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Els veïns escolten les
explicacions del govern al teatre
municipal de Cal Bolet. Foto: C.M.

Notícies de ...
Vilafranca del Penedès
El dia que va fer cent de la moció de censura de CiU contra el PSC a Vilafranca, Pere Regull va comparèixer públicament al teatre
de Cal Bolet. No ho va fer per fer balanç dels cent dies del nou govern –en què ja hi ha hagut moments per riure i per plorar–, sinó
que ho va fer per donar explicacions sobre un dels compromisos que va adquirir més fermament a l'hora d'assumir l'alcaldia el 20
d'abril passat. Regull va convocar una reunió informativa sobre l'estat de les negociacions de l'Ajuntament amb Adif
(Administrador d'Infraestructures Ferroviàries) davant els veïns més directament afectats pel pas del tren d'alta velocitat (TAV) a
Vilafranca. L'endemà de prendre possessió del càrrec com a alcalde, Pere Regull va fer la primera petició formal d'una reunió amb
els responsables d'Adif i fins al moment ja ha aconseguit que les reunions s'hagin anat repetint de forma periòdica per trobar una
solució a les vibracions i esquerdes que pateixen els veïns dels carrers del Comerç i del Papiol, i el soroll que es va multiplicant a
la zona sud de la via, al passeig de Rafael Soler, a més d'una solució per a la zona del carrer de Santa Fe. En l'audiència
informativa, Regull va ser clar a l'hora d'exposar la situació. Vilafranca té ara l'avantatge de tenir uns estudis tècnics que confirmen
la càrrega psicològica que pateixen els veïns, però les negociacions estan encara en un punt inicial. En l'audiència, que es va
allargar gairebé tres hores, el govern va fer mostra de la unitat que hi ha entre totes les forces polítiques en aquest tema, fins i tot
amb el PSC, que ha governat fins ara i que, per a molts veïns, és el culpable de la situació a causa dels errors comesos mentre es
van fer les obres i en la negociació del conveni entre l'Ajuntament i el Ministeri de Foment l'any 2004. Per cert, alguns veïns es
van estranyar de l'absència de l'exalcalde socialista Marcel Esteve, que va viure en primera persona tot el procés i que va plegar
quan va saber que CiU tindria el suport de la CUP en la moció de censura contra ell. En la reunió informativa de dimecres –va
aconseguir un bon aforament al teatre de Cal Bolet– no hi va haver sorpreses. Els veïns volen solucions ràpides. Estan cansats,
tips, farts, assaciats, fastiguejats, empipats de sentir des de fa anys la mateixa cantarella: «Adif és un gran monstre amb el qual és
molt difícil negociar i d'aquí a poc temps tindrem solucions.» En la reunió, Regull va mostrar la voluntat de resoldre la situació al
més aviat possible i no descarta acabar als jutjats, si és necessari, per defensar els interessos dels vilafranquins. Però tant ell com
els veïns tenen una cosa clara: la justícia és molt lenta i, a vegades, és millor tancar un acord ràpid que permeti recuperar la pau i
la dignitat personal abans que esperar durant anys la sentència d'un jutge. Ara els veïns hauran de tornar a donar temps, com a
mínim cent dies de gràcia, a les noves negociacions.
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