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EDITORIAL
Just a mig mandat és un bon moment per fer balanç. És cert que aquest mandat ha estat a Òdena, com a
la resta del món, marcat per la pandèmia de la Covid-19, situació extraordinària que va provocar l’oferiment
del nostre grup per a consolidar un govern fort. Oferiment desatès per l’alcaldessa que ha fet una gestió de
mínims deixant-se arrossegar pels fets.
Tot allò que ja teníem en marxa (caseta del manco, carrer Igualada, mur de contenció de La Torre...) ha salvat aquest mig mandat. Ara resta l’altre mig. La vacunació conté la pandèmia. És l’hora de l’atenció propera
als efectes econòmics de la mateixa sobre les famílies.”
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El Tinter de Progrés
Òdena no pot donar l’esquena a un projecte de futur
que generarà feina i oportunitats als joves

L’Atenció Primària en el punt de mira

Fa un parell de mesos que es va fer públic el resultat de la participació ciutadana del Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO) i a falta de què la
Generalitat presenti la proposta definitiva hem de denunciar les mentides que des del govern
municipal es va comunicar als veïns.

El temps passa i sembla que els canvis succeïts en l’atenció primària, arran de la pandèmia
siguin irreversibles. Després de tenir els consultoris tancats durant mesos el Departament de
Salut gràcies a la pressió ciutadana i política, es va dignar a reobrir els consultoris: el Pla un
dia a la setmana, i ha muntar un consultori provisional pel nucli, que obre tres dies.

 El PDUAECO no diu que el Pla de la Masia sigui residencial. NO delimita sòl residencial. I que formi part del PDUAECO és la prova que el volen de nou industrial,
contravenint el Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUCO) sí és de caràcter general i que el descriu com a sòl residencial.
 Es ven com a zona verda, el que s’ha tacat de verd al Pla d’Oranies, però que fa referència a tot lo públic. Cessió de zones verdes, equipaments i l’aprofitament mitjà,
aquest darrer és igualment polígon. Llavors que és el que queda al sòl del Pla de
La Masia? Polígon.
 Així i tot ERC i OAF diuen que el Pla de la Masia serà residencial perquè així s’ha
compromès la Generalitat. On està escrit aquest compromís? Demanem que el
facin públic.
 Com és que ERC i OAF no volen el polígon en Can Morera, però si en el Pla d’Òdena
quan aquest quedarà a tocar d’un nucli residencial?

Nosaltres continuem defensant que el millor espai per fer el polígon és Can Morera, perquè
el sol disponible permet fer parcel·les de gran dimensió. En cas contrari Òdena tornarà a projectar un polígon amb un model exhaurit.
Can Morera permet la instal·lació d’empreses tecnològiques, productives i logístiques sostenibles com per exemple el projecte D-Hub Òdena que es tracta d’un campus tecnològic
orientat al coneixement i la digitalització per impulsar la indústria 4.0.
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 L’atenció primària s’ha restablert, però el servei no és suficient. En el nucli només
obre tres dies, causant la saturació del servei.
 Però en el cas del consultori del Pla la situació encara és pitjor perquè només hi ha
un dia a la setmana d’atenció primària.
 A més a més, a aquests dos fets hem de sumar: que el servei de pediatria està derivat
a Vilanova, i estem convençuts que si no ens oposem això es mantindrà en el temps; i
que encara ara, tot i tenir els consultoris oberts, molts cops som derivats a la Pobla
per ser atesos o per fer-nos una prova PCR.
 El consultori del nucli s’ha reobert en un espai que no està pensat per aquest ús, que
a diferència del que ERC-Fem Òdena diu en el seu butlletí, nosaltres pensem que és i
ha de ser provisional i que s’ha de recuperar l’espai per a la gent gran.
Aquest municipi té un conveni amb Salut per construir un nou consultori i té un espai
cedit que el govern municipal ha posat en perill perquè pròximament haurà de ser ocupat
per l’Institut Escola. Demanem que el govern i el Departament siguin transparents i que
cerquin una alternativa que permeti la construcció d’un dispensari mèdic a càrrec del Departament de Salut.
Demanem que la Sra. alcaldessa que sigui bel·ligerant perquè es restableixi al complet
el servei d’atenció primària en el nostre municipi. I faci arribar la queixa de manera formal
d’aquest grup municipal que voldríem fos la de tots els grups.
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