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Neix l’Associació Al Penedès, Vinyes amb la
intenció d’evitar la degradació paisatgística
Al Penedès, Vinyes és una associació
que busca la protecció jurídica del paisatge del Penedès. L’entitat «és una iniciativa de la societat civil, sense vinculació

amb les empreses del món econòmic del
sector vitivinícola», segons el comunicat
fundacional. L’associació busca protegir
el paisatge d’agressions urbanístiques.

Evitar que el Penedès
converteixi el seu paisatge agrícola en una continuació del Vallès o el Baix
Llobregat és el gran objectiu de l’associació Al
Penedès, Vinyes que va
presentar-se dimarts passat al Museu del Vi de
Vilafranca. No és casualitat l’escenari elegit per
presentar aquesta nova associació, ja que la indústria vitivinícola és la més
interessada en protegir el Una imatge que l’associació vol evitar en un futur.
Penedès tal com és ara.
laborar amb organitzacions afins.
Tot i que l’associació és una iniciEl dia de la presentació l’associaativa de la societat civil, la junta
ció havia parlat amb Unió de Pageprovisional està formada per tres
sos i el Partit Socialista. D’aquesviticultors.
tes reunions s’havia tret la sensació
El president és Jordi Arnan, qui
que «tothom està d’acord amb els
va comentar que de moment es
plantejaments», segons els memcompta amb el suport d’ADEMA,
bres de l’Associació. Ara es vol
però que «com que s’està en una
anar a presentar els plantejaments
fase embrionària encara no s’han
del grup a d’altres entitats com la
buscat suports». Arnan va comenMancomunitat, la Fundació Protar que el primer que farà l’associPenedès o la Denominació d’Oriació és una campanya amb butllegen Penedès. «El que busca Al
tes d’adhesió per aconseguir que
Penedès, Vinyes és crear opinió,
se sumin a les reivindicacions del
conscienciar que existeix el procol·lectiu el màxim de persones
blema», va comentar Arnan.
possibles i poder aconseguir col-

Víctor Alexandre a
l’Odissea
Dimecres es va presentar, a la
llibreria l’Odissea de Vilafranca,
el llibre Despullant Espanya, de
Víctor Alexandre.
L’autor va parlar del seu nou
llibre, que no és una continuació
però sí una evolució de Jo no sóc
espanyol. Segons Alexandre, l’altre llibre era la manera de fer
un pas endavant i ara el que defensa és ser català d’una manera
radicalment normal: «el llibre és
desacomplexat i políticament incorrecte». Durant l’acte també
va parlar dels estats, creats als
anys 90 que formaran part de la
UE, mentre que Catalunya, amb
més tradició que d’altres, continua sense representació pròpia.

Durant la roda de
premsa es va criticar durament l’actual política
d’especulació urbanística
i el creixement industrial. «Els ajuntaments estan construint polígons
industrials i tothom converteix sòl agrícola, però no se n’adonen que és
pa per a avui i gana per
a demà, és per això que
s’ha constituït aquesta
associació, perquè encara s’està a temps d’evitar
que passi el que va passar al Llobregat» va comentar el
president de l’Associació.
També es va ser molt crític amb
la carretera de Martorell a Gelida,
«perquè no és necessària i farà
molt de mal al Penedès, quan és
una carretera que no cal fer, perquè la via ja existeix i el que s’ha
de fer és obrir-la, recuperant el
peatge i fent entrades a Gelida»,
van comentar el membres de l’Associació. L’Associació creu que la
comarca pot seguir sent vitivinícola i que les infraestructures es poden instal·lar a d’altres punts en
declivi industrial, que les volen.

ERC demana manteniment a la C-243

Aquest és l’estat dels arbres de la C-243

El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya ha enviat una
carta al director general de Carreteres de la Generalitat en la qual
es demana més manteniment a la
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C-243. El motiu de la carta és a
causa de la mort dels arbres que
es van plantar l’any 1999 al llarg
de tota la carretera, des de Sant
Sadurní fins a Vilafranca, i que dos
anys després, el noranta per cent
d’aquests estan morts. Esquerra
culpa de la mort d’aquests arbres
a la deixadesa que ha suposat la
manca de reg en aquest any de poca pluja i molta calor.
ERC demana que se substitueixin els arbres morts per altres de
vius, i que un cop s’hagi fet això
es cuidin perquè no torni a passar.
A la carta també es demana que
es depurin responsabilitats per la
poca cura i la deixadesa en aquest
problema. Antoni Soler, conseller
comarcal d’ERC, es qui signa la
carta.

A P U N T S
Etiquetes en euros
El Patronat Municipal de Turisme, Promoció Econòmica i
noves Tecnologies de Calafell
posa a disposició dels comerciants les noves etiquetes per a posar els preus, tant en euros com
en pessetes. Des del passat 4
de juliol els comerciants ja poden recollir-les al mateix Patronat. Aquesta campanya neix de
la col·laboració entre el Patronat
de Turisme i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Tarragona. La iniciativa d’ambdues entitats ja va crear la xerrada sobre la nova moneda única
que es va fer el mes de juny.

Donació de sang
L’Associació de Donants de
Sang del Baix Penedès farà una
nova campanya els dies 13 i 14 de
juliol a la Rambla del Vendrell.
L’horari serà
divendres
dia 13 de 5 a 9 de la tarda i dissabte 14 de 10 a 2 del migdia i
de 5 a 9 de la tarda. L’Associació fa una crida a totes les persones perquè donin sang perquè a
l’estiu és quan menys se’n dóna
i quan més se’n necessita. Per
altra banda, la unitat mòbil estarà el dilluns 16 a la Bisbal del
Penedès. Les extraccions es faran de dos quarts de 7 a dos
quarts de 10 del vespre al consultori mèdic de la Bisbal.

Exposició al Vendrell
El Grup de Dones del
Vendrell inaugura aquest divendres l’exposició en la qual
es mostren els treballs fets en
els cursets que s’han fet aquesta
temporada. Per altra banda, el
passat 16 de juny es va celebrar
l’aniversari del grup organitzant
una desfilada de vestits de paper.

Recuperar els armats
L’associació cívica La Creu
de l’Arboç continua amb el seu
objectiu de recuperar antigues
tradicions populars cíviques i religioses de la vila. Dins del programa per recuperar antigues tradicions, l’associació busca ara
la manera de recuperar els armats de l’Arboç perquè puguin
sortir a les processons de Setmana Santa de l’any vinent. Un altre dels objectius d’aquesta associació és recuperar la Confraria dels Dolors.

