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Faust’07: Primers passos cap a la 
festa d’hivern d’Igualada

La bona acollida de les festes de Sant Faust, el passat cap de setmana a Igualada, són els primers passos cap a la consolidació de la 
festa d’hivern de la ciutat. El fred no va ser obstacle perquè la gent sortís al carrer i escafés l’ambient per l’animació dels actes del 

programa que es va organitzar des dels diversos col.lectius de joves que formen La Collanada.   Pàg.  15

Propera edició de L’ENLLAÇ, dimecres 5 de desembre

Festa Major de Sant 
Andreu a Maians i 
Fira a La Llacuna

Pàgs.  22 i 23 

Teatre infantil: 
“Petons” a 
Igualada i “Un toc 
de Pastorets” a 
Vilanova

Pàgs. 18 i 20 

Trobada de Corals 
en salutació del 
Nadal, a la Sagrada 
Família

Pàg. 22 

Al Parc Motor 
Castellolí: 
5è Festival Solo 
Moto Off Road

Pàg. 43 
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FARMÀCIES DE TORN

SANTORAL

Avui dijous dia 29: St. Sadurní. St. Demetri. 
Sta. Il.luminada. Dia 30: St. Andreu. St. Troià. 
Stes. Justina i Maura. Dia 1 de desembre: St. 
Eloi. St. Nahum. Sta. Natàlia. Sta. Càndida. Dia 
2: Sta. Bibiana. Sta. Elisa. Sts. Cromaci i Silvà. 
Dia 3: St. Francesc Xavier. St. Sofonies. St. 
Cassià. Dia 4: St. Joan Damascè. Sta. Bàrbara. 
Sta. Ada. Dia 5: St. Sabas. St. Dalmau. Sta. 
Crispina.

Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí 
de l’endemà. A partir de les 12 de la nit caldrà 
adreçar-se, amb la recepta corresponent, a la 
Policia Local.
Avui dijous, 29: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 30: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 1: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 2: Secanell, Òdena, 84.
Dia 3: Carceller, Rbla. Nova, 1.
Dia 4: Bausili, Born, 23.
Dia 5: Verdés, Soledat, 119.



SANTA MARGARIDA DE 
MONTBUI /ZONA PISCINES 
(Ref.1197) – Sabem que costa 
molt trobar un  “Àtic” amb terras-
sa en la que puguis accedir des del 
menjador, tres habitacions, bany 
complet, cuina independent... El 
preu, ai, si, m’oblidava de posar-lo 
... 138.000 Euros (22.9M)!!! 

VILANOVA DEL CAMÍ / MERCAT (Ref.1288) – Ni tipus d’interés, ni políti-
ques del govern ... O els pisos estan a preu, o ni tu, ni jo, els podem pagar. 
T’imagines quina hipoteca et queda mensualment per un pis d’aquest preu? 
Parquet, alumini, calefacció, aire condicionat... 144.000 Euros (23.9M) 

STA. MARGARIDA DE MONTBUI (Ref. 1271) - Bany complert, ampli menjador 
amb balcó, cuina independent amb safareig, 4 habitacions, Terra de gres, tanca-
ments d´alumini, cuina amb vitroceràmica, calefacció, ascensor... 162.000 Euros 
(26.9M) Truc? Cap ni un, Preu? Estudiat perquè tu el puguis comprar i pagar 
comodament mensualment. 

Igulada/Zona Soledat (Ref.1257) – Sabeu perquè Igualada notarà molt menys el 
reajust Inmobiliari? Doncs perquè mentre a la nostra ciutat, en ubicació privilegia-
da, puguis trobar un pis com nou, amb un nivell d’acabats extremedament alt, per 
només 226.804 Euros (37.7M) tots nosaltres continuarem comprant i veient que 
ens queden unes qüotes d’hipoteca perfectament assumibles ...

Igualada/7 Camins (1202) – Em preguntava si es possible trobar un pis ben situat, amb 3 
habitacions, estudi superior amb terrassa, excel·lent estat d’acabats, en fi nca quasi només es-
trenada i amb ascensor ... Doncs segur que si per quaranta cinc mil.lions de ptes ... Doncs mira, 
perquè puguis fer-te un bon regal a Nadal, aquest te’l deijem per 219.369 Euros (36.5M) ... Que 
a on està? A un lloc poc cèntric segur ... Al costat de l’esquaix Igualada que et sembla? 

IGUALADA/SET CAMINS (Ref.1273)  – No sé si t’agradarà més per la pis-
cina comunitària, pel jardí comunitari, perquè es nou, quasi ni s’ha estrenat  
i només te 6 mesos, o potser perquè té 4 habitacions... En tot cas imagina’t 
un pis de 100m2 aprox. I per aquest preu 276.000 Euros (45.9M) 

  

Igualada/Mercat de la Masuca (Ref.1260) –Imagina’t un pis de ters habi-
tacions, quasi nou, en una zona inmillorable amb parquet, aluminis, cale-
facció .... Tot el que ets pots imaginar a un preu d’escàndol 180.000 Euros 
(29.9M) !!!. Ascensor? També ... 

Igualada/Poble Sec (Ref. ON) – Tor-
nem a fer els números aquells que 
tant m’agrada fer:  Pis de tres habita-
cions nou per estrenar amb piscina i 
jardí comunitari amb plaça d’aparca-
ment i traster per 38.9 Mil.lions, es a 
dir, que si li treiem l’aparcament i el 
traster, està comprant un pis de 70m2 
útils aprox. A l’Avinguda Andorra, nou 
per estrenar per 34.9 Mil.lions de ptes 
... Continuo o ja te n’has adonat que 
aquest es el “xollo” del mes? 
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Emotius actes per commemorar el 25 de 
novembre

Diumenge 25 de novembre 
es commemorava el “Dia 

Internacional per a l’eradicació 
de la violència vers les dones”. 
Segons dades recollides a 
l’Anoia, de l’equip d’Atenció 
a la Dona, s’ha pogut fer un 
retrat aproximat de la dona 
maltractada, que a la comar-
ca es podria esquematitzar de 
la següent manera: La víctima 
de maltractaments domèstics a 
l’Anoia acostuma a ser de naci-
onalitat espanyola, d’entre 36 
i 65 anys, casada i amb fills, 
i amb una situació econòmi-
ca independent. Pel que fa al 
motiu que porta a la víctima a 
demanar ajuda professional és 
perque pateix maltractament 
fisic convivint amb el seu com-
pany. I l’atenció que rep és psi-
cològica seguida d’un assesso-
rament jurídic.

Actes a la comarca
Per commemorar la jorna-

da els municipis de la manco-
munitat de la Conca d’Òdena 
es van unir per fer diferents 
actes organitzats per la Federa-
ció d’Associacions de Dones de 
l’Anoia. 

Ja aquest cap de setmana 
el municipi d’Òdena s’apunta-
va als actes que cada vegada 
més s’organitzen arreu entorn 
aquesta data amb un parell 
d’espectacles de representació 
teatral, narració i recitació i 
piano al Centre Unió Agrícola 
Òdena.

Dissabte, a l’espai Cívic Cen-
tre d’Igualada es duia a terme 
un taller sobre violència, una 
experiència única per conèi-
xer d’aprop una realitat que 
ha esdevingut massa temps 
amagada, per compartir vivèn-
cies amb dones que expliquen 
com han pogut sortir del pou 
en que es trobaven, un poder 
detectar també aquells símp-
tomes que amaguen situacions 
de violència.

També dissabte, a la tarda 
i a la Sala de Socis de l’Ate-
neu, amb el suport de Debat a 
Bat que va fer de la seva tertú-
lia habitual una suma a l’acte 
organitzat per Dones d’Igua-
lada, es va dur a terme la seva 
xerrada “Virtuts i llacunes de 
la Llei contra la violència”. La 
jove peruana, amb vinculacions 
familiars a Igualada, Tatiana 
Torrejón, llicenciada en dret, 
Màster en Dret, Economia 
i Polítiques de la Universitat 
Complutense de Madrid, doc-
torant en Economia i Institu-
cions per aquesta Universitat 
amb una tesi sobre la violèn-
cia analitzada des de la pers-
pectiva de l’anàlisi econòmic 
del dret, va fer una exhaustiva 
exposició estadística de la llei 
contra la violència aprovada fa 

un parell d’anys i que va donar 
peu a un debat entre el públic 
assistent que omplia la sala.

L’acte central es va fer diu-
menge a la Rambla Sant Isidre, 
on es va fer la lectura del Mani-
fest contra la violència cap a les 
dones. Seguidament es va dur 
a terme l’encesa d’espelmes en 
record de les víctimes de la vio-
lencia domèstica. 

Llavors de violència, 
llavors de pau

Molt emotiva va resultar 
també la presentació dilluns, a 
la Biblioteca Central d’Iguala-
da, de l’opuscle sobre violèn-
cia editat pel Consell Comar-
cal de l’Anoia. Amb la presèn-
cia de l’escriptora igualadina 
Montserrat Sagués, Mireia 
Rubio va anar desgranant les 
llavors de violència i les llavors 
de pau que hi analitza. Moltes 
són les reflexions que inclou: 
des de què és la violència fins a 
veure les diferents maneres en 
que es manifesta, la més visible 
o la poc visible, on neix...

Tanmateix pel que fa refe-
rència a la cultura de la pau: 
les dues cares que té la pau, la 
negativa i la positiva, la idea de 
dinamisme i la idea de globali-
tat, la definició del conflicte 
relacional per establir la convi-
vència entre persones que no 
pensen igual, com educar la 
pau i la resolució del conflic-
te... 

I la idea del “provenir” que, 
a diferència de la prevenció de 
conflicte en que el seu objectiu 
és evitar-lo, amb la provenció 
el que s’aprèn és com afron-
tar-lo.

Va ser molt interessant la 
reflexió sobre el ressentiment, 
un sentiment humà inevitable 
que cal superar doncs és un 
dels grans obstacles per assolir 
la pau. Cal aprendre a recon-
ciliar-se, això comporta estar 
disposats a absorbir la violència 
per no caure en una espiral: la 
memòria por generar ressenti-
ment i, per tant, odi i revenja. 
Una pedagogia de la memòria 
ha de contemplar les condici-
ons del perdó. És difícil però 
no impossible, va concloure.

De la mà de Violant Garcia, 
de músics per la Solidaritat, 
l’acte va cloure amb la lectura 
d’un poema de la Montserrat 
Sagués fet en la postguerra i 
que forma part del seu llibre 
“El Dia que em varen robar la 
infantesa”.

Capellades s’afegeix a la 
commemoració

Aquesta ha estat la prime-
ra vegada que a Capellades 
s’han fet actes per commemo-
rar el Dia Mundial Contra la 
Violència de Gènere. Des de 
la regidoria de Benestar Social 
s’ha treballat aquest tema de 
manera transversal, amb actes 
adreçats a tots els segments de 
població.

La regidora de Benestar 
Social, Bàrbara Pons, ha mani-
festat que “estic molt conten-
ta de com s’ha desenvolupat 
la setmana. Hi havia coses per 
a qausi tothom. El seguiment 
dels actes ha estat desigual, 
però des de totes les actuaci-
ons hem aconseguit que mol-
tes persones paressin un minut 
a fer una reflexió sobre aques-
ta xacra de la nostra societat. 
Aquest era el nostre objectiu 
i crec que l’hem assolit. Com 
a dada significativa i a mane-
ra d’exemple, aquests dies ens 
han explicat que la violència 
de gènere és la primera causa 
de mort entre les dones de 15 
a 44 anys. Amb estadístiques 
com aquesta, poca cosa més es 
pot afegir”.

Els infants de les quatr 
escoles de Capellades han estat 
molt presents als actes, amb 
contes i tallers diversos en fun-
ció de les edats. Els grans han 
tingut xerrades, exposicions, 
cinefòrums i fins i tot un con-
cert vermut.

De cara l’any vinent s’ha 
decidit continuar organitzant 
campanyes com aquestes, però 
de moment cal recordar que 
des de l’Àrea de Serveis Soci-
als hi ha un Servei d’Atenció a 
la Dona, a l’igual que des del 
Centre d’Atenció Primària.

 CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i Felip

Front la violència, 
humanitat i 
compromís
Era diumenge a la tarda, el fred començava 

a fer-se notar en aquest final de novembre, però poc a poc 
ens donàvem cita a la Rambla on, un any més, volíem tenir 
un record per les dones que, en el decurs del darrer any, han 
trobat la mort a mà de les seves parelles o ex parelles senti-
mentals.

Les espelmes s’anaven encenent formant un cercle entorn 
del qual s’hi aplegaven les persones que hi anaven arribant. 
A un cantó hi havia un panell on hi havia penjada la relació 
d’aquestes dones, alguns manifestos, versos i també un parell 
de notes de dones que han estat víctimes de violència i que, 
mudades i acompanyades dels seus més pròxims actualment, 
han vingut per posar-hi el seu missatge que era un desig: que 
no hi hagi cap més dona víctima de violència, encara que no hi 
trobi la mort com les que eren a la llista.

Els seus noms ressonaven enmig d’un silenci colpidor. Es 
sentien molts mocadors, sobretot quan s’esmentava que no 
en sabíem ni el seu nom, però sabíem que era equatoriana, 
brasilenya, nicaraguense, marroquina, veneçolana, polone-
sa, colombiana, romanesa, boliviana, holandesa, britànica, 
dominicana, catalana, andalusa, gallega, que tan sols era una 
nena...

“No en sabem el teu nom però ja ens manques”, deia un 
dels versos que recollien alguns dels que s’han publicat a les 
esqueles setmanals. “No sabem el seu nom ni per plorar-les”, 
repetíem, però no vàrem deixar de fer-les present: Per què 
t’han privat de viure sense violència i enmig de nosaltres?

El manifest va ser llegit per diverses dones, ja sigui repre-
sentants de les diferents associacions de dones de la comarca 
com també regidores dels Ajuntaments de la Conca d’Òdena, 
donat que l’acte era organitzat conjuntament per la Federació 
d’Associacions de dones de l’Anoia i la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena. 

La Clara López, la Clara Puig, la Sílvia Orgué i la Laia Tort 
obriren l’acte amb la interpretació d’un fragment de l’obra 
de Concepció Ramió “Lluna, sal, sang, exili”. Amb els seus cel-
los clogueren l’acte interpretant l’“Himne a un querubí” de 
Tchaikovsky

En acabar, en anar a saludar un dels polítics presents, amb 
prou feines em va poder dir res. Estava molt afectat, li era difí-
cil contenir l’emoció... En observar-lo li vaig dir que no tingués 
por de plorar, que no es reprimeixi les emocions, que és bo que 
també els homes les facin aflorar i les manifestin...

El manifest llegit feia clara referència al projecte de llei pels 
drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista 
pendent d’aprovar pel Parlament de Catalunya i concloia que, 
no obstant, la responsabilitat de permetre que dones i homes 
visquin plenament els seus drets és de tota la societat. 

Xerrada de Dones d’Igualada

S’OFEREIX FUSTER

Instal.lació de parquet, sostres, portes, cuines, 
armaris a mida. Pressupost. 

Tel. 651 34 56 86.



Passeig Verdaguer, 108SASI Igualada

Y BARRI MONTSERRAT
Pis de 55 m2 aproximadament. Dispo-
sa de 3 Habitacions, un menjador, cui-
na, 1 bany complet, amb safareig, pis
amb tot d’origen.

130.440 € (21.7M) (Cod.  84388)

Y POBLE SEC
Pis de 70 m2 aprox. 3 Habitacions, men-
jador, cuina i bany complet, safareig,
balcó de 5 m2, calefacció, gres, molt bo-
na situació i orientació, traster inclòs.

154.683 € (25.7M) (Cod.  84391)

IGUALADA IGUALADA IGUALADA STA. MARGARIDA DE MONTBUI IGUALADA

Y BARRI MONTSERRAT
Pis de 55 m2 aprox. Disposa de 3 ha-
bitacions, menjador, cuina i 1 bany
complet, paviments de gres, tanca-
ments d’alumini i calefacció.

142.662 € (23.7M) (Cod.  83874)

Y STA. MARGARIDA DE MONTBUI 
LA PONDEROSA. Pis de 40 m2 aprox.
amb 2 habitacions, menjador, cuina i
bany complet, tanc. d’alumini, roure,
pav. de gres, tot exterior, bons acabats.

OPORTUNITAT (Cod.  84387)

Y PASSEIG
Pis de 60 m2 aprox., dispone de 2 habi-
tacions, menjador-cuina, bany complet,
terrassa de 20 m2, calefacció, pav. de
gres i roure, molt bona zona.

190.440 € (31.6M) (Cod.  83310)

Y LA MASUCA
Pis de 80 m2 aprox. 4 habitacions, men-
jador, cuina office, bany complet i lava-
bo, safareig, balcó de 6 m2, parquet, alu-
mini, roure, bomba de calor, park inclòs.

202.763 € (33.7M) (Cod.  84324)

Y CENTRE
Pis de 65 m2 aprox. Amb 3 habita-
cions una amb lavabo, cuina-menja-
dor, bany complet, bomba de calor,
pav. de parquet, gres, traster inclòs.

193.440 € (32M) (Cod.  84389)  

IGUALADA IGUALADA VILANOVA DEL CAMÍ ODENA STA. MARGARIDA DE MONTBUI

Y CENTRE
Pis de 86 m2 aprox. 3 Habitacions do-
bles, menjador, cuina office, 2 banys
complets, balcó de 3m2, alumini, roure,
gres, calef., a.cond., mobles inclosos.

220.795 € (36.7M) (Cod.  83921)

Y CENTRE
Pis de 70 m2 aprox. 3 hab., menjador,
cuina office i bany complet, terrassa de
10m2, molt bona zona i orientació, cale-
facció radiant, alumini, roure i gres.

196.753 € (32.7M) (Cod.  82866)

Y STA. MARGARIDA DE MONTBUI 
Pis de 99m2, nomès dos veïns. Acabats
de primera qualitat, 2 habitacions do-
bles i una individual, 2 banys complets,
menjador i cuina office, terrassa.

190.743 € (31.7M) (Cod.  78537)  

www.sasi.es
igualada@sasi.es

®

Només aquí veurà aquesta garantia.

93 804 81 71
OFERTES I OBRA NOVA

IGUALADA

POBLE SEC

Pis de lloguer d’obra nova

de 70 m2, 2 hab., menjador,

cuina off., rentadora, forn, vitrc.,

gres, porta blind., armaris enc.,

terrassa, jardi, pàrquing opc. 

550 € / mes (Cod. 82690)

IGUALADA

SET CAMINS

LOCAL DE LLOGUER

DE 110 M2 APROX. 

INSTAL.LACIONS FETES I BANY. 

No sortida de fums.

Consulti  preu.

(Cod. 83853)

VILANOVA DEL CAMÍ

Y CENTRE

Dúplex de 100m2 aprox., amb 3 habitacions, menjador, cui-

na office, sala de 25 m2, 2 banys complets, terrassa de 15

m2, acabats de 1ª qualitat, garatge de 60 m2 opcional.

GRAN OPORTUNITAT (Cod.  84434)

PROMOTOR: Confiï a SASI la venda de la seva Obra Nova
Més informació i fotos a la nostra pàgina web

TERRENYS
PER A CONSTRUIR 
CASES A 4 VENTS

des de 550 - 1100 M2

Preus a partir de:

90.151 € (15 M)

PISOS D’OBRA NOVA

de 2 habitacions, 
menjador, cuina i bany,

molt bons acabats.

Preus a partir de:

126.212 € (21M)

IGUALADA

POBLE SEC

Pis de lloguer

105 m2 aprox., 4 hab., cuina off.,

menjador sala d’estar de 30 m2,

bany compl. i lavabo, 2 balcons,

molt cèntric i bona orientació.

600 € / mes (Cod. 84433)
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Debat parlamentari de les primeres 
espases en violència masclista

En paraules de l’Alcalde Jordi 
Aymamí, l’organització de 

la taula rodona entorn “El pro-
jecte de Llei dels drets de les 
dones per a l’eradicació de la 
violència masclista” ha portat 
a Igualada una part del Parla-
ment de Catalunya, doncs hi 
ha participat el ventall feme-
ní de diputades que han estat 
ponents en la redacció d’aquest 
projecte de llei: Marta Llorens 
(CIU), Mila Arcarons (PSC-CPC), 
Anna Simó (ERC), Montserrat 
Nebrera (PP) i Mercè Civit (ICV-
EUiA). També entre el públic, a 
banda de nombroses regidores 
dels diferents Ajuntaments de 
la Conca d’Òdena, dues diputa-
des anoienques: l’ex-alcaldessa 
de Masquefa Teresa Estruch i 
la igualadina Rosa Maria Farré, 
diputada per CPC que, enca-
ra que viu a Barcelona, manté 
vincles amb la nostra ciutat.

Totes les convidades, en el 
seu torn de paraula, es felici-
taren per aquesta iniciativa 
conjunta de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena i les associacions de 
dones pel fet d’haver fet sor-
tir aquest tema del Parlament. 
L’encarregada de conduir l’acte 
va ser l’actual Síndica de Greu-
ges de l’Ajuntament d’Igualada 
Assumpta Sagristà.

La primera en prendre la 
paraula va ser Marta Llorens 
(CIU) que va explicar que la llei 
va sorgir per donar resposta a 
la vulneració dels drets humans 
més elementals, que espera 
que aquesta llei es comparteixi 
i que les seves mesures siguin 
acceptades per la societat. 

Mila Arquerons (PSC-CPC) 
va afirmar que front la violèn-
cia hi ha esperança, que les 
polítiques per la igualtat entre 
homes i dones és el de pal de 
paller del govern de la Genera-
litat fins al punt d’haver creat 

una Direcció general. Va parlar 
del marc històric d’on venim, 
del marc legal del que partim, 
amb una clara referència a l’es-
tatut aprovat, i del caire social 
d’aquesta llei en relació a la 
llei contra la violència o la llei 
per la igualtat, aprovades pel 
govern de l’estat, que tracten 
més l’aspecte penal. A més, la 
llei dóna resposta contra la vio-
lència no únicament en l’àm-
bit de la parella, sinó també 
en altres àmbits socials on es 
manifesta.

Per la seva banda Anna 
Simó (ERC) es va referir als 
drets subjectius d’aquesta llei, 
remetent-se també a l’estatut 
que reconeix els drets de les 
dones, tibant les orelles a les 
administracions que han de fer 
els deures inherents des d’un 
abordatge integral de fets com 
ara la violència econòmica... Va 
dir que la llei suposa un reco-
neixement especial al movi-
ment feminista que ha fet pos-
sible la visibilització d’aquesta 
realitat, que s’assumeixi com 
un tema d’àmbit públic. Un 
punt feble de la llei, va dir, és 
que, com totes les lleis, per si 
mateixes, no canvien cap soci-
etat. Ens cal un canvi de para-
digma des d’una societat patri-
arcal vers un nou pacte social 
entre homes i dones que ens 
permetin eradicar la violència 
masclista.

Montserrat Nebrera (PP) 
va dir que no es pot canviar la 

societat a partir de les lleis, i 
que quan s’ha fet així ha supo-
sat contestació i aldarulls. Front 
aquest extrem punible apos-
ta per una actuació preventiva 
que comporti cohesió.

La darrera en intervenir 
va ser Mercè Civit (ICV-EUiA) 
que va dir que li agradava la 
llei, tant pels seus continguts 
(que compartia amb les altres 
diputades) com per les formes 
en que s’havia treballat. Ella 
mateixa, abans de ser diputa-
da en aquesta nova legislatu-
ra, ja va participar en la seva 
elaboració en la seva condició 
de Responsable de la Secre-
taria de la Dona de CCOO de 
Catalunya. La llei dóna drets, 
prevenció i també assistència. 
És una llei transversal perquè 
aborda temes relacionats amb 
Cultura, Treball, Educació, etc... 
La llei regula les competències 
de les institucions i crea xarxes. 
Té un consens de teixit social, 
dels grups de dones que des 
de fa anys estan treballant 
en temes de violència. També 
compta amb una memòria eco-
nòmica que, al seu moment, 
podrà garantir els recursos adi-
ents per poder-la desenvolu-
par.

Amb un breu debat entre el 
públic assistent i les convidades 
va cloure un acte que ha deixat 
un molt bon gust de boca a les 
diputades que van acceptar la 
invitació de venir a Igualada.

Maribel Nogué i Felip

La UGT homenatja als 
sindicalistes veterans de 
l’Anoia

El sindicat UGT a Catalunya 
ha homenatjat aquesta set-

mana als afiliats de la comarca 
que duen més de trenta anys al 
sindicat. L’acte d’homenatge es 
va fer dilluns al vespre a la sala 
d’actes del Centre de Serveis 
a les Empreses. L’homenatge 
va estar presidit pel secretari 
general de la UGT Catalunya, 
Josep Maria Àlvarez, i per l’al-
calde d’Igualada, Jordi Ayma-
mí. En el seu parlament de 
benvinguda, l’alcalde d’Igua-
lada va destacar que aquests 
trenta anys d’afiliació d’alguns 
anoiencs era mereixedor d’un 
reconeixement, ja que han con-

tribuït activament a la transfor-
mació de la societat. Aymamí 
també va destacar el compro-
mís i la constància del sindicat 
UGT per treballar en la millora 
del benestar dels treballadors. 
Finalment, el secretari general 
d’UGT Catalunya, Josep Maria 
Àlvarez, va agrair la confiança 
d’aquells que han donat suport 
al sindicat durant, almenys, 
trenta anys. Àlvarez va recor-
dar que els inicis del sindicat es 
remunten fa 120 anys, quan un 
grup de persones van veure la 
necessitat d’organitzar-se per 
defensar els drets dels treba-
lladors.

Multitudinària inauguració de 
Calfont Welness Centre

Diumenge passat es va dur 
a terme la festa d’inaugu-

ració del nou espai d’oci, salut 
i esport Calfont Welness Cen-
tre. Més de 400 persones es 
van reunir a la mateixa plaça 
de Cal Font, davant del nou 
establiment, per gaudir de l’es-
pectacle Percussionante de la 
companyia La Banda del Sur-
do. Aquesta formació de per-
cussionistes i xanqueres, que 
ha treballat amb companyies 
com Comediants o el Circ de 
Soleil, va aconseguir fer vibrar 
al públic en una tarda gèlida. 

Hi van ser presents l’atle-
ta Maria Vasco, la diputada 
al parlament de Catalunya 

Marina Llansana i els regidors 
de l’equip de govern munici-
pal Jordi Riba i Xavier Figue-
ras. En uns breus parlaments 
el director del centre, en Toni 
Burgos, va excusar la presència 
del jugador del FC Barcelona 
Carles Puyol, tot afirmant que 

vindrà properament, i el pro-
motor de Calfont Welness Cen-
tre, en Xavier Bisbal, va agrair 
als assistents la seva presència 
i implicació en el projecte, tot 
convidant tothom a visitar 
aquest nou centre de benestar.

Igualada repassa la figura 
de Joan Mercader, el 
creador del CECI

 “El CECI i Joan Mercader” va 
ser el títol d’una conferèn-

cia a càrrec de Joaquim Molas 
Batllori, catedràtic de la Uni-
versitat de Barcelona, guar-
donat amb la medalla d’or de 
la Generalitat, i en la qual es 
va fer un repàs a la figura del 
que va ser fundador de l’enti-
tat ara fa seixanta anys (1947). 
Aquest acte, que es va dur a 
terme divendres a la sala de 
sessions de l’Ajuntament igua-
ladí i que va estar presentada 
per l’alcalde, Jordi Aymamí, va 
servir també per presentar la 
publicació “Els llibres del CECI. 
60 anys de servei a la cultura 
catalana” que ha elaborat Cris-
tina Ventura.

En la conferència, Joaquim 
Molas va fer servir un to distès 
per explicar anècdotes sobre 
el Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada (CECI) i Joan Marca-
der. Amb ironia però sense per-
dre el rigor que el caracteritza, 
Molas va insistir en la dificultat 
que presentava ara fa sis dèca-

des la creació d’una institució 
d’aquestes característiques 
tenint present els anys difícils 
que corrien. En aquest sentit, 
va afegir que Joan Mercader 
va ser un personatge clau en la 
cultura del moment i va saber 
seguir una línia de possibilisme 
a l’hora de pactar amb l’Ajun-
tament de l’època i l’església. 
Precisament, un dels aspectes 
que va destacar Joaquim Molas 
va ser que el doctor Merca-
der va ser un home de buscar 
consensos i sumar voluntats, la 
qual cosa li va comportar algu-
nes tensions amb els estaments 
municipals i eclesiàstics i amb 
els grups radicals de resistència 
política del moment.

L’historiador Pere Pascu-
al va tancar l’acte amb unes 
paraules en les quals va posar 
de manifest que amb aquests 
60 anys de vida es tanca un 
cicle del Centre d’Estudis i que 
cal veure cap on anirà el futur 
d’aquesta entitat cultural de la 
nostra ciutat.

Clínica Dental Capellades
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Neteja bucal gratuïta - Finaçament 1 any sense interessos
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Microcosmos Teatre portà l’àula de 
l’AUGAm al cel de Mozart

L’alumnat d’AUGA, dilluns 
passat a l’Ateneu, gaudí de 

la idea original de Microcos-
mos Teatre de bastir, en base a 
les cartes que Mozart envià a la 
seva família en el curs dels seus 
viatges per les capitals musicals 
europees de l’època, a cavall 
de la segona meitat del segle 
XVIIIè, una obra d’acte únic 
ben original.

A més a més dels dos intèr-
prets: Júlia Mora i Arnau Vinós, 
en una escenografia de Juli 
Fuentes, molt senzilla però 
suggerent pel que fa jocs de 
colors de roba i lumínics, hi 
figura una col.lecció de tite-
lles representant la família de 
Mozart i altres personatges 
decissius pel que fa a la peripè-
cia vital del geni musical. Tite-
lles fetes pel propi grup que, 
sota la direcció de Marc Hervàs 
i la seva ajudant, Clara Dalmau, 
els protagonistes fan aparèi-
xer i desen bo i fent seguir la 
vida de Mozart nen i la seva 
germana Nannerl, passant des-
prés per la família, la creixença, 
l’enamorament, la paternitat 
i la mort. Cal esmentar, tam-
bé, la traducció de les cançons 
feta per Maria Dolors Aldea, 
el vestuari realitzat per Teresa 

Solà i l’excel.lent gravació feta 
per Roger Tarragó. Tots plegats 
coadjuven a l’èxit de la posta 
en escena

El titellaire tingué en comp-
te els primers anys d’aquell 
geni que nasqué a Salzburg 
el gener del 1756 i confegí un 
titella petit i un altre de més 
gran. Arnau Vinós i Júlia Mora, 
els protagonistes de carn i 
ossos, van alternant amb els 
personatges titella de Mozart 
i Constanza Weber, del pare, 
mare i germana de Mozart i 
l’Arquebisbe. Àdhuc la noble-
sa. I ho fan amb una facilitat i 
energia que captiven els espec-
tadors.

Entre cançons, cartes, com-
posicions i anades i vingudes 
per Europa, des del seu primer 

viatge a Munic, l’espectacle 
passa volant i es fa difícil cata-
logar-lo ja que queda a mig 
camí entre espectacle per a 
infants com per a grans.

Remarcar, si mes no, que la 
peripècia vital des del naixe-
ment, passant per Munic, Vie-
na i la caiguda als jardins del 
palau reial on l’atengué Maria 
Antonieta, Brusel.les, París, 
Londres i Itàlia, amb moments 
d’humor i malhumor amb l’ar-
quebisbe, el Miserere, els con-
certs a Augsburg, les òperes i 
el trencament amb l’arquebis-
be, el casament amb Constan-
ça i l’arribada al Requiem, és 
una succeció interpretativa que 
manté en tot moment l’interès 
de l’espectador tant si els intèr-
prets actuen en els seus papers 
com quan ho fan movent les 
titelles. Interès que no decau 
en cap moment. Ans el contra-
ri. Una delícia.

D’aquí el comentari de la 
dificultat d’encasellar “El cel de 
Mozart” com una obra per a 
grans o per a petits. Van fer bé 
els de Microcosmos en posar al 
programa de mà: La vida i els 
somnis d’un geni per a grans i 
petits. És ambivalent.

S.B.G.

ICV-EUiA demana una 
esmena als pressupostos 
per a la remodelació del 
Garcia Fossas

Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternati-

va va demanar una esmena als 
pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a incloure la 
remodelació del CEIP Garcia 
Fossas d’Igualada. Montserrat 
Mateu, primera tinenta d’al-
calde i regidora d’Educació de 
l’Ajuntament d’Igualada, con-
sidera que “Igualada ha plani-
ficat de forma anticipada les 
seves necessitats d’escolarit-
zació per evitar, en la mesura 
del possible, la massificació a 
les aules, i ara, la ciutat no es 
pot permetre que un projecte 
presentat al 2005 no s’executi 
per manca de compromís del 
Govern de la Generalitat”. 

Mateu entén que a Iguala-
da conviuen els models d’es-

cola pública i concertada, però 
insisteix que “la pública es va 
quedant enrere”. Montserrat 
Mateu considera que s’hauria 
d’executar de forma ràpida la 
remodelació del CEIP Garcia 
Fossas i l’ampliació a dues líni-
es per poder aplicar la planifi-
cació, que és la garantia de la 
qualitat del sistema educatiu. 

La regidora adverteix que 
“si la remodelació no entra 
al pressupost els alumnes del 
Garcia Fossas marxaran i l’edi-
fici quedarà buit, l’escola es 
tancarà i potser s’argumentarà 
que no és necessària, però cal 
no oblidar les perspectives de 
creixement de població que té 
la ciutat”.

Igualada, entre els 
anoiencs assistents 
a la Conferència 
Nacional del PSC sobre 
infraestructures

Una representació del PSC-
Igualada va ser present 

aquest cap de setmana a la IV 
Conferència Nacional del PSC 
celebrada a Girona, i que por-
tava com a títol “Catalunya 
2010: Infraestructures, Habitat-
ge i Convivència”. 

Aquesta conferència ha ser-
vit per escriure el llibre de ruta 
del PSC en l’àmbit de les Infra-
structures, Habitatge i Convi-
vència per als pròxims anys, 
tres temàtiques que estan al 
capdamunt dels temes que més 
importen als ciutadans i ciuta-
danes de Catalunya.

L’agrupació del PSC-Iguala-
da va presentar unes esmenes 
al Document Marc en l’àmbit 
de les Infraestructures, acon-
seguint que el document final 
aprovat per tots els assistents 
explicités el suport del PSC a 
portar a terme una infraes-

tructura tan important per a la 
comarca de l’Anoia com és l’Eix 
Ferroviari Transversal, alhora 
que es va aconseguir el com-
promís que la revisió de l’Acord 
Estratègic per a la Internacio-
nalització, la Qualitat de l’Ocu-
pació, i la Competitivitat de 
l’Economia Catalana inclogui la 
dotació de sòl industrial, tenint 
present les necessitats d’aquells 
territoris amb un índex d’atur 
més elevat i amb concentració 
de sectors econòmics en decli-
vi, el que suposa un compro-
mís amb la comarca de l’Ano-
ia. També es va aconseguir el 
compromís de la millora del 
Transport Públic, tant en pun-
tualitat, freqüència i fiabilitat, 
com en la millora de la seva 
velocitat comercial (el que 
suposa, en definitiva, reducció 
del temps de desplaçament).

PASTISSERIA

Som artesans
Ctra. de Valls, 20 • Tel. 93 803 45 73 • Santa Margarida de Montbui

La Pobla ja disposa de l’Agenda 21, amb 
els objectius ambientals a aconseguir 
els propers deu anys

La Pobla de Claramunt va 
presentar divendres pas-

sat les conclusions de l’Audi-
toria Ambiental del municipi, 
que conformen les accions 
de l’Agenda 21. El contingut 
d’aquest treball es va exposar 
en el marc d’un acte que va 
tenir lloc a l’Ajuntament, i que 
van presidir el diputat de l’Àrea 
de Medi Ambient de la Diputa-
ció de Barcelona, Joan Antoni 
Baron, i l’alcalde i regidor de 
Medi Ambient del consistori, 
Santi Broch.

L’acte el va obrir San-
ti Broch, que va afirmar que 
aquest treball “serà la pauta 
per tractar els temes de medi 
ambient del municipi a partir 
d’ara”, i va destacar l’important 
treball realitzat per l’empresa 
Arda Gestió d’Estudis Mediam-
bientals, SLL i per l’enginyer 
municipal Jaume Claramunt, 
que es va iniciar quan ocupava 
l’alcaldia Jaume Armenteras. 

Santi Broch va manifestar 
que des de l’equip de govern 
“no s’ha volgut fer política 
d’aquest tema i s’ha impul-
sat la participació ciutadana, 
que cal esmentar que ha estat 
bona”.  També va ressaltar que 
la qüestió del medi ambient cal 

tenir-la molt en compte, ja que 
afecta a diferents àmbits de la 
gestió municipal.

A continuació Anna Martín, 
de l’empresa Arda Gestió d’Es-
tudis Ambientals, SLL va expo-
sar els continguts de l’audi-
toria i les diferents fases que 
s’han seguit: l’elaboració d’una 
memòria descriptiva; la parti-
cipació ciutadana; la confecció 
de la diagnosi estratègica; i el 
Pla d’Acció i l’Agenda 21. Pel 
que fa al Pla d’Acció, Martín 
va explicar que té tres nivells: 
les línies estratègiques, els pro-
grames i les accions. De líni-
es estratègiques se’n recullen 
vuit, dividides en un total de 25 
programes, que es concreten 
en 90 accions, de les quals n’hi 
haurà que es podran portar a 
terme en un curt període de 
temps, però que d’altres s’han 
de preveure en un termini més 
ampli, ja que el Pla d’Acció té 
una vigència d’uns deu anys.

Tot seguit va parlar Josep 
Vivas, també de l’empresa 
redactora del treball, que es 
va centrar en la creació de la 
Comissió o Fòrum 21, un òrgan 
consultiu i de consens per 
portar a terme les accions de 
l’Agenda 21 i vetllar pel tema 

del medi ambient al municipi. 
Aquesta comissió podria estar 
formada per representants de 
les entitats locals, de l’Ajunta-
ment (un representant de cada 
partit present al Consistori), 
d’altres administracions, com 
el Consell Comarcal o la Dipu-
tació, de les empreses locals i 
d’altres persones que hi vul-
guin participar.

El torn de parlaments el 
va tancar el diputat de Medi 
Ambient de la Diputació, Joan 
Antoni Baron, que va oferir a 
l’Ajuntament el suport de l’ad-
ministració per tirar endavant 
algunes de les accions que s’in-
clouen en l’auditoria i també 
va destacar l’important treball 
realitzat per l’empresa Arda, 
“molt rigorós i que ha tingut 
una bona participació dels 
poblatans”.

Un cop tancades les inter-
vencions, el diputat va lliurar el 
document oficial de l’Auditoria 
Ambiental a l’alcalde. Per clou-
re l’acte, Joan Antoni Baron va 
signar el Llibre d’Honor i hi va 
haver un piscolabis per a tots 
els assistents.
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CIU pacta amb el PSOE 
una partida de 700.000 
euros dels Pressupostos 
de l’Estat per a l’AIICA

Marc Castells lamenta la 
poca ambició del govern 

socialista d’Igualada: “sempre 
resulta més còmode apujar els 
impostos als igualadins que 
arremengar-se per anar a bus-
car els diners allà on calgui”. 

Convergència i Unió ha arri-
bat a un acord amb el PSOE 
per incorporar als Pressupostos 
Generals de l’Estat una parti-
da de 700.000 euros per finan-
çar les activitats de l’Associa-
ció per a la Investigació de les 
Indústries del Curtit i Annexes 
(AIICA). D’aquesta manera, el 
Grup Parlamentari Català veu 
assolit l’objectiu de donar res-
posta a les necessitats d’aquest 
important centre d’investiga-
ció tecnològica, que han estat 
vehiculades a través del Grup 
Municipal de CiU a l’Ajunta-
ment d’Igualada.

Carles Campuzano, diputat 
de CiU al Congrés, considera 
que “es tracta d’una aporta-
ció important i estratègica 
per al desenvolupament de 
Catalunya, ja que estic conven-
çut que on ens juguem el futur 
és el camp de la investigació i 
de les activitats econòmiques 
amb valor afegit”. 

Campuzano, també ha vol-
gut destacar l’interès mostrat 
per aquesta qüestió per part 
dels representants de CiU a 
l’Ajuntament igualadí, on és 
la primera força de l’oposició. 
En aquest sentit, ha manifes-
tat que “és sorprenent que 
Igualada no aprofiti l’existèn-

cia d’una majoria al Congrés 
de Diputats similar a la del seu 
equip de govern per realitzar 
més demandes d’aquest tipus, 
especialment en una ciutat 
que, com és ben sabut, pateix 
una important situació de crisi 
industrial”. 

En aquesta mateixa línia, 
el cap del Grup Municipal de 
CiU a Igualada, Marc Castells, 
ha recordat que “en el debat 
del ple en què es va debatre 
el pressupost de l’Ajuntament 
ja vaig oferir-me a l’alcalde 
per anar a buscar plegats els 
recursos necessaris per tirar 
endavant els reptes que té 
plantejats la ciutat”. Castells 
també destaca la coherència 
de la seva actuació, ja que “en 
el nostre programa electoral 
proposàvem donar suport als 
centres d’innovació i recerca 
per a la promoció nacional i 
internacional del teixit empre-
sarial igualadí”. 

L’acord del grup parlamen-
tari de CiU amb el PSOE s’in-
clou en un pacte global d’una 
seixantena d’esmenes desti-
nades a garantir inversions en 
infraestructures i desenvolupa-
ment d’estratègies d’I+D per 
augmentar el grau de qualifi-
cació dels treballadors de les 
empreses catalanes. Campuza-
no subratlla que són inversi-
ons que tindran una important 
repercussió territorial i que han 
estat demanades pel sector de 
la investigació tecnològica del 
nostre país.

El projecte definitiu sobre el traçat 
ferroviari Vilanova del Camí-Igualada 
podria estar enllestit a l’estiu

ICV-EUiA obre una oficina parlamentària 
a l’Anoia

El diputat Carles Campuzano i Marc Castells han treballat conjuntament l’esmena 
als Pressupostos Generals de l’Estat pel 2008

L’estiu de l’any vinent, podria 
donar-se a conèixer el pro-

jecte definitiu de la línia de 
ferrocarrils entre Vilanova del 
Camí i Igualada. Aquest és, si 
més no, el compromís que la 
Generalitat de Catalunya ha 
pres davant l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí. L’alcalde 
Joan Vich va explicar dilluns 
en roda de premsa que una 
comissió especialitzada estu-
diarà les diferents possibilitats 
que planteja el territori per tri-
ar el projecte definitiu. Aquest 
és el principal compromís que 
el secretari de Mobilitat del 
departament de Política Terri-
torial, Manel Nadal, i el Direc-
tor de Ports i transports, Manel 
Villalante, van prendre en la 
reunió mantinguda divendres 
amb l’alcalde vilanoví.

Segons les dates  entre març 
i abril de l’any vinent haurà 
d’estar redactar l’estudi amb 
les diferents alternatives sobre 
el traçat ferroviari. Després es 
buscarà el consens al territori 
per triar la millor opció i per 
procedir a la redacció del pro-

jecte definitiu, l’execució del 
qual ja té també calendari pro-
visional, perquè la construcció 
definitiva es farà entre el 2010 
i el 2012. 

Joan Vich ha valorat de 
manera molt positiva la reu-
nió, sobretot perquè posa fi a 
un període d’incertesa impor-
tant i perquè s’ha incorporat 
a Vilanova del Camí en tot el 
procés d’elaboració i partici-
pació.

Pel que fa a la idea del tram-
via, Joan Vich, va dir que esta-
va molt assumida per part del 
govern de la Generalitat, però 

que per les característiques oro-
gràfiques, també és una opció 
complicada entre Vilanova del 
Camí i Igualada. Vich va fer 
referència a la trinxera que pro-
voca el pas del tren pel barri 
de Sant Nicolau, de prop de 10 
metres i va tornar a insistir en 
què en aquest cas seria més fàcil 
el soterrament .

A la reunió del passat 
divendres hi van assistir a ban-
da de l’Alcalde Joan Vich, el 
regidor de Serveis Municipals i 
Medi Ambient, Francesc Viera i 
el regidor d’Obres i Urbanisme, 
Carles Majoral.

Laura Massana, diputada al 
Parlament de Catalunya, 

serà cada darrer dilluns de mes 
a Igualada per conèixer de pri-
mera mà els temes que preocu-
pen a la comarca

Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa va presentar dilluns 
l’oficina parlamentària que 
des d’aquesta setmana tindrà 
a la comarca de l’Anoia. Laura 
Massana, diputada d’ICV-EUiA 
al Parlament de Catalunya, 
es traslladarà a l’Anoia cada 
darrer dilluns de mes per tal 
de trobar-se amb associacions, 
entitats, sindicats, empresaris 
etc. Massana va explicar que 
l’objectiu és “conèixer de pri-
mera mà les seves opinions per 
tal d’ajudar a resoldre els pro-
blemes o bé demanar la infor-
mació que necessitin”, la dipu-
tada va destacar la importància 
de la presència física als pobles 
i ciutats per tenir un “coneixe-
ment real, proper i fer política 

de forma accessible tenint un 
peu a les institucions i un altre 
al carrer”.

Eusebi Alonso, president 
d’ICV-Anoia, va alegrar-se que 
finalment es presenta l’oficina 
parlamentària d’ICV-EUiA, tal i 
com ja s’havia anunciat mesos 
enrere. Alonso va explicar que 
l’oficina està oberta a totes 
aquelles persones que vulguin 
traslladar les seves inquietuds 
a la diputada, però que tam-
bé tindrà un caràcter actiu i la 
mateixa Iniciativa buscarà la 

participació d’interlocutors per 
tractar temes que preocupen 
a la comarca com la manca de 
sòl industrial, el Pla Director, el 
Pla Territorial de les Comarques 
Centrals o el soterrament de la 
via del tren.

Laura Massana és la diputa-
da d’ICV-EUiA que s’ocupa de 
l’Anoia, el Bages, el Berguedà, 
Osona i el Solsonès, així en els 
propers dies engegarà aques-
ta mateixa iniciativa de l’ofici-
na parlamentària en aquestes 
comarques.

AUTO ANOIA S.A.
Concessionari de vehicles Citroën

Necessita
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Tel. 696 94 32 13 Jaume
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Lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada de creació artística

Diumenge passat, el Teatre 
Municipal l’Ateneu acollí 

una trobada anual amb la cre-
ació presentada per Lleonard 
del Rio i Montse Martí. La regi-
dora de Cultura i Festes, Maria 
Enrich, fou l’encarregada de 
donar la benvinguda als Premis 
Ciutat d’Igualada de creació 
artística que enguany han arri-
bat a la dotzena edició. 

Des de l’any 2000 els Premis 
Ciutat d’Igualada tenen una 
doble convocatòria, els de cre-
ació artística, que s’atorguen 
anualment, i els de recerca, 
que tenen una convocatòria 
biennal. En el seu naixement 
hi havia la voluntat d’unifi-
car la diversitat de premis de 
prestigi existents a Igualada i 
es va fer donant-los el nom i 
popularitzant els igualadins i 
igualadines pioners en aquests 
àmbits.

Això ha permès a la ciutat 
disposar de nova obra artística 
i bibliografia.

Convocats per l’Ajuntament, 
comptem amb una bona colla 
de coorganitzadors: el Centre 
d’Informàtica de l’Anoia (CEI-
NA) és l’entitat coorganitzado-
ra del Premi d’art digital Jaume 
Graells, Poesia Viva és l’enti-
tat coorganitzadora del Premi 
de recitació Manuel Mateu, la 

Fundació Sant Crist d’Iguala-
da és l’entitat coorganitzado-
ra del Premi de narrativa breu 
Mossèn Josep Còdol, l’Ateneu 
Igualadí i el Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada són les 
entitats coorganitzadores del 
Premi de poesia Joan Llacuna, 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada és l’entitat coorganitza-
dora del premi de fotografia 
Procopi Llucià i l’Escola Munici-
pal de Música i Conservatori de 
Grau Mitjà d’Igualada, Mestre 
Joan Just i Bertran, en el Premi 
a la composició musical Paquita 
Madriguera.

Diapaswing, un grup mixt 
de música a capella, va fer que 
enguany els premis lluïssin 
musicalment. Les seves melo-
dies s’intercalaren al llarg de 
tot el lliurament de premis que 
comptà amb un reeixit audiovi-
sual de Pep Mas. 

Els guanyadors
Enguany s’han presentat 

196 treballs repartits en les vuit 
convocatòries. En resultaren 
guanyadors:

Premi d’art digital Jaume 
Graells 2007. Primer premi: 
Johanna Reich, de Barcelona, 
per l’obra “Empieza por la a”, 
una aconseguida integració 
entre art i tecnologia. Ha rebut 

el Guardó Ciutat d’Igualada, 
1.000 euros i dues llicències 
originals atorgades per Adobe 
Systems Ibérica i Corel.

Segon premi: Marc Lidon i 
Manyas, de Castell de Cabre-
ra, per l’obra “Contaminació 
artificial”, amb 500 euros i una 
llicència original atorgada per 
Adobe Systems Ibérica.

Premi d’escultura Josep 
Campeny 2007. 1r premi: 
Rafael Gascón Calvo, de Rubí. 
Finalistes: Pep Borràs Brusten-
ga, de Rubí, i Juan Antonio 
Colomer Garcia, de Sant Cebrià 
de Vallalta.

Premi de fotografia Pro-
copi Llucià 2007. 1r premi: 
Juan Pedro Trejo Lejido, de 
Madrid. 2n premi: Mati Irizari 

Arcis, de València. Finalistes: 
Raúl Villalba, de Buenos Aires 
(Argentina), i Sergio Tello Soler, 
de Ripollet.

Premi de pintura Gaspar 
Camps 2007. 1r premi: Ernest 
Descals Pujol, de Manresa. 
Finalistes: Josep Pastor Roca, 
de Terrassa, i Dolors Coma-
juncosa Sanjuan, de Conesa 
(Tarragona).

Premi de composició musi-
cal Paquita Madriguera 2007. 
El jurat ha decidit declarar-lo 
desert.

Premi narrativa breu Mn. 
Còdol 2007. 1r premi: Salvador 
Obiols, de Viladecans, dotat 
amb 900 euros. 

Premi poesia Joan Llacu-
na 2007. 1r premi: Martí Noy i 

Freixa de Badalona, dotat amb 
1.350 euros.

Premi de recitació Manuel 
Mateu 2007. El veredicte del 
jurat ha estat declarar desert

el premi, per considerar 
que hi havia un nombre insufi-
cient de participants per tal de 
garantir la qualitat i les condi-
cions organitzatives del premi, 
que determinen un mínim de 
10 participants per a la fase 
final. 

L’acte el va cloure l’alcalde 
d’Igualada, Jordi Aymamí que 
destacà que els Premis havien 
nascut amb la voluntat d’obrir 
Igualada a aquests àmbits de 
la cultura que permet néixer 
nova obra. També va destacar 
la gran activitat cultural que 
vivia Igualada aquell cap de 
setmana: la festa d’inauguració 
d’Abacus, el Faust 07, les dues 
representacions d’espectacles 
infantils de la Xarxa, la ruta 
per la Igualada industrial, el 
lliurament de premis de Sar-
danes SGAE i els premis ciu-
tat d’Igualada que ja tenien 
guanyadors, als quals va felici-
tar. També felicità a les perso-
nes que havien participat, als 
membres dels diversos jurats i 
a les entitats que fan possible 
els premis.

“Un tardorenc assolellat diumenge” guanya l’SGAE 2007 

Diumenge passat, al Tea-
tre Municipal l’Ateneu,  

va tenir lloc el lliurament del 
premi Sardanes 2007 orga-
nitzat per la Societat General 
d’Autors i Editors i la Fundació 
Autor, que té l’objectiu d’im-
pulsar la creació de noves com-
posicions i donar suport a la 
sardana.  En l’edició d’enguany 
ha comptat  la col·laboració 
de l’Ajuntament de Igualada, 
l’Institut Municipal de Cultura, 
l’Ateneu Igualadí i les entitats 
representatives de la música i 
la cultura popular: Agrupació 
Folklòrica Igualadina, Agru-
pació Sardanista d’Igualada, 
Associació Cultural Dessota 
(Portadors de la Imatgeria Fes-
tiva d’Igualada), Bitrac Dansa 
i l’Escola Municipal de Músi-
ca–Conservatori de Grau Mitjà 
d’Igualada Mestre Joan Just i 
Bertran.

La part més emotiva serví 
per realitzar un reconeixement 
musical a algunes de les sarda-
nes i dels compositors relacio-
nats amb la ciutat d’Igualada, 
i la comarca de l’Anoia com 
són: Josep Ma. Bernat, Valentí 
Miserachs i Concepció Ramió. 
Aquests simbolitzaven tots els 
compositors anoiencs. També 
es va sumar a la commemora-
ció del centenari del naixement 
de Joaquim Serra, programant 
Endreça, i Dansa de fadrins.

Joan Maria Morros, amb 
un guió de Francesc S. Carcas-
sés excel·lí en el seu paper de 
presentador. La platea vibrà en 
la interpretació  que la Cobla 
Mediterrània, dirigida per Ber-
nat Castillejo, va fer de l’obra 
del prestigiós compositor, 
Josep Ma. Bernat, tot i haver 
nascut a Barcelona, va dedi-
car, l’any 1974, una sardana a 
Maria Teresa Farrés i Amenós, 
Pubilla Universal de la Sarda-
na, en motiu del pubillatge 
d’Igualada. Aquesta compo-
sició, amb el mateix nom de 
la Pubilla, “Maria Teresa”, va 
obtenir un èxit notable en el 
seu moment i fou guanyadora 
de la “Sardana de l’any 1975“. 
Morros afirmà: “Maria Teresa 
Farrés encara és recordada en 
els ambients sardanistes com 
una de les millors pubilles dels 
pubillatges sardanistes. “

A continuació s’interpreta-
ren les tres sardanes finalistes 
d’enguany: El Farandulet, de 
Jaume Cristau i Brunet, Visions 
Paradisíaques, de Josep Maria 
Serracant i Clermont i Un tar-
dorenc i assolellat diumenge, 
de Joan Lluís Moraleda i Per-
xachs. 

Joan Lluís Moraleda 
compositor de la sardana 
guanyadora

El jurat Joan Albert Amar-
gós, Francesc Cassú, Jordi Moli-
na, Josep Solà i Jesús Ventu-
ra  van concedir el premi a la 
sardana Un tardorenc i asso-
lellat diumenge de Joan Lluís 
Moraleda. Moraleda, nascut a 
Santa Maria de Palautordera, 
és segurament un dels com-
positors més guardonat de la 
història de la sardana com ho 
evidencia que ja ha aconseguir 

el premi SGAE, en les edicions 
de 1996, 1998, 2003 i l’actual. 

Fou ell mateix qui dirigí la 
cobla durant la interpretació, 
per segona vegada, de l’obra 
guanyadora.

Valentí Miserachs, amb el 
cor a l’Anoia

La segona part fou dedi-
cada a Valentí Miserachs i 
Concepció Ramió, que excu-
sa la seva absència perquè en 
aquells moments era dirigint la 
Bellpuig Cobla a Cardedeu.

Mossèn Valentí Miserachs 
dedicà un emocionat discurs a 
les persones que el volgueren 
acollir, en un dels pocs home-
natges que ha rebut per sor-
presa, i digué que tenia tot el 
cor ‘sencer’ a l’Anoia.

De Miserachs  s’interpre-
tà Scherzo per a cobla, escri-
ta l’any 1975. Un divertiment 
pensant segurament en els 
moviments ràpids d’una simfo-
nia, com una mena de joc que 
evidencia una manera de com-
pondre diferent i original. Tam-

bé una de les composicions més 
reeixides dedicades a aquesta 
ciutat, La Rambla d’Igualada, 
que fou la composició que clo-
gué les dedicades a poder fruir 
de l’obra de Valentí Miserachs. 
De Concepció Ramió s’interpre-
tà De verd colgada.

L’any Serra
Aquest 2007 ha estat un any 

de referència per al món sarda-
nista perquè s’ha commemorat 
el centenari del naixement de 
Joaquim Serra i Corominas. 

L’autor nascut a Peralada 
el 4 de març de 1907 i que 
malauradament va morir, tan 
sols cinquanta anys més tard a 
Barcelona, era fill de Josep Ser-
ra Bonal, fundador de la Pral. 
de Peralada i és considerat un 
dels compositors més impor-
tants i reconeguts de la història 
de la sardana. Per aquest motiu 
l’organització es va sumar al 
reconeixement unànime del 
món sardanista, completant 
el concert amb la música de 
Joaquim Serra. 

Per cloure els premis s’es-
coltà fora de programa una 
sardana emblemàtica i sempre 
ens porta molts bons records: 
Igualada, Ciutat Pubilla. Segur 
que les persones que ompli-
en el Teatre Municipal l’Ate-
neu encara taral·legen aquesta 
encomanadissa melodia.
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Els abocadors centren el primer Consell 
d’Alcaldes del mandat

La immensa majoria dels 
alcaldes de la comarca de 

l’Anoia, així com regidors i con-
sellers comarcals, van assistir 
dijous passat al primer Consell 
d’Alcaldes d’aquest nou man-
dat. Els representants anoiencs 
van repassar alguns dels princi-
pals reptes de la comarca, com 
ara els abocadors, el subminis-
trament d’aigua, el Pla Territo-
rial de les Comarques Centrals 
o el transport escolar.

El President del Consell 
Comarcal, Xavier Boquete, es va 
mostrar molt crític en matèria 
d’abocadors i va lamentar que 
Barcelona i l’Àrea Metropoli-
tana pensin en l’Anoia només 
per a instal·lar-hi infraestructu-
res d’aquestes característiques 
i que, en canvi, s’oblidin de 
la comarca a l’hora de buscar 
solucions als seus dèficits i pro-
blemàtiques, com ara disposar 
d’una indústria potent i d’un 
tren i unes comunicacions en 
condicions. També va recordar 
que només quatre municipis 
de la comarca podran fer ús de 
l’Ecoparc que es construirà als 
Hostalets de Pierola. I després 
de la intervenció de membres 
de la plataforma que s’oposa a 
la construcció de l’abocador de 
Pujalt, Xavier Boquete va instar 
els alcaldes a “valorar conjun-
tament i a prendre una decisió 
consensuada” en les qüestions 
estratègiques que afecten la 
comarca, i els va “obrir les por-
tes del Consell” per parlar-ne, 
encara que va recordar que 

aquesta no és una decisió que 
depengui de l’ens anoienc.

També es van nomenar qua-
tre dels cinc representants dels 
alcaldes al Consell Econòmic i 
Social de la Comarca de l’Ano-
ia (CESCA), que són Josep M. 
Palau i David Alquézar, d’ERC, 
i Santi Broch i M. Antònia Tru-
llàs, de CiU, en espera que el 
PSC proposi el seu represen-
tant. Boquete va demanar als 
representants polítics “passar 
pàgina a la polèmica genera-
da” i que “s’esforcin per dotar 
de sentit el CESCA i convertir-lo 
en una eina per impulsar políti-
ques de desenvolupament eco-
nòmic per lluitar contra l’atur a 
la comarca”.

El president de l’ens ano-
ienc també va informar del 
recent anunci, per part del 
Ministeri de Medi Ambient, 
que licitarà les obres de l’es-
perada portada d’aigües de la 
Llosa del Cavall fins a Igualada 
el primer trimestre del 2008. 
El Govern de l’Estat ja ha des-
tinat una partida dels Pressu-
postos Generals al finançament 
d’aquesta actuació. 

D’altra banda, el Consell 
d’Alcaldes també va fer refe-
rència a l’insuficient finança-
ment del transport escolar no 
obligatori per part de la Gene-
ralitat, i es va anunciar que el 
dia 3 de desembre es farà una 
ruta en autobús pels munici-
pis afectats per reivindicar 
al Govern català que financi 
íntegrament el transport dels 

alumnes d’urbanitzacions i 
nuclis allunyats. La Generalitat 
ha congelat els darrers qua-
tre anys les aportacions econò-
miques, fet que obliga alguns 
municipis i el Consell Comarcal 
a afrontar una part important 
de la despesa perquè aquesta 
no recaigui en els pares.

Finalment, els alcaldes van 
poder conèixer les principals 
novetats del projecte del Pla 
Territorial de les Comarques 
Centrals, que inclou l’Anoia, 
en una sessió informativa a 
càrrec de Juli Esteban, director 
del programa de planejament 
territorial del Departament de 
Política Territorial, i de Joan 
Fortuny, coordinador del pla.

Per la seva banda, el vice-
president quart del Consell 
Comarcal, Carles Casanova, va 
explicar es promourà un estudi 
de l’estat de les instal·lacions 
esportives de la comarca, i va 
anunciar que s’ha signat un 
conveni amb l’Administració 
Oberta de Catalunya per imple-
mentar tràmits on-line en les 
pàgines web dels Ajuntaments. 
Així mateix, va informar que 
la Secretaria de Telecomuni-
cacions projecta construir tres 
noves torres a Bellprat, Rubió i 
Veciana per oferir els serveis de 
banda ampla, TDT i telefònia 
mòbil i, així, posar el punt final 
als problemes de cobertura i 
recepció que pateixen aquests 
municipis.

El Ple del Consorci de l’Alta Anoia va 
elegir nou President

Reunit en sessió constituti-
va, el Plenari del Consorci 

va elegir Pere Masana i Nadal 
nou President de la Corpora-
ció. El Consorci que es va crear 
a l’any 1999 està format per 
la Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarca de l’Anoia, els 
dotze Ajuntaments que con-
figuren territorialment l’Alta 
Anoia, els sindicats i l’associ-
ació pel desenvolupament de 
l’Alta Anoia, que ha tingut des 
de la seva creació com a pre-
sidents als Alcaldes de Pujalt i 
Copons, Antoni de Solà i Jordi 
Bertran enceta ara una nova 
etapa amb la major part dels 
seus membres renovats arrel 
del resultat de les passades 
eleccions municipals.

En Pere Masana és de 
Vilamajor, Enginyer Agrò-
nom de professió, i regidor de 
l’Ajuntament de Pujalt des de 
l’any 2003 i s’ha significat en 
els darrers temps en els seus 
estudis sobre les varietats de 
cigronet de l’Alta Anoia, del 

qual és productor en la seva 
explotació agrària familiar.

El nou President va agrair 
el suport al plenari en la seva 
presa de possessió del càrrec 
i va explicar que actua com a 
cap visible d’un grup de gent 
jove que va ser elegida en 
les darreres eleccions i que la 
intenció d’aquest grup és con-
solidar la tasca realitzada per 

l’equip anterior i fer front als 
nous reptes que es presenten 
en el món rural a l’Alta Ano-
ia com ara la possibilitat de 
poder col·laborar en la gestió 
d’un programa LEADER de la 
Unió Europea que possibilita-
ria endegar projectes de gran 
interès per la zona.

Oriol Pujol reafirma 
el suport de CiU a la 
regidora de Vallbona

El sopar que Convergència 
va organitzar dimecres pas-

sat a Vallbona serví per sege-
llar públicament el suport que 
el partit nacionalista dóna a 
la seva regidora de Vallbona, 
Mercè Saumell. Nombrosos 
alcaldes i regidors de Conver-
gència, i també electes d’Unió 
Democràtica, es van reunir a 
la Sala Polivalent de l’Ajunta-
ment de Vallbona en senyal de 
reconeixement a la tasca de la 
nova regidora nacionalista, que 
s’havia vist envoltada d’una 
inesperada polèmica en veure 
com una part dels integrants 
de la llista electoral que ella 
encapçalava li girava l’esquena 
i l’acusava de transfuguisme. 
Saumell manifestà sentir-se 
satisfeta de l’escalf rebut de 
CiU i augurà “un punt i final a 
aquesta situació convulsa”.

Tant els càrrecs electes 
comarcals com el nou portaveu 
parlamentari nacionalista, Ori-
ol Pujol Ferrussola, van fer cos-
tat a Saumell i l’encoratjaren 
a lluitar per una alcaldia que 
en les darreres legislatures ha 
estat en mans del PSC. Mercè 
Saumell --que fou l’encarrega-
da d’obrir el torn dels parla-
ments-- amb el seu discurs esvaí 
qualsevol ombra de dubte de 
transfuguisme i augurà un tre-
ball constant fruit de la nova 
política de treball desinteressat 
aplicada per l’actual equip de 
govern, format per ella matei-
xa i per l’alcalde i els regidors 
d’Esquerra Republicana.

Saumell també agraí la 
presència i el suport del fill de 
l’expresident de la Generalitat, 
que ja l’acompanyà en la dar-
rera campanya electoral. Pujol 
Ferrussola, directe i contundent 
en les seves afirmacions, lloà 
un cop més la valentia de Sau-
mell i demanà als electes ano-
iencs un esforç per repensar 
el motor del catalanisme, en 
la línia del discurs fet poques 
hores abans per Artur Mas. El 
portaveu nacionalista al Parla-
ment centralitzà els seus atacs 
en la política “de perfil baix” 

duta a terme pel PSC i afirmà 
que “CiU és l’enemic a batre. 
Nosaltres, que vam construir 
els pilars d’aquest país, ara fem 
nosa”. Pujol lamentà el poder 
aconseguit pel PSC --“mai 
havien tingut tant poder amb 
tants pocs vots”--, i assimilà la 
política catalana actual amb 
un partit de futbol jugat en 
un camp enfangat. Oriol Pujol 
criticà projectes del Govern 
d’Entesa, com el decret llei 
de mesures urbanístiques, el 
cànon d’incineració de residus 
o la llei relativa al subministra-
ment elèctric, i els considerà 
“un atac a l’autonomia local”. 
Pujol va declarar que conside-
rava necessari fer una sacsejada 
al país a fi de poder governar i 
liderar Catalunya un altre cop. 

Interrogat per la militància, 
Pujol considerà necessari resol-
dre aspectes com la publicació 
de les balances fiscals i afirmà 
que l’acció dels polítics està 
desacreditada. Pujol demanà 
a la parròquia nacionalista un 
esforç per aconseguir implicar-
se i liderar la societat civil, “ja 
que avui no n’hi ha prou amb 
la política per fer país”. 

Després de reconèixer que 
Catalunya està afeblida com a 
país i que la política primer del 
Tripartit i després del Govern 
d’Estesa ha fet que Catalunya 
no sigui respectada a Espanya, 
Pujol demanà un esforç d’au-
toestima per “evitar que ens 
prenguin el país tal com ens 
l’imaginem”.

Acompanyat de consagrats 
dirigents convergents com 
Joan Torra, Jaume Guixà, Enric 
Senserrich o Joan Raventós, el 
portaveu nacionalista s’envol-
tà també de nous valors com 
l’alcaldable per Igualada, Marc 
Castells, la també regidora 
igualadina Maria Senserrich o 
la mateixa regidora vallbonen-
ca Mercè Saumell.

En acabar l’acte, Saumell 
manifestà la seva satisfacció 
per la consolidació de la nova 
secció local de Convergència.
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Es presenten els resultats 
de FADES, un programa 
europeu per facilitar la 
inclusió laboral i social de 
les dones

El Museu de la Pell d’Iguala-
da i Comarcal de l’Anoia va 

acollir divendres passat la pre-
sentació dels resultats del pro-
grama de cooperació transna-
cional FADES (Facilitar l’Accés 
de les Dones als Serveis) que té 
com a objectiu principal desen-
volupar un model d’intervenció 
integrada que faciliti l’accés i 
la permanència de la dona al 
mercat laboral i la seva inclusió 
social. FADES és una iniciativa 
conjunta dels integrants del pro-
jecte europeu Equal-Hinterland, 
liderat pel Consell Comarcal de 
l’Anoia, i d’aquesta mateixa 
experiència a Itàlia, a la regió 
de la Toscana (Equal-Rail).

Durant el matí, represen-
tants institucionals i tècnics de 
Hinterland i Rail han partici-
pat en diverses taules rodo-
nes i conferències per donar a 
conèixer els resultats aconse-
guits amb el programa FADES. 
La jornada ha comptat amb la 
participació d’una seixantena 
de persones, entre els respon-
sables de Hinterland i la dele-
gació italiana. Durant les ses-
sions també s’ha presentat un 
còmic sobre la conciliació de 
la vida familiar i laboral editat 
en el marc del projecte FADES, 
i un DVD que recull, per mit-
jà d’entrevistes personalitza-
des, l’experiència de diverses 
dones que s’han format en les 

actuacions de Hinterland i Rail 
i que han aconseguit trobar 
feina. Igualment s’ha donat a 
conèixer una guia elaborada 
pel grup de treball català-italià 
en què es recullen els principals 
elements comuns que han de 
permetre lluitar contra l’exclu-
sió laboral i social de la pobla-
ció femenina.

 A l’acte hi han assis-
tit representants de totes les 
comarques on s’ha aplicat el 
programa Hinterland (Alt i 
Baix Penedès, Anoia, Segarra, 
Bages, Garraf i Lluçanès), així 
com dels socis sectorials que hi 
han pres part: la Diputació de 
Barcelona, el Servei d’Ocupació 
i el Departament d’Educació de 
la Generalitat, i l’Institut Català 
de les Dones, entre d’altres. Per 
part del Consell Comarcal hi 
ha assistit el president, Xavier 
Boquete, i els responsables 
institucionals de Hinterland: el 
vicepresident Jordi Mercader i 
el conseller Joan Torras.

Altres finalitats dels progra-
mes Equal Hinterland i Equal 
Rail, promoguts pel Fons Social 
Europeu, han estat millorar les 
perspectives d’ocupació cap a 
sectors emergents, tenint en 
compte la conciliació de la vida 
familiar i laboral, i desenvolu-
par estratègies de cooperació 
entre les diverses institucions 
locals i comarcals participants.

Av. Barcelona, 188 - 08700 IGUALADA - Tel. 93 803 29 65

Xerrada sobre el canvi climàtic 
a Castellolí

Diumenge passat, dia 24, la 
Cooperativa de Castellolí 

va acollir una xerrada organit-
zada per la regidoria de medi 
ambient de l’Ajuntament de 
Castellolí.

Uri Riu, psicòleg i formador 
ambiental, sota el títol “Humor 
sostenible: el canvi climàtic”, 
va oferir una xerrada que va 
dividir en tres apartats: Primer 

una xerrada amb tocs d’hu-
mor per informar i conscienciar 
sobre els problemes ambien-
tals que ens afecten a tots els 
habitants del planeta; a con-
tinuació la pel·lícula l’Al Gore 
“Una verdad incómoda”, un 
contundent i preocupant retrat 
de la situació del planeta, i per 
acabar un debat amb el públic 
assistent.

La xerrada i el posterior 
debat que Uri Riu va moderar 
va girar al voltant de dos eixos 
principals molt lligats entre ells, 
el canvi climàtic i el reciclatge, i 
tot amb un toc d’humor que va 
fer molt amè l’acte i que aju-
da a conscienciar sobre aquest 
preocupant tema que ens afec-
ta a tots. 

“Taller del terrisser” de Capellades rep 
una ajuda de l’Obra Social “la Caixa”

Dijous de la setmana pas-
sada es signar el conveni 

d’ajuda que l’Obra Social la 
Caixa va atorgar a La Comuni-
tat Cristiana Evangèlica Taller 
del Terrisser, pel seu projecte 
de reobertura del centre d’aju-
da a la dona Taller del Terrisser.

Aquesta ajuda s’emmar-
ca en la convocatòria de Llui-
ta contra la Pobresa i l’Exclu-
sió Social que ha seleccionat 
un total de 36 projectes a 
Barcelona.

Els projectes seleccionats 
potencien accions adreçades 
a l’acollida, l’acompanyament 
i el suport a les persones que 
viuen situacions de margina-
litat o que es troben en risc 
d’exclusió social, amb l’objectiu 
de contribuir a 

El projecte de la 
Comunitat Cristiana 
Evangèlica Taller del 
Terrisser 

A Capellades la Comunitat 
Cristiana Evangèlica Taller del 
Terrisser posa en marxa un pro-
jecte de reobertura del centre 
d’ajuda a la dona Taller del Ter-
risser, amb millors instal·lacions, 
per a estades curtes. El projecte 
inclou reobrir el Taller del Ter-
risser com a centre de rehabi-
litació, a més de centre socio-
cultural on atendre a dones en 

estades de dos a sis dies, i fins 
i tot només sessions d’aconse-
llament. També hi podrà haver 
trobades familiars, ensenyar-hi 
diferents oficis, donar la pre-
paració acadèmica de Graduat 
Escolar, perquè al sortir puguin 
trobar una feina més fàcilment. 
La casa que s’utilitzava fins ara 
només tenia una cisterna per 
recollir l’aigua de la pluja, hi 
ha un generador petit i bateri-
es per la il·luminació, però amb 
molt poca potència. És neces-
sari adquirir un generador 
més gran, transformadors més 
potents i bateries de més capa-

citat. L’Institut La Comunitat 
Cristiana “Taller del Terrisser” 
es va fundar el juny de 1983 
amb la intenció d’ajudar a 
dones amb gran risc d’exclusió 
social. A petició de la Genera-
litat, el 1994 es va inscriure en 
el departament d’Associacions 
amb el nom d’Associació per 
la Rehabilitació de Toxicòmans 
Taller del Terrisser. L’Obra Soci-
al “la Caixa” col·labora amb 
aquesta entitat amb una ajuda 
de 18.000 euros.

Signatura, entre Laura López Solà, directora del centre “Taller del Terrisser” i el 
director de l’oficina de “la Caixa” a Capellades, Vicenç Estruch
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INTERIOR-PERSONAL
Rbt/ENCARREGAT MERCAT LT

A N U N C I

Per seleccionar, mitjançant concurs oposició, 

UN/A COORDINADOR/A DEL MERCAT, 
amb caràcter laboral temporal mitjançant 

contracte d’obra o servei i amb jornada completa.

Horari:
Dilluns Festiu
Dimarts 9 a 13 hores
Dimecres 6.30 h a les 14.30 h
Dijous 9 h a 13 h i de 19 a 20.30h
Divendres 8.30h a 13 h i de 19 a 21 h
Dissabte 6.30 a 14.30 h
Diumenge 1 hora

Sistema de selecció: Concurs oposició lliure.

Presentació de sol·licituds: Fins el dia 10 de desembre de 2007.

Documentació a presentar: 
Tenir una edat mínima de 16 anys i no superar l’edat de jubilació 
legalment establerta.
Fotocòpia del DNI.
Certifi cat d’estudis primaris i/o escolaritat  i experiència durant un 
mínim de 3 anys en funcions d’encarregat/ada o coordinador/a en una 
empresa industrial o de construcció, pública o privada amb un mínim 
de 15 treballadors. (L’experiència utilitzada com a requisit no podrà 
valorar-se en aquesta fase i, en tot cas, s’ha de fer constar la que es 
presenta com a requisit o com a mèrit.).

Documentació dels mèrits que es vulguin valorar.

Tota la documentació exigida en la convocatòria referent als requisits 
i mèrits del concurs s’hauran de reunir i acreditar mitjançant fotocòpia 
compulsada dins del termini de presentació d’instàncies. Només es 
valorarà la documentació que es presenti mitjançant documents originals 
o fotocòpies compulsades.

Les bases de selecció estan a disposició dels/de les interessats/ades a 
l’Ajuntament d’Igualada, Plaça de l’Ajuntament, 1, on es podran presentar 
les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu dins del termini indicat 
anteriorment.

Data de selecció: Dia  12 de desembre de 2007.

Hora: 9 h.     
 
Lloc: Escola Municipal de Música, Passeig Verdaguer, 84-86.

L’alcalde
Jordi Aymamí i Roca

Igualada, 21 de novembre de 2007

Emotiu homenatge al 
mestre Joan Just i Bertran

Una setantena de persones 
van trobar-se dijous passat 

a la Biblioteca Central d’Iguala-
da per participar a l’homenat-
ge al mestre Joan Just i Bertran 
(Sant Cugat Sesgarrigues, 1897-
Igualada, 1960), una de les figu-
res més importants de la música 
a Igualada. L’acte va comptar 
amb la presència de les filles del 
Mestre Just, Antònia i Teresa, 
així com altres professionals i 
aficionats a la música. Amb 
aquest homenatge, la Biblioteca 
i l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada (EMMI) han volgut 
celebrar la festa de la patrona 
dels músics, Santa Cecília.

L’homenatge va començar a 
la sala d’exposicions de la Bibli-
oteca, on els músics del grup 
Ensemble van interpretar Boab-
dil i dues cançons tradicionals 
catalanes harmonitzades pel 
mestre Just. Després els assis-
tents van passar a la sala d’ac-
tes, on van poder apropar-se a 
la figura del músic en una taula 
rodona moderada per Pepita 

Jorba. En aquesta tertúlia van 
participar-hi les filles del mes-
tre Just; l’organista Lluís Victo-
ri; Jordi Dalmau, autor del lli-
bre Petita història del mestre 
Just; i els professors de música 
M. Teresa Roig i Josep M. Oriol. 
Tots els tertulians van recordar 
les diverses facetes d’aquest 
igualadí que es va dedicar a 
l’ensenyament de la música i a 
la recuperació i harmonització 
de moltes melodies folklòriques 
que s’estaven perdent. A més, 
també va ser el fundador de 
l’orfeó mixt de l’Ateneu i de la 
banda municipal d’Igualada, a 
més de director del conserva-
tori de l’Ateneu Igualadí. Jordi 
Dalmau va recordar aquí que ell 
es pensava que feia la biografia 
d’un músic “i vaig veure que el 
que estava fent era la biografia 
d’una excel·lent persona”.

Per completar l’homenat-
ge la Biblioteca ha dedicat una 
exposició al mestre Just, que es 
podrà visitar al vestíbul fins el 
dia 7 de desembre.

“Retalls” d’activitats de 
l’Escola Àuria

L’escola Àuria fa anys que està 
oferint un servei a tots els 

alumnes amb necessitats espe-
cífiques d’Igualada i comarca de 
l’Anoia.

D’ara endavant volem donar 
a conèixer la nostra escola i 
tot el que s’hi està treballant, 
d’aquí doncs, els petits “retalls” 
de la nostra vida quotidiana.

Us comencem explicant que 
a la nostra escola hi ha molta 
vida i volem que sigui així, cada 
classe té el nom d’un color i ens 
agrada molt.

A l’hora de treballar ens 
agrupem per seccions d’acord 
amb les competències de cada 
alumne i les edats. Cada secció 
adapta el currículum a les neces-
sitats individuals de cada alum-
ne i s’organitza amb grups fle-
xibles, tallers, treball en racons, 
itineraris individuals...

Avui us expliquem la festa 
de Santa Cecília, patrona dels 
músics, doncs a l’escola ho cele-
brem tot i en especial totes les 
festes tradicionals del país:

Els alumnes del TVA (Transi-
ció a la Vida Adulta), varen anar 
a la biblioteca comarcal a visitar 
l’exposició del Mestre Just.

Les classes Liles i Verds, ana-
ren al concert de Santa Cecília a 
càrrec de la JOSA aleví al teatre 
de l’Ateneu.

Les classes Carbasses, Blaus, 
Roses i Verds han organitzat 
una “Setmana musical”, cada 
dia han tingut audició de dife-
rents tipus de música: òpera, 
ètnica, rock, balls de saló i per 
acabar concert de guitarra a 
càrrec d’en Paco Ramon, i el cor 
de veus femenines Exaudio van 
oferir un concert per les classes 
Vermells, Blancs i Grocs
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Vingui a triar el regal més útil per aquestes Festes!
Estem a: C/ Alemanya, 47 - Pol. Industrial 

 08700 Igualada - Tel. 938 045 801

El Centre Virgen del Rocio 
porta les seves danses a 
França

Els montbuiencs Cristina 
Morente, Arantxa Urba-

no, Rocio Garcia, i Fran Nie-
to, amb l’acompanyament del 
coreògraf Sebastian Cano (el 
taranto), van ser dissabte a la 
quinzena edició de la Cultu-
ral Espanyola que es celebra-
va a la localitat francesa de 

Marsella. En aquesta trobada 
els montbuiencs hi van presen-
tar un espectacle nou basat 
en el ball fusió. Un ball on es 
barreja el ball clàssic espanyol, 
el flamenc fusió, la dansa del 
ventre, les sevillanes i la rumba. 
L’actuació va durar una hora i 
quart aproximadament.

Primer acolliment a 
l’Ajuntament d’Òdena

El dissabte 24 de novembre 
es va celebrar a l’ajunta-

ment d’Òdena el primer acolli-
ment civil. La regidora d’aten-
ció ciudadana Anna M. Garcia 
va conduir la cerimònia. A l’ac-
te es va citar l’article 29 de la 
convenció de l’ONU sobre els 
drets de l’infant de l’any 1989. 
Seguidament els articles 27 i 39 
de la Constitució i l’article 17 
de l’Estatut també van ser punt 
de referència a la cerimònia.

La regidora va comentar 
l’acceptació del compromís per 
part dels pares i padrins i es va 
cloure l’acte amb les signatures 
per part dels padrins i pares 
del nadó.

El nen acollit va néixer el 
15 d’abril de l’any 2007 i es diu 
Ulises Caldito Garcia. Els pares 
són en Jordi Caldito Santano 
i la Jordina Garcia Méndez. 
Aquesta família viu al nucli 
odenenc del Barri de Sant Pere.

L’IES Joan Mercader respon a la crida a 
la solidaritat als alumnes de tot l’Estat

Dijous a primera hora del 
matí els alumnes de l’IES 

Joan Mercader van realitzar 
una concentració en contra 
l’actitud racista, xenòfoba i vio-
lenta de qualsevol sector de la 
societat, arrel dels fets ocorre-
guts a Madrid, quan van assas-
sinar un jove, i en suport de 
la víctima i la seva família. En 
aquesta concentració de dijous 
22 de novembre es va llegir 
el següent manifest: “El pas-
sat 11 de novembre de 2007, 
Carlos, un jove de 16 anys va 
morir assassinat a mans d’un 
grup feixista a l’interior d’una 
parada de metro. Alguns dels 
nois que eren amb ell encara 
s’estan recuperant a l’hospital; 
un d’ells també ferit amb una 
punyalada a l’altura del pulmó.

En el moment de l’agressió 
s’estava celebrant una mani-
festació en contra de la immi-
gració convocada per Demo-
cracia Nacional, autoritzada 
per la Delegada del Govern de 
Madrid.

Cal tenir en compte que 
alguns mitjans de comunicació 
han tractat el tema com si fos 
una baralla entre bandes, com 
si es tractés d’una baralla més 
entre joves. Han amagat que 
el que ha passat és l’assassinat 
d’un jove d’esquerres a mans 
d’un militar.

Així mateix, també denun-
ciem la passivitat que hi ha 
davant les bandes neonazis i 
feixistes per part de les forces 
de seguretat. És intolerable 
que aquests individus continu-
ïn la difusió d’ideologies feixis-
tes i racistes arreu del país amb 
actes legalitzats.

Per tot això el Sindicat d’Es-
tudiants ha convocat avui una 
vaga general d’estudiants a 
Madrid i ha fet una crida a la 
solidaritat als alumnes de tot 
l’Estat.

Amb aquest acte volem 
donar suport i consol a la famí-
lia i coneguts d’en Carlos. Des 
d’aquí hem volgut fer-nos sen-
tir amb les paraules, deixant de 
banda el silenci i condemnant 
qualsevol acte de brutalitat 
d’aquestes bandes. Els estudi-

ants i la societat hem de pren-
dre consciència que actituds 
violentes com aquestes no són 
només un fet puntual, sinó que 
són fets que passen dia rere 
dia.

“Primer es van endur els 
negres, / però a mi no em va 
importar, jo no ho era.

Després es van endur els 
jueus, / però a mi no em va 
importar, jo no ho era.

Després es van endur els 
capellans, / però a mi no em va 
importar perquè jo no ho era.

Tot seguit van endur-se uns 
comunistes i, / com que jo no 
ho era, tampoc em va impor-
tar.

Ara se m’emporten a mi, 
però ara ja és massa tard.” Ber-
tol Brecht.

Finalitza amb èxit el curs de pintura al 
Centre de l’Espelt

Al Centre de l’Espelt, que va 
començar aquesta passa-

da tardor les seves activitats, al 
llarg d’aquests mesos ha realit-
zat el segon taller de pintura 
sobre roba, les participants del 
qual han pogut realitzar dife-
rents treballs pintat coixins, 
cortines, bosses, estovalles…

Cal destacar que la darrera 
sessió del curs, que ha tingut 
una molt bona acollida, es va 

realitzar ahir dimecres, i com 
a cloenda els treballs realitzats 
seran mostrats en una exposi-
ció que estarà oberta al públic 
el cap de setmana de l’1 i 2 
de desembre, el dissabte de 5 
a 8 de la tarda i el diumenge 
d’11 a 1 del matí, al Centre de 
l’Espelt perquè tothom pugui 
gaudir-ne.

D’altra banda, destacar que 
el Centre de l’Espelt continua 

amb les seves activitats; setma-
nalment hi ha un grup d’Esplai 
MIJAC Espelt, que realitza acti-
vitats de lleure per als infants 
de 6 a 14 anys, i també que 
el Centre obre les portes per 
poder gaudir de tots els partits 
del Barça per a tots els socis del 
centre, veïns de l’Espelt i a tot-
hom qui ho desitgi.

Centre de l’Espelt

El Club de lectura de la Biblioteca se’n va 
d’excursió al Saló del Llibre de Barcelona

Seguir el joc de les rutes lite-
ràries, participar en tertúli-

es, triar i remenar entre milers 
de llibres de tots els gèneres i 
passar-s’ho d’allò més bé. Això 
és el que van fer la setmana 
passada la trentena de perso-
nes que van visitar el Saló del 
Llibre de Barcelona. La sorti-
da estava organitzada per la 
Biblioteca Central d’Igualada 
i anava adreçada als assistents 
del Club de lectura. 

El grup igualadí es va endur 
una bona sorpresa al Saló del 
Llibre, en descobrir entre les 

activitats programades la pre-
sència de l’escriptor igualadí 
Antoni Dalmau. I és que una 
de les Rutes literàries del joc 
proposat a l’estand de la Xarxa 
de Biblioteques de la Diputa-
ció estava dedicada a l’autor. 

La ruta en qüestió parlava del 
món adober, que és l’eix cen-
tral del llibre Capsa de records 
de Dalmau. En aquest mateix 
estand els assistents van poder 
escoltar el recital que Empar 
Moreno va fer amb textos 
d’aquestes rutes literàries. 

Una altra activitat en què 
va participar la comitiva igua-
ladina va ser la tertúlia amb 
l’escriptor i periodista Francis-
co González Ledesma, que va 
aplegar nombrosos assistents 
en un dels espais del Saló del 
Llibre.
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Faust, la festa d’hivern d’Igualada, 
fou tot un èxit

El passat cap de setmana es 
van dur a terme a Igualada 

els actes de les festes de Sant 
Faust, una festivitat impulsada 
per l’organització juvenil “La 
Coll@nada”, amb un èxit nota-
ble. La iniciativa pretén dotar 
Igualada d’una Festa Major 
d’hivern i ampliar així el calen-
dari de festivitats populars de 
la ciutat.

Els actes s’iniciaren dissab-
te, passades les 8 del vespre, 
a la plaça Pius XII amb el pre-
gó de la festa, organitzat per 
la colla del Guettho. El pregó 
estava centrat en la figura d’un 
jove, el Faust, que comparava 
la seva vida amb la del perso-
natge de Faust, essent del tot 
contraposada. L’espectacle va 
combinar projeccions, música 
i interpretació. L’activitat va 
concentrar més de dos cente-
nars de persones a la plaça Pius 
XII desafiant el fred.

Tot seguit es donà pas a 
una botifarrada popular que 
ajudà a passar l’estona, orga-
nitzada per la colla Can Cri, 
gràcies també a una envestida 
de grans dimensions que feia 
la funció de “calefacció”. Tot 
seguit, amb temperatures al 
voltant dels 0º, fou el torn de 
l’esperada “Fura del Faust”, un 
joc de nit pels carrers més cèn-
trics d’Igualada, organitzada 
per les colles del Lakul i la Qua-
drilla. Es composaren 6 grups, 
identificats cada un d’ells amb 
un tapacolls de color diferent. 
Tot seguit, la figura del Faust 
va fer entrada a la plaça, que 
va ser l’autèntic dinamitzador 
del joc. Els jocs es succeïren 
per la plaça Pius XII, la plaça 
de l’Ajuntament, plaça de la 
Creu, Rambla i plaça de Cal 
Font, i consistiren en una cursa 
de relleus, apilament de cai-
xes, estirar la corda, un eslà-
lom per mostrar l’habilitat de 
beure en porró... entre d’altres. 
Aquest seguit de proves van 
ser de gran espectacularitat i 
sempre amb molt bon ambient 
i civisme. Com a fet anecdò-
tic i notori, cal destacar el nou 
rècord d’Igualada d’apilar cai-

xes per sota. En aquesta prova 
totes les colles anaven supe-
rant els registres fins arribar a 
l’espectacular pila de 37 caixes, 
de més de 7 metres i mig d’al-
çada, realitzada pel grup “La 
que està caient” (nom molt 
apropiat per a la prova).

El joc va comptar amb uns 
cent cinquanta participants, 
majoritàriament joves, acom-
panyats de dues envestides 
mòbils. Després d’un final 
molt ajustat, s’imposà la colla 
dels “blaus” i es va fer l’en-
trega de premis a la plaça de 
Cal Font, a més d’un petit mos 
per a tothom. Durant la prova 
es presentà la Faustina, la dol-
ça beguda que acompanyà la 
festa.

El diumenge al matí es va 
celebrar una participada cer-
cavila amb nombrosos grups 
de cultura popular de la ciutat 
que van voler col·laborar acti-
vament, com és el cas dels Dia-
bles d’Igualada (amb el drac de 
la ciutat), el grup de percussi-
ons Protons, Els petits diables 
d’Igualada i el Pixapólvora amb 
els seus tabals, del Bisbalet 
acompanyat pels gegantons, 
els capgrossos estrenats aquest 
any i els seu nombrós grup 
de gralles i tabals, l’associació 
Dessota fent ballar els gegants 
de Sant Ignasi, els grallers de 
Gallarda i tancant la cercavila 
els grallers d’Igualada amb una 
gran varietat i riquesa musical. 
Aquest acte va ser organitzat i 
coordinat pel grup Mal de cap 
que encapçalava la cercavila i 
amb aquest acte donava per 
tancada la celebració del seu 
cinquè aniversari. Des de l’or-

ganització es va fer el màxim 
per respectar les activitats que 
en aquell moment s’estaven 
desenvolupant durant el recor-
regut i els establiments comer-
cials i agrair la paciència de 
l’Agrupació Sardanista i Xarxa 
per les incomoditats ocasiona-
des. 

El recorregut es va ini-
ciar a la plaça Pius XII i seguí 
per la Rambla fins a la plaça 
de Cal Font, on es va fer una 
parada i exhibició de tots els 
grups, la cercavila va acabar al 
parc de l’Enxub, on s’hi cele-
brà una macarronada popular, 
organitzada per la colla de les 
Mosses. Amb un bon ambient, 
unes dues-centes persones van 
gaudir d’uns bons macarrons. 
Els actes es clogueren amb un 
animat “cara o què?” musical, 
a càrrec de la colla de Ca La 
Iaia, que va posar punt i final 
a la festa.

Val a dir que aquesta inici-
ativa popular de la Coll@nada 
ha tingut una bona acollida 
i s’espera en els propers anys 
consolidar-la amb la implicació 
de les diferents colles de cul-
tura popular de la ciutat, amb 
les persones que fan possible 
la festa major a l’estiu així com 
de l’ajuntament igualadí. Val 
a dir que des de l’organitza-
ció agraïm la participació i col-
laboració de totes les persones, 
colles i associacions que han 
fet possible la festa i volem 
remarcar que durant tot el cap 
de setmana diverses entitats 
igualadines han mostrat la seva 
simpatia per la iniciativa i han 
mostrat un interès per poder 
participar en properes edicions.

Visita dels alumnes de l’Escola 
Universitària a Industrial Igualadina SL

El dimecres dia 21 de novem-
bre, els alumnes de l’Esco-

la Universitària d’Igualada, en 
l’especialitat d’Adoberia, van 
realitzar una visita tècnica a 
l’empresa Industrial Igualadi-
na, SL, dedicada al pelat, des-
carnat, dividit i a l’adobament 
de pells, fins Wet-blue.

Aquestes visites fan que els 
alumnes tinguin un contacte 
molt directe amb les empreses 

del sector adober i alhora és 
una bona eina per ampliar els 

coneixements adquirits a les 
aules.
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La regidora Francina 
Gabarró creu que el 
Consell Comarcal no és 
realista a l’hora d’anunciar 
els projectes de cultura

La regidora de Cultura de 
Vilanova del Camí, Francina 

Gabarró va participar la set-
mana passada en la trobada 
de regidors de Cultura de la 
comarca convocada per l’ens 
anoienc. I tot i que no descarta 
continuar anant a les properes 
reunions afirma que no és seri-

ós crear expectatives i parlar 
de projectes per als quals l’ens 
anoienc no té pressupost. Per 
això diu que des de la conse-
lleria de Cultura haurien de ser 
més prudents i esperar a tenir 
confirmació de les ajudes o 
subvencions que esperen obte-
nir dels ens supracomarcals.

ICV-EUiA-EPM adverteix que el Consell 
Comarcal posa en perill els serveis de 
menjador i transport escolar 

El grup comarcal d’Iniciati-
va per Catalunya Verds 

– Esquerra Unida i Alternativa-
Entesa pel Progrés Municipal 
adverteix de les conseqüènci-
es que pot tenir la negativa 
del Consell Comarcal a signar 
l’addenda econòmica amb el 
Departament d’Educació de 
la Generalitat com a mesura 
de pressió per aconseguir aug-
mentar els recursos per a trans-
port escolar no obligatori. 

Els ecosocialistes consideren 
que és un acte de gran irres-
ponsabilitat perquè no sig-
nar-la implica no poder rebre 
diners ni per a transport esco-
lar obligatori ni per a menja-
dors escolars, la qual cosa posa 
en perill la prestació d’aquests 
serveis bàsics per a la població 
per la manca de fons propis del 
Consell Comarcal. 

És per això que ICV-EUiA-
EPM creu que el Consell hau-

ria d’estudiar amb més dete-
niment les conseqüències que 
poden ocasionar les pressions, 
de ben segur que hi ha altres 
maneres de fer entendre al 
Departament d’Educació la 
necessitat d’incrementar els 
fons que dedica al transport 
escolar no obligatori sense 
posar en perill el finançament 
immediat d’aquest i altres ser-
veis. 

22 famílies usen el servei de transport 
adaptat que gestiona el Consell Comarcal 

El departament de Benestar 
Social del Consell Comar-

cal de l’Anoia gestiona el ser-
vei de transport adaptat per 
a persones discapacitades de 
la comarca. Amb aquest ser-
vei, el Consell ha facilitat els 
darrers anys que les persones 
amb discapacitats que viuen en 
municipis anoiencs puguin rea-

litzar el seu treball en el Taller 
Àuria d’Igualada diàriament, 
contribuint així a millorar la 
seva qualitat de vida. 

En l’actualitat utilitzen 
aquest servei 22 famílies de la 
comarca.

Per  tal  de ser  usuari 
d’aquest servei cal disposar 
del certificat de disminució 

i treballar a l’empresa Taller 
Àuria, SCCL. Per a sol·licitar 
més informació, les persones 
interessades poden adreçar-se 
al Consell Comarcal de l’Anoia, 
a la pl. Sant Miquel, 5 d’Iguala-
da. També poden trucar al 93 
805 15 85 o enviar un correu 
electrònic a l’adreça s.socials@
anoia.cat.

Xavier Vendrell presentà el seu llibre 
“Disculpin les molèsties” a Igualada

Dijous passat dia 22, Xavier 
Vendrell,  vicesecretari 

general d’ERC, va ser a Iguala-
da per presentar el seu llibre 
titulat “Disculpin les molèsti-
es”. L’acte, que va tenir lloc a 
la seu d’Esquerra, va començar 
amb unes breus paraules de 
la diputada igualadina Mari-
na Llansana en que va presen-
tar breument l’autor del llibre 
davant el nombrós públic assis-
tent que omplia la sala.

Tot seguit, Xavier Vendrell 
va procedir a presentar l’obra 
que ell mateix defineix com 
un llibre que explica un seguit 
d’anècdotes que repassen 
breument la història d’Esquerra 
i les estratègies que ha seguit 
aquest partit en els últims anys. 
A més a més el llibre també 

recull els secrets més ben guar-
dats d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i de l’actual govern, 
fa una anàlisi crítica i sense 
pèls a la llengua de tot el que 
es cou dins i fora del Govern: 
les negociacions per l’Acord 
del Tinell, l’enrenou arran de la 
trobada de Carod amb ETA, la 
polèmica sobre la Carta Finan-

cera d’Esquerra, la retallada 
de l’Estatut pactada per Mas 
i Zapatero, les relacions amb 
CiU, etc. 

L’acte es va cloure amb un 
petit torn obert de paraules 
entre el nombrós públic assis-
tent. 

El PP reclama a Aymamí que apliqui les 
ordenances respecte els gossos en els 
espais públics

Pere Calbó, Portaveu del 
Grup Popular a l’Ajunta-

ment d’Igualada, ha reclamat 
“a l’Alcalde d’Igualada que 
apliqui les Ordenances Munici-
pals de les persones, els béns i 
la tinença d’animals a aquells 
propietaris que no recullin de 
l’espai públic les defecacions 
dels seus gossos”, tot recordant 
l’article 22.2.20.

El Portaveu Popular ha dit 
que “d’acord amb les dades 
facilitades per l’Alcalde d’Igua-
lada, en els anys 2005 i 2006, 
el Govern Municipal no va 
imposar cap sanció per aquest 
motiu. En el 2007, ha impo-
sat tres sancions, però en una 
d’elles les al·legacions ha estat 
estimades. Per tant, el missatge 
que transmet el Govern Muni-

cipal és d’absoluta impunitat 
envers aquest comportament 
incívic.”

El regidor popular ha recla-
mat “a l’Alcalde que, com a 
primer pas, endegui campa-
nyes de conscienciació envers 
els propietaris dels gossos i els 
faciliti estris per tal que puguin 
complir més fàcilment amb el 
seu deure cívic. 

Nova edició de “El Ple al 
Carrer” fulletó informatiu 
de l’Agrupació Vila de 
Capellades 

Divendres passat dia 23, Vila 
de Capellades - Candidatu-

ra d’Unitat Popular ha repartit 
pels diferents punts habituals 
una nova edició de “El Ple al 
Carrer”, en el qual es poden 
trobar el resum dels dos dar-
rers plens, l’ordinari del 7 de 
novembre i l’extraordinari del 
passat 14 de novembre. En 
aquesta ocasió s’han distribuït 

400 exemplars vist l’èxit de les 
dues primeres edicions, ja que 
en pocs dies no en quedava 
cap. Aquest, a part de poder-se 
aconseguir en els diversos forns 
i estancs de la vila en format 
paper, també el podeu trobar 
en la web: www.viladecapella-
des.cat

Vila de Capellades - Candi-
datura d’Unitat Popular

El llibre de Jordi Camins al 
Festival Internacional de 
Cinema de Muntanya

Diumenge passat 
es va clausurar a 

Torelló (Osona) el 25è 
Festival Internacional 
de Cinema de Mun-
tanya i Aventura, un 
dels més importants 
del món en el seu 
gènere. Independent 
del vessant competi-
tiu del certamen i dels films 
que s’hi presenten, durant els 
deu dies de durada del festi-
val s’hi poden trobar moltes i 
diverses activitats relacionades 
amb el món de la muntanya 
i la natura, com conferències, 
exposicions, projecció de pel-
lícules i reportatges en la sec-
ció no competitiva i relacionats 
amb els esports d’aventura, 
l’ecologia i el muntanyisme.

Cal destacar, en l’apartat 
de les exposicions, la que ha 
reunit un conjunt de fotografi-
es i retalls periodístics sobre els 
25 anys de celebració del fes-
tival, on s’ha reservat un Espai 
Editorial per exposar-hi una 
mostra de les millors novetats 
en llibres de muntanya, natu-
ra i aventura, i on aquest any 
ocupa un lloc destacat el lli-
bre de l’igualadí Jordi Camins 

“El canvi climàtic a 
les glaceres dels Piri-
neus. L’agonia de les 
masses de gel al Parc 
Natural Posets-Mala-
deta”.

Amb una finalitat 
de divulgació, coinci-
dent amb la de l’es-
mentat llibre sobre 

el canvi climàtic als Pirineus, 
d’apropar aquestes temàtiques 
a un gran nombre de perso-
nes, s’han exposat un conjunt 
de fotografies reunides sota 
el títol “L’aventura Antàrtica 
1897-1913” als aparadors dels 
comerços de la zona cèntrica 
de la població. Les 41 fotogra-
fies, d’una excel·lent presenta-
ció i interès històric, pertanyen 
al Centre de Documentació del 
Museu de la Muntanya de Torí.

Tant aquestes exposicions 
com la publicació del llibre 
sobre el canvi climàtic a les gla-
ceres dels Pirineus, coincidents 
en el temps amb la celebració 
de l’Any Polar Internacional 
(març 2007 a març 2009), mos-
tren el gran interès actual i 
conscienciació social en aques-
tes matèries. 
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Av. Barcelona, 70
08700 Igualada
93.803.77.93Sigui propietari 

pel preu d’un lloguer!!!

Promocions d’obra nova

LA VIVENDA A LA SEVA 
MIDA A RE/Max Habitat

MONTBUI IGUSIT

Pis de dues 
habitacions. 
Menjador de 18 m2. 
Excel.lents acabats. 
449 Euros/mes

MONTBUI C/ del Pont
Dúplex de 83 m2. 
Dues habitacions + 
terrassa + pàrquing. 
561 Euros/mes
Pis de 81 m2. 
Tres habitacions + 
terrassa + pàrquing. 
681 Euros/mes

VILANOVA 
DEL CAMÍ 
Barri de la Pau

Pis de 68 m2. Tres 
habitacions. 599,59 
Euros/mes
Dúplex 85 m2. 
Tres habitacions + 
terrassa. 
692 Euros/mes

ÒDENA

Pis de 51 m2. Dues 
habitacions. 
Excel.lents qualitats. 
549 Euros/mes

Operacions hipotecàries 
subjecetes a l’estudi, 
aprovació i condicions 
vigents per part de l’entitat 
fi nancera atorgant del 
préstec. 
Per a operacions de fi ns el 
100% del valor de tasació.

L’Ajuntament de Capellades explica 
als botiguers les seves propostes per 
potenciar el comerç 

L’equip de govern va convo-
car tots els comerciants de 

Capellades a una reunió per 
tal de presentar les seves líni-
es estratègiques, ideades per a 
impulsar el comerç capelladí.

La trobada va tenir molt 
bona acollida entre el sector, 
que hi va participar de manera 
significativa.

L’exposició va començar 
amb una anàlisi de l’acció rea-
litzada fins al moment, però 
amb l’objectiu clar de mirar 
endavant i apostar per inicia-
tives de futur, sempre que hi 
hagi consens entre els mateixos 
botiguers.

La primera proposta és 
la creació d’una zona ver-
da d’aparcament, és a dir, de 
temps limitat d’estacionament, 
al voltant de les àrees comer-
cials del centre de la vila. La 
mesura s’aplicarà, de moment, 

a la Plaça Verdaguer, C/ 11 de 
setembre i Plaça Sant Jaume. Si 
dóna bon resultat, s’extendrà 
la zona verda també a l’apar-
cament de la Plaça Catalunya i 
a un tram del carrer Abat Mun-
tadas. Es tracta de fomentar la 
rotació de vehicles, optimitzant 
el temps de compra.

Un altre dels punts que es 
va tractar a la reunió va ser el 
bus comercial que va impulsar 
l’Ajuntament per atraure com-
pradors de Cabrera, Canaletes, 

Can Ros, La Font del Bosc o Sant 
Elies. Hi ha dues línies de servei 
que l’any 2006 van tenir 2.321 
usuaris. L’Ajuntament subven-
ciona el 67% del cost d’aquest 
servei, que els botiguers valo-
ren de manera positiva.

Finalment, també es va par-
lar de l’Associació de Comerç 
i Serveis, entitat que hauria 
d’acollir tots els botiguers de 
la vila, i que cal tornar a poten-
ciar.

Bona resposta al Sopar solidari a Montbui

Èxit total d’assitència al sopar 
solidari que va organitzar la 

nova entitat Montbui Solidari 
per ajudar els camps de refu-
giats dels pobles saharauis. La 
vetllada es va fer dissabte al 
vespre als locals parroquials de 
Montbui, i va comptar amb la 
participació de prop d’un cen-
tenar de persones.

En total es van recaptar 800 
euros. Uns diners que es van 
recollir a través de l’entrada 
que tothom havia de comprar 

per assistir al sopar. A la vetlla-
da també hi van ser presents les 
regidores locals Aurora Fernán-
dez, Regidora de Serveis Soci-
als, Sanitat i Gent Gran, i Sílvia 
Latorre, Regidora de Festes. 

La recaptació econòmi-
ca aconseguida amb aquest 
sopar solidari serà entregada 
personalment per alguns dels 
membres de l’entitat Montbui 
Solidari en el viatge que el mes 
de desembre faran a un dels 
camps de refugiats sahrauis.

Montbui Solidari és una 
entitat nova al municipi que ha 
sorgit de l’Associació Catala-
na d’Amics del Poble Saharauí, 
coneguda com a ACAPS Anoia, 
amb l’ajuda de l’Ajuntament 
de Montbui.

Cal dir que al vestíbul de 
L’Ajuntament, hi romandran 
exposades un seguit de foto-
grafies dels camps de refugiats, 
on es plasma la convivència als 
pobles saharauis.

Els representants del món del 
pubillatge d’Òdena van ser a Llançà

El cap de setmana del 26 al 
28 d’octubre la represen-

tació del món del pubillatge 
d’Òdena es van desplaçar a la 
localitat de Llançà, a la comar-
ca de l’Alt Empordà. Va ser el 
dissabte quan es va fer la Pro-
clamació de l’hereu i de la pubi-
lla de Catalunya 2007. Els que 
van optar a aquest títol van ser 
en David Saborido (Gironella) i 
la Pilar Molas (Puig-reig). I a la 
vegada es van triar els represen-
tants de les comarques barcelo-
nines, lleidatanes, tarragonines 
i gironines. 

Per aconseguir els títols 
representatius dins del món 
del pubillatge van fer l’examen 
escrit i oral. D’aquesta manera 
van haver d’examinar-se basant-
se en la cultura i en la història 
de Catalunya. El mateix dissabte 
es va celebrar el sopar de gala al 
poliesportiu.

Diumenge es va fer una cer-
cavila des de l’interior a la costa 

de Llançà. Els representants dels 
diferents municipis assistents 
van dur les ofrenes fins a la pla-
ça Major. En aquest mateix lloc 
es van fer els parlaments. Entre 
d’altres va parlar l’alcalde de 
Llançà, Pere Vila. El dinar que 
es va realitzar al poliesportiu 
va servir de cloenda per aquells 
dies de convivència. Recordem 
que aquestes activitats són 
organitzades des de Foment de 
les Tradicions Catalanes i reben 
el suport de l’ajuntament de 
Llançà.

Els nois i noies odenencs 
que representen el municipi no 

paren de moure’s per Catalunya 
assistint a diferents proclamaci-
ons. El passat 10 de novembre 
van ser a Puig-reig. Quan par-
lem d’ells ens referim al fadrí 
Pere Domènech, a la dama 
d’honor Blanca Jorba, a l’hereu 
Josep Vicenç Mestre, a la pubi-
lla també de l’any 2007-2008 
Dolors Farré i a la pubilla de la 
Catalunya Central Cristina Grau.

L’alcalde d’Òdena Francisco 
Guisado i la regidora de Fes-
tes Anna M. Garcia van gaudir 
també amb els representants 
d’Òdena d’aquesta proclamació 
celebrada a l’Alt Empordà.
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Darrera xerrada 
de l’Associació 
ARMPA

L’Associació per a la rehabi-
litació del malalt psíquic de 

l’Anoia, tanca el programa de 
conferències de tardor.

En aquesta darrera sessió 
de dimarts vinent, la psicòlo-
ga clínica Laura Jordan More-
no, parlarà sobre la relació i la 
comunicació entre el malalt i 
la família.

Serà com sempre a l’Espai 
Cívic Centre a 2/4 de 8 de la 
tarda.

Vols ser monitor 
al Saló de la 
Infància de 
Vilanova?

Des de la Fundació Sociocul-
tural Atlas es fa una crida 

a tots aquells joves interessats 
en fer de monitors/es al Saló 
de la Infància de Vilanova del 
Camí d’enguany, que es farà 
del 27 a 30 de desembre.

Els interessats encara poden 
presentar la sol•licitud a la 
Fundació Sociocultural Atlas al 
telèfon 938 05 57 92 o per cor-
reu electrònic a l’adreça atlas@
atlasfundacio.org.

Xerrada 
de l’actriu 
Mercè Comes 
emmarcada dins 
el Club 60 de 
Caixa Terrassa

Avui dijous, dia 29 de 
novembre, a les 17.30 

hores, l’actriu Mercè Comes 
farà una xerrada al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igualada. 

La conferència, que es titu-
la “S’aixeca el teló”, forma 
part del programa d’activitats 
del Club 60 de Caixa Terrassa a 
Igualada.

A Calaf, oberta la 
convocatòria de 
l’IMSERSO per als 
balnearis

Ja s’ha obert la convocatòria 
per inscriure’s a les estades 

als balnearis organitzades per 
l’IMSERSO. Així, tots aquells 
pensionistes que desitgin pas-
sar uns dies relaxants amb 
tractaments termals, ja poden 
adreçar-se als Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Calaf per tal 
de tramitar la inscripció. Per a 
més informació, podeu consul-
tar la pàgina www.seg-social.
es/imserso.

Missa Solemne d’obertura del 
nou Santuari de la Pietat

Com ens afectarà el Nou 
Claramunt?

La Plataforma Pla Director de 
l’Anoia i l’A ssociació per la 

Defensa de l’Aigua del Penedès 
i Anoia, conviden tothom a 
participar, demà divendres a les 
8 del vespre, a la conferència 
que impartirà Josep Solé, sobre 
“Com ens afectarà el Nou 
Claramunt?, un barri comple-
tament nou de blocs de pisos, 
projectat en terrenys agrícoles 

pel nou Pla Director de la Con-
ca d’Òdena, entre les poblaci-
ons de La Torre de Claramunt, 
La Pobla de Claramunt i el 
barri de La Rata, sense solució 
de continuïtat en cap dels tres 
nuclis i amb una població pre-
vista de 3.000 persones. 

La  xerrada es farà al Museu 
Molí  Paperer de Capellades

El proper diumenge, dia 2 
de desembre, tindrà lloc 

l’obertura solemne del nou 
Santuari de la Mare de Déu de 
la Pietat d’Igualada, copatrona 
de la ciutat, amb una Missa a 
les 12 del migdia, tot i que el 
temple ja porta setmanes obert 
al culte, tal com ha informat 

aquest setmanari. Convoquen 
a tots els fidels igualadins, l’Es-
cola Pia de Catalunya, l’Escola 
d’Igualada, la comunitat d’Es-
colapis de Montbui, i ens diuen 
que “serà un motiu de joia per 
poder compartir l’Eucaristia i 
la nostra estima a la Mare de 
Déu”.

Novena a la Immaculada

La novena de preparació a 
la festa de la Immaculada 

Concepció  tindrà lloc a la Par-
ròquia de la Sagrada Família 
d’Igualada, des de demà diven-
dres 30 de novembre fins al dia 
de la festivitat, el dissabte dia 
8 de desembre. Se celebraran 

els següents actes: Sant Rosari 
a 2/4 de 8 del vespre, i Missa 
a les 8 del vespre, predicada 
enguany pel Pare Salvador Rie-
ra i Mimó, escolapi igualadí. El 
diumenge dia 2 de desembre i 
el dia de la Puríssima la missa 
serà a 2/4 de 8 del vespre.

Matinal de teatre infantil 
de La Xarxa

Diumenge vinent, de nou, 
sessió de teatre infantil de 

La Xarxa; en aquesta matinal 
actuarà la companyia L’Este-
nedor que portarà l’obra de 
titelles “Petons”, on conten la 
història de l’Òscar, un nen de 
12 anys que s’ha tornat rebel i 
es nega, entre d’altres coses, a 
fer petons. 

La sessió començarà a 1/4 
d’1 del migdia, i es farà al Tea-
tre municipal L’Ateneu. El preu 
de l’entrada és de tres euros 
per als titulars del carnet de La 

Xarxa i cinc euros per al públic 
en general.

Reflexió sobre les 
violències contra les dones, 
al Centre Cívic de Fàtima

De l’1 al 21 de desembre, el 
Centre Cívic de Fàtima aco-

llirà la mostra “Punts de refle-
xió: Les violències contra les 
dones”, organitzada per l’Ins-
titut Català de la Dona i amb 
la col.laboració del Programa 
d’Igualtat de Gènere.

Aquesta exposició té com a 
objectiu provocar una reflexió 
per desfer prejudicis i visualit-
zar les discriminacions com a 
primer pas per modificar les 
mentalitats i canviar la cultura 
de la violència i la cultura de 
la pau

5ens Premis de Poesia 
Francesc Blancher

L’Ajuntament i la Biblioteca 
d’Artés (Bages) han tret la 

convocatòria de la 5a edició 
dels Premis de Poesia “Francesc 
Blancher”. El tema és lliure i 
s’estableixen tres categories: 
infantil (fins a 12 anys), juve-
nil (de 13 a 18 anys) i adult (a 

partir de 19 anys). El termini 
de presentació dels treballs 
s’ha fixat pel 14 de gener de 
2008. Per a més informació 
hom pot adreçar-se a la Biblio-
teca d’Artés, telèfon 93 830 50 
02, o bé per correu electrònic 
b.artes@diba.cat

L’enquesta demogràfica 
2007 passa per Piera

L’Institut d’Estadística de 
Catalunya ha començat a 

elaborar l’Enquesta demogrà-
fica 2007, que és estadística 
oficial inclosa en el Pla estadís-
tic de Catalunya 2006-2009, i 
en el que s’han escollit alguns 
habitatges de Piera. Alguns 
dels veïns i veïnes del municipi 
rebran en un termini de fins al 
30 d’abril del 2008, una noti-

ficació perquè responguin el 
qüestionari de l’enquesta. Un 
enquestador degudament acre-
ditat contactarà amb els habi-
tatges seleccionats. Les dades 
individuals són de comunicació 
obligatòria i estan emparades 
pel secret estadístic. Podeu 
consultar dades estadístiques a 
www.idescat.net.

Botes nen i botins nena
d’altres temporades

a 10 €

Florenci Valls, 69
IGUALADA

AUTHENTIC
HOME i DONA

Tot en primeres marques de qualitat i disseny,
nacionals i internacionals, 

mostraris i complements.

Descomptes del 30% al 50% tot l’any.

Trajes senyor
A. MIRO i E.ZEGNA

Assortit de talles i models als millors preus

Plaça Catalunya, 1 (cantonada c/ Sta. Caterina)
08700 Igualada - Tel. 93 804 26 68

10% DTE. portant aquest anunci (Vàlid tot el desembre)

FESTIUS OBERTS:
6 i 8 desembre

En Celdoni Martí i el seu mixet BUSQUEN PIS DE 
LLOGUER per viure-hi plegats.

Caldrien uns 50 m2, 2 habitacions i calefacció. Poc alt 
però amb ascensor, i en una zona d’Igualada no massa 

lluny de subministres. 
Ofereixo serietat i solvència. Telèfon 93 803 40 73
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Tot l’any!
PRIMERES 

MARQUES AL 
MILLOR PREU

Ctra. d’Igualada, 2
VILANOVA DEL CAMÍ

Tel. 93 807 01 93

HORARI:
de dilluns a divendres
tardes de 16’30 a 20 h.

dissabtes de 10 a 13’30 h.

L’IES Molí de la Vila de 
Capellades puja al carro 
de les noves tecnologies

L’IES Molí de la Vila ha comen-
çat un novedós projecte per 

millorar la comunicació entre 
pares i professors. Es tracta del 
nou sistema de PDA, que per-
met transmetre i rebre infor-
mació al moment mitjançant un 
aparell semblant a una agenda 
electrònica.

Amb aquesta nova tecnolo-
gia l’institut té com a objectius 
disminuir les faltes d’assistèn-
cia, portar més control sobre el 
comportament de l’alumnat, 
així com també sobre la feina 
no presentada  a classe. Un altre 
dels objectius és estalviar temps 
i agilitzar la comunicació amb 
els professors i els pares. 

Aquest projecte s’ha dut a 
terme amb l’ajut econòmic del 
departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya. 
Segons explica la directora del 
centre, Anna Font, “es tracta 
d’una inversió pel futur i espe-
rem que ens funcioni per uns 
quants anys”.

El funcionament de la PDA, 
on hi ha gravades les dades de 
tots els alumnes, és ben senzill: 
al final del dia totes les dades 
introduïdes pels professors a 
l’agenda electrònica se sincro-
nitzen gràcies a la xarxa wifi 
que arriba a un centre servidor 
i l’endemà mateix cada tutor 
pot consultar les dades actua-
litzades dels seus alumnes. “El 
tema de les  llistes ha passat a 
la història” comenta Salvador 
Casals, professor de matemà-
tiques de l’institut capelladí. 
I Marissa Soler, professora de 
ciències socials, afirma que “a la 
llarga l’ordinador portàtil serà 
com el llibre”. En aquest sentit, 
aquesta docent espera que en 
un futur la connexió wifi s’es-
tengui per tot el poble: “així 
seria més fàcil tant el funciona-
ment de la xarxa de PDA com 
que tot s els veïns es poguessin 
connectar”. 

Els alumnes, ni fred ni 
calor

Els alumnes de l’IES Molí 
de la Vila han rebut amb for-
ça indiferència l’arribada de 
les PDA al centre educatiu. En 

una enquesta realitzada a 50 
alumnes de quart d’ESO i a 35 
alumnes més de segon curs de 
Batxillerat, la gran majoria no 
l’hi dóna importància. Un segon 
grup d’alumnes valora positiva-
ment que els professors utilitzin 
aquest sistema, perquè creuen 
que en un futur no els perjudi-
carà i perquè veuen bé que s’in-
trodueixin les noves tecnologies 
al centre. Finalment, els que no 
troben bé la iniciativa, conside-
ren que els diners destinats a la 
compra de la PDA es podrien 
haver dedicat a altres fins. En 
total, dels 85 alumnes que han 
participat a l’enquesta, 41 han 
acollit amb indiferència la inici-
ativa, 27 la troben bé i a 17 no 
els agrada.

En definitiva, de moment 
els alumnes que estudien a l’IES 
Molí de la Vila no es mostren 
tan entusiasmats amb la PDA 
com els seus professors.

Grup de periodisme de l’IES 
Molí de la Vila

L’Escola Universitària d’Igualada celebrarà 
durant l’any 2008 el seu 50è aniversari

Amb motiu del mig segle 
de l’escola d’adoberia, 

la universitat està planificant 
una sèrie d’activitats i esde-
veniments, uns més populars 
i altres més acadèmics i insti-
tucionals, que faran de l’any 
2008 un any ple d’actes, reco-
neixements, records i també de 
projectes.

L’Escola Universitària vol 
que aquests 50 anys serveixin 
per mantenir lligams amb els 
antics alumnes i aconseguir 
generar-ne de nous, retrobar 
antics professors, treballadors, 
i apropar la universitat a la ciu-
tadania per fer-la partícip de la 
seva història i futur.

Inicialment i per agrupar 
totes les activitats que tinguin 
lloc en el marc del 50 aniver-

sari s’ha creat un logotip com-
memoratiu. És un logotip de 
colors vius i amb una clara sim-
bologia de l’escola: curtits, quí-
mica i l’escola.

El comitè organitzador del 
50 aniversari ja ha començat 
a preparar diferents activitats 
i esdeveniments que s’aniran 
desvetllant durant l’any 2008. 
Es sap però, que el 26 d’abril 
tindrà lloc l’acte central.

Un dels treballs que ben 
aviat podrà ser visible és la 
posada en funcionament de 
la web commemorativa del 50 
aniversari http://www.euetii.
upc.es 

Aquesta vol ser una web 
participativa, on es pretén faci-
litar un accés ràpid a tota la 
informació referent a la cele-
bració dels 50 anys. 

A mida que el comitè del 
50 aniversari tingui més con-
cretades les activitats les aniran 
desvetllant, de moment, es vol 
fer una crida perquè totes les 
persones que han treballat o 
col.laborat amb el centre i que 
tingui material fotogràfic refe-
rent a l’escola el pugui fer arri-
bar via e-mail a l’adreça: a50@
euetii.upc.edu

Pujada del Bisbalet a la Tossa

Fa un temps la Colla gegan-
tera del Bisbalet d’Iguala-

da va iniciar el que en pocs 
anys s’ha convertit en tradi-
cio, la pujada a peu amb els 
gegants a la Tossa de Montbui. 
El primer any, una cinquante-
na de persones es reunien a 
Igualada, al voltant del Bisba-
let, per començar el que era 
un nou repte per a tots nosal-
tres, pujar el gegant a peu fins 
al cim de la Tossa.

L’experiència va ser fan-
tàstica, per aixo la colla va 

creure que s’havia de repetir. 
Des d’aquell dia, cada any per 
aquestes dates el Bisbalet puja 
a la Tossa.

Aquest any la pujada es 
farà el diumenge 2 de desem-
bre. La sortida sera a les 8h del 
matí de la plaça Castells, farem 
la pujada a la Tossa on tothom 
qui ho desitgi podrà ajudar a 
pujar el Bisbalet portant-lo una 
estona. En arribar a dalt es 
ballarà el ball del Bisbalet i les 
nostres gralles interpretaran 
algunes peces. Seguidament, 

esmorzar al cim de la Tossa per 
a tots els participants.

A les dotze del migdia apro-
ximadament, tornarem a aga-
far el gegant i baixarem direc-
ció Igualada. Està prevista l’ar-
ribada a la plaça Castells cap a 
la 1 o 2/4 de 2 del migdia.

És una activitat oberta a 
qualsevol persona d’Igualada i 
de la comarca, és per això que 
des de la colla convidem a tot-
hom que ens vulgui acompa-
nyar a la Tossa i us animem a 
fer-ho.

Baula comparteix xerrada i exposició 
sobre la visita a Pere Casaldàliga, a la 
Llibreria Llegim

El grup Baula-COR i la Lli-
breria Llegim han preparat, 

per demà divendres dia 30, 
un acte al voltant de la figura 
de Pere Casaldàliga. Un grup 
de membres d’aquesta entitat 
montbuienca va viatjar l’estiu 
passat a Brasil per poder conèi-
xer personalment Casaldàliga, 
un dels principals referents en 
el treball de la solidaritat i la 
justícia amb els empobrits. De 
la mà de la Llibreria Llegim 
han muntat una exposició que 

amb el títol “Compartint amb 
en Pere Casaldàliga” es podrà 
veure a la botiga durant el mes 
de desembre.

L’acte  inaugural ,  que 
començarà a les vuit del ves-
pre, serà una xerrada-col.loqui. 
Els membres del Comitè Óscar 
Romero de Montbui explicaran 
l’experiència a Brasil i especial-
ment el seu pas per la prelazia 
de Sao Félix do Araguaia, on 
Casaldàliga viu des de fa gaire-
bé 40 anys. 

Durant la trobada també es 
farà la presentació de l’Agen-
da Llatinoamericana 2008, que 
editen els Comitès Óscar Rome-
ro i de la qual són autors Pere 
Casaldàliga i José María Vigil. 
El lema de l’agenda 2008 és 
“La política s’ha mort… Visca 
la política!”. El llibre més difós 
cada any dins i fora del conti-
nent americà, es planteja un 
cop més ser una eina pedagògi-
ca de formació i transformació.
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Què fer amb els nostres 
diners?; xerrada a Cal Ble

Dimarts vinent, 4 de desem-
bre el Director General 

Adjunt de Caixa Manresa, 
Jaume Masana Ribalta, oferi-
rà una conferència on expli-
carà quines són les previsions, 
en quins productes es millor 
invertir i desinvertir, i tractarà 
també el tema de la crisi en les 
hipoteques on detallarà sobre 
l’evolució dels tipus interès, els 
canvis en el mercat immobilia-

ri, i les incerteses dels mercats 
de renta variable han generat 
noves oportunitats en l’estalvi.

La xerrada que duu per títol 
“Perpectives i recomanacions 
en els mercats financers”, es 
farà a l’àtic de Cal Ble a partir 
de les 8 del vespre.

Per confirmar assistencia 
només cal enviar un correu a: 
directiusanoia@gmail.com

Jornada 
reivindicativa: 
Volem l’institut a 
la Torre

La Plataforma pro-Institut de 
la Torre de Claramunt, tor-

naran a sortir al carrer; així diu-
menge al punt del migdia i en 
els terrenys on hi voldrien ubicar 
l’IES, s’hi farà una escenificació 
d’aula virtual d’institut. Des de 
l’organització es demana que 
vingui el major nombre de nens 
i nenes, amb l’equip esportiu de 
l’escola, motxilla i algun llibre. A 
continuació i per acabar pica 
pica per a tots els assistents.

A  Barcelona amb 
CiU Igualada

Des de Convergència i Unió 
Igualada-Anoia s’organitza 

un autocar per anar a la mani-
festació que es farà dissabte 
a Barcelona i que es presenta 
amb el lema “Som una nació i 
diem prou!”.

Així tothom que hi vulgui 
participar cal que enviï un e-
mail a anoia@convergencia.org 
o truqui al 93 8017071.

La manifestació comença-
rà a les 5 de la tarda des de 
la Rambla/Pelai, al costat de la 
Font de Canaletes.

Festa anual d’ex-
alumnes del 
col·legi Mare del 
Diví Pastor

Diumenge primer de desem-
bre, com ja és tradicional 

en la festa anyal d’exalumnes 
del col.legi Mare del Diví Pas-
tor, Missa celebrada per Mn. 
Joaquim Font, a la capella del 
col·legi, a les 10 del matí. A 
continuació hi haurà l’esmor-
zar de germanor, amb regals i 
repartiment de records. 

Els tiquets per l’esmorzar ja 
es poden comprar a la porte-
ria del col·legi (s’ha de dema-
nar per l’Antònia), al preu de 
7 euros. 

   

Vols dirigir la 
Coral Ressons de 
Calaf?

La Coral Ressons de Calaf és 
una formació amb més de 

cinc anys de trajectòria en la 
qual participen una quarante-
na de cantaires. Durant aquest 
temps han anat ampliant el seu 
repertori i han realitzat nom-
brosos concerts. Ara, la Coral 
Ressons està buscant un direc-
tor o directora que s’animi a 
posar-se al davant del grup. 
Si hi esteu interessats, podeu 
posar-vos en contacte amb ells 
als telèfons 93 868 00 16 (Mari-
bel) i 93 869 87 50 (Dolors). Ani-
meu-vos-hi!

Jornada de la Cambra de 
Comerç sobre les novetats 
fiscals de l’any vinent

La Cambra de Comerç de 
Barcelona organitza, per al 

dia 10 de desembre, de 10 a 1 
del matí, una jornada que té 
com a objectiu donar a conèi-
xer les principals novetats fis-
cals per a l’any 2008 i facilitar 
a les empreses la seva aplicació 
pràctica.

El programa el desenvo-
luparan els professors Lluís 
Burgués Bassols, soci director 
del Gabinete Luis Burgués, 
SA; Robert Garcia-Cairó i Alsi-
na, soci director del Gabinete 

Garcia Cairó, SA, i altres asses-
sors fiscals, membres de l’Aso-
ciación Española de Asesores 
Fiscales (AEDAF), economistes 
i auditors.

El preu de la inscripció és 
de 125 euros. Per a informa-
ció i inscripcions cal adreçar-se 
a: Delegació de la Cambra a 
l’Anoia (c/ Born 5, Igualada). 
Tels 938 046 408 - 902 448 448. 
A/e: igualada@mail.cambrabcn.
es. Web: www.cambrabcn.es/
formacio.

Aquesta setmana es 
reobrirà el trànsit al 
carrer Pilar de Capellades

A finals d’aquesta setmana 
començaran a executar-se 

un seguit d’actuacions, amb 
l’objectiu d’estabilitzar les 
obres de la nova biblioteca.

Una empresa especialista 
en aquest sector, s’encarregarà 
d’aplicar un seguit de millores 
en seguretat, que permetran 
retirar la tanca que actualment 
protegeix les obres. A més a 
més també es desplaçarà el pal 

elèctric que ara mateix impe-
deix el trànsit de vehicles en 
aquest vial.

Aquests treballs es duen a 
terme amb la voluntat per part 
de l’equip de govern de poder 
reobrir la circulació de cotxes 
en aquest carrer, almenys fins 
que no es pugi reprendre les 
obres de construcció de la nova 
Biblioteca de Capellades.

Aquest diumenge a 
Vilanova, espectacle de 
Xarxa amb Un toc de 
Pastorets

Diumenge, Can Papasseit 
acollirà un nou especta-

cle de la mà del programa de 
Xarxa de Vilanova del Camí i 
la regidoria de Cultura de 
Vilanova del Camí. L’època de 
Nadal és rica en tradicions i 
Toc de Retruc fa un repàs del 
repertori de Nadales més carac-
terístiques tot teatralitzant 
el recital. Cada cançó implica 
l’aparició d’una sèrie de perso-
natges ben característics. Pre-

nent com a referència l’humor 
i la tradició dels muntatges de 
Pastorets s’anirà muntant un 
veritable pessebre vivent tot 
fent participar activament el 
públic, cantant i actuant amb 
els actors. L’espectacle està 
adreçat a tots els públics, a 
partir dels tres anys i el preu 
de l’entrada a taquilla serà de 
3 euros. La funció començarà a 
dos quarts d’una del migdia.

A punt el IV Festival de 
Villancicos de la Casa 
d’Andalusia de l’Anoia

La Casa d’Andalusia de l’Ano-
ia celebra dissabte el Festi-

val de Villancicos, un dels actes 
destacats d’aquesta entitat, 
amb seu a Vilanova del Camí, 
de cara a l’agenda nadalenca. 
Aquest any el festival compta-
rà amb l’actuació de: el Coro 
Romero Virgen de la Cabeza 
de Capellades, el Coro Her-
mandad Rociera de la Virgen 
del Rocío y de Castellet de Sant 
Vicenç de Castellet, el Coro 
Romero Virgen Morenita de la 

Sierra de Capellades, el Coro 
Sagrado Corazón de Jesús de 
Castellbisbal, el Coro Daraja de 
Sant Joan Despí, el Coro Agua 
de Rumba de Vilanova del 
Camí, el Coro Rociero “Rocie-
ros del Camino” de Vilanova 
del Camí i amb l’actuació dels 
quadres de ball de l’entitat.

Es farà el dia 1 de desem-
bre, a partir de 2/4 de 10 de la 
nit, a Can Papasseit. Hi haurà 
servei de bar i cafeteria.

Diumenge al migdia, 
inauguració de les obres 
del nucli històric de Jorba

Després de gairebé dos 
anys de treball, l’ajun-

tament de Jorba ja ha com-
pletat la primera fase de les 
obres de rehabilitació dels 
espais públics del nucli histò-
ric de Jorba, que s’han desen-
volupat al safareig del carrer 
Major, a la plaça de Cal Bor-
dis i al passatge de la Roca. 
Per aquest motiu, el proper 
diumenge dia 2 de desembre, 
a la 1 del migdia, es convida 
tots els jorbencs a un aperitiu-

vermut al passatge de la Roca 
que permetrà conèixer com 
han quedat aquests espais del 
patrimoni històric de Jorba 
un cop han estat restaurats. 
L’actuació ha comportat una 
inversió de 126.000 euros i ha 
comptat amb una subvenció 
de 80.100 euros del Departa-
ment de Governació i Admi-
nistracions Públiques de la 
Generalitat, a través del PUO-
SC del 2005.

L’associació CERCA 
organitza un nou taller de 
creació de fonts orals

La quarta edició dels tallers 
de formació d’entrevistadors 

tindrà lloc el proper dissabte 1 
de desembre, de 10h a 13h a la 
Biblioteca de l’Ateneu.

Impartirà el taller la docto-
ra Mercedes Vilanova, catedrà-
tica d’història contemporània 
de la Universitat de Barcelona, 
presidenta fundadora de l’As-
sociació Internacional de Fonts 
Orals i directora de la revista 
“Historia y Fuente Oral”.

Aquesta activitat està 
adreçada a aquelles persones 
interessades en aprendre a fer 
entrevistes amb la metodolo-
gia de les fonts orals o en la 
realització d’històries de vida, i 
a les que ja han sigut entrevis-
tadors i volen millorar.

El taller és gratuït i cal con-
firmar l’assistència a l’adre-
ça: info@grupcerca.cat o a la 
Secretaria de l’Ateneu.

Aquest cap de setmana 
acaba el XXXII Concurs de 
Teatre Vila de Piera

La darrera obra del Concurs 
de Teatre Amateur Vila de 

Piera ens porta una proposta 
del genial Woody Allen. Serà 
dissabte dia 1 de desembre, 
a les 22h al Teatre Societat 
Foment, amb la representació 
de l’obra “Adulteris” a càrrec 
del Grup Teatre Insomnia de 
Barcelona, sota la direcció de 
Daniel Meyer i Sara Manzano.

Cal destacar que enguany, 
després de la suspensió de 
l’obra del 17 de novembre, el 
concurs de teatre consta de 7 
representacions que finalitzen 
aquest dissabte. El preu de 
l’entrada és de 5 euros.
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Els mallorquins Estudi Zero Teatre 
presenten “Cabaret imaginari” 
al Teatre de l’Aurora

Durant aquest dissabte i 
diumenge, la companyia 

Estudi Zero Teatre (Palma de 
Mallorca) posarà en escena 
“Cabaret imaginari” al Teatre 
de l’Aurora, un espectacle de 
cabaret ple d’humor i poesia 
que la sala alternativa d’Igua-
lada ha decidit programar a 
última hora.

“Cabaret imaginari” és un 
muntatge de cafè teatre que 
compta amb animació des de 
l’arribada del públic, servei de 
cafè i cava, i amb un joc escènic 
damunt l’escenari on es combi-
nen els esquetxos i esquitxos 
de textos variats amb escenes 
coreogràfiques iròniques i sen-
suals. Un espectacle de cabaret 
ple d’humor i amb vida prò-
pia que parteix d’una selecció 
d’improvisacions sobre textos 
de molts diversos autors com T. 
Bernhard, E.A. Poe, A. Breton, 
K. Valentin, S. Dalí, R. Devos o 
J.C. Grumberg, amb un curiós 
recorregut entre el surrealisme 
i l’hiperrealisme. Un còctel tea-
tral que combina poesia i iro-
nia, jocs visuals i gestuals amb 
propostes virtuals contempo-
rànies i de tots els temps que 
s’ofereixen a la imaginació de 
l’espectador.

Estudi Zero Teatre és una 
companyia de teatre professi-
onal fundada l’any 1985 que 
es dedica a la producció tea-
tral, a la docència i a la gestió 
del Teatre Sans de Palma de 
Mallorca com a espai d’exhi-
bició (sala membre de la Red 
de Teatros Alternativos). Ha 
participat amb les seves obres 
a diversos festivals i fires: Fes-
tival de Teatre a Palma, Trans-
formadors a Barcelona, Fira 
de Teatre al carrer de Tàrrega 
(1990, 1993, 2000), Feria de 
Teatro de Donosti ,  Festi-
val de Teatro de Oriente, el 
Caribe y Países bolivarianos a 
Barcelona, Cumanà, Maturín 
(Venezuela), Festival de Otoño 
a Madrid, Festival Lazarillo 
a Manzanares (Ciudad Real), 
Semana grande a Salamanca, 
Joven Escena a Albacete, Fes-
tival d’Escenaris del Món a 
Balears.

Les seves produccions, la 
seva tasca docent i la de recu-
peració i funcionament del 
Teatre Sans han rebut diversos 
premis de l’Ajuntament de Pal-
ma, el premi Francesc de Borja 
Moll del Govern Balear, El pas 
de la tarda de Radio Nacional 
i diversos concursos de projec-
tes culturals de la Fundació Sa 
Nostra.

Les representacions de 
“Cabaret imaginari” es podran 
veure aquest dissabte 1 de 
desembre a les 22 h i diumenge 
2 de desembre a les 19 h. Les 
entrades es poden adquirir a 
la taquilla del Teatre de l’Auro-
ra (a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada represen-
tació. També es poden reservar 
prèviament trucant al 93 805 
00 75 o bé a través del correu 
electrònic, escrivint a reserves@
teatreaurora.org. Més informa-
ció a www.teatreaurora.org. 

L’Associació de 
la Gent Gran de Piera 
regala ill.usió

L’Associació Cultural de la 
Gent Gran de Piera regala 

participacions de loteria de 
Nadal entre els seus associats. 
Per rebre l’obsequi poden pas-
sar pel Casal de dilluns a diven-
dres de 10 a 12 h, a recollir una 
participació de la Grossa de 
Nadal per valor de 4 euros, una 
iniciativa que l’associació té 
reservada per als socis que esti-
guin al corrent de pagament.

Aquesta entitat cultural, 
que dedica els seus esforços a 
programar activitats dirigides 
a la gent gran, ha programat 
per aquest mes de novembre 
un calendari ben atapeït que 
inclou ball de nit, cada dissab-

te a les 22’30 h, amb reparti-
ment de coca i cava a la mitja 
part. Durant aquest període 
s’han fet també dues excur-
sions: la primera el dimarts 6 
al Baix Camp, amb visites a la 
Cartoixa d’Escala Dei i More-
ra de Montsant, i la segona el 
dimarts 27 a la Seu d’Urgell i 
Andorra.

La resta d’activitats s’han 
fet els dijous, 8 i 22, amb sessió 
de bingo a les 18:30h, i 15 i 29 
amb ball-berenar a la mateixa 
hora (preu soci: 2’5 euros). El 
dissabte dia 17 també es va fer 
un Torneig de Petanca a les pis-
tes de l’Av. de Barcelona.

Dissabte, reunió 
extraordinària de Vida 
Creixent, Grup Sagrada 
Família

El passat dissabte 24 de 
novembre tingué lloc la reu-

nió d’aquest mes. El tema que 
es va treballar fou “La Comuni-
tat”, el qual fou molt debatut 
pels assistents a la reunió.

El proper dissabte 1 de 
desembre se celebrarà una reu-
nió amb caràcter extraordinari, 
que com sempre, se celebra-
rà als baixos de la rectoria de 
la Sagrada Família a l’hora de 
costum, dos quarts de sis de la 
tarda. Aquesta reunió ha de 

servir per començar a organit-
zar les festes que en honor de 
l’advocada de Vida Creixent 
d’Igualada, la Mare de Déu 
dela Candela, se celebren cada 
any durant la setmana de la 
Candelera. 

Tothom qui es consideri 
adult, gran o jubilat hi és con-
vidat. Entre tots cal que procu-
rem aconseguir que les festes 
per a lloar a la Verge siguin 
ben lluïdes.

Sortida de l’Associació de 
Jubilats de Vilanova

Des de l ’Associació de 
Jubilats de Vilanova del 

Camí, s’està programant, un 
viatge de pre-nadal, pel dia 
20 de desembre, cap a terres 
de Castelló. La sortida des de 
Vilanova seria a les 8 del matí 
en autocar i s’anirà a visitar el 
poble de Morella i Vilafranca 

del Cid. En finalitzar el viatge 
es donarà un lot de Nadal, a

tots els participants del viat-
ge.

Esperem que la joventut 
de la tercera edat, s’animi una 
mica i s’hi apunti.
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Recollida de joguines a la comarca

Creu Roja Anoia, durant el 
mes de novembre i desem-

bre, visita les escoles i instituts 
de la comarca per fer conèi-
xer als alumnes els motius 
d’aquesta Campanya de Reco-
llida de Joguines que va néixer 
per cobrir les necessitats dels 
infants més vulnerables de la 
comarca.

Els escolars reben un mate-
rial didàctic amb tota la infor-
mació de les Maratons i Punts 
de Recollida de joguines i alho-
ra els motivem a que participin 
activament dins dels actes.

La marató, el millor punt 
de recollida de joguines

Les maratons de recolli-
da de joguines que Creu Roja 
Anoia organitza cada any és 
prevista pel divendres 21 de 
desembre a: Igualada; Bibliote-
ca Central de Cal Font de 10h a 
22h. Piera; Casal de gent gran 
i joves de 10h a 22h. També 
s’han ubicat uns punts de reco-
llida a: Masquefa; La Botigueta 
(fàbrica de cartró).  Vilanova 
del Camí: Can Papasseit i resi-
dència de gent gran AMMA. 
Sta. Margarita de Montbui: 

La Vinícola, i a La Pobla de 
Claramunt; Teatre El Jardí (el 
dia 22 de desembre de 15 a 
20h).

Per tota la gent que no 
pugui anar a les maratons o 
punts de recollida de joguines, 
podran seguir portant les seves 
joguines a les oficines de Creu 
Roja Anoia a: C/ Les Comes 34, 
Igualada de 9 a 14h i 17 a 19h. 
i Av. Barcelona 7, Piera.

Fira de Sant Andreu a La Llacuna

Dissabte dia 1 i diumenge 2 
de desembre es farà a La 

Llacuna la tradicional Fira de 
Sant Andreu.

El programa festiu comen-
çarà dissabte amb el partit de 
futbol, entre l’equip de La Lla-
cuna i el Montserrat Igualada 
CF, a partir de 2/4 de 5 de la 
tarda.

A les 7, al Centre d’estudis 
Llacunencs - arxiu històric de 
La Llacuna, s’hi instal.larà una 
nova exposició de fotografia 

antiga, i a 2/4 de 8, al baixos de 
l’antic Ajuntament, presentació 
del Club de vins Wine Pleasures 
de La Llacuna, i presentació, 
també de la plaça de cava com-
memorativa de la trobada d’in-
tercanvi de plaques; seguirà 
una xerrada i una cata de vins.

L’endemà diumenge, a la 
plaça del Formico Fira de pro-
ductes artesans i tradicionals.

A la plaça de les Eres hi 
haurà la trobada d’intercanvi 
de plaques de cava; fins les 12 

del migdia, i al llarg del matí, 
a la plaça Major 28a Matan-
ça del porc amb degustació de 
pa amb botifarra allioli i vi del 
país.

L’organització és a càrrec 
de la Comissió de la Matança 
formada per agricultors, cansa-
laders i ajuntament del poble.

A 2/4 d’11 del matí, als bai-
xos de l’antic ajuntament, Cur-
set d’iniciació a la cata de vins, 
i a les 12 del migdia celebració 
de la Santa Missa.

Fli, Flai, Folc!!! de Jordi Bertran, 
al Foment

Demà divendres, a partir de 
la mitjanit, Jordi Bertran 

oferirà un recital de cançons 
folk en el local del Foment 
d’Igualada sota el títol “Fli, 
Flai, Folc!!!”.

Després dels seus intimistes 
concerts “12 cançons per dir-
te que t’estimo”, que va pre-
sentar la primavera passada al 
Teatre de l’Aurora, ha volgut 
canviar de registre i interpretar 
tot un grapat de cançons folk 
desenfadades, alegres i infor-

mals que presentarà ell sol amb 
la seva guitarra.

Recordem que Jordi Bertran 
porta un bagatge de molts 
anys en el món de la música en 
grups com Picant Fusta, Gralla, 
Foc Follet i l’Espiadimonis, Gui-
rigall i actualment a Societat La 
Polar i amb les germanes Oliva 
portant arreu les seves “Esqui-
rolades”. Mai, però, ha deixat 
de banda la seva interpretació 
en solitari en clau de cantautor 
o animador.

Qui vulgui sopar abans del 
concert pot trucar al: 93 805 
02 34.

Diumenge dia 2, La Llàntia oferirà la XI 
“Trobada de Corals en salutació del Nadal”

La invitació de La Llàntia a 
corals foranes per participar 

en un concert que, a tall de 
pròleg, inicia les festes nada-
lenques, s’ha convertit ja en 
una tradició. La primera Tro-
bada es va celebrar el 1997 i 
amb la d’enguany s’arriba a 
l’onzena edició, la qual, com 
les anteriors, inclourà reperto-
ri de diferents gèneres, estils i 
èpoques.

Com s’ha dit altres vegades, 
la vetllada és una bona ocasió 
per tal que el públic igualadí 
conegui, i gaudeixi per primera 
vegada, de cors als quals no ha 
tingut abans oportunitat d’es-
coltar. Són agrupacions vincula-
des amicalment amb La Llàntia 

per l’estima i l’afecció al cant. 
El proper diumenge, compar-
tiran el concert amb la forma-
ció igualadina les corals mixtes 
“El Llessamí” de Sant Vicenç 
dels Horts, i “Ara i sempre” de 
Vinçà (Conflent, França).

L’acte, que compta amb la 
col•laboració del departament 

de cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada, se celebrarà, com 
és costum, a l’església de la 
Sagrada Família per gentilesa 
d’aquesta parròquia, i comen-
çarà a dos quarts de sis de la 
tarda.

Els més petits tenen en 
una cita amb els gegants i 
el cinema de Walt Disney, 
a la Biblioteca Central

A ritme de gegants i la pel-
lícula Els tres cavallers de 

Walt Disney són les noves pro-
postes de la Biblioteca per als 
més menuts, aquesta setma-
na. A ritme de gegants és un 
espectacle musical obert a tot-
hom que es farà avui dijous a 
les 6 de la tarda, de la mà del 
músic i mestre Noé Rivas, es 
donarà als nens una nova visió 
sobre els gegants i tot el que 
hi ha al seu darrera: des de les 
colles geganteres a la història 
de les viles. 

La segona proposta per als 
nens i nenes és la nova ses-
sió de Barrufacinema, que es 
farà divendres, a 2/4 de 7 de 
la tarda. En aquesta ocasió es 
projectarà un clàssic de Walt 
Disney, Els tres cavallers, pro-
tagonitzat per l’ànec Donald, 
Panchito el Gall i Pep Carioca 

el lloro. Aquesta entranyable 
pel·lícula es va estrenar l’any 
1944 i és molt original perquè 
els personatges animats inte-
ractuen amb actors de carn i 
ossos com Aurora Miranda. 
Plegats recorren els països llati-
noamericans portant la música 
i l’humor arreu. 

Noé Rivas

CERCA organitza el 4rt 
Taller de Formació

El taller  de creació de fons 
orals  serveix per apren-

dre a fer entrevistes. Aquesta 
nova edició serà impartida per 
la doctora Mercedes Vilanova, 
Catedràtica d’Historia Contem-
porània de la Universitat de 
Barcelona, va ser la Presiden-
ta Fundadora de l’Associació 
Internacional de Historia Oral 
(Ioha) i des de 1999 és la direc-
tora de la revista Historia y 
Fuente oral.

Aquest taller es realitzarà 
a la biblioteca de l’Ateneu el 

proper dissabte 1 de desembre 
de 10 a 1del migdia.

És gratuït i està especial-
ment recomanat a les persones 
interessades en les fonts orals 
que ja s’hagin iniciat en la rea-
lització d’ entrevistes o tinguin 
interès en  aprendre.

Els interessats poden enviar 
la seva sol·licitud a la següent 
adreça: info@grupcerca.cat o 
adreçar-se a la secretaria de 
l’Ateneu Igualadí en horari 
d’oficina.

Surten a la venda les 
entrades per als Pastorets 
de Calaf

Des del passat 12 de novem-
bre, tots aquells que hi 

estiguin interessats ja poden 
adquirir les entrades anticipa-
des per a les representacions 
dels Pastorets de Calaf. La ven-
da de les entrades es fa a tra-
vés de Tel-entrada, per Internet 
o per telèfon, o directament a 
les oficines de Caixa Catalunya.

Aquesta és la 82a edició 
dels Pastorets de Calaf, un 
espectacle que agrupa dalt de 
l’escenari més de 100 actors, 
i que per segon any consecu-
tiu compta amb la direcció de 
Daniel Anglès, director de la 
companyia “El Musical més 
Petit”, aquest any amb la col-
laboració del director resident 
Martí Viñas. 

Junt amb els efectes especi-
als, cal destacar la gran qualitat 
en so i il.luminació; tot plegat 
fa dels Pastorets de Calaf un 
espectacle únic. De fet, l’èxit 
de públic de la temporada pas-
sada ho avala, ja que es van 
exhaurir les entrades a diver-
ses representacions, i fins i tot 
es va haver de programar una 
sessió matinal extra. 

Les representacions es faran 
el dia de Nadal a les 19.00 h, el 
diumenge 30 de desembre a 
les 17.30 h i els diumenges 6, 
13, 20 i 27 de gener a les 17.30 
h, al Casal de Calaf. Per a més 
informació, podeu consultar el 
web www.pastoretsdecalaf.cat. 
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DIA A DIA
AVUI DIJOUS
-  A 2/4 de 6 de la tarda, al Teatre municipal L’Ateneu, conferència 

Club 60 amb l’actriu Mercè Comes.
-  A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central, “A ritme de gegants”, 

espectacle infantil de Novè Rivas.
-  A les 7 de la tarda, al Centre de Serveis a les Empreses (Av. Mestre 

Muntaner 86), Jornada d’Economia de l’Anoia. Xerrada de Xavier 
Roig Castelló.

DIVENDRES
-  A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca Central, sessió de cinema 

infantil: “Els tres  cavallers” de Walt Disney.
-  A partir de les 7 de la tarda, al Casal de Tous, entrenaments tor-

neig Slot.
-  A les 8 del vespre, al Museu Molí Paperer de Capellades, conferèn-

cia: Com ens afectarà el Nou Claramunt?
-  A les 8 del vespre, a la llibreria Llegim, xerrada i exposició: Visita 

de Baula a Pere Casaldàliga.
- A les 12 de la nit, a La Sala de Cal Font, concert dels Strombers.
-  A les 12 de la nit, al Foment d’Igualada, recital de Jordi Bertran: 

“Fli, Flai, Folc!!!”

DISSABTE - 1 de desembre
-  Al llarg de tot el matí, al Parc Motor Castellolí, 5è Solo Moto Off 

Road Festival.
-  A partir de les 10 del matí, al Casal de Tous, competició torneig 

Slot.
-  A partir de les 4 de la tarda, al Casal de Tous, competició torneig 

Slot.
-  A les 5 de la tarda, a Maians, jocs per a la mainada a càrrec de 

l’Esplai.
-  A 2/4 de 6 de la tarda, als baixos de la rectoria de la Sagrada Famí-

lia, Reunió de Vida Creixent.
-  De 6 a 7 de la tarda, al Centre de Maians, recepció de pastissos del 

17è Concurs de Pastissos.
- A 2/4 de 8 de la tarda, a Les Comes, partit de bàsquet Lliga EBA.
-  A 2/4 de 10 de la nit, a Can Papasseit, festival de nadales de la 

Casa d’Andalusia de l’Anoia.
-  A 2/4 de 10 de la nit, a Maians, sopar i ball de Festa Major, amb 

l’orquestra Fenomenon.
-  A les 10 de la nit, al Teatre Societat Foment de Piera, Concurs 

de teatre amateur: “Adulteris” amb el Grup Teatre Insomnia de 
Barcelona.

-  A les 10 de la nit, al Teatre de L’Aurora d’Igualada, “Cabaret ima-
ginari”, per la companyia Estudi Zero Teatre (Palma de Mallorca).

DIUMENGE
- Al llarg del matí, a La Llacuna, Fira de Sant Andreu.
-  A partir de les 10 del matí, a Vilanova del Camí, Cross escolar CEIP 

Pompeu Fabra.
- A partir de les 10 del matí, al Casal de Tous, fi nals torneig Slot.
-  A les 12 del migdia, missa solemne d’obertura del nou Santuari 

de la Pietat.
-  A les 12 del migdia, a La Torre de Claramunt, aula virtual; Jornada 

reivindicativa pro Institut de La Torre.
-  A 1/4 d’1 del migdia, al Teatre municipal L’Ateneu, teatre infantil: 

“Petons”, titelles amb el grup L’Estenedor.
-  A 2/4 d’1 del migdia, a Can Papasseit, teatre infantil “Un toc de 

Pastorets” amb la Cia. Toc de retruc.
-  A la 1 del migdia, al passatge de la Roca de Jorba, inauguració de 

les obres del nucli històric i aperitiu-vermut.
-  A 2/4 de 6 de la tarda, a l’església de la Sagrada Família, XI “Troba-

da de Corals en salutació del Nadal”, organitzada per La Llàntia.
-  A les 6 de la tarda, a Maians, teatre: “Vodevil”, pel Grup de Teatre 

Espantall de Manresa.
-  A les 7 de la tarda, al Teatre de L’Aurora d’Igualada, “Cabaret ima-

ginari”, per la companyia Estudi Zero Teatre (Palma de Mallorca).
-  A les 7de la tarda, a Les Comes, partit de bàsquet Copa Catalunya 

– Sènior femení.

DILLUNS
-  A les 6 de la tarda, al Teatre municipal L’Ateneu, sessió setmanal 

d’AUGA (última del quatrimestre): xerrada “La mirada del otro” 
amb Sílvia Susmancky, llicenciada en història de l’Art i Teoria de 
Literatura i Literatura comparada. 

DIMARTS
-  A 2/4 de 8 del vespre, a l’Espai Cívic Centre, xerrada: La relació i 

comunicació entre el malalt i la família amb la psicòloga clínica 
Laura Jordan; organitza ARMPA.

- A les 8 del vespre, a Cal Ble, conferència: Perspectives i recomana-
cions en els mercats fi nancers, amb Jaume Masana Ribalta.

Aquest cap de setmana, Festa Major de 
Sant Andreu a Maians

Amb motiu de la festivitat 
de Sant Andreu, que s’es-

cau demà divendres, Maians 
celebrarà aquest cap de set-
mana la seva Festa Major, amb 
un variat programa d’actes 
que començarà dissabte a les 
5 de la tarda amb jocs per a la 
mainada a càrrec de l’Esplai i a 
continuació se servirà un pica-
pica.

De 6 a 7 de la tarda, al Cen-
tre es podran presentar els pas-
tissos participants al 17è Con-
curs de Pastissos, juntament 

amb la recepta. I a 2/4 de 10 
de la nit, sopar amb el següent 
menú: Sopa de galets, mar i 
muntanya amb guarnició, pas-
tís de Festa Major, vi, cava, cafè 
i gotes. El preu és de 25 euros 
per als socis i 30 per als que 
no ho són, mentre que per als 
nens fins a 16 anys el preu és 
de 12 i 15 euros, respectiva-
ment. Cal reservar el tiquet als 
tels 93 835 60 77 o 93 835 60 
17 (s’admetran reserves fins 
a cobrir el total de places). I 
després, a la 1 de la matinada, 

començarà el ball amenitzat 
per l’Orquestra Fenomenon, 
amb entrada gratuïta.

L’endemà diumenge, a la 
1 del migdia, se celebrarà una 
missa solemne en honor a Sant 
Andreu. Després, al Centre, es 
farà el lliurament d’obsequis 
als participants del Concurs 
de Pastissos. I a les 6 de la tar-
da, representació teatral amb 
l’obra “Vodevil”, pel Grup de 
Teatre Espantall de Manresa, i 
després es degustaran els pas-
tissos presentats al concurs.

La UBIC presenta la campanya “Aquest 
any, Nadal a Igualada”

Aquest és el títol escollit per 
la UBIC per acompanyar la 

campanya de Nadal de 2007. 
Tot apunta que enguany l’enti-
tat igualadina ha preparat una 
promoció bastant diferent de 
les que estem acostumats i de 
les que es poden veure a altres 
ciutats. 

La campanya de Nadal 
representa unes dates especi-
als en que els carrers s’omplen 
de gent que compra, passeja 
o simplement surt a divertir-
se i gaudir de l’ambient nada-
lenc. Els comerços llueixen la 
seva millor gala. És l’època de 
guarnir balcons, aparadors i 
vies públiques amb la decora-
ció nadalenca. Alguns aposten 
per la il·luminació, altres pels 
elements decoratius i un gran 
nombre per figures típiques 
de Nadal. En aquest grup n’hi 
ha molts que decoren les seves 
botigues, aparadors o balcons 
amb figures del Pare Noel, i 
així el gran públic no té l’opor-
tunitat de veure els elements 
típics d’aquí fins al dia de Reis. 

Per aquest motiu la UBIC 
proposa tornar a les tradicions 
i aposta per recrear un ambient 
festiu, alegre i sobretot de casa 
nostra, d’Igualada i Catalunya. 
Amb aquest objectiu els comer-
ciants d’Igualada han realitzat 
una figura d’un Camell, de 
mida real, que anirà visitant 
diferentes zones comercials de 
la ciutat i brindarà l’oportuni-
tat, a tots els infants que por-
tin els vals UBIC, de fer-se una 
foto gratuïta sobre el camell, 
realitzada per establiments de 
fotografia associats a l’entitat. 
D’altra banda, es realitzarà un 
sorteig de quatre viatges per a 
dues persones a Tunísia, amb 
excursió sobre camell inclosa. Al 
principi, la figura anirà acom-
panyada amb els personatges 
típics, intentant fomentar la 
imaginació de petits i grans.

Cal destacar no només l’as-
pecte decoratiu de la iniciativa, 
sinó també, i sobretot, els efec-
tes informatius i divulgatius 
de la campanya. Cal recordar 
que l’any passat es va crear a 

Igualada un moviment social 
“pro-patges”, reinvindicant el 
retorn d’aquests elements de 
casa nostra en lloc, o almenys 
paral·lelament , al Pare Noel, 
en unes dates ideals per expli-
car i mantenir vives les nostres 
tradicions.

La campanya de comuni-
cació, publicitat i propaganda 
que la UBIC ha preparat serà 
també molt forta, ja que és un 
dels factors determinants per 
atraure el públic de diferents 
ciutats. 

Es preveu que cada ciutadà 
gasti 900 euros en regals de 
Nadal, lleugerament per sobre 
de l’any passat. Cal recordar 
que aquesta època aglutina, 
en alguns sectors comercials, 
quasi el 50% del volum total 
de vendes de l’any. Els sectors 
de joguines, roba, alimenta-
ció, electrodomèstics i comple-
ments seran els que tindran 
més feina. 

Més informació de la cam-
panya a la pàgina web de la 
UBIC: www.ubic-igualada.com

Els comerços de la UBIC exposaran 
les obres del concurs “Dibuixa la teva 
ciutat”

La 5a edició de la campanya 
de la UBIC “Dibuixa la teva 

Ciutat” ja s’està desenvolupant 
a tota marxa. A partir d’aques-
ta setmana tothom podrà com-
provar la gran qualitat artística 
dels dibuixos exposats, que ha 
tornat a sorprendre els respon-
sables de la UBIC per la dedi-
cació i la il·lusió dels infants 
que hi participen amb orgull, i 
l’exposició pública de les seves 
petites obres d’art als comerços 
associats anima als seus famili-
ars, amics i al públic en general 
a visitar els establiments i gau-
dir dels dibuixos. De fet, ja són 
moltes les trucades d’escoles, 
pares i altres que s’estan inte-

ressant per saber la localització 
d’obres de cadascun dels petits 
artistes. A la pàgina web de la 
UBIC, www.ubic-igualada.com,  
hi trobareu el llistat.

Recordem que posterior-
ment s’escollirà el millor dibuix 

entre tots els participants, que 
servirà a la UBIC per realizar 
la postal de Nadal amb la que 
el comerç felicita, de manera 
ja tradicional i juntament amb 
els infants igualadins, les festes 
nadalenques als ciutadans. 

Perruqueria DARCENIS
nova imatge

ES FAN UNGLES ACRÍLIQUES
OFERTA: Tints metxes i permanents

NETEJA DE CUTÍS I MA QUILLATGE GRATÍS

C. Virtut, 14 baixos - 08700 IGUALADA - Tels. 676 25 71 39 - 93 806 89 00
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Pisos al Mirador del 
Castell de la Pobla de 
Claramunt
Pisos de 2 habitacions, 
banys complets, 
menjador, cuina 
equipada etc.70 m2  
ACABATS DE QUALITAT
PREUS DES DE 
174.000 Euros
PROMOCIÓ SI DÓNA 
UNA PAGA I SENYAL ABANS DEL 31 DE DESEMBRE 
L’OBSEQUIEM AMB LA PLAÇA DE PARKING

Av. Mestre Montaner, 39 • 08700 Igualada
Tel./Fax 93 804 57 09 - 699 209 852 • immoinversio@telefonica.net

La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres 
lectors vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els escrits que ens vul-
gueu fer arribar han de tenir com a condició que estiguin degudament 
identificats (nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon), que siguin respectuo-
sos amb les persones i institucions i que tinguin una llargada màxima de 
20 línies; en cas de tenir més extensió, no podem garantir la seva publica-
ció per motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica necessària-
ment amb les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

Orpí, ja n’hi ha 
prou

Sóc regidor del govern de 
l’Ajuntament d’Orpí per Unió 
Democràtica de Catalunya, 
no me’n amago. Escric aques-
ta carta per respondre al grup 
Independents per Orpí acord 
municipal amb ERC, que així 
és com realment es fan dir en 
els plens, i no només Indepen-
dents per Orpí. Comencem a 
dir les coses pel seu nom i no 
només a mitges segons els con-
vingui a vostès. 

Escric en al.lusió a la denún-
cia feta pel grup liderat per la 
senyora Imma Palet del dia 9 
de novembre de 2007 al diari 
L’Enllaç. Havent llegit la seva 
denúncia a l’equip de govern, 
el nostre alcalde ja sap que 
no respon a aquestes cartes, 
però vàrem decidir de respon-
dre a la seva denúncia amb el 
consens de tot el nostre grup. 
Senyora Palet, ja n’hi ha prou 
de cartes i cartetes a mitjans 
públics dient difamacions en 
contra de l’equip de govern 
que no són veritat, i el pitjor, 
intentant crear confusions als 
orpinencs i orpinenques fent 
campanya política en cadascu-
na de les seves cartes. Els orpi-
nencs i orpinenques són lliures 
i deixi’ls viure en pau com es 
mereixen. 

En referència al Parc Eòlic, 
dir-li que vostès van votar en 
contra d’aquest Parc Eòlic en 
un ple municipal, amb aquest 
fet es demostra que n’esta-
ven ben assabentats, però que 
en canvi ho van fer servir en 
la campanya de les darreres 
eleccions municipals en el seu 
programa “Equilibri del terri-

tori”, en el 6è punt on diuen: 
“Repercutirem els guanys del 
Parc Eòlic en rebaixes d’impos-
tos i/o que l’enllumenat públic 
surti de franc”. Miri, des del 
grup del govern s’ha aconse-
guit fer tot l’enllumenat del 
nucli de Can Bou, on viu vos-
tè, de manera gratuïta, sense 
pagar ni un sol euro cap orpi-
nenc/orpinenca, tot això, sen-
se encara haver-se fet el Parc 
Eòlic i sense saber del cert si es 
farà. Això s’ha aconseguit grà-
cies a un acord amb l’empresa 
promotora del Parc Eòlic, que 
tant si es fa com si no, els orpi-
nencs i les orpinenques ja hi 
hem sortit guanyant. Respecte 
a la informació del Parc Eòlic, 
els projectes es voten en els 
plens municipals i es sotmeten 
a exposició pública per a tot-
hom. A ningú no li agrada un 
Parc Eòlic, a mi tampoc, però 
ja que potser el tindrem, inten-
tem treure-li el màxim de ren-
diment i de benefici per Orpí.

Els orpinencs i orpinenques 
ja van votar i van decidir qui 
governaria Orpí durant els pro-
pers 4 anys, vostè va demanar 
fer un referèndum per tractar 
el Parc Eòlic, li recordo que 
això no està permès per la llei.

Jo fa cinc anys que estic al 
govern a Orpí, treballo jun-
tament amb el nostre alcalde 
i els nostres regidors perquè 
ens estimem Orpí i estem per 
sevir, no per servir-nos, li recor-
do que vostè va ser la primera 
regidora d’Orpí que en el seu 
primer ple va demanar honora-
ris. Està en tot el seu dret, però 
expliquem-ho tot, no només 
el que li interessi a vostè i no 
dirigim les mirades només en 
la seva direcció. En aquestes 

darreres eleccions una de les 
nostres fites era poder treballar 
per Orpí com fins ara i comptar 
amb la seva ajuda i col.labo-
ració en diferents àmbits, bé, 
no ho hem fet perquè des del 
primer dia vostè va carregar 
contra aquest equip de govern 
i contra els orpinencs i orpi-
nenques, amb les seves men-
tides sobre el padró d’Orpí. Li 
recordo que en les penúltimes 
eleccions la presidenta de la 
mesa electoral era una perso-
na que ningú d’Orpí coneixia, 
que és de la Vall d’Aran i que 
és parenta d’un membre del 
seu grup que es presentava 
per regidor, expliquem-ho tot. 
En el recompte de vots de les 
darreres eleccions una perso-
na que va fer campanya al seu 
costat pel seu grup, va intentar 
agafar, per dir-ho finament, la 
llista del cens electoral dient 
que era pública, per això no 
se li va donar, perquè era una 
llista de tots, no només del seu 
grup, i després aquesta perso-
na va diferir varis improperis 
contra el nostre grup, expli-
quem-ho tot. Bé, senyora Palet, 
“ja n’hi ha prou”, espero que 
aquestes línies la facin refle-
xionar i veure les coses dife-
rents, des de l’equip de govern 
li estenem la mà perquè, si 
ho desitja, ens vingui a veu-
re i aporti propostes i noves 
idees per Orpí i menys cartes 
que l’únic que fan és enrarir 
les coses i fer perdre el temps, 
i el que volem és treballar en 
els molts projectes que tenim 
per Orpí. 

Moltes gràcies.
Joaquim Vich

Regidor de l’Ajuntament 
d’Orpí

Esquerra de 
Piera titlla de 
demagògia 
barata les 
explicacions que 
justifiquen el 
vot negatiu de 
CiU a les taxes 
municipals

La secció local d’Esquerra 
de Piera, després de les infor-
macions publicades en els dia-
ris i setmanaris comarcals per 
part del grup municipal de CiU 
referents a l’augment de taxes 
del 3% per part del nostre 
Ajuntament, vol puntualitzar 
l’argumentari emprat pel citat 
grup.

Primer: Acusen l’equip de 
Govern d’incrementar les taxes 
un 3% de manera lineal i polí-
tica, perquè no han dedicat el 
temps necessari per a l’estudi 
de cada una d’elles. Entenem 
que una pujada d’impostos 

política és la que ells van prac-
ticar cada vegada que iniciaven 
un període governamental, 
que consistia en pujar entre 
un 6% i un 9% de mitjana les 
taxes per desaccelerar la pres-
sió fiscal a mesura que s’acos-
taven les eleccions i posar a 
prova la memòria del votants.

Segon: Ens tornen a posar 
sobre la taula el tema dels aug-
ments de sou dels regidors de 
Govern, barrejant dades certes 
amb altres de falses i confo-
nent naps amb cols. Els sous no 
sabrem si són o no rendibles 
per als contribuents fins que 
ens presentin el balanç de la 
seva actuació publica al final 
del mandat. Entenem que els 
sous que alguns regidors de 
CiU van percebre durant els 
darrers 16 anys van ser profun-
dament desproporcionats per 
la nul·la feina que van arribar 
a fer i van sortir molt cars per 
a la gran majoria de pierencs, i 
això sí que és mesurable.

Tercer: Parlen de manera 
barroera i vergonyosa del que 
costa poder arribar a fer front 
a les hipoteques per part del 
joves (caldria recordar-los que 
la gent no tan jove també hi 
ha de fer front); parlen de la 
gent gran i les seves dificultats, 
amb les pensions reduïdes per 
omplir el cistell de la compra. 
Suposem, i dic suposem, que 
no ens acusen de ser els ins-
tigadors de l’especulació crei-
xent, d’incidir des de l’Ajunta-
ment a la pujada dels elements 
bàsics de l’alimentació o de la 
precarietat de les pensions de 
la majoria de la gent gran. De 
totes maneres agrairíem que 
ens aportessin, com a grup 
municipal que s’ha fet càrrec 
del Govern en els darrers 16 
anys, les dades oficials dels 
pressupostos aprovats, que ens 
demostrin que el seu grup no 
va pujar impostos (molt per 
sobre del 3%) per “ajudar” a 
aquests sectors. Seria interes-
sant per a la política, si més 
no municipal, allò que anome-
nem predicar amb l’exemple 
i CiU ha tingut molts anys per 
demostrar-ho. Ens sembla evi-
dent que els resultats electorals 
en tenen la resposta, una altra 
cosa és si els volen escoltar.

Quart: Diuen, orgullosos 
ells, que van deixar l’Ajunta-
ment en una bona situació 
econòmica, que no calia aquest 
augment. Van deixar de pagar 
durant l’últim any a l’empresa 
responsable d’acondicionar els 
voltants del CEIP Les Flandes, 
obres pressupostades en uns 
400.000,00 euros i que s’han 
desviat fins sumar més de 
1.000.000,00 (600.000,00 euros 
que ha hagut d’assumir el nou 
equip de Govern); van vestir de 
verd un camp de futbol on el 
banderí de còrner està a menys 

de 1,50 m de l’àrea gran, cobrir 
una pista poliesportiva on no 
es podrà practicar, entre altres 
esports, ni l’hoquei, ni el fut-
bol-sala, perquè les dimensi-
ons són oficialment reduïdes, 
i el nou Govern haurà d’assu-
mir també una quantitat que 
s’aproximarà als 120.000,00 
euros en el millor dels casos, 
també van guardar unes parti-
des per asfaltar amples zones 
de Can Canals i de La Venta-
Can Musarro pressupostades 
en aproximadament 600.000,00 
euros i que per acabar-les l’ac-
tual Govern haurà de fer front 
a una diferència de més de 
300.000,00 euros. Pressupos-
tos i obres que es van aprovar 
de pressa i corrents, just pocs 
mesos abans de les eleccions 
per intentar esgarrapar un gra-
pat de vots i que van en detri-
ment del conjunt de la ciuta-
dania, entre la qual, es troben 
aquells joves i aquells pensio-
nistes als quals fan referència 
els responsables de CiU. Si això 
és donar el testimoni econòmic 
en una bona situació, doncs sí, 
potser sí que ho han fet.

Cinquè: Ens agradaria, tam-
bé, que expliquessin a la ciu-
tadania com van incentivar els 
pisos de lloguer, quants pisos 
de protecció oficial es van 
posar a disposició dels nostres 
joves i no tan joves, enmig 
dels centenars i centenars de 
pisos construïts a Piera durant 
el seu mandat; què s’ha fet 
per la gent gran, què s’ha fet 
per millorar les infrastructu-
res internes i quines pressions 
s’han dut a terme per arre-
glar les externes; què van fer 
en un tema tan delicat com el 
transport públic, perquè ens 
han cedit el llegat d’una situ-
ació poc més que insostenible 
en quant al número de places 
escolars o escoles bressol. Cre-
uen que és normal i lògic que 
les instal·lacions sanitàries d’un 
poble que ha de donar servei a 
quasi 18.000 persones estiguin 
com estan?... Hi ha tantes coses 
per fer i CiU ens ho han posat 
tan fàcil, que per poc que el 
nou Govern s’apliqui ja serà 
molt més del que han fet en 
aquests anys, tan llargs d’em-
passar.

Per acabar CiU diu que no 
entenen com uns partits ano-
menats d’esquerra poden estar 
a favor d’adequar les taxes 
municipals amb una pujada 
del 3% (un increment que, 
cal recordar, estarà per sota 
de l’IPC). No sabem de quines 
fonts beuen ni on han pogut 
llegir que els partits d’esquer-
res tenim en el nostre argu-
mentari polític la congelació 
dels impostos. Nosaltres par-
lem per Esquerra i els infor-
mem que una de les grans dife-
rències entre el seu partit i el 

 CARTES DELS LECTORS



25
29 de novembre de 2007 OPINIÓ

 CARTES DELS LECTORS

nostre no radica en si hem de 
pagar més o menys, que potser 
també, sinó en quina utilitza-
ció donem a aquests diners. És 
una equació fàcil d’entendre, 
fins i tot per a la seva formació 
política.

No volem deixar passar 
l’oportunitat d’esmentar que 
el nostre exalcalde, just abans 
de les eleccions d’enguany, va 
donar per fet que si no torna-
va a governar deixaria de ser 
regidor de l’Ajuntament. No 
sabem si el nou càrrec de vice-
president del Consell Comarcal, 
del qual depèn Medi Ambient 
(té gràcia la cosa, la cartera 
que van regalar al senyor Alda 
la darrera legislatura perquè 
no molestés excessivament) i 
sobretot la remuneració eco-
nòmica que li comporta, uns 
32.000,00 euros l’any, amb 
una dedicació parcial, han fet 
canviar d’opinió en Jaume S. 
Guixà. Cal recordar que no es 
pot ser conseller comarcal si no 
s’és regidor de la seva ciutat 
o poble, i la veritat és que en 
els plens municipals ningú diria 
que l’exalcalde encara està 
operatiu políticament, però 
qualsevol deixa el càrrec, no? 
Al·lucinant!

Secció local d’Esquerra 
- Piera

Grup de teatre 
“Set Vetes” 
infantil de Carme

Una vegada més els petits 
del municipi ens van sorpren-
dre amb una acurada repre-
sentació de “l’Envelat”, de la 
mà de la Lídia i la Teresa, en el 
marc de la festa del patró, Sant 
Martí.

Elles dues, ajudades per 
altres col·laboradors, van acon-
seguir coordinar una quaran-
tena de nens i nenes de 7 a 
14 anys per tal de posar en 
escena una proposta original 
dels diversos actes tradicionals 
d’un Festa Major basada en la 
música del “Festa Major” de la 
Trinca.

Hem de reconèixer el gran 
esforç personal i familiar que 
els ha suposat aquest acte tan 
altruista i mostrar-los l’agraï-
ment que com a pares sentim 
per la feina que han fet amb 
els nostres fills.

Feia goig de veure com, 
en aquesta funció, a part dels 
nens i nenes originaris del 
poble, hi varen intervenir tam-
bé els nens i nenes nouvinguts 
en un veritable acte de cohesió 
social.

Aprofitem de nou per 
aplaudir la paciència i dedica-
ció de les directores del grup 
teatral.

Gràcies per la vetllada.
Sara Pons i Jaume Riba

L’IES a la Pobla: 
una oportunitat 
perduda

El mes de gener alguns 
pares de la Pobla ens assa-
bentàvem per la premsa que 
la Generalitat de Catalunya 
volia construir un IES nou a la 
comarca. Els candidats eren els 
municipis de La Pobla, La Torre 
i Vallbona. L’Ajuntament de la 
Pobla en un gest sense prece-
dents va oferir uns terrenys al 
polígon, fora del poble, per tal 
que s’hi ubiqués l’IES. 

La primera reacció com a 
pares va ser escriure un mail 
a l’Ajuntament per manifes-
tar la nostra sorpresa al llegir 
la notícia i constatar la poca 
voluntat municipal en oferir 
uns terrenys tan precaris. 

La resposta de l’Ajunta-
ment no es va fer esperar, i el 
setze de gener el regidor d’en-
senyament deixava clar que 
el problema no era la manca 
de terrenys, sinó la manca de 
voluntat per adquirir-los: “Si 
el Consistori hagués de com-
prar un espai d’aquesta exten-
sió s’hipotecaria el futur dels 
poblatans i les poblatanes 
durant molts anys, ja que el 
terreny s’ha de cedir gratuïta-
ment a l’administració auto-
nòmica. I penso que, tant vos-
tè com jo, creiem que no és 
just.” Doncs no senyor! vostè i 
jo no tenim el mateix concep-
te de justícia, sinó tot el con-
trari. El futur de la Pobla s’ha 
hipotecat --ara sí-- per moltes 
generacions de joves, que grà-
cies a la seva gestió hauran de 
matinar més que els altres, per 
pujar dues vegades al dia a un 
autobús, sense la possibilitat 
de poder anar a casa a dinar. 
Tot i la resposta inicial, uns 
mesos més tard, en el progra-
ma electoral de CiU es posava 
per escrit el compromís d’es-
tudiar una nova ubicació per 
a l’IES, promesa que mai es va 
complir.

Tampoc s’entén que un 
alcalde de professió arquitec-
te, tan avesat en matèria urba-
nística com el de la Pobla, no 
vegi clar els beneficis. Un ins-
titut és un valor positiu que fa 
més atractiva la venda de pro-
mocions urbanístiques, i si no, 
escoltin l’anunci de Catalunya 
Ràdio d’aquesta setmana: “Ja 
ho saps? La Marta s’ha com-
prat un pis a Capellades, al 
costat de la llar d’infants i de 
l’Institut!”. 

Quan la Generalitat es 
decantava per ubicar l’institut 
a la Pobla, l’alcalde s’obstinava 
a fer creure que no hi havia 
terrenys, ni temps per acon-
seguir-ho. Excuses i pretexts 
que l’alcalde de Vallbona no 
va utilitzar mai, pensant en el 
bé comú, i amb només un pac-

te verbal amb un propietari, 
va oferir uns terrenys al depar-
tament d’Educació. 

En el camí perquè la Pobla 
tingués un institut tots hem 
fallat: l’Ajuntament per no 
estudiar el tema seriosament 
i trobar uns terrenys viables, 
l’AMPA per massa bona fe, 
els pares que ho vèiem clar i 
no hem fet res, els grups polí-
tics de l’oposició que tampoc 
han mobilitzat ningú, però 
sobretot, els pares que ja els 
hi està bé que els seus fills es 
desplacin, perquè així tindran 
el menjador gratuït i s’estalvi-
aran preparar el dinar el dia 
abans. Viure per veure. 

Josep Rabell Padró 

Carta oberta al 
Sr. Carles Cuerva

Benvolgut Sr.
He llegit amb molta atenció 

els articles publicats a la prem-
sa local sobre els bulevards i 
com a veí del carrer Comarca, 
m’he sentit eludit i implicat en 
aquest serial.

Jo respecto la seva opinió 
sobre el tema, però crec que, 
com deia aquell, vostè pixa 
fora de test, i com que escriu 
com a polític li diré que fa com 
ells: “poc pa i molts xoriços”.

Vostè diu clarament que 
s’han d’aplicar contribucions 
especials en el cas que es fessin 
obres públiques o quan faltes-
sin serveis públics, però en el 
cas del carrer Comarca ja tení-
em tots els serveis, per tant, 
perquè s’apliquin aquestes 
ens haurien de faltar serveis. 
Senyor Cuerva, jo no sé si vos-
tè havia vingut al carrer, però 
permeti’m que li digui petites 
anècdotes. El carrer Comarca 
es va començar a construir als 
anys 47 en plena dictadura, 
que compartint la seva opinió 
no hi havia democràcia; no 
estava urbanitzat i a causa d’ai-
xò els veïns vam decidir aplanar 
el carrer pel nostre compte i es 
van demanar als serveis tècnics 
de l’Ajuntament permís per 
fer-ho, vam aplanar, i poterior-
ment, vam fer les voreres, vam 
demanar la llum i l’Ajuntament 
la va posar.

Cap a l’any 60 es va anar 
a demanar les clavegueres 
als serveis tècnics i els veïns 
les vam fer, també pel nostre 
compte, i l’Ajuntament ens va 
dir que per previsió de creixe-
ment urbanísitc es posés el tub 
més ample i ens va ajudar amb 
100.000 ptes. d’aquell temps, la 
resta tot a càrrec dels veïns.

També teníem el permís 
per asfaltar el carrer, però al 
mateix temps l’ajuntament 
va fer urbanitzar el barri de 
Sant Crist i urbanitzar el barri 
dels Set Camins amb el carrer 
Comarca inclòs. El projecte, 

l’Ajuntament el va fer fent 
pagar impostos especials als 
veïns del carrer Comarca. Ara 
explicaré una anècdota per 
mostrar que l’admnistració no 
és tan democràtica com diuen. 
Resulta que l’empresa que va 
executar les obres va fer falli-
da i va deixar de fer moltes 
obres que faltaven, mentre-
tant es va passar de la dicta-
dura a la democràcia i un altre 
alcalde va acabar les obres, 
i a l’hora de pagar els últims 
rebuts hi va haver una rebaixa 
resapectable. Sr. Cuerva hi ha 
veïns que han pagat el carrer 
Comarca una, dues, tres i qua-
tre vegades pel caprici d’uns 
demòcrates que s’anomemen 
socialistes. Si haguéssin estat 
demòcrates haurien reunit els 
veïns per explicar el que voli-
en fer i si estaven d’acord i no 
fer les coses per l’article 26.

Vostè Sr. Cuerva va dir que 
en l’altra legislatura aquest 
bulevard estava en el progra-
ma electoral, això és mentida 
perquè jo tinc el programa i 
no hi és.

Sr. Cuerva li faré un sug-
geriment: podria ajudar al Sr. 
Alclade a buscar emplaçament 
per l’estació de rodalies del 
carrilet i així podria estar en la 
nòmina dels càrrecs de confian-
ça de l’Ajuntament d’Igualada.

Per avui ja n’hi ha prou. 
Fins una altra.

Ramon Xaus Pontnou

Pastoral de 
carretera

Amb motiu de les dates que 
s’apropen durant aquests 

mesos de desembre i gener 
(festes de: La Immaculada, 
diada la Constitució, èxode de 
Nadal i Reis, sortides familiars 
per anar a esquiar, etc...), des 
de la Delegació de Pastoral de 
la Carretera del nostre Bisbat, 
volem novament, recordar-
vos que cal tenir una cultura 
de la mobilitat suficientment 
responsable, per permetre’ns 
gaudir dels desplaçaments que 
farem durant aquests dies. El 
benefici que tenim de poder-
nos moure d’ací cap allà, ens 
ha de permetre compartir 
amorosament amb germans 
nostres d’altres comunitats el 
mateix “do” de ser cristians, 
seguidors compromesos de 
Crist que constantment ens 
envia a ser portadors de pau i 
joia en nom seu. I, és clar, tam-
bé, a ser persones humanes.

Quan ens disposem a pre-
parar el viatge, pensem en 
tots els detalls materials: pos-
ta a punt del motor del vehi-
cle, benzina suficient per fer 
el viatge, la documentació 
del vehicle i el conductor en 
vigència, la càrrega d’equipat-
ge, suficientment ben distribu-

ïda, els esquís ben fermats en 
els suport corresponents, i un 
joc de cadenes per si trobem 
durant la ruta neu o gel a la 
calçada que ens dificultin el 
pas normal del vehicle, haver 
descansat el suficient abans de 
començar el viatge i aturar-nos 
com a mínim cada dues hores 
per estirar les cames i repo-
sar de l’estrès que suposa la 
conducció atenta i que en un 
habitacle tan reduït hàgim de 
ser-hi tota la família.

L’any passat 2006, malau-
radament el vàrem acabar 
registrant-se 3.017 persones 
mortes en accidents de trànsit 
i moltes d’altres prostrades en 
els llits dels hospitals, paralí-
tics, amb cadires de rodes, o 
discapacitats per sempre més. 
Si ens ho proposem entre tots 
podem i hem de reduir aquest 
esgarrifós degoteig de vides 
humanes perdudes innocent-
ment. La nostra atenció a l’ho-
ra de circular, l’educació huma-
na i cristiana vers els altres, la 
cura dels vianants, a l’hora de 
travessar un carrer pels llocs 
degudament senyalitzats i 
preparats, no caminar exces-
sivament a prop de la vorera, 
i la forma com eduquem als 
nostres infants a conviure dili-
gentment amb el trànsit, faran 
que aquest propòsit de reduir 
les víctimes dels accidents sigui 
possible, i fins hi tot, fer-la des-
aparèixer.

Us recordo el lema escollit 
per enguany per la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola, per 
les campanyes de la Pastoral 
de la Carretera, que té molt de 
sentit si volem educar als nos-
tres fills en la correcta forma 
de conduir, essent els adults el 
perfecte model per els nostres 
infants: “Responsables des de 
la infantesa”.

No oblidem però, que com 
a cristians que som, al comen-
çar el viatge necessitem enco-
manar-nos a la divina pro-
tecció del Pare del cel. Abans 
d’engegar el motor, posem-nos 
els corresponents cinturons de 
seguretat tots els que estiguem 
en el cotxe, grans o petits, fem 
el Senyal de la Creu, preguem 
per tenir un bon viatge, resant 
unes Avemaries, Parenostres, 
el Glòria.

Que el nostre Pare Déu, per 
la intercessió de Santa Maria 
del Camí, i del patró dels con-
ductors Sant Cristòfol, prote-
geixin i beneeixin als que usa-
rem les rutes, especialment 
pels que són professionals del 
volant, que porten els sosteni-
ment a les seves famílies. 

Mn. Pere Roig
Delegat Episcopal del bis-

bat de Vic
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  JOC DE CARTES  Carles Cuerva

El Pla Director Urbanístic de la 
Conca
De nou, la Generalitat ens ha presentat una proposta de Pla Director Urba-

nístic de la Conca d’Òdena, un document que ha de donar les directrius de 
planejament del futur de la Conca, i aquest fet no ens ha de fer perdre de vista 
que el futur, per definició, és imprevisible, però que la planificació pot evitar problemes, i alhora 
resoldre els actuals.

Així, el Pla dibuixa una possible Conca d’Òdena per al 2026, protegint aquells paratges natu-
rals o agrícoles importants, ordenant-ne les zones de creixement, i alhora guardant espai per a les 
infrastructures de transport i per a Polígons Industrials.

Respecte les xifres de població, EL PLA NO OBLIGA A CRÉIXER, ni a doblar la població (com 
algun “erudit” ens vol fer creure), sinó que fixa una capacitat màxima, un sostre, d’absorció de 
població de manera ordenada de la Conca. Per entendre-ho, un exemple: El Pla General d’Iguala-
da aprovat als vuitanta establia que Igualada superaria els 60.000 habitants pel 2006... els ha tin-
gut? Els té el 2007? No, alhora que no ens hem d’estirar pas dels cabells per no haver-hi arribat, i 
el Pla General tampoc estava equivocat; simplement, la ciutat no ha tingut la necessitat d’utilitzar 
aquesta capacitat d’absorció ordenada de població. Ara la pregunta seria, i per què fer previsions 
de tanta població? Com hem dit al principi, el futur és impredictible, però en temes de planeja-
ment urbanístic és millor ser ample de mires, perquè el problema no és que vingui la població 
prevista, per la qual ja li tenim un espai, sinó que en vingui més (i que en vingui més població 
tampoc ho diu un pla, és un tema que sobrepassa els despatxos), ja que llavors, al no haver pre-
vist un espai, és quan apareixen els problemes socials i urbanístics, amb l’aparició de barris sencers 
sense serveis, ni condicions adequades; recordar, per exemple, que als anys 60 la població de la 
comarca es multiplicà per dos, i al no estar previst, hi va haver falta d’habitatge (de lloc adequat 
per fer-ne), alhora que tampoc hi havia els serveis per abastar aquesta població (escoles, equipa-
ments cívics,...). 

Una altra tesi que algú també s’entesta a dir, o insinuar, és que l’endemà de l’aprovació del 
Pla Director es començaran a construir habitatges i urbanitzar-ho tot... MENTIDA. A partir d’aquí, 
surt una altra pregunta, que és si el 2026, data final de vigència del Pla, s’hauran d’haver constru-
ït tots els habitatges previstos? No es pot saber, però afirmar amb rotunditat que sí és MENTIDA, 
i això no vol dir que el Pla estigui equivocat en les seves previsions, sinó que el Pla dóna una 
capacitat de resposta en cas de creixement de la població, ordenant aquest creixement. El 2026, 
segur, que es revisarà el Pla i llavors, depenent de la situació demogràfica, social i econòmica, es 
dibuixarà un nou Pla de la Conca.

El Pla ens dóna la capacitat de tenir una Conca més endreçada, i alhora dotada de més i 
millors infrastructures, de les quals destacar l’Eix Transversal Ferroviari, o el que alguns anomenen 
el Tren Gran (el que vam deixar escapar al segle XIX), una infrastructura ja prevista als Plans del 
Govern Central i del Govern de la Generalitat, i que ha d’esdevenir un nou motor d’impuls econò-
mic.

Aclarir aquests dubtes sobre el pla crec que és de vital importància, ja que a vegades ens mos-
tren, o ens expliquen, certes coses que no són certes, i alhora per justificar-les s’elaboren estadísti-
ques aberrants (com barrejar xifres de població del 2003 amb nombre d’habitatges del 2001, com 
si entre el 2001 i el 2003 no s’haguessin construït habitatges!). 

Tot és millorable, però no caiguem en el parany de ser curts de mires, perquè si les previsions 
es superen...el problema el tindrem tots, llavors serà tard per actuar, i lamentarem no haver-ho 
fet bé en el seu moment; volem preparar un problema a les generacions futures o el volem tenir 
solucionat ja? El Pla escull la segona opció, i la Conca?

 QUAN EL FUTBOL ÉS DE TERCERA Jafepi

“Vàreu créixer en 
el Bar Goya...”
Vint-i-sis són els jugadors, més l’entrena-

dor, que van subscriure fitxa del club la 
temporada 1939-40. La plantilla era, doncs, 
abundant. Reproduïm la relació d’aquests fundadors, fiant-nos 
dels noms que figuren en el llibre històric publicat la tempo-
rada 1960-61. En Paco Bou, per la seva banda, m’ha ajudat a 
recordar la personalitat d’aquells jugadors. I és que en Paco, 
com sabem, és un d’ells, un dels pocs que resta en vida. Només, 
potser, amb l’Aleix Castelltort i l’Antoni Soteras.

L’entrenador era Julio Borràs i Creus. I els jugadors: Joan 
Regordosa, Manuel Arbonés, Eugeni Molas, Antoni Castelltort, 
Ramon Castellví, Agustí Rabell, Silvio Navazo, Vicenç Bou, 
Antoni Rius, Lluís Llopis, Benjamí Almacellas, Pere Abenza, 
Joan Pont, Antoni Soteras, Aleix Castelltort, Francesc Salvador, 
Josep Alpuente, Francesc Bou, Joan Marimon, Lizard Estany, 
Ricard Camps, Vicenç Rubí, Marià Valls, Jaume Casal, Josep 
Gregori i Josep Mercader.

Tots ells van créixer, com a club en el Bar Goya, i com a juga-
dors en el camp de l’Ateneu o Xipreret, aleshores “Nacional”. 
Uns cinquanta anys després, per a la inauguració de l’estadi de 
Les Comes, qui signa va rebre l’encàrrec d’escriure una lletra per 
a un himne, que encara es canta avui quasi vint anys més tard, i 
que la directiva de torn canviarà quan li sembli, oi més, qui sap, 
apropant-se les noces de platí. Vaig procurar que aquella lletra, 
que va interpretar la Schola Cantorum amb música del mestre 
Pedragosa, no fos ni en un català literari, ni de tints poètics, ni 
rebuscada, sinó que reunís, d’una manera fàcil, planera, molt 
senzilla --adequada a un himne--, unes referències històriques 
del Club: els colors escollits, formació al Goya, l’Ateneu com a 
camp de joc, l’anada a Les Comes, i també relatives a la vida 
laboral de la ciutat, com són, destacadament, les indústries del 
punt i de la pell. Amb repeticions redundants, d’una síl·laba, 
pròpies per a ésser cantades. La lletra és... 

 “Blaus!, blaus!, blaus!, / són els colors de l’Igualada. / Hip! 
Hip! Hip! / Veureu com juga el nostre equip! / Vàreu créixer 
en el Bar Goya / i en el camp de l’Ateneu. / Els primers de tot 
l’Anoia, / els més grans sempre sereu. / I un sol crit se sent 
arreu: / Igualada lluitarem! / Igualada, guanyarem! / Si és que 
aquí deixeu “la pell” / cap “punt” no farà volada. / Les Comes 
serà el segell / de tes glòries, Igualada! / Igualada, lluitarem! / 
Igualada, guanyarem! / Gol!, Gol!, Gol! / Això és futbol!”.

La darrera vegada que s’ha escoltat l’himne, fins ara, ha 
estat amb motiu de la visita del Cassà (1-1). Set dies després 
l’Igualada havia de sofrir la derrota més rotunda del campio-
nat (4-1), a La Pobla de Mafumet. I és que l’himne canta una 
cosa, i la realitat podria ser-ne una altra. 

Consells per a un estudi ben organitzat

El lloc i el temps de treball 
dels vostres fills per aprofi-

tar bé l’estudi haurien de ser:

Lloc
Sempre a la mateixa habita-

ció, on puguin treballar sense 
que els molestin, amb totes les 
eines a l’abast: el llapis, els lli-
bres, el diccionari, tot preparat 
abans de començar a estudiar.

Tranquil i silenciós on sigui 
fàcil concentrar-se, és a dir, que 
no sigui un lloc de pas, de reu-
nió, amb música o sorolls, etc. 

Amb bona llum, preferible-
ment natural, i si no és pos-
sible, artificial però càlida. És 
important que la llum entri pel 
costat contrari al qual s’està 
treballant.

Amb temperatura agrada-
ble amb un mobiliari que per-
meti treballar còmodament i 
sense objectes a l’abast que els 
puguin distreure.

Net, ventilat i endreçat per 
poder estar còmode i poder-se 
concentrar fàcilment en l’es-
tudi. 

Temps
Confeccionar un horari d’es-

tudi personal on es distribuei-
xi el temps per a l’estudi i els 
deures, on es treballin totes les 

matèries cada setmana i que 
s’adapti a les característiques 
personals de l’estudiant.

Les sessions d’estudi hauri-
en de ser de 45-60 minuts amb 
un descans de 5-10 minuts per 
reprendre novament l’estudi.

No deixar les tasques per a 
l’última hora i portar totes les 
matèries d’estudi al dia. Pro-
curar complir amb l’horari pro-
posat.

Començar a preparar els 
exàmens tan aviat com sigui 
possible i deixar els 3 últims 
dies per repassar tot allò que ja 
s’ha estudiat.

Amb una bona organit-
zació del temps personal es 
podrà aprofitar millor el temps 
d’estudi, evitar  nervis d’últi-
ma hora i gaudir de més temps 
lliure.

Equip psicopedagògic de 
Decroly

    Ball       Anoia

Tel. informació: 629 57 94 10 (Josep)

Proper dissabte dia 1-12-07 a les 23 h. Ball 
amenitzat per Rafa i Anna (animadors de Scorpia)

T’ESPEREM

Rafa i Anna
Música Dj’s  - Ball
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 DIJOUS, TEMES NOUS  Peius Cotonat

Genètica, ètnia i raça
Moltes són les poblacions que es creuen que elles són les millors del món, i 

s’estimen el microcosmos on han crescut i que no voldrien deixar mai. Per 
als blancs, la civilització més gran és l’europea. Però què en pensen els xinesos i 
els japonesos? 

És sobretot durant els moments de grans èxits que l’orgull de les nacions és 
més fort i quan hom pensa: “Som els millors” i, efectivament, hi ha un fons de veritat, és alesho-
res quan es crea el terme “raça”, però a la llarga aquest èxit no dura massa. Si el sistema polític 
està ben organitzat, pot sobreviure per un llarg temps, però la història ens recorda que cap imperi 
ha estat etern. 

El terme raça
El terme raça es refereix a cadascun dels grups en què es subdivideixen les espècies (humanes 

i no humanes). Les categories racials humanes més emprades es basen en caràcters biològics visi-
bles, com el color de pell i les característiques facials, els gens i la identificació pròpia. El concepte 
de raça i l’agrupació en races específiques varia segon la cultura i el temps. Sovint s’enceten polè-
miques per raons científiques o pel seu impacte en la identitat social i la identitat política.

Molts científics evolucionistes i socials opinen que la definició comuna de raça, o qualsevol 
definició de raça relativa als humans, li manca rigor i classificació. Argumenten que són imprecises 
i arbitràries, i que las races observades varien segons la cultura examinada.

La major part de científics i antropòlegs postulen que l’espècie humana està composada per 
una única raça --la humana-- encara que aquesta es divideix en diferents orígens ètnics, els quals 
es divideixen en pobles. Els quatre orígens ètnics principals, que prenen part en la classificació 
original, són el caucasoide, negroide, mongoloide i australoide. Aquí apareix el concepte d’ètnia, 
enfront al de raça.

El terme ètnia
Una ètnia (del grec ethnos, “poble”) és una població humana en la qual els membres s’identi-

fiquen entre ells, normalment, en base a una real o presumpta genealogia i ascendència comuna, 
o a d’altres llaços històrics. Les ètnies estan normalment unides per unes pràctiques culturals, de 
comportament, lingüístiques o religioses comuns. Dites comunitats reclamen una estructura soci-
al, política i un territori.

La diferència entre raça i ètnia rau en que mentre el terme ètnia comprèn els factors culturals 
(nacionalitat, afiliació tribal, religiosa, fe, llenguatge o tradicions) i biològics d’un grup humà, la 
raça específicament al.ludeix als factors morfològics distintius entre grups humans --color de pell, 
contextura corporal, estatura, talls facials, etc.-- fills d’un procés d’adaptació a determinat espai 
geogràfic ì ecosistema (clima, alçària, flora, fauna, etc.) al llarg de diverses generacions i milers 
d’anys. El lligam entre raça i ètnia no passa d’una senzilla associació entre ambdues. 

La llengua ha estat utilitzada com a primer factor classificador dels grups ètnics. No obstant, a 
aquesta eina no li ha mancat manipulacions polítiques o errades. Cal assenyalar que existeix gran 
nombre de llengües multiètniques, ensems que determinades ètnies són multilingües.

La delimitació cultural d’un grup ètnic respecte als grups culturals de frontera, es fa dificul-
tosa per l’etnòleg. Es solen apreciar que els grups ètnics comparteixen un origen comú, i tenen 
una continuïtat en el temps, és a dir, una història o tradició comuna. Això s’assoleix a través de 
la transmissió generacional d’un llenguatge comú, unes institucions i uns costums que els distin-
geixen d’altres ètnies. No és imprescindible que un grup ètnic compti amb institucions pròpies de 
govern per a ser considerat com a tal. La sobirania no defineix una ètnia.

La genètica
És important considerar la genètica dels grups ètnics si cal distingir-los d’un grup dels individus 

que comparteixen únicament característiques culturals. Les ètnies generalment revelen una noció 
de parentesc més o menys remot entre els seus membres. La genètica actual tendeix a verificar 
l’existència d’aquesta relació genètica, si bé les proves estan subjectes a discussió.

En primer lloc, cal dir que no és fàcil distingir l’herència genètica de l’herència cultural. Si les 
causes són d’origen biològic, les anomenarem genètiques. Si són degudes a un aprenentatge, 
les anomenarem culturals. En general, en les poblacions humanes hi ha diferències que són, sens 
dubte, genètiques, és a dir heretades biològicament. I és en aquestes diferències genètiques en 
que s’haurà de basar l’estudi de les races, perquè són molt estables en el temps, mentre que les 
diferències degudes a l’aprenentatge social estan més subjectes a canvis i fins i tot poden desa-
parèixer. Si hi hagués una mena de diferència exclusivament genètica prou important per pensar 
que un poble pot ésser superior a un altre es podria justificar el racisme, però caldria que la defi-
nició de racisme fos ben clara i se cenyís a diferències genètiques. Amb el temps i la difusió de 
l’educació, seria injust condemnar a persones que no han pogut rebre una educació adequada, 
especialment si es tracta de defectes fàcilment corregibles. Voltaire va dir que només existeix una 
situació en que la intolerància és acceptable: quan es produeix en persones intolerants. 

PeiusC@hotmail.com

 LA CRUÏLLA Josep Maria Mas i Busqué

Tristos rècords
Hi ha una dita que diu: “Un cristià trist és 

un trist cristià”. De tant en tant, fruit de 
les estadístiques --una afecció que deu ser 
tan vella com la humanitat (el rei David, per 
exemple, ja va voler comptar quants eren els 
que tenia sota el seu poder)-- se’ns ofereixen dades que posen 
uns determinats col·lectius per davant d’altres, ben sovint sor-
tosament en aspectes ben positius de la marxa de la vida de 
cada dia amb les seves múltiples facetes, però dissortadament 
sovint també per tot el contrari, destacant l’altra cara de la 
moneda.

Tristos rècords, i per tant deplorables, que ens porten tris-
tesa, decepció, que ens fan abaixar els ànims que hom ha de 
tenir si vol tirar endavant com s’escau. Tristos han sigut una 
bona colla que els noticiaris han anat escampant aquests dar-
rers dies coincidint curiosament en el temps: Espanya liderant 
el consum de cocaïna, passant al davant dels qui ostentaven 
el rècord fins ara. Catalunya en general aportant les xifres 
més altes de divorcis, de fracassos en una tan vital institució 
social com és el matrimoni i la família consegüent. A la cua en 
el llistat de la inversió en educació i al capdavant pel que fa 
al fracàs escolar a l’ESO, en el nombre més baix de titulacions 
acadèmiques, i en la menor inversió pública en general. Això, 
doncs, pel que fa al país en general, i Barcelona, la capital que 
passa a ser-ho també del pol d’atracció dels qui volen avortar 
en situacions inclús fora llei, amb les monstruositats d’assassi-
nats a criatures ja tan desenvolupades. Si ja és execrable que 
s’elimini el que ja ha començat a ser una vida humana que ha 
iniciat el seu procés vital que aniria cobrint les etapes previs-
tes si hom no ho tallés, ¿no ens ha de deixar astorats que es 
puguin fer tals bestieses i en les clíniques destinades als d’alt 
nivell adquisitiu per a més inri, quan són els qui tenen, per 
tant, més recursos, almenys pecuniaris, per tirar endavant un 
embaràs, i essent vinguts de tantes parts del món en un maca-
bre turisme que ens hauria d’avergonyir?

¿Oi que seria estimulant, engrescador i ens portaria alegria 
al viure, que ningú hagués de recórrer a consums perjudicials 
per la pròpia salut física, psíquica, moral i espiritual; que les 
famílies tiressin endavant creixent en amor entre els seus mem-
bres superant tots els entrebancs de la convivència mútua; que 
els poders públics invertissin en el que hauria de ser més priori-
tari i es tanqués l’aixeta al que representi una malversació dels 
béns que Déu ha posat per ajudar-nos a progressar integral-
ment; que l’educació fos prioritària en primer lloc en les famí-
lies, sense delegar res a ningú del que els és propi, prenent 
consciència del seu paper insustituïble en aquest camp, i que 
tots els estaments socials, públics o privats, hi poséssim el coll 
de veres; que es respectés i fomentés la vida a tots nivells, que 
se l’ajudés a néixer, créixer i esdevenir esplèndida, aportant-
hi tots els recursos necessaris, començant pels que vénen dels 
poders públics que deleguem per tal d’afavorir-la...?

Ah, doncs, mira: simplement dir que està a les nostres 
mans, donant-nos Déu tot el necessari per portar-ho a terme o 
almenys per fer-hi passos ben decidits per tal que així sigui!

Últim habitatge disponible, obra nova. Pis de 55m2, 2 habitacions,
bany complet, terrassa de 72m2, pàrquing inclòs, lliurament a final
de l’any 2007, zona centre.

OPORTUNITAT: IGUALADA CENTRE

938 056 030

OPORTUNITAT: HABITATGES SANTA MARGARIDA

938 056 030
Nova promoció! Últims pisos d’1 i 2 habitacions, bany complet,
àmplies terrasses, dúplex disponible, a prop de col·legis i piscina.

Dissabtes

VENDA DE 2a MÀ
Llibres, discos, videos, col.leccionisme…

a ESPAI OBERT:
C/ Esquiladors, 16 – IGUALADA
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 LA ROTONDA  Enric Senserrich i Vives

El futur començava ahir
Com moltes vegades, vaig anar a esmorzar al Forn de la Cantonada, un lloc on et 

tracten molt bé i on hi va gent molt diversa. L’altre dia, un senyor dels habituals, va 
explicar el que deia l’alcalde Aymamí en unes declaracions seves; és un home imparcial, 
però molt detallista i crític amb tot el que diuen els polítics.

En les declaracions, diu que hi ha una foto on es veu l’alcalde baixant les escales de 
l’Ajuntament (és un bon auguri, vaig pensar jo) i el senyor deia: “El contrapoder que ell 
va denunciar, pel que he vist, l’ha exercit des del primer moment el PSC. Per això veu difícil el ‘ménage à 
trois’, però quan a ell li va convenir fer-se amb el poder, no s’ho va pensar dues vegades... Però ara la seva 
principal preocupació és el ‘Cap de l’Oposició’, en Marc Castells; jo penso que el somia, és clar, és el cap 
del grup que pot prendre la cadira al PSC.” Sí senyor, és cada vegada més clar, i seguia: “Torna a parlar de 
que els que governen al Consell Comarcal vulguin fer comparacions amb l’Ajuntament, però si ha estat ell 
i el Sr. Riba que les han fet des del primer moment, és fort, eh! Si diu que el Consell és tan insignificant, 
per què se’n preocupa? És ell qui el vol desvaloritzar, per tal que no faci ombra, i vol fer de germà gran? 
També diu que li costa opinar sobre altres partits, i ho fa tot el que portem de la legislatura, envers CiU i 
ERC. Fa unes comparacions entre ERC, CiU i el CUP, vol posar CiU a la ‘dreta’, no ha entès que CiU té un 
ventall més ampli, en Mas sempre ha dit que ni dretes ni esquerres, Catalunya, però és allò que deia en 
Marc Castells, fa com l’Acebes i al final s’ho creurà, i el bo d’això és que critica ERC per acostar-se a CiU, ha 
pensat que ell pacta amb el PP, que al costat de CiU deuen ser de l’ultra dreta... Però amb l’excusa de que 
cal gestionar l’Ajuntament s’ho permet, i diu el que han de fer els altres?” 

Ell anava desgranant el que havia llegit, i remarcava l’abstenció: “Realment cal motivar els que es van 
abstenir d’anar a votar, més del 52%, i si no voten, la majoria és perquè estan en desacord amb els polí-
tics, i més amb el que governa”. Sí, hem d’anar a votar, si no hi anem no podem decidir res, i a Igualada 
quan passa això guanya el que té gent més fidel o més fanàtica del PSOE, per tant cal votar per modificar 
quelcom, i continuava: “Diu que algú va tenir dificultats per justificar el vot negatiu als pressupostos, ans 
al contrari, algú va donar moltes raons i detalls... i no li devia agradar gens. També deia que li agrada la 
política”.

Sí, es veritat, li apassiona la política; sense ella es sentiria sol, li cal doncs un fòrum per expressar-se i 
manifestar-se, en gaudeix, però tot té un límit i en la vida l’espai de cada un és el que és, i quan “el río 
suena”... “Parlava dels seus projectes de la ciutat... que no d’un projecte de ciutat”.

És clar, els seus grans projectes poden ser bons per les seves idees, té un gran mèrit fer-ho com ho fa, 
té el somni, el pensa, el gestiona i actua per portar-ho a terme, però és clar, sense parar-se a pensar què 
és millor per a la ciutat en cada cas. I li retreia que: “D’alcalde s’ha passat a voler fer d’empresari, amb els 
diners i garanties del nostre Ajuntament va creant empreses, i diu que no hi ha voluntat de fer diners? 
Home, això es veurà amb l’obertura del pàrquing del nou Hospital... i les altres societats. Diu que l’Ajunta-
ment té capacitat ‘econòmica i lideratge’ suficient com per atrevir-se a comprar i vendre terreny industri-
al... sí, ja només falta que també ho faci ell. El que calia fer era buscar empreses que s’instal·lin, no sols fer-
les des del govern de la ciutat”. Diu que també va parlar d’insfrastructures i de trens? “Sí, faran més trens, 
però si no sap com arreglar el que tenim... I també carreteres, tot i que ara fa quatre anys que el Conseller 
Nadal, en la inauguració de la carretera nova de Manresa, ja deia: ‘Ara anirem per acabar el tros d’Òdena i 
de Vilafranca...’, i què ha fet l’amic seu? Res”. 

Mireu, sempre hem tingut la carretera Nacional II, sí, la dos d’Espanya, i què? L’hem aprofitat? No. 
“Això mateix, i el Pla Director, ara el vol desmitificar? Diu que li hem donat massa rellevància?. Per un cos-
tat té de tenir poca rellevància, per l’altre diu que és poc ambiciós, però en el primer no ho deia.... diu que 
som un indret de pas... és clar, i sempre ho hem sigut, però no sempre s’aprofita”. “També parla dels ado-
bers, dels que queden... i si no els escolta i ajuda desapareixeran, i segons els adobers, si no es reordena el 
sector i es donen oportunitats de mantenir-se i créixer, desapareixerà, i ell diu que encara tenim temps?” 
Miri el gènere de punt! Ah! i quan li demanen per crear una outlet, què? On és la solució? O no es farà 
o anirà ves a saber on... Cal aprofitar les oportunitats i les inèrcies quan es plantegen i no anar desinflant 
globus, cal intentar enlairar-los al màxim i procurar tenir somnis compartits, no només crear empreses 
des de l’Ajuntament. Quan tanquen les que tenim, cal ajudar a mantenir, recolzar i gestionar per fer que 
vinguin, i després si convé ja farem més empreses des d’on calgui, però no amb els diners de tots. I aquell 
senyor acabava dient: “Ell podia ser un gran alcalde, però no perquè tingui el pressupost més alt que el 
Consell Comarcal, com diu, sinó perquè té caràcter i empenta, però mentre inverteix els nostres diners i 
els dels bancs, amb la garantia del poble, en les seves obres, Igualada i l’Anoia han caigut més que mai, sí, 
l’economia de tots plegats, de la majoria, i ell podia ajudar que en aquests últims 8 anys, els pitjors en atur 
i tancament d’empreses, no fos així, oi?” Té raó, senyor meu. Penso que va començar a somiar massa tard, 
llàstima...

Ara també 
al carrer Lleida, 45  d’Òdena
Tel. 93 806 70 32

Carretera de Valls, 22
Santa Margarida de Montbui 
Tel.93 805 06 21

Ferreteria LA TOSSA

• Bricolatge • Ferratge per a mobles • Pintures • 
• Jardineria i complements • Maquinària • 

• Manetes i complements •

 COSES PETITES Jordi Dalmau

Han retirat el 
contenidor

En les dues 
fotografi-

es primeres, 
podeu observar que el conte-
nidor que feia mesos es tro-
bava daltabaix d’un terraplè a 
l’avinguda de l’Estadi, ha estat 
retirat. A més, els escombriaires 
ho han aprofitat per a netejar 
aquell petit bosc situat davant 
l’Institut Pere Vives i l’Estadi 
Atlètic. El que encara no s’han 
retirat són els blocs de ciment 
armat que hi van quedar des de 
l’època de les obres del carrer. 
Els podrem treure aviat ?

Trencat el piló del carrer 
del Clos

Ja fa uns dies, va aparèixer 
trencat el piló automàtic 

del començament del car-
rer del Clos, proper al carrer 
Òdena. Han col·locat un tan-
ca i es troba al costat de la 
paret a punt de ser reparat. 
Suposem que un vehicle se’l 
va carregar en passar-hi mas-
sa ràpid. Volem creure que el 
deixaran al seu lloc aviat.

Queixes dels veïns del 
carrer Torrent de l’Espelt

Molts igualadins desconeixen on es troba aquest petit car-
rer de la ciutat. Es tracta d’un vial molt petit, sense asfal-

tar, situat al barri del Molí Nou, cantonada amb el carrer Àngel 
Guimerà. En diverses ocasions hem denunciat aquest espai que 
sovint és aprofitat per a deixar-hi vehicles abandonats i peces 
en desús. Una veïna ens ha demanat que parlem del proble-
ma de terres que provenen d’aquell petit parc. L’Ajuntament 
va aprofitar un terraplè situat sota la tanca de l’escola Emili 
Vallés, i sembla que amb l’aigua i el vent, aquestes terres arri-
ben fins al seu carrer. Convindria trobar-hi la solució en un dels 
pocs espais que resten a la ciutat sense asfaltar i sense voreres. 
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