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Una veritat incòmoda 
a Vilanova i la Geltrú
Miguel Ángel González Ayala

VilanoVa i la geltrú

Visc al barri del Tacó de 
Vilanova i la Geltrú i, des de la 
infantesa, he vist els carrers 
i els terrats recoberts d’una 
lleugera pàtina de pols griso-
sa. De tant en tant, aquesta 
superfície polsegosa inunda 
i densifica l’ambient. Des de 
la seva instal·lació durant la 
dècada dels vint, la fàbrica ha 
tingut diferents noms i pro-
pietaris. 

Actualment, l’empresa 
pertany a la multinacional 
mexicana Cemex. La conta-
minació ocasionada i origi-
nada també a altres polígons 
industrials que voregen el 
barri van fer de la capital del 
Garraf la segona ciutat més 
contaminada de Catalunya 
durant l’any 2006 a causa de 
la pols. Passats alguns anys 
d’una primera negociació, 
ni l’empresa ha respectat la 
llei ni el binomi Generalitat 
de Catalunya/Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú s’ha pre-
ocupat fins ara d’executar 
les disposicions legals per-
tinents. El nivell de incúria 
institucional ha estat, encara 
a dia d’avui, infamant. L’al-
calde Joan Ignasi Elena ma-
nifestà en alguna ocasió que 
es preocuparia de solucionar 
personalment aquest desori. 
De res serveix aquest dubtós 
apassionament si finalment 
no es fa complir la llei. 

És necessari, en definitiva, 
un compromís sincer i inelu-
dible de les administracions 
públiques amb els veïns i 
amb l’entorn ambiental de 
Vilanova i la Geltrú. La man-
ca de determinació i de trans-
parència a revela que les ins-
titucions polítiques són, de 
moment, les primeres inte-
ressades a supeditar la salut 
pública als interessos indus-
trials. Una veritat incòmoda 
ben difícil d’acceptar?

La Protectora del 
Garraf
María Luisa Barja Pedro

CUBelleS

He llegit l’article apare-
gut al DIARI DE VILANOVA 
referent a l’Associació pro-
tectora d’animals i plantes 
del Garraf), situada a Cube-
lles.  Com a sòcia d’aquesta 
m’agradaria fer algun co-
mentari. 

Desconec si aquesta pro-

tectora té llicència d’activi-
tats, pla d’evacuació, etc., 
com es deia en el mencionat 
article. Només sé que els ani-
mals acollits estan molt ben 
atesos i no volem que siguin 
traslladats a cap altre lloc ni 
a cap altra institució fora del 
municipi de Cubelles. Als 
polítics, Ajuntament i en-
carregats de legalitats els de-
manaria que donin facilitats 
i no posin impediments per 
accedir a la protectora, sigui 
a peu o cotxe. 

Sap greu veure com els po-
lítics en campanya electoral 
s’omplen la boca d’ecologia, 
natura, etc, però, a l’hora de 
la veritat, l’actuació a favor 
dels animals és gairebé nul·
la. Cada dia som més els vo-
luntaris que en les nostres 
estones de lleure passem per 
allà a veure el Paleta, la Linda, 
el Cani, el gat Tomasso i tants 
d’altres que ens ensenyen 
què vol dir estar agraït.  

El que ens mou a col·
laborar amb la protectora del 
Garraf és l’amor als animals i 
només podem demostrar ad-
miració envers les persones 
que n’estan al capdavant, 
com també deia l’Enric Gar-
riga en l’article publicat en 
aquest mateix periòdic. 

Agraïment
Junta de la FAC

VilanoVa i la geltrú

El Carnaval 2008 ja es pot 
donar per finalitzat. Des de 
la FAC, però, la feina no ha 
acabat, cal fer valoracions, 
autocrítica i propostes de 
millora per als propers anys. 
Les primeres valoracions són 
positives, la nova junta que 
ens hem estrenat aquest any 
hem canviat algunes coses, 
sense perdre mai l’esperit 
original de la festa, el que la 
fa tan especial, que és una 
festa de la gent i per a la gent, 
de les entitats i de la ciutada-
nia que hi participa de mane-
ra particular. Vida al carrer, 
gresca, música, ball i disfres-
ses, grans i petits, joves i no 
tan joves, participants i ob-
servadors. 

És el moment d’agrair la 
tasca de moltes persones que 
des del món associatiu, em-
presarial o de manera parti-
cular col·laboren perquè tot 
surti rodó. 

Des d’aquest espai volem 
donar el nostre sincer agraï-
ment a les entitats membres 
de la FAC, pel seu esforç i vo-
luntariat, a les empreses col·
laboradores, a les persones 
que ens ajuden, als tècnics 
municipals, per anar més 

enllà de la seva feina, i a la 
Policia Local, per la seva pa-
ciència i el seu suport. 

Esperem no oblidar nin-
gú, moltes gràcies a tots i 
us animem a continuar en 
aquesta bona sintonia el 
proper Carnaval.

Aclariment
Josep Antoni Salas

CanyelleS

La Plataforma pel Traçat 
Alternatiu de la C·15 fa saber 
que la declaració que vostès 
atribueixen al senyor López, 
president de l’Associació de 
Veïns de la Urbanització Les 
Califòrnies, en l’edició del 
dia 1 de febrer de 2008, on 
diu textualment a més, s’ha 
creat una consigna de no votar 
a les eleccions generals cap dels 
partits que estan governant actu-
alment (PSC, CIU i ICV), en cap 
cas ha sortit de la Plataforma 
i cap membre d’aquesta ha 
parlat amb l’esmenat senyor 
López i, per tant, demanem 
que el seu diari rectifiqui 
d’immediat perquè aquesta 
Plataforma no s’ha creat per 
temes polítics, sinó que llui-
ta per conservar la imatge, el 
paisatge i el benestar de tot 
un poble.

 Aprofitem l’avinentesa 
per comunicar que el proper 
diumenge dia 10 de febrer a 
les 11:30 hores, ens trobarem 
davant de la Sala Multicul-
tural de Canyelles per una 
sessió informativa als veïns 
del poble i fer-los partícips de 
les properes mobilitzacions 
que està preparant aquesta 
plataforma.

La Gavina, al 
‘Tothosap’
Josep Soteres Ondiviela

JUnta de la gaVina de VilanoVa

No és correcte assenyalar 
amb el dit, ni tan sols fer insi-
nuacions personals, quan no 
se sap de cert el que es mani-
festa en públic. La junta de 
la Societat de Pesca La Gavi-
na, no és sols la responsable 
del que publica, sinó que en 
el cas del sermó de l’Enter-
rament va ser una comissió 
de cinc persones de la nostra 
societat la que va escollir els 
temes que es van llegir a l’es-
mentat Enterrament.

A la persona a qui li va 
correspondre la passada set-
mana escriure el Tothosap, 
li hem de comunicar que 
un descendent de Gumà i 

Ferran ens va demanar que 
recordéssim que l’únic parc 
Samà continua estant a Cam-
brils, i que el Parc Gumà és 
el que encara tenim aquí a 
Vilanova. Sabent que Mi-
quel Altadill havia publicat 
el llibre del Parc Gumà, no 
ens va resultar gens difícil 
fer el versot, sobretot sabent 
el nom de les persones que el 
dia de l’Arrivo desentonaven 
històricament.

D’altra banda, no creiem 
que l’historiador local es-
tigués per a aquestes qües-
tions, sobretot després del 
greu contratemps casolà que 
ha patit, i el qual vostè de ben 
segur ignora.

A Ecofruiteries
Mònica Rodríguez Apellaniz

VilanoVa i la geltrú

Des d’aquí, i després d’ha-
ver superat el mal tràngol, 
faig aquest exercici per re-
cuperar altra vegada aquella 
meva autoestima que a finals 
de l’any passat vaig perdre de 
manera inesperada.

És per això, i des d’aques-
tes quatre ratlles, que vull 
adreçar·me a l’empresa Eco-
fruiteries:

Segurament vostès no es 
recordaran de mi, però jo sí 
que els recordaré per a molt 
de temps. Vostès van con-
tactar la meva prestació de 
serveis i vam formalitzar un 
contracte de caràcter indefi-
nit (com a dona que feia poc 
que acabava de tenir la meva 
filla, van poder gaudir d’una 
bonificació a la Seguretat So-
cial de 100 euros mensuals 
a descomptar del cost social 
que els representava la meva 
contractació).

Vaig estar treballant amb 
vostès durant tres mesos, du-
rant els quals he de dir que 
vaig realitzar les tasques en-
comanades a gust, a estones 
aquestes tasques eren més 
tranquil·les, a estones eren 
quelcom més feixugues, 
però sempre les vaig realit-
zar amb diligència. En cap 
moment vaig tenir coneixe-
ment de part de vostès (per 
part de la meva encarregada) 
que el meu treball i el meu 
rendiment no fossin del seu 
grat, tampoc vaig rebre cap 
indicació ni amonestació 
per part de vostès que em fes 
pensar en el que finalment 
succeiria.

 El dia 30 de novembre em 
requereixen per liquidar·me 
la mensualitat vençuda i em 
trobo que em presenten per 
a la seva firma uns papers 
que jo, absurdament, sense 
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llegirme’ls, vaig signar. Era la 
comunicació de l’acomidament 
disciplinari.

Vaig quedar petrificada, van 
passar dies per acabar d’enten-
dre el que m’havien fet. Com 
que tenien una treballadora en 
situació de baixa per incapacitat 
transitòria, tenien necessitat, 
suposo que per acumulació de 
tasques o per no poder assumir 
la vacant que deixava la treba-
lladora, d’una persona (que 
vaig ser jo) per cobrir aquesta 
mancança provisional, i sense 
cap mena de tacte em van fer 
creure que aquest lloc de tre-
ball el tenia garantit per força 
temps, la qual cosa em donava 
certa tranquil·litat i el poder col-
laborar en l’economia familiar 
també em reportava satisfacció 
personal.

En resum, vaig entendre 
una mica tard el que Ecofruite-
ries volia de mi. Contractar un 
treballador al mínim cost possi-
ble que els permetés superar la 
necessitat temporal que tenien. 
Qualsevol altra consideració 
personal és nul·la. 

Realment m’he sentit espre-
muda com qualsevol cítric dels 
que costés comercialitzen.

I per últim els he de dir que sí, 
per una banda vostès han actuat 
respectant tota la formalitat que 
la llei exigeix per dur a terme 
aquest tipus d’acomiadament, 
però per altra haurien de ser pe-
nalitzats per argumentar aquest 
acomiadament en causes total-
ment inexistents. No poden dir 
de cap de les maneres, com així 
ho fan en el comunicat d’acomi-
adament, que jo no hagi treba-
llat correctament, respectant el 
meu entorn de treball, les meves 
companyes i els clients que vaig 
atendre mentre vaig poder. Re-
itero que em vaig sentir espre-
muda i a més menyspreada.

Seria un somni que en aquest 
món en què vivim, tots, i en tots 
els àmbits, tractéssim el pròxim 
de la mateixa manera que espe-
rem ser tractats. Ecofruiteries és 
una empresa, però aquesta  està 
conformada per persones. 

Fe d’errades

El titular del reportatge 
sobre els propietaris dels 
forns Cal Ballart publicat la 
setmana passada conduïa a 
l’error. 

No és Cal Ballart qui cele-
bra 50 anys, com s’afirmava 
en l’esmentat titular (pàgi-
na 33 del DIARI), sinó que 
qui arriba als 50 anys en el 
negoci de venda de pa és la 
seva propietària, Montserrat 
Benítez, que va començar als 
12 anys al despatx de pa dels 
seus pares, al carrer Sant 
Onofre. 
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