EL 3 DE VUIT, divendres 2 de desembre de 1994

TEMA DE LA SETMANA

Àmplia victòria d'Unió de Pagesos a les eleccions a
Cambres Agràries celebrades diumenge passat
Amb un índex de participació
superior al 63%, la Unió de Pagesos
obté el 67'49% dels vots a T Alt
Penedès i el 80% al Baix Penedès

Martí Navarro i Josep Carreras seran
els únics representants de la
viticultura de l'Alt Penedès a la nova
Cambra de Barcelona

i.SOLE/Alt i Baix Penedès JAG-AEAPI.
A l'àmbit territorial de la
Amb un alt índex de Cambra de Barcelona, Unió de
participació que només a Pagesos aconsegueix
16
Tarragona va situar-se al 50" 07%, membres, mentre que Joves
però que a Barcelona es va arri- Agricultors-Associació de
barà un 64'55 % per superar fins Viticultors n'han tret 6 i
i tot les expectatives més l'agrupació RPC-CFC-JAGoptimistes, diumenge es van ce- AEAPI només 3. A efectes reals,
lebrar les eleccions a les noves però,
la situació
dels
Cambres Agràries d'àmbit terri- representants penedesencs en
torial, eleccions que han donat aquestes llistes determina que els
una àmplia victòria a Unió de únics representants que el
Pagesos, que amb un total de 70 Penedès tindrà a la cambra,
membres electes als plenaris de principals portaveus per tant de
les quatre cambres catalanes la problemàtica del sector
aconsegueix majoria absoluta, viticultor, seran els membres
mentre que lACSI-USAC- d'Unió de Pagesos Martí NavaASAJA (al Penedès Joves rro i Josep Carreras. A la Cambra
Agricultors-Associació, de de Tarragona, r únic representant
Viticultors) aconsegueix un total penedesenc serà el veí
de 15 membres, el mateix nom- d'Albinyana Joan Santó i Navabre que l'agrupació RPC-CFC- rro, candidat número 10 ala llista
d'Unió de Pagesos. Santó té 33
anys, treballa en el sector del vi,
les oliveres i la fruita seca, i va
Unió de Pagesos:
ser president de la junta de la
Cooperativa d'Albinyana.
«Continuem

oberts a qualsevol
unitat d'acció en
defensa del
Penedès»
J.S./Penedès
Unió de Pagesos va
realitzar dimarts passat en
roda de premsa una valoració
del resultat de les eleccions a
Cambres Agràries, en
concret en relació amb la
zona del Penedès. Entre
altres aspectes es va remarcar l'important índex de
participació i el fet que això
suposa, en paraules de Joan
Marcé, «que el pagès ha
entès la
importància
d'aquestes eleccions i el
missatge que li hem volgut
fer arribar».
En opinió de Josep-Maria
Albet, els resultats d'aquestes eleccions i la majoria
absoluta aconseguida per
Unió de Pagesos ha clarificat
el paper i la representativitat
de cada sindical agrària i ha
d'incidir també en altres
organismes on hi ha representativitat pagesa com
són els consells reguladors
de denominacions d'origen i
les taules sectorials.
Per la seva banda, Martí
Navarro, membre electe de
la Cambra de Barcelona, va
remarcar la necessitat de
treballar des d'ara per
reconduir la pagesia del
Penedès, que sovint ha estat
dividida com a resultat del
tractament que tenia el tema
del raïm i la diferència que
determinava entre els que
venien als cavistes i elaboradors i els que no ho
podien fer. En aquest sentit
es va remarcar que ara com
abans Unió de Pagesos continua oberta «a qualsevol

Llarga trajectòria
Procedent del sector cooperatiu
on durant molts anys ha
desenvolupat una llarga tasca a
Covides, Martí Navarro i Vallès.
ara membre electe de la Cambra
de Barcelona, va ser també vocal
del Consell Regulador del Cava.
Per la seva banda, Josep Carreras
i Torrens, ara també elegit, té una
llarga trajectòria personal com a
sindicalista i va ser un dels
fundadors d'Unió de Pagesos, a
més de ser alcalde de Sant Llorenç
d'Hortons. Al mateix temps, lot
semblaindicarque serà l'històric
Pep Riera com a cap de la llista
més votada qui presidirà la nova

Cambra de Barcelona.

Resultats al Penedès
Pel que fa als resultats concrets
a les comarques penedesenques,
dues de les quals votaven a la
Cambra de Barcelona i mentre
que al Baix Penedès corresponien
els vots a la Cambra de Tarragona,
cal remarcar d'entrada 1' alt índex
de participació; així a l'Alt
Penedès, amb un cens de 1.152
votants, van exercir aquest dret
735, la qual cosa suposa un índex
de participació del 63'80 %. La
candidatura guanyadora va ser la
d'Unió de Pagesos, amb un total
de 494 vots (67'49%), a
continuació Joves AgricultorsAssociació de Viticultors amb
194 vots (26'50%) i finalment
RPC-CFC-JAG-AEAPl amb 39
vots (5'33%).
Al Garraf, i sobre un total de
181 votants, van exercir aquest
dret 110, el que suposa un índex
de participació del 60"77 %. La
candidatura guanyadora va ser la
d'Unió de Pagesos, amb un total
de 81 vots (73'64'7(). a
continuació Joves AgricultorsAssociació de Viticultors amb
23 vots (20'9l'7f) i finalment
RPC-CFC-JAG-AEAPl amb 4
vots (3'64%). Per la Cambra de
Tarragona al Baix Penedès i sobre un total de 601 votants van
exercir aquest dret 384, el que
suposa un índex de participació
del 63'89 %. La candidatura
guanyadora va ser la d'Unió de
Pagesos, amb un total de 305
vots (80'05'7f), a continuació
Joves Agricultors-Associació de
Viticultors amb64vots(16'80'7r)
i finalment RPC-CFC-JAGAEAPl amb 9 vots (2'36%).
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Joan Santó i Navarro,
d'Albinyana, serà el representant
del Baix Penedès a la nova
Cambra Agrària de Tarragona
RESULTATS ALS MUNICIPIS DE
L'ALT PENEDÈS

Municipi

lACSl-USAC RPC-CFC

Avinyonet
Castellet i la Gornal
Castellví de la Marca
El Pla del Penedès
Font-rubí
Gelida
La Granada
Mediona
Olèrdola
Pacs del Penedès
Pontons
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Martí Sarroca
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Quintí de Mediona
Sant Sadurní d'Anoia
Santa Margarida i els Monjos
Subirats
Torrelavit
Torrelles de Foix
Vilafranca
Vilobí

38
28
21
16
38
10
11
14
9
7
8
8
20
45
10
18
34
17
63
17
15
25
22

13
3
17
5
6
2
19
9
5
6
4
9
1
29
1
2
5
6
18
6
3
18
7

0
0
3
2
6
1
1
2
0
0
1
1
2
9
1
0
1
3
3
0
1
0
2

Total comarca

494

194

39

RESULTATS ALS MUNICIPIS
DEL BAIX PENEDÈS
Albinyana
L'Arboç
Banyeres del P.
Bellvei
La Bisbal del P,
Bonastre
Calafell
Cunit
Llorenç del P.
Masllorenç
El Montmell
S. Jaume dels D.
Santa Oliva
El Vendrell

34
15
20
32
35
12
23

1
4
1
6
4
3
11

0
2
0
0
2
0
2

34
20
10
29
20
21

12
1

1
0
0
1
0
1
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BRIFER FECA. S.L.
Ctra. Sant Martí, s/núm.
Tel. 817 03 53-Fax 817 00 12
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Canonada de xapa galvanitzada
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Tubs tot tipus en estoc.

CAMPANYA TARDOR-HIVERN
Estufes.
pas-oi! - Llenya - Carbó - Elèctriques - Butà - Cassets amb turbina o sense.
Extens assortit d'estris i eines per a la llar de foc.
Portes per a focs (amb vidre)
fi

Canonada de xapa vitríficada

Lligats de llenya

unitat d'acció en defensa del

Penedès», amb la voluntat
d'aconseguir que temes clau
com les denominacions
d'origen i fins la Regió del
Cava funcionin correctament.

Canonada modular
doble paret d'acer

Government of Catalonia — El 3 de Vuit (1982-2003), 2/12/1994, page 3

BRICOLATGE • FERRETERIA • JARDINERIA • MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
DISSABTES TARDA OBERT - APARQUI SENSE PROBLEMES

