
 
 
A Vilafranca del Penedès, el dia 3 de juliol de 2002, a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala Pau 
Boada de l'Ajuntament, es reuneix el Consell Municipal de Medi Ambient, en sessió 
ordinària de segona convocatòria, presidit pel  Sr. Josep Soler i Barceló, amb l'assistència 
dels següents membres: Sra. Àngela Agramunt i Andreu, Sra. Núria Alié i Macià, Sra. 
Lourdes Bohé i Medialdea, Sr. Josep M. Calaf i Gonzalo, Sr. Rafael Escobar i Cáceres,  Sr. 
Josep Marrugat i Via, Sra. Neus Martí i Marrasé, Sr. Josep Lluís Martínez i Fernández, 
Sra. Helena Mestre i Sans, Sr. Salvador Oliver i Juvé, Sr. Josep Lluís Porcar i Suesta, Sr. 
Xavier Rubires i Ferrer, Sr. Humbert Salvadó i Cabré, Sr. Santi Viadiu i Sans. Actua de 
secretària la Sra. Núria Sanromà i Rebollar. 
 
S'excusen: el Sr. Eduard Pitarch i Meseguer, el Sr. Raimon Gil i Prades, el Sr. David 
Jorcano Vallès, el Sr. Carles Fortuny i Sáez i el Sr. Ramon Carreño i Delgado. 
 
Al començar la sessió la Sra. Alié demana que s’alteri l’ordre del dia perquè ella ha de 
marxar abans. El Sr. Solé diu que el tema del pla general es deixarà per l’últim i proposa 
que tots els membres es desplacin a la Capella de Sant Joan, on hi ha l’exposició del Pla 
General. 
 
1. El Sr. Rubires fa una esmena a l’acta de la reunió anterior, amb la qual cosa s’acorda 
rectificar-la i queda pendent d’aprovació per a la propera reunió ordinària. Es demana 
substituir la paraula proposar per la d’acordar en el paràgraf en què es parlava sobre el 
posicionament del TAV  que estava redactat de la forma següent: 
 
“Es comenten diversos aspectes al voltant d’aquest tema i s’arriba a la conclusió que es 
mantindrà el posicionament que es va acordar en l’anterior reunió però caldrà que consti 
en acta que el grup Bosc Verd defensa aquest segon posicionament. Els representants de 
CCOO, de Voluntaris Forestal i, de l’Associació Protectora d’Animals s’adhereixen també 
a la proposta de Bosc Verd.” 
 
També caldrà afegir que el representant de Unió de Pagesos s’adhereix a la proposta de 
Bosc Verd. 
 
2. En segon lloc, la Sra. Bohé informa que el nou tècnic de medi ambient que havia 
d’incorporar-se a la plantilla de l’Ajuntament el passat dilluns, va renunciar a la seva plaça. 
El proper 5 d’agost s’incorporarà la nova tècnica que en el procés de selecció de la plaça 
havia quedat segona; es tracta de la senyora Marta Vallès que en la propera reunió de 
Consell ja assistirà en substitució de la Neus Martí que a partir d’ara es dedicarà 
exclusivament als serveis de Salut i Consum. 
 
3. En el segon punt de l’ordre del dia  la Sra. Bohé explica a tots els assistents els 
programes que s’han dut a terme des de l’Ajuntament, que es troben dins la filosofia de 
“Vilafranca, ciutat amiga dels animals” . En els darrers 12 anys s’ha fet un treball dins 
aquesta línia, comptant molt amb el treball de l’Associació Protectora d’Animals de l’Alt 
Penedès. En aquests moments s’està acabant de construir el centre d’animals de 
companyia, que quan funcioni donarà un servei comarcal. Aquest centre ens permetrà 
ampliar altres vies d’atenció als animals i fer polítiques actives per a la tinença responsable 
d’animals de companyia, afavorint les adopcions.  



 
La Sra. Alié remarca la gran importància de fer una bona campanya sobre les 
esterilitzacions i el microxip,  ja que serà la millor via de control de la població de gossos i 
gats. 
 
El Sr. Martínez demana si es pot fer alguna cosa sobre la proliferació dels estornells de la 
zona de l’escola Montagut. Alguns membres comenten que no estan d’acord que aquests 
ocells molestin i que al fi i al cap busquen un lloc per viure. 
 
El Sr. Martínez també demana que es faci alguna cosa amb els gossos que passegen sense 
corretja i molesten a la gent i als altres gossos.  
 
4. El Sr. Rubires demana llegir un escrit que ha redactat el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd 
i demana que consti en acta: 
 
A TOTS ELS MENBRES DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT: Després 
d’un llarg període de reflexió, que ha comportat valorar i repensar els objectius i les 
tasques fetes pel Consell Municipal de Medi Ambient de Vilafranca del Penedès, la nostra 
entitat ha decidit abandonar aquest òrgan. En el seu inici vàrem creure que la creació del 
CMMA podia ser una bona eina per treballar i debatre el futur de la nostra vila i de la 
nostra comarca des del punt de vista ambiental i incidir en el seu futur. Hi hem estat 
presents des de l’inici i hem procurat que totes les entitats que treballen pel medi ambient 
hi siguin representades. Però, després de tot aquest temps de funcionament, des de l’abril 
de 2000, volem deixar de formar-ne part. 
 
Creiem que el CMMA de Vilafranca ha esdevingut i esdevé tant sols, una pantalla política 
de cara a justificar la tinença d’un òrgan d’aquest tipus, que és políticament correcte, però 
que en realitat la seva incidència en la dinàmica del consistori és totalment nul·la i és 
estèril per nosaltres. Ho demostra el fet que, durant aquests dos anys i escaig, no hi ha 
hagut cap decisió vinculant presa pel Consell, ni tant sols se li ha consultat cap qüestió 
seriosa que afecti Vilafranca o a la comarca, abans d’emprendre cap actuació. 
 
El CMMA ha esdevingut només un espai on l’Ajuntament ha anat informant de les petites, 
escasses i anecdòtiques actuacions dutes a terme per la Regidoria de Medi Ambient, 
departament, per altra banda, que no compta amb cap pressupost interessant ni important, 
ni té cap incidència en la política municipal, ja que tots els ciutadans/nes podem observar, 
que en el dia a dia, la majoria de decisions es prenen i es realitzen des d’altres 
departaments. 
 
Des del nostre punt de vista, respectant molt la opinió i la participació de la resta de 
membres del Consell, i deixant clar que aquesta decisió no té res a veure amb la resta de 
representants sinó amb el consistori, hem arribat a la sana conclusió de que no ens cal estar 
en aquest Consell Municipal de Medi Ambient, ja que per estar informats de les poques 
coses que es fan ja en tenim prou amb la premsa comarcal i l’intermitent butlletí de 
l’Ajuntament Informa. 
 
A més, creiem que com a entitat ecologista no podem estar en un CMMA que encara avui 
divaga sobre la necessitat de les conseqüències ambientals, econòmiques i socials del Tren 
d’Alta Velocitat, una infrastructura que afectarà greument tant Vilafranca com la comarca. 



No podem estar en un CMMA on la nostra feina i la nostra opinió és un enfrontament 
constant especialment amb els representants del consistori i en definitiva, per a no arribar a 
enlloc. Per no parlar de l’Agenda 21 (!). Pretendre fer creure que el CMMA és un òrgan 
consultiu de la dinàmica, actuació i gestió municipal, quan aquest es troba 3, 4 cops a 
l’any, és tractar a alguns ciutadans d’ingenus (per no dir altres adjectius). Els membres del 
Col·lectiu Ecologista Bosc Verd tenim poc temps però el poc temps que tenim no el volem 
perdre. 
 
L’experiència i la paciència que hem tingut en aquest òrgan ens confirma que el CMMA no 
serveix per a res, només per dissimular la inoperància en política ambiental d’aquest 
Ajuntament, les ganes d’amagar i no discutir obertament les problemàtiques ambientals 
realment importants per Vilafranca i la comarca, la manca de criteri de la Regidoria de 
Medi Ambient i de la resta del consistori en política ambiental, i la manca de voluntat de 
fer del CMMA un òrgan realment consultiu i vinculatiu. 
 
Mentre el CMMA sigui això, no volem formar part d’aquest aparador. Per això, amb la 
lectura i entrega d’aquesta dimissió del CMMA de Vilafranca a cada membre assistent a la 
reunió ens convertim en entitat sortint, sol·licitant a més, que per evitar altres 
interpretacions, s’inclogui a l’acta el text íntegre que en aquests moments estem llegint. 
 
Ho fem sense cap ànim d’entrar en polèmica, ni de discutir ni d’escoltar justificacions per 
part de ningú ja que en el punt en el que ens trobem i coneixent les trajectòries, difícilment 
ens les creuríem. 
 
Abans de marxar acomiadar-nos de la resta de representants d’associacions i entitats que 
conformen el CMMA tot desitjant de trobar-nos fora d’aquest espai i treballar 
conjuntament en altres iniciatives, tal i com ho hem fet sempre. També us volem felicitar 
per la feina que cadascun de vosaltres feu en l’àmbit associatiu, un àmbit tant necessari, 
tant important i alhora tant devaluat. 
 
I com sempre animem i convidem a tothom que vulgui fer un treball en aquest sentit a fer-  
ho amb el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd. 
 
El Sr. Soler dona les gràcies al Sr. Rubires per la col·laboració que ha tingut durant aquest 
temps tot i que no comparteix ni el fons ni el contingut del què ha dit. 
 
Tot seguit el Sr. Rubires abandona la reunió. 
 
El Sr. Soler opina que aquesta actitud no és bona pel Consell de Medi Ambient però que 
tots els integrants han d’estar-hi perquè hi creguin. En temes de medi ambient pot ser que 
no hi hagi unanimitat en moltes qüestions, però és precisament amb el debat tal com 
s’avança. És una llàstima que algú que treballa en el camp del medi ambient deixi el 
consell, És evident que en el camp del medi ambient hi ha molts aspectes que s’han de tirar 
endavant i l’Agenda 21 n’és una part important i que hi ha una voluntat política de poder-
hi incidir. Hi ha un absolut convenciment tant dels polítics com dels treballadors de la casa 
per treballar perquè hi hagi una millor qualitat en aquest territori, que les coses es facin 
amb ordre i que hi hagi respecte a tot el nostre entorn. En la majoria de documents que es 
fan en aquest Ajuntament això es contempla, pot ser que a vegades ens equivoquem, però 
la voluntat de fons és aquesta. 



 
La Sra. Bohé diu que des de la Regidoria de Medi Ambient no s’ha volgut treballar des 
d’una òptica ambiental sinó des d’una òptica sostenibilista, intentant que els projectes que 
ja funcionen a l’Ajuntament es tirin endavant amb una filosofia de respecte amb el medi. 
La majoria de temes que es porten no només es fan des de la Regidoria de Medi Ambient 
sinó que aquesta el què fa és empènyer i donar suport a altres departaments.  
 
El Sr. Calaf apunta que creu que s’ha d’anar treballant per millorar entre tots i que és trist 
que una de les entitats ecologistes més importants de les que hi ha a Vilafranca i a la 
comarca, el fet de poder tenir veu i vot en un consell i ser positiu i treballar pel tema és 
molt important.  
 
El Sr. Viadiu comenta que està d’acord en alguns aspectes dels expressats pel Col·lectiu 
Bosc Verd, com ara amb la falta d’empenta en alguns temes de la Regidoria de Medi 
Ambient. Posa com a exemple la tallada d’alguns arbres a l’avinguda Barcelona. 
 
Es genera un debat al voltant dels arbres i l’urbanització de la vila. El Sr. Salvadó proposa 
que en un proper consell s’introdueixin de manera monogràfica els temes de  jardineria 
urbana i  ocells. 
 
El Sr. Martínez pregunta perquè en les obres de la carretera de Barcelona no s’ha previst 
un carril per a les bicicletes. El Sr. Soler contesta que pel què fa al eix viari, semblava 
difícil poder-hi encaixar un carril per a bicicletes ja que es preveu que sigui molt transitat, 
el que si que s’havia pensat és compartir la vorera dels vianants amb les bicicletes, ja que 
farà més de 3 metres. Això és una cosa que es fa en altres països que tenen més tradició en 
aquest tema, però aquí fa una mica de por. De tota manera estan previstos altres trams 
alternatius que comuniqui d’un extrem a l’altra en els quals si que s’hi afegirien.  
 
5. En el següent punt de l’ordre del dia la Sra. Bohé explica l’inici de la recollida de la 
fracció orgànica als grans generadors del centre de la vila, en els carrers on la recollida de 
residus és manual. Aquesta recollida es fa al migdia i porta a porta amb els establiments 
que col·laboren que se’ls ha proporcionat un contenidor de 120 litres. També comenta la 
campanya de civisme que s’ha iniciat, en la qual es potencia el tema de les recollides 
selectives de residus i els horaris per a treure les escombraries. 
 
El Sr. Viadiu pregunta que es fa amb les recollides selectives al centre, on no hi ha 
contenidors. 
 
La Sra. Bohé contesta que el cartró es recull porta a porta. I pel què fa al vidre i als envasos 
aquests s’han de desplaçar fins els contenidors més propers.  
 
El Sr. Viadiu també comenta que pel què fa als nous contenidors soterrats de la plaça de 
l’Oli, hi ha un problema amb la gent que llença bosses més grans que la boca del 
contenidor, com que no hi caben les deixen a terra. 
 
La Sra. Bohé contesta que aquests contenidors estan de manera pilot per veure si funcionen 
o no, i que és també una qüestió de civisme. 
 



La Sra. Agramunt comenta que aquest problema tan passa amb els contenidors soterrats 
com amb els no soterrats, tot i així, aquest any s’ha contractat un servei específic de 
l’empresa de neteja que es dedica, diàriament, a repassar diferents punts conflictius de 
contenidors i netegen el voltant d’aquests. 
 
El Sr. Martínez demana que s’incideixi més en l’educació ambiental de les escoles. 
 
La Sra. Bohé contesta que tot i que ja s’està fent, no està de més continuar insistint. 
 
El Sr. Marrugat planteja el tema de per què s’han de portar els nostres residus a l’abocador 
de Pierola i no es pot fer un abocador comarcal. 
 
Se li contesta que això és un tema que marca la Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Viadiu pregunta quins objectius té la campanya de civisme. 
 
La Sra. Bohé comenta que pel què fa a la brossa orgànica l’objectiu seria arribar als 200grs 
per persona i dia. 
 
El Sr. Porcar comenta que la Mancomunitat ha rebut un premi per l’aplicació de la 
recollida orgànica al Penedès i Garraf. 
 
Es genera un debat sobre la gestió dels residus i possibles incentius per a la població. 
 
6. En l’últim punt de l’ordre del dia, el Sr. Soler comenta que és molt tard per començar a 
parlar del Pla General i proposar ajornar el tema per a una propera reunió monogràfica a la 
Capella de Sant Joan. S’acorda quedar el proper dia 10 de juliol a les 8 hores del vespre. 
 
7. El Sr. Calaf aprofita que la Sra. Martí és la ultima reunió a la qual assisteix, per agrair-li 
la tasca que ha dut a terme durant aquests anys i l’encoratja a continuar-la en els temes de 
salut i consum. 
 
El Sr. Soler comenta que aquesta constatació la fan ells també amb tot el coneixement de 
causa. Aquesta divisió s’ha fet per donar més força a ambdós temes. 
 
S'aixeca la sessió quan són les 22 hores i 20 minuts, signant aquesta acta els assistents i la 
secretària que ho certifica. 
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