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Les obres per millorar el bosquet
de Cal Pons, a Puig-reig, comen-
çaran aquest mes de febrer. L’A-
juntament de Puig-reig va aprovar
al ple de dijous l’adjudicació d’a-
questa actuació a l’empresa Na-
tural i Art Jardiners, ja que, segons
l’alcalde, Toni Clement, «és la que
més s’ajustava al pressupost i la que
presentava més millores en aquest
espai». 

Segons Clement, l’entorn d’a-
questa colònia necessita una ac-
tuació important, «per això, aquest
projecte es basa principalment
en treballs de jardineria». L’alcal-
de ha explicat que «hi ha molts dels
arbres que estan morts i s’ha d’e-
vitar que se’n morin més». Per
això, ha avançat, «és farà una fei-
na important per retirar els ar-
bres morts, per fer les tasques de
purgació i també de replanta-
ció». També n’ha destacat altres
propostes que presenta l’empresa
contractada, com la construcció
d’un parc infantil amb les fustes
dels arbres que s’hagin de tallar.

Per altra banda, a part de les
obres que es facin en els propers
mesos, el projecte també inclou un
pla de manteniment per conservar

l’entorn. Segons Clement, «després
d’aquesta actuació, no podem per-
metre que aquest espai es perdi,
per això durant els primers anys hi
haurà un guiatge perquè la feina
feta no es perdi en poc temps i els
responsables que fan les tasques
de jardineria actuïn segons les
necessitats.»

El pressupost d’aquesta inter-
venció és de 84.830,37. El 95% de
l’obra es finançarà gràcies a una
aportació de la Diputació de 40.000
euros i a la subvenció del Pla Únic
d’Obres i Serveis de la Generalitat
de 40.588,86 euros. El 5% restant
l’aportarà el consistori, és a dir, un
total de 4.241,51 euros.

Segons Clement, la colònia de
Cal Pons, en ser de titularitat mu-
nicipal, «és la que ha permès fer-
hi més actuacions per millorar-ne
la conservació i potenciar el seu
atractiu turístic». A banda de la res-
tauració del bosquet, la recent
obertura de l’alberg, i altres ac-
tuacions que s’han fet en els dar-
rers mesos, el consistori preveu re-
habilitar la teulada de la Torre
Nova, obra per la qual ja disposa de
la meitat del finançament i Cle-
ment confia trobar la resta per re-
alitzar l’obra.
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La inversió a l’entorn de la
colònia suposa un cost de
84.000 euros i l’obra inclou
la retirada d’arbres morts 



Puig-reig millorarà el
bosquet de Cal Pons amb
una actuació paisatgística

L'Ajuntament de Saldes s’ha
adherit a l'Associació de Municipis
per la Independència (AMI) per la
pressió dels veïns, que han obligat
el govern del PSC a tornar a portar
el tema al ple i també han acon-
seguit que hi votin a favor. Tres re-
gidors del govern socialista, inclosa
l'alcaldessa Dolors González,  van
rectificar  el sentit del seu vot i, a di-
ferència del que havien votat l'oc-
tubre passat sobre aquesta petició,
en el darrer ple celebrat dijous
van votar-hi a favor. A més, tant la
regidora socialista com l'edil de
CiU que en el seu dia s'havien
abstingut, ara hi han votat afir-
mativament. Per tant, Saldes és el
municipi número 19 del Bergue-
dà adherit a l'AMI.

A l'octubre, la proposta d'adhe-
sió a l'AMI feta per CiU només va
obtenir el suport de dos edils de la
federació, Isma Calvo i Mònica
Rotllan, mentre que el tercer, Josep
Pons, es va abstenir. Per la seva
banda, dels quatre regidors del
govern del PSC, tres van votar-hi en
contra: Dolors González, Josep
Tomàs i Jordi Simon, mentre que
Laura Coronas es va abstenir. La
petició es va desestimar. Davant
d'aquest fet, un grup de veïns va
iniciar una recollida de signatures
per reclamar que la petició d'ad-
hesió es tornés a sotmetre a la
consideració del ple tal com va in-
formar aquest diari el 21 de no-
vembre passat. En el ple de dijous
els set regidors  de la corporació
saldenca que prèviament s'ha-
vien reunit per pactar el seu posi-
cionament van votar-hi tots favo-
rablement.

El motiu que ha argüit l'alcal-
dessa per justificar el canvi del
sentit del vot dels edils del PSC  i
el seu mateix és atendre les de-
mandes expressades per un ampli
grup de  veïns. Fa referència a les
400 signatures recollides (unes 90
de veïns del poble i la resta de per-
sones de fora amb residència a Sal-

des) que reclamaven que el ple
municipal tornés a votar aquesta
adhesió. Els promotors de la ini-
ciativa popular al·legaven el valor
simbòlic que té el municipi atès
que s'hi troba el Pedraforca, una
icona del catalanisme.

En declaracions Regió7, l'al-
caldessa Dolors González ha dit
que, tot i que personalment con-
tinua estant en contra de la inde-
pendència de Catalunya,  dijous va
votar a favor que el consistori que
presideix s'adhereixi a l'AMI, una
associació de municipis indepen-
dentistes «perquè ens ho vam de-
manar la gent del poble».

Amb tot ha deixat ben clar que
continua estant en contra de la in-
dependència de Catalunya. A més,
creu que la feina dels gestors pú-
blics i especialment el de pobles
petits com Saldes és solucionar
problemes. «El nostre municipi
té problemes molt greus i dedicar
plens a mocions d'aquestes és
perdre el temps ja que això no ens
arreglarà els dèficits del clavegue-
ram o de l'enllumenat públic, que
només tinguem 150.000 euros per
fer obres  o que no ens hagin pa-
gat el fons de cooperació del 2012»,
ha reblat molesta amb la reper-
cussió d'aquest tema.

Per la seva banda, Isma Clavo

celebra que després que el poble
hagi mostrat la seva opinió,
«aquesta vegada s’hagi aconse-
guit l’adhesió, perquè des de CiU
creiem que és el camí que s’ha de
seguir per aconseguir la indepen-
dència de Catalunya». 

David Casero, un dels promo-
tors de la recollida de signatures,
està satisfet pel nou resultat, «i
ens hem mostrat agraïts a tots els
regidors que inicialment van votar
que no, i que després d’escoltar les
demandes dels ciutadans hagin
canviat la seva posició». Com ja
van avançar, els impulsors de la re-
collida de signatures pagaran la
quota  per inscriure’s a l’AMI amb
els diners recaptats amb la venda
de banderes i altres donatius.

Paradoxalment es dóna la cir-
cumstància que en el mateix ple de
dijous, els quatre regidors del go-
vern socialista van votar en contra
de donar suport a la declaració de
sobirania aprovada pel Parlament
enguany. Per l'alcaldessa votar a fa-
vor de ser a l'AMI i en contra de la
declaració de sobirania del Parla-
ment no és contradictori. «Nosal-
tres no hem canviat la nostra ma-
nera de pensar sobre la indepen-
dència i per això vam votar  ‘no’ a
la declaració de sobirania», ha as-
segurat González
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La pressió veïnal fa canviar
el vot del  PSC a Saldes, que
finalment s’adhereix a l’AMI 

Els quatre regidors socialistes del consistori saldenc que havien votat
en contra a l’octubre han rectificat tot i no creure en la independència


Jornada forestal celebrada l’any passat al bosquet de Cal Pons
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El projecte comporta fer
tasques de jardineria i consta
d’un pla de manteniment per
conservar l’espai a partir d’ara

González, alcaldessa de Saldes

ARXIU/D. C.

Calvo, portaveu de CiU a Saldes
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