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EDITORIAL
La improvisación, fruto de una falta palmaria de proyecto de municipio, hace de la gestión municipal, presidida por Maria Sayavera, una suerte de ocurrencias desacertadas, la mayoría, que hace que, de vez en vez,
como al burro de la fábula, le suene la flauta. Las chapuzas de ”señora pladur” y “señor pintura” se suceden
aquí, allí, allá y acullá, sin atender las quejas de la oposición, en una yincana bochornosa.
Se usa a los jóvenes como si fuesen kleenex y reciben a cambio muestras de lo que siembran. La posibilidad de la teleasistencia salva a un gobierno en clara desbandada, al que se le acaba la suerte. Y pasado el
ecuador del mandato esto apunta a que tendremos una segunda mitad entretenida.
Esperamos que todos y todas tengamos un buen inicio de curso. Pasaremos lista.
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El Tinter de Progrés

El PSC-Òdena Progrés proposa al ple de
l’Ajuntament oferir sòl d’equipaments al
Servei Català de Salut
El PSC Òdena Progrés va proposar al Ple de l’Ajuntament en la seva sessió de juny la conveniència de cedir al Servei Català de Salut (Cat Salut) el sòl d’equipaments necessaris per a poder
tenir, a prop de massa crítica de població suficient i ben comunicat, l’Equip d’Atenció Primària
(EAP) Anoia Rural, ara desplaçat de la ciutat d’Igualada i encabit a La Pobla de Claramunt no
en les millors condicions pel gruix de població que ha d’atendre.
La iniciativa, que va ser acceptada unànimement pel consistori, consisteix en:
 Proposar una modificació del nostre planejament vigent al Pla de La Masia (Pla
d’Òdena) que delimiti el sòl com a residencial
 Fer una cessió avançada del sòl d’equipaments, de superfície suficient, per oferir-lo
a Cat Salut i fer l’EAP, aprofitant la continuïtat de trama urbana.
Aquesta proposta donaria la tranquil·litat a la població del Pla d’Òdena de què aquest sòl ja no
formaria part del Polígon previst al Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la Conca
d’Òdena (PDUAECO) defensat pel govern municipal.
També tornaria a donar un paper al Pla d’Òdena en el model municipal, després que l’equip de
govern es desentengués de fer l’Institut Escola allà, i donaria resposta definitiva a la reivindicació històrica de l’Associació de Veïns La Coraza perquè aquest sigui un sòl residencial.
Ara solament resta que la Sra. Alcaldessa estigui a l’alçada del seu compromís.
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Institut Escola...
COM?
QUAN?
L’Institut Escola, que volia el govern municipal presidit per Maria Sayavera, convertir en el
projecte de mandat, se li està convertint en un mal son i en un desprestigi continu en la
seva ja pèssima gestió municipal. Com es desprèn de les moltes famílies que ja desconfiades
opten per un altre centre de Secundària pels seus fills.
Se’ns va dir que per al setembre tindríem l’Institut i que per això treballarien en les obres tot
l’estiu. Quan s’escriuen aquestes ratlles es a punt d’acabar l’agost i no hi ha res de res. No
s’ha de ser pas un geni per saber que al setembre no hi haurà Institut, ni a l’octubre, ni al
desembre. Una mentida darrere l’altre.
Un Institut Escola que es ven com a una millora en l’ensenyament al municipi però que quan
es pregunta el detall solament s’argumenta que els alumnes no hauran de marxar a Igualada
tant joves i poden anar a escola tot caminant, ja que no s’hauran de transportar. El que és cert
en la meitat, ja que els nens i nenes del Pla d’Òdena i de L’Espelt continuaran prenent un
bus, com han fet també a infantil i primària, però ara a càrrec de l’Ajuntament, afegint, si es
manté jornada de mati i tarda, el menjador. Tot un negoci ruïnós per atendre les necessitats
d’un Departament d’Ensenyament que vol traspassar als ajuntaments la responsabilitat de la
seva ineptitud.
Esperem que la voluntat dels educadors, com sempre, faci d’aquest desori, finalment, un projecte d’èxit. Sort, la necessitarem tota.
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