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Sant Vicenç vol
promoure el
llenguatge no
sexista
R REDACCIÓ/Sant Vicenç

La regidoria de la Dona de
l’Ajuntament de Sant Vicenç
ha iniciat una actuació adreçada a adaptar el llenguatge administratiu als criteris d’igualtat i no discriminació per raó
de gènere.
Aprofitant l’auditoria dels
procediments administratius
que està realitzant el consistori, conjuntament amb la conselleria de Cultura de la Generalitat,l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i el
Col·legi de Secretaris i Interventors de l’Administració Local, s’ha començat a treballar
en la correcció i adaptació dels
documents, en tots i cadascun
dels serveis municipals.
El recull d’aquest treballs
que es portaran a terme ha d’acabar concretant-se, abans de
final d’any, en la presentació
d’un manual d’estil de llenguatge de caràcter administratiu igualitari.
Des de la regidoria de la Dona s’argumenta que l’existència de pràctiques discriminatòries en l’ús del llenguatge «no
és cap altra cosa que un senyal
de la presència generalitzada de
sexisme en la nostra cultura i en
el nostre entorn», motiu pel
qual es considera que l’administració, «no tan sols ha d’impulsar campanyes de sensibilització, sinó que ha de donar
exemple en l’aplicació de criteris no sexistes en la seva gestió i
relació amb la ciutadania».
Paral·lelament, però, també
es valora que cal «posar els recursos necessaris per tal d’aconseguir una societat més igualitària i justa».

Trobada de
plaques de cava,
demà a Sant
Vicenç

L’associació veïnal del Pont sol·licita el
desmantellament de la planta de ferralla
R DAVID BRICOLLÉ
R El Pont de Vilomara

L’advocat de l’Associació de
Veïns del Pont de Vilomara i Rocafort ha sol·licitat formalment al
magistrat de la secció tercera del
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ordeni l’execució
forçosa de la sentència en què declarava «nul·la de ple dret» la resolució de la Junta de Residus de
la Generalitat en què se seleccionava l’empresa que acabaria executant el projecte de la planta de
ferralla elèctrica i electrònica que
hi ha al municipi. Per al lletrat
que ha defensat els interessos de
l’entitat veïnal en el litigi, Jordi
Arteaga, aquesta execució passa
pel «cessament total de l’activitat i
el desmantellament de les
instal·lacions» de la planta.Arteaga ha tramès aquesta petició per
escrit al tribunal setmanes després que s’exhaurís el termini de
dos mesos que, segons ells, tenia
la Generalitat per donar compliment a la sentència dictada el
mes de novembre passat.
En aquell pronunciament
(sense possibilitat de recurs), el
tribunal adduïa que en les bases
del procés de selecció ja es predeterminava el lloc on s’havia d’ubicar aquesta planta, en aquest
cas el polígon industrial del Pont
de Vilomara, quan, segons el magistrat, l’elecció de l’emplaçament «no està compresa entre les
competències del gerent de la Junta de Residus (ara Agència Catalana de Residus)». El pronunciament del jutge encara hi afegia
que «l’exigència de la ubicació al
municipi esmentat està viciada de
nul·litat de ple dret per haver estat
adoptada per un òrgan manifestament incompetent».
L’advocat de l’Associació de
Veïns del Pont de Vilomara i Rocafort valora que la sentència
«declara nul tot el procés seguit
per a l’adjudicació de la planta», i
que, per aquest motiu, l’única
manera de complir-la és restituir

R REDACCIÓ/Sant Vicenç

L’Associació Cultural Ceps i
Manduca de Sant Vicenç de
Castellet ha organitzat per a
demà la quarta trobada d’intercanvi de plaques de cava,
que com ja és tradicional tindrà lloc sota la pèrgola de cal
Soler. La trobada tindrà lloc
des de les 9 del matí fins a les 2
del migdia, i s’hi presentarà
una nova placa Artium de temàtica santvicentina de tirada
limitada. Concretament, a la
placa hi ha una imatge de l’antic hostal del camí ral conegut
per Sant Jaume de Vallhonesta. S’instal·laran taules per a la
venda, es faran sortejos de lots
de vi i cava i s’oferirà per esmorzar una degustació al preu
de 5 euros, amb una copa de
cava de regal.

Tall elèctric de
dues hores als
afores de Sant
Vicenç, demà
R REDACCIÓ/Sant Vicenç

La companyia Fecsa-Endesa ha
informat que demà al matí hi
haurà talls de subministrament
elèctric durant aproximadament
dues hores que afectaran una zona situada cap als afores de Sant
Vicenç, per treballs que ha de realitzar la companyia. Concretament, afectaran un sector situat
entre l’antiga C-1411 i l’àrea de
les Vives.
Segons la companyia elèctrica,
el tall de subministrament es notarà entre les 8 i les 10 del matí.

ARXIU/M. RUIZ

Acte inaugural de la planta de ferralla elèctrica i electrònica del Pont, el mes d’octubre del 2003

el que hi havia desmantellant la
instal·lació.
Per contra, l’Agència Catalana
de Residus de la Generalitat reitera, tal com ja va argumentar el
mes de gener passat (vegeu Regió7 del 5 de gener), que acata la
sentència, però que el seu compliment no ha de tenir cap afectació en l’activitat de la planta perquè la considera una iniciativa
privada. Segons la Generalitat,
l’única relació directa que hi havia amb l’empresa adjudicatària,
Electrorecycling, era la disposició del Govern català a aportar a
aquest projecte el 20 % del cost
total de construcció fins a un màxim de 200 milions de pessetes.
Per tallar aquest vincle, el consell de direcció de l’Agència Catalana de Residus va anul·lar el
19 de desembre passat l’acte administratiu en què es concedia
aquesta subvenció.

LA TORNA

El document clau
La situació en fals en què es
troba ara la planta de valorització de ferralla electrònica
arrenca d’un anunci fet públic
per la Junta de Residus de la
Generalitat sota el nom de
«bases per a la selecció de propostes de valorització de residus
d’equips elèctrics i electrònics».
El document especificava que,
amb la intenció d’impulsar les
operacions necessàries per reduir, reciclar i valoritzar els residus, «i amb la finalitat d’incentivar la implantació de les
noves tecnologies imposades
per la normativa comunitària,
la Junta de Residus convoca un
procés de selecció per valorar la

millor proposta per a la valorització dels residus d’equips elèctrics i electrònics».
En l’apartat 3 d’aquest anunci s’especificava que «els participants en aquesta convocatòria hauran de presentar una
proposta que ha de complir com
a mínim les següents condicions». La novena de les dotze
condicions plantejades deia
textualment que «la planta de
valorització de ferralla electrònica estarà ubicada en el municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, a la comarca del Bages,
en uns terrenys del polígon industrial que en l’actualitat són
propietat de l’Ajuntament».

