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REDACCIÓ / LA VEU 

La regidora d’Urbanis-
me de l’Ajuntament 
d’Igualada, Carlota 

Carner, ha explicat aquest 
dimecres que l’ajuntament ha 
iniciat la licitació del projecte 
de remodelació integral de la 
plaça del Sant Crist. 
Carner ha exposat que des-
prés de diferents reunions 
amb els veïns del barri, el go-
vern “va agafar el compromís 
de remodelar la plaça que es-
tava envellida i obsoleta”. El 
projecte de remodelació es va 
presentar als veïns del barri 
fa unes setmanes i després de 
la seva aprovació ara s’ha ini-
ciat la licitació del projecte. 
Carner ha detallat que es 

tracta “d’una remodelació 
integral de la plaça del Sant 
Crist per actualitzar-la i ade-
quar-la a les necessitats del 
barri, fent-la més amplia, 
confortable i accessible”. 
Aquesta remodelació preveu 
en primer lloc integrar a la 
plaça el tram del carrer de 
Bisbe Robuster com a tram 
de plataforma única, ampli-
ant la superfície de la plaça. 
Es crearan nous paviments 
a tota l’espai, més amables i 
fent que es percebi com un 
únic i gran espai dins del tei-
xit urbà. S’eliminaran les bar-
reres físiques existents acon-
seguint una plaça molt més 
accessible. El projecte pro-
posa crear noves zones d’es-
tada amb diverses jardineres 

i amb un augment de la vege-
tació i arbrat existent. Aques-
ta millora verda crearà espais 
diferenciats per a cada ús de 
les zones enjardinades amb 
diferents espècies, zones de 
bancs, i també noves zones 
de jocs infantils amb la reno-
vació integral del mobiliari 
urbà. Per tal d’augmentar la 
sostenibilitat de la plaça es 
substituirà tota la il·lumina-
ció de la plaça per lluminària 
més sostenible de tecnologia 
LED. Carner ha resumit que 
la nova plaça “suposarà una 
gran millora en accessibili-
tat, seguretat, il·luminació i 
vegetació, i aconseguirà que 
es guanyi espai públic pel 
gaudi de tothom i en especial 
pels veïns del barri”.

S’incia la licitació del projecte de 
remodelació integral de la plaça 
del Sant Crist
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El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 
(TSJC) ha arxivat la 

querella contra l’exconsellera 
de Salut i actual vicepresi-
denta del Parlament, la igua-
ladina Alba Vergés, per no 
vacunar de la covid abans els 
policies nacionals i guàrdies 
civils destinats a Catalunya. 
No obstant, deixa la porta 
oberta al fet que un jutjat or-
dinari de Barcelona segueixi 
investigant el cas contra l’ex-
director del CatSalut, Adrià 
Comella, o altres alts càrrecs 
no aforats. La fiscalia i sin-
dicats policials els acusaven 
dels delictes de prevaricació, 
contra els drets dels treballa-
dors i contra els drets fona-
mentals per no autoritzar la 
seva vacunació mentre ja ho 
feien els mossos d’esquadra i 
els policies locals entre febrer 
i abril del 2021.
En la seva interlocutòria, la 
sala civil i penal diu que “més 
enllà de la seva posició preva-
lent en l’estructura jeràrquica 
del Departament de Salut, 
no s’ha descrit cap actuació 
o omissió que sigui directa-

ment imputable” a Vergés en 
el procés de vacunació dels 
agents estatals entre febrer i 
abril del 2021.
El ministeri públic considera 
que entre finals de febrer i fi-
nals d’abril del 2021 la Gene-
ralitat va prioritzar la vacu-
nació de mossos d’esquadra 
i policies locals per davant 
dels agents de cossos estatals 
destinats a Catalunya. De fet, 
el desembre passat la sala 
contenciosa-administrativa 
del TSJC ja va dictaminar 
que la Generalitat havia dis-
criminat els cossos estatals.
Segons la fiscalia, la inactivi-
tat o retard del Departament 
de Salut respecte la vacuna-
ció dels cossos estatals va 
suposar una diferència de 
tracte “injustificada i discri-
minatòria”, i no es va poder 
dur a terme “sense el consen-
timent, coneixement i aqui-
escència” dels dos querellats. 
Però la responsabilitat també 
es pot estendre, segons la fis-
calia, a l’aleshores secretari 
de Salut Pública i actual con-
seller de Salut, Josep Maria 
Argimon, o al director de 
serveis del CatSalut, Xavier 
Rodríguez, entre altres.

El TSJC desestima la 
querella a Vergés per 
les vacunes als policies
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E l Consorci Sanita-
ri de l’Anoia ha res-
post a Poble Actiu, 

que va exposar al darrer ple 
municipal de l’Ajuntament 
d’Igualada que els salaris que 
reben alguns treballadors 
del Consorci “no arriben al 
mínim per garantir un ni-
vell de vida decent segons el 
Comitè de Drets Socials del 
Consell d’Europa, que esta-
bleix que el sou mínim de 
qualsevol treballador hauria 
de ser el 60% del salari mig”. 
En aquest cas, 15.580 eu-
ros tenint en compte que el 
salari mig brut català és de 

25.968 euros, segons exposa 
el grup polític.
En resposta a aquestes de-
claracions, des del Consor-
ci Sanitari de l’Anoia ex-
pliquen que “les categories 
professionals amb la retri-
bució més baixa del CSA 
estan per sobre del topall 
del 60% que esmena Po-
ble Actiu, i no coincideix 
amb les dades salarials que 
la formació política va fer 
públiques el passat mes de 
desembre”. Segons expli-
quen, actualment, la catego-
ria professional d’Auxiliar 
Administratiu del CSA rep 
una retribució anual bru-
ta de 20.443,14 euros, molt 

lluny dels 14.922 euros anu-
als que indicava Poble Ac-
tiu. En el cas de la categoria 
professional de Portallite-
res, el sou brut anual a dia 
d’avui és de 18.893,99 euros, 
també molt per sobre dels 
13.889,82 euros que indica-
va la formació política en el 
seu comunicat. La categoria 
professional amb la retribu-
ció més baixa del CSA són 
els subalterns (personal de 
magatzem, neteja), amb una 
retribució anual bruta de 
17.410,85 euros.
El Salari Mínim Interpro-
fessional fixat pel Ministeri 
de Treball és actualment de 
14.000 euros bruts anuals.

El Consorci Sanitari de l’Anoia es 
defensa de les crítiques de Poble Actiu 
pels sous baixos dels treballadors
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El 2021 un total d’11 per-
sones van morir en 11 
accidents de trànsit al 

conjunt de la xarxa viària in-
terurbana de la vegueria del 
Penedès, dos dels quals ho van 
fer en carreteres de l’Anoia.
Respecte del 2019, al conjunt 
de la vegueria hi va haver 7 
accidents i 9 víctimes mortals 
menys i es va registrar una re-
ducció del 42% en el nombre 
de morts en comparativa amb 
el 2010, any de referència per 
al compliment dels objectius 
europeus. Cal tenir en comp-
te que s’ha establert el 2019 
com a any de comparativa, 
atès que l’any anterior, el 2020, 
arran de la pandèmia i la re-
percussió en la mobilitat i la 
sinistralitat, es considera un 
any excepcional i invàlid per 
a les estadístiques. A més, si 
ens fixem en dades concretes 
de l’Anoia, s’ha passat dels 11 
morts del 2019 als 2 d’aquest 

2021, els mateixos que va ha-
ver-hi el 2010.
La reducció de víctimes mor-
tals a la vegueria del Penedès 
respecte el 2019 es trasllada 
també en la majoria d’altres 
tipus de víctimes i d’acci-
dents, tret dels ferits greus, 
que registren un petit aug-
ment del 2.2%.
De les 11 víctimes mortals 
registrades el 2021 a les car-
reteres d’aquesta vegueria, el 
més d’abril va ser el més mor-
tífer, amb 3 víctimes, seguit 
de juny i de desembre, amb 2 
morts respectivament. Al fe-
brer, juliol, agost i novembre 
hi va haver una sola víctima 
mortal i a la resta de mesos no 
se n’hi va produir cap.
Aquesta dispersió dels acci-
dents amb víctimes mortals 
també es va produir en les 
carreteres, atès que dels 11 
sinistres mortals només en 
una carretera se’n van regis-
trar dos, la C-15. A la resta, 
se’n va produir un. 

Dos morts a les carreteres 
anoienques el 2021


