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Històrica manifestació a Igualada 
en defensa de la sanitat pública

Dimarts d’aquesta setmana, Igualada va viure una jornada que segurament passarà a la història, i és que més 
de 1.500 persones van prendre el carrer en defensa de la sanitat pública. La manifestació va recórrer un 

llarg itinerari fins acabar a la plaça de l’Ajuntament, on s’hi va donar una altra situació històrica, com és la pro-
tecció de la casa de la vila, amb un cordó de tanques i policies que impedien el pas de ciutadans i manifestants 
al Ple ordinari que s’hi celebrava.  Pàgs. 3 i 4

Entra en servei el primer 
tram de l’Eix Diagonal. 
7 quilòmetres que 
uneixen l’Anoia i el Bages

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, i no el President 
Artur Mas, com s’havia anunciat en l’anterior edició, va fer l’acte inau-

gural del què és el primer tram de l’Eix Diagonal que entra en servei, i 
que uneix, de moment l’Anoia i el Bages. Un cop la carretera finida, seran 
67 quilòmetres d’asfalt nou, que connectarà les comarques centrals amb 
la costa del Garraf. L’acte inaugural va comptar també amb la presència 
d’autoritats locals i foranes, i ciutadans encuriosits.   Pàg. 9

Especial festes majors a la comarca

A L’ENLLAÇ 
fem 

vacances.
Tornem 

el dijous 1 
de setembre
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Montserrat Mateu i Laura Massana es 
reuneixen amb el Comitè d’empresa 
de l’Hospital per oferir la seva 
col·laboració
Una hora abans de la manifes-

tació que es feia dimarts en 
contra de les retallades del siste-
ma sanitari a Igualada, la dipu-
tada Laura Massana i la regidora 
Montserrat Mateu es van amb el 
comitè d’empresa de l’Hospital 
d’Igualada per oferir la seva col-
laboració.

D e s p r é s  d e  l a  r e u n i ó , 
Montserrat Mateu i Laura Mas-
sana compartien amb els mitjans 
de comunicació l’intercanvi d’im-
pressions amb el personal sanitari 
durant la trobada. Les dues repre-
sentants de la coalició ICV-EUiA 
explicaven a la premsa el seu ofe-
riment com a canal de comunica-
ció amb les institucions, tant mu-
nicipals com amb el Parlament. Per 
la seva banda, la diputada Laura 
Massana explicava que “El govern 
de Mas vol canviar el model sa-
nitari universal públic, equitatiu, 
gratuït i de qualitat per un model 
mixt de col·laboració públic-privat, 
perquè uns quants han descobert 
que amb aquest canvi poden gua-
nyar diners”.

Les retallades en salut es fan 
en un sistema públic que ja pateix 
un escàs finançament. Catalunya 
està a la posició número 12 de 
l’Estat, molt per sota de la mitja-
na europea. Per tant, no es trac-
ta de fer més sostenible el siste-
ma. En aquest sentit, la regidora 
Montserrat Mateu explicava que 
“perquè les retallades són injus-
tes i inacceptables, cal que tots 
expressem els nostre desacord i in-
dignació. L’Ajuntament d’Igualada 
i el Consell comarcal de l’Anoia ha 
d’actuar ja”.

A través del seu facebook, mi-
nuts després de la manifestació i 

durant el ple de l’Ajuntament, la 
regidora igualadina explicava que 
havia demanat a l’alcalde un recés 
per rebre a la gent de la manifes-
tació i que aquest s’havia negat. 
En relació a aquesta actitud Ma-
teu afegia el següent comenta-
ri: “El despatx de l’alcalde havien 
de ser les places i els carrers. Avui 
demostra poc coratge per baixar 
a la plaça”. També “Quan he ar-
ribat a l’Ajuntament he vist que 
davant la façana hi ha posat un 
munt de tanques metàl·liques com 
si tinguessin por de la manifesta-
ció d’aquesta tarda. No n’hi ha per 
tant!!!. Quina por que tenen de 
la manifestació i en canvi no els 
tremola el pols quan de prendre 
decisions molt més agressives con-
tra els drets de les persones. Quina 
vergonya!!!”.

ICV-ANOIA va presentar una 
moció “A favor d’un Sistema Sa-
nitari públic i de Qualitat” que, 

després d’haver-se absentat els 
regidors i regidores del Grup Mu-
nicipal Socialista perquè l’Alcalde 
havia fet fora del Saló de Sessions 
dos joves que assistien tranquils 
al Ple, va tenir l’abstenció dels 
grups del PP i de PXC i va ser re-
butjada pels grups de govern CIU 
i ERC havent de sentir tota me-
na de retrets titllant-la, per part 
del Sr. Joan Torras, d’oportunista 
per presentar la moció coincidint 
amb la manifestació a la Plaça i, 
per part de l’Alcalde Marc Castells, 
per portar l’enganxina contra les 
retallades. Montserrat Mateu era 
dipositària i vehicle, per part dels 
manifestants, del manifest que es 
va lliurar al Ple. Montserrat Mateu 
li va dir a l’Alcalde que sempre ha-
via anat als Plens amb enganxines, 
si bé no se’n havia adonat perquè 
era una xapa més petita contra les 
nuclears... 

La vaga d’ambulàncies 
deixa la comarca amb una 
sola unitat

Aquesta setmana, amb “ale-
vosia i nocturnitat”, segons 

declarava el comitè d’empresa, ha 
saltat l’alarma entre els treballa-
dors de les empreses que ofereixen 
el servei urgent a tot Catalunya, al 
no deixar-los donar l’operativitat 
de la unitat, com estava establert 
fins ara. Sense avís previ de l’ad-
ministració a les diferents empre-
ses, s’ha procedit a tirar endavant 
la retallada anunciada, un dels 
motius de reivindicació de la pas-
sada vaga d’ambulàncies dels dies 
19 a 22 de juliol.

A l’Anoia l’afectació d’aques-
ta retallada sorpresa, serà la no 
disponibilitat d’una de les dues 
ambulàncies de la zona d’Igualada 
des de les 00h fins a les 8h. 

Aquesta afectació, creiem que 
és especialment greu, deixant 

sols una unitat operativa per la 
nit a les poblacions d’Igualada, 
Vilanova del Camí, Santa Margari-
da de Montbui (fins a les Quatre 
Carreteres), Òdena (fins a Maians), 
Castellolí (fins al Bruc), Jorba, 
Montmaneu, Copons, Tous (fins el 
límit amb Santa Coloma de Que-
ralt). 

En cas que aquesta ambulàn-
cia estigui realitzant un servei, la 
més propera serà Capellades a 15 
minuts d’Igualada i deixant des-
coberta la zona de: Capellades, la 
Torre de Claramunt, Pinedes d’Ar-
mengol, la Pobla de Claramunt, 
Vallbona d’Anoia, a part de zo-
nes d’un altre lot que es cobreix 
des d’aquesta base, Mediona, Sant 
Quintí de Mediona i les seves ur-
banitzacions.
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Més de 1.500 persones es manifesten en 
defensa de la sanitat pública
Aquest dimarts, Igualada va 

viure una jornada que segu-
rament passarà a la història. Per 
una banda més de 1.500 persones 
es manifestaven pels carrers de la 
ciutat convocades pel comitè d’em-
presa de l’Hospital Comarcal d’Igua-
lada i d’altres Comitès d’empresa, 
amb el suport de diverses entitats 
adherides constituint el que ja és la 
Plataforma en Defensa de la Sanitat 
Pública de l’Anoia. Però per l’altra 
banda també passarà a la història 
perquè després de fer el seu recor-
regut, de forma més que cívica i 
democràtica, amb l’objectiu d’en-
trevistar-se amb l’alcalde d’Igualada 
Marc Castells doncs hi havia con-
vocat un Ple Municipal, s’hagueren 
d’esperar a que s’acabés el Ple.

Sortien de l’Hospital unes 700 
persones, amb diversitat de pancar-
tes de tot tipus denunciant les reta-
llades. Amb xiulets, sirenes, grups 
de percussió i crits contra les reta-
llades, els i les manifestants ana-
ven fent gruix en seu recorregut 
per l’Avinguda Mestre Muntaner 
fins enfilar l’Avinguda Balmes per 
la rotonda i girant a l’alçada del 
Passeig per entrar al Carrer de Sant 
Magí, travessar la Plaça de Cal Font 
i, passant pel Carrer Òdena, anar a 
trobar la Rambla Sant Isidre; d’aquí 
a la Plaça de la Creu, Carrer Argent 
i Plaça de l’Ajuntament. D’entre els 
crits cridava l’explícit “Artur Mas, a 
quina Mútua vas?”...

Es calcula que sobrepassaven de 
llarg les 1.500 persones doncs, en 
arribar a la Plaça de l’Ajuntament, 
l’emplenaven del tot. Fins i tot un 
igualadí de tota la vida em va co-
mentar que no l’havia vist mai tan 
plena ni per la Festa Major... De fet, 
es parlava que a Igualada no s’havia 
vist una manifestació tan nombro-
sa d’ençà de les que es feren l’any 
2003 contra la guerra a l’Irak...

La gent es trobava animada, 
indignada per les retallades, però 
convençuda que estaven defensant 
els seus drets amb dignitat. De cop, 
però, es troben davant un Ajun-
tament que més que una casa del 
poble, amb membres de la guàrdia 
urbana informant al servei dels ciu-
tadans i ciutadanes, semblava un 
fortí impenetrable, doncs hi havia 
unes tanques que el feien inacces-
sible. Sols hi podien entrar persones 
acreditades, en aquest cas membres 
del Comitè d’Empresa i regidors i 
persones que es dirigien al Ple mu-
nicipal.

Sílvia Martínez, presidenta del 
Comitè d’Empresa de l’Hospital 
d’Igualada, va agrair el suport re-
but d’ençà que van llençar la inici-
ativa de formar una Plataforma en 
defensa de la sanitat pública, un 
cúmul de comitès d’empresa i d’en-
titats que no va nomenar per mor 
a deixar-se’n alguna però que els 
hi havia permès, en el curt termini 
de 10 dies, reunir 16.500 signatures 
fotocopiades i disposades a lliurar 
a l’Alcalde, sense comptar les nom-
broses llistes que havien recollit en 
el decurs de la manifestació i que 
calia comptabilitzar.

Patrícia Marimón, també del 
Comitè d’empresa, va llegir el ma-
nifest que, més tard, seria lliurat a 
tots els membres del consistori, si 
bé no va ser llegit per la regidora 
Montserrat Mateu que en portava 
la delegació.

Fragment del manifest 
dirigit a Marc Castells

Ens hem reunit avui per mani-
festar el nostre desacord amb les 
retallades pressupostàries sobre la 
Sanitat proposades per la Genera-
litat...

... S’ha iniciat un procés de re-
forma del sistema en el que es vol 
gestionar la Sanitat Pública com 
una empresa privada, observant 
rendibilitats, optimització de recur-
sos i un gran etc. 

... Els polítics heu perdut la visió 
social i humanitària del sistema. 

... Qui decideix quan una inter-
venció quirúrgica no és urgent? 

... NO els hi parlis de llista d’es-
pera.   

... Ja n’hi ha prou de gestionar 
la Salut Pública com una empresa 
de mercaderia, estem tractant amb 
persones, persones amb problemes 
de salut. 

... Sr Marc Castells i companyia, 
polítics de tot arreu, hauríeu de 
recordar que tots potencialment 
som usuraris. Us podríeu imaginar 
que algun familiar vostre pateix 
un infart que no es pot atendre 
amb qualitat a l’Hospital d’Igualada 
perquè el servei de cardiologia ha 
quedat afectat per les retallades? 
Ús podeu imaginar que patiu un ac-
cident de trànsit i que perdeu una 
cama o la vida, perquè no hi ha una 
ambulància disponible... ...Quan es-
tem treballant, què li diem a l’usua-
ri: que no podem atendre’l amb la 
qualitat i el temps que precisa per 
manca de personal? ... Nosaltres, els 
usuaris i usuàries, els treballadors 
i treballadores de la Sanitat Públi-
ca, NO SOM RESPONSABLES DE LA 
CRISIS. I, a sobre, no es vol exigir 
responsabilitats als gestors públics.

...Com a professionals sanitaris, 
lluitem dia rere dia, per donar una 
assistència de qualitat.

... Deixi’ns seguir fent la nostra 
feina ben feta, exigeixi als gerents 
que facin la seva feina ben feta i 
vostès facin la seva feina ben feta, 
que “la feina ben feta no te des-
torb”. 

L’Alcalde Marc 
Castells nega el dret 
d’assistència al Ple per 
part del públic

L’espera de resposta es va fer 
llarga. Les notícies que ens arriba-
ven a través de SMS o facebook 
eren que l’Alcalde Marc Castells es 
negava a fer un recés i atendre la 
demanda que se li feia des de la 
plaça: “ara estant aprovant apu-
jar-se les indemnitzacions per as-
sistència als Plens, a les Comissions 
de Govern, Informatives o Junta 
de Portaveus. S’havien aprovat el 
4 de juliol, per exemple a raó de 
400 euros al mes, i ara s’aprovaven 

a 800 euros al mes... Evidentment, 
en comunicar-se aquest fet a la 
multitud reunida a la Plaça els crits 
d’indignació no feren sinó créixer i 
multiplicar-se. La gent cada vegada 
s’explicava menys les coses, després 
hom es pregunta per l’apatia per la 
política dels indignats... No tots els 
polítics són iguals, algú es va afa-
nyar a dir..., però és clar, són tant 
minoritaris...

Mentrestant, en veure tanta 
fortificació impenetrable, algú de-
manava cívicament poder exercir 
el seu dret cívic de poder assistir 
com a púbic al Ple. La sorpresa fou 
majúscula: no és possible. Com?. 
L’ordre venia de l’Alcalde. Marc 
Castells havia atès els consells dels 
Mossos d’Esquadra i va autoritzar la 
celebració del Ple Municipal a porta 
tancada. Un fet insòlit que va im-
pedir poder accedir al Ple persones 
tan sospitoses com ara el periodista 
Jordi Cuadras, l’exregidor Antoni 
Pàmies que ho ha estat durant 39 
anys, el col·laborador de l’equip 
de govern per part d’ERC en Toni 
Cortès, entre d’altres...  Alguns vol-
gueren fer valer els seus drets amb 
vehemència, conscients del cost que 
ens va suposar assolir aquests drets 
democràtics, i demanaven explica-
cions als números dels mossos que 
hi havia custodiant l’entrada. Varen 
acabar havent de identificar-se amb 
els seus DNI...

Finalment, en el decurs del re-
cés previ al debat de les mocions del 
Ple, l’Alcalde, acompanyat de Joan 
Torras i Fermí Capdevila, va rebre 
els membres del comitè d’empresa 
que li pogueren lliurar les signatu-
res recollides, però Marc Castells no 
va ser capaç de copsar la magnitud 
de la preocupació que se li volia 
transmetre, doncs es va limitar a fer 
un discurs polític del deute històric 
de l’hospital, de carregar els neulers 
als governs anteriors (municipals i 
de la Generalitat) i de forçar una 
cita per ahir dimecres amb els de les 
ambulàncies. Rés de sanitat pública. 
L’ERE de l’Hospital i gràcies.

Són moltes les entitats que han 
donat suport a la recentment crea-
da Plataforma de l’Anoia en defen-
sa de la Sanitat Pública, i diversos 
els comunicats de suport rebuts a 
la redacció de l’Enllaç, per exemple 
un comunicat de JSC- ANOIA que 
es manifesta contra les retallades 
a l’Hospital d’Igualada i que con-
tinuarà estant al costat d’aquelles 
persones i col·lectius que defensin 
la sanitat pública de la nostra co-
marca; de l’A.VV. La Coraza dels 
barris de Sant Pere, Pla de la Masia i 
Sant Ramon d’Òdena que manifes-
ten la seva denúncia més enèrgica 
a les retallades en la sanitat pública 
exigint que es preservi el sistema de 
salut públic, universal i de qualitat, 
entre d’altres...

maribelanoia@gmail.com

CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i Felip

Drets democràtics 
ofegats en nom de la 
democràcia

Alguna cosa està passant com 
perquè, en nom de la demo-

cràcia s’estiguin ofegant drets indis-
cutiblement democràtics. No és 
pas que estiguem parlant de dues 
democràcies, l’oficial i la popular, 
perquè se suposa que l’una depèn 
de l’altra, l’oficial depèn dels vots i 
la popular ha de confiar en l’oficial 
per ser governada. Què és el que 
passa doncs?. Explica això d’alguna 
manera l’apatia dels indignats pels 
partits polítics (perquè no pas per la 
política...)?....

Dimarts passat recorrien els car-
rers d’Igualada prop de dos mil ma-
nifestants amb xiulets i pancartes 
tot exercint un dret democràtic in-
discutible. El motiu?, la denúncia de 
les retallades socials, en particular 
les sanitàries que afecten la conti-
nuïtat dels serveis públics de l’Hos-
pital en quant a continuar prestant 
un servei públic de salut universal, 
gratuït i de qualitat com fins ara.

En començar la manifestació, 
el Sr. Martínez, cap dels Mossos 
d’Esquadra de la Catalunya Central 
se’m dirigeix a mi inquirint-me: se-
reu bona gent, oi?, i tant que som 
bona gent, la mateixa pregunta ja 
m’ofèn, els qui no són tant bona 
gent són els qui ens volen retallar 
el personal sanitari al servei de les 
persones en una sanitat pública, 
per tothom..., li vaig contestar.

L’única violència que em vaig 
trobar en tota la manifestació va 
ser trobar-me l’accés a l’Ajuntament 
blindat amb tanques amb l’accés 
controlat per Mossos d’Esquadra, 
no pas per Policia Municipal, i vedat 
fins i tot per assistir al Ple com a 
públic. Únicament hi varen poder 
entrar, al començament, els mem-
bres del Comitè d’Empresa i repre-
sentants sindicals acreditats, més 
tard ja no s’hi pogueren incorporar. 
Els qui hi volien entrar amb posteri-
oritat no ho pogueren fer i, els que 
en sortien, no hi podien tornar a 
entrar.

Unes quantes persones, algunes 
d’elles ben significades en la vida 
política com ara antics regidors o bé 
actuals de poblacions veïnes, inten-
taren entrar sabedors del dret que 
els assisteix pel caràcter públic dels 
Plens Municipals. Raons de segu-
retat, ens varen dir, aforo ple. Són 
ordres que tenim. De qui?. Del Ple, 
o sigui del mateix Sr. Alcalde Marc 
Castells. No ens podíem creure, el 
dia de la constitució de l’Ajunta-
ment el públic arribava fins gairebé 
al carrer i ningú va témer per cap 
seguretat. Potser qui es volia sentir 
segur, des d’un posicionament de 

covardia, era el propi Marc Castells 
que no se sentia prou escudat amb 
la pròpia Policia Municipal i va de-
manar ajut als Mossos d’Esquadra. 
És clar, ara que té responsabilitats 
com a Diputat Provincial, deu pen-
sar que pot picar més amunt, i com 
que la Diputació no té cos policial...

Però l’amenaça de pèrdua de 
drets democràtics i d’exclusió no 
s’acaba aquí. En el decurs del Ple 
es varen tractar un parell de temes 
que apunten a consolidar una de-
mocràcia oficial a costa de drets de 
la democràcia social, per exemple, 
als comptes del govern no apareix 
cap partida destinada a subvencio-
nar activitats extraescolars, escoles 
obertes ni la reutilització de llibres 
de text; això vol dir que les AMPA 
de les escoles públiques hauran de 
rascar-se la butxaca per dur a ter-
me activitats dels seus fills i filles 
fora de l’horari lectiu, i més ara que 
s’elimina la sisena hora a l’educació 
primària i, en molts casos, caldrà 
omplir aquest temps amb activitats 
extraescolars.

Un altre tema, les famílies igua-
ladines continuen tenint un ajut 
de 45 euros per a l’adquisició dels 
llibres de text. Abans tenia sentit 
perquè es complementava aquest 
ajut amb el programa de reutilit-
zació de llibres de text i permetia 
arribar a la quasi gratuïtat. Ja no hi 
haurà programa de reutilització de 
llibres de text que permetia arribar 
a la quasi gratuïtat. Ja no hi haurà 
programa de reutilització. S’allunya 
la gratuïtat dels llibres de text per 
les famílies... 

I en quan al contracte-progra-
ma de serveis socials aprovat di-
marts al Ple Municipal d’Igualada, 
cal dir que si bé als Pressupostos de 
la Generalitat la retallada aprova-
da és d’un 10 %, al d’Igualada és 
d’un 15 % respecte el 2010. Sense 
comptar les esmenes que presenta-
va el PP en el sentit de condicionar 
els ajuts socials a determinats anys 
d’empadronament a la ciutat...

El que deia al començament, 
en nom de la democràcia, i des del 
sistema democràtic, se’ns poden 
retallar drets i prendre normes de 
caràcter excloent. Però em quedo, 
de totes totes, amb la democràcia 
de la paraula al carrer, de la bona 
gent que no té por a perdre el co-
ratge ni la valentia de defensar allò 
que és nostre, de no permetre que 
ens hipotequin més el nostre futur. 
Aquesta és, per mi, la democràcia 
real, la que parteix de baix i alguns 
polítics hi estan en contacte cons-
tantment, no sols cada quatre anys.
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Marc Castells: “la millor política social 
d’aquest govern serà evitar la fallida de 
l’Ajuntament i l’Hospital d’Igualada” 
L’alcalde critica la manca de coherència del grup socialista i el qualifica 
de “responsable de l’actual situació que travessa la ciutat” 

Després del Ple Municipal Ordi-
nari d’aquest dimarts, 26 de 

juliol, l’alcalde Marc Castells ha 
lamentat la intenció del grup 
municipal socialista d’instrumenta-
litzar “un tema tan seriós com és 
la sanitat”. Davant l’actitud dels 
regidors socialistes d’abandonar el 
saló de plens, Castells ha mostrat 
la seva sorpresa perquè “ells ens 
portat a aquesta situació, aques-
ta és l’herència que el govern de 
L’Entesa ha deixat al nostre Hospi-
tal, quan vam accedir a l’alcaldia 
ens vam trobar la proposta d’ERO 
sobre la taula, de manera que la 
seva actitud ara és, com a mínim, 
sorprenent. Ells en són responsa-
bles i ara volen erigir-se en defen-
sors de la causa. Seria molt més 
lògic que fessin un acte d’humilitat 
i ajudessin aquest govern a esme-
nar allò que han esguerrat”. En 
canvi, Castells agraeix “als grups 
de CiU, ERC, ICV, PP i PxC que, dins 
la discrepància i la confrontació 
democràtica, optessin pel debat 
polític i no utilitzessin un tema tan 
important com és la sanitat per 
acaparar titulars, fotos i portades”. 

Aprofitant un recés, l’alcal-
de i els membres municipals del 
Consell Rector del Consorci Sani-
tari de L’Anoia, els regidors Fermí 
Capdevila i Joan Torras, van rebre 
en privat els representants dels 
treballadors de la sanitat pública 
que s’havien concentrat a la plaça. 
Castells va assegurar estar decidit 
a esgotar totes les possibilitats per 
evitar acomiadaments, però alhora 
els va recordar que “el deute que 
té aquest Hospital no ha nascut les 
darreres setmanes, fa molts anys 

que s’està gestant i cal que tots 
fem un esforç”. Els va reiterar un 
cop més la plena confiança en el 
Consell Rector per dur les negoci-
acions a bon port i va fer palès el 
seu compromís assegurant que “la 
millor política social que vol aplicar 
aquest govern és evitar que el nos-
tre Ajuntament i el nostre Hospital 
facin fallida. Per això treballem 
amb discreció i prudència”. 

Manifestació i 
dispositiu de seguretat 

Castells ha afirmat que “res-
pectem, valorem i som ben cons-
cients que dimarts molta gent va 
mostrar la seva preocupació da-
vant d’aquest Ajuntament per la 
situació de la sanitat. El nostre 
repte com a govern de la ciutat 
és eliminar aquest deute històric 
a l’Hospital, aquest llast que ens 
lliga de mans i peus i, per això, 
ja hi ha diàleg amb el Govern de 
la Generalitat, per tal d’eixugar 
aquest deute històric, de manera 
que puguem garantir la qualitat 
assistencial a Igualada”. 

Pel que fa al dispositiu de se-
guretat organitzat pels Mossos 
d’Esquadra i la Policia Local, l’al-
calde ha felicitat i ha agraït la tas-
ca de les forces de l’ordre “perquè 
han garantit que el Ple es pogués 
celebrar amb normalitat i sense 
incidències. El fet que s’hagi res-
tringit l’entrada de públic ha obeït 
estrictament a directives de segu-
retat”. En referència al possible in-
tent d’agressió patit pels membres 
del grup del PSC en abandonar 
el ple, ha aclarit que “estem pen-

dents de rebre l’informe policial 
per saber ben bé què va succeir”. 

189.000 euros d’estalvi 
el primer any 

Des del govern municipal, da-
vant d’algunes interpel·lacions 
dels grups de l’oposició, es va rei-
terar el compromís de, durant els 
propers quatre anys de mandat, 
estalviar 674.000 euros respecte els 
quatre darrers anys en concepte 
de càrrecs polítics i de confiança. 
A més, Marc Castells va concretar 
que “només aquest primer any, 
entre juny de 2011 i maig de 2012, 
estalviarem 189.000 euros respecte 
el que va gastar el govern ante-
rior entre juny de 2007 i maig de 
2008, concretament passarem de 
791.901 a 602.073 euros”. 

L’alcalde, a més, va recordar 
a l’oposició que “l’Ajuntament 
d’Igualada està cridat aquest di-
jous a una reunió a la Generali-
tat on només han citat els ajun-
taments més endeutats del país. 
Seria responsable per part seva ad-
metre que han deixat el consistori 
en una situació precària i entonar 
el mea culpa”. 

Condemna als 
atemptats de Noruega 
i comiat 

Durant l’últim ple abans de 
l’estiu, també es van presentar 
dues mocions de condemna als 
atemptats d’Oslo i l’illa d’Utoya el 
passat 22 de juliol. Les mocions van 
ser proposades pels grups munici-
pals de Plataforma per Catalunya i 
d’Iniciativa per Catalunya. 

Dimarts també va ser la dar-
rera sessió per la regidora socia-
lista Maria Enrich, que abandona 
la política municipal per motius 
personals. Malgrat que no es va 
poder acomiadar del ple perquè el 
seu grup va marxar abans d’hora, 
Marc Castells li va adreçar unes 
paraules d’agraïment, reconeixent 
“els anys de feina i servei de la se-
nyora Maria Enrich a aquest ajun-
tament i al conjunt de la ciutat”.

El PSC es planta i 
abandona el Ple pel 
despreci amb el que 
Marc Castells tracta els 
manifestants de l’Hospital
L’alcalde va vulnerar el dret dels ciutadans 
a entrar al ple i va tardar 2 hores a rebre la 
Plataforma per la Sanitat pública de l’Anoia

El grup municipal del PSC a 
l’Ajuntament d’Igualada va 

abandonar el ple d’aquest dimarts 
després de veure la reacció de 
l’alcalde de la ciutat Marc Castells 
davant la manifestació que va con-
gregar 1.500 persones reclamant 
una sanitat pública i de qualitat i 
no fer retallades a l’Hospital.

El PSC considera que Castells 
“no va saber estar a l’alçada de 
les circumstàncies i va adoptar una 
actitud covarda davant la situa-
ció”. L’alcalde es va negar a rebre 
els manifestants durant més de 
2 hores i va prohibir l’entrada de 
públic al Saló de sessions.

El portaveu del PSC, Jordi Ri-
ba, considera que es va traspassar 
una línia vermella i que vulnerar el 
dret de la ciutadania a assistir als 
plens és “molt greu i gens demo-
cràtic”. Riba va retreure a Castells 
que durant la campanya electoral 
hagués promés que el seu despatx 
serien els carrers i les places d’Igua-
lada i que, quan dimarts era l’hora 
de demostrar-ho, ordenés un gran 
dispositiu policial que va prohibir 
l’entrada de qualsevol ciutadà al 
Saló de sessions.

El grup socialista lamenta que 
Castells preferís enviar la policia 
a la plaça i atrinxerar-se a l’Ajun-
tament enlloc de donar la cara. 
Riba ha recordat que en anteriors 
plens amb temes que van suscitar 
protestes com les zones blaves o el 
POUM, “l’Entesa per Igualada mai 
va prohibir l’entrada del públic ni 
va ordenar desplegaments polici-
als tant desproporcionats com el 
de dimarts”.

No va ser fins al cap de 2 hores i 
mitja, aprofitant una pausa del ple, 
quan Marc Castells va rebre una 
representació dels manifestants al 
seu despatx, tot i que abans havia 
assegurat que se’ls atendria en el 
moment dels precs i preguntes del 
ple quan aquest acabés.

El PSC denuncia que aquest 
canvi de plans va servir per evi-
tar que els manifestants poguessis 
expressar-se lliurament al ple, fer 
l’entrega de signatures i llegir el 
manifest davant el consistori. Al 
veure la jugada que havia fet el 
govern, el grup socialista va anun-
ciar que es plantava i abandona-
va el ple per mostrar el suport als 
manifestants i expressar la seva 
oposició a que es prohibís la lliure 
entrada de la ciutadania al Saló de 
sessions.

Una vegada fora de l’Ajunta-
ment, els representants del PSC 
van sortir sense problemes mentre 
alguns manifestants els aplaudien 
i altres els cridaven. L’alcalde Marc 
Castells va explicar que hi havia 
hagut una agressió a un regidor 
socialista, un fet que Jordi Riba, 
a través de Twitter, va desmentir 
ràpidament: “ningú del PSC ha re-
but cap intent d’agressió i menys 
agressió, que ningú intenti legiti-
mar l’actuació de l’alcalde al llarg 
del ple”.

Suport als treballadors 
de l’Hospital

Durant la seva intervenció al 
ple, el portaveu socialista també 
va donar un total suport a les re-
clamacions de la Plataforma en 
defensa de la sanitat pública i de 
qualitat de l’Anoia. A l’hora, Riba 
va mostrar la seva perplexitat per-
què el mateix dia que el govern 
bipartit CiU-ERC aprovava un aug-
ment del 4% de les retribucions 
dels regidors es feia una manifes-
tació en contra de les retallades a 
l’Hospital i de l’ERO que pot dei-
xar sense feina a 40 persones. En 
aquest sentit, Riba va demanar a 
l’alcalde que el seu govern “doni 
exemple abans de demanar ajus-
tos al personal de l’Hospital”.
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L’Ajuntament d’Igualada treballa per 
eixugar el deute històric de l’Hospital 
La propera setmana es tractarà la possibilitat que la Generalitat 
assumeixi aquest deute de 28 milions d’euros 

L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, assegurava ahir dime-

cres que l’Ajuntament d’Igualada 
ja treballa per aconseguir eixu-
gar el deute històric de 28 mili-
ons d’euros de l’Hospital de la 
ciutat. En aquest sentit, avançava 
que dimarts vinent hi haurà una 
comissió paritària a la Generali-
tat de Catalunya on es tractarà, 
entre altres temes, la possibilitat 
que el Departament d’Economia i 
Finances assumeixi un deute que, 
al seu entendre “és fruit de l’anti-
ga fusió de les mútues igualadines 
i de la recent construcció del nou 
hospital. Això ens genera, a banda 
d’un deute immens, una hipoteca 
d’un milió d’euros anuals en con-
cepte d’interessos que suposa un 
llast gairebé insalvable en l’actual 
situació”. 

De fet, aquesta mateixa set-
mana, l’alcalde i el conseller del 
ram, Boi Ruiz, tenen prevista una 
trobada per tractar aquesta i al-
tres possibilitats “que ens perme-
tin garantir el bon futur de la sa-
nitat pública a la nostra ciutat”. 
Per tot plegat, Marc Castells va 

demanar “confiança als ciutadans 
i als treballadors que es puguin 
sentir amenaçats, perquè estem 
treballant dur per canviar l’ac-
tual escenari, que ara mateix és 
autènticament dramàtic. Se’ns 
demanen resultats quan tot just 
portem quaranta dies de govern; 
no els tindrem d’avui per demà, 
però que tothom tingui clar que 
hi estem implicats i conscienciats”. 
Ha sol·licitat, a més “ajut i suport 
a tots els grups municipals amb 
representació parlamentària, per-
què si defensem aquest tema junts 
al Parlament, segur que ens en 
sortirem. Al partit socialista, però, 
no li podem demanar res, perquè 
ja ha deixat clara la seva manca 
de responsabilitat i difícilment hi 
podrem comptar”. 

Castells també va voler posar 
un exemple per cridar a l’opti-
misme, recordant que “l’Hospital 
del Mar, on estaven previstos 200 
acomiadaments, finalment ha 
aconseguit salvar els llocs de feina 
consensuant mesures entre el seu 
Consell Rector i els treballadors. 
Aquesta és la prova que, amb vo-

luntat, totes les situacions, per 
crítiques puguin semblar, poden 
trobar una bona sortida”. 

Unificació dels horaris 
de les escoles 

En un altre ordre de coses, 
Marc Castells feia referència a la 
unificació dels horaris a totes les 
escoles de la ciutat, després de les 
queixes de les AMPES dels centres 
Ramon Castelltort i Emili Vallès. 
Segons l’alcalde “la consellera 
Rigau ha de resoldre imminent-
ment aquest tema i estem segurs 
que ho farà en la línia que nosal-
tres esperem, aconseguint l’adop-
ció dels horaris que demandaven 
els pares d’aquestes escoles”. La 
intenció de l’Ajuntament és unifi-
car tots els horaris per evitar “dis-
torsions que afectin les activitats 
extraescolars o les llars d’infants, 
entre altres”. Ha aclarit també que 
“malgrat no sempre és fàcil conju-
gar les preferències de pares i pro-
fessors, tothom ha d’entendre que 
aquest Ajuntament necessita uns 
horaris comuns a tots els centres 
de la ciutat”.

El govern CiU-ERC gastarà 
50.000 euros més que 
l’Entesa en retribucions als 
regidors aquest mandat
El govern bipartit CIU-ERC 

d’Igualada ha aprovat al ple 
d’aquest dimarts al vespre un 
augment de les retribucions que 
rebran els regidors respecte el 
mandat de l’Entesa. En total, en 
quatre anys, l’Ajuntament gastarà 
50.000 euros més per pagar els 
regidors i regidores del govern, el 
que respresenta un 4% més com-
parat amb el mandat anterior.

El PSC ja ha denunciat aques-
ta situació i ha acusat l’alcalde 
Marc Castells de no explicar la 
veritat després que fa unes set-
manes anunciés que l’estalvi se-
ria de 674.000 euros. Una vegada 
comparades totes les dades, el PSC 
ha demostrat que aquest estalvi 
anunciat queda en no-res.

Durant el ple, el portaveu so-
cialista, Jordi Riba, va demanar a 
Marc Castells que refutés les dades 
que ell presentava i davant la falta 
de resposta va començar a compa-
rar totes les retribucions sense que 
el govern les posés en dubte.

El que cobraven el total de re-
gidors durant el mandat de l’En-
tesa sumava 280.357 euros a l’any 
i ara el govern de CIU-ERC ho ha 
augmentat fins als 292.776 euros 
anuals. Això representa un aug-
ment de 12.419 euros a l’any, el 
que provoca que en 4 anys l’Ajun-
tament gasti 50.000 euros més per 
pagar els regidors del govern.

Un dels punts en els que el PSC 
va mostrar la seva sorpresa és en 
el fet que s’hagi creat la figura 
del president de les Comissions In-
fomatives, el que representa que 
els presidents passin a cobrar 800 
euros al mes, enlloc dels 192 que 
cobraven els regidors de l’Entesa 
que feien aquesta feina. Si es mul-
tipliquen els 800 euros mensuals 
per les 5 comissions informatives 
que se celebren, el resultat és de 
4.000 euros al mes en total. Això 
representa 155.136 euros més en 

4 anys. Cada president de Comissió 
haurà de presidir una comissió a la 
setmana, el que vol dir que cobra-
rà 200 euros a l’hora.

D’altra banda, el grup muni-
cipal del PSC també va posar de 
manifest el fet que el regidor del 
govern que aquest mandat està 
a mitja jornada cobri 25.000 eu-
ros a l’any, el que representa un 
augment de 7.000 euros respecte 
el regidor de l’Entesa que també 
estava a mitja jornada i que perce-
bia 18.000 euros l’any. Tot plegat, 
suposa un augment de 28.000 eu-
ros en 4 anys.

D’altra banda, el PSC segueix 
mostrant la seva perplexitat pel 
fet que Marc Castells mantingui 
els mateixos càrrecs de confiança 
que tenia Jordi Aymamí al govern. 
L’Entesa tenia 2 càrrecs i CIU-ERC 
també en té 2. Riba ha demanat 
a Marc Castells que expliqui per-
què, després de frivolitzar i voler 
confondre a la ciutadania amb el 
tema dels càrrecs de confiança du-
rant la campanya electoral, manté 
exactament els mateixos que l’En-
tesa ja tenia al govern.

CIU-ERC recorre a les 
indemnitzacions i 
dietes enlloc de donar 
d’alta els regidors a la 
Seguretat Social

El mecanisme que el govern 
bipartit va fer servir per anunci-
ar l’estalvi de 674.000 euros que 
ha resultat no ser real, ha estat 
que els regidors del govern fos-
sin retribuïts amb indemnitzacions 
per dietes i evitar que cotitzin a 
la Seguretat Social. Les dades que 
va presentar Marc Castells, doncs, 
eren tendencioses i si se sumen les 
retribucions dels regidors que co-
titzen i els que no, el resultat són 
50.000 euros més en 4 anys.

El PPC lamenta que al 
Ple no es permetés llegir 
el manifest del Comitè 
d’empresa de l’Hospital
Pere Calbó, Portaveu del Grup 

Municipal del Partit Popular 
a l’Ajuntament d’Igualada, en el 
Ple de l’Ajuntament d’Igualada 
celebrat dimarts, va recriminar a 
l’Alcalde d’Igualada que no per-
metés al representants del comitè 
d’empresa de l’Hospital llegir el 
manifest abans de la celebració 
del Ple, minuts abans de les vuit, i 
que aquesta lectura no es fes en el 
saló de plens de l’ajuntament.”

Adhesió també de PxC
El Grup Municipal de Platafor-

ma per Catalunya a Igualada te-

nia previst de presentar al Ple de 
l’Ajuntament de dimarts, una Pro-
posta de Resolució per a instar a la 
Generalitat a no retallar l’assigna-
ció pressupostària per als Centres 
d’Assistència Primària (CAP) i per a 
l’Hospital d’Igualada.

En aquest sentit, el regidor de 
PxC a Igualada declarava que “no 
ens podem quedar parats mentre 
es retalla una cosa tan bàsica com 
és la sanitat; l’Ajuntament ha de 
fer alguna cosa més que paraules 
i brindis al sol, presentem aques-
ta moció perquè l’aprovin tots els 
grups del consistori” . 

Marc Castells diputat delegat de l’Àrea 
d’Educació i TIC
L’alcalde d’Igualada també passa a formar part de la Junta de 
Govern del màxim ens provincial

L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, és des d’aquest dimarts 

diputat delegat de l’Àrea d’Edu-
cació i TIC (Tecnologies de la Infor-
mació i la Comunicació) de la Dipu-
tació de Barcelona i també mem-
bre de la seva Junta de Govern. 
El passat 15 de juliol va prometre 
el càrrec com a diputat provincial 
pel Districte Judicial d’Igualada, 
que comprèn tots els municipis de 
L’Anoia més Collbató, i dimarts, 
en el Ple del Cartipàs assumia les 
seves noves tasques. 

Castells manifestava que “avui 
iniciem un gran repte, ja que, en 
un moment de crisi com aquest, 
l’educació és un aspecte fonamen-
tal. Suposa és la base del futur dels 
nostres joves i, per això, cal esmer-
çar-hi molts esforços”. Va afegir 
també que “ara, més que mai, els 
municipis necessiten el màxim su-

port. Conscients d’això, afrontem 
aquesta etapa amb la màxima mo-
tivació per ajudar la província i 
el conjunt de L’Anoia en l’actual 
context advers”. 

En aquesta nova legislatura, 
l’Àrea d’Educació de la Diputació 
incorpora també atribucions re-
ferents a les TIC. Segons l’alcalde 
d’Igualada “les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació són 
ja avui imprescindibles en molts 
àmbits, en l’educació o l’empresa, 
per exemple. És primordial, doncs, 
apostar-hi amb força i impulsar-ne 
una implantació decidida, perquè 
a mig termini això enfortirà els nos-
tres municipis”. El teixit d’empreses 
TIC és, precisament, un dels que ac-
tualment té més pes i més projecció 
de futur a L’Anoia i a la seva capital. 

L’Àrea d’Educació de la Diputa-
ció de Barcelona treballa al costat 

dels ajuntaments i els dóna suport 
tècnic i econòmic per a la planifi-
cació i el desenvolupament de les 
seves polítiques educatives. Fins 
ara aquesta àrea ha desenvolupat 
plans d’actuació que afecten equi-
paments educatius, escoles bressol, 
serveis a la petita infància, acció 
formativa de les famílies o tran-
sició de l’escola al treball, entre 
altres. A banda, i en la situació de 
crisi actual, ha engegat un seguit 
de mesures adreçades a reforçar 
l’equitat en l’accés a l’educació o 
a assegurar la suficiència alimentà-
ria dels infants de fins a tres anys 
de famílies amb problemes econò-
mics. Promou també l’Observatori 
de Polítiques Educatives Locals i 
accions formatives en aquest àm-
bit adreçades al personal de l’Ad-
ministració local.

L’Ateneu Igualadí també pateix 
retallades
La Generalitat de Catalunya 

preveu aplicar aquest any una 
reducció molt important en l’ajut 
que l’entitat rebia des del Depar-
tament de Cultura. Aquesta reta-
llada afecta directament el pres-
supost de l’entitat cultural, que ha 
hagut de prendre mesures impor-
tants per a poder complir l’objec-
tiu de tancar l’any sense dèficit, 
que es va marcar la Junta Directiva 
en l’última reunió que es va cele-
brar la setmana passada.

Els ajustos que s’han marcat 
afecten tant al personal com a la 
comunicació i a les activitats. Pel 
que fa a la comunicació, s’aprofi-

taran tots els canals de difusió digi-
tals per tal d’estalviar en impressió 
i distribució d’aquests materials. I 
pel que fa a les activitats, queda-
ran afectades amb més o menys 
incidència els concerts que es fe-
ien al vestíbul i l’edició del SARTC 
d’aquest any, que més que desa-
parèixer fa un parèntesis pel que 
fa al tema de supermercat, però 
continuarà actiu pel que fa a les 
activitats paral·leles, com ara passi 
de pel·lícules, conferències, i algu-
na altra sorpresa que està treba-
llant la comissió organitzadora del 
projecte, formada per persones de 
la ciutat vinculades al món de l’art.

Malgrat les retallades, la vo-
cació pública de l’Ateneu Igualadí 
continua en la mateixa línia de 
donar suport a totes les persones 
i entitats no només vinculades a 
l’entitat sinó també a tots els col-
lectius que tenen interessos cultu-
rals de la ciutat.

Per altra banda, el Festival Zo-
om, que també organitza l’entitat, 
tornarà el mes de novembre amb 
un pressupost similar al de l’any 
passat. Amb el suport de molts 
padrins i amb novetats importants 
pel que fa referència als contin-
guts de la programació.

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com




