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La promotora del crematori de Sant Fruitós
ja té a punt el terreny, i ara espera la llicència

L’Ajuntament dona per bons els informes presentats per l’empresa i preveu donar el permís de forma imminent
ETERNAM

JORDI ESCUDÉ SANT FRUITÓS DE BAGES

El terreny que hi ha a tocar del
cementiri i on s’ha de construir el
futur tanatori i crematori de Sant
Fruitós ja està preparat per poder
iniciar les obres en qualsevol moment. Eternam Serveis Funeraris,
l’empresa que promou l’equipament, vol començar tan bon punt
l’Ajuntament li atorgui la llicència,
que, segons fonts municipals, podria ser en els propers dies.
Preveient que l’espera es podria allargar, Eternam ha volgut
avançar feina, i ha senyalitzat l’espai on la maquinària haurà de començar a treballar, aproﬁtant que
s’ha aplanat i netejat el terreny. És
el darrer pas abans de poder començar les obres, i que s’ha fet un
cop s’ha completat el trasllat a un
nou emplaçament d’una vintena

Una imatge dels terrenys ja preparats per poder començar les obres

d’arbres que hi havia situats dins
la zona on s’hauran d’ubicar les
futures ediﬁcacions.
El trasplantament de la vintena
d’arbres afectats per les futures
obres va ser a càrrec de l’empresa

Vilà Vila, que els va desplaçar uns
metres i els va plantar en un nou
viver provisional ﬁns que, més endavant, els torni a recol·locar en
un espai deﬁnitiu dins el Parc del
Record. Un cop acabats aquests

treballs, es va aplanar el terreny i
es va deixar a punt i net d’herba,
amb la idea que Eternam pugui
inciar les obres aviat.
Ja fa uns mesos que la Generalitat va donar el vistiplau a la llicència ambiental, i ara només
queda pendent la tramitació de la
d’obres per part de l’Ajuntament,
que va demanar a l’empresa petites correccions en alguns informes, que hores d’ara l’arquitecte
ja hauria analitzat i serien favorables, segons ha explicat l’alcalde
en funcions de Sant Fruitós, Joan
Carles Batanés. Faltarà una darrera revisió per part de Secretaria,
que ho haurà de signar i ja es podrà entregar la llicència a l’empresa. Un cop iniciats els treballs, tindran una durada màxima de
quinze mesos.

Sant Vicenç viurà
demà la tradicional
Ballada Popular de
Gitanes
REDACCIÓ SANT VICENÇ DE CASTELLET

Sant Vicenç viurà demà una de
les seves festes més rellevants, la
Ballada Popular de Gitanes. Tindrà
uns 300 balladors de catorze colles
locals. S’espera una jornada amb
molta participació en un any en
què la festa ha estat inclosa al Catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya. Els actes començaran avui a
la tarda amb la ballada infantil i juvenil. La de demà s’iniciarà al migdia amb l’entrada dels gegants i
amb la música de la Cobla Ciutat
de Terrassa. Les colles participants
són Antics dansaires, Exdansaires,
Esbart Dansaire Santvicentí, Escola Puigsoler, Colla Castellet, Coral
Nou Horitzó de l’Associació Musical Castellet, Escola Bressol el Niu,
Picapoll, Club Natació Castellet,
Catalana, Nova, Escola Sant Vicenç, Escola FEDAC i Escola de
Dansa de l’Esbart.
ACN

Homenatgen a l’antropòleg i
monjo de Montserrat Lluís Duch
Quim

Torra va intervenir
en l’acte de record del
pensament de Duch, que va
morir el novembre passat

ACN BARCELONA

L’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va posar en relleu la «intel·ligència penetrant» del monjo
i antropòleg Lluís Duch, que dijous al vespre va rebre un homenatge pòstum durant el qual se’l
va qualiﬁcar com un dels pensadors més singulars, destacats i
prolíﬁcs del pensament contemporani a Catalunya. Duch va mo-

rir el 10 de novembre del 2018. Soler va destacar que a la base del
pensament de Duch hi havia «la
seva fe cristiana», i que en la seva
reﬂexió tractava «d'emparaular la
realitat» –fent servir una expressió
del mateix Duch- per «comprendre-la millor i poder-la reﬂexionar». A l’acte hi va prendre part el
president de la Generalitat, Quim
Torra, qui va destacar durant la
seva intervenció a l'acte, al Saló
Sant Jordi del Palau de la Generalitat, que el diàleg «ha de ser sempre possible».
Torra va fer servir també l'expressió de Duch per destacar la
«necessitat d'emparaular» i de

dialogar, tot i que va advertir que
«convenen, en tots els ordres, diàlegs en profunditat, no pas cosmètics i de cara a la galeria».
De la seva banda, Josep Maria
Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall –impulsora de
l'homenatge-, va valorar que Lluís
Duch va ser «un dels testimonis
cristians més signiﬁcatius i agosarats dels darrers anys» al país, i va
recordar que va ser un mestre de
les ciències de l'esperit, a banda
d'antropòleg, ﬁlòsof i teòleg.
També va intervenir a l'homenatge la professora i investigadora
de la URL Mar Rosàs, qui va destacar que Duch «tenia l'habilitat

Al nostre centre disposem de la tecnologia
de diagnosi necessària per realitzar els
tractaments de cirurgia i ortodòncia sense
necessitat de desplaçar-se a cap altre centre.

Intervenció del president Quim Torra en el decurs de l’acte

de saber respondre amb una deliciosa erudició i, alhora, saber
guardar silenci davant de l'incomprensible i saber identiﬁcar el que
ell anomenava l'ambigu, el caràc-

ter ambigu de l'home, i de tants fenòmens». L'acte va servir per presentar el monogràﬁc de la revista
Qüestions de Vida Cristiana dedicat a Duch.

