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BENVINGUTS
Benvinguts al nou fulletó temàtic amb el què la CUP Alcover us volem presentar llums i ombres,
reflexions sinceres sobre el projecte del nou Centre de Dia.
La legislatura 2015-2019 ha estat marcada, bàsicament, per la continuïtat. Tot i els canvis de cara a
l'equip de govern la monotonia s'ha mantingut i les formes de fer i gestionar s'han perpetuat. Però si
una cosa s'ha venut com el gran èxit ha estat el nou Centre de Dia. Des de la CUP Alcover volem
explicar-vos els clarobscurs d'un projecte que ha nascut amb presses, fent el menys de soroll
possible i sense tenir en compte les altres opinions proposades per les altres forces polítiques del
consistori. Durant el mes de febrer de 2016 es posa damunt la taula la proposta de fer un nou Centre
de Dia per al poble, amb presses i sense marge d'estudi. El nou projecte presentat a tots els partits
tindrà la seva ubicació en un terreny cedit per una regidora. La intenció és la d'ampliar les places
actuals i la millora de les instal·lacions existents.
Des de la CUP creiem que tantes presses amagaven quelcom. Creiem que un projecte tant ambiciós
i costós pel poble s'ha de debatre amb calma. Per què canviar de lloc, de l'antic quarter al terreny
donat per una regidora, sabent que l'espai és limitat? Totes aquestes qüestions ens han portat a
afirmar que el nou Centre de Dia no és un projecte de poble sinó un projecte de legislatura, de
consolidació del nou equip de govern per vendre de cara a la galeria. Darrera de les grans
inauguracions s'amaga una altra realitat.
En primer lloc la donació no va ser gratuïta. La «bassa» que s'ha fet al terreny de la regidora ha
costat, aproximadament, 30.000 euros de les nostres butxaques. Pel que fa a l'espai del nou Centre
de Dia aquest no podrà tenir finestres que donin a la casa de la regidora, per tant, es converteix en
un espai que queda ensorrat en el terreny, perdent així un espai de sol i respiració. En segon lloc,
l'ampliació ens ha sortit molt cara. Les noves instal·lacions, que només permeten ampliar en una
vintena de places, han costat, en inici, 1.000.000 d'euros. És a dir, una gran despesa per tan poques
places ampliades. Aquesta manera de fer i malgastar creiem que té poc en compte la realitat
demogràfica del poble.
Alcover, amb poc més de 5.000 habitants, veurà com la seva població de més de 85 anys creix en
els propers anys, i no ho farà només en vint persones. Segons estudis de la Generalitat podem parlar
d'un creixement del voltant del 30%. Amb aquest percentatge les possibles demandes futures no
queden cobertes. Vol dir això que quan el Centre de Dia projectat es quedi petit en farem un de nou?
Senyores i senyors, fer un Centre de Dia cada deu anys és totalment insostenible!
Sabent i defensant que la gent gran necessita les màximes atencions per tot el que han fet pel poble,
per la gent que hi viu i per les futures generacions, la CUP Alcover volem que aquestes persones
gaudeixin d'un espai per poder-hi viure amb qualitat i que no es vegin obligades, en alguns casos, a
marxar del lloc que els ha vist créixer. Per això treballem en dos fronts: el Parlamentari, demanant a
la Generalitat que ampliï el nombre de places públiques, viure bé no hauria de ser un luxe tenint en
compte les pensions actuals; i per altra banda, que es facin més Centres de Dia i Residències.
Creiem que per característiques del nostre poble necessitem un equipament de futur que permeti que
la gent es quedi a casa.
Volem recordar que la regidora que ha cedit els terrenys no pot votar, per conflicte d’interessos, en
cap decisió plenària que es prengui sobre el Centre de Dia. Degut a aquest fet a ApC els feia falta un
vot per poder aprovar el projecte. Aquest vot va ser donat per ERC, que va votar favorablement.
Creiem que les presses, juntament amb els nombrosos plens extraordinaris que costen 1.500 euros
per sessió de deu minuts, no són, ni de bon tros, bones per a una democràcia popular sensata i
coherent. On ha quedat allò de consultar els grans projectes a la gent del poble?

CAP A ON HEM D'ANAR...?
Obert el debat del nou Centre de Dia i de la seva idoneïtat, ens hem de plantejar cap on hem d'anar
com a societat que evoluciona constantment i que s'ha de replantejar unes politiques socials del
passat que ja no dónen resposta a les problemàtiques del present i que ens fan, per tant, qüestionar el
futur.
La construcció de residències per a gent gran de manera indiscriminada i sense un control decent, fa
que diferim la responsabilitat del benestar dels nostres familiars a unes institucions amb unes
condicions socials, psicològiques i sanitàries poc desitjables, provocant la necessitat de replantejar
el model existent.
Ha quedat palès que la Generalitat de Catalunya, amb la inoperant llei de la Dependència, fa que la
cessió dels serveis socials municipals al Consell Comarcal de l'Alt Camp, a un preu mòdic i a canvi
de rentar-nos-en les mans perquè ens facin la feina bruta, no sigui una bona solució. I una política
municipal sense unes línies clares marcades fan que ens plantegem seriosos dubtes del que podem
fer realment des del poder local.
Això fa que nosaltres, com a CUP Alcover, volguem donar la nostra opinió de com s'ha de viure la
vellesa en el futur pròxim. Creiem que el més desitjable és viure-la en casa pròpia, amb ajuda
d’algun/a cuidador/a professional per realitzar les activitats de la vida diària que ja no és puguin
realitzar per un mateix (en moltes ciutats des del propi ajuntament es facilita el personal format
necessari), i on els familiars sempre seran benvinguts però que no hagin de suposar una càrrega per
ells. Com està estipulat en la llei de Dependència es pot procedir a un ingrès mensual, un cop a
l'any, en un soci-sanitari per descans familiar.
En el cas de tenir una família la qual es vol fer càrrec de la persona gran, en el nostre CAP,
s'imparteix periòdicament un curs de cuidadors on s'ensenya als familiars com respondre a les seves
necessitats.
Així mateix, dintre de les ajudes per cuidar a gent gran de moltes empreses, el treballador que ho
desitja pot demanar una reducció de jornada. De la mateixa manera també hi ha una ajuda
econòmica per a les persones que cuiden a un familiar, encara que les considerem molt insuficients
a nivell econòmic.
Però això no vol dir deixar de rebre unes cures especialitzades; el nostre CAP ofereix un servei
d'atenció domiciliaria, on els professionals es desplacen als domicilis en cas necessari durant el seu
horari d'obertura, però a més, actualment s'està implementant el servei de “CatSalut respon” amb el
telèfon 061, on es pot contactar amb professionals de salut per què aconsellin davant de cada
situació les 24 hores del dia els 365 dies a l'any.
I si al final de tot l'elecció de la població és tendir cap a una institucionalització de les persones
grans, creiem que és necessària una residencia municipal. És per això que creiem que la situació
idònea seria buscar un edifici ja existent aprop del nucli, que es pugués reconvertir en residència per
a gent gran i en el qual es pugui integrar el nou Centre de Dia, a un preu assumible. Creiem que
aquesta opció permetria a molta gent quedar-se al poble, així mateix evitaria que els familiars no
tinguin problemes per a poder-los visitar. Pensem que aquesta fora la millor manera per a que els
nostres es sentin a casa, aprop i estimats. Al final, parlem d'evolucionar com a societat, de no diferir
responsabilitats i de tenir almenys la possibilitat de poder cuidar els més propers d’una manera
digna.

LA PEDRETA 2.0
Es coneixen com la gent de la “pedreta” perquè aquesta serveix com a alça a la seva presa, d'aquesta
manera poden tenir sempre una mica d'aigua al seu tros de rec encara que no els hi pertoqui. Aquest
fet pot semblar molt surrealista, però pels que no coneixen el funcionament del sistema de
repartiment de les aigües de regadiu, és ben bé així. Hi ha gent que creu que amb poca cosa no es
pot perjudicar a la resta, però el què realment no veuen és que el dany és més de caire moral que
econòmic. Segurament ho fan perquè es creuen impunes a la normativa i les lleis.
Últimament és així com percebem que treballa l'Ajuntament al nostre municipi, buscant el benefici
d’una sèrie de gent que amb discreció i sense que ningú se n'adoni, actua només pel bé d’uns i no de
la majoria. Ho fa sense presumptes il·legalitats però sí amb algunes irregularitats. No ens trobem
parlant d’una acció aïllada o casual sinó de vàries que, malauradament, s’han anat encadenant les
unes amb les altres en els últims temps.
Una de les problemàtiques principals és la falta aigua per a tanta extensió de terreny. Aquesta aigua
tant necessària pels nostres cultius i de la que tots els alcoverencs i alcoverenques prescindim, ens
adonem que s’està trasbalsant a hores intempestives a esquenes de la gent de carrer. El que, en un
principi, estava projectat com a «bassa» s'ha acabat convertint en una piscina que ens ha costat
30.555, i que disposa d’uns nous dipòsits amb boia per regar les plantes. Aquí trobem el que
considerem la pedreta 2.0 del futur.
A tot això, els regants de l'Aigua de Baix no tenen coneixement del què ha estat passant durant els
últims mesos al nostre terme municipal , ni hi ha hagut intenció de realitzar una sessió informativa a
la comunitat.
Entrant en el detall de la qüestió, trobem que la construcció de la primera fase del Centre de Dia
s'està convertint en una comèdia que s'escenifica davant d'un públic que creu que tot és normal,
perquè sempre s'ha fet així i mai ningú ha gosat posar-ho en dubte.
Ni tan sols hi ha hagut la voluntat d´estudiar altres propostes presentades en passats plens. En
aquest cas l'ajuntament ha anat pel dret seguint els seus interessos, i on els grups a l'oposició no en
vàrem tenir coneixement fins que tot ja estava tancat. Segurament continuran amb aquest modus
operandi si ningú alça la veu per evitar que continuïn amagant tots aquests reguitzells
d'irregularitats que només ens duran a un únic punt: un nou deute inassumible per unes arques que
es troben molt malmeses, i que serveixen per projectes faraònics (potser cal recordar que el nou
Centre de Dia que s'ha projectat a Valls gaudeix de la meitat del pressupost que el de la nostra vila).
Ens costa de creure que un consistori que predica la participació ciutadana renuncïi a poder debatre
els projectes importants de futur que hi ha per al poble, com l'emplaçament d'una residència
municipal que pugui incloure un Centre de Dia. Per contra, l'Ajuntament aposta per uns terrenys
autolimitats en espai i temps, per a un projecte que, segons totes les anàlisis, quedarà petit en uns
quants anys.
Té el consistori un projecte real de poble i societat alcoverenca, o funcionen només a cop de grans
projectes per legislatura?
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