Cases de St.Nicolau
S’aplicat aquí el PGOU ? Gran part del bosc de
St.Nicolau ha desaparegut en mans dels especuladors...

Els barr
is exter
ns al cent
re urbà, deixats de l’adbarris
extern
centre
minist
ració.
ministració.
Veiem el que queda del panell d’informació de El
Serrat.

Obres al Serrat
Algú ha vist la vorera ? Un clar exemple del
DESCONTROL de les obres que es realitzen.
L’INDEPENDENT - plana 4
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Apunts sobre democràcia
...V
o anter
ior
...Vee del númer
número
anterior
5. La democràcia que tenim és una democràcia constitucional
(no a l’estil del Bon Salvatge de Rousseau, al Contracte Social), sinó constitucional, és a dir, comporta una forma de govern que s’exerceix d’acord a un contracte que és la Constitució. Això té conseqüències importants des del punt de vista
democràtic; per exemple, és incompatible amb la revolució. La
democràcia constitucional comporta un règim de drets fonamentals, comporta uns drets bàsics com la llibertat d’expressió i per tant relacionat amb els mitjans de comunicació, que
tenen una tasca fonamental dintre d’aquesta democràcia constitucional que és la de crear una opinió pública lliure. Per això
la democràcia es fonamenta en la concepció que l’ésser humà
és un ésser racional, és a dir, que pensa, la qual cosa aniria
molt bé demostrar-la, perquè és una presumpció que l’ésser
humà pensa i sobre aquesta presumpció s’ha muntat l’esquema democràtic.
6. Sobre la democràcia, jo faria un diagnòstic que em preocupa, i és el problema dels polítics: la classe política, i sobretot
això que s’anomena l’eròtica del poder (quan algú arriba al
poder li agafa gust perquè mana); un altre problema dels polítics és la supèrbia (necessiten una dosi d’humilitat, de restaurar la idea clàssica de servei públic); i per últim, el problema
actual de la dificultat dels canvis generacionals (estem instal·lats en la cultura de la transició).
7. Crec que per fer un diagnòstic dels problemes de la democràcia, s’han de tenir en compte quatre idees: a) restaurar l’afectivitat, és a dir, que la política hauria de tenir més afectivitat,
superant el distanciament de la solemnitat, i ser capaç d’apropar-se a l’ésser humà concret; b) també crec que seria important augmentar la tolerància, que és un element bàsic d’una
cultura democràtica, respecte a la diversitat; una tolerància
positiva, no respectar el mal perquè no tinc més remei, sinó
com a valor positiu; c) s’ha de restablir el sentit comú quan es
parla de «Nació». Sobretot a Catalunya, a Espanya, al País Basc,
s’ha perdut el sentit comú, sembla que la nació i el nacionalisme és una cosa de bojos, quan el fet col·lectiu més important
d’Europa antropològicament és la Nació. No s’entén la història d’Europa sense el fet nacional, ni tampoc òbviament la de
Catalunya, la de l’Estat Espanyol o la de Polònia.
El darrer concepte és aquella famosa dualitat que Mounier (personalista francès) afirmà entre la persona i la comunitat. L’expressió del personalisme comunitari és una mica això: l’individu no és estrictament material, individu objecte, sinó que és
una persona dotada de dignitat i, en conseqüència, amb voluntat de transcendir en aquest món per als altres; i per als creients, transcendir en un altre món, però transcendir sobretot
formant comunitat.
En conclusió, reafirmant els llaços comunitaris que poden ser
perfectament nacionals, a casa nostra i a qualsevol territori
europeu, es podrà millorar bastant la democràcia, perquè també es milloraran les persones.
Joan Lluís PPérez
érez Francesc
h
Francesch
Dtor. Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn

Novembre 2002
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La Columna
Benvolguts amics/gues,
Ja teniu a les vostres mans un nou exemplar de l’Independent carregat de novetats.
En primer lloc, ens complau anunciar-vos que el GIAv
dispossa d’un local social situat al carrer Antic Camí de
Caldes nº 3 que està a la vostra dispossició. A partir
del mes de novembre, en aquest s’instal.larà l’OAC
Oficina d’Atenció al C
iutadà
(Oficina
Ciutadà
iutadà).
En segundo lugar, la campaña en defensa de la mejora
de la seguridad vial, ha continuado con la recogida de
firmas para pedir que se regule el tráfico en la Ctra. De
Sant Feliu y que se elimine el doble sentido de circulación en el tramo de la Iglesia. Estas firmas se han entregado al Ajuntament para que quede constancia de
estas exigencias de los vecinos de l’Ametlla. Esta campaña, que se inició con el reparto de octavillas en la
cruilla de Can Quico y el posterior pintado del paso de
peatones en la Ctra. De Sant Feliu (ver l’Independent
nº1) puede tener algo que ver con la última actuación
del equipo de gobierno en el cruce de Can Quico, que
aún no siendo la solución ideal, ha mejorado la situación en ese punto.
En un altre ordre de coses, per fí han finalitzat les obres
d’urbanització de dos carrers del centre del poble, fins
ara, sense asfaltar. Ja tocava. Lamentablement, no pasa
el mateix ni amb la biblioteca, ni amb les obres
d’adecuació de Pinar i Portús … a què estàn esperant
?... al mes de març o abril, poc abans de les eleccions
municipals ?
¿Qué ha pasado para que nuestro insigne alcalde haya
cesado a los regidores de Governació y de Esports de
CIU, rompiendo un oscuro pacto de gobierno y que ha
dejado al alcalde y sus amigos en una vergonzosa minoría?.
Amb més pena que glòria ha transcorregut, un any més,
una festa major on nomès s’ha deixat notar una ostentosa qualitat d’edició del programa per a l’ocasió. Els
ametllatans ens mereixem una Festa Major amb més
actes i més variats, per tal que es pugui dir amb totes
les lletres FESTA MAJOR, i de la que ens sentim
orgullossos.
continua a plana...2 !
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Quí és Quí
Es diu Josep Ges Serrabassa, va néixer a
La Garriga i va vindre a viure a l’Ametlla
quan tenia 14 anys, es va jubilar a l’any
1997.
Quina a estat la tev
ofes
sió?
tevaa pr
profes
ofessió?
La major part de la meva vida he estat
forner.
On has ttreballat?
reballat?
A la Montserratina, avui desapareguda, i a Can Moncau.
Com es el ttreball
reball de ffor
or
ner?
orner?
En la professió de forner, s’ha de ser rigorós amb el horari. A
mes, els dies de festa la feina augmenta molt. Anys enrera,
hi havia gent que esperava a que sortís el pa, fins i tot abans
de que s’obris el forn.
Tot el pa es igual?
No, ni de bon tros, avui hi a molts tipus de pa: de viena, de
cegol, francès, baggette, integral, etc. També hi ha diferents
tipus de farina: amb mes o menys gluten, o amido, etc.
Tampoc el blat es tot igual: El blat “dur” (d’Extremadura)
dona molt bon sabor al pa. Aquí es fa servir la farina “candeal” que es una mescla de farines de Catalunya i de
Castella. El resultat es un pa amb mes “bona imatge”. També
el sabor del pa fet amb llenya es diferent, es com quan fas
carn, si es fa amb llenya està mes bona que no pas si la fas
a la cuina, amb gas.
Es menja igual ara que aban
s?
abans?
No, avui en dia es mengen diferents tipus de pa. Per altre
banda, molts nens acostumen a menjar pastes, “bollicaos”,
etc. amb molt greix, seria millor que mengessin pa amb oli,
fuet, pernil, etc., però els pares tenen molta presa i es mes
fàcil comprar pastes que no pas fer entrepans.
Quin
is s’han donat en la tev
as
Quinss canv
canvis
tevaa feina ença que vvas
reballar?
començar a ttreballar?
continua a plana...3 !
L’INDEPENDENT - plana 1
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La Cosa Pública
Aixó s’acaba:
Han passat més de ¾ parts de la legislatura amb més pena
que glòria per al matrimoni de conveniència entre l’agrupació d’electors G.I.A. i CiU, amb un final sorprenent: G.I.A.
va despatxar per la porta del darrera als regidors de CiU.
Conseqüència directa dels aconteixements van comportar que en el darrer ple del mes de setembre, els “4 amics”
de G.I.A., destronats del poder absolut, perdèssin les votacions.

blic a partir del mes de novembre, els dimarts i dijous, de
7 a 8 de la tarda, amb esperit de servei al ciutadà.
Que se n’ha fet del cas del rro
obator
op de 18.000 €
batorii del pr
prop
del nost
re Ajuntament ?
nostre
La resposta en aquesta pregunta probablement està en el vent. Els responsables materials i/o polítics potser supsuposen que
l’investigació es pot allargar tant, que la gent
se n’oblidi. Una “supossició” que no els servirà de res, si el GIAv es presenta als propers
comicis i se li otorga la responsabilitat de
Xav
ruzado
Xavii C
Cruzado
governar el nostre poble.
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Lliure Pensament
Dels apunts so
bre democràcia
sobre
Més que interessar-me és, el de la democràcia, un
tema que em fascina. Malauradament, sóc una mica
totxo, i malgrat el declarar-me demòcrata integral,
confesso que no entenc aquesta figura.

ANY 2 - Nº 2

!
ve de la plana 1 ...Quí ès Quí
Hi ha hagut molts canvis, per exemple quan vaig
començar, encara hi havia racionament.
Els canvis, en general, han sigut per millorar, s’ha millorat
la farina, les maquines i els additius. Va haver-hi un temps
en que els additius no eren gaire bons.
També abans, els forns s’escalfaven amb llenya dels
boscos del voltant. El de Can Rico i el Joan de Can Quico
eren els que portaven els costals de llenya.

GIAv

I els pr
oblemes del po
ble segueixen i augmenten:
pro
poble
A part de l’incompliment per part del govern municipal,
del projecte electoral presentat per l’agrupació d’electors
G.I.A. en els darrers comicis, ens trobem, entre d’altres,
amb una carretera 1432 que travessa el nostre poble, cada
vegada més perillossa per als vianants que s’aventuren
en creuarla a peu, amb unes voreres, al centre urbà i als
barris, més indicades a convertir-se en una “pista americana” que en facil.litar la circulació de vianants amb i sense minusvalíes, parceles convertides en “selves” plenes
de verdissa, envaïnt les voreres i facil.litant la propagació
d’incendis (prova de l’incendi de la finca Millet on es van
cremar 7,5 Ha de bosc), un servei de recollida de deixa-

Col.laboreu amb el GIAv
Ajúda’ns a millorar l’Ametlla

Compte a “La

Caixa”

2100 1025 55 0200107870

Compte a “CAIXA CATALUNYA”

2013 0070 27 0200700503

!

s
cà ie
Gr

ve de la plana 1 ...La C
olumna
Columna

La resolución de la Inspección de Trabajo que condena a
un regidor del anterior equipo de gobierno, además de
hacernos sentir vergüenza ajena, ha puestos de manifiesto
algunas cuestiones: si los miembros del anterior equipo
de gobierno, especialmente el máximo responsable municipal, no sabían que estaba pasando con algunos trabajadores, MALO, porque demostrarían que, en lugar de
equipo de gobierno, eran unos reinos de Taifas. Si lo sabían y dejaban hacer PEOR porque demostrarían ser cómplices de actuaciones autoritarias, de falta de respeto a
los derechos de los trabajadores y, en definitiva, de una
manera de hacer política que debería estar desterrada de
la escena pública. Por otro lado las declaraciones de la
máxima autoridad municipal pidiendo el cese del regidor
condenado por la inspección de Trabajo, son de un cinismo increible: si la máxima autoridad municipal no sabe
lo que pasa en su Ajuntament, debería dimitir por ineficaz y si por el contrario sabía lo que pasaba y dejó hacer,
debería dimitir por honradez política al haberlo permitido. Estamos seguros que, una vez más, (como en el caso
del dinero desaparecido), tratará de tirar pelotas fuera tratando de ocultar su responsabilidad política .

He llegit l’escrit de l’amic Pérez Francesch «Apunts
sobre la democràcia» i m’ha fet l’efecte que d’aquest
tema, ell, en sap un rato llarg. Si fos possible -que no
ho és- m’agradaria dialogar amb ell. Amb ell, o amb
algú altre doctorat en aquest trencaclosques. Això em
permetria exposar algun dels meus dubtes, tot demanant que em volguessin instruïr al respecte.. Em temo,
però, que conec quines serien les respostes que obtindria. Si digués que no entenc com es admetre que
el vot de dos analfabets tingui més valor decisori que
el d’un catedràtic (dos contra un) el meu interlocutor
em diria que soc un retrògrad. Si afegís que tampoc
puc entendre que es pugui alliberar a un condemnat
a 500 anys de presó, quan només n’ha complert catorze, ben segur que em recordaria aquell sidral de
l’indulgència. Si li fes saber que em treu de polleguera la proposta de ‘‘reinserir’’ a un convicte de més assassinats que dits té una mà, segur que ni tan sols em
respondria. Si li manifestés els meus dubtes quan afirma que la intel·lectualitat està en les majories i la ignorància en les minories, el mestre em retrauria la
meva poca instrucció. Si li fes notar que l’any 1975, la
població reclusa, a Espanya, era inferior als deu mil
presos, mentre que ara passem dels cinquanta mil,
ben segur que argumentaria que el 1975 els delinqüents actuaven amb absoluta impunitat, mentre que
avui és envejable la seguretat ciutadana, i que és irreprotxable la nostra judicatura. Finalment em diria que
les veig quadrades.. i que per a un intel·lectual és una
llastimosa pèrdua de temps el dialogar amb un ignorant. I no cal dir que l’ignorant sóc jo.
Lluc Saló

I a l’Ametlla, quin
is hi a hagut?
quinss canv
canvis
Aquí, com a tot arreu, la competència ha millorat el servei
als ciutadans. El fet de que hi hagi molts llocs on es ven
pa (Can Moncau, St. Jordi, St. Genis, Champion, etc..) ha
fet que tothom millori. Al poble, a estat la Carmina Moncau
la que a donat una gran empenta al forn, l’ha modernitzat,
a augmentat la varietat dels tipus de pa i d’altres
productes, etc.

Explican’s alguna anècdota
Una de les vegades que en Franco va vindre a Barcelona,
amb va cridar el maitre de l’hotel Palace per a que li fes el
pa, van ser dos pans de motlles integrals.
Mes endavant, vaig anar a Galícia d’excursió
i en una recepció amb el President Fraga,
em va saludar dient “el del pa bo”.
Un desig per al po
ble
poble
“Prosperitat per al jovent”
Gràcies per dedicar-nos el teu temps. Joaquín Vizcaino

Si necessita...

la nova alternativa

lles cada vegada més deficient, un incontrol total sobre la
incesant activitat constructiva, una nula política per al desenvolupament sostenible (on son les restes de l’Agenda
21 per l’Ametlla?), així com un oblit total dels barris exteriors al centre urbà.

El GIA
bre l’Oficina d’Atenció al C
iutadà (OAC):
GIAvv oobre
Ciutadà
Un dels punts incomplerts en el programa electoral que
va presentar l’agrupació d’electors G.I.A. als comicis, era
la creació de l’OAC. El GIAv, amb l’esperit proactiu que ens
caracteritza, ha obert l’OAC al c/Antic Camí de Caldes, 3.
A l’OAC, es realitzaran les reunions i trovades amb els
nostres afiliats i simpatitzants, s’informarà i assesorarà
als ciutadans i ciutadanes, per ajudar-los a resoldre els
seus temes amb el consistori, així com es donarà tota
mena d’informació d’interès general. L’OAC, obrirà al púL’INDEPENDENT - plana 2

Per últim, els Plens Municipals s’han tornat més divertits,
els resultats de les votacions son incerts, a
diferència de l’etapa anterior i l’actual oposició, que ara ès majoría, ha estat capaç de
possar-se d’acord per aprovar diferents propostes. Veurem com evolucionen els
aconteixements. Us recomanem l’assistència els darrers dijous de cada mes.
Josep Ramos
Fins la propera.

Les seccions “La Columna” i “La Cosa Pública”, reflecteixen l’opinió
del GIAv sobre els assumptes tractats. El col.laboradors de les
seccions obertes al lector “De Lliure Pensament”, i “Apunts sobre
Democràcia” no impliquen cap vinculació amb el GIAv.
Direcció i Publicació:
Comissió Permanent del GIAv.
Antic Camí de Caldes, 3 baixos- 08480 L’Ametlla del Vallès
Email: ggiav@wanadoo.es
iav@wanadoo.es
Tels. 649418009 - 619153167
http://perso.wanadoo.es/g
iav
http://perso.wanadoo.es/giav

demanar informació general
entrar una instància a l’Ajuntament
queixar-se a l’administració
posar o consultar anuncis gratuïts
presentar alegacions al ple municipal

Ja pot fer-ho a:
Oficina d’Atenció al Ciutadà
Tels. 649 418 009 – 619 153 167
Obert: Dimarts i Dijous de 19 a 20h
Som al c/Antic Camí de Caldes, 3-loc
propers a la farmàcia.
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