ACTUALITAT
ORIOL SOLÉ I SUGRANYES
Contingència de caràcter més local.
Malgrat La Bassa s’assequi l’aqüífer
té reserves encara.
Per sota La Bassa -sense especificar-ne la quantitat- hi hauria encara
una gran quantitat d’aigua emmagatzemada. En això coincideixen els diferents estudis que s’han fet sobre
l’aqüífer. El que sí que seria alarmant
fora que la sequera és perllongués
excessivament, i sobretot si fos general com la d’enguany ja que els transvasaments Ter Llobregat serien inútils
doncs no tindrien cabal per portar.
Presentat
el
Pla
d’Ordenació
d’Extraccions
Paral·lelament, la Junta d’Usuaris
de l’Aqüífer Carme-Capellades - JUAAC
va presentar el passat dimecres 4 de
maig la seva proposta del pla d’ordenació d’extracions -POE- en el marc de

la reunió de la comissió de seguiment
integrada per representants de la
JUAAC i l’ACA. Aquest pla -aprovat per
majoria i no per unanimitat- ha de passar per diversos tràmits com exposicions públiques, al·legacions resolucions etc... fins arribar a l’aprovació
definitiva. Segons ha pogut saber La
Miranda, les previsions, contra tot
pronòstic, són que s’aprovi a començament de l’estiu.
Aquesta és l’eina per lluitar contra
la sobreexplotació, la que regula i
redueix els cabals concedits de forma
sostenible. De fet, segons el seu president, Àngel Soteras, la mancomunitat
“es planteja la sostenibilitat a llarg termini i no davant de fets puntuals”.
Pel que fa a l’arribada del TerLlobregat es preveu que per l’any 2006
podria arribar ja a la conca d’Òdena.

Els cabals estarien contemplats en el
POE i serviria per no sobreexplotar
l’aqüífer. Tanmateix cal tenir present
que ja en el primer escenari d’emergència, es preveu que l’ACA pot disposar dels cabals concedits regulant-ne
la transferència d’aigua (la sequera és
arreu, no sols aquí).
La JUAAC haurà de redactar el Pla de
Contingència
En el plaç d’un mes a partir de
l’aprovació del decret, les comunitats
d’usuaris i entitats locals d’aigua –com
ara la JUAAC- hauran de redactar i
posar a punt un pla de contingència
que s’activaria en el cas d’entrar en
fase d’emergència. A ells els pertoca
informar a l’ACA puntualment de les
reserves existents i aplicar el decret de
sequera. J
Pep López

L’anunciada placa commemorativa
de la mort, ara fa 29 anys, de l’Oriol
Solé Sugranyes va ser descoberta el
passat 9 d’abril, a les dotze del migdia,
a la façana de les Voltes de la Casa
Bas. Davant l’assistència d’un centenar de persones –molts joves–, familiars, amics i el nostre alcalde, va tenir
lloc un emotiu acte per homenatjar el
militant anarquista que va ser mort
quan intentava fugir de la presó de
Segòvia el 6 d’abril de 1976, any en
què ja havia desaparegut el dictador i
abans que la pressió popular aconseguís l’amnistia política tants cops
demanada.
L’acte d’homenatge va ser organitzat per l’Assemblea de Joves de
Capellades i va comptar amb la participació de l’escriptor i poeta David
Castillo, director del suplement cultural
del diari Avui, de Frederic Sánchez, un
company de fuga de l’Oriol, i del cineasta Manel Muntaner.
En David Castillo va recordar l’Oriol
llegint un poema de Vicente Serrano.
Va ser particularment emotiva la intervenció d’en Frederic Sánchez, el qual
va parlar de la necessitat de recuperar
i mantenir la memòria ja que, va dir,
“s’ha de fer recerca de la memòria en
tant que recerca de la veritat”. Frederic
Sánchez va aclarir també el perquè
d’una fuga que va acabar tan malament
quan ja era mort en Franco, explicant

Pere Carol

L’Oriol Solé i Sugranyes ja té placa a Capellades

que s’hauria d’encabir
dins
la
mentalitat
lliber tària
d’aleshores d’arribar a “la propaganda
per l’acció”. Pel que fa al cineasta
Manel Muntaner, va llegir un text inèdit
escrit per l’Oriol quan estava pres la nit
que van assassinar en Puig Antich (el
març del 1974).
Finalment, després del parlament
de l’Adela, de l’Assemblea de Joves de
Capellades –“per què esperar l’any que
ve, quan faci trenta anys de la seva
mort, per homenatjar-lo, quan el podem
homenatjar sempre que vulguem”–, la
mare de l’Oriol, la Conxita Sugranyes,
va destapar la placa i, tot seguit, va
tenir lloc l’ofrena floral.
En el darrer número de la revista La
Miranda de Capellades va ser publicat
el comunicat de l’Assemblea de Joves

amb motiu d’aquest acte, mentre que
el juny de l’any passat la nostra revista
va publicar un reportatge sobre l’Oriol
Solé Sugranyes, coincident aquells dies
amb un documental realitzat per TV3
sobre el fet de la fuga de Segòvia.
També recomanem llegir un altre reportatge que va aparèixer el maig del 2004
sobre el famós geògraf català Lluís
Solé Sabarís, pare de l’Oriol, i els
lligams de la família Solé- Sugranyes
amb Capellades i, en particular, amb la
Casa Bas. Que l’Oriol és encara molt
recordat pel nostre poble ho podeu
comprovar en aquest número que teniu
a les mans, en el qual han estat moltes
les opinions fetes pels col·laboradors i
els lectors sobre el ben rebut homenatge, iniciativa de l’Assemblea de
Joves. J
Joana Domènech
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