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La Teixidora i l’entitat Casino
Foment, ambdues d’Igualada, es
fusionen perquè la confluència
d’objectius de caire social els por-
ten a  iniciar un nou camí plegades.
Aquest cap de setmana «La Teixi-
dora ha celebrat una assemblea ex-
traordinària per a decidir si vol dur
a terme el procés de confluència
amb l'entitat igualadina Casino
Foment i continuar fent passos
per  a la creació d'un nou casal po-
pular a l'històric i emblemàtic edi-
fici del Foment», segons han ex-
plicat fonts del procés. El camí
cap a la fusió  es va iniciar fa un any.

El projecte, anomenat «Un pas

endavant per a la ciutat», «s'ha bas-
tit i consensuat juntament amb el
Casino Foment des de fa mesos»,
segons les mateix fonts. 

El resultat de la unificació, se-
gons els mateixos protagonistes,
farà que «la ciutat disposarà d'un
espai obert a tothom, a les perso-
nes i al teixit associatiu de la ciu-
tat, un punt de reunió i treball per
la millora social dels igualadins i
per la construcció de la nova Re-
pública Catalana, establint lligams
arreu dels Països Catalans i im-
pulsant propostes relacionades
amb l'economia social, tot revita-
litzant i democratitzant un espai
estimat per tothom».
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La Teixidora i el Casino
Foment es fusionen per fer
una nova entitat a Igualada

El magistrat del Jutjat Central
d’Instrucció Número Quatre de
l’Audiència Nacional, Fernando
Andreu, ha arxivat la denúncia de
la Fiscalia contra l’Ajuntament d’I-
gualada per rebel·lió i sedició arran
de la moció de suport a la resolució
independentista del Parlament de
Catalunya del 9 de novembre pas-
sat. Aquella declaració del Parla-
ment va ser suspesa pel Tribunal
Constitucional i la Fiscalia va de-

nunciar diferents ajuntaments ca-
talans per aquests delictes. El con-
sistori igualadí va aprovar la pro-
posta amb els vots favorables de 16
dels 21 regidors –CiU, ERC i la
CUP–, amb 4 vots contraris –So-
cialistes d’Igualada i PP– i amb
l’abstenció del regidor de Decidim
Igualada.

En la part dispositiva de la in-
terlocutòria el jutge acorda l’arxiu
perquè els fets denunciats «no són
constitutius d’infracció penal». El
magistrat fonamenta la seva deci-
sió en l’arxivament previ de la cau-
sa contra l’Ajuntament de Premià de
Dalt, que ja va decidir anterior-
ment el Jutjat Central d’Instrucció
Número Tres. Especifica que, vist
que «els fets que són objecte d’a-

questa causa són idèntics» proce-
deix «acordar l’arxivament del pre-
sent procediment».

Precisament, en el ple ordinari
del mes de febrer, celebrat aquest
dimarts al vespre, l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, ho ha traslladat
a la resta del plenari i ha qualificat
la decisió com «de sentit comú».
També ha dit que l'arxiu «reitera
que allò que es debat en un ple mu-
nicipal és una expressió democrà-
tica del tot legítima».

La Fiscalia disposa ara d’un ter-
mini per presentar recurs, però
l’alcalde Marc Castells s’ha mostrat
confiat que, com ja ha passat en ca-
sos precedents en altres munci-
pis, l’Audiència l’acabarà arxivant
definitivament».
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El jutge arxiva la denúncia per sedició
i rebel·lió a l’Ajuntament d’Igualada

L’acció de la Fiscalia té
tots els números d’acabar
en no-res, tot i que es podia
inhabilitar els polítics



La International Osteoporosi
Foundation (IOF) ha reconegut la
Unitat Geriàtrica d’Aguts de l’Hos-
pital d’Igualada dins dels serveis
que millor atenció donen a la po-
blació en referència a la prevenció
de fractures per fragilitat òssia,
també anomenades osteoporòti-
ques (vertebrals, canell, húmer,
maluc, entre d’altres). 

La IOF ha engegat un programa,
a escala mundial anomenat Cap-
ture the Fracture, per tal de facili-
tar la implementació de models
multidisciplinaris coordinats en la
prevenció de fractures per fragili-
tat òssia. Aquesta entitat interna-
cional creu que aquesta és la me-
sura més important que es pot fer
per tal de millorar l'atenció al pa-
cient i reduir els creixents riscos en
salut, relacionats amb fractures a
tot el món (discapacitat, depen-
dència, mortalitat).

La Unitat Geriàtrica d’Aguts de
l’Hospital d’Igualada va començar
la seva tasca assistencial el mes de
juny del 2010 atenent aquelles
persones que han presentat una
fractura de maluc. 

Des de la seva implementació
s’ha aplicat un nou model assis-
tencial basat en la Valoració Ge-
riàtrica Integral per part d’un equip
interdisciplinari especialitzat en
geriatria, que treballant conjun-
tament amb el Servei de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia, prio-
ritzen la intervenció quirúrgica
dins de les primeres 24-48 hores,
la rehabilitació precoç i la planifi-
cació d’alta al lloc de procedència
per tal d’evitar el riscos que l’hos-
pitalització representa en el po-
blació gran fràgil.
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Reconeixement
a la unitat de
geriatria de
l’Hospital
d’Igualada 

Front comú dels alcaldes de
Collbató, Esparreguera i Masque-
fa per les pudors dels abocadors de
Can Mata i l'Ecoparc4, situats als
Hostalets de Pierola. A través d'un
comunicat, els batlles exigeixen el
tancament de l'abocador de Can
Mata i denuncien els efectes que
poden tenir les males olors que
provenen de l'Ecoparc 4 en la salut
dels seus ciutadans. Segons avisen,
no s'estan adoptant les mesures
preventives adients per evitar els
efectes negatius que provoquen les
instal·lacions a les seves pobla-
cions. Els alcaldes exigeixen a la Ge-
neralitat solucions «immediates i
definitives» per posar fi als pro-
blemes de males olors, contami-
nació lumínica i impacte paisat-
gístic.

L'abocador de Can Mata va co-
mençar a funcionar de forma clan-
destina a principi dels anys se-
tanta. A l’octubre de 1985, l'Ajun-
tament dels Hostalets de Pierola el
va legalitzar em concedir la lli-
cència d'activitats classificades per
a residus sòlids urbans. Cespa GR,
SA és l’empresa titular de l’explo-
tació i funcionament de la instal·la-
ció. Pel que fa a l'Europarc4, aques-
ta instal·lació havia de ser destinada
al tractament integral dels residus
de l'Àrea Metropolitana de Barce-
lona i els municipis del Baix Llo-
bregat Nord i l’Anoia Sud. La ins-
tal·lació va iniciar l’activitat, en
proves, el setembre de 2010.

L’any 2006 es va crear el Consorci
ECOP4RC, una entitat pública per
gestionar l’Ecoparc 4 de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona. Aquest
consorci està format per l’Agència
de Residus de Catalunya (ARC),
l’Entitat Metropolitana de Serveis

de Medi Ambient Hidràulics i Trac-
tament de Residus. El Consorci
ECOP4RC és el titular de la ins-
tal·lació i Cespa, SA és l’empresa
que la gestiona, sota el règim de
concessió, durant 15 anys.

Segons els batlles, l'Ecopar4 va
començar a funcionar el 2010 en
període de proves i des d'aleshores,
i sense que es trobi en el seu règim
òptim de funcionament, els pro-
blemes de males olors no només
persisteixen, «sinó que s'han agreu-
jat significativament».

D'altra banda, els alcaldes han
volgut recordar que l'Ecoparc4 te-

nia com a objectiu reduir l'impac-
te ambiental de les olors de residus
biodegradables que arribaven a
l'abocador de Can Mata, així com
la lluita contra el canvi climàtic, mi-
nimitzant les emissions de gasos
CO2. Però constaten que l'emissió
de gasos és un problema no resolt
«i que empitjora dia a dia», «posant
en perill el medi ambient i la salut
humana, animal i vegetal».

Ara denuncien que l'impacte
ambiental amb l'Ecoparc4 no no-
més no s'ha vist reduït, sinó que a
més, des de l'any 2014, moment en
què l'entitat que gestiona l'Eco-

parc4 va modificar els sistemes
de tractament de gasos i ventilació
de la instal·lació, «s'ha agreujat el
problema sobretot en èpoques
d'inversió tèrmica i altes tempera-
tures». Els alcaldes, que diuen que
fins ara ja han estat «solidaris»
també exigeixen que les compen-
sacions econòmiques que siguin
necessàries per tal de fer front als
greuges i afectació del medi am-
bient dels seus municipis en rela-
ció a l'activitat de gestió de residus
dels dos abocadors es facin efecti-
ves de manera transparent i equi-
tativa.
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Masquefa, Collbató i Esparreguera
diuen prou a les pudors de Can Mata

Els alcaldes faran front comú contra l’equipament que està ubicat al municipi dels Hostalets

Els alcaldes reunits en el moment de prendre l’acord per queixar-se de les pudors de l’abocador
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