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● Rescatar de l’oblit els
noms de les persones que
van treballar des dels va-
lors democràtics pel muni-
cipi durant la II República
i reconèixer la seva tasca
són els principals objecti-
us que impulsen el progra-
ma d’actes La democràcia
oblidada, que Santa Mar-
garida i els Monjos inicia-
rà el 14 d’abril per home-

natjar els regidors escollits
democràticament, que van
formar part dels diferents
consistoris de l’època a la
localitat.

Aquest període fou en
general, i en particular per
al municipi, segons Imma
Ferret, primera tinenta
d’alcaldia de l’A-
juntament de Santa Mar-
garida i els Monjos, «una
època amb una important
activitat associativa, amb

preocupació pels drets so-
cials i un impuls de temes
com els de l’ensenyament,
la dona, l’esport, els ser-
veis a la ciutadania o a la
millora dels equipaments i
les infraestructures de
l’època». El ple va acordar
per unanimitat al març
atorgar el nom d’un espai
singular del municipi a la
II República i complemen-
tarà aquest decisió amb els
actes que es duran a terme

aquest mes. El programa,
que s’emmarca en els ac-
tes del Memorial Demo-
cràtic al municipi, comen-
çarà dimecres vinent amb
la inauguració, a la casa de
cultura Mas Catarro, de
l’exposició La Primavera
Republicana al Penedès
1931-1936, de l’Institut
d’Estudis Penedesencs.
L’acte començarà a les 7
de la tarda i tindrà un re-
corregut comentat a càrrec

de Ramon Arnabat, presi-
dent de l’entitat.

La mostra es podrà visi-
tar fins al 25 d’abril. L’acte
central de l’homenatge se-
rà dissabte dia 17 d’abril a
les vuit del vespre a la casa
de cultura Mas Catarro i hi
participaran familiars dels
regidors homenatjats,
s’interpretaran cançons de
la República i hi haurà una
contextualització de l’è-
poca.

Santa Margarida i els Monjos homenatjarà els
regidors del municipi de la II República
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Els 39 treballadors de
l’empresa Urbaser cobra-
ran retroactivament l’aug-
ment pactat del 6% del
2009 i mantindran aquest
any el mateix augment.
Aquest és l’acord al qual
van arribar dijous els tre-
balladors i l’empresa des-
prés de negociar durant
tres hores a la taula de me-
diació que va convocar
Treball. L’acord del con-
veni bianual, ratificat per
l’assemblea ahir al migdia
pels treballadors, retorna
la pau al col·lectiu després
de tres mesos tensos en què
els treballadors reclama-
ven un augment de sou
digne. Els escombriaires
de Vilafranca del Penedès
tenen un sou net de 800 eu-
ros amb jornada sencera,
«un dels més baixos de les
capital de comarca», se-
gons va explicar ahir el se-
cretari general d’activitats
diverses de l’Alt Penedès i
el Garraf de CCOO, Ber-
nardo Sánchez. Per això, el
representant sindical no es
mostrava del tot satisfet
per la negociació i asse-
nyalava que el millor en
aquest cas hauria estat con-
solidar uns augments més
prolongats en el temps.
Sànchez es mostrava a fa-
vor dels convenis de cinc
anys en comptes de dos.

La decisió de l’assem-
blea dels treballadors va
ser celebrada ahir pels
membres del govern local.
Fa cinc anys, al municipi
hi va haver una altra vaga,
en aquest cas del servei de

recollida d’escombraries,
dels contenidors, que va
causar problemes d’insa-
lubritat al municipi.

L’anunci de la vaga, que
finalment s’ha desconvo-
cat, s’havia d’iniciar preci-
sament el mateix dia en
què acaba el termini del
concurs públic del servei
de neteja viària del munici-
pi. El concurs, que es va
obrir l’11 de març, té un
import de contractació de
4,2 milions d’euros, una
vigència de tres anys i un

màxim del preu màxim du-
rant el primer any de vi-
gència del contracte d’1,4
milions d’euros.

El ple municipal va do-
nar llum verd el mes de fe-
brer a la convocatòria del
nou concurs amb els vots
de CiU i el PP, l’abstenció
del PSC, la CUP i ERC i el
vot en contra d’ICV des-
prés que el govern local
(CiU) detectés diverses
mancances. El govern lo-
cal va anunciar que en el
nou contracte s’inclouran

una sèrie de controls per
millorar la qualitat de la
neteja viària. Tot i que Ur-
baser no fos l’empresa es-
collida per continuar el
servei, els acords signats
de pujada salarial per als
treballadors serien també
assumits per la nova con-
cessionària, ja que els tre-
balladors són subrogats.

El portaveu de la CUP,
Xavier Navarro, que va re-
clamar a l’equip de govern
en el ple del febrer la muni-
cipalització del servei, va

explicar ahir que el seu
grup municipal continua
pressionant per aconseguir
la municipalització de la
neteja viària i que ha de-
manat al govern local que
estudiï com a alternativa la
creació d’una empresa
municipal semblant a la
que gestiona l’escola de
música. Navarro considera
que la creació d’aquesta
empresa augmentaria la
capacitat de reacció i ga-
rantiria una millora quali-
tativa del servei.

Els escombriaires de Vilafranca pacten
un augment de sou i aturen la vaga

L’Ajuntament tanca dilluns el termini del concurs del servei pels propers tres anys

Imatge d’arxiu de la vaga del 2005. Llavors va ser dels treballadors de la recollida de brossa i dels contenidors. / A.P.

● L’assemblea dels treballadors d’Urbaser,
l’actual concessionària del servei de neteja vià-
ria de Vilafranca del Penedès, Sant Martí Sar-
roca i del servei d’escombraries de Subirats, va

ALBERT MERCADER / Vilafranca del Penedès desconvocar ahir la vaga que tenien previst ini-
ciar dilluns després de pactar un increment sa-
larial del 6%. CCOO va titllar ahir d’agredolça
la millora salarial pactada, ja que el sou dels
treballadors del servei de Vilafranca «continua

sent un dels més baixos de les capitals de co-
marca». Urbaser només té la concessió del ser-
vei vilafranquí fins al setembre. L’Ajuntament
tanca dilluns el termini del concurs per a la
concessió del servei pels propers 3 anys.

● La Candidatura
d’Unitat Popular pre-
senta, aquest migdia,
la campanya VNG
100 MIL, amb la qual
vol denunciar «el crei-
xement sense sentit
que continua promo-
vent el tripartit» de la
ciutat i «frenar el des-
propòsit de l’Eixam-
ple Nord i replantejar
el pla general». La
CUP considera que
«el model econòmic
dels últims anys basat
en la construcció des-
mesurada i l’especu-
lació és un dels grans
culpables de la crisi, i
el govern de Vilanova
continua en la seva
pròpia bombolla im-
mobiliària i continua
apostant pel creixe-
ment urbanístic des-
mesurat i l’especu-
lació». La campanya
es presentarà a dos
quarts d’una del mig-
dia a la plaça de la
Vila i tindrà el suport
del lloc web
Vng100mil.blogs-
pot.com. / EL PUNT

VILANOVA I LA
GELTRÚ
La CUP fa una
campanya contra
la «construcció
massiva»

● L’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i
l’ONG AFNE orga-
nitzen pel diumenge
18 d’abril una pedala-
da solidària per reco-
llir fons per a un cen-
tre d’acollida d’in-
fants a Etiòpia que
promou l’entitat. Les
persones que vulguin
participar en l’activi-
tat s’han d’inscriure
en un dels tres recor-
reguts que s’han pro-
posat: de 31 km, de 18
km i de 13 km. La ins-
cripció –que es pot fer
a través del lloc web
Opennatura.com o als
establiments Tactic de
Vilanova i Bigbikers
del Vendrell– és de 12
euros per als ciclistes
federats, 15 per a la
resta i 8 euros per als
menors de 14 anys. La
pedalada solidària
començarà diumenge
vinent, a les deu del
matí, a les pistes d’at-
letisme. / L.M.

VILANOVA I LA
GELTRÚ
Pedalada solidària
el 18 d’abril per un
centre d’acollida
d’infants d’Etiòpia
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