d’habitatges ubicats entremig de les masies
històriques del carrer de la Font de la Reina.

El març del 2002

Per posar-nos en antecedents i de manera resumida la
cronologia d’aquest projecte d’urbanització és el següent:

El promotor presenta una nova proposta de
modificació del projecte de modificació del PGOU
de Capellades. Al ple es deixa sense efecte l’acord
de l’any 2001, se sol·licita un informe a l'Agència
Catalana de l'Aigua i es torna a fer una aprovació
inicial del projecte de modificació del PGO de
Capellades. S'aprova per unanimitat dels onze
regidors assistents, dels onze que componen
la corporació. I després de publicar-ho al DOGC
es posa un més a exposició pública. Passat el
mes si no hi ha cap esmena es dóna el projecte
per aprovat provisionalment i s’envia a la
direcció general d’urbanisme perquè en faci
l’aprovació definitiva.

El març del 2001

L’Abril del 2002

Es fa una aprovació en el Ple de l’ajuntament per tirar
endavant el projecte de modificació del PGO de
Capellades, o el que és el mateix, la requalificació dels
terrenys de sòl agrícola a urbanitzable programat.

Es fa l’aprovació inicial del Pla Parcial del
projecte d’urbanització del Barri de la
Font de la Reina (Projecte que planifica
en detall per obtenir un espai urbà
construït i habitat) i se’n demana un
informe a l'Agencia Catalana de l'Aigua

(ACA).
Del juny del 2002 al novembre del 2003
Hi ha un intercanvi de demanda de documentació per
part de l’ ACA a l’Ajuntament i lliurat d’aquesta
documentació, al novembre 2003 la comissió territorial
d'urbanisme que manté en suspensió l'expedient de
modificació.
L’Abril 2004
L' ACA emet un informe desfavorable per la modificació
del PGOU per al barri de Font de la Reina, així com
del Pla Parcial. Si l'ajuntament vol continuar amb aquesta
tramitació cal que hi faci una sèrie de modificacions.
Octubre del 2005
Després que els promotors presentin una proposta
de text refós que inclou les modificacions sol·licitades
per l’ ACA a l’abril del 2004, el Ple de l'Ajuntament
aprova el Text Refós de la Modificació Puntual del PGO
de Capellades per unanimitat dels 13 regidors dels 13
que componen la corporació.
Novembre de 2007
Després que la comissió territorial d’urbanisme sol·liciti
noves modificacions al projecte i que l’associació de
propietaris presenti un nou text refós tant de la
modificació puntual del PGO com del Pla Parcial del
projecte del Barri de la Font de la Reina; el ple l’aprova
per 10 vots a favor i 3 en contra dels 13 regidors que
formen la corporació. Actualment l’ajuntament ha
d’enviar aquest projecte a la direcció general d’urbanisme
per fer l’aprovació definitiva, si ho troba oportú.
Davant aquesta actuació, l’agrupació d’electors de Vila
de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular, considerem
que aquest és un projecte urbanístic-especulatiu, de
greus conseqüències de caire paisatgístic, ambiental i
de patrimoni cultural i turístic. Entenem que en cap
cas, aquesta actuació repercutirà de manera
positiva en la població capelladina ni
en els veïns de la Font de la Reina, i
els únics beneficiats en seran els quatre
propietaris dels terrenys i les
constructores i empreses immobiliàries.

Quan arreu es parla de planificació
urbanística sostenible, de no construir
nuclis habitats allunyats del centre urbà per
insostenibles mediambientalment i
econòmica, a Capellades anem marxa enrere
i ho fem a l’inrevés! Què costa el manteniment
d’espais allunyats del nucli urbà (clavegueram,
enllumenat, neteja, atenció de serveis municipals,
transport, seguretat)? Qui costejarà els serveis
per aquestes persones? Com és desplaçaran,
aquestes persones?

Algú s’imagina moure’s per un entorn natural de
primer ordre com la cinglera del Capelló, amb una

urbanització nova de trinca als seus peus? Algú pot
explicar quin encaix de qualitat paisatgística i turística
aportarà aquesta urbanització al que ha d’esdevenir el
principal reclam turístic? Si recuperar la riba del riu era
assolible, si dissimular i recuperar el paisatge mitjançant
actuacions com la bioenginyeria, la replantació i
recuperació tradicional i d’altres actuacions eren possibles
per donar un plus de qualitat al que ha d’esdevenir el
principal reclam turístic i cultural del segle XXI, com
carai s’integra una urbanització en aquest concepte de
turisme de qualitat?

Per dignificar i preservar l’espai, caldria preservar-lo
intacte, declarar-lo d’interès cultural i patrimonial local,
i obligar així als propietaris a restaurar-lo i rehabilitarlo, o en el seu defecte a vendre’l o cedir-lo als capelladins.
Revitalitzar-lo seria programar mercats temàtics
mensuals, emmarcats entremig d’un patrimoni cultural
urbà restaurat i inigualable, tal com fan altres municipis
que aposten més pel turisme sostenible i el
desenvolupament del comerç de qualitat, que no pas
pel totxo i el ciment en quantitat. Seria donar-li vida a
través de rehabilitar-ne les cases per fer-ne habitatge
protegit pels joves, preservant-lo i revitalitzant-lo alhora.
Dignificar-lo seria integrar-lo harmònicament entremig
d’un parc prehistòric d’avantguarda i una ribera del riu
recuperada.

Per tot això, Vila de Capellades-CUP, demana a l’equip
de govern, partits i regidors que han donat suport, un
canvi de postura pel que fa a la requalificació dels
terrenys i la futura urbanització que s’hi projecta, com
a acte de responsabilitat política, de servei als interessos
generals enfront els privats i particulars, de sostenibilitat
paisatgística i ambiental, de protecció al patrimoni
cultural i històric capelladí i perspectiva de futur en el
nostre Parc Prehistòric i de retruc de tota la nostra
vila.

A la societat capelladina,Vila de Capellades-CUP demana
un acte de reflexió perquè això no és una qüestió
d’interessos de partit, sinó de vila. Una qüestió de futur
i de desenvolupament que ens afectarà irremeiablement
a nosaltres i les futures generacions. Cal apostar per
una vila de qualitat, en tots els aspectes, però sobretot
en el mediambiental, paisatgístic, cultural, històric i de
desenvolupament turístic i de serveis com a puntal de
la diversificació econòmica de la nostra vila, que és cap
a on apostem amb aquest projecte del Parc Prehistòric
al que tots donem suport. Cal preguntar-nos que volem
veure quan passegem i ens aturem a contemplar les
vistes des del Capelló: un parc prehistòric conjuntat
amb l’entorn, un barri ben conservat i dignificat, un
espai verd al voltant de Can Carol i una riba del riu
Anoia recuperada, o bé el barri de la Font de la Reina
desfigurat, una gran urbanització al seu voltant i un parc
prehistòric entremig d’aquesta configuració paisatgística
denigrada?

Cal treballar per recuperar nucli històric de la Font de
la Reina, per protegir-lo i dignificar-lo sense necessitats
d’actuacions urbanístiques especulatives i lucratives de
particulars. Recuperar i dignificar l’espai verd d’horts

L’EQUIP DE GOVERN ENSENYA LES SEVES CARTES.

CAPELLADES LLIURE DE TRANSGÈNICS

L’últim ple ordinari de l’any, el celebrat el dia 19 de desembre
de 2007, en el punt 2 s’havia de votar la sol·licitud d’inclusió
de projectes d’obres en el PUOSC pel període 2008-2012.
Aquesta és la subvenció que atorga la Generalitat als
Ajuntaments cada cinc anys per invertir en els equipaments
necessaris pels municipis. Per tant, es pot dir que aquesta
sol·licitud és una declaració d’intencions de l’Ajuntament pel
que fa als projectes a desenvolupar durant la present legislatura.

El passat divendres 13 de desembre, l’agrupació Vila de
Capellades – Candidatura d’Unitat Popular va organitzar
una xerrada sopar a Cal Ponet on una trentena de vilatans
i vilatanes va poder conèixer de a prop la problemàtica
dels aliments transgènics i la lluita de la nostra pagesia
per poder seguir vivint de la terra, produir i distribuir
productes ecològics de qualitat.

L'equip de govern, en la comissió informativa prèvia al ple, va
presentar els següents projectes i prioritats: 1. Edifici de
recepció del Parc Prehistòric; 2. Reforma de les instal·lacions
del camp de futbol; 3. Arranjament del C/. d’Oló, Pl. Sant Jaume
i C/. Canaleta; 4. Reforma de les instal·lacions del polisportiu;
5. Escorxador jove i 6. Museu Neardental. VdC-CUP i la resta
de grups de l’oposició es mostraren d'acord en els projectes
presentats, però no en l’ordre de prioritats, ja que normalment
les subvencions arriben senceres pels projectes presentats
en primera posició, en menor percentatge pels següents i
pràcticament se’n descarten els darrers.
Tots els grups de l’oposició varen comunicar la voluntat
d'aquest canvi a l'equip de govern i es discutí fins moments
abans de començar el Ple, sense arribar a cap acord davant
de la negativa de l’equip de govern a escoltar la voluntat de
la resta de grups i per tant a la majoria de regidors. En
començar el Ple, es produeix un fet inesperat: l'alcaldessa
comunica que el punt no es votarà, passant a ser tan sols una
comunicació per decret d'alcaldia, és a dir, només s’informa
de quin és l'ordre que s’ha dictat sense posar-ho a votació.
Tot i que les bases de la subvenció ho permeten, és la primera
vegada que es fa d'aquesta manera a l'Ajuntament de Capellades.
Des de VdC-CUP creiem que la inclusió i ordre de prioritats
d’aquests projectes a desenvolupar durant els propers anys
s’hauria de decidir mitjançant eines de participació ciutadana
com ara podria ser una consulta popular, per tal d’assegurar
que es compleixi la voluntat dels vilatans i vilatanes. En canvi,
no només s’ha obviat aquesta voluntat, sinó que s’ha deixat
de banda la opinió de la majoria de regidors en una jugada
dictatorial sense precedents a Capellades, una jugada que
només es pot titllar d’antidemocràtica i vergonyosa.
D’altra banda, lamentem el fet que un projecte com el de
l’escorxador jove, sorgit d’una iniciativa popular i recolzat
per un gran nombre d’entitats i particulars, que és una
mancança evident a la nostra vila, estigui tan avall en l’ordre
de prioritats. Això fa que el desenvolupament d’aquest projecte
en els propers anys ara mateix sigui una incògnita, i ens
preguntem si una vegada més es tornarà a donar l’esquena
als joves, deixant de banda un deute social de més de 20 anys,
tirant per terra el compromís adquirit per l’ajuntament davant
del grup de treball escorxador jove i demostrant que les
promeses electorals se les endurà una vegada més el vent.
D’aquesta manera, l’actual equip de govern ensenya les seves
cartes, demostrant quina és la seva democràcia. A partir d’ara
caldrà veure com seran les seves pròximes actuacions, esperant
no haver de lamentar-ne les conseqüències.

La xerrada va anar a càrrec de Joan Domènech de
Montblanc, agent de defensa vegetal i membre del col·lectiu
Som Lo Que Sembrem; Roger Guasch de Vilafranca,
membre de Pro Assemblea Pagesa i de Sergi Cruz,
viticultor agroecològic de Sant Martí Sarroca.
Durant la xerrada es va parlar dels vegetals i cereals que
es modifiquen genèticament (transgènics) per que siguin
cultivats amb major productivitat, com ara el blat de
moro, la soja, el tomàquet o la patata. Es va posar de
relleu la poca seguretat per la salut i els riscos ecològics
i mediambientals de la producció agrícola utilitzant
transgènics.
En Joan Domènech ens va presentat la plataforma Som
Lo Que Sembrem, que s’ha creat per tirar endavant una
iniciativa legislativa popular per declarar Catalunya lliure
de transgènics. Des de la Plataforma també es lluita per
buscar el suport de la majoria consumidora urbana per
un model agroalimentari bo, net i just, que impliqui una
defensa de la petita pagesia, vital per l’equilibri territorial
del nostre país, amb un respecte cap al medi, la terra i
les formes tradicionals de relació amb ella i per tractar
l’aliment com una necessitat humana i no com una
mercaderia industrial.
Un cop acabat l’acte es va celebrar un sopar popular
amb productes ecològics i de la terra.
Des de Vila de Capellades - CUP, ens hem fet ressò de
la campanya de la plataforma Som Lo Que Sembrem i
de la recollida de signatures que es durà a terme entre
els mesos de març i juliol d’aquest any per poder
aconseguir que es discuteixi la Llei al Parlament. VdCCUP com a grup municipal ha presentat una moció perquè
es declari Capellades lliure de transgènics i es facin
campanyes de sensibilització des de l’Ajuntament entre
d’altres.
“podria arribar el dia en que el que produeix la terra fos
propietat d’altri i ni tan sols tinguéssim ja el dret a
alimentar-nos” som lo que sembrem.

