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Avinyó clou la Setmana
de la Gent Gran amb una
intensa jornada festiva

Autema fa efectius els primers
pagaments de l’IBI endarrerit

MARINA MARTÍNEZ

R D. BRICOLLÉ/J. GRANDIA
R Manresa

El dinar al Local Catalunya va congregar unes 250 persones
R REDACCIÓ/Avinyó

Avinyó va posar diumenge el
punt final a la quarta Setmana
de la Gent Gran, al llarg de la
qual s’ha desenvolupat un programa que ha combinat actes
culturals, lúdics i divulgatius.
La cloenda es va fer amb el
tradicional Homenatge a la Vellesa, que enguany ha arribat a
la 53a edició i que va començar
amb una missa.Al migdia va tenir lloc un dinar de germanor
que va reunir uns 250 comensals
a la sala del Local Catalunya.
En el transcurs de l’àpat es van
lliurar obsequis a tots els participants i un diploma del departament de Benestar i Família de
la Generalitat a una vintena
d’homenatjats que enguany
compleixen vuitanta anys. En-

tre les autoritats, hi van ser presents l’alcalde d’Avinyó, Josep
Balasch; el conseller comarcal
de Benestar Social, Cristòfol
Gimeno; i el president de la
Fundació Trias Fargas, Antoni
Vives.L’Homenatge a la Vellesa
es va acabar amb un concert de
l’Associació Musical del Prat de
Llobregat.
L’alcalde d’Avinyó ha destacat
la «bona resposta» que té aquesta Setmana de la Gent Gran des
que se’n va celebrar la primera
edició,«ja que, per exemple, es va
fer una sortida cultural al Tarragonès amb cent persones i les xerrades n’han congregat entre setanta i vuitanta cadascuna. Això
fa que valgui la pena mantenir
l’esforç de tirar-la endavant en
properes edicions».

La concessionària de l’autopista Terrassa-Manresa, Autema, ja
ha fet efectiu el pagament d’una
part de l’impost de béns immobles (IBI) pendent des de l’any
1990,en compliment de dues sentències emeses pel Tribunal Suprem a final del mes de gener
d’enguany. Concretament, Sant
Fruitós i Sant Vicenç ja han rebut
–entre tots dos– prop de 900.000
euros (prop de 150 milions de
pessetes), segons han confirmat
fonts de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de
Barcelona.
Aquests dos consistoris, juntament amb els de Castellbell i
Castellgalí (en el cas del Bages),
van iniciar un contenciós contra
Autema perquè la concessionària creia que tenia una bonificació del 95 % de l’IBI –i que, per
tant, només n’havia de pagar el
5 %–, i els municipis consideraven que n’havien d’ingressar el
100 %. El que han rebut ara els
ajuntaments de Sant Fruitós
(501.028 euros) i Sant Vicenç
(392.876 euros) correspon als endarreriments per aquest concepte del 1990 al 1995. Aquestes
quantitats,però,es podrien veure
incrementades, ja que encara hi
ha sentències pendents de la resta d’anys dels quals no s’ha fet el
pagament íntegre.
A part dels endarreriments, per
l’IBI corresponent al 2004 Castellbell ha de percebre d’Autema
198.074 euros (32,9 milions de
pessetes); Sant Fruitós, 143.550
(23,8 milions de pessetes); Sant
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Èxit de la trobada d’intercanvi de plaques de cava de Sant Vicenç
La II Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava de Sant Vicenç, que es va celebrar aquest diumenge, va
ser un èxit de participació. La jornada, organitzada per Ceps i Manduca, va tenir lloc a la pèrgola de Can
Soler.A l’interior de la sala s’hi van poder veure originals treballs fets amb de plaques de cava i ampolles
velles de cava del col·leccionista Joan Falcó.També es van sortejar lots de cava i vi i es va oferir un esmorzar de degustació de cava i pa amb tomàquet i botifarra, amb el qual regalaven una copa de cava de l’acte.
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Tram de l’autopista Terrassa-Manresa al terme de Sant Fruitós de Bages

Vicenç, 83.926 (13,9 milions de
pessetes); i Castellgalí, 9.003
(prop d’1,5 milions de pessetes).

Sant Fruitós incorpora el
pagament al pressupost
L’equip de govern (CiU) de
Sant Fruitós ja va aprovar en el
darrer ple una modificació del
pressupost d’enguany per incorporar-hi els 500.000 euros de l’IBI de l’autopista i retirar la partida corresponent a la subhasta
d’una parcel·la municipal que no
va prosperar.Tomàs Casero, portaveu del grup socialista, va manifestar que amb la sentència de
l’autopista «a l’equip de govern li
ha tocat la loteria, ja que així pot
rectificar l’error que havia fet posant al pressupost una finca que,
com ha demostrat una resolució de
la Generalitat, s’ha de destinar a
fer habitatges socials».

Robert Ara, d’ERC, va demanar que es retirés d’una vegada la
possible venda de la parcel·la i va
valorar que la sentència de l’IBI
«és una cosa justa que corresponia
al poble». Manel Vall, regidor de
CiU sense cartera, va mostrar la
seva satisfacció pel canvi, però va
carregar contra l’equip de govern
perquè considerava que les inversions reflectien una «manca
de previsió». La regidora de CiU
Maria Prat va respondre que el
pressupost no era una eina inamovible, i que en el tema de la
parcel·la havien actuat d’acord
amb la legalitat,amb els informes
tècnics i jurídics corresponents.
També va manifestar que «els diners de l’autopista són per a tot el
poble i hem de fer un reconeixement als nostres predecessors, que
van decidir reclamar-los, cosa que
no van fer altres consistoris».

