CIU-ANOIA
El Pla Director: L’estètica avantsala de l´etica
CIU-Anoia compromés amb el futur de la Conca vol plasmar lña seva postura front
a la temàtica del Pla Director:
-

1er: Planificar es bo:
2ºn: Estat actual del planejament:
3er: Actuacions inmediates:
4art: Defectes de forma:
5é: Defectes de fons:
6é: Propostes d’actuació
7é: Capitalitat

1er: Planificar es bo:
- Volem deixar clar que planificar no es dolent en si mateix; tot el
contrari: ho creiem bo i necessari.
- Una altre cosa es el que es planifica: pot ser des de molt encertat a
gens encertat, en funció , clar està, de paràmetres objectius i subjectius
de cada cas.
- Cal planificar el futur en base del que som, que volem ser i que podem
ser (sostenible).
- Cal recordar de que un pla Director NO es un Pla General per si
mateix. No requalifica sol. Fa previsions enteses com a fites màximes,
que cadascun del seus Municipis, podrà anar desenvolupant en els
seus Plans Generals.
- Cal recordar que per fer disbarats, no calen Plans Directors; també es
poden fer – i mostres en tenim- en Plans Generals.
- Els disbarats que es facin o es puguin fer no son causa dels PLANS,
sinó de qui els fan, o a vegades de qui no els compleixen.
- No es pot planificar de manera que es bloquegi el creixement del
futur dels nostres fills, però tampoc que comporti un creixement NO
sostenible, amb pèrdua clara de qualitat de vida – ben entesa-.
- CIU entén la qualitat de vida, no com un fet lligat a temes materials,
sinó quelcom més important: lligat a esperança de futur; No podem
entendre qualitat de vida si a nivell familiar no beguéssim el futur
prou clar, si els nostres fills haguessin d’anar a estudiar fora per manca
de possibilitats a la Conca, si no beguéssim possibilitats de treball
prop de casa, o si el creixement de futur no fos sostenible: vuit de
serveis i ple de inseguretat. Si no tinguéssim això, o la seva esperança,
no tindríem qualitat de vida.

2ºn: Estat actual del planejament:
- Volem deixar clar que actualment la Conca ja te marcats en els Plans
Generals de cadascun dels seu Municipis “creixements”, aprovats pels
seus consistoris que cal dur a bon termini.

- Cal desenvolupar, el que ja tenim, - si més no amb les
revisions/modificacions que puntualment cada Municipi cregui
convenients -, i aconseguir el objectius previstos, amb les millores que
calgui: en Industria, Habitatge i Serveis (Ensenyament, Sanitat,..).

3er: Actuacions immediates:
- Si que cal planejar per a mig i llarg termini.
- Però cal fer front , de manera immediata i eficient a les
problemàtiques que tenim actualment:
o Som una de les comarques amb més índex d’atur a Catalunya.
o Tenim una greu manca de sol industrial.
o Tenim un greu bloqueig pel desenvolupament urbanístic –
residencial- , de part de la Conca , per motiu del col·lapse o
ineficiència o inexistència en la depuració de les aigües.
o Creiem que tenim manca de ma d’obra qualificada; pel
desenvolupament cal també ma d’obra amb alta formació;
creiem necessàries actuacions immediates que comportin la
millora en l’ensenyament: tant en formació professional “oficis”- com en ensenyament universitari.
 Molts dels nostres fills han d’anar a formar-se a fora, i ja
no tornen al teixit industrial – i moltes vegades social- de
l´Anoia. Quan això sigui així, que si més no, que no sigui
perquè aquí no han tingut ni possibilitats de formar-se ni
oportunitats per a desenvolupar la seva formació.

4art: Defectes de forma:
- Tot tema, no sols ha d’ésser bo en si mateix, sinó que a més ho ha de
semblar.
- Una primera premissa es la participació:
o Creiem que aquest pla Director ha estat desenvolupat amb poc
debat en cada Municipi.
o Hi ha Municipis , on tan sols varen tenir una reunió informativa
a la UPC, i 2 hores de reunió amb membres de l’equip
universitari “Redactor” del pla.
o Cal definir quin model de creixement es vol , quin model es
necessita, i quin model es possible.
o No es pot fer un planejament de futur, partint ja d’una solució ,
donada “quasi “ com a única possible. Cal partir de que TOT es
possible, i crear un “planning” de treball on cada municipi
(Consistori , entitats, i teixit social,..) es treballi des de la visió
de: on som, on volem anar, i on podem anar; posteriorment ,
amb la coordinació de cadascun d’aquets desitjos treballar en la
Planificació de la Conca / Anoia.

5é: Defectes de fons:
- Creiem que hi ha molts defectes de fons.
- Inicialment no creiem, com diu aquest Pla Director, que aquest pla
sigui la descongestió de l’àrea metropolitana; al nostre entendre es la
“descongestió” o “ creixement natural” d’Igualada.

- No direm ara si ens la bona solució o no. Com ho podem dir ara,
nosaltres, si el que demanem es que no es cometin defectes de forma?
.
- El mateix raonament el podem fer en altres zones: Nova Claramunt,..
- El que si ens neguem a dir es que aquesta es a única solució possible.
Com deia un amic nostre: cal esser visionari com ho va esser en Sardà,
però sense oblidar la premissa comentada de que som, que volem ser i
que podem ser.
- Cal replantejar el tipus, llocs i quantitat del creixement residencial.
- Cal plantejar el creixement Industrial: (?)
o Per un cantó es parla de la Zona Franca, per l’altre no el veiem
en el Pla- almenys en la seva extensió prevista-.
o Es parla de l’aeròdrom i el seu entorn Industrial: Veiem
contradiccions manifestes en el Pla Director (Zones verdes o
Industrials ??)
- Cal millorar la imatge del BON creixement d’uns
front
l’empitjorament dels altres (defectes de fons i formes compaginats):
o Un cas clar , en aquest sentit, es la imatge que molts ciutadans
han percebut (cartera o no, el que es encara pitjor) : “ Es
NETEJA el carrer del Reg a Igualada, i es porten les adoberies a
Vilanova; més enllà de si això es cert o no, es possible o no , el
que si es: “Mal fet per manca de debat i informació”.
- On es el Parc Motor?
- Cal replantejar les infraestructures, algunes d’actuació immediata:
o Desdoblament de l’autovia.
o Eix Ferroviari:
 El Nucli d´Odena queda encerclat per 3 eixos viaris. Dos
d’ells Ferroviaris
 Cal la via ferroviària que passa per d’interior / aeròdrom?
 ....
o Carrilet a Martorell/BCN
- Cal treballar en la MILLORA del ensenyament: Zona Universitària,...

6é: Propostes d’actuació:
- Des de CIU tenim 2 propostes:
o 1ª: Si CIU guanya les eleccions el dia 1, ATURARA aquest pla
director, per 1 segon després començar a treballar en el sentit
anteriorment exposat.
 1er temps de debat en el Municipi
 2ºn temps de debat en la Conca – Intermunicipal Crear una proposta lo més consensuada possible.
 Presentació de proposta a la Generalitat
 Negociacions Generalitat / Territori.
o 2ª: Seguir el que hi ha ara:
 Presentar les al·legacions pertinents, en els 2 terminis
possibles.
 CIU presentarà les al·legacions, raonades que calguin,
motiu del seu debat amb la ciutadania i de l’anàlisi tècnic,
per tal de que aquest pla sigui el que es vol i el que es pot.

7é: Capitalitat:
- Creiem que molt important pel bon desenvolupament del FUTUR de la Conca es la
CAPITALITAT d’Igualada, des de la companyonia i solidaritat. Cal que Igualada no vegi
el Pla Director com la seva descongestió – no diem que això sigui així ara, sinó que en tot
cas MAI HO SIGUI-.; cal que vegi, com a tots els altres Municipis integrants , un treball
on es respecti la voluntat de cada Municipi , compatible amb l’iterés conjunt de
“CONCA”, com a desig de que els nostres fills i generacions futures tinguin la millor
vida possible, fruit del treball que avui podem fer per ells, els fills del que un dia varen
perdre el Tren.

F. Jorba CIU -Odena
Com a Resum de debat pel posicionament front el Pla General , amb representants de
CIU-, Capellades, Castellolí , Igualada, Jorba, La Pobla, La Torre, Òdena, Orpí, Sta.
Margarida de Montbui, Tous, Vilanova del Camí,
NOTA CIU-ODENA:
-

-

-

-

-

-

CIU Odena no ha fet ni farà ús electoral, mal entès, en el debat del FUTUR
DELS NOSTRES FILLS. Es massa important i ells no ens ho perdonarien.
Des de el inici de legislatura, ja varem acordar amb PSC-Ódena treballar
junts per la planificació a mig i llar termini d´Odena, tots treballant ,
evidentment, amb les actuacions immediates de la millor manera possible.
Es pot pensar que arribar s acords amb PSC-Odena, que siguin positius per
Òdena, ens pot passar factura electoral. Mai ho hem cregut així, i si així fos,
però la nostra feina hagués estat positiva per Odena i Conca, ens donaríem
per satisfets.
No creiem en la política Municipal com actes solament destinats al rèdit
electoral – lícits- , sinó destinats al bé comú.
Es aquí on hem quedat sorpresos de que PSC-Òdena hagi dit públicament
que demanar la aturada del pla director es aturar les coses ben fetes que hi
pugui haver,( i sols ho podem entendre com a actitud per cercar redit
electoral utilitzant la NO veritat).
CIU-Odena , tant en campanya com a inici de legislatura es va
comprometre a treballar per al desenvolupament sostingut del Barri St. Pere
/ Pla de la Masia: canvi d’us a la zona “Vallès” de Industrial a Residencial, i
cercar NOU sol industrial.”
NO es pot dir que demanar aturada del pla Director es demanar que aquest
canvi d’us no es dugui a BON termini. Ho varem dir, ho hem dit, ho hem
ajudat a fer i ho farem; esperem que amb vostès; però NO amb la NO
veritat com a moneda de rèdit electoral. Vostés bé ho saben.
Es a vostès: PSC-Odena, quin joc polític volen dur a terme; si anteposaran
el conflicte per rèdit electoral, al treball des de el màxim consens possible i
amb les millors maneres. El nostre joc serà el que ha estat: Treball, Sentit
comú, i cercar el millor pels nostres fills. Dos no s’esbatussen si un no vol.
No perdin el “Talante”.

