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Fi de la polèmica
Amb aquest escrit vull donar per 
acabada la polèmica que ha pro-
vocat el regidor del PSC del mu-
nicipi de Banyeres del Penedès, 
Luis Suàrez.
Intentaré respondre el seu escrit 
però, d’entrada, li haig de dir que 
no s’entén gaire, o almenys crec 
que no queda clar el que ens vol 
dir, potser solament això és el 
que ha après després de tants 
anys de regidor “al govern” en el 
nostre municipi.
En primer lloc, vull dir-li que la 
cantarella del partit que va gua-

nyar les eleccions està ja una 
mica desgastada, ningú li discu-
teix que vostès van tenir la llista 
més votada, però el seu cap de 
llista no va rebre el suport neces-
sari dels altres “regidors” elegits, 
ja que vostès s’han quedat amb 
cinc regidors i els altres candi-
dats en les dues votacions eme-
ses s’han quedat amb 6, que són 
els que fan falta per obtenir l’al-
caldia de Banyeres del Penedès, 
que jo sàpiga del tot legítima. O 
es que el senyor José Montilla i 
el senyor Jordi Sánchez no són 
“legals” als seus governs de la Ge-

neralitat i del Consell Comarcal? 
Per tant, crec que el primer que 
s’ha de fer és respectar i acceptar 
en tot moment les regles del joc 
democràtic i no només quan ens 
afavoreixen.
D’altra banda, vull indicar-li que 
el que s’ha de fer quan es governa 
és precisament això, governar, i 
en això li puc dir que política i ad-
ministrativament l’Ajuntament 
de Banyeres treballa i MOLT, per 
tal de poder condicionar tots els 
expedients administratius i 
arreglar tots els desgavells que 
feien vostès quan eren al govern 

durant tants i tants anys. Li puc 
assegurar que estem immersos a 
posar al dia el tema dels serveis 
totalment caducats (neteja, ne-
teja viària, aigua, llum, etc etc 
etc)
En el tema del Centre de Dia, 
que ara en el seu últim escrit 
no anomena, ja li vaig donar els 
suficients arguments com per 
justificar que, per diferents mo-
tius, no compleix les condicions 
i requisits que marquen les ins-
truccions del nous Fons Estatals 
2010.  
Hi ha vegades que penso que 

vivim en un municipi diferent 
vostè i jo, ja que el que m’arriba 
a mi precisament és que ara sí 
que s’atenen totes les sol·licituds 
i demandes dels veïns (joventut, 
escola primària, escola bressol, 
futbol, gimnàs, parcs infantils, 
Fundació Josep Cañas, jutjat, 
serveis socials, protecció civil ) i 
això sí que és un clamor popular. 
També vull comentar-li que, 
encara que vostè no estigui al 
govern, crec que com a regidor sí 
que hauria de participar més en 
les diverses activitats del nostre 
municipi, ja que últimament no 

se’l veu per enlloc, potser el que 
és un “clamor popular és que el 
seu partit està cada dia més divi-
dit i no s’entenen gens ni mica”.
Per acabar només vull indicar-li 
que el seu Grup no és precisa-
ment un model a seguir i menys 
per donar lliçons a ningú, ja que 
durant tots els anys que ha estat 
equip de govern no ha estat cap 
model de transparència, eficàcia i 
diàleg com ara ens vol fer creure.
Salutacions
Núria Figueras Tuset
Alcaldessa de Banyeres  
del Penedès
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Quan arriba Nadal i l’Any Nou 
sempre he sentit a parlar de 
si aquest període és patrimo-
ni de la família i la solidaritat 
o de les compres i la diversió. 
Se’ns planteja un dilema que 
cada vegada ho és menys, amb 
un guanyador claríssim. La so-
cietat actual està majoritària-
ment instal·lada en uns valors 
que prioritzen el consum per 
sobre de tots els altres aspectes 
de la vida. El “Ets el que com-
pres” s’introdueix als nostres 
cervells des de ben petits, fins 
al punt de fer-nos confondre 
la maduresa dels joves amb 
l’elecció d’una o d’altra marca 
per un producte sovint inne-
cessari. Es fa culpable el ciuta-
dà de la crisi actual perquè no 
consumeix tant. Tanmateix, 
els governs, sense distinció 
d’esquerres o dretes, compe-
teixen en el consum de serveis 
de tot tipus –que no poden pa-
gar– sota l’autoconvicció que 
els hi demana el poble. En 
poques dècades, hem bande-
jat tots els valors que ens han 
fet avançar durant segles fins 
al punt que, per evitar el seu 
oblit, han de ser el centre d’un 
museu.
L’altre dia vaig tenir l’oportu-
nitat de visitar el Museu de la 
Vida Rural a l’Espluga de Fran-
colí, dos mesos després de la 
seva reinauguració i vint anys 
després de la seva creació pel 
destacat mecenes i emprene-
dor català Lluís Carulla. De 
la mà de l’escriptor gelidenc 
Jordi Llavina, vam descobrir 
un museu amb un discurs to-
talment renovat. Per exem-
ple, s’hi han incorporat 25 
audiovisuals on, entre d’al-
tres, podreu veure el conreu 
tradicional de la vinya, filmat 

a Sant Llorenç d’Hortons amb 
els cavalls i eines de l’Antonio 
Malet. La manipulació caso-
lana dels aliments per la seva 
conservació va fer les delícies 
del Cuiner de l’Any Oriol Lla-
vina, amb qui vam coincidir en 
la visita, el mateix dia que era 
portada al suplement del diari 
AVUI. L’exposició interactiva 
mostra de forma sorprenent 
les eines més representatives 
del camp. Alguns visitants que 
ens vam trobar, com el cavis-
ta de Subirats Joan Carol,  les 
havien vist funcionar. Tot i 
l’acurada posada en escena, el 
discurs principal del museu 
és la importància que tenen 
la Matèria, el Temps i l’Esforç 
com a valors per fer un món 
més sostenible.
Aquell món n’era conscient 
que la matèria no és infinita, 
per tant, tot es reutilitzava. 
El temps de les persones se-
guia un cicle harmoniós amb 
la natura, modelat per milers 
d’anys de convivència amb 
conceptes com l’estalvi o la 
paciència. Però, sobretot, la 
qualitat més destacada era la 
consideració de l’esforç com a 
valor indispensable per regular 
de forma responsable la socie-
tat i el mediambient. Des de la 
irrupció de la Revolució Indus-
trial s’han viscut canvis molt 
positius en la forma de vida i 
de treball relacionada amb el 
territori. Malauradament, la 
contínua transformació so-
cial, vinculada actualment 
amb la societat de consum, 
ha extingit aquests valors de 
tal manera que el Museu de 
la Vida Rural, més que re-
cordar-nos una altra època, 
sembla traslladar-nos a un 
altre planeta.

El planeta rural
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El matí va ser plujós i la tarda 
molt freda. Els vilafranquins 
votaren amb calma, però amb 
molta responsabilitat. Els par-
tits espanyolistes que passa-
ven de la consulta deurien 
quedar amb un pam de nas en 
comprovar que més de 7.100 
votants havíem anat a votar. El 
resultat fou molt satisfactori 
en poder gaudir d’una festa de 
la democràcia. Els observadors 
vinguts d’altres països van dir 
que el seu informe seria molt 
positiu ja que havien vingut al 
Penedès a aprendre a fer una 
festa democràtica sense ajut 
de les institucions.
L’emblemàtic casteller Fèlix 
Miret i Rovira ha vingut dels 
Estats Units on resideix amb 
la seva família a tenir un con-
tacte amb el Penedès i el món 
dels Castells, tan estimats per 
ell. Ara ja ha tornat a Amèrica, 
després de visitar els seus pa-
res, el germà, els amics, a Cal 
Figarot, i jo afegeixo que enca-
ra deuria tenir temps per anar 
a votar. El Fèlix és un puntal 
dels Verds, tant a l’hora de fer 
castells com de buscar nous 
horitzons a l’estranger. Espe-
ro i desitjo que la temporada 
vinent vingui més dies, és 
any de concurs. Els castellers 
que l’han substituït vénen de 
Figueres i ho han fet molt bé. 
Tant el Xaio com l’Ivó han de-
mostrat que són bons pilaners 
i, en un any de concurs, l’ajut 
del Fèlix pot ser fonamental ja 
que fa fàcil allò difícil.
Els agents de la Policia local 
han fet vaga davant les por-
tes de la casa de la vila. És bo i 
democràtic que tothom pugui 

expressar les seves demandes, 
el que no trobo gens bé és que 
l’equip de govern hagi de fer-se 
càrrec d’unes demandes labo-
rals de fa dos anys i que l’an-
terior equip de govern no va 
voler atendre. 
Amb un amic vaig anar a visi-
tar les obres del pont del carril. 
Són molt boniques i les vore-
res molt amples, llàstima que 
la calçada sigui tan estreta. 
Vaig veure com dos tràilers no 
podien passar; al carrer del Co-
merç és on hi ha tota la indús-
tria del vi. A més, no sé perquè 
tant de carril bici si després no 
tenen continuïtat ni a la carre-
tera de Barcelona ni a les Ram-
bles. Molt de govern progres-
sista i ecologista però, al final, 
res de res; els ciutadans ja els 
coneixem.
Després de quasi dos anys 
d’obres faraòniques i de te-
nir la Rambla inutilitzada per 

passejar, el divendres de la Fira 
del Gall va quedar obert l’apar-
cament; encara no la part su-
perior, s’ha fet un nou projec-
te, es vol que sigui ben maco, 
i que duri molts anys; la Font 
dels Alls quedaria integrada 
en aquest nou projecte. Tenim 
obres per tot l’estiu.
Estic molt content perquè el 
diputat i amic Joan Raventós 
va parlar en el Parlament de 
Catalunya i va aconseguir que 
s’aprovés per llei que el Pene-
dès fós un àmbit de planifica-
ció propi, pas previ a la conse-
cució de la Vegueria Penedès 
que volem molts habitants de 
les nostres contrades.
Del cap de l’oposició no en vo-
lia parlar més però és tan do-
lent que es deu pensar que els 
altres faran com ell. Per poder 
sortir fins i tot paga anuncis a 
la premsa amb la seva cara cri-
ticant el que fa l’equip de go-
vern amb mentides o mitges 
veritats. Té una obsessió per 
sortir a tot arreu, no vol que la 
gent s’oblidi d’ell i en les pro-
peres eleccions emportar-se 
un desengany.
El dissabte dia 19, l’alcalde 
inaugurava la Fira del Gall al 
barri de Sant Julià. És el segon 
any que la fira ha d’emigrar per 
les obres. Va ser tot un èxit i 
l’emplaçament molt digne i 
gran. Cada restaurant havia 
de cuinar un menú i oferir-lo 
als seus clients amb productes 
autòctons de la terra, com el 
Gall del Penedès.
Voldria acabar donant les grà-
cies als fills per la carta, fou un 
Tió avançat.
Bons Reis a tothom.
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