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El conseller de Governa-
ció i Administracions Pú-
bliques, Jordi Ausàs, ja no
té «excusa» per dir que hi
ha un suposat consens per
aprovar una llei de vegue-
ries amb set àmbits.
«L’acord del ple del Parla-
ment i el de l’executiva
d’ERC del 21 de desembre
trenquen aquest suposat
consens. És per això que
gosem demanar-vos un ac-
te de generositat personal,
com també de realisme...
per demostrar que hi ha
una capacitat de corregir
els errors del passat i d’en-
certar les decisions del fu-
tur, sense més demores».
Aquestes línies són un ex-
tracte de la carta que di-
lluns passat el portaveu de
la plataforma, Fèlix Si-
mon, va enviar al conseller
Ausàs després que Simon
participés en un debat a
Catalunya Ràdio i no
aconseguís coincidir amb
el conseller a l’estudi com
tenia previst per fer-li de
manera verbal la petició.

La plataforma va fer pú-
blica dilluns mateix la car-
ta per anunciar que havia
demanat una entrevista
«urgent» amb el conseller
per exposar-li la necessitat
de la inclusió del Penedès
com la vuitena vegueria
del país i fer-li entendre
que «les expectatives crea-
des des de fa temps no per-
meten deixar el tema de la
vegueria del Penedès». Si-
món i els caps visibles de

la plataforma per la vegue-
ria pròpia continuen pres-
sionant perquè tenen clar
que el govern, tot i les dife-
rències internes, manté en
el seu programa l’aprova-
ció de la llei de vegueries
aquesta legislatura. Di-
marts, l’endemà que Si-
mon demanés l’entrevista
urgent amb Ausàs, el con-
sell de govern deixava so-
bre la taula l’aprovació de
l’avantprojecte perquè
«no està prou madur», se-
gons va assenyalar el con-
seller Nadal, però va re-
cordar que és un acord de
govern per a aquesta legis-

latura. Per això, ERC ha
intensificat els contactes
amb el territori perquè el
govern pugui aprovar
aquest mes la proposta
d’Ausàs, que en principi
només preveu la creació
de set vegueries i, per tant,
la divisió del Penedès en
tres àmbits: Barcelona,
Camp de Tarragona i Cata-
lunya central.

La plataforma va fer ofi-
cial el dia 31 de desembre
l’entrega d’una al·legació
a l’avantprojecte de llei de
vegueries en què es dema-
na que «cal continuar en-
davant el tràmit de l’avant-

projecte de llei de l’orde-
nació en vegueries de Ca-
talunya, amb la inclusió
–tant en l’articulat com en
el seu annex– de la vegue-
ria del Penedès en tant que
vuitena vegueria integrada
pels territoris compresos
en la proposició de llei del
reconeixement del Pene-
dès com a àrea funcional
de planificació». En l’al-
legació, la plataforma re-
corda que els plens muni-
cipals de 63 dels 73 muni-
cipis que hi ha al territori i
els 4 consells comarcals
implicats han donat el seu
suport a la petició.

La plataforma pro vegueria demana
a Ausàs un exercici de «realisme»

perquè no s’oblidi del Penedès
Els defensors de la vegueria al·leguen contra l’avantprojecte de llei de les vegueries

Imatge d’arxiu dels caps de la plataforma amb els polítics que volen «silenciar-los». / C.M.

● La plataforma per una vegueria
pròpia al Penedès continua la seva
campanya de pressió, tot i les decla-
racions dimarts del conseller Nadal

A. MERCADER / Vilafranca del Penedès dient que la llei de vegueries no tirarà
endavant fins que estigui «més ma-
dura». La plataforma ha presentat
al·legacions al text, ja que el govern
manté que vol aprovar-lo aquesta le-

gislatura i ha demanat una entrevista
urgent amb el conseller Jordi Ausàs
per fer-li entendre la necessitat de la
petició, que té un ampli suport al ter-
ritori.

● Joves Implicats x Vila-
franca ( JIxV). Aquest és
el nom del col·lectiu que es
registrarà en breu com a
entitat de Vilafranca i que
de moment integren una
trentena de joves. El col-
lectiu, que es va presentar
dilluns a la seu de l’asso-
ciació de veïns de la Gira-
da, considera que «neix en
el millor moment per ge-
nerar debats que ajudin a
sortir de l’actual situació
econòmica». «Cal una re-
acció dels joves», deia una
de les portaveus de l’enti-
tat, Marta Junqué, una de
les joves –ocupava el lloc
14è– que integraven la
llista del socialista Marcel
Esteve en les eleccions
passades.

La iniciativa per crear el
col·lectiu, segons van ex-
plicar els joves, va néixer
fa uns quatre o cinc mesos
impulsat per joves del PSC
tot i que com destacava
Junqué, el col·lectiu incor-
pora joves sense cap afilia-
ció política. L’objectiu del
grup de joves és, d’una
banda, la creació de debats
sobre la ciutat que se cele-
braran un cada mes i mig, i

de l’altra, la celebració
d’activitats lúdiques com
ara excursions, cinefò-
rums o concerts a Vila-
franca.

Els debats que farà el
col·lectiu, segons que va
explicar Junqué, es faran a
l’Escorxador i seran reco-
llits en un document amb
visió progressista, es farà
públic i es donarà a conèi-
xer a la ciutadania i a tots
els partits polítics de Vila-
franca per tal que puguin
valorar les seves aporta-
cions. Per incentivar la
participació dels joves de
la ciutat en els debats es
crearà un perfil a Face-
book per iniciar un debat
virtual, sempre abans del
debat presencial, i es di-
fondran documents al web
de l’entitat perquè els jo-
ves puguin informar-se.

El primer debat se cen-
trarà en el transport públic.
El col·lectiu obrirà demà
el primer debat virtual a
través de Facebook. Un
cop tancat el debat de
transports se n’obriran
d’altres sobre l’ocupació,
l’habitatge, la formació,
els esports, la mobilitat,
l’oci i la cultura.

Un grup de joves propers al
PSC creen Joves Implicats

x Vilafranca per debatre
sobre Vilafranca
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Els membres del col·lectiu que es va presentar dilluns. / A.M.

● La capella de Sant Joan
de Vilafranca del Penedès
serà l’escenari de l’exposi-
ció sobre la Primavera re-
publicana al Penedès,
1931-1936, que han orga-
nitzat l’Ajuntament de Vi-
lafranca, l’Institut d’Estu-
dis Penedesencs i el Me-
morial Democràtic.

L’exposició s’inaugura-
rà dijous dia 14 a les 8 del
vespre i es podrà visitar fins

al 31 de gener. L’objectiu
d’aquesta mostra és recu-
perar la història de la Sego-
na República per aconse-
guir una visió objectiva i
equilibrada del passat. A
més, segons el professor
Josep Fontana, aquesta ex-
posició «permet rescatar
molts elements que avui te-
nen plena validesa, com
l’esperit de convivència
que va inspirar les primeres
mesures autonòmiques, la

voluntat democràtica que
va reconèixer a la dona uns
drets que fins aleshores li
havien estat negats o la
consciència de la impor-
tància que té una educació
laica i pública per a la for-
mació de la ciutadania».

L’exposició combina els
elements informatius i for-
matius i obre canals d’in-
teractivitat amb els visi-
tants, mitjançant gràfics i
suports audiovisuals.

Consta de 21 plafons de 2
metres de llarg per 1 metre
d’ample, que permeten do-
nar una gran rellevància a
les imatges. Hi ha un
quiosc de l’època en què
s’exhibeixen els setmana-
ris que es publicaven al Pe-
nedès i, a més, hi haurà dos
ordinadors mitjançant els
quals el visitant tindrà ac-
cés a la base de dades per
ampliar els coneixements
sobre la Segona República.

La capella de Sant Joan de Vilafranca
recupera la «Primavera republicana»
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● Fundat el 2004 a Vila-
franca del Penedès, Musa-
ranyA ha autoeditat dos
discos, amb els quals ha
projectat la seva música
per escenaris d’arreu dels
Països Catalans i una part
de l’Estat espanyol. Mi-
quel Higuera (guitarra i
veu), Quim Ayala (bateria
i veus), Josep Lluís Sam-
pol (guitarra i veus) i Al-

bert Márquez (baix) van
completar el grup des dels
seus inicis fins al 2008.
Durant aquest període es
van editar els seus dos LP,
Fins quan...? (2006) i Es-
tem desperts (2008), d’on
es desprèn una clara evo-
lució musical que deixa
palesa la voluntat de no ser
etiquetats. Dissabte, a par-
tir de les 12 de la nit, seran
a El Forat del Pany.

MussaranyA actua dissabte
a El Forat del Pany de
Vilafranca del Penedès
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