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La queixa d’Argençola deixa en punt
mort una nova planta de residus a Jorba
 L’Ajuntament estava disposat a permetre un abocador per reciclar terres contaminades
ARXIU

Comencen els
primers tallers
de memòria oral
«Jo també hi era»
a l’Alta Anoia

A. S. | JORBA
REDACCIÓ | CALAF

Aquest cap de setmana es faran
els primers tallers del «Jo també hi
era», que consistiran en la digitalització i identiﬁcació de fotograﬁes antigues. Els tallers, oberts a
tothom, s’emmarquen dins del
projecte Memoral , de recuperació
de la memòria oral i popular dels
pobles de l’Alta Segarra. Es convida els veïns i veïnes a portar fotograﬁes antigues al taller i a ajudar
a identiﬁcar-les i buscar-los el
context. Les imatges es digitalitzaran al mateix moment i l’activitat acabarà amb un berenar.
Aquest dissabte hi haurà tallers a
les 5 de la tarda a la sala polivalent
de Copons i als baixos de l’ajuntament de Sant Martí, i a les 7 de la
tarda a la sala Felip de Calaf. Diumenge a les 6 es farà el taller a Calonge, a l’espai de Ràdio Altiplà.
Els veïns d’Argençola s’oposen a la planta de sanejament de terres

Un espai on tractar terra contaminada
 El consistori assegura

que «no hi ha pressa» per
construir la planta, que seria
el quart abocador de Jorba
A. S. | IGUALADA

La planta de sanejament de
terres contaminades té previst
tractar unes 150.000 tones l’any
de terres contaminades per metalls, hidrocarburs i plaguicides, entre altres substàncies perilloses. Es tractaria del quart
abocador que es situa al terme
municipal de Jorba.
De fet, el POUM del munici-
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L’Ajuntament de Jorba ha decidit suspendre els tràmits per instal·lar una nova planta dedicada al
sanejament de terres tòxiques al
municipi, tal com estava previst. El
projecte ha topat amb l’oposició
dels veïns d’Argençola, que en
una reunió recent van transmetre
les seves inquietuds a l’equip de
govern del municipi veí.
Ara Jorba s’ha donat un termini de tres mesos per recollir més
opinions tècniques, i conèixer a
fons l’impacte ambiental i la seguretat del projecte. L’alcalde Josep
Maria Palau, creu que «potser cal
donar-li una volta més, ja que la
planta té diferents tipus de tractaments de sòl, alguns de més arriscats, i les errades humanes ens
poden fer córrer alguns riscos que
ﬁns ara no havíem considerat».
El consistori ja va comptar amb
l’assessorament tècnic de l’empresa Ambiens SL, i dels serveis
tècnics del departament de Medi
Ambient de la Generalitat. Ara
s’ha encarregat un informe independent, a través de l’assistència
tècnica de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, i també es comptarà amb l’assessorament de les persones amb
coneixements tècnics en la matèria relacionada dels dos municipis,
que vulguin participar voluntàriament en el procés. Les conclusions s’exposaran d’aquí a 3 mesos.
El projecte suposa per a Jorba
uns ingressos anuals d’entre 75.000
i 150.000 euros anuals en funció de
la demanda, a més de la creació de
14 llocs de treball. «Però tenim clar
que no prioritzarem això», apunta Palau. Sigui quina sigui la decisió ﬁnal, «sempre es donarà prioritat a la seguretat ambiental, la garantia de la salut pública de les persones i la bona convivència entre
els dos municipis veïns».
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pi ja preveu una zona destinada
al tractament de residus, on actualment hi ha una planta que
gestiona matèria orgànica, una altra per a residus industrials i una
darrera on es tracten els fangs de
la depuradora dels adobers d’Igualada. També hi ha un dipòsit
de runes de la construcció, que
està clausurat.
En aquests moments s’estava
tramitant l’autorització ambiental de la nova planta, que havia
passat per un període d’exposició
pública, sense que ﬁns ara s’hagin presentat al·legacions D’altra
banda, l’ajuntament ha d’expedir
encara la llicència d’obres.
L’alcalde de Jorba assegura que

«no hi ha pressa» per construir la
planta. «Aquesta mena d’instal·lacions estan molt relacionades amb la construcció, per exemple, són útils en la reforma
d’un polígon industrial, i en
aquests moments hi ha poca demanda», explica.
El consistori té previst reunirse amb l’empresa promotora la
setmana que ve per transmetre’ls la seva decisió. Es tracta de
l’empresa Gestora de Sols de Catalunya SA, participada pel Grup
Tradebe SA (actual gestora de
les plantes Jorba 1, Jorba 2 i Jorba 3)- i Gestora de Runes de Catalunya SA, empresa pública de la
Generalitat.

S’entreguen els 25
milions d’euros
que van tocar a
Esparreguera
REDACCIÓ | ESPARREGUERA

Loteries i Apostes de l’Estat va entregar ahir al matí el premi de més
de 25 milions d’euros corresponent
a la Grossa de la Primitiva, que va tocar diumenge 9 de setembre. La
butlleta premiada, de dues apostes,
tenia un cost de tres euros. El premi
es va comprar a l’Administració de
Loteria número 1 d’Esparreguera, situada al carrer de Sant Antoni 13.
Es tracta del cinquè premi de
més quantitat que mai ha repartit la
Primitiva. El rècord el té una administració de Salou, on el 14 d’agost
de l’any passat hi van tocar
33.024.545,53 euros.
X.D.

El Centre Tecnològic
Comunitari de
Masquefa rebrà més
suport de la Diputació
REDACCIÓ | MASQUEFA
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El vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
de la Diputació de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va refermar
ahir el seu compromís d’incrementar la col·laboració que ja
manté amb el Centre Tecnològic
Comunitari (CTC) de Masquefa.
«El caràcter supramunicipal de
l’equipament –que rep usuaris de
l’Anoia, el Baix Llobregat i l’Alt Penedès– i l’experiència i bons resultats acumulats el situen en línia
amb els objectius de la Diputació»,
segons el vicepresident primer,
Alberto Fernández Díaz.

Alberto Fernández Díaz va visitar el centre masquefí ahir al matí

«El Centre Tecnològic Comunitari encaixa plenament en l’aposta de la Diputació de racionalitzar el mapa de centres de serveis
a les empreses», va expressar Fernández Díaz.
En aquest sentit, l’alcalde de

Masquefa, Xavier Boquete, ha subratllat la importància que, en els
moments de crisi actuals, «no se
centrin els esforços en noves infraestructures sinó que es faci en
apostes ja consolidades en el territori com el CTC».

