El Sr. Padern ens va dir sempre que es faria el document, fins i tot la setmana anterior a les eleccions;
però es confirma la frase popular "Res no sóna tan a la veritat com quan ell menteix".
I ara passem a comentar els diferents punts de la seva carta.
1.- Tenim el màxim respecte pels nostres veïns, però no acceptem mentides i inaptituds. Esperem una
solució. En aquest apartat es parla de problemes de salubritat, de rates, pols, pudors.... La granja fa
40 anys que funciona. El solar dels pisos era primer agrícola i després Empresa de criba de sorra. Per
què es donà permisos d'edificació sense solventar el fet ramader? En el transcurs d'aquests anys no hi
hagut cap denúncia del problema esmentat. Veïns que vivien en els pisos dels estudis han quedat
sorpresos de l'escrit. El metge Sr. Vallejo, Cap sanitari de la població , ha viscut i viu en la mateixa
parcel·la d'aquesta granja. Mai cap queixa. I com és possible que Lluís Cabello, regidor d'Urbanisme i
Sanitat, no hagi fet constar cap anomalia a les inspeccions riguroses de sanitat que passen anualment
pels centres escolars, sobretot cuina i menjador (creiem que queda un duplicat d l'inspecció a
l'Ajuntament).
Si hi havia problemes, és un inepte. Si com creiem no n'hi havia, és un mentider.
2.- Totes les explotacions antigues tenien temps de posar-se al dia fins el 31 de desembre 2006 i
prorrogues a l'actual any 2007.
3.- Com sabeu, els tràmits són lents i surten noves disposicions. Ramadera Roser sempre ha estat i
estarà dins la legalitat, encara que alguns han tingut interès de "posar pals a les rodes". Celebrem que
en aquest apartat diguin que ens ajudarien a fer la instal·lació de canalització de l'aigua potable a les
noves instal·lacions.
4.- La tramitació de l'expedient presentat va ser el 29 de novembre del 2006. En 7 mesos no van poder
fer un escrit. Diuen que les tramitacions són lentes i més quan aquest expedient, a data de 15 de
gener del 2007, en Lluís Cabello encara no se l'havia pogut mirar, agobiat de feina.
5.- En el resum d'aquests senyors (lletra b) diuen que tornem a fer funcionar la granja després de 2
anys. Quina falsetat i! Quina inaptitud! Com es pot dir, si tan sols ha estat parada 4 mesos i pocs dies!!
El Sr. Cabello és un incompetent i ho demostrem. Està de veterinari al Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca; i tan sols consultant els seus arxius pot verificar els certificats i núms. de guies
d'entrades i sortides de la granja avícola dels últims anys que expedeix el seu propi departament.
El document obert que van fer arribar els ex_membres de l'Ajuntament a tots els veïns, està ple de
falsetats, tergiversacions i distorcions de la veritat.
Tot el que exposem en aquest escrit es pot comprovar perfectament, per qui li interessi, en els
expedients que es troben a l'Ajuntament , al Departament d'Agricultura, al Departament de Medi
Ambient i testimonis personals.
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