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A Montbui, 1a Ruta 
de la Tapa

Pàg. 17

Xerrada sobre el 
món dels bolets

Pàg. 19

Castanyada Rock a 
Piera

Pàg. 23

La Llacuna acull la 
Fira Vins d’alçada

Pàg. 21

Als Hostalets: 
Jornades de 
Responsabilitat 
Social

Pàg. 17

MercAnoia, de Castellolí a 
Bellprat dins la Diada de 
Castelleres

La Federació Anoienca de Comerç i Serveis és al capdavant de l’orga-
nització dels MercAnoia que, de manera periòdica es van instal.lant a 

la comarca. Així la setmana passada van ser més de 40 les parades que hi 
va haver a Castellolí, i dissabte es farà la tercera edició a Bellprat, emm-
marcat dins el programa de la 1a Diada de Castelleres Memorial Nativitat 
Yarza.   Pàgs. 13 i 21

La 32a edició de la Cursa 
Popular, la més exitosa 
amb 2.667 participants

Igualada ha tornat a respondre de manera, gairebé massiva, a la 32a 
edició de la Cursa Popular que se celebrava diumenge pels carrers de la 

ciutat. 
En aquesta edició de L’Enllaç hi ha el llistat detallat dels participants 

i una entrevista amb els guanyadors absoluts, Ahmed Kaddara i Sheila 
Avilés, ambdós atletes del CAI.   Pàgs. 47 a 54

Igualada capital europea 
de l’Slot Racing

El recinte firal de Cal Carner d’Igualada acull fins dilluns vinent la 15a 
edició del Campionat d’Espanya d’Scalextric i Slot 2010, on s’hi donaran 

cita més d’un miler de pilots i les millors marques del món de l’Slot Racing. 
Com a novetat d’enguany, al llarg de la setmana s’ha disputat el Campio-
nat Escolar de Scalextric i demà a la tarda se’n farà la final.   Pag. 44

Nous contenidors de 
recollida per oli domèstic

Els bons resultats que té a Vilanova la recollida d’oli domèstic, ha fet 
que des de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament es tiri 

endavant una nova campanya, amb informació veïnal amb un tríptic 
enviat als domicilis, i la instal.lació de dos nous contenidors per a recollir 
aquest material contaminant.   Pàg. 3

La nit de 
dissabte a 
diumenge 

canvi d’hora
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FARMÀCIES DE TORN

SANTORAL
Avui dijous dia 28: Sts. Simó Cananeu i Judes Tadeu. 

Sta. Ciril.la. Dia 29: St. Narcís. St. Maximilià. Sta. Eusèbia. 
Dia 30: St. Gerard. St. Marcel, centurió, i els seus fi lls 
Claudi, Luperc i Victori. Dia 31: St. Alfons Rodríguez. St. 
Quintí. St. Wolfgang. Sta. Lucil.la. Dia 1 de novembre: 
FESTA DE TOTS SANTS. Sts. Vigor i Licini. Dia 2: Com-
memoració dels Fidels Difunts. St. Victorí. Dia 3: Sta. Sí-
lvia. St. Ermengol. St. Martí de Porres. St. Hubert. Dia 4: 
St. Carles Borromeu. St. Fèlix de Valois. Sta. Modesta. 

Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de 
l’endemà. A partir de les 12 de la nit caldrà adre-
çar-se, amb la recepta corresponent, a la Policia 
Local.

Avui dijous, dia 28: Del Pilar, c/ Comarca-Mestre 
Montaner.
Dia 29: Pagès, Pau Muntades, 54. 
Dia 30: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 31: MR Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 1 de novembre: Miserachs, Rbla. Nova, 1 (9-
22 h) i Juvé, Av. Montserrat, 27 (22-9 h).
Dia 2: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 3: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 4: Secanell, Òdena, 84.
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aaaaaaaa aaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeerrral carrer

Organitza:

Amb el nançament de:

Dissabte,6
novembre 2010

Demaneu butlletes als comerços associats per:
Aventures a Plaça de la Creu: Rocòdrom, pont i tirolina

Xocolata calenta per als assistents

Presentats a Vilanova els nous 
contenidors per oli domèstic i el tríptic 
informatiu
Dilluns passat, al migdia, el 

regidor de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí, Francesc Viera, al qual 
acompanyava el representant de 
l’empresa Recicloil, Ramon Llastar-
ry, van presentar la campanya de 
recollida selectiva d’oli domèstic i 
el tríptic informatiu que es distri-
bueix a la població.

La recollida d’aquest tipus d’oli 
ja estava funcionant i els bons re-
sultats i l’increment de sensibilitza-
ció per part de la societat vilanovi-
na fa que es vagi ampliant, facili-
tant la implicació dels ciutadans.

Els nous emplaçaments on 
han estat situats dos nous punts 
de recollida d’oli domèstic, són el 
del carrer Fra Juníper Serra al cos-
tat de l’escola Pompeu Fabra. Un 
altre dels nous contenidors s’ha 
situat al carrer Cristòfol Colom i 
ara s’afegeixen al ja existent a la 
cruïlla del carrer Mossèn Amadeu 
Amenós amb el carrer Joan XXI-
II, i el punt de recollida situat a 

la deixalleria municipal, ampliant 
així el servei de recollida d’aquest 
residu tan contaminant pel medi 
ambient.

Formant part de la campa-
nya, l’Àrea de Serveis Municipals 
i Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí, amb la col-
laboració de Recicloiol i la Dipu-
tació de Barcelona, ha editat un 
tríptic que es distribueix als veïns 
de Vilanova, als seus domicilis, en 
el qual es donen consells i s’infor-
ma dels punts de recollida sobre 
mapa, a més d’indicar-se l’objectiu 
de la campanya, per què cal reci-
clar i què fer amb l’oli usat.

Els contenidors instal·lats a 
Vilanova tenen una capacitat de 
200 litres, són clavats a terra i es-
tan gestionats per part de l’em-
presa Recicloil. Se’n fa una reco-
llida quinzenal i gratuïta. Duran 
aquest any en l’únic contenidor 
que hi havia s’ha recollit 718,92 
litres d’oli. També s’han fet reco-
llides gratuïtes a bars i restaurants 

que ho han demanat, amb un to-
tal de 106 litres.

Sessions de treball per 
elaborar el Pla Comarcal 
de Drogues de l’Anoia

El Pla Comarcal del Drogues 
que està elaborant el Consell 

Comarcal de l’Anoia a través del 
departament de Serveis Socials, 
Joventut i Ensenyament vol ser 
atén a les necessitats de la comar-
ca. Per aquest motiu, i per facilitar 
la mobilitat i l’assistència i apro-
par el diagnòstic al territori, s’han 
organitzat cinc sessions de treball 
en diversos municipis de la comar-
ca.

Primera sessió a Piera
Dijous passat va ser el torn de 

Piera, Masquefa i els Hostalets de 
Pierola al Casal de Piera.

En la reunió van participar 
representants polítics, tècnics de 
serveis socials i educació, així com 
representants dels centres d’edu-
cació secundària i d’entitats mu-
nicipals. 

La trobada va tenir dues parts. 
Una primera on es va exposar la 
situació actual del consum de dro-
gues a la comarca i a Catalunya 
i quins són els objectius d’aquest 
nou pla. A la segona part els par-
ticipants van treballar en grup 
fent una diagnosi de la situació al 
municipi i identificar quins són els 
punts forts i els febles. Finalment, 
entre tots es van plantejar propos-
tes per millorar l’efectivitat en la 
informació, prevenció, detecció i 
assistència en aquesta problemà-
tica. 

Demà divendres a 
Vilanova del Camí

Per a demà divendres dia 29 
s’ha programat una sessió prepa-
ratòria a l’IES Pla de les Moreres 
de Vilanova del Camí, en la qual 
hi han estat convocats diversos 
agents del món cultural i associa-
tiu. La sessió es farà de 9 a 12 del 
migdia.

Els objectius de la sessió de tre-
ball seran perfilar la situació actu-
al del consum de drogues i la seva 
prevenció, el que seria el diagnòs-
tic. I en segon lloc, el plantejament 
de propostes per millorar l’efecti-
vitat de la resposta al consum per 
part dels diferents agents.

Des de l’organització es con-
sidera valuosa l’aportació a tra-
vés de les opinions que es puguin 
obtenir, per tal de detectar les 
problemàtiques reals, els recursos 
existents i proposar solucions reals 
i efectives.

El Pla Comarcal de Drogues és 
el primer d’aquest tipus que es 
projecta a la comarca i permetrà 
als municipis amb independència 
del seu volum, disposar d’un full 
de ruta per guiar les intervenci-
ons en aquest àmbit i millorar la 
salut dels seus habitants. També 
permetrà engegar accions man-
comunades per aconseguir millors 
resultats.

Biosca Riera, el fabricant 
d’Escorpión, presenta un 
concurs de creditors
Biosca Riera, el fabricant de les 

peces de punt Escorpión, va 
presentar dilluns passat un con-
curs voluntari de creditors al jutjat 
mercantil número 7 de Barcelona. 
L’empresa ha declarat un passiu 
de 17 milions d’euros, que proce-
deix principalment del cost que 
va assumir l’any passat per tal de 
reestructurar l’empresa, tancar la 
seva fàbrica d’Igualada i acomia-
dor els seus 92 treballadors.

El concurs preveu la continuïtat 
de l’empresa, que està assessorada 
pel bufet Cuatrecasas, el qual ha 
plantejat als creditors, principal-
ment bancaris, una moratòria de 
pagaments que permetria afron-
tar les seves tensions de tresoreria, 

provocades per la caiguda que han 
patit les vendes des de l’inici de la 
crisi econòmica el 2008.

La firma, que ha estat pionera 
en internacionalizar-se, crear mar-
ca i obrir botigues pròpias  , l’any 
passat va registrar unes vendes de 
23 milions d’euros, un 6% inferiors 
a les del 2008, després de la caigu-
da de l’11% de l’any anterior, però 
els seus responsables asseguren 
que aquest any la reestructuració 
ha donat fruits i que s’estan esta-
bilitzant els comptes. 

Actualment l’empresa té 100 
empleats, la majoria personal de 
botiga, amb una trentena d’es-
tabliments propis a tot Espanya, 
majoritàriament a Catalunya.
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St. Martí 
Sesgueioles

CASA A LA VENDA
4 HABITACIONS, 3 BANYS,

CALEFACCIÓ A GAS,
GARATGE PER A 2 COTXES.

37 M2 DE TERRASSES.
ACABATS 1a QUALITAT.

CONSTRUCCIONS PANADÉS, S.A.
Av. Pau Casals, 40 - IGUALADA - Tel.
wwwconstruccionespanades.com

93 803 29 00

150.000€

ÚLTIM PIS!!
2 habitacions, cuina independent, 

tot exterior, calefacció a gas, 
acabats de 1a qualitat.

Viu a JORBA

DIRECTE PROMOTOR 90.000€

GRAN OPORTUNITAT!!

La cooperació 
público-privada, una 
col.laboració “win-win”

Prop d’una cinquantena de 
persones va assistir el passat 

dijous a la Jornada “La cooperació 
público-privada, una col.labora-
ció necessària” organitzada per 
l’Ajuntament d’Igualada i el Con-
sell Comarcal de l’Anoia en el marc 
del projecte Anoia Activa.

L’objectiu de la jornada era in-
tercanviar casos d’èxit de coope-
ració entre agents públics i privats 
d’un territori, situant aquesta col.
laboració com un element neces-
sari en la dinamització econòmica 
territorial. Així, del total de par-
ticipants a la jornada, un 43,24% 
era personal de l’administració i el 
56,75% de l’àmbit empresarial. 

Del treball i de les experiències 
recollides al llarg de la jornada, els 
aspectes i idees més destacats són 
que els projectes publico - privats 
han de ser win-win, les dues parts 
han de ser guanyadores d’alguna 
cosa i aportar-se valor mútuament. 
L’empresa ha de fer un esforç per 
apropar-se a l’administració local i 
totes dues buscar sinèrgies i espais 
comuns.

No es pot dependre de les sub-
vencions i ajuts, un projecte ha de 
ser capaç de funcionar de forma 
autònoma. Gran part de l’èxit, re-
cau en el valor humà, en les perso-
nes i per aquest motiu cal formar, 
motivar, retenir i captar talent. 

La jornada es va iniciar amb la 
conferència “Empresa i territori” a 
càrrec de Xavier Marcet, conseller 

delegat d’LTC Project i professor a 
la Universitat Pompeu Fabra. 

Seguidament, va tenir lloc du-
es taules de treball sobre reptes 
del territori i finalment es van pre-
sentar 4 casos d’èxit de col.labora-
ció público-privada en l’àmbit del 
desenvolupament local. 

El primer cas va permetre co-
nèixer els projectes público-privats 
i emprenedoria corporativa de 
l’Oficina de Promoció Econòmica 
de Manlleu. El segon cas, va ex-
plicar l’experiència d’Igualada en 
la cooperació público-privada per 
engegar el projecte innovador de 
l’Inn@sim, el centre de simulació 
en l’àmbit de la salut. La tercera 
experiència, va permetre conèixer 
el cas del Viver de Celleristes de 
la Conca de Barberà. I finalment, 
es va poder analitzar el model de 
foment de l’emprenedoria de RE-
DESSA, el cas de Tecnocampus de 
Reus.

La jornada s’emmarca dins del 
projecte ‘Anoia Activa’ que està 
subvencionat pel Projecte ‘Treball 
a les 4 Comarques’ i està patro-
cinada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i cofinançada pel Fons 
Social Europeu. Les accions d’Ano-
ia Activa s’adrecen a les persones 
que es troben en situació d’atur 
i també a les empreses i té com a 
objectiu la millora de la competi-
tivitat del mercat de treball de la 
comarca per tal de disminuir l’ele-
vat índex d’atur. 

Presentació de l’inventari de patrimoni 
històric, arquitectònic i ambiental de 
Capellades
L’Ajuntament de Capellades ha 

promogut el projecte d’elabora-
ció d’un inventari de patrimoni his-
tòric, arquitectònic i ambiental del 
municipi amb la intenció de pre-
servar el llegat patrimonial cape-
lladí. Després de mesos d’intens 
treball de recerca i catalogació, ja 
s’ha finalitzat aquest treball, que 
ha estat finançat completament 
per la Diputació de Barcelona amb 
una subvenció de 48.000 euros. 

Aquest projecte ha estat dirigit 
per la Doctora en història de l’Art 
Raquel Lacuesta, cap de la Secció 
Tècnica d’Investigació, Catalogació 
i Difusió del Servei del Patrimo-
ni Arquitectònic Local de la Dipu-
tació de Barcelona, i ha comptat 
amb un equip molt variat de pro-
fessionals: Imma Vilamala, histo-
riadora del Servei; els arquitectes 
Andreu Bosch i Lluís Cuspinera; 
el doctor en història Miquel Gu-
tiérrez i l’ambientòloga Gemma 
Sabatés. També hi ha col·laborat 
el tècnic de patrimoni arqueològic 
de l’Ajuntament, Raül Bartrolí, i 
les historiadores capelladines Joa-
na Campoy i Marisa Soler.

Tal i com va destacar el regidor 
d’Urbanisme, Marcel·lí Martorell, 
en l’acte de presentació d’aquest 

inventari, “ara ja tenim aquest 
element que ens recull tot el que 
hi ha a Capellades. A partir d’aquí, 
ho passarem al Ple de l’Ajunta-
ment per començar la tasca de 
protecció proposada, després de 
conèixer totes les al·legacions que 
es presentin. Era un projecte que 
ens feia molta falta perquè el dar-
rer que hi havia a l’Ajuntament 
era de l’any 1986”.

Aquest inventari està recopilat 
en 4 volums. En el primer es recull 
la memòria del treball i l’estudi 
del paisatge. En el segon i tercer 
les fitxes arquitectòniques i en el 
quart un llistat indexat d’elements 
d’inventari i plànols. Tal i com es 

destaca en la mateixa memòria, 
“en aquestes pàgines s’intenta 
destacar el més interessant del 
patrimoni arquitectònic, històric, 
urbanístic, àrees urbanes o nuclis 
urbans d’interès ambiental i àrees 
arqueològiques del municipi. Així, 
el principal objectiu d’aquest in-
ventari és definir el patrimoni his-
tòric, arquitectònic i ambiental de 
Capellades per establir les mesures 
per a la seva conservació, recupe-
ració i millora”.

Aquests 4 volums es poden 
consultar a l’Ajuntament de Ca-
pellades.

Representants de la Fundació ONCE a 
Masquefa
Maria Enciso, representant de 

la Fundació ONCE, va ser 
dilluns de la setmana passada al 
Centre Tecnològic Comunitari de 
Masquefa per comprovar el funci-
onament del seu espai amb mate-
rial tecnològic adaptat, un equi-
pament que és pioner a Catalunya 
per un doble fet. D’una banda, 
perquè el centre compta amb 
material tecnològic adaptat, per a 
persones amb tot tipus de disca-
pacitat física, psíquica o sensorial, 
que els permet trencar barreres i 
utilitzar Internet i les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació 
en igualtat d’oportunitats. D’altra 
banda, perquè les persones amb 
discapacitat comparteixen les ins-
tal.lacions amb la resta d’usuaris, 
fet que afavoreix la seva integra-
ció social.

La posada en marxa d’aquest 
espai adaptat, ara fa un any i mig, 
és resultat d’una inversió de 42.000 
euros que va comptar precisament 
amb el suport econòmic de l’ONCE 
(5.000 euros), l’Imserso (23.000) i el 
mateix Ajuntament (14.000).

En la seva visita al CTC, la re-
presentant d’ONCE va destacar 
“l’aposta” de l’Ajuntament de 
Masquefa per ajudar les persones 
amb discapacitat a “trencar bar-
reres” i accedir a les TIC, així com 
també la “sensibilitat per veure 
que les persones amb discapaci-
tats, a més de discapacitats, te-
nen capacitats i potencialitats”. 
Maria Enciso va destacar especial-
ment que “sigui un municipi pe-
tit com Masquefa” el que compti 
amb aquestes pioneres instal.la-
cions, “i no una gran ciutat com 
Barcelona”. També va assegurar 
que el CTC és un exemple a seguir 
per a l’organització.

Per la seva banda, l’alcalde de 
Masquefa, Xavier Boquete,va res-
saltar que el projecte ja va néixer 
amb la voluntat que “absoluta-
ment tothom, sense cap tipus de 
discriminació, tingui accés a les 
TIC”. Per això “en lloc de segre-
gar o excloure les persones amb 
discapacitat enviant-les a d’altres 
centres, hem creat un equipament 
que és punt de trobada de tots i 
totes”.

La representant de la Fundació 
ONCE va poder provar alguns dels 
equipaments adaptats del centre, 
especialment els que estan pre-
parats per a persones invidents 
o amb problemes visuals. Entre 
aquests destaquen, per exemple, 
els ordinadors amb pantalles aug-
mentatives, els teclats adaptats al 
llenguatge braille oel programari 
que llegeix els continguts de les 
pàgines web, entre altres. Però al 
CTC vol posar les TIC a l’abast de 
tothom i per això compta també 
amb mots altres equipaments, com 
per exemple ratolins adaptats per 
a persones amb problemes de mo-

bilitat a les mans, un ratolí que es 
controla amb el mentó, o l’anella 
instal.lada a la sala d’actes perquè 
les persones amb deficiència audi-
tiva puguin seguir les explicacions 
mitjançant el seu audifon.

L’Ajuntament posa aquest es-
pai adaptat a la disposició de les 
entitats, associacions, tallers i esco-
les que treballen amb el col.lectiu 
de persones amb discapacitat. Des 
que va entrar en funcionament el 
maig del 2009 ha rebut la visita 
de nombroses associacions, tallers 
i escoles no només de Masquefa  i 
l’Anoia sinó també de les comar-
ques veïnes i d’altres indrets de 
Catalunya.

L’acte de dilluns va comptar 
precisament amb la participació 
d’algunes d’aquestes entitats, a les 
quals se’ls va explicar el projecte 
d’accessibilitat del CTC. Tot el cen-
tre tecnològic és accessible i està 
adaptat a les persones amb disca-
pacitat, tan a nivell d’obra com de 
senyalització i mobiliari. 
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Igualada rebaixa l’impost d’escombraries gairebé un 10%
El nou contracte augmenta la qualitat i quantitat del servei, però gràcies a les noves tecnologies ajusta els 
costos i permet estalviar 700.000 euros

El ple de l’Ajuntament d’aquest 
dimarts va adjudicar provisio-

nalment el contracte del servei de 
neteja de la ciutat i recollida d’es-
combraries a l’empresa Fomento 
de Construcciones y Contratas 
(FCC), que ha acceptat la condició 
de que a partir d’ara el servei el 
gestioni una societat mixta (capital 
públic i privat) formada per l’Ajun-
tament i la mateixa empresa. El 
nou contracte entrarà en vigor el 
dia 1 de gener del 2011.

Una de les primeres conse-
qüències del nou contracte és que 
els igualadins hauran de pagar 
menys pel servei d’escombraries. 
A partir del gener la taxa baixa-
rà gairebé un 10%, concretament 
un 9,87% respecte el que s’havia 
de pagar aquest any. El ple ho va 

aprovar amb els vots a favor de 
l’Entesa, CIU i el PP i l’abstenció 
d’ERC, després que el govern de 
la ciutat presentés un punt d’ur-
gència perquè la votació entrés 
a l’ordre del dia. El percentatge 
de rebaixa de la taxa suposarà un 

estalvi de 10,40 euros per contri-
buent.

La candidatura de Fomento ha 
estat l’única que s’ha presentat al 
concurs per optar a tenir el servei. 
Ha sigut una oferta que compleix 
tots els requisits i ha ajustat molt 
el cost, ja que permetrà que Igua-
lada estalviï fins a 700.000 euros 
sense reduir la qualitat i quantitat 
del servei.

Aymamí: “Oferirem 
més servei a un cost 
més baix i ajustat”

L’alcalde d’Igualada, Jordi 
Aymamí, ha recordat que, tot i 
la rebaixa de la taxa, el servei no 
se’n ressentirà: “serà millor per-
què oferirem més servei a un cost 

més baix”. L’augment de la quali-
tat i la quantitat, i la reducció del 
preu es deu a que s’ha treballat 
intensament per ajustar els cos-
tos. El nou contracte preveu que 
els vehicles i les eines que es fa-
vin servir per la neteja i recollida 
d’escombraries canviïn i utilitzin 
tecnologies més modernes i efi-
caces. Per tant, s’optimitzaran re-
cursos i aquesta optimització re-
percutirà en positiu a la butxaca 
dels igualadins, que s’estalviaran 
una part de la taxa que pagaven 
fins ara.

Riba: “CIU i ERC han 
tingut una actitud 
irresponsable durant 
tot el procés”

El segon tinent d’alcalde, Jordi 
Riba, ha denunciat aquest dime-
cres en roda de premsa, l’endemà 
del ple, que els grups municipals 
de CIU i ERC han mantingut una 
actitud “irresponsable” durant to-
ta la tramitació del nou contracte 
de la neteja de la ciutat i recollida 
d’escombraries. Riba ha explicat 
que els dos grups de l’oposició, al 
contrari del PP, no han donat su-
port ni han participat dels passos 
que el govern ha anat fent perquè 
l’1 de gener es pugui desplegar el 
nou contracte.

Riba ha lamentat que CIU no-
més hagi votat a favor en el mo-
ment de pactar la rebaixa de la 
taxa i d’adjudicar la licitació, i que 
ERC s’hagi abstingut en tots els 
punts del procés.

El nou servei de neteja de la ciutat i recollida 
d’escombraries començarà al gener
Amb el nou contracte es renovaran contenidors i vehicles, i l’Ajuntament tindrà més control sobre Fomento

D’aquí dos mesos, al gener, 
Igualada posarà en marxa el 

nou contracte del servei de neteja 
de la ciutat i recollida d’escom-
braries. Després de prorrogar-se 
durant un any l’anterior contrac-
te, finalment, l’Ajuntament ja ha 
adjudicat el servei a l’empresa 
Fomento de Construcciones y Con-
tratas. El contracte és per 12 anys 
i té un pressupost de 55 milions 
d’euros que s’hauran de desplegar 
durant tot aquest temps. 

Amb el nou contracte Fomento 
farà les següents tasques: recollida 
de les fraccions de rebuig, matè-
ria òrganica, paper, cartró, vidre 
i envasos en zones residencials, 
recollida de la resta d’escombrari-
es al polígon industrial, recollida 
del cartró comercial porta a por-
ta, recollida de materials volumi-
nosos porta a porta un cop per 
setmana, gestió de la planta de 
transferència de residus ubicada a 
Jorba, gestió de la deixalleria fixa, 
que ampliarà els seus horaris, ges-
tió de la deixalleria mòbil, gestió 
de l’oficina d’atenció al ciutadà, i 
gestió dels serveis de neteja viària 
i de reg.

Més de mig centenar de per-
sones de la pantilla de Fomento 
treballaran a les ordres de la nova 
societat i dels requisits que marca 
el contracte.

Per la regidora de mediambi-
ent de l’Ajuntament, Conxa Cas-
tells, el nou contracte suposa una 
“gran millora” en la neteja de la 

ciutat i recollida d’escombraries. 
Castells assegura que tots els requi-
sits que marca el contracte estan 
avalats per diferents estudis que 
s’han fet anteriorment a l’encàrrec 
del servei per avaluar les neces-
sitats de la ciutat. Una feina que 
assegura que ha estat “complexa 
i laboriosa” però que ha permès 
preparar el servei perquè a partir 
de l’1 de gener “estigui a l’altura 
del que necessita Igualada”.

Es farà una societat 
mixta per gestionar el 
servei

El nou contracte canvia el mo-
del de gestió de la neteja i recolli-
da d’escombraries, ja que deixarà 
de ser privat al 100% com ho ha 
estat fins ara. El govern va exigir 
que les empreses que optessin al 
concurs havien d’acceptar de crear 
una societat mixta formada per 
l’Ajuntament i l’empresa, des de 
la qual es prenguin les decisions. 
D’aquesta manera, l’Ajuntament 
podrà controlar la gestió del ser-
vei. La nova societat que es crearà 
tindrà una participació del 35% 
per part de l’Ajuntament i d’un 
65% per part de Fomento de Cons-
trucciones y Contratas.

Amb aquest nou model de 
gestió, l’Ajuntament d’Igualada 
podrà tenir un major control del 
dia a dia de la neteja de la ciutat 
i de la recollida d’escombraries, a 
més de participar en les decisions 
de la companyia.

Es renovaran tots els 
contenidors

Un dels canvis més visibles per 
la ciutadania davant la posada en 
marxa del nou contracte és que es 
renovaran tots els contenidors i hi 
haurà dues tipologies de grups de 
contenidors repartits per la ciutat: 
un grup format per contenidors de 
rebuig, matèria orgànica i envasos 
de plàstic i llaunes, i un altre grup 
format per contenidors de vidre 
i paper. En aquests moments, els 
contenidors d’envasos de plàstic 
i llaunes es troben agrupats amb 
els de vidre i paper. Degut a que 
cada vegada es genera més brossa 
d’envasos de plàtic i llaunes s’ha 
cregut adient resituar els conteni-
dors d’aquest tipus d’escombraries 
i unir-los al grup dels de rebuig i 
matèria orgànica.

Una altra novetat és que els 
contenidors tindran una capaci-
tat de 2.200 litres, un disseny més 
compacte i estaran adaptats per 
persones discapacitades. 

D’altra banda, s’ampliarà la 
capacitat dels contenidors de ma-
tèria orgànica passant de 240 litres 
a 360. A més, als barris on hi ha re-
sidències amb jardins s’instal.laran 
uns contenidors especials per les 
restes vegetals (branques, gespa, 
herbes).

Es modernitzaran tots 
els vehicles

A partir de que el nou contrac-
te entri en vigor el dia 1 de gener 

del 2011, durant un període de 3 a 
6 mesos, el parc de vehicles que en 
aquests moments s’encarrega del 
servei quedarà renovat. S’incor-
poraran nous vehicles de recollida 
dissenyats per treballar fent menys 
soroll que els actuals. Una altra 
novetat és que seran vehicles eco-
lògics, ja que funcionaran amb gas 
natural. L’objectiu és tenir una flo-
ta de vehicles eficient i sostenibles 
mediambientalment. A part de re-
novar els vehicles actuals també 
s’incorporaran a la flota dues no-
ves escombradores i un nou camió 
cisterna. També es renovaran els 
carretons de neteja manual.

Es crearà una oficina 
d’atenció al ciutadà

Amb la voluntat d’oferir un 
servei ràpid i el màxim d’atent 
amb el ciutadà, s’obrirà una ofici-
na d’atenció ciutadana a la plaça 
de la Isabela que estarà oberta 
de dilluns a divendres en horari 
de matí i tarda per atendre quei-
xes i suggeriments, i planificar i 
gestionar les actuacions del servei. 
A més, l’oficina també comptarà 
amb un número de telèfon i con-
tacte per internet per poder-hi fer 
arribar demandes.

Cal afegir que tots els vehi-
cles estaran controlats per un xip 
i se sabrà on són i què fan en cada 
moment.

El nou contracte també inclou 
una partida de 5.000 euros anuals 
destinada a campanyes de consci-

enciació ciutadana per tal de pro-
mocionar el reciclatge i la col.labo-
ració dels igualadins per mantenir 
nets els carrers de la ciutat.

La recollida 
d’escombraries al nucli 
antic es farà porta a 
porta

L’entrada en funcionament 
del nou servei de neteja i recollida 
d’escombraries també comportarà 
que els residents al nucli antic (els 
carrers peatonals que es troben 
entre les rambles i el passeig de les 
Cabres) canviïn els seus hàbits. Es 
farà una prova pilot perquè la re-
collida de la brossa de rebuig, ma-
tèria orgànica i envasos de plàstic i 
llaunes, es faci porta a porta amb 
una petita camioneta que passi 
per tots els carrers afectats, com ja 
es fa en moltes ciutats d’Europa. 
Abans de posar-ho en marxa es 
farà una campanya explicativa a 
tots els veïns afectats i se’ls lliura-
ran unes cubetes per dipositar-hi 
els residus.

Aquest canvi es deu a les difi-
cultts que hi ha per situar els con-
tenidors al nucli antic i per evitar 
que malmetin la imatge de la zo-
na i dels edificis històrics que hi 
ha, i també es fa per la dificultat 
que tenen els camions de recollida 
d’accedir als carrers del centre.
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El PSC Anoia reivindica l’acció de govern 
en la presentació dels seus candidats
Dimarts al vespre va tenir lloc 

a la seu del PSC Anoia la pre-
sentació dels candidats anoiencs 
inclosos a la llista per Barcelona 
dels socialistes catalans en vistes 
a les eleccions al Parlament de 
Catalunya del proper 28 de novem-
bre. L’acte va comptar amb la pre-
sència del Primer Secretari del PSC 
Anoia i alcalde de Montbui Teo 
Romero, així com també hi van ser 
els quatre candidats del PSC Anoia: 
Anna Maria Garcia (Òdena), Salus-
tià Monteagudo (Cabrera d’Ano-
ia), Pilar Salat (Igualada) i Josefina 
Altarriba (Piera).

Durant l’acte el 1r. Secretari 
del PSC Anoia Teo Romero va re-
cordar que “la llista del PSC està 
formada per persones amb expe-
riència de gestió ben feta. El PSC 
Anoia ha guanyat un lloc respecte 
a fa quatre anys: tenim el número 
29”. Romero va reivindicar l’ac-
ció del govern de la Generalitat, 
primer amb Pasqual Maragall i 
aquests darrers quatre anys sota la 
presidència de José Montilla. Ro-
mero va recordar que “amb el go-
vern de Montilla hem aconseguit 
la Ronda, l’Hospital Comarcal, més 

escoles i instituts, més Mossos per 
garantir la seguretat, una major 
inversió en sanitat... La quantitat 
d’inversió per habitant ha crescut 
molt a l’Anoia. Hem complert la 
nostra paraula: fets i no parau-
les. Des del PSC Anoia ens volem 
mobilitzar per continuar avançant 
i progressant, treballant des del 
territori”.

Fina Altarriba va destacar la 
implicació de la Generalitat envers 
l’Anoia Sud, Pilar Salat va parlar 
de les notables millores aconse-
guides en matèria d’equipaments i 
serveis sanitaris i també en matèria 
de serveis socials. De la seva banda 
Salustià Monteagudo va recordar 
la “importància de treballar a la 
gestió pública des de la proximi-

tat als ciutadans, com fem en els 
pobles petits”. Anna Maria Garcia, 
odenenca que ocupa el 29è lloc a 
la llista per Barcelona del PSC va 
assenyalar que “els governs de CiU 
havien tingut oblidada l’Anoia i 
ara aquest govern, tot i la crisi hi 
ha invertit el doble”. Garcia va re-
cordar que “l’aeroport corporatiu, 
el polígon d’Òdena, la potenciació 
d’infraestructures i la creació de 
llocs de treball” són alguns dels 
eixos del programa del PSC en 
aquestes eleccions.

Teo Romero va cloure l’acte 
recordant que “els socialistes ano-
iencs farem una campanya molt 
activa. Des del PSC som catalanis-
tes, hem defensat aquest país com 
ningú, parlem del que preocupa 
als ciutadans i no volem aventu-
res que no sabem cap a on ens 
portaran. Volem mobilitzar els ciu-
tadans i ens basarem en la pro-
ximitat i el treball, perquè volem 
que la comarca alci la seva veu i 
es reconegui i s’agraeixi la tasca 
realitzada durant els darrers set 
anys pels governs progressistes de 
la Generalitat”.

XVIII Obert de Santa Margarida de 
Montbui

Emoció en la 4a ronda

Jugada la quarta ronda de 
l’Obert, deixa amb quatre punts 

de quatre possibles a A. Ramon, 
I. Campos i R. Monfà. En aquesta 
ronda ja es van poder veure unes 
partides força competides on nin-
gú volia cedir vers al seu contrin-
cant.

Els resultats de la 
quarta ronda van ser:

J. Codina – A. Ramon 0-1, I. 
Campos – M. Rodríguez 1-0, R. 
Monfà S. - V. Esplugas 1-0, J. Vi-
vancos – S. Serra 0-1, F. Solà – S. 
Lluverol 0-1, D. Llavall – N. Santi-
ago 1-0, N. Pla – J.M. Piqué 0-1, 
A. Creus – S. Barrot 1-0, R. Clo-
tet – R. Monfà E. 1-0, M. Mateu 
– J. Ll. Turuguet 0-1, J. Vilella – J. 
Albet 1-0, D. Felipo – A. Soteras 
0-1, Jordi Gual – D. Luco 1-0, S. 
Cervera – J.M. Llacuna 1/2-1/2, A. 
Vidal – J. Pallarès 0-1, J. Ll. Díaz – J. 
Roma 1-0, D. Ogaya – J. Suau 0-1, 
D. Monteagudo – J.A. Vidal 0-1, K. 
Meyer – R. Palomo 0-1, C. Cajucom 
– J. Montiel 1-0, S. Cristobal – J. 
Llorens 1/2-1/2, G. Torralbas – A. 

Elvira 1-0, J.A. Jiménez – J. Torres 
0-1, Ll. Vilaprinyó – P. Vives 0-1, D. 
Zumel – P. Fernández 1-0, R. Gra-
dos – M. Pla 0-1, J. Castellví – P. Ll. 
Llorens 0-1.

Els aparellaments de la cin-
quena ronda que es juga demà, a 
les 9 a l’Ateneu del nucli antic de 
Montbui són:

A. Ramon – I. Campos, M. Ro-
driguez – R. Monfà S., V. Esplugas 
– A. Creus, J.Ll. Turuguet – J. Codi-
na, S. Serra – R. Clotet, S. Lluverol 
– J. Vilella, A. Soteras – D. Llavall, 
J.M. Piqué – Jordi Gual, J. Pallarés 
– J. Vivancos, J.Ll. Diaz – J. Suau, 
N. Santiago – C. Cajucom, J.M. Lla-
cuna – F. Solà, J. Albet – A. Farriol, 
J. Torres – N. Pla, S. Barrot – D. 
Felipo, R. Palomo – M. Mateu, R. 
Monfà E.- G. Torralbas, S. Cervera 
– S. Cristobal, P. Vives – Joan Gual, 
D. Luco – A. Vidal, J. Llorens – D. 
Zumel, J. Roma – Ll. Vilaprinyó, 
A. Elvira – K. Meyer, P.Ll. Llorens 
– J.A. Jimenez, M. Pla – D. Ogaya, 
J. Montiel – D. Monteagudo, P. 
Fernández – J. Del Valle, J. Farrera 
– J. Castellví, R. Grados descansa

Els Petits Exploradors, a la 
Resclosa de Jorba

Darrerament, l’escola García 
Lorca de Santa Margarida de 

Montbui ha celebrat la Setmana 
Cultural, amb el tema “El bosc”.

Per això, els Petits Exploradors 
del García Lorca vam començar 
el programa d’activitats amb la 

sortida de diumenge passat, dia 
24, a la resclosa de Jorba, amb un 
paisatge que combinava l’aigua 
amb el bosc. Allí vam collir diver-
sos fruits, plantes i bolets que des-
prés vam portar a l’escola.

Acaben les representacions de “Después 
de todo” a Vilanova
La junta local contra el càncer recapta mes de 3.000 euros

Amb les entrades exhaurides 
anticipadament com ja va pas-

sar en la funció d’estrena, l’Escola 
Artístic i la junta contra el càncer 
van oferir divendres passat al ves-
pre a Can Papasseit una segona i 
darrera funció, del muntatge Des-
pués de todo.

Un espectacle on es fusionen 

tècniques i disciplines artístiques 
amb un objectiu: el de transmetre 
emocions. Entre les dues funcions 
realitzades a Vilanova s’ha acon-
seguit un benefici net de 3.209 eu-
ros, després de liquidar despeses. 
Aquesta quantitat es traslladarà a 
la seu central de Catalunya contra 
el Càncer.

La reacció tan positiva del pú-
blic i els comentaris boca-orella 
que s’han estès per la comarca 
fan preveure que això no acabarà 
aquí, i sembla s’estan fent gestions 
per a representar el muntatge a 
Igualada. S’intenta que també si-
gui amb fins benèfics.

Els Falcons de Vallbona, actuen per 
primera vegada a Igualada i Montserrat
Cap de setmana intens, el del 

16 i 17 d’octubre, per als Fal-
cons de Vallbona d’Anoia, en que 
van actuar dissabte per primera 
vegada a Igualada i diumenge es 
van estrenar a la Plaça Inferior del 
Monestir de Montserrat.

En motiu del Festival per la 
Independència realitzat a Igua-
lada, els Falcons van donar su-
port a la manifestació popular 
convocada per la societat civil 
igualadina, i van realitzar diver-
ses figures al llarg del recorregut 
de la marxa. L’Avet, els Lleons, 
diversos Avions de tres, Pilars 
de tres nets caminats i un Pilar 
de quatre de comiat davant de 
l’Ateneu Igualadí, van ser les fi-
gures més destacades que van 
completar. 

Diumenge, i en motiu de la 
romeria que es fa cada any per 
aquestes dates a Montserrat, els 
Falcons de Vallbona hi van actuar 
també per primera vegada. Van 
realitzar una bona actuació, as-
solint diverses figures que encara 
no havien realitzat mai, com ara: 
la Serra de Set puntes amb Pilar 
de tres al mig, la Figuereta Alta i 
l’Escala de set. El Con i el Pilar de 
quatre amb figuereta van ser  les 
altres figures assolides.

Aquesta entitat vallbonenca, 
amb només un any de vida, es va 
desplaçar a Montserrat amb un 
autocar, i va compartir l’actuació 
amb els Falcons de Piera i els Fal-
cons de Castellcir.

La propera actuació dels Fal-
cons de Vallbona serà el proper 
diumenge  dia 31 d’octubre al cen-
tre de Barcelona, en motiu de la 
Diada dels Falcons de Barcelona.

Per tal de continuar crei-
xent com a entitat, els Falcons de 
Vallbona conviden a qui estigui in-

teressat en el món dels falcons a 
participar activament als assajos que 
tenen lloc cada dijous de 20 a 22h i 
els dissabtes de 19 a 21h als baixos 
de l’Ajuntament de Vallbona. 

Podeu contactar amb els Fal-
cons de Vallbona a través del Face-
book, l’adreça de correu electrònic 
FalconsVallbona@hotmail.com o 
consultar el seu bloc: http://fal-
consvallbona.blogspot.com.
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Gran 
assortit de
PANELLETS 

Gent Nostra: Igualadins i anoiencs al 
Parlament
Una nova manera de fer i d’entendre la política

El dia 20 d’octubre s’ha presen-
tat la llista de Gent Nostra per 

a les eleccions al Parlament de 
Catalunya del dia 28 de novembre 
a la circumscripció de la provín-
cia de Barcelona. La llista està for-
mada per 95 persones, la majoria 
d’Igualada i l’Anoia. Cal destacar, 
també, que el 60% són dones, pro-
porció que es manté al llarg de 
tota la llista.

És una llista de persones allu-
nyades de la política, en la seva 
majoria, que han decidit fer algu-
na cosa més i posar el seu esforç 
per a canviar la situació actual, 
tant política com econòmica com 
socialment. 

El marc polític actual així com 
l’actuació dels partits en general, 
han generat un allunyament i un 
desencís que s’ha acabat tornat en 
rebuig i fort malestar enfront els 
polítics i la política.

Davant la tendència a l’absten-
ció o de la conformitat o passivitat, 
Gent Nostra decideix donar un pas 
endavant i proposar un camí de 
canvi. No de canvi de noms dels 
que manen i que tot segueixi igual, 
si no d’un canvi que suposi una 
nova manera de fer i d’entendre 
la política. Cal obrir el sistema als 
ciutadans, no es pot deixar tot en 
mans dels polítics i dels partits. La 
societat civil ha de poder contro-
lar més estretament tota la gestió 
pública.

En aquest marc, Gent Nostra 
proposa com a únic punt de pro-
grama el canvi del sistema elec-
toral. Aquest hauria modificar-se 
i permetre les llistes obertes, en 
les que els votants puguin elegir 
a persones no a partits i que cada 
territori (comarca) tingui represen-
tació pròpia al Parlament. També, 
caldria implantar l’obligació de re-
alitzar consultes popular per tots 
aquells aspectes que afectin més 
als ciutadans; evidentment, consul-
tes amb caràcter vinculant.

A nivell local --a Igualada i a 
l’Anoia--, Gent Nostra representa 
un pas endavant en aquesta volun-
tat de representació del territori. 
La gran majoria de les persones 
que formen la llista són de l’Ano-
ia. En cas d’obtenir representació 
al Parlament, la comarca pot ser 

defensada sense cap hipoteca 
ni interès de cap partit radicat a 
Barcelona o a Madrid. Només Gent 
Nostra pot defensar amb les mans 
lliures la comarca.

Gent Nostra neix l’any 
2008 amb una voluntat 
municipalista

L’horitzó fixat inicialment són 
les eleccions municipals del 2011. 
Durant aquest temps, però, la 
situació social i econòmica de la 
comarca i del país en general, ha 
anat deteriorant-se considerable-
ment. Tot plegat ha fet que s’avan-
ci aquest horitzó electoral oferint 

a Igualada i a l’Anoia una opció 
política que representi un canvi 
real i significatiu en la manera de 
veure i de fer política. Els resultats 
del 28 de novembre han de fer pa-
lesa aquesta voluntat de la ciutat i 
de la comarca, obrint un camí de 
canvi que ha de reforçar-se en les 
municipals del maig del 2011.

Els 10 primers
Quim Romero Parcerisas, 

Teresa Sert Monrós, Eva García So-
lanas, Blanca Solano Dalmau, Jordi 
Llorach Cullerés, Rosa Maria Ayme-
rich Solà, Josep Maria Palomas 
Solé, Raquel Bernaus Luque, José 
María Sanz Valiente i Maria Teresa 
García Díez.

Joaquim Romero Teresa Sert

C/ COMARCA, 64 • IGUALADA • TEL. 938 037 797 • MÒBIL 620 213 718
e-mail: informacio@instalacionsigualada.com 

instal.lacions, manteniments i
reformes per a l’indústria, la llar
i el comerç

Instal.lador autoritzat

Masip
instal.lacions

En la seva visita a Igualada

Dolors Montserrat: “El 
balanç del tripartit envers 
l’Anoia ha estat negatiu”

La portaveu del grup parlamen-
tari del Partit Popular, Dolors 

Montserrat, va fer balanç de la 
legislatura, i va lamentar  la manca 
de sensibilitat del tripartit envers la 
comarca de l’Anoia. Montserrat va 
visitar, dimarts de la setmana passa-
da la ciutat, i va estar acompanya-
da pel regidor a Igualada i diputat 
Pere Calbó, pel President del Partit 
Popular a l’Anoia Joan Agramunt i 
pel President local d’Igualada Ernest 
Bausili.

Dolors Montserrat explicava 
com ha baixat la inversió any rera 
any a la comarca durant aquesta 
legislatura. En aquest sentit Dolors 
Montserrat ha explicat que la in-
versió per habitant està molt per 
darrera de la resta de Catalunya. 
Així a l’any 2007 va ser de 297 euros 
per habitant, al 2008 de 499 euros 
i al 2009 de 496 euros, mentre que 
al total de Catalunya la inversió per 
càpita es troba a una mitjana de 
768 euros en l’actualitat. 

Durant el seu discurs de balanç 
de la legislatura la portaveu  ha 
manifestat que “hem viscut una le-
gislatura marcada per la crisi”. En 
aquest sentit la portaveu ha des-
tacat que “el Govern no ha actuat 
davant les crisis, no només l’econò-
mica que ens afecta a tots, sinó les 
crisis internes del Govern”. 

Per la seva banda el regidor i 
diputat Pere Calbó ha qualificat la 
legislatura de “fracàs, plena d’in-
compliments, retards i mala ges-
tió”. El diputat ha enumerat una 
sèrie de promeses incomplertes pel 
tripartit, entre les quals destaca “la 
situació dels barracons, que enca-
ra existeixen tot i que el tripartit 
va prometre que els eliminaria i la 
promesa del soterrament de les vi-
es de ferrocarrils, de la que ningú 
del tripartit ja s’enrecorda, així com 
retards en la construcció del casal 

de gent gran o l’edifici de la zona 
universitària, entre molts altres pro-
jectes abandonats”.

Finalment la portaveu va ex-
plicar les propostes del partit Po-
pular davant d’aquest govern d’in-
compliments: “El Partit Popular de 
Catalunya aposta per un govern 
coherent amb polítiques coherents, 
caracteritzat per l’austeritat en la 
despesa pública (informes, publici-
tat, oficines, subvencions...), la re-
ducció del tamany de l’administra-
ció (menys conselleries, organismes i 
agències) i la disminució de la buro-
cràcia administrativa i dels impostos 
de cara a  dinamitzar l’economia.

Dos anoiecs més 
del Partit Popular al 
Parlament de Catalunya

Conegut que el regidor de 
l’Ajuntament d’Igualada, Pere 
Calbó, ocuparà el número 4 de les 
llistes del Partit Popular a les Elec-
cions al Parlament de Catalunya, la 
representació del Partit Popular de 
l’Anoia, en les esmentades llistes 
per la circumscripció de Barcelona, 
es completa amb dos represen-
tants més: Joan Agramunt Seuba 
ocuparà el número 28 de la can-
didatura. Joan Agramunt és Presi-
dent del Partit Popular de l’Anoia, 
Regidor de l’Ajuntament d’Igua-
lada i Portaveu del Grup Comar-
cal Popular al Consell Comarcal de 
l’Anoia.

Ernest Bausili Roca serà el su-
plent número 5 de la candidatu-
ra. Ernest Bausili és el President del 
Partit Popular d’Igualada.

Recordar que la candidatura del 
Partit Popular, per la circumscrip-
ció de Barcelona, a les Eleccions al 
Parlament de Catalunya es confor-
ma per un total de 85 candidats i 9 
suplents.
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Dissabte dia 30 d’octubre:
Vine a celebrar la CASTANYADA 

amb nosaltres.

T’HO PASSARÀS MOLT BÉ!
Per 20 euros t’oferim sopar amb 

música en viu i en directe,
panellets, castanyes i moniatos 

amb cava i moscatell.

Per reserves 
podeu trucar al 
93 801 41 66

T’HI ESPEREM!!!
Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km. 8,3 

La Torre de Claramunt / Capellades (al costat de la benzinera Petronor)

Igualada dóna la 
benvinguda als nous 
empadronats al municipi

L’Ajuntament d’Igualada va con-
vocar la tercera sessió de ben-

vinguda del 2010, el dia 20 d’oc-
tubre a les 8 del vespre a la sala 
de plens, adreçada a les persones 
que s’han empadronat a la ciutat 
en els mesos de juny, juliol, agost 
i setembre. 

L’objectiu d’aquestes sessions 
és donar una primera acollida al 
municipi, per part de la regidora 
de salut i acció social, Pilar Salat, i 
explicar diferents serveis i equipa-
ments de la ciutat. 

A la sessió hi van assistir 32 
persones, de les quals la meitat 
provenen de la resta de Catalunya 
i Espanya i l’altra meitat han arri-
bat de Colòmbia, Guinea, Roma-
nia, Guatemala, Marroc, Equador 
i Hondures.

Al final de la sessió els partici-
pants van expressar la seva satis-
facció per viure al municipi i l’agra-
ïment per la informació i l’acollida 
rebuda per part de l’Ajuntament.

A Masquefa comencen les obres del nou 
Casal de Joventut
Aquest mes d’octubre han 

començat les obres per fer el 
nou Casal de Joves de Masquefa 
a l’antiga i emblemàtica Fàbrica 
Rogelio Rojo. Amb aquesta actu-
ació l’Ajuntament vol donar res-
posta a una històrica reivindicació 
del col.lectiu de joves i posar a la 
seva disposició un equipament de 
qualitat i que, a la vegada, perme-
ti ampliar l’oferta de serveis i acti-
vitats adreçats als joves i oferir-los 
una programació àmplia, estable i 
diversificada.

El nou Casal de Joves s’està 
fent al costat de la nova bibliote-
ca. A més de fer realitat aquest 
nou equipament, l’actuació per-
met rehabilitar una part més de la 
Fàbrica Rogelio Rojo, declarada Bé 
Cultural d’Interès Local.

Fòrum per conèixer 
l’opinió dels joves

L’Ajuntament de Masquefa vol 
saber què li agradaria fer als joves 
al nou Casal de Joventut. Per això, 
des de les regidories de Participa-
ció i Joventut s’ha organitzat un 
fòrum de debat amb el col.lectiu 
de joves per saber quines són les 
seves preferències majoritàries per 
a desenvolupar-hi una oferta i un 
programa ampli d’activitats i ser-
veis.

El fòrum es farà els dies 4 i 13 
de novembre i també ha de contri-
buir a definir, entre tots, quins han 

de ser els paràmetres de gestió del 
nou equipament. La iniciativa està 
oberta a tots els masquefins i mas-
quefines de 12 a 30 anys.

Gairebé 300 m2
El Casal ocuparà en total una 

superfície de gairebé 300 metres 
quadrats, distribuïts en planta bai-
xa i un altell, ja que s’aprofita la 
gran alçada de la nau. S’hi accedi-
rà per la plaça del Recinte Rogelio 
Rojo.

A la planta baixa disposarà 
d’una gran sala polivalent, de 90 
m2, per a activitats diverses; un 
espai de 32 m2 destinat a taller, 
un magatzem , una altra sala de 
21 m2 i un espai de gairebé 25 m2 
que acollirà les noves dependèn-
cies del Punt d’Informació Juve-
nil. Amb les noves instal.lacions es 

vol ampliar l’horari d’obertura de 
la Zona Lliure, servei que ofereix 
l’Ajuntament als joves i adoles-
cents per a prevenir les conductes 
de risc en drogodependències, i 
també oferir una programació per 
als joves majors de 18 anys.

A l’altell s’hi fan tres despat-
xos, d’uns 18 m2 cadascun, i una 
gran sala d’ús polivalent de 45 m2.

Les obres les duu a terme l’em-
presa Constructora de Calaf. Per a 
fer possible el nou Casal de Joves 
l’Ajuntament compta amb un im-
portant ajut econòmic del govern 
de Madrid, concretament 300.000 
euros dels Pressupostos Generals 
de l’Estat aconseguits mitjançant 
una esmena del grup de CiU al 
Congrés.

L’Ajuntament de la Pobla 
fa diverses millores al 
cementiri municipal
L’Ajuntament de la Pobla de 

Claramunt ha realitzat, durant 
aquest mes d’octubre, una sèrie 
d’obres de rehabilitació del 
cementiri municipal, ubicat al polí-
gon dels Plans d’Arau. L’actuació 
ha consistit en reparar les teules 
que estaven malmeses i tapar les 
esquerdes, pintar i col.locar un car-

tell. Aquestes millores han suposat 
una inversió d’uns 14.000 euros.

Amb motiu de Tots Sants, el 
cementiri estarà obert els dies 29, 
30 i 31 d’octubre i 1 de novembre, 
de les 8 del matí a les 5 de la tar-
da. Al migdia no es tancarà. 

Les rotondes de Vilanova que canalitzen 
la circulació procedent o en direcció a la 
ronda sud en vies de completar-se
L’alcalde de Vilanova del Camí, 

Joan Vich s’ha entrevistat 
recentment amb el director gene-
ral de Carreteres de la Generalitat, 
Jordi Follia per tal d’insistir en la 
necessitat de resoldre la viabili-
tat de les dues rotondes d’accés a 
Vilanova des de la ronda sud inau-
gurada en la seva primera fase el 
passat mes d’agost.

El director general de Carrete-
res es va comprometre a enllestir 
el projecte del tram que falta a 
la rotonda nord d’accés al centre 
de Vilanova, la que connecta amb 
el sector del carrer Teixidors. Ac-
tualment s’està redactant el pro-
jecte executiu que a mitjans de 
novembre és previst que ja pugui 
ser presentat i un cop executat 
el procés de redacció, aprovació 
i adjudicació, les obres es preveu 
que comencin a principis de l’any 
que ve.

L’altra rotonda, la que dóna 
accés al sector Santa Llúcia on sí és 
possible entrar i sortir en direcció 
a la ronda, l’actual urbanització 
no permet donar-hi tota la volta 

de 360 graus i el motiu és que hi 
ha una part del sòl de propietat 
privada que s’ha d’expropiar. Un 
cop s’executi el procés, que pot 
allargar-se entre dos i tres mesos, 
ja es disposarà de tota la rotonda 
per la seva viabilitat.

El problema va ser originat per 
una confusió a l’hora de projectar 
l’obra ja que hi havia el convenci-
ment que els terrenys eren el cent 
per cent de titularitat municipal i a 
l’hora de la veritat es va constatar 

que un tram afectat era de titu-
laritat privada. Això va impedir el 
desenvolupament total del projec-
te i ara s’està en el procés d’expro-
piació per a poder-lo completar.

L’alcalde de Vilanova del Camí 
està convençut que en un termini 
no massa llarg de temps les dues 
rotondes seran operatives en la 
seva totalitat oferint el servei de 
distribució de trànsit i de col.lecti-
vitat amb la ronda sud, objectius 
pels quals van ser dissenyades.

Accident de trànsit mortal a Hostalets 
de Pierola
Un veí d’Olesa de Montserrat, 

José MC de 51 anys, va perdre 
la vida en l’accident de trànsit que 
va patir a la carretera B-231 al seu 
pas pel terme dels Hostalets de 
Pierola.

L’accident es va produir durant 
un avançament quan van col.lidir 
lateralment un turisme i una mo-
tocicleta. A conseqüència del fre-
gament, la motocicleta va perdre 
el control i va impactar contra una 

tanca de la carretera. El conductor 
del turisme en resultava il.lès.
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Bona acollida de la 
campanya “Vilanova obre 
camí al comerç”
L’Ajuntament estudia una rebaixa 
d’impostos als comerciants afectats

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí va posar en marxa la 

setmana passada, i fins al 20 de 
novembre, una campanya de 
suport al comerç del sector centre. 
Es tracta dels establiments situats 
a l’entorn de la plaça del Mercat, 
els carrers Sant Josep, Major, 11 
de setembre, Santa Llúcia, Mossèn 
Borràs, Sant Jordi i les parades del 
propi mercat que, a conseqüència 
de les obres que es van fer i que 
es van allargar més de dos anys, 
van provocar seriosos perjudicis al 
comerç de la zona.

L’alcalde de Vilanova del Ca-
mí, Joan Vich, ha explicat que la 
campanya forma part d’un paquet 
de mesures per pal·liar els perjudi-
cis que les obres i la seva durada 
hagin pogut causar. A més de la 
promoció, s’estudia la possibilitat 
d’aplicar alguns tipus de reducció 
de taxes municipals per als comer-
ciants afectats.

Pel que fa a la campanya, 
aquesta consta de dues parts. La 
primera va ser l’edició d’una pu-
blicació especial coincidint amb la 
setmana de la Fira del Comerç i la 
Indústria de Vilanova, i l’altra va 
començar la setmana passada.

La cinquantena llarga d’esta-
bliments beneficiaris d’aquesta 
promoció distribueixen als seus cli-
ents unes butlletes tipus rasca-ras-
ca entre les quals hi ha tres premis 
estrella de la campanya: un creuer, 
un aparell de televisor de pantalla 
plana i un ordinador portàtil.

Cada establiment disposa de 
200 butlletes per repartir fins al 

20 de novembre, que es complirà 
un mes exacte de campanya. El dia 
30, a Can Papasseit i retransmès 
per Canal Taronja Anoia i Televisió 
Vilanova es farà l’acte de lliura-
ment de premis. Cas que algun 
d’aquests no aparegués es sorte-
jaria entre els establiments partici-
pants en la campanya, la qual cosa 
garanteix destinatari segur.

La campanya va acompanyada 
d’un suport publicitari i informatiu 
a diferents mitjans, premsa escrita, 
gratuïta i de pagament, ràdios i 
televisions, a més de cartelleria i 
opis instal·lats a la via pública.

Una cinquantena de persones visiten la 
planta de compostatge de Jorba
Una cinquantena de persones es 

van apropar dissabte passat a 
la jornada de portes obertes de la 
planta de compostatge de Jorba, 
organitzada pel Departament de 
Medi Ambient del Consell Comar-
cal de l’Anoia.

Al llarg de la visita els tècnics 
de l’ens comarcal explicaven tot 
el procés pel què passa la fracció 
orgànica abans de ser compost i 
mostraven el funcionament de la 
planta, una de les plantes de refe-
rència a tot l’estat en la recollida 
de residus, gestionada pel Consell 
Comarcal de l’Anoia.

La instal·lació, que dóna ser-
vei als municipis de la comarca, 
ha esdevingut un referent en el 
tractament de la matèria orgàni-
ca a Catalunya. En l’actualitat s’hi 
tracten més de 3.500 tones anuals 
de fracció orgànica. A més a més, 
també s’hi tracten llots de depu-
radores urbanes, fracció vegetal i 
d’altres residus procedents de la 
indústria agroalimentària. En total 
es generen aproximadament unes 

900 tones de compost anual, un 
adob de gran qualitat i perfecte 
per a l’agricultura i la jardineria.

D’aquesta manera finalitza la 
campanya “Fem Orgànica”, im-
pulsada pel Consell Comarcal de 
l’Anoia amb el suport de l’Agència 

de Residus de Catalunya, que ha 
ofert als municipis adherits forma-
ció, les eines necessàries i el segui-
ment per a una correcta recollida 
selectiva de la matèria orgànica. 

Darrera projecció del programa “Nous 
catalans, Nous cinemes” a Igualada 
Dijous passat, al vespre, es va 

dur a terme la darrera projec-
ció del programa “Nous Catalans, 
nous cinemes” al Museu de la Pell 
d’Igualada i comarcal de l’Anoia, 
amb el film “Cómo celebré el fin 
del mundo” del director romanès 
Catalin Mitulesco. La pel·lícula es 
va poder veure en la seva versió 
original subtitulada en català. El 
film estava inclòs també dins de 
la programació de l’Octubre Soli-
dari, que organitza l’Ajuntament 
d’Igualada i la Comissió Octubre 
Solidari.

Al voltant de trenta especta-
dors van assistir a la projecció, que 
va comptar amb la participació de 
persones del col·lectiu romanès 
a Igualada, que van viure emo-
cionats la projecció i van ajudar 
als assistents a entendre millor el 
que va representar la dictadura 
de Ceaucesco en les seves vides. 
Aquest programa, elaborat pel 
Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació i el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya, amb la 
col·laboració de la Federació Ca-
talana de Cineclubs, té com a ob-
jectiu fomentar espais de trobada 
entre entitats d’un mateix territori 
i fer del cinema una eina de parti-
cipació ciutadana per poder com-
partir nous espais de diàleg amb 
l’excusa d’una pel·lícula. 

En la presentació i debat pos-
terior de la pel·lícula hi van inter-
venir Toni Cuadras, coordinador 
de l’activitat del Cine Club Iguala-
da, la regidora de Medi Ambient, 
Habitatge, Cooperació i Solidaritat 
de l’Ajuntament d’Igualada, M. 
Concepció Castells, i un integrant 
del col·lectiu romanès a Igualada. 
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CURSOS DE PATRONATGE 
INDUSTRIAL I A MIDA

➣ Patronatge en punt
➣ Escalats

➣ Patronatge assistit per ordinador
➣ Confecció

❋ ❋ ❋ ❋

NOVA LÍNIA PER A JOVES 
DE 8 A 14 ANYS

➣ Manualitats de fi l i agulla: Aprendre a brodar, 
patchwork, aprendre mitja i ganxet, etc.
➣ Inici al patronatge a partir de 15 anys.

NOVETAT PER A LES EMPRESES
➣ Realitzem patrons a mida i especials per a les 

empreses

INFORMA-TE’N A L’AVINGUDA MESTRE MUNTANER, 86 
D’IGUALADA O TRUCANT AL 93 803 5762 (Trini Morales)

ERC, “Gent Valenta”, fa xarxa pel tot el 
territori anoienc
La precampanya d’ERC, “Gent 

Valenta”, prossegueix; gairebé 
quatre-centes persones han assistit 
a la celebració d’aquests actes de 
proximitat organitzats per la Fede-
ració Comarcal d’ERC Anoia.

Joan Ridao a Igualada: 
“ERC ha convertit 
l’independentisme 
de marginal a 
transversal”.

En un dinar de precampanya 
on s’aplegaren una quarantena de 
militants i simpatitzants d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, el 
Secretari General del partit, Joan 
Ridao, va destacar que en aquestes 
properes eleccions al Parlament 
de Catalunya està en joc el futur 
d’una generació perquè segons Ri-
dao “estem decidint si volem anar 
endavant o volem retornar al pas-
sat, si volem una ERC forta o un PP 
decisiu”.

Vers les enquestes publicades 
a diferents mitjans, el dirigent 
republicà va assegurar que “ERC 
acabarà recuperant el terreny que, 
malintencionadament, publiquen 
les enquestes” tot assegurant que 
la situació actual és idèntica a la 
de 2006, quan els sondejos sols 
atribuïen 15 escons a ERC i final-
ment n’obtingué 21 per tornar a 
ser decisius al Parlament.

Preguntat per la política de 
pactes, Joan Ridao va manifestar 
que “ERC ha posat sobre la taula 
les sis condicions que s’han de 
complir per negociar la formació 
d’un nou govern a la Generalitat: 
la celebració d’una consulta sobre 
el futur de Catalunya, reclamar el 
Concert Econòmic quan s’acabi 
el model de finançament vigent, 
crear un sistema financer públic 
català per suplir les dificultats de 
crèdits a empreses, autònoms i 
famílies, garantir els recursos ne-
cessaris per aplicar la Llei de la 
dependència, establir un règim 
de preus justos per als productors 
que potenciï la producció agrària 

i ramadera i en faciliti la comer-
cialització, i reformar l’estructu-
ra del Govern per reduir els alts 
càrrecs i fer una administració 
més eficient i transparent”. Per 
tot, el Secretari General d’ERC, 
Joan Ridao va animar als assis-
tents a aconseguir que ERC torni 
a ser decisiva, per tornar a marcar 
l’agenda política social i nacional 
de CIU i PSC.

Joan Tardà a 
Masquefa, Cabrera 
d’Anoia i Vallbona 
d’Anoia: “L’objectiu 
d’ERC és la resistència 
social i l’ofensiva 
nacional”

Així de contundent es mostrà 
el diputat d’ERC al Congrés dels Di-
putats, Joan Tardà, en el marc dels 
actes duts a terme a Masquefa, Ca-
brera d’Anoia i Vallbona d’Anoia.

Joan Tardà va destacar com a 
gran virtut d’Esquerra Republicana 
el fet que amb només un 16% dels 
vots d’haver assolit que “la discus-
sió i el debat ja no sigui autono-
misme si o autonomisme no, sinó 
que actualment sigui independèn-
cia si o independència no”. 

Tardà també va manifestar 
que tota la militància d’ERC s’ha 
de mostrar molt satisfeta per l’es-
tratègia formulada pel partit així 
com la tasca desenvolupada al go-
vern, tot indicant que “Esquerra 
Republicana ha liderat uns Pactes 
Nacionals perquè, governi qui go-
verni, tingui les eines necessàries 
per continuar construint les bases 
d’un estat propi”.

El diputat republicà, també 
va manifestar que “contra el que 
pensen i opinen altres formacions 
polítiques, per ERC les consultes 
populars per la independència re-
alitzades a centenars de pobla-
cions d’arreu del país, han estat 
un gran exercici de gimnàstica so-
biranista” tot reblant que, “si el 
proper President de la Generalitat 
de Catalunya vol tenir el suport 
d’ERC, ja sap que una de les con-
dicions és la convocatòria d’una 
consulta per la independència de 
Catalunya”.

Finalment, Joan Tardà va aren-
gar als assistents afirmant que 
“ERC ha aconseguit incrementar la 
tensió democràtica de Catalunya 
amb Espanya, posant de manifest 
que l’única sortida és la indepen-
dència“.

Josep Huguet a 
Piera i Capellades: 
“La independència 
només arribarà amb 
experiència”

Reunit amb militants i simpatit-
zants d’ERC a Piera i a Capellades, el 
Conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa a la Generalitat, Josep Hu-
guet, va voler deixar clar el paper 
d’ERC en l’ascens de l’independen-
tisme tot afirmant que “ha estat 
pel creixement d’ERC al voltant de 
la proposta d’un independentisme 
d’esquerres, que a finals dels noran-
ta va apostar per la conciliació del 
catalanisme i del  progressisme, que 
va emergir un tercer espai polític 
rellevant. Aquest espai és el que 
ha permès el desacomplexament 
del sobiranisme i la introducció en 
el centre de l’agenda pública de 
qüestions com el dèficit fiscal, el 
control de les grans infraestructures 
o el dret a decidir. ERC també ha 
exigit el desplaçament de posici-
ons a PSC i CiU, fins a plantejar-se 
un nou Estatut, i evidentment, ha 
facilitat l’extensió i l’homologació 
d’un independentisme d’ampla ba-
se social”.

Huguet també es mostra con-
tundent en la defensa d’ERC vers 
les crítiques de les noves formaci-
ons polítiques independentistes 
declarant que “Esquerra Republi-
cana de Catalunya és independen-
tista des de 1993, i amb el nostre 
bagatge tenim clar que la inde-
pendència de Catalunya no arriba-
rà d’un dia per l’altre, sinó que ar-
ribarà amb l’experiència i no amb 
aventures i personalismes, perquè 
la independència és un projecte 
col·lectiu, i puc assegurar amb ro-
tunditat que és Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i no algunes de 
les noves fórmules polítiques que 
s’omplen la boca d’unitat, l’única 
formació que pot oferir ambdues 
condicions”. Huguet també va re-
blar que “a les eleccions, si la suma 
dels diputats d’ERC i els d’aquestes 
formacions és inferior al número 
actual de representants d’ERC, es 
demostrarà si han entrat en es-
cena per sumar o per restar en 
l’independentisme... De moment, 
segons les enquestes, divideixen”.

Finalment, el dirigent republi-
cà asseverà que “davant la impro-
visació, la frivolitat i la insensibili-
tat social d’altres invents, ERC és la 
seriositat, la trajectòria, la tradició 
i compromís social”.       ERC Anoia

Error en la interpretació d’una xifra
En el sorteig d’uns vols en globus que l’empresa 

Petromiralles va fer la setmana passada, es va cometre 
una errada en la lectura d’un dels codis de client; així la 
darrera xifra del número 1215, escrit de manera un xic 

descurada, es va mal 
interpretar i es va 
confondre amb un 
quatre quan era un 
cinc, així la butlleta 
guanyadora corres-
pon al número 1215 
i no 1214. Per tant el 
premiat no és Joan 
Ferrer de Carme sinó 
Joan Sabaté Camps 
de la Llacuna.

Castanyada del grup de 
Gent Gran de Carme
Dilluns passat vam celebrar la 

Castanyada amb les usuàries 
del Grup de dinamització de la 
gent gran, que cada dilluns a la 
tarda es troben per compartir una 
bona estona i diferents activitats 
que van sorgint del grup.

Vam homenatjar la festa de la 
tardor tot assaborint les fruites del 
temps, les castanyes i els moniatos, 
i també uns deliciosos panellets de 
codony, pinyons i ametlles; tot això 
acompanyat d’un petit repàs a la 
nostra cultura i tradicions: D’on ve 

la castanyada? Quins són els seus 
orígens? Ens vam il·lustrar sobre 
el tema a través del Costumari Ca-
talà del reconegut folklorista Joan 
Amades. Vam fer esment d’alguns 
refranys que es remunten a vells 
temps, plens de cultura, i tot i no 
ser “científicament” provats són 
plens de raó. 

Va ser una tarda diferent grà-
cies a les aportacions de cada una 
de les assistents amb il·lusió i ga-
nes. A reveure.

Vinnart Bistrot, un nou 
espai cultural al centre 
d’Igualada

Dijous passat, al vespre, més 
d’un centenar de persones van 

assistir a la festa d’inauguració de 
Vinnart Bistrot, un espai que neix 
amb la voluntat de convertir-se en 
punt de trobada de tota aquella 
gent que vulgui combinar experi-
ències culturals amb les begudes 
més refrescants, les ginebres més 
exclusives i els millors vins. Vinnart 
Bistrot està situat al centre d’Igua-
lada (Pl. de l’Ajuntament, 10) i 
ofereix un espai de tranquil.litat 
on poder trobar-se i xerrar amb 
amics i coneguts sobre cultura... o 
qualsevol altre tema. 

Vinnart Bistrot té previst orga-
nitzar diversos actes culturals, com 
ara exposicions de pintura i foto-
grafia, sortides a bodegues, cates 
de vins, entre d’altres propostes. 
En aquest sentit, Vinnart Bistrot 
ha obert les seves portes amb una 
exposició de quadres d’Arian Mo-
rera i té previst oferir el seu espai 
a d’altres artistes com Teresa Riba, 
Anna Solé o Modest Almirall.

L’espai recull l’esperit dels bis-
trot francesos, molt populars du-
rant el segle XIX. Tot i que en un 
primer moment eren locals on s’hi 
servia vi barat, van acabar conver-
tint-se en punt de reunió d’intel.
lectuals, artistes i filòsofs que xer-
raven i debatien sobre múltiples 
temàtiques. 

Els responsables d’aquest nou 
establiment són la Montse i el Ra-
món, del restaurant Vinnari. Vin-
nart Bistrot obrirà de dimarts a 
dissabte en horari habitual i els 
divendres, dissabtes i diumenges, 
a més, s’oferiran vermuts a tots els 
clients.
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Els Moixiganguers 
aconsegueixen el primer 
Cinc de 7 amb agulla

La Diada de la col la dels 
Moixiganguers d’Igualada va 

comportar un nou castell per als 
morats, concretament el cinc de 
set amb l’agulla, és a dir l’estruc-
tura clàssica del cinc de set (un tres 
de set i una torre de set ajuntats), 
amb la particularitat que dins 
l’estructura del tres s’hi planta un 
pilar, en aquest cas de cinc. El cert 
és que els igualadins, tot i aparcar 
de moment un esperat intent de 
quatre de vuit, tornaren a demos-
trar un gran nivell, descarregant 
a més el tres de set per sota, i el 
quatre de set amb l’agulla.

Després dels pilars de quatre 
de salutació, els Moixiganguers 
afrontaren en la seva primera ron-
da el tres de set aixecat per sota. 
Aquest cop, l’estructura pujà sòli-
da i robusta, i sense cap dificultat 
aparent, l’anxaneta coronava la 
construcció que posteriorment era 
descarregada sense cap mena de 
complicació.

En segona ronda era l’hora del 
castell estrella de la jornada, el 
cinc de set amb l’agulla. Fins a la 
coronació del cinc, no hi hagueren 
grans dificultats. Posteriorment 
però, i amb la carregada del cas-
tell, les dificultats per aguantar 
el pilar foren extremes, però sal-
vades meritòriament pels mem-
bres del tronc, davant l’alegria 
d’una plaça que veien com una 
altra vegada els morats superaven 
un altre objectiu tècnic. De fet els 
Moixiganguers són la tercera colla 
en el món casteller, després dels 
Castellers de Vilafranca i els Nens 
del Vendrell que coronen aquesta 
construcció.

En tercera ronda, era el torn 
del quatre de set amb l’agulla, re-
solt efectivament pels morats que 
amb aquesta construcció culmina-
ven una gran actuació. Per acomi-
adar-se un vano de cinc, és a dir, 
pilar de cinc aixecat per sota, amb 
un pilar de quatre a cada costat.

Pel que fa a les colles convi-
dades, els Castellers de Barcelona 
realitzaren els millors registres de 
la jornada. En primera ronda des-
carregaven amb solvència el qua-
tre de vuit. A la segona era el torn 
de la torre o dos de set, també 
descarregat amb èxit. Ja en terce-
ra ronda, el cinc de set completava 
la tercera ronda dels barcelonins, 
que posteriorment s’acomiadarien 
amb un vano de cinc. Pel que fa 
als Marrecs de Salt, descarregaven 
amb facilitat el quatre de set, el 
tres de set aixecat per sota i el tres 
de set, acomiadant-se d’Igualada 
amb un pilar de cinc.

Dissabte, els 
Moixiganguers a 
Bellprat

El proper dissabte al migdia, els 
Moixiganguers d’Igualada encara-
ran el tram final de la temporada 
tot participant en una exhibició al 
poble de Bellprat, conjuntament 
amb els Castellers de Vilafranca i 
la Colla Joves Xiquets de Valls, en 
una festa que commemorarà que 
Bellprat va ésser el primer poble a 
Espanya a tenir una alcaldessa. La 
particularitat d’aquesta actuació, 
serà que el tronc dels castells seran 
formats únicament per dones.

Cartes - Gestió 
d’apartats de correus 

- Certifi cats - Bustiades - 
Publicitat direccionada

Avinguda Europa, 35 nau 10 
 Pol. Les Comes - Igualada 

Tel. 93 116 22 22 - info@mba.cat

Entre ells el Consorci Sanitari de l’Anoia 

El Programa Hospitals TOP 20 guardona 
20 hospitals del sistema sanitari català 

En aquesta edició del progra-
ma Top 20 s’hi han presentat 

un total de 165 centres i clíniques 
de tot l’Estat espanyol, del quals 
134 són públics, el 81% del total 
de centres del Sistema Nacional 
de Salud, i 31 són privats, el que 
suposa el 19%.

A més, dels 44 hospitals guar-
donats en el marc del programa 
Hospitals Top 20, els centres sani-
taris catalans han estat 20. 

Pel que fa a la categoria d’hos-
pitals Top del Sistema Nacional de 

Salud (SNS), han estat guardonats 
els següents centres catalans:

- Grans Hospitals de referèn-
cia regional i nacional: Agrupació 
Sanitària Sant Joan de Déu, Hospi-
tal Clínic, Hospital Universitari de 
Bellvitge, Hospital Universitari Vall 
d’Hebron.

- Hospitals amb especialitats 
de referència: Hospital Universitari 
Mútua de Terrassa, Consorci Mar 
Parc Salut de Barcelona, Hospital 
Universitari Sagrat Cor, Hospital de 
Sabadell Corporació Sanitària Parc 

Taulí, Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova.

- Grans Hospitals Generals: 
Consorci Sanitari del Maresme-
Hospital de Mataró.

- Hospitals Generals Mitjans: 
Hospital Sant Joan de Déu de 
Martorell, Parc sanitari Sant Joan 
de Déu-Sant Boi, Consorci Sani-
tari de l’Anoia, Fundació Salut 
Empordà, Fundació Hospital de 
Sant Pau i Santa Tecla, Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta.

- Hospitals Generals Petits: Hos-
pital comarcal de Sant Bernabé, 
Hospital comarcal de l’Alt Penedès, 
Hospital de Campdevànol comarcal 
del Ripollès, Hospital Sant Jaume 
d’Olot, Hospital del Vendrell.



12 MIRANT ENRERE 28 d’octubre de 2010

Trilogi crea la botiga on 
line Trias Shop
La joieria Trias d’Igualada, amb 

seu també a Santa Coloma de 
Queralt i més de 40 anys d’expe-
riència en el sector de la joieria 
i la rellotgeria i amb professio-
nals altament formats en aquests 
camps, comercialitza a través de 
la seva nova botiga online rellot-
ges i joies d’algunes de les mar-
ques més reconegudes del pano-
rama actual com: Tous, Breil, 
Adolfo Dominguez, Custo, Lotus 

o Michael Kors. Al mateix temps 
també posa a la venta la seva col.
lecció pròpia. 

Trilogi ha ajudat a la Joieria 
Trias a desenvolupar la seva botiga 
online i ha adaptat la tecnologia 
més puntera a les exigències dels 
seus compradors. La botiga online 
destaca pel seu disseny simplista 
i elegant i les facilitats d’ús que 
presenta.

Felicitats a les alumnes de 
Montclar!
El passat dimarts 5 d’octubre va 

tenir lloc al col·legi Montclar 
l’entrega dels certificats dels exà-
mens de la Universitat de Cam-
bridge corresponents als exàmens 
dels Flyers i el KET.

Un cop més els resultats han 
estat més que satisfactoris, tenint 
en compte que el 100% han acon-
seguit el títol amb molt bones 
qualificacions.

En l’acte d’entrega dels certifi-
cats els representants de la Univer-
sitat de Cambridge van felicitar a 
les nostres alumnes pels resultats 
obtinguts, tot animant-les a con-

tinuar amb aquesta motivació en 
l’aprenentatge de l’anglès.

Amb els seus certificats, i des-
prés de les fotos oficials, tots vam 
anar a celebrar-ho amb un petit 
aperitiu.

L’equip de professores del De-
partament d’Anglès dóna l’enho-
rabona a totes!

L’escola Mare del Diví 
Pastor d’Igualada 
s’apunta a la fruita

A l’escola Mare del Diví Pastor 
d’Igualada, la comissió medi-

ambiental formada per un repre-
sentant de cada classe, enguany 
ha posat en marxa el projecte: A 
la nostra ESCOLA ens apuntem a 
la FRUITA!

Per tal d’afavorir una actitud 
favorable cap a l’alimentació sa-
na, els dimecres els nens i nenes 
de l’escola, i tot el professorat, 
portem per esmorzar una peça de 
fruita, potenciant el consum de 
fruites com una alternativa excel-
lent al consum d’altres aliments 
amb menys qualitat nutricional.

Alhora intentem conscienciar 
l’alumnat que cal reduir el consum 
de llaminadures, brioixeria indus-
trial… i al mateix temps ens ajuda-
rà a la reducció de residus.

Escola Mare del Diví Pastor 
d’Igualada.

Festa dels Passos a l’AEiG Jaume 
Caresmar / M. Antònia Salvà
Enguany donen vida a l’Agrupament 194 escoltes i guies, entre 
ells, 32 caps

El cap de setmana del 2 i 3 d’oc-
tubre es va fer la primera sorti-

da del curs de l’Agrupament Escol-
ta Jaume Caresmar i M. Antònia 
Salvà. Aquesta excursió, anomena-
da Passos, dóna la benvinguda al 
nou curs i a tots els membres del 
Cau. El lloc escollit per a aquesta 
ocasió va ser el Maset d’Artigues, 
a Castellolí. 

A primera hora de la tarda de 
dissabte, tot eren nervis. Per a al-
guns era el primer cop que venien 
al Cau, que dormien en una tenda, 
que es trobaven amb cares desco-
negudes; per a altres, significava 
el retrobament amb els seus com-
panys després de l’estiu... Els Cas-
tors i Llúdrigues (6 a 8 anys) van 
sortir caminant des de Castellolí; 
els Llops i Daines (8 a 11 anys) i els 
Ràngers i Noies guia (11 a 14 anys) 
des de la Pobla de Claramunt; els 
Pioners i Caravel·les (14 a 17 anys) 
i els Trucs (17-19 anys) des d’Igua-
lada.

A mesura que els diferents 
grups van anar arribant a lloc, 
anaven muntant les tendes i fe-
ien activitats de coneixença amb 
els seus caps. A la nit, després de 
sopar, va arribar el moment més 
especial: el pas de branca --d’aquí 
el nom de “passos”. Aquest és el 
moment en què els nens i nenes 
més grans de cada branca fan un 
pas simbòlic a la següent unitat. 
A més a més, en aquest moment 
es dóna la benvinguda als nens i 
caps que han entrat nous al Cau. 
És per això que aquesta sortida es 
considera una de les més impor-
tants del curs. 

El diumenge al matí, cada uni-
tat tenia diferents activitats pre-
parades. Després tots els grups les 
van posar en comú davant dels al-
tres. A les dues del migdia tots van 
tornar caminant cap a Castellolí 
amb ganes que arribés el dissabte 
16 per anar al Cau i començar amb 
molta il·lusió un nou curs. 

Amb la Festa de Passos va ar-
ribar l’onzè número de la Revista 
El Cauet. És el primer número de 
la revista del curs 2010-2011 i està 
dedicat bàsicament a les cròniques 
dels campaments d’estiu. També 
conté els apartats habituals com 
“L’entrevista”, “Entreteniment” 
o “Parlem amb...”. Podeu trobar 
la revista a la llibreria Llegim?, al 
bar l’Envelat, a la Biblioteca o a la 
Kaserna.

L’EGAN inicia els Trucs 
en espeleologia

Una de les activitats programa-
des per al diumenge al matí era la 
iniciació en espeleologia. Els Trucs 
van rebre els espeleòlegs de l’Egan 
preparats per introduir-los a les 
profunditats de la natura.

Abans de la pràctica però, els 
nois i noies van realitzar un petit 
taller introductori per conèixer el 
món de l’espeleologia: com fer els 
nusos més comuns, situació de la 
cova amb el mapa, orientació amb 
la brúixola, explicacions de la for-
mació de les coves i la fauna i... cap 
dins. La visita a les coves va agradar 
molt als joves, ja que la majoria no 
s’hi havien endinsat mai. 

Cal recordar que mesos enre-
re, l’EGAN havia col·laborat amb 
el Cau amb un taller introductori 
d’espeleologia als Ràngers i Noies 
Guia. Des d’aquestes línies volem 
agrair a l’EGAN la seva paciència i 
l’activitat que van preparar i realit-
zar. Moltes gràcies!

Els alumnes de l’IES Joan Mercader 
d’intercanvi a Alemanya
Des del març del 2004 l’IES Joan 

Mercader du a terme un inter-
canvi amb l’institut Geschwister 
Scholl de Sondershausen (Alema-
nya). Enguany, del 28 de setembre 
al 5 d’octubre, 25 alumnes del nos-
tre institut han viatjat a aquesta 
petita ciutat de la Turíngia.

El primer dia vam ser rebuts 
pel cap d’estudis de l’institut ale-
many i després una alumna ens va 
fer de guia per l’institut, aprofi-
tant per practicar tots plegat l’an-
glès. A la tarda els nostres alum-
nes van poder descobrir la ciutat, 
acompanyats dels seus companys 
alemanys, tot realitzant una gim-
cana molt divertida.

Creiem que va ser interessant 
tenir l’oportunitat d’assistir a algu-
nes classes i poder veure similituds 
i diferències entre els dos sistemes 
educatius.Els estudiants catalans 
van aprofitar per explicar-los as-
pectes de la nostra llengua, histò-
ria i cultura. La llengua emprada 
majoritàriament va ser l’anglès, 
tot i que també hi havia una co-
municació flüida en francès.

També vam visitar la mina 
de potasi “Erlebnisbergwerk” a 
Sondershausen i la històrica ciutat 
d’Erfurt, capital de la Turíngia, on 
altre cop dues alumnes alemanyes 
ens van fer de guies, parlant en 
anglès.

Ens va agradar molt que l’al-
calde, el Sr. Kreyer, tingués temps 
per a nosaltres. Ens va explicar 

moltes coses de la història de Son-
dershausen i també ens va fer cinc 
cèntims de tots els preparatius 
que s’estaven fent en motiu de la 
celebració del 20è aniversari de 
la reunificació d’Alemanya. Sense 
aquesta reunificació no hauríem 
tingut mai l’oportunitat d’organit-
zar un intercanvi amb un institut a 
l’Alemanya de l’Est. Naturalment 
va ser en les activitats conjuntes 
amb els estudiants alemanys on 
més bé ho vam passar, com per 
exemple a la bolera, fent la gimca-
na i fent-nos fotos divertides per la 
ciutat (es poden veure a la pàgina 
web www.gym-scholl.de). I també 
durant el sopar de tast, on estudi-
ants, professors i pares vam gaudir 
d’una bonica vetllada.

Aquest any vam tenir l’opor-
tunitat de viure la celebració dels 
20 anys de reunificació en directe. 
Una experiència única! Ha estat, 
un cop més, un viatge inoblidable 
per a tots nosaltres. Hem pogut 
descobrir una altra realitat cul-
tural i, a la vegada, practicar en 
situacions reals les tres llengües 
que s’imparteixen al nostre centre, 
l’anglès, el francès i l’alemany.

Estàvem segurs que el dia de 
tornada tornaríem a veure llàgri-
mes a l´andana de l’estació. Molts 
d’ells són ara ja amics, a més de 
companys d’intercanvi.

Esperem amb molta il.lusió 
que ens tornin la visita a Igualada, 
al setembre del 2011.

Judit Serra i Marta Mercadé 

La Pobla de Claramunt 
recull 1.350 euros per a la 
lluita contra el càncer
La Pobla de Claramunt va recap-

tar, el diumenge 24 d’octubre, 
1.350 € per a la lluita contra el 
càncer, descomptades les despeses 
d’organització. Aquest dia es va 
organitzar un esmorzar popular 
a la plaça de l’Ajuntament i una 
caminada, en què van participar 
una cinquantena de persones.

La iniciativa solidària la va or-
ganitzar la delegació poblatana 
de l’Associació Espanyola contra el 
Càncer i va comptar amb la col.la-
boració de l’Ajuntament. Els cami-
nants van sortir cap a les 9 del ma-
tí des de la plaça de l’Ajuntament i 
van fer un recorregut, encapçalat 

pel poblatà Joan Estrada, que va 
passar per les Socarrades, la carena 
del Castell i les Garrigues. L’itinera-
ri tenia uns sis quilòmetres.

Els participants a la caminada, 
que era el primer cop que s’orga-
nitzava, van arribar cap a 3/4 de 
12 del migdia a la plaça de l’Ajun-
tament. A continuació, es van fer 
els sortejos d’una panera, una cai-
xa de gambes i un pastís. Des de 
l’Associació Espanyola contra el 
Càncer agraeixen la col.laboració 
de totes les persones en l’organit-
zació i la participació en aquesta 
activitat solidària.



13MIRANT ENRERE28 d’octubre de 2010

www.hyundai.es

amb 5 p. i Aire Condicionat
des de8.825€

Nuevo

Gamma i20: Emissions de CO2 (gr/km): 110-144. Consum mixte (l/100 km): 4,2-6,1

Ja som el quart fabricant del
món; un pas més en el nostre
compromís amb tu de superar-nos
en cada cosa que fem.

Compromís Hyundai és donar-te la nostra
Triple Garantia: 5 anys de garantia
sense límit de Km., 5 anys d’assistència
en carretera i 5 anys de control
preventiu per a la Sèrie i.
I és assegurar-te que, si en 30 dies
i fins 2.000 Km. no et convencem,
ens portes el teu Hyundai i et tornem

tots els teus diners.
Amb tota confiança.

.

La teva confiança,
el nostre compromís

  
5 ANYS

• Garantia sense límit de Km.
• Assistència en carretera
• Control preventiu

Si no et convencem, 
ens el tornes.
Amb tota confiança.

Subjecte a les condicions del “Compromís HYUNDAI” disponible fins el 31 de desembre de 2010. Consulta al teu Concessionari i a la pàgina web www.hyundai.es. Pla Triple Confiança disponible exclusivament per als vehicles de la gamma i: 
i10, i 20, nou i30 i ix35. PVP recomanat a Península i Balears per a i20 5p 1.2 PBT Classic AA Key. Incl. IVA, transport, impt. matriculació, dte. promocional, aportació de concessionari, Pla de Fidelització Hyundai, vàlid fins a final de mes. 
Vehicle mostrat: Nou i20 Style amb equipament opcional.

C/ Gran Bretanya, 11 - Pol. Les Comes - Tel. 93 801 77 17 - IGUALADA
Ctra. de Vilanova a Sitges, km. 42,3 - Pol. Vilanoveta - Tel. 93 814 34 04 - SANT PERE DE RIBES / VILANOVA

C/ Castellet, 6 - Pol. Av. Tarragona - Tel. 93 817 34 84 - VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Ctra. Nacional 340, km. 1.187 - Tel. 977 66 77 60 - EL VENDRELL

El Mercat de la 
Granota, primer mercat 
d’intercanvi d’Igualada
El passat dissabte 16 d’octubre, 

des de la Kaserna i amb la col-
laboració de la Zona Jove, es va 
dur a terme el Mercat de la Gra-
nota, la Fira Jove de Tardor que 
oferia als i les joves de la ciutat 
l’oportunitat de participar en el 
primer mercat d’intercanvi que 
s’ha organitzat a Igualada.

Els joves i les famílies que hi 
van participar van poder gaudir 
d’un matí assolellat a la plaça St. 
Jaume, davant de la Kaserna, ob-
servant els objectes oferts (com 

jocs, roba, alimentació, serveis, ins-
truments) i canviant-los per altres 
de propis. A més, es va dur a ter-
me un taller de construcció de jocs 
ètnics amb materials reciclats, amb 
la participació dels més joves, i una 
classe oberta de capoeira, dansa 
brasilera que combina el ball acro-
bàtic amb la lluita cos a cos.

Des de la Kaserna volem agrair 
especialment la participació dels 
joves que van donar suport al Mer-
cat de la Granota .

Festival Zoom projectà per a l’AUGA el 
documental “Querida Dña. Elena”
L’alumnat d’AUGA pogué visio-

nar, en l’Aula de dilluns passat 
a l’Ateneu, el documental que fou 
passat al seu dia per TV3 titulat 
“Querida Dª Elena” el qual refle-
xa la vida dels anys quaranta del 
passat segle. Especialment fins els 
moments en que l’arribada massi-
va del turisme ho capgirà tot.

En la presentació hi foren pre-
sents Josep Rovira, el director, i 
Montse Bailarc qui fou la que es 
documentà en els arxius que es 
conserven a la Generalitat i en els 
que hi ha moltes cartes a les que 
també acompanyen les respostes. 
Especialment en revisà 8 caixes 
dels primers anys fins el 1955/1959 
que contenien unes 800 cartes ca-
da una. Varen seleccionar les que 
els cridaren més l’atenció i els sor-
prengueren més.

Josep Rovira feu esment dels 3 
o 4 anys que trigaren en assaben-
tar-se que a Cornellà de Llobregat 
hi havia hagut tota aquella do-
cumentació abandonada. Encara 
trigaren 2 anys més en tenir accés 
a l’arxiu de la Generalitat on es 
conserven.

Remarcà que el protagonisme 
del documental el tenien les car-
tes i que tots els personatges han 
conservat el seu anonimat incloses 
les ciutats. En definitiva es tractaca 
de mostrar tot un món que havia 
existit en torn de la ràdio i també 
de la vida quotidiana que l’acom-
panyava. Per fer-ho han acudit a 
la filmografia documental oficial i 
especialment a la dels afeccionats 
al cinema. Fruit de tot plegat i 
amb la col.laboració de la Filmote-
ca de Catalunya ha estat un reeixit 

documental que reflexa la nostra 
societat de postguerra.

Una societat que havien viscut 
els alumnes d’AUGA i que poc a 
poc s’anà transformant per aca-
bar essent la base de l’actual. Una 
transformació en tots els ordres 
inimaginable fins ben enllà de la 
meitat del passat segle que propi-
cià que programes radiofònics com 
el consultori de l’Elena Francis (en 
realitat un guionista) es perllon-
guessin, amb èxit, fins els temps 
que propiciaren la transició.

Les preguntes de l’alumnat gi-
raren entorn de la tasca de recerca 
i de la manca de resposta d’una 
carta en el documental sobre un 
cas d’abusos d’una menor per part 
d’un jove tiet seu. Hi havia coses 
per a les quals ni l’“Elena Francis” 
podia donar desposta.         S.B.G. 

El MercAnoia de Castellolí 
reuneix més de quaranta 
parades

El passat diumenge es va cele-
brar el MercAnoia i la fira del 

intercanvi a la plaça de les Escoles 
i l’avinguda Unió del municipi de 
Castellolí. L’activitat va reunir mes 
de quaranta participants que mos-
traven i oferien els seus productes 
als nombrosos visitants assistents 
a la fira.

Com ja és tradicional en aques-
tes jornades, l’alcalde del muni-
cipi Jesús Brugués i Brugués, junt 
amb el president de la Federació 
Anoienca de Comerç i Serveis Emili 
Castells, i el regidor de promo-
ció econòmica i comerç Francesc 
Xavier Brugués, van realitzar la 
presentació i la visita protocol·lària 
a la fira, agraint a les associacions 
locals participants i a totes les pa-
rades de la fira de l’intercanvi i 

del MercAnoia la seva presència al 
municipi, interessant-se per la situ-
ació dels productors, elaboradors i 
artesans anoiencs.

Castellolí, tot i ser un municipi 
petit, amb un cens de cinc-cents 
vint-i-set empadronats, té una di-
nàmica activitat socioeconòmica 
que s’evidencia amb les nombro-
ses empreses de serveis instal·lades 
al terme. Els representants mu-
nicipals tenen una clara voluntat 
aperturista, recolzant i generant 
activitats de promoció i difusió del 
municipi.

El proper i últim MercAnoia 
d’enguany se celebrarà a Bellprat 
el dissabte 30 d’octubre, coincidint 
amb la primera jornada castellera 
femenina de l’Anoia.

Propostes dels poblatans per impulsar 
el turisme del municipi
La regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt està impulsant, des del 
mes de maig, un Pla Director de 
Turisme, que té com a finalitat 
potenciar els atractius del muni-
cipi i establir les línies estratègi-
ques del futur model turístic del 
poble. S’han portat a terme tres 
tallers de participació ciutadana i 
els poblatans i les poblatanes han 
fet diferents propostes, com la cre-
ació d’una associació de promoció 
turística o potenciar el nucli antic i 
el barri de les Figueres.

Aquest projecte l’està realit-
zant l’Associació Vegga i després 
de les aportacions dels ciutadans, 
a través dels tallers i d’entrevis-
tes personalitzades, es redactarà 
un document en què es recolliran 
totes les propostes. En la tercera 
sessió, que es va fer al Teatre Jardí, 
hi van participar una quinzena de 
persones. El taller es va iniciar amb 
una presentació de l’alcalde, Santi 
Broch, que va fer un resum dels 
dos tallers anteriors i va agrair la 
participació dels poblatans.

Tot seguit va intervenir Ramon 
Orpinell, gerent de la Fundació 
Castells Culturals de Catalunya i 
expert en temes turístics. Orpinell 
va centrar la seva intervenció en 

destacar la importància que té per 
a un municipi, i sobretot per a un 
poble com la Pobla amb un castell, 
el desenvolupament del sector 
turístic. El gerent de la fundació 
va comentar que “s’ha de saber 
atreure el turista, retenir-lo i que 
deixi diners al lloc on va”. 

Ramon Orpinell va afegir que 
el turisme pot beneficiar a dife-
rents sectors d’un municipi, com 
els bars, els hotels o els comer-
ços. El conferenciant va afegir 
que l’Ajuntament és un element 
important per tirar endavant els 
potencials turístics del poble, però 
que també cal la implicació de la 
gent del municipi.

Després d’aquesta intervenció 
es va dividir els assistents en dos 
grups, que van debatre sobre di-

versos models de turisme per al 
poble, com el turisme cultural, 
l’esportiu o el rural. Del debat so-
bre aquests tres blocs van sorgir 
diverses propostes, com potenciar 
el nucli antic i l’església de Santa 
Maria, el barri de les Figueres i el 
Celler d’Art; elaborar una guia de 
rutes de senderisme o recuperar el 
refugi antiaeri que es troba al pàr-
quing del peu del carrer de Sant 
Procopi. 

L’elaboració del document 
amb totes les propostes es preveu 
que estigui enllestit abans de final 
d’any. Aquesta iniciativa ha comp-
tat amb una subvenció del depar-
tament d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació Ciutadana 
de la Generalitat de Catalunya.
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A Piera, obres per sobre la 
riera 

El dimarts 19 d’octubre es va 
elevar la passera que travessa 

la riera des del parc Montmar fins 
davant del terreny on s’ubicarà 
el nou Centre d’Atenció Primària 
de Piera. Es tracta d’una estruc-
tura metàl·lica de 40 metres de 
llarg que serà alternativa per evi-
tar el pas pel pont de la carrete-
ra o haver de creuar la riera. La 
passera, que tindrà una amplada 
de 4 metres, donarà una sensació 

d’amplitud per als vianants que 
hi passegin i obrirà la possibilitat 
de passar-hi també en bicicleta. 
L’estructura exterior es reforçarà 
amb un cablejat i unes baranes a 
l’alçada de 140 centímetres per 
garantir una circulació fluida i 
segura, ja que el pas estarà a més 
de 4 metres d’alçada sobre la riera. 
Aquesta actuació finalitzarà abans 
d’acabar el mes de novembre.

Els Falcons de Piera 
tornen a ser súpers 

El passat dissabte el grup 
dels Falcons de Piera va tor-

nar a participar de la Festa dels 
Súpers, que organitza Televisió de 
Catalunya i que va comptar amb 
prop de 350.000 visitants, entre 
pares i nens. Els Falcons de Piera 
van oferir actuacions i un taller 
per tal que els més petits pogues-

sin conèixer i participar d’aquestes 
figures humanes. Els integrants del 
grup pierenc estan molt satisfets 
per l’alta participació i volen agrair 
especialment la col·laboració dels 
pares i mares que, un any més, 
van donar suport als seus fills en 
aquesta activitat.

Premis per a les puntaires 
pierenques 

La pierenca Rosa Maria Boj va 
aconseguir el primer premi del 

IV Concurs demostratiu de puntes 
contemporànies en el marc de la 

Trobada de puntaires, que va tenir 
lloc el cap de setmana passat a la 
sala del Prat de Roure d’Escaldes-
Engordany i que se celebra cada 
dos anys dins les jornades tèxtils 
d’Escaldes (Andorra). El segon pre-
mi va ser per a la lleidatana Laura 
Piera i el tercer per a la també pie-
renca Maria Dolors Bosch. 

El concurs va destacar per la 
qualitat i l’alt nivell de les obres 
presentades. La trobada va aple-
gar 730 puntaires provinents ma-
joritàriament de Catalunya, que 
van omplir la sala durant tot el 
matí amb el soroll de boixets no-
més interromput per l’actuació de 
l’Esbart Santa.

L’ONCE reparteix 280.000€ 
En el sorteig del passat dilluns 

l’Organització Nacional de Cecs 
(ONCE) repartia 280.000 euros a 
Barcelona, Badalona, Igualada, 
Molins de Rei, Sabadell, Santa 
Coloma de Gramenet i Terrassa, 

pel cupó guanyador del dia amb el 
número 13.500.

A Igualada, Manuela Fernán-
dez de la Osa va vendre un cupó, 
i el guanyador va ser agraciat amb 
35.000 euros.

Intens cap de setmana del Bisbalet
El cap de setmana del 16-17 

d’octubre la Colla Gegantera 
del Bisbalet va participar en dos 
grans esdeveniments que van tenir 
lloc a l’Anoia.

Dissabte es va celebrar el I Fes-
tival per la Independència a Igua-
lada, i El Bisbalet va ser una de les 
colles participants a la cercavila, 
que hi va fer acte de presència 
per tal de donar suport a l’esdev
eniment. L’endemà diumenge, la 
colla es va tornar a llevar d’hora 
per tal de gaudir d’un dinar per 

a totes les colles geganteres de la 
comarca que organitzava la Co-
ordinadora de Gegants i Capgros-
sos de l’Anoia. Al final de l’acte, 
l’actual coordinador va explicar la 
gran tasca que s’ha dut a terme 
en els darrers 10 anys i de com ha 
millorat la situació de les colles de 
la comarca, sobretot pel que fa al 
relleu generacional que ha tingut. 
Finalment, també es va fer pública 
la candidatura de Masquefa com a 
ciutat gegantera per al 2012. 

L’Ajuntament d’Igualada ha concedit 
dues beques a dos joves igualadins
Arian Casellas Subirana i Jordi 

Gabarró Llop, han rebut llurs 
beques de l’Ajuntament d’Igualada 
per poder participar en la convoca-
tòria dels XXXVIII Premis Octubre, 
organitzats per la Fundació Ausiàs 
March i Edicions 3i4, unes jornades 
dedicades a la reflexió, al debat i a 
la cultura, en general. 

La XXXIX edició, va començar 
el dia 26 i s’allargarà fins diumen-
ge. Enguany es realitzaran tres 
congressos, el XXII Encontre d’Es-
criptors, que dedicaran a estudiar 

la literatura negra; el Congrés Do-
nes i nacions on es posarà de relleu 
com els conflictes nacionals afecten 
al desenvolupament, el creixement 
i la llibertat de les dones. Al mateix 
temps quina és l’aportació del col.
lectiu femení al món de la política, 
la perspectiva i visió femenista en 
la resolució dels conflictes i el des-
envolupament de les nacions, i per 
últim, el XIX Congrés de Mitjans 
de Comunicació, amb el títol Nous 
mitjans i noves paràctiques: joven-
tut, informació i comunicació. 

La mateixa organització va 
propiciar la possibilitat de becar 
joves de la seva població (tant uni-
versitaris com estudiants de secun-
dària), amb la finalitat que puguin 
assistir gratuïtament a qualsevol 
dels congressos esmentats. 

L’import de la beca és de 450 
euros, quantitat que inclou les des-
peses de matriculació, el viatge, 
l’allotjament i la manutenció du-
rant tota la Setmana dels Octubre 

Reeixida sortida de tardor de 
l’Hospitalitat de Lourdes

Un grup de 56 persones van 
participar, el diumenge 17 

d’octubre, a la tradicional sortida 
de tardor.

Amb dos autocars es va sor-
tir d’Igualada cap a l’Espluga de 
Francolí per tal de visitar el Museu 
de la Vida Rural, d’on tothom en 
va sortir meravellat, després de 
tres hores de visita. L’espai disposa 
d’unes instal.lacions estupendes 
equipades amb l’última tecnologia 
museística. 

A l’hora de dinar el grup es va 
aplegar a l’Hostal del Carme de 
Villagrasa, no hi va faltar la sobre-
taula i la ballaruga per tal de fer 
més animada la trobada.

Cap a les set de la tarda es va 
arribar a Igualada contents d’haver 
passat un bon dia de germanor. 

SOS a l’església del Roser d’Igualada (III)
L’activitat espiritual que es des-

envolupa a l’església del Roser 
d’Igualada té dues vessants ben 
diferenciades. Per una part, les 
celebracions litúrgiques: cada 
dijous a 2/4 de 9 del vespre se cele-
bra la Santa Missa, amb assistència 
d’unes 25 persones; els divendres 
de Quarema, amb la celebració del 
cant del Miserere, gran assistència 
de fidels; les festivitats de la Mare 
de Déu del Roser i del Pilar, de 
Santa Llúcia amb gran afluència 
de gent durant tot el dia, i per 

Santa Rita amb la benedicció de 
les roses, apart dels casaments, 
aniversaris i altres actes.

Però hi ha una altra part que 
no és notòria, la que formen 
aquells devots que constantment 
entren al Roser, ja que l’església 
resta oberta tot el dia, a fer una 
visita ja sigui al Santíssim, ja una 
pregària a la Verge del Roser o del 
Pilar, al Sant Crist, a Santa Llúcia o 
a Santa Rita. Es pot dir que durant 
el dia, matí, tarda o vespre, no 
passa ni un quart d’hora sense que 

ningú entri a saludar a Maria, a 
presentar-li la seva petició i sortir-
ne espiritualment reconfortat. En 
donen testimoni la quantitat de 
llantions i ofrenes que els fidels 
aporten.

Tot aquest bagatge espiritu-
al no el podem deixar perdre per 
falta d’uns milers de teules que 
ens manquen per conservar l’edi-
fici que hem heretat dels nostres 
avantpassats, i que Jesucrist va es-
collir per mostrar el seu amor a 
Igualada.

La Harvard Musical Association nomina 
Moisès Fernández Via
La prestigiosa Harvard Musical 

Association de Cambridge ha 
donat a conèixer recentment la 
llista de nominats per a l’Arthur W. 
Foote Award. Aquest important 
reconeixement --amb una dotació 
econòmica de 5.000 dòlars-- busca 
premiar als més destacats intèr-
prets musicals d’entre totes les ins-

titucions d’educació de la costa est 
dels Estats Units.

La nominació del pianista ca-
pelladí Moisès Fernández Via vé 
a culminar un any d’absoluts  tri-
omfs, en el que ha estat mereixe-
dor dels més importants guardons 
d’interpretació musical a la ciu-
tat de Boston, el Richmond Prize 

i l’Honors Music Award de la Uni-
versitat de Boston.

El jurat de l’Arthur W. Foote 
Award donarà a conèixer el gua-
nyador el proper 20 de novembre, 
lliurant el premi en un recital de 
guanyadors a la seu de l’associació 
al llarg del proper mes d’abril.
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Tel. 93 803 21 24 - IGUALADA

S’acosta TOTS SANTS i 
és temps de Panellets.
De pinyons, de codony i d’altres varietats,

a més de moniatos ben torrats.
Per poder-los tastar, a Ca l’Alemany has d’anar,

i per poder-los remullar, amb moscatell s’obsequiarà.

Bona Castanyada a tots!

El Bruc va ser la destinació del primer 
Anoia Pam a Pam X-2010
Diumenge passat dia 24 d’octu-

bre, a 2/4 de 9 del matí, sortí-
rem de la plaça del Rei d’Igualada, 
en autocar, per realitzar el primer 
recorregut de l’Anoia Pam a Pam 
X-2010, a la població del Bruc, 
organitzat per l’Ateneu Igualadí 
i pel Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada, amb la col.laboració 
del Consell Comarcal de l’Anoia.

En arribar a l’hotel del Bruc, 
ens esperava la dilecta amiga i 
documentada guia Gemma Estra-
da, presidenta del CECI. Després 
d’esmorzar sortírem de l’hotel i 
abans de tornar a pujar a l’auto-
car Gemma Estrada ens va fer una 
explicació de la gran extensió del 
terme municipal de la població 
del Bruc i de la seva proximitat a 
les muntanyes de Montserrat. Se-
guidament l’autocar ens traslladà 
al Bruc de Dalt, on se’ns mostrà, 
des del carrer, l’edifici modernista 
de Can Casas, construït a principis 
del segle XX, i que aquesta famí-
lia va cedir al poble del Bruc; en 
l’actualitat acull l’Ajuntament, la 
Biblioteca i el Museu de la Guerra 
del Francès. Continuàrem el recor-
regut a peu pel Bruc de Dalt, el 
Bruc del Mig i el Bruc de Baix, i ens 
anava explicant els edificis més so-
bresortints. Destaquem la curiosa 
mansió de Ca l’Elias, família que 
era la propietària de la bòvila, i en 
les parets, les teulades i els balcons 
de la seva espaiosa i monumental 
mansió hi destaquen els diferents, 

curiosos i originals productes que 
fabricaven. Tot seguit ens va anar 
mostrant cases modernistes cons-
truïdes per persones de Barcelona 
i d’altres indrets de Catalunya que 
passaven els estius al poble del 
Bruc, gaudint del seu clima tan 
saludable. Passat el Bruc del Mig 
vam travessar un curiós pont que 
ens traslladà al Bruc de Baix, on vi-
sitàrem les construccions més anti-
gues del poble, com l’església par-
roquial, part de les antigues cases i 
muralles i el cementiri. Destaquem 
la torre de l’església i l’absis d’estil 
llombard. A l’interior d’aquesta 

església de Santa Maria hi trobem 
una bòveda de l’antiga església 
romànica, on fa uns anys i en una 
rehabilitació hi descobriren unes 
pintures de finals del segle XIII. 
També són ben curioses les tom-
bes del cementiri, ubicat tocant a 
l’església.

Finalment visitàrem el Museu 
de la Guerra del Francès i abans 
d’emprendre el viatge de retorn a 
Igualada vam fer una foto de grup 
davant el monument del Timbaler 
del Bruc.

Ma Carme Mateu i Magí Puig

La Penya Blaugrana 
d’Igualada canvia de local 
social
Després d’un any de trobades 

en el que ha estat el local soci-
al de la Taverna de Cal Font, la 
Penya Blaugrana d’Igualada estre-
na el nou Punt De Trobada Mer-
cantil-La Sala, un espai exclusiu 
només a socis del Mercantil que ho 
desitgin, als penyistes amb carnet i 
als seus acompanyants.

L’espai previst serà la cafeteria 
del Cercle Mercantil, amb entra-
da pel carrer del Clos 19-21, a on 
s’ha instal.lat el televisor que el 
FCBarcelona va regalar durant el 

passat Gamper pel fet de ser una 
Penya Blaugrana amb més de 50 
anys d’història. La previsió és que 
en els partits de màxima expecta-
ció s’obriran les portes de La Sala, 
l’antic teatre del Mercantil i ac-
tualment un espai d’oci nocturn, 
preparat per a l’ocasió amb una 
pantalla especial i so amplificat. 

La inauguració oficial serà el 
diumenge 7 de novembre, a les 
19h, per veure el Getafe-Barça.

A La Pobla, reeixit recital 
de poesia 

Una quarantena de poblatans 
i poblatanes van assistir, el 

dijous 21 d’octubre al Teatre Jardí, 
al recital de poesia que va organit-
zar la regidoria de Benestar Soci-
al de l’Ajuntament. La lectura de 
poemes va anar a càrrec d’alguns 

dels rapsodes del grup de Poesia 
Viva d’Igualada. Els recitadors van 
ser Adoració Aliberch, Eusèbia 
Fanega, Jaume Ferrer, M. Carme 
Miserachs, Lleonard del Río i Nar-
cís Viarnés. 
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DEIXA DE FUMAR
AMB EL MÉTODE

PROU D´EXCUSES
Et preparem psicologicament 
i  et donem les
eines adequades per tindre 
èxit.
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ESTUDI DE DANSA I EXPRESSÓ DEL L'ARTE

Les JSC-Anoia amb el medi ambient
El passat diumenge dia 24 d’oc-

tubre, amb motiu de la Festa 
de la Tardor a Sta. Margarida de 
Montbui es va aprofitar per fer 
una plantada d’alzines a la mun-
tanya de la Tossa, les quals van ser 
cultivades i donades per l’entitat 
montbuienca de l’Ateneu del Pi. 
El principal motiu de l’acte era la 

reforestació de la muntanya de la 
Tossa, que a causa del temporal de 
vent de l’any passat, va perdre una 
part important del bosc. La jor-
nada va ser agradable, i el temps 
va permetre gaudir d’un entorn 
natural; la JSC-Anoia va participar-
hi plantant una alzina, de la qual 
s’espera que creixi i progressi com 
els projectes en què està treballant 
la mateixa JSC-Anoia i així, dintre 
d’uns quants anys aquesta alzina 
es converteixi en un símbol per a 
l’organització, especialment pels 
companys i companyes que varen 

estar allà en el seu dia. L’acte va 
esdevenir una experiència molt 
positiva que s’intentarà repetir.

Properament es realitzaran al-
tres jornades per continuar repo-
blant l’entorn natural, per tal que 
qualsevol que hi vulgui participar 
s’acosti i pugui gaudir d’un diu-
menge amb amics, amb la parella 
o la família, en un lloc emblemà-
tic. 

Cal recordar, que els petits ges-
tos poden ajudar a canviar el món.

JSC-Anoia

La companyia del príncep Totilau 
guanya el premi Bòtil
El passat 9 d’octubre l’especta-

cle “Cavallet de cartró”, de La 
companyia del príncep Totilau, va 
ser guardonat amb el premi Bòtil 
2010, en el marc de la IX edició de 
la Fira de teatre infantil i juvenil 
de les Illes Balears que se celebra a 
Vilafranca de Bonany, Mallorca. 

Aquest premi, que atorga el 
govern de les Illes Balears conjun-
tament amb la fundació Sa Xerxa, 
va néixer amb la voluntat de pro-
moure la creació d’espectacles per 
a públic familiar que parteixin de 

textos de la literatura catalana. 
A més d’una dotació econòmica, 
l’espectacle guanyador és premi-
at amb una gira arreu dels països 
catalans.

“Cavallet de cartró”, un espec-
tacle de poesia i titelles per als 
infants més petits, és la tercera 
producció d’aquesta companyia 
de Sant Martí de Tous, integrada 
per Marc Hervàs i Clara Dalmau. 
Anteriorment havien presentat els 
espectacles “Sis Joans”, de Carles 
Riba, en coproducció amb el Te-

atre Nacional de Catalunya, i “La 
tempesta”, de William Shakespe-
are, en coproducció amb el Tem-
porada Alta, festival de tardor de 
Catalunya. Tots dos espectacles 
han estat representats arreu de 
l’estat espanyol i en diverses oca-
sions a la nostra comarca. Pel que 
fa a “Cavallet de cartró”, es podrà 
veure properament a la XIII edició 
de Mediterrània, fira d’espectacles 
d’arrel tradicional de Manresa. Po-
deu trobar-ne més informació a 
www.princeptotilau.cat.

L’acapte de sang al CAP de 
Vilanova saldat amb 
71 donants
Dissabte es va fer al CAP de 

Vilanova un nou acapte de 
sang, en el marc de les jorna-
des programades pel Banc de 
Sang i Teixits i que compten amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí i el CAP.

En aquesta donació es va aten-

dre un total de 71 persones, dels 
quals 8 donants ho feien per pri-
mera vegada.

El proper acapte serà amb ca-
ràcter extraordinari el 10 de de-
sembre a la plaça del Mercat dins 
la unitat mòbil del Banc de Sang 
i Teixits.

Taller de panellets 
a La Pobla
Una vintena de joves van parti-

cipar al taller de panellets, que 
es va fer el divendres 22 d’octubre 
al Cau Jove. Aquesta activitat la va 
organitzar la regidoria d’Infància i 
Joventut de l’Ajuntament. 

A més d’aquest taller, demà di-
vendres, el Cau Jove posarà, de les 
4 de la tarda a les 9 del vespre a la 
plaça de l’Ajuntament, una para-
da de castanyes. Els diners que es 
recullin es destinaran a una causa 
solidària. 

La Coeducació, una eïna 
per a construir la Igualtat 

El passat dimecres, 20 d’octu-
bre, la Mancomunitat Intermu-

nicipal de la Conca d’Òdena, va 
dur a terme una sessió formativa 
sobre coeducació, destinada a les 
educadores de les llars d’Infants 
municipals, que va anar a càrrec 
de professionals de l’entitat Dones 
amb Empenta. 

Aquesta activitat forma part 
del Pla d’Acció per a la Igualtat 
de Gènere 2010-2012, que con-

templa accions a dur a terme en 7 
línies estratègiques i una d’elles és 
l’educació. 

Creiem que l’escola és un 
agent socialitzador important per 
a combatre la desigualtat de gè-
nere; la sessió tenia l’objectiu de 
facilitar eines i recursos a les per-
sones assistents per a que esdevin-
guin agents educatius igualitaris 
en benefici dels infants.

Intercanvi d’estudiants 
Erasmus a l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada

Aquest curs 2010-2011 a l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada hi ha 

hagut mobilitat important d’estu-
diants en programes d’intercanvi 
Erasmus. 

L’Escola ha rebut cinc alumnes 
de la Universitat turca d’Ege, per 
cursar assignatures d’enginyeria. 
Un estudiant de tercer de la nostra 
Escola està realitzant una estada 
de 6 mesos en aquesta Universitat. 
Al Màster en Enginyeria del Cuir 

s’ha incorporat una estudiant de 
la Universitat de Lió juntament 
amb set estudiants mexicans. 

Amb aquests programes de 
mobilitat internacional els alum-
nes es beneficien en educació, 
lingüística i culturalment de les 
experiències que ofereixen els al-
tres països. I és un dels apartats 
que vol impulsar l’Espai Europeu 
d’Educació Superior.

Escolars d’Òdena treballen en el 
projecte “Estudi de ràdio i televisió”
La regidoria d’Educació de 

l’Ajuntament d’Òdena dóna 
un xec per valor de 697,44 euros 
per millorar la tecnologia pel pro-
jecte educatiu “Estudi de ràdio i 
televisió” que es realitza a l’Escola 
Castell d’Òdena, i que es treballa 
amb els infants i va en relació a la 
metodologia de racons mitjançant 
3 gèneres diferents: el de la ràdio 
“Els 15 principals”, la televisió 
“6 extrems” i el de la revista “La 
súper revista”.

L’escola compta amb diversos 
equips informàtics que no tenen 
la suficient memòria i velocitat per 
emmagatzemar i editar vídeos. I 

d’aquí ve que es necessitava un 
processador d’última generació. 
Amb els diners lliurats per l’Ajun-
tament ja s’ha pogut comprar un 
ordinador d’última generació amb 
pantalla Tft de 18’5’’.

En el moment de l’entrega 
del xec hi van ser present el regi-
dor d’educació de l’Ajuntament 
d’Òdena Jaume Xaus i la directora 
de l’escola odenenca Montserrat 
Lladó.

Sortida de tardor dels més petits de 
l’escola P. Ramon Castelltort a l’Espelt
El passat dimecres 20 d’octubre, 

al matí, tots els alumnes d’Edu-
cació Infantil de l’escola P. Ramon 
Castelltort d’Igualada van realitzar 
una sortida al poble de l’Espelt. 
Vam recollir diferents elements de 
tardor: fulles, cargols..., observar 
el paisatge i gaudir de la natura, 
el bosc i de la relació amb tots els 
companys i companyes de P-3, P-4 
i P-5.

La sortida va ser tot un èxit. 
Tant els més petits com els més 
grans s’ho van passar d’allò més 
bé pujant muntanyetes, fent pe-
tites troballes, descobrint nous in-
drets…

Vam gaudir molt de la natura 
i també va ser molt positiu a nivell 
d’aprenentatge i de convivencia. 
Ho repetirem!

Escola P. Ramon Castelltort
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Demà comença a 
Montbui, la Ruta de la 
tapa

Aquest proper cap de setma-
na començarà la I Ruta de la 

Tapa de Montbui, una iniciativa 
que pretén dinamitzar el sector 
de la restauració del municipi. La 
Ruta de la Tapa començarà demà 
29 d’octubre i finalitzarà el 15 de 
gener de 2011. Es durà a terme 
tots els caps de setmana i també 
els dies festius. 

Dilluns passat va tenir lloc la 
presentació de la Ruta de la Tapa, 
en un acte que va comptar amb la 
presència de l’alcalde Teo Romero, 
el regidor de Desenvolupament 
Econòmic i Comerç Diego Crespo 
i també la regidora de Cultura, 
Igualtat i Participació Ciudadana 
Iolanda Acosta. Tammateix hi van 
assistir diferents representants 
dels establiments participants en 
aquesta primera edició.  

L’alcalde Teo Romero va expli-
car durant la presentació la impor-
tància d’aquesta I Ruta de la Tapa, 
que es fa “perquè a Montbui el 
comerç i la restauració són dels 
nostres pilars econòmics. El pitjor 
que podem fer amb la crisi és es-
perar que escampi. Hem d’intentar 
reactivar els sectors econòmics del 
nostre municipi”.

El batlle montbuienc va asse-
nyalar que “des de l’ajuntament 
treballem perquè la Ruta de la Ta-
pa sigui un èxit. Volem fer créixer 
la visió en positiu de la restaura-
ció”. Romero va recordar que la 
base de la iniciativa és “treballar 
junts i competir junts, cooperant”. 
L’alcalde de Montbui va assegurar 
que “Montbui sempre ha estat un 
lloc de referència gastronòmic pel 
que fa a les tapes. Al nostre muni-
cipi es pot venir amb tranquil·litat, 
sense problemes per aparcar. Ens 
volem obrir al màxim a la gent de 
la comarca de l’Anoia i les noves 
infraestructures com la Ronda Sud 
i els nous serveis que hem encetat 
darrerament com Mont-aQua o 
Mont-Mercat van en la mateixa 
línia. Sense anar més lluny, el nou 
Mont-Mercat ha aconseguit gua-
nyar un 30 per cent més de clients 
en els darrers mesos”.

Teo Romero va voler enviar un 
missatge als montbuiencs i ano-
iencs: “que vinguin i coneguin 
l’oferta lúdico-gastronòmica de 
Montbui. El nostre municipi ofe-
reix qualitat a preus econòmics, 
i la Ruta de la Tapa n’és un bon 
exemple”.

Finalment són 14 els establi-
ments que s’han adherit a aquesta 
ruta: Bar Magdaleno amb la tapa 
“Cap i Pota”; Cafè Bar Granada 
amb “Orella de porc en salsa”; Bar 
La Bellota amb “Callos de la iaia”; 
Bar La Vinícola amb “Croquetes 

d’arròs negre amb llagostins”; Bar 
Los Olivos amb “Pops en salsa me-
diterrània”; Bar Cal Sisco “Broque-
ta de peix amb verdures”; Bar Ra-
có de Sant Jaume “El Rubio” amb 
“Fritada Can Rubio”; Restaurant 
El Robín amb “Broquetes de La-
cón”; Bar Cal Peña amb “Cargols 
amb salsa”; Bar Vista Alegre, amb 
“Les Croquetes de la Fina”; Bar 
La Góndola, que presentarà “Pop 
a la gallega”; Bar Viena amb “Es-
queixada de bacallà”, Bar Avenida 
Chumi, amb “Peus de porc de Cal 
Chumi”; i Mesón La Brasa, amb 
“Pintxos a la brasa”.

El preu de la tapa correspo-
nent a la Ruta de la Tapa i de la 
beguda oficial en els diferents es-
tabliments serà sempre de 3 euros 
–les altres tapes dels diferents es-
tabliments tindran els seus respec-
tius preus.

Passaport del gourmet
La I Ruta de la Tapa vol promo-

cionar el sector de la restauració 
a Montbui i vol fer-ho comptant 
amb la participació dels ciuta-
dans del municipi. Per poder vo-
tar només caldrà omplir amb el 
vot corresponent el fulletó que es 
podrà trobar en els diferents es-
tabliments adherits a la iniciativa 
(i que s’ha repartit amb aquest 
setmanari) i dipositar-lo en qualse-
vol dels establiments participants. 
També es podrà participar omplint 
el “Passaport del Gourmet”, reco-
llint-lo als establiments que for-
men la ruta i demanant que ens el 
segellin quan hi anem. Si ompliu 
completament el passaport i dipo-
siteu el vot corresponent -triant la 
tapa que més us agradi- podreu 
participar en el sorteig d’un sopar 
per a dues persones en un dels es-
tabliments de la Ruta de la Tapa.

Cal destacar que la I Ruta de 
la Tapa té la col·laboració de Free 
Damm, Estrella Damm, Veri i Bo-
higas --begudes col·laboradores--. 
La iniciativa compta amb l’organit-
zació de l’ajuntament de Montbui 
a través del programa de Llei de 
Barris --dinamització comerci-
al barri Sant Maure. La inversió 
d’aquesta campanya ha estat d’uns 
8.000 euros. Com va explicar l’al-
calde montbuienc “no costarà ni 
un euro als ciutadans de Montbui. 
L’objectiu és que la ciutadania pu-
gui gaudir, que vingui més gent a 
Montbui, i que tinguem una major 
activitat de consum. Volem que la 
gent surti, es mogui i generi acti-
vitat econòmica. A partir d’aquí 
també es poden crear llocs de 
treball. A Montbui els espera una 
gastronomia de qualitat”.

Portes obertes als Horts ecològics dels 
Hostalets de Pierola

El proper dissabte 30 d’octubre 
s’inaugurarà el nou equipament 

veïnal dels Horts Ecològics Muni-
cipals  dels Hostalets de Pierola 
en una jornada de Portes Obertes 
entre les 12 i les 15h. Els Horts Eco-
lògics Municipals han estat ideats 
i promoguts per la Regidoria de 
Medi Ambient  de l’Ajuntament 
i consten de 22 horts urbans que 
seran gestionats per veïns del muni-
cipi. Els futurs hortolans rebran un 
diploma acreditatiu de la seva assis-
tència al curs d’horticultura ecològi-

ca, que ha impartit Roc Mas, engi-
nyer tècnic agrícola --requeriment 
necessari per a la cessió dels horts-- i 
que ha coordinat la Regidoria. 

Jornades de 
Responsabilitat Social: 
Xerrades de Banca ètica 
i aliments transgènics

La Jornada de Portes Obertes 
s’emmarca dins els actes de les 
Jornades de Responsabilitat Soci-
al organitzats entre el 27 i el 31 
d’octubre, amb el suport de la Di-
putació de Barcelona i de diferents 
col·lectius (mercanvi, Casal Català i 
La lliga dels pobles). Dimecres 27 la 
Fundació Akwaba va presentar el 
taller Allò que l’etiqueta no diu als 
alumnes del cicle superior de l’Esco-
la Renaixença. Els actes continuaran 
divendres 29 amb la xerrada sobre 
Banca ètica a les 19.30h a l’Auditori 
de Cal Figueres, a càrrec de Jordi 

Marí, Director de FETS i de l’àrea 
de socis del projecte FIARE. Durant 
la tarda, s’obrirà l’exposició Textè-
nia, trenquem el silenci que mostra 
l’estudi de denúncia preparat per la 
Lliga dels drets dels Pobles i que es 
podrà visitar a la Sala d’exposicions 
de la Torre del Sr. Enric fins el 3 de 
novembre (entrada gratuïta).A més 
de la Jornada de Portes Obertes als 
Horts Ecològics que hi haurà dissab-
te 30 al matí, el col·lectiu Som lo 
que sembrem farà una xerrada so-
bre els Aliments transgènics a l’Au-
ditori de Cal Figueres, a les 19.30h.
Diumenge 31 entre 11-14h i 18-20h 
la sala del Casal Català acollirà la 4a 
edició del Mercanvi, el Mercat d’In-
tercanvi i venda de segona mà dels 
Hostalets de Pierola. A partir de les 
12.30h hi haurà un taller de consum 
responsable, amb un divertit joc de 
la Oca gegant on petits i grans s’hi 
podran divertir.

Montbui confirma l’inici de la 
construcció de Mont-Àgora
Durant les properes setmanes és 

previst que comencin les obres 
de la primera fase del Centre Cul-
tural Polivalent (CCP) “Mont-Àgo-
ra”, que estarà ubicat en l’actu-
al descampat del Torrent Torres, 
entre l’escola Garcia Lorca i el nucli 
de La Ponderosa. L’actuació anirà 
a càrrec de l’empresa INBISA Cons-
trucción, que realitzarà l’obra per 
més d’1’3 milions d’euros. El perío-
de de realització d’aquesta prime-
ra fase --que inclou moviments de 
terres, tasques de fonamentació, 
contenció de terres, estructuració 
de l’edifici i soterrament de la xar-
xa de sanejament-- és d’aproxi-
madament mig any. El futur CCP 

“Mont-Àgora” estarà ubicat en un 
lloc estratègic, a tocar de Mont-
Mercat i Mont-aQua. 

S’està a l’espera de conèixer 
quin serà el dia de posada de la 
primera pedra d’aquest esperat 
equipament a Montbui.

Cal recordar que la Diputació 
de Barcelona, mitjançant la seva 
Àrea d’Infraestructures, va lliurar 
a l’ajuntament de Montbui el pro-
jecte executiu del nou Centre Cul-
tural, que té un pressupost previst 
de quasi vuit milions i mig d’euros.

L’objectiu del projecte MontÀ-
gora és el de construir un centre 
cultural per ampliar l’oferta d’ac-
tivitats culturals, escèniques i de 

lectura al municipi i al seu entorn, 
apropant la cultura a tota la ciu-
tadania. L’equipament inclou: dos 
espais escènics amb sala poliva-
lent de 396 localitats i sala de petit 
format de 101 localitats. Aquests 
espais permetran realitzar actes de 
tipus molt divers: teatre, concerts, 
conferències, convencions, cinema, 
etc. També s’hi inclou una biblio-
teca, amb 136 punts de lectura i 
32 punts de consulta informàtica, i 
dues places de bibliobús. I tamma-
teix una escola de música amb 6 
aules (3 són insonoritzades, 1 po-
livalent i 2 de teoria), així com una 
sala d’exposicions i una cafeteria.



18 MIRANT ENDAVANT 28 d’octubre de 2010

Dissabte, donació 
de sang a Calaf

El proper dissabte, dia 30 d’oc-
tubre, tindrà lloc a Calaf una 

donació de sang. Durant el matí, 
de les 10 fins a les 2, es podran 
efectuar les donacions a l’IES 
Alexandre de Riquer. Recorda que 
si dónes sang 4 cops a l’any, pots 
ajudar a 12 malalts. Les donacions 
de sang són de gran importància, 
i es calcula que cada dia en calen 
més de 1.000.

L’Oficina Mòbil 
d’Informació al 
Consumidor a La 
Pobla

L’Oficina Mòbil d’Informació al 
Consumidor visitarà el dime-

cres 3 de novembre la Pobla de 
Claramunt. El punt informatiu se 
situarà, de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 
del matí davant de l’Ajuntament. 
Aquesta oficina atén, de forma 
gratuïta i personalitzada, les con-
sultes sobre temes de consum. 
Aquest servei l’ofereix la Diputació 
de Barcelona conjuntament amb 
l’Ajuntament.

Solemnitat de 
Tots Sants a la 
Parròquia de la 
Sagrada Família

Per la festivitat de Tots Sants, 
dilluns 1 de novembre, les 

misses seran, si Déu vol, com els 
diumenges. A més, a les 12 del 
migdia, al Cementiri Nou, que està 
dins la demarcació parroquial, hi 
haurà la tradicional missa presidi-
da enguany per primera vegada 
pel nou rector Mn. Josep Maria 
Mas i Busqué.

Acaba a Calaf, el 
concurs de teatre 
amateur

Acte Quatre de Granollers és la 
darrera companyia que actua 

a Calaf, dins el programa del Con-
curs de teatre amateur. En aquesta 
ocasió es posa en escena l’obra 
Cosí è, se vi pare (És així, si us ho 
sembla).

L’espectacle començarà a les 6 
de la tarda i es fa al Casal de Calaf. 
El preu de l’entrada és de 8 euros 
pels socis i 10 la resta de públic. Els 
menors de 17 anys i majors de 65 
tenen la promoció especial de 2x1.

Teatre amateur 
a Piera amb El 
regne de Lailònia

El concurs de Teatre Amateur 
ofereix aquest dissabte, a les 

22.15h, la cinquena representa-
ció d’aquesta edició en té un total 
de nou representacions. L’obra, 
titulada El regne de Lailònia, serà 
interpretada pel grup de teatre 
Farga’m de Terrassa.

El preu de l’entrada és de 6 
euros (5 euros socis).

Ball i castanyada a Òdena
El proper diumenge 31 hi hau-

rà una nova sessió de ball en 
directe al Casal d’Avis del nucli 
d’Òdena, que està situat al carrer 
Jaume I, s/n. Aquesta vegada però, 
hi haurà un detall especial dintre 
de la consumició: panellets i mos-
catell, per a celebrar la festivitat 
de Tots Sants.

El preu de l’entrada, amb la 
consumició inclosa, és de 2,50 eu-
ros i l’actuació anirà a càrrec del 
músic Santané. L’horari, l’habitual 
de 6 de la tarda fins a les 9 del 
vespre.

Xaubet i Granados 
protagonitzen el concert 
als Hostalets
Els Amics de la Música dels 

Hostalets de Pierola, organit-
zen per dilluns vinent, festivitat 
de Tots Sants, un concert d’orgue 
i trompeta a càrrec dels anoiencs 
Josep Xaubet i Juan Diego Gra-
nados.

El concert que és d’entrada 
gratuïta, es farà a la Parròquia de 

Sant Pere dels Hostalets de Pierola, 
a partir de les 6 de la tarda.

El programa que oferiran 
aquests dos músics inclou peces de 
repertori divers amb compositors 
clàssics, contemporanis i música 
popular catalana.

“El libro de las lenguas” 
es presenta a Piera
A les 7 de la tarda, demà diven-

dres i a la Biblioteca de Piera, 
tindrà lloc la presentació del llibre 
d’Editorial Octaedro, “El libro de 
las lenguas” del qual en són auto-
res Ma. Carme Junyent i Cristina 
Muncunill.

Aquest llibre s’ha anat fent al 
llarg dels anys. Les autores han 
anat recollint dades sobre les llen-

gües més diverses i de cadascuna 
expliquen coses diferents, de pa-
raules que han aportat a les nos-
tres llengües (lanxa és d’origen 
malai, raqueta d’origen àrab....

La presentació anirà a càrrec 
del Dr. Emili Boix-Fuster, catedràtic 
de Filologia Catalana de la Univer-
sitat de Barcelona.

Últimes places de l’esplai 
de Creu Roja Anoia a 
Vilanova del Camí
Adreçat als nens i nenes de 

Vilanova del Camí, que tinguin 
entre 4 i 12 anys, els dissabtes de 4 
a 6 de la tarda, obre portes l’esplai 
de Creu Roja Anoia on s’hi poden 
fer activitats divertides i variades 
(tallers, festes, excursions, manu-
alitats...).

Les inscripcions es poden re-
alitzar a les oficines de Creu Roja 
Anoia de dilluns a divendres de 
9:00 a 13:00. La documentació 

que cal portar és la següent: DNI 
del pare o la mare, una fotogra-
fia tamany carnet, fotocòpia de la 
targeta sanitària del nen o la nena 
i 20 euros en efectiu que és el cost 
de l’esplai per tot el curs.

Per a més informació poden 
trucar de dilluns a divendres de 
9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 al 
telèfon 93.803.07.89 o personal-
ment a les oficines de Creu Roja 
Anoia c/ Les Comes, 34 d’Igualada.

Cal Sot, la nova entitat 
ciutadana, espera les 
vostres propostes
Des de fa uns quants mesos un 

grup de persones de la ciutat 
d’Igualada treballen darrera d’un 
nou projecte: la creació de Cal Sot. 
Cal Sot vol ser un espai de trobada 
per a tots aquells que tenen ganes 
de construir i compartir nous pro-

jectes per la nostra ciutat, comar-
ca i país. Es tracta, encara, d’un 
projecte en construcció a l’espera 
que cap al desembre comenci a 
prendre forma.

Aquesta entitat neix tenint 
molt clar què no vol ser “no volem 
ser un espai tancat, no volem ser 
un lloc “d’oci”, no volem ser “els 
quatre de sempre”... És per això 
que des de ja fa unes quantes set-
manes han iniciat una campanya 
via internet on demanen a la gent 
els digui com vol que sigui aquest 
espai.

Qualsevol iniciativa serà ben 
rebuda a través de correus (calsot.
igualada@gmail.com) o missatges 
al facebook.

Un tendre homenatge a la vellesa 

La Xarxa presenta la 
premiada “Cirque déjà vu”

El proper diumenge dia 31 d’oc-
tubre, la Xarxa Igualada pre-

senta l’espectacle “Cirque déjà 
vu”. L’espectacle de la companyia 
La Baldufa es podrà veure a ¼ d’1 
del migdia, al Teatre Municipal 
l’Ateneu.

La companyia La Baldufa nas-
qué a Lleida el 1996, en aquests 
anys ha creat una dotzena d’es-
pectacles guardonats arreu de 
Catalunya i Espanya. Han partici-
pat en nombrosos festivals nacio-
nals i internacionals. Amb aquest 
espectacle assoliren el premi FE-
TEN 2010 a la millor interpretació 
masculina, al prestigiós certamen 
internacional de Gijón.

“Cirque déjà vu” és un espec-
tacle adreçat a tots els públics que 
parla de la vellesa, de l’amistat 
i del circ. Els seus protagonistes, 
Fausto i Anselmo, són dos amics, 
dos comediants que diàriament 
es troben i recorden com era la 
vida al seu petit circ i com duien la 
il·lusió de poble en poble. Fins que 
Anselmo es posa malalt i els seus 
records s’esvaeixen. Fausto serà 
l’encarregat de fer sentir les ex-
periències passades a l’amic, amb 
l’objectiu de recordar les situaci-
ons que ja han estat viscudes, com 
un déjà vu.

A través d’aquest espectacle 
ple d’humor i tendresa, La Baldufa 
pretén conscienciar sobre l’Alzhe-

imer i la demència, i retre home-
natge a la memòria de les perso-
nes que durant anys han portat la 
il·lusió del circ a pobles i ciutats. 

Aquest espectacle que pro-
grama La Xarxa Igualada forma 
part de Cultura en Gira. La gira 
de “Cirque déjà vu” dóna conti-
nuïtat a l’aposta de la Subdirecció 
General de Difusió Artística pels 
espectacles familiars com una ma-
nera d’acostar-se a tots els públics. 
Grans i petits podran gaudir de 
representacions teatrals, concerts, 
dansa i circ, mentre que es pensa 
en els públics familiars no només 
com un valor de futur, sinó sobre-
tot com una realitat de present. 
Grans i petits gaudiran d’aquest 
espectacle a 23 municipis d’arreu 
del territori en una gira que s’es-
tendrà al llarg del segon semestre 
de 2010.

El 6 de novembre, sortida 
cultural a l’acte final del 
Correllengua a Perpinyà
Un any més, el Correllengua, 

la iniciativa en defensa de la 
llengua i la cultura catalanes, aca-
barà a Perpinyà amb una jornada 
festiva i reivindicativa en favor del 
català. I com sempre, des d’Igua-
lada s’organitzarà un autocar per 
assistir als actes.

El Correllengua acaba a la vi-
la de Perpinyà (el Rosselló), amb 
una manifestació i un concert per 
reivindicar la llengua catalana i la 
catalanitat de les comarques del 
nord, sota un ambient plenament 
festiu i reivindicatiu. Aquesta ma-
nifestació aplega persones vingu-
des d’arreu dels Països Catalans, 
serveix com a cloenda del Corre-
llengua i també commemora el 
Tractat dels Pirineus de 1659, en 
virtut del qual les comarques del 
nord de Catalunya foren arrabas-
sades per França.

Així, el dissabte 6 de novembre 
sortirà un autobús a les 7 del matí 
des de la plaça Catalunya d’Iguala-
da i tornarà un cop acabats els ac-
tes. Al migdia hi haurà una visita a 

un indret de la Catalunya Nord. A 
les 4 de la tarda es participarà de 
la manifestació que aplegarà gent 
vinguda d’arreu dels Països Cata-
lans. Aquesta manifestació serveix 
de cloenda dels actes de l’edició 
del Correllengua, i a més reivindi-
ca l’estatus d’oficialitat del català 
a la Catalunya Nord. Tot seguit hi 
haurà parlaments de cloenda al 
castellet, que donaran pas a una 
marxa de torxes i un concert a la 
Casa Musical de Perpinyà amb els 
grups Llamp te Frigui, Dijous Pae-
lla i At-Versaris. 

El preu de la sortida és de 25 
euros i es poden reservar places 
trucant al 628054201 (Pau) o bé al 
cafè-bar l’Envelat (c/ Òdena, 32). 
Les places són limitades. Es pot 
obtenir més informació de la sor-
tida, així com de tota la jornada, a 
http://www.bonrotllo.cat.

Aquesta sortida coincideix amb 
el desè aniversari de la Penya Bon 
Rotllo, que durant aquest temps 
ha organitzat sortides a diferents 
indrets als Països Catalans. 

Els hi oferim la 
millor qualitat 
en treballs 
d’inoxidable
ferro i alumini 
- Portes
- Baranes
- Reixes
- Tanques
- Finestres…

Treballs de serralleria en acer inoxidable i ferro
Fusteria metàlica d’alumini

Av. Àngel Guimerà, 38 - IGUALADA
Tel./Fax: 93 803 32 92

VILARRUBIAS-MARTÍ
GABINET JURÍDIC

C/ Clavells, 10 bxs. IGUALADA
Tel. 93 803 11 10 - Fax 93 805 04 02

vilarrubiasmarti@icab.es

Elisenda Vilarrubias Lampreave
Amparo Martí Gimeno

ADVOCADES

SEPARACIONS I DIVORCIS
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Últims retocs per a l’Outlet al Carrer del 
dia 6 de novembre
A només una setmana de l’Out-

let al Carrer, Igualada Comerç 
ultima els preparatius d’aquesta 
popular activitat. Són ja més de 
seixanta els comerços que partici-
paran en aquesta quarta edició, i 
pràcticament no queda més espai 
per a les noves inscripcions. 

Com en les edicions anteriors, 
aquesta activitat oferirà l’oportu-
nitat d’adquirir tota mena de pro-
ductes de les campanyes anteriors. 
L’activitat es farà el dissabte dia 
6 de novembre i els participants 
ocuparan la rambla Sant Isidre, 
c/ Garcia Fossas i plaça de la Creu 
com una zona concreta, concen-
trada i lineal, oferint d’aquesta 
manera una imatge comuna, 
d’unió i força.

Aquest potent “Shopping Li-
ne” obrirà les portes a partir de les 
9 del matí i funcionarà de manera 
ininterrompuda fins a les 21 hores. 
L’experiència de les últimes edici-
ons ens diu que els matins estan 
sempre molt concorreguts i que es 
treballa molt des de primera hora, 
tenint en compte que llavors les 
possibilitats d’elecció de productes 
són més elevades.

Aquest format ja s’ha convertit 
en un esdeveniment tradicional 
en el calendari de la ciutat, con-
firmant d’aquesta manera la im-
portància i valor afegit que té el 
teixit comercial d’Igualada per a 
la vida de la ciutat i les seves zones 

comercials. S’esperen visitants de 
tota la comarca, però també els 
clients d’altres grans ciutats de les 
zones d’influència més pròxima, 
com ara Manresa, Martorell. Ter-
rassa, Vilafranca del Penedès, etc.

Durant la jornada hi haurà fil 
musical, animació i altres activitats 
que l’entitat ha programat per als 
igualadins i nombrosos visitants de 
la nostra ciutat, i dels quals n’in-
formarem properament. De fet, i 
donada l’època en que s’organit-

za l’activitat i el fred de la tardor, 
s’oferirà a tots els participants la 
possibilitat d’escalfar-se amb una 
bona tassa de xocolata calenta, 
distribuïdes als dos extrems del 
“Shopping Line”, un a la cruïlla de 
la rambla Sant Isidre amb c/ Òdena 
i l’altre a la plaça de la Creu. 

Més informació a la pàgi-
na web d’Igualada Comerç UBIC: 
www.ubic-igualada.com i al Face-
book.

Conferència: El món dels 
bolets
Demà divendres 29 d’octubre 

en col.laboració amb el Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya 
(CTFC) s’ha organitzat a la Sala 
d’actes d’AIICA (Pla de la Massa) 
una xerrada per parlar de bolets 
d’una manera lúdica. La sessió 
començarà a 2/4 de 7 de la tarda i 
la conduirà un gran coneixedor de 
la Micologia Forestal, el Dr. Juan 
Martínez de Aragón, investigador 
del CTFC des de l’any 1995.

En una xerrada d’una hora de 
durada Martínez de Aragón par-
larà de Bolets en general, tocant 
aspectes d’ecologia, identificació, 
comestibilitat dels bolets. També 
parlarà dels avenços obtinguts els 
darrers anys, la gestió micoforestal 
i la possibilitat de crear cartografi-
es micològiques.

La sessió acabarà amb un col.
loqui, observació de bolets i co-
mentaris. L’assistència és gratuïta.

Concert: El sextet de vent 
al segle XX

Dins el Cicle de Concerts que 
es fa a l’Escola Municipal de 

Música d’Igualada, per dijous 
vinent a 2/4 de 9 del vespre hi ha 
programada una interpretació 
musical amb David Riba (flauta), 
Toni Rocosa (clarinet), Martí Mar-

sal (trompa), Carles Pertegaz (cla-
rinet), Pepa Fusté (fagot) i Dolors 
Almirall (oboè), tots ells ) tots ells 
professors del centre que oferiran 
un concert amb peces per a sex-
tet de vent escrites el S. XX per L. 
Janacek i J. Françaix.

apostem per un futur ecològic

c. del Vidre, 6 - Tel. 938040822 • IGUALADA 
ecolider@aliger.cat • www.aliger.cat

La millor tinta al 
millor preu

fi ns a un 60% 
d’estalvi

Cartutxos inject i toner
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DIA A DIA

AVUI DIJOUS
■ A les 4 de la tarda, a l’edifi ci Ig-Nova Empresa (Av. Mestre Muntaner, 86), xerra-
da: Recursos existents a Igualada: Com puc qualifi car-me?, a càrrec de Creu Roja 
Anoia.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca Central, sessió de contes per a adults: Nit 
de difunts.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a l’Espai Cívic Centre, videofòrum: La dona senegalesa 
(programa Octubre Solidari). 
■ A 2/4 de 9 del vespre, al local parroquial de la Soledat d’Igualada, conferència 
sobre l’Evangeli de Mateu, amb Francesc Riera.

DIVENDRES
■ Al llarg de tot el dia, a l’espai fi ral Cal Carner, Campionat d’Espanya d’Scalextric 
i Slot (entrenaments lliures, verifi cacions).
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a l’AIICA (Pla de la Massa), conferència lúdica i formativa 
sobre El món dels bolets.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre, taller de sensibilització: Davant la 
crisi, el compromís creix (Octubre Solidari).
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, presentació del llibre “El libro de las 
lenguas” de Ma. Carme Junyent i Cristina Muncunill.
■ A 2/4 de 8 del vespre, als Hostalets (Auditori Cal Figueres), xerrada sobre Banca 
ètica. 
■ A les 8 de la tarda, al saló de sessions de l’Ajuntament d’Igualada, conferència: 
Jaume Vicenç Vives, l’historiador i el ciutadà; amb Jordi Nadal Oller.
■ A les 10 de la nit, al Teatre de l’Aurora, “Las fi chas” amb Radio Rara (Madrid).

DISSABTE
■ Al llarg de tot el dia, a l’espai fi ral Cal Carner, Campionat d’Espanya d’Scalextric 
i Slot.
■ A les 10 i fi ns les 2, a Calaf (IES), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a 
atendre donants.
■ De 12 a 15 hores, als Hostalets de Pierola, jornada de portes obertes als Horts 
ecològics.
■ A les 12 del migdia, a Bellprat, 1a Diada de Castelleres (Memorial Natividad 
Yarza). 
■ A 2/4 de 5 de la tarda, a Bellprat, xerrades de Maribel Nogué i Oriol Junqueras.
■ A les 5 de la tarda, des de l’Hotel Ciutat d’Igualada, passejada de l’Angladamò-
bil per a la presentació del PxC Anoia.
■ A les 6 de la tarda, a Les Comes, partit de futbol lliga femenina CF Igualada – La 
Planada.
■ A les 7 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí, Festa de la Ratafi a: Xerrada d’Oriol 
Junqueras i concurs de ratafi a.
■ A 2/4 de 8 del vespre, als Hostalets (Auditori Cal Figueres), xerrada sobre ali-
ments transgènics.
■ A les 8 del vespre, a La Llacuna, inauguració de la Sala polivalent de Cal Sagrera. 
Conferència amb Josep Ribas: “El canvi climàtic, efectes sobre la vinya”.
■ A les 9 de la nit, a Bellprat, sopar de la Castanyada.
■ A 2/4 de 10 de la nit, a La Vinícola, Passatge del Terror.
■ A les 10 de la nit, al Teatre de l’Aurora, “Las fi chas” amb Radio Rara (Madrid).
■ A 1/4 d’11 de la nit, al Teatre Foment de Piera, concurs de teatre amateur amb 
“El regne de Lailònia” del Grup de Teatre Farga’m de Terrassa.

DIUMENGE
■ Al llarg de tot el dia, a l’espai fi ral Cal Carner, Campionat d’Espanya d’Scalextric 
i Slot.
■ Al llarg de tot el dia, a Piera (Pl. del Peix), Fira de Tots Sants.
■ Al llarg del matí, al centre d’Igualada, Fira d’antiguitats, col.leccionisme, art i 
artesania.
■ Al llarg del matí, a Bellprat, MercAnoia.
■ De 10’30 a 12 del matí, a la basílica de Santa Maria d’Igualada, visites comen-
tades a “Fulgentia”, exposició permanent d’orfebreria religiosa. Entrada lliure i 
gratuïta.
■ D’11 a 14 h. als Hostalets (Casal Català), mercat d’intercanvi i venda de 2a mà.
■ A ¼ d’1 del migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu Igualadí, espectacle de Xarxa: 
“Cirque déjà vu”, a càrrec de la companyia La Baldufa. 
■ A les 3 de la tarda, a l’estadi municipal d’esports de Montbui, presentació dels 
equips de la UE Sant Maure.
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’avis del nucli antic d’Òdena, ball i castanyada amb 
el músic Santané.
■ A les 11 del matí i fi ns les 2, a La Llacuna, Fira Vins d’alçada.
■ A 2/4 d’1 del migdia, al Teatre municipal L’Ateneu, matinal de teatre infantil La 
Xarxa: El circ deja vú, amb la Cia. La Baldufa.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Calaf, Concurs de teatre amateur Vila de Calaf: 
“Cosí è se vi pare” (És així, si us ho semba), amb Acte Quatre de Granollers.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre La Lliga de Capellades, 37è Aniversari de l’Esbart 
Dansot amb la Cobla Principal del Llobregat.
■ De 6 a 8 del vespre, als Hostalets (Casal Català), mercat d’intercanvi i venda de 
2a mà. 
■ A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora, “Las fi chas” amb Radio Rara (Madrid).
■ A les 7 de la tarda, al Carrer Delícies 29 d’Igualada, xerrada sobre la lluita i 
l’organització del moviment per l’alliberament nacional i social castellà i sobre la 
construcció de la nació castellana (organitza Assemblea de joves d’Igualada).

DILLUNS – 1 de novembre Festivitat de Tots Sants
■ Al llarg de tot el dia, a l’espai fi ral Cal Carner, Campionat d’Espanya d’Scalextric 
i Slot.
■ Al llarg del matí, a Calaf, Mercat de Tots Sants.
■ A les 6 de la tarda, a la Parròquia de Sant Pere (Hostalets), concert amb Josep 
Xaubet (orgue) i Juan Diego Granados (trompeta).

DIMECRES
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central, sessió de contes infantils: Bruixes i 
bruixots, amb l’Espina de la sardina.
■ A 2/4 de 9 del vespre, als locals parroquials de La Soledat, La família avui, amb 
Gaspar Mora.

DIJOUS
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central, audició: La música a Sud-Àfrica, amb 
Daniel Mestre Dalmau.
■ A 2/4 de 9 del vespre, a l’Escola de Música d’Igualada, concert: Els sextet de vent 
al segle XX.

Els nois i noies de l’AEiG Jaume 
Caresmar oferiran castanyes a domicili
El proper dissabte 30 d’octubre, 

des de les 11 del matí fins a les 
9 del vespre, els igualadins que ho 
desitgin podran comprar castanyes 
des de casa, trucant al telèfon 681 
250 674. La iniciativa és a càrrec de 
l’AEiG Jaume Caresmar, concreta-
ment, dels Ràngers i Noies Guia 
Besiberris (branca que comprèn les 
edats d’11 a 14 anys).

Coincidint amb la temporada 

de castanyes i la festivitat de Tot 
Sants, cada any, el Cau reivindica i 
celebra la castanyada. Enguany no 
hi faltarà la parada al centre de la 
ciutat durant tot el dia de dissab-
te. Però la gran novetat és la inclu-
sió del nou servei de castanyes a 
domicili, que permetrà als iguala-
dins gaudir de castanyes acabades 
de fer, amb foc de llenya, només 
amb una trucada telefònica.

Podreu trobar la parada dels 
Ràngers i Noies Guies Besiberris al 
carrer del Born, davant la farmàcia 
Bausili, durant tot el dia i fins les 9 
del vespre. A part de les paperines 
de castanyes, els nois i noies tam-
bé oferiran ametlles garapinyades, 
pastissos i bunyols de tardor, una 
especialitat culinària creada per 
ells mateixos.

Josep Anglada fa campanya per PxC a 
Igualada
El president de la formació polí-

tica PxC Josep Anglada, serà 
dissabte a Igualada per participar 
en un acte organitzat per la jove 
i emergent delegació de l’Ano-
ia que encapçala Robert Hernan-
do i que en només un parell de 
mesos es va estenet de manera 
imparable per tots els racons de la 
comarca.

Així l’acte de dissabte comen-
çarà a les 5 de la tarda, a la porta 
de l’Hotel Ciutat d’Igualada, allà 
agafarà l’“Angladamòbil” i passe-
jarà per Vilanova del Camí, Iguala-
da i Montbui.

Cap a 2/4 de 9 del vespre, al 
mateix Hotel Ciutat d’Igualada, 
sopar mític amb els parlaments del 
delegat PxC Anoia, Roberto Her-

nando, i el Vicepresident del PxC 
August Armengol i del president 
i candidat a la presidència de la 
Generalitat Josep Anglada. 

Preu del sopar 26 euros, menú 
infantil 13 euros.

Per a reserves: pxc.anoia@
gmail.com o al mòbil: 620 24 44 
47 (Jordi).

Més de 300 anoiencs participaran a la 
trobada amb el Sant Pare
Totes les persones que, al seu 

moment, es varen apuntar per 
anar a Barcelona el proper diu-
menge, dia 7 de novembre, en 
motiu de la trobada amb el sant 
pare Benet XVI, tinguin present 
que a ¼ de 7 del matí (atenció: 
no pas a 2/4 com s’havia anunciat 
d’entrada) hi ha prevista la sor-
tida des de l’estació d’autobusos 
d’Igualada per les persones ins-
crites que els caigui més a prop el 
lloc, i a 2/4 de 7 l’autobús recollirà 
les altres persones que hi pugin 
a la plaça de la Sardana, darrera 
l’església parroquial de la Sagra-

da Família. A la mateixa hora, a 
2/4 de 7, de davant l’Hotel Amè-
rica, sortiran els autocars que han 
organitzat els col·legis Mestral i 
Montclar coordinats amb la Parrò-
quia de la Sagrada Família a qui es 
va confiar l’organització al nostre 
arxiprestat. Per a qualsevol aclari-
ment podeu trucar a l’esmentada 
parròquia, telèfon 93 803 04 27. El 
total de persones del nostre arxi-
prestat inscrites amb acreditació, 
és de 216 procedents d’Igualada, 
Òdena, Vilanova del Camí, Els 
Prats de Rei, Sant Martí de Tous, 
Jorba i Calaf, i representen gai-

rebé la meitat de tots els acredi-
tats del Bisbat de Vic. Es calcula 
que, sumant-hi els que hi aniran 
pel seu compte el nombre supe-
rarà els tres-cents. Varis preveres 
de l’arxiprestat hi concelebraran i 
entre el nombre de 20 diocesans 
del Bisbat de Vic que el represen-
taran a l’interior del temple, hi 
haurà l’igualadí Jaume Casanellas, 
delegat episcopal de pastoral de la 
salut i membre del Consell Diocesà 
de Pastoral representant de l’Arxi-
prestat de L’Anoia-Segarra.

El Consell Comarcal de l’Anoia 
organitza tres cursos per a empresaris i 
emprenedors
El Servei de creació i consoli-

dació d’empreses del Consell 
Comarcal de l’Anoia organitza la 
segona edició del cicle “Formació 
d’emprenedoria i empresa”. 

Aquesta activitat engloba 
l’organització de tres cursos to-
talment gratuïts que  pretenen 
formar, posar al dia i donar res-
posta a alguns dels interrogants 
que es planteja un emprenedor 
i/o empresari i proporcionar-los co-
neixements i eines que els ajudin a 

crear i consolidar la seva activitat 
empresarial. 

L’activitat compta amb el su-
port del Fons Social Europeu, el 
Departament de Treball de la Ge-
neralitat de Catalunya, Inicia: per 
la creació d’empreses, i la Diputa-
ció de Barcelona.

Les persones interessades han 
de fer la inscripció al correu elec-
trònic treball@anoia.cat o bé al 
telèfon 93 805 15 85. 

De la idea al resultat, eines per 

a la creativitat. Constarà de tres 
sessions, que es faran els dies 9, 
11 i 16 de novembre, de 4 a 7 de 
la tarda. 

Com potenciar la nostra acti-
tud emprenedora: es farà els di-
marts 16 i 23 de novembre, de 4 a 
7 de la tarda. 

El curs “Bàsic d’empresa i fi-
nances” tindrà lloc el dijous 18 i el 
dilluns 22 de novembre, de 9.30 a 
1.30 del matí. 

Curs sobre artesania alimentària
La Unió de Pagesos de Catalunya 

organitza un curs a Calaf sobre 
artesania alimentària, de 30 hores 
de durada.

El curs es durà a terme del 3 al 
19 de novembre, a l’Ajuntament 
vell (C/. Carme, 22) al local soci-
al de l’Associació ARCA, tots els 
dimecres, dijous i divendres, de 
19:00 h a 22:00 h. 

El curs és gratuït i està subven-
cionat per el Institut Català de les 
Dones i homologat per el Depar-
tament d’Agricultura, Alimentació 

i Acció Rural de la Generalitat de 
Catalunya

Les inscripcions es poden rea-
litzar a l’Oficina d’Unió de Pagesos 
a Manresa (C/ Cos, 74 baixos) o bé 
trucant al telèfon : 93 875 22 80 
(David Vivet).

El programa del curs és el se-
güent: Introducció a l’artesania 
alimentària (bases, normativa i 
característiques del sector). Pro-
cessos de transformació i conser-
vació d’aliments (tipologia i procés 
d’elaboració i tasteig d’olis i for-

matges, pràctiques de preparació 
d’embotits i de conserves de fruita 
i confitures). El projecte empre-
sarial i ajuts a la creació de l’em-
presa. Les xarxa de les dones del 
món rural Pageses.cat i la xarxa de 
l’Àrea de Formació de la Unió de 
Pagesos.
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www.grupomasarei.com

Ens trobaràs a Manresa
Avinguda dels Dolors 34 bxs

93 873 38 59
manresa@grupomasarei.com

Empresa líder en construcció de cases d’obra tradicional

Et construïm la casa dels teus somnis…
• Dissenya la casa al teu gust

• Et fem el projecte

• Escull els acabats

• L’entreguem en menys de 8 mesos

Bellprat celebra la 1a Diada de 
Castelleres
El proper dissabte 30 d’octubre 

Bellprat celebrarà la 1a Diada 
de Castelleres Memorial Nativitat 
Yarza.

El 1934, Nativitat Yarza va ser 
nomenada alcaldessa de Bellprat, 
essent així la primera alcaldessa 
de Catalunya i de l’Estat Espanyol 
durant la República. El passat 19 
de setembre de 2009, en motiu 
del 75è aniversari del seu nome-
nament, Bellprat ja va retre home-
natge i va ser escenari d’una festa 
que va acollir, entre altres activi-
tats, una exhibició castellera amb 
la participació exclusiva de dones. 

Per aquest motiu, i per donar 
continuïtat a l’homenatge, a la 
persona de Natividad, una dona 
lluitadora, valenta i plena d’ener-
gia i per tot el que va significar 
per al feminisme, el municipi de 
Bellprat ha volgut organitzar una 
jornada castellera amb la partici-
pació de diferents colles.

Així, a la 1a Diada de Castelle-
res - Memorial Nativitat Yarza, hi 
participaran les colles Castellers de 
Vilafranca, Colla Joves Xiquets de 
Valls i Moixiganguers d’Igualada. 
Totes elles faran, a partir de les 
12 del migdia, a plaça de l’Ajun-
tament, una exhibició castellera 
amb la peculiaritat que el tronc 
dels castells estarà format exclusi-
vament per dones.

Seguidament, la jornada 
comptarà amb una arrossada po-
pular (cal fer la reserva del tiquet, 
al preu de 10 euros, als telèfons 93 
803 47 82 o 608 537 183) al local 
social del municipi, on també hi 
haurà una exposició de pintures 
de diverses autores, i a 2/4 de 5 
de la tarda tindrà lloc les xerrades 
“La nostra història silenciada” a 
càrrec de Maribel Nogué, escrip-
tora, i “La participació històrica 
de la dona en la política”, a càrrec 
d’Oriol Junqueras, eurodiputat i 
historiador.

En el marc de la jornada també 
se celebrarà la 3a edició de Merca-

noia i finalment, a la nit, hi haurà 
el sopar de la castanyada i jam ses-
sion oberta; es convida els músics a 
amenitzar la vetllada.

D’aquesta manera, el municipi 
de Bellprat voldria fixar aquesta 
diada com una festa anual que 
d’una banda representi una ma-
nifestació de la cultura tradicional 
catalana amb l’exhibició dels cas-
tells, i al mateix temps sigui una 
celebració de reivindicació de la 
memòria històrica i de la lluita de 
les dones per assolir papers de re-
llevància en el món polític, econò-
mic i social. 

La Llacuna, terra 
d’embotits i vins d’alçada
Dissabte i diumenge 30 i 31 

d’octubre, a La Llacuna s’hi 
celebra la tercera edició de la Fira 
Vins d’alçada.

El programa d’activitats co-
mençarà dissabte a les 8 de la tar-
da amb la inauguració de la sala 
polivalent construïda a l’antiga fà-
brica de Cal Sagrera.

A continuació, en aquest ma-
teix espai, conferència a càrrec 
de Josep Ribas, director de la DO 
Penedès i professor de la URV que 
parlarà sobre el canvi climàtic, 
efectes sobre la vinya. En acabar, 
breu cata de vins d’alçada gentile-
sa del Celler Puig Romeu.

A 2/4 de 10 de la nit, al restau-
rant Ca La Maria, sopar “La Llacu-
na, terra d’embotits i vins d’alça-
da” (venda de tiquets a l’oficina 
d’informació i turisme i reserves a 
l’Ajuntament. Preu 23 euros).

L’endemà diumenge, a partir 
de les 11 del matí i fins les 2, a la 
plaça Major, obertura de la zo-
na de degustació, i als baixos de 
l’Ajuntament, exposició d’estris del 
món del vi.

Es podran adquirir els talonaris 
de degustació, cinc en total, per 
un preu de 4,5 euros. S’obsequiarà 
amb una copa serigrafiada.

La UEA oferta un 
programa especialitzat 
en vendes
Des de la Unió Empresarial de 

l’Anoia, s’ha preparat per 
aquest mes de novembre un pro-
grama formatiu especialitzat en 
vendes que impartirà l’àrea de 
formació del Col.legi d’Agents 
Comercials de Barcelona.

Es tracta de 4 cursos, de 8 ho-
res de durada cadascun,  que van 
adreçats a caps, directius de ven-
des i agents comercials: Com ven-

dre?; Disseny de rutes comercials i 
territoris; Com gestionar un equip 
de venda eficaç, i Com transformar 
queixes i reclamacions en oportu-
nitats.

Per a programa, horaris, preus 
i inscripcions contactar amb la UEA 
93 805 22 92 - uea@uea.cat.
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Orígens prepara la 
castanyada amb els petits

El passat 22 d’octubre, el Grup 
de Criança Orígens va organit-

zar una trobada on pares i fills 
van poder gaudir d’una agrada-
ble estona fent panellets en com-
panyia d’altres famílies al Centre 
Cívic del Barri de Montserrat. 
Cadascú va portar els seus ingre-
dients i amb paciència i amor van 
sortir uns panellets dignes de qual-
sevol pastisser!

Demà divendres a les 6 de la 
tarda, el grup es tornarà a trobar 
per tal de celebrar la festa de la 
Castanyada. Tothom qui s’hi vul-
gui afegir està convidat, només cal 
portar el que bonament es pugui 
relacionat amb aquesta diada (pa-
nellets, castanyes, moniatos…).

Dilluns dia 1, al Mercat de Tots Sants a 
Calaf
Els preparatius per al tradicio-

nal Mercat de Tots Sants, que 
tindrà lloc l’1 de novembre, van 
tirant endavant. Les parades de 
productes artesanals del mercat 
s’instal.laran a la Plaça Gran i la 
resta de parades es posaran a la 
Plaça de les Eres i al carrer Progrés. 
Tampoc hi faltarà la mostra de 
fruits de tardor i el repartiment de 
les tradicionals castanyes torrades 
i mistela entre els assistents, genti-
lesa de l’Ajuntament i portat a ter-
me per l’associació ARCA. Enguany 

es podrà visitar, de 9 del matí a 2 
del migdia, al carrer Sant Jaume, 
18 (cantonada amb C/. Prior Farràs) 
una exposició de diorames amb 
escenes, costums, oficis i tradicions 
del poble català, organitzada per 
l’Associació Pessebrista de Calaf.

Oriol Pujol en farà la 
inauguració oficial

La inauguració oficial del Mer-
cat tindrà lloc a les 11 del matí i 
comptarà amb la presència d’Oriol 
Pujol i Ferrusola, portaveu de CiU 

al Parlament de Catalunya. En el 
mateix acte es realitzarà la presen-
tació oficial de l’hereu i la pubilla 
de Calaf 2010. A continuació es 
farà una cercavila amb els Gegants 
i Grallers de Calaf, fins al Castell, 
on es realitzarà una visita guiada a 
les obres de rehabilitació.

El Mercat de Tots Sants estarà 
obert el dilluns, 1 de novembre, 
des de les 10 del matí fins les 2 del 
migdia.

Escoliosi i fisioteràpia
Escoliosi és la paraula que defineix la desviació lateral de la 

columna vertebral.

Si mirem la columna vertebral en el pla frontal, aquesta pre-
senta una línia recta vertical des del crani fins la pelvis. Quan la 
columna adopta postures de concavitat-convexitat, és a dir, cur-
vatures de lateralitat, la definim com columna escoliòtica.

L’escoliosi no és sempre deguda a malaltia i en comptades 
ocasions es defineix com a escoliosi idiopàtica (diem idiopàtica 
quan aquesta és de causa desconeguda). Moltes vegades es 
presenta una escoliosi degut a una laxitud lligamentosa o senzi-
llament per una mala postura. També per un creixement descom-
pensat de les extremitats inferiors, etc.

Avui en dia, la traumatologia, ortopèdia i fisioteràpia han 
avançat moltíssim en el tractament de l’escoliosi. 

S’ha de vigilar molt d’aprop la infància, edat del creixement i 
aturar a temps allò que a la llarga pot provocar malformacions.

La fisioteràpia és un dels camps mèdics, un cop confirmat 
el diagnòstic, on es pot actuar sobre l’escoliosi de manera molt 
favorable.

Després de més de 25 
anys de treball en fisiote-
ràpia, el mètode que ens 
ha donat més bon resultat 
és alemany (de Katharina 
Schroth). Aquest mètode 
s’aplica individualitzat, a ca-
da persona en concret, doncs 
de la mateixa manera que no 
hi ha dues persones iguals, 
podem dir que no hi ha dues escoliosis idèntiques.

La infància ens preocupa especialment, ja que segons com 
sigui el seu creixement pot condicionar tota una vida.

Si vostè ha anat sumant anys amb una desviació d’esquena 
i ara, amb el pas dels mateixos o degut a una malaltia que li ha 
afeblit la massa muscular, presenta alguna molèstia, no dubti en 
consultar a un especialista o fisioterapeuta.

Las fichas al Teatre de l’Aurora; 
divertida comèdia inspirada en el 
programa ‘La máquina de la verdad’
El popular actor de cinema i 

televisió Secun de la Rosa porta 
aquest cap de setmana, al Teatre 
de l’Aurora, una divertida comè-
dia inspirada en el polèmic pro-
grama de televisió La máquina de 
la verdad. L’espectacle, titulat Las 
fichas i representat per la compa-
nyia madrilenya Radio Rara, toca 
temes propers com ara les relaci-
ons de parella, l’amor, el desig, la 
família, les addiccions, les classes 
socials, l’abús de poder, els somnis 
de futur, l’ètica, els diners... per 
mostrar el pitjor d’un mateix.

Conegut per la seva trajectòria 
com a actor (Aída, Paco y Veva, El 
otro lado de la cama, Días de fút-
bol, Saturday Night Live...), De la 
Rosa brilla també en la seva faceta 
com a autor teatral com ho de-
mostra en aquest espectacle, que 
també ha dirigit i on interpreta el 
paper de narrador. 

Les representacions de Las 
fichas es faran el divendres 29 i 
dissabte 30 d’octubre a les 22h i el 

diumenge 31 d’octubre a les 19h. 
Les entrades (14 euros; 10,50 euros 
amb els descomptes habituals) es 
poden adquirir a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de cada 
funció.

També es poden reservar prè-
viament trucant al 93 805 00 75 o 
bé a través del correu electrònic, 
escrivint a reserves@teatreaurora.
cat. Més informació a www.teatre-
aurora.cat.

L’espectacle arriba de la mà 
del Circuito de la Red de Teatros 
Alternativos, que permet la gira 
d’una selecció d’espectacles per les 
35 sales associades d’arreu de l’Es-
tat, entre les quals hi ha el Teatre 
de l’Aurora. Els muntatges tenen 
garantida la qualitat, ja que han 
estat els més votats pel conjunt 
de la Red. És, sens dubte, una bo-
na oportunitat per veure el teatre 
que es fa fora de Catalunya.

37è aniversari de l’Esbart Dansot de 
Capellades
El proper diumenge 31 d’octu-

bre, l’Esbart Dansot de Capella-
des celebrarà el seu 37è. Aniversari 
amb un recital de danses al Teatre 
de La Lliga a les 6 de la tarda amb 
l’acompanyament musical de la 
Cobla la Principal del Llobregat, 
augmentada amb timbales i per-
cussió, sota la direcció musical d’en 
Xavi Cassanyes.

La taquilla s’obrirà 1/2 hora 
abans de l’actuació. L’entrada serà 
gratuïta per a menors de 16 anys.

El disseny del cartell anunci-
ador de la ballada és d’en Toni 
Miquel. La direcció general anirà 
a càrrec d’Anna Maria Sabater i 
de Joan Romaguera i la direcció 
artística, de Maria Cinta Aparicio. 
Adjuntes a la direcció Secció In-
fantil: Montserrat Galofré i Núria 
Sabater.

Del repertori que s’interpre-
tarà, els organitzadors volen des-
tacar la recuperació de la Gala de 
Campdevànol, dansa que avui en 
dia encara es balla a aquesta bo-
nica població de la comarca del 
Ripollès i que l’esbart capelladí no 
havia ballat des de la seva primera 
època, els anys 70 i 80. També des-
taquen la reestrena de la Dansa nº 

3 del Llibre Vermell de Montserrat, 
“Ad Mortem Festinamus”. Amb 
coreografia de la Ma Cinta Apa-
ricio i instrumentada per a cobla 
augmentada pel Xavi Cassanyes, 
aquesta interpretació necessita de 
la participació de tots els membres 
de l’Esbart, inclosos els dansaires 
més menuts.

Cursos de formació de Cambra de 
Comerç al novembre
La Delegació a l’Anoia de Cam-

bra de Comerç a Igualada orga-
nitza pel proper mes de novembre 
els següents cursos de formació: 
Google analytics (8 hores). Web 

2.0: Noves tendències a internet 
(16 hores). Finances per a no finan-
cers (30 hores), i Gestió de compres 
(20 hores). Per ampliar informació 
d’horaris i preus contactar amb 

la Delegació a l’Anoia del carrer 
del Born 5 d’Igualada; tel. 938 046 
408.



CASTANYADA A PIERA
Aquest diumenge dia 31 d’11 a 23h vine a la plaça del Peix de Piera i 

visita la Fira de Tots Sants: productes típics, jocs infantils i taller de rakú.
I a la nit...
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PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

Ballades de sardanes
Dissabte, 30 d’octubre
Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 6 de la tarda. Cobla, Marinada.
Cornellà de Llobregat, a la Pl. de la Sardana, a 2/4 de 7 de la tarda. 

Cobla, Ciutat de Cornellà.
Martorell, a la Pl. de la Vila, a 2/4 de 7 de la tarda. Cobla, Vila d’Olesa.
Diumenge, 31 d’octubre
Alella, a la Pl. de l’Ajuntament, a les 12 del migdia. Cobla, Ressò de la 

Passió d’Esparraguera.
Barcelona, al Pla de la catedral, a les 11 del matí. Cobla, Rambles.
Blanes, al Pg. De Mar, a les 12 del migdia. Cobla, Ciutat de Girona.
Cubelles, a la Pl. de la Vila, a les 12 del migdia. Cobla, Ciutat de 

Cornellà.
Sitges, als Jardins de l’Hort de Can Falç, a les 7 de la tarda. Cobla, 

Contemporània.
Dilluns, 1 de novembre
Barcelona, al Pla de la catedral, a les 11 del matí. Cobla, Ciutat de 

Cornellà.
El Masnou, a la Pl. d’Ocata, a les 12 del migdia. Cobla, Jovenívola de 

Sabadell.
Esplugues de Llobregat, al Parc de l’11 de Setembre, a les 12 del mig-

dia. Cobla, Baix Llobregat.
Mollet del Vallès, a la Pl. de Catalunya, a les 5 i 7 de la tarda, ballada 

doble. Cobles, Sabadell i Jovenívola de Sabadell.
Sabadell, a la Pl. del Doctor Robert, a les 6 de la tarda. Cobla, Con-

temporània.
Santa Susanna, a la Pl. de Catalunya, a 2/4 de 7 de la tarda. Cobla, 

Cervianenca.

Mor Dolors Viladrich, la 
compositora de sardanes 
més coneguda

La compositora de sardanes 
Dolors Viladrich va morir el diu-

menge, 17 d’octubre, a l’Hospital 
Josep Trueta de Girona després 
de patir un atac de cor mentre 
ballava sardanes al 35è Aplec de 
l’Escala el dia abans.

La Dolors Viladrich era una de 
les compositores més conegudes dins del món de la sardana i represen-
tava l’inici de tota una generació de dones compositores que s’han anat 
fent lloc de mica en mica en el terreny  de la composició de la música  per 
a cobla. Acostumats a sentir noms d’homes com a autors, la paritat crea-
tiva s’ha anat desenvolupant durant les darreres dècades i la Dolors n’era 
una de les pioneres.

Autora de 30 sardanes catalogades, les seves peces estan dedicades 
a entitats, persones i familiars i desprenen unes melodies i una intensi-
tat de viure que demostren la seva espontaneïtat. Les sardanes, “Anna 
Maria” i “Per a tu Joan” van quedar finalistes al concurs “La Sardana 
de l’Any” a les edicions del 2005, al Palau de la Música Catalana de 
Barcelona i 2009, a l’Auditori de Girona. La seva darrera sardana es va 
estrenar el present 25 de juliol, a l’Aplec de Palamós i portava per títol 
“El garbí de Palamós”.

Nascuda l’any 1936 a Manresa i filla de músics, no va introduir-se 
de debò al món musical fins al 1994 quan, per causa d’una prejubilació 
va emprendre i perfeccionar els estudis a l’escola “Esclat de Manresa”. 
Posteriorment va començar a comprendre i perfeccionar la seva tècnica 
gràcies a Manel Artiaga, músic de la Cobla Els Montgrins.

Agrupació Sardanista d’Igualada /
joaquimbacarditcabestany@gmail.com

Sons africans de la mà del director 
Daniel Mestre
La música sud-africana serà 

enguany la protagonista del 
mes de novembre a la Bibliote-
ca Central d’Igualada. De la mà 
del jove director igualadí Daniel 
Mestre Dalmau aquest espai viat-
jarà a aquest país desconegut per 
a molts amb l’objectiu de portar 
fins a Igualada un bocí de la seva 
cultura en forma de sons i melo-
dies. Una audició comentada i una 
exposició sobre el tema seran els 
actes centrals de la celebració del 
mes de la música a la Biblioteca, 
coincidint amb la proximitat de 
la festa de la patrona dels músics, 
Santa Cecília, el 22 de novembre. 
A més, per completar aquest viat-
ge al continent africà es projecta-
ran dues pel.lícules.

Daniel Mestre va dirigir durant 
dos anys --del 2002 al 2004-- la 
Cape Town Opera Chorus de Sud-
àfrica, on va debutar com a direc-
tor d’òpera amb La Traviata. De 
l’estada en aquell país en va tor-
nar amb la maleta plena d’experi-
ències i una concepció nova i més 
rica del fet musical que compartirà 
amb el públic en l’audició comen-
tada que tindrà lloc el dijous, 4 

de novembre, a les 7 de la tarda, 
a la Biblioteca. En aquesta audició 
es podran escoltar fragments de 
diverses peces musicals sud-africa-
nes, en un muntatge audiovisual. 
Des d’aquest mateix dia i fins al 30 
de novembre el vestíbul de la Bi-
blioteca acollirà l’exposició “Daniel 
Mestre i la música a Sud-Àfrica”, 
on es repassa la seva trajectòria 
professional.

El cinema completarà aquest 
cicle dedicat a Sud-Àfrica amb 
dues projeccions: el dimarts, 9 de 
novembre, a les 6 de la tarda, es 

podrà veure Totsi (2005), dirigida 
per Gavin Hood. I el dimarts 23, a 
la mateixa hora, Invictus (2009), de 
Clint Eastwood. I encara una activi-
tat més relacionada amb la música 
i el cinema per completar els actes 
del mes de la música. Es tracta de 
la projecció de tot un clàssic, Me-
tròpolis (1927) de Fritz Lang, amb 
música de piano en directe de la 
mà d’Ismael Dueñas. La cita per als 
cinèfils serà el divendres, 12 de no-
vembre, a 2/4 de 8 del vespre.

www.anoia.cat: 
La web del Consell Comarcal de l’Anoia 
inicia una nova etapa
La web del Consell Comarcal de 

l’Anoia ha encetat aquesta set-
mana una nova etapa amb una 
nova maquetació, s’apliquen unes 
noves eines, s’incorporen unes 
noves aplicacions amb l’objectiu 
d’apartar-la als constants canvis 
del món d’Internet.

El portal anoia.cat ha estat re-
novat, dotat de nous continguts i 
actualitzat, per fer-lo més atractiu, 
fàcil consultable, accessible i útil 
per a tots els ciutadans. 

Davant la implementació de 
la Llei d’accés electrònic dels ciu-
tadans als Serveis Públics i la Llei 
d’ús de mitjans electrònics al sec-
tor públic de Catalunya, el Consell 
Comarcal de l’Anoia fa un primer 
pas per aplicar aquesta legislació 
que ha de permetre i contribuir 
a avançar en la transformació de 
les administracions per consolidar 
un model propi d’administració 
electrònica.

Així, la nova web ofereix als 
ciutadans realitzar tràmits electrò-
nics a través de E-TRAC, consultes, 
queixes, suggeriments, els quals 

faciliten la relació del ciutadà amb 
l’administració. 

A més, aquest procés de re-
novació inclou altres millores 
tècniques com: La informació és 
accessible des de la pàgina princi-
pal. Millores a nivell d’estructura-
ció de continguts. Millores a nivell 
d’usabilitat i en la facilitat de la 
navegació. S’ha treballat més en 
la definició d’àrees temàtiques per 
tal de facilitar la localització de 
la informació. Millora en el siste-
ma de descàrrega d’informacions 
i fitxers. Integració del mapa dels 
municipis amb Google Earth. S’ha 

millorat l’accessibilitat per a per-
sones amb dificultats visuals.  S’ha 
treballat en la millora en la com-
patibilitat dels navegadors web. 
Millora en el posicionament en les 
recerques web.

D’aquesta manera el Consell 
Comarcal de l’Anoia inicia un pro-
cés, un web 2.0, que té l’objectiu 
principal d’apropar l’administra-
ció al ciutadà, facilitant que www.
anoia.cat esdevingui un nou meca-
nisme que afavoreixi la participa-
ció ciutadana i sigui un nou canal 
per escoltar als ciutadans.

Nit de castanyada a 
l’Ateneu de la Pobla de 
Claramunt
L’Associació per a l’Oci de la 

Gent Gran organitzarà, el diu-
menge 31 d’octubre a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal, la festa de la 
castanyada. L’activitat tindrà lloc a 
partir de les 10 del vespre i inclou-
rà la primera edició d’un concurs 
de panellets. 

La festa consistirà en ball, amb 
el músic Ramon, i a la mitja part 
es repartiran panellets, castanyes, 
moniatos i cava per a tothom. 
Abans d’iniciar el ball es donarà 
a conèixer el guanyador, el segon 

i el tercer classificats del concurs. 
Per participar en aquesta activitat 
cal inscriure’s, de dilluns a diven-
dres, de les 4 a les 7 de la tarda a 
l’Espai Municipal de la Gent Gran, 
i el mateix dia 31 fins abans de 
començar el ball. 

El preu de l’entrada a la fes-
ta és de 12,50 euros per persona. 
Aquesta activitat compta amb el 
suport de la regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament.

Els Bus de les Professions a Calaf
Des de demà divendres 29 d’oc-

tubre fins el dia 3 de novem-
bre el Bus de les Professions visitarà 
Calaf. Concretament estarà situat al 
carrer Josep Tarradellas (al darrere 
del Centre de Dia) amb el següent 
horari: atenció a les escoles, de 
9:15h. a 12’15 h.  i de 15h. a 16:30 
h. De les 18 a les 19 hores romandrà 
obert el públic en general.

El Bus de les Professions és una 
unitat mòbil itinerant que recorre 
tot Catalunya durant el curs esco-
lar, i dóna informació i orientació 
a alumnes de tercer i quart d’edu-
cació secundària obligatòria (ESO). 

Mitjançant les noves tecnologies 
ofereix tota la informació sobre les 
possibilitats que ofereix el sistema 
educatiu, principalment la forma-
ció professional específica i les cor-
responents cicles formatius que es 
poden estudiar a Catalunya. El Bus 
està dirigit als alumnes de 4t d’ESO 
o de 2n de Batxillerat o d’altres es-
tudis, especialment aquells que per 
primer cop han de triar uns estudis 
determinats. 

També hi són convidats els pa-
res i les mares que volen informar-
se sobre les sortides professionals 
que tenen els seus fills o les seves 

filles. Així mateix, el poden visitar 
tots els empresaris que tinguin inte-
rès a conèixer els punts de contacte 
entre el món professional i l’ense-
nyament.

Aprofitant l’estada del Bus de 
les professions, hi haurà una xer-
rada informativa, dirigida a mares, 
pares i familiars amb fills i filles a 
partir de 16 anys. La xerrada  tindrà 
lloc el dia 2 de novembre a les 18,00 
h a l’IES Alexandre de Riquer, on es 
parlarà dels cicles formatius de grau 
mitjà i superior que es podran estu-
diar el proper curs a Catalunya.
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IV Passatge del Terror a 
Montbui
Com cada any per aquestes 

dates, arriba el Passatge del 
Terror de Santa Margarida de 
Montbui. Aquest any, se’n farà la 
quarta edició i s’ha organitzat per 
dissabte a partir de 2/4 de 10 de la 
nit, a l’edifici del CCC La Vinícola.

L’espai serà ocupat per bèsties 
infernals, mòmies, zombies, éssers 
del més enllà... què ens depararà 
aquest any?

El cost de l’entrada és d’un eu-
ro, i al final del recorregut es do-
narà un got de xocolata.

La por és la millor excusa per 
no venir!

VI Festa de la Ratafia de l’Anoia
Un any més se celebra una nova 

edició de la Festa de la Ratafia 
de l’Anoia.

Aquest esdeveniment, que 
enguany arriba a la sisena edició, 
conclou el procés d’elaboració 
d’aquest licor que s’inicia cada any 
pels volts de Sant Joan, quan els 
Amics de la Ratafia de l’Anoia or-
ganitzen una sortida per anar a 
recollir herbes en algun indret de 
la comarca --enguany, el destí van 
ser els paratges llacunencs-- i sota 
la tutela d’algun expert ratafiaire 
recullen les herbes que es conver-
tiran en l’essència del licor d’ela-
boració casolana.

Xerrada d’Oriol 
Junqueras, concurs i 
tast de ratafies i sopar

La festa, que tindrà lloc el 
proper 30 d’octubre, serveix de 
presentació dels productes comen-
çats a crear a finals de juny, ma-
cerats durant tot l’estiu i tastats 
ben entrada la tardor pels vols de 
Tots Sants. Els actes de dissabte 
30 d’octubre començaran a les 7 
de la tarda amb una xerrada de 

l’historiador i eurodiputat Oriol 
Junqueras, que ens aportarà la se-
va particular perspectiva històrica 
sobre les tradicions més nostrades 
durant aquestes dates.

A continuació, se celebrarà el 
6è concurs de Ratafies casolanes 
de l’Anoia. Les ratafies concursants 
es podran entregar prèviament al 
Cafè Bar l’Envelat (C/ Òdena 37, 

tardes de 19 a 22) on restaran ex-
posades fins la data del concurs, o 
bé directament a l’Ateneu Iguala-
dí el mateix 30 d’octubre. Els tres 
primers classificats seran rebran 
un obsequi, entre els quals destaca 
el premi per al primer classificat: 
un quadre dels artistes igualadins 
Krak’s, pintat especialment per 
l’ocasió, valorat en més de 300 
euros. Podeu consultar les bases 
del concurs a: http://anoiaratafia.
blogspot.com/.

La vetllada continuarà amb un 
tast de les ratafies participants i 
un sopar a l’Ateneu Igualadí (cal 
fer-ne la reserva a anoiaratafia@
gmail.com o trucant al 630933213). 
Durant la sobretaula podrem gau-
dir de l’actuació de cant improvisat 
a càrrec de Lo Ramon de Cervera i 
la Quarta Carlinada.

El dia abans, el divendres 29 
d’octubre, se celebrarà també en 
el marc d’aquesta diada la ja tra-
dicional Festa de l’Eixarreït, un 
combinat de ratafia, te i llimona 
exprimida, que tindrà lloc a l’Ou 
com Balla a partir de la mitjanit.

El mercat ambulant de 
Vilanova estrena, demà, 
el nou espai

A partir de demà divendres, el 
mercat ambulant, el popular 

“mercadillo dels divendres” de 
Vilanova tornarà a l’emplaçament 
que havia estat l’habitual fins fa 
tres anys: a la plaça del Mercat.

L’acabament de les obres, amb 
la retirada també del tancament 

provisional per les obres de l’accés 
al pàrquing, permet projectar el 
futur del mercat ambulant dels 
divendres, començant pel canvi 
d’ubicació.

En principi no s’observaran 
més canvis que la comoditat, l’am-
plitud i la modernitat del nou em-
plaçament però segons fonts de 
l’Àrea de Medi Ambient s’estudi-
arà la possibilitat de fer-ne una 
ampliació. 

La ubicació de les 40 parades 
habituals es va fer per sorteig, i ai-
xí els paradistes ocuparan sempre 
el mateix espai.

Segons les dimensions de les 
parades: hi ha un bloc per a para-
des de 8 metres i un altre per les 
de 12 metres. També es disposarà 
un espai per a les parades que fan 
les vendes des de caravanes.

Jaume Vicens Vives: L’historiador i el 
ciutadà. Xerrada a Igualada
Demà divendres dia 29 d’oc-

tubre a les 8 del vespre, al 
saló de sessions de l’Ajuntament 
d’Igualada, tindrà lloc l’acte com-
memoratiu del centenari del nai-
xement de Jaume Vicens Vives 
organitzat conjuntament per 
l’Ajuntament d’Igualada i el Cen-
tre d’Estudis Comarcals d’Igualada. 

CECI entitat que aplega estu-
diosos de diferents disciplines i es 
dedica a la recerca de temes locals, 
no podia obviar aquesta data, ni 
deixar de commemorar la figura i 
l’obra de redreç històric de Vicens 
Vives. 

La conferència “Jaume Vicens 
Vives: L’historiador i el ciutadà”que 
impartirà el Dr. Jordi Nadal, his-

toriador, catedràtic emèrit de la 
Universitat de Barcelona que va 
ser col.laborador de l’obra de 
Vicens Vives i pioner en els estudis 
de població i industrialització a 
Catalunya i Europa permetrà un 
apropament a la vida, les línies de 
treball i la funció de restauració 
cultural  que la tasca ingent de 
Vicens Vives ens ha legat. Tant per 
la importància de l’efemèride com 
per la figura del conferenciant, 
creiem que la conferència del Dr. 
Nadal serà una bona ocasió per 
retrobar-se i fer una reflexió sobre 
la cultura del nostre país. 
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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.

Una nova Entesa

Xavier Fabregat

Encara que falta temps, i que 
pel camí s’han de celebrar les 

eleccions al Parlament, l’olla pre-
electoral de les municipals ja bull. 
Eleccions municipals, que a l’igual 
que les altres, es celebraran en 
plena crisi econòmica i envoltades 
d’un gran descrèdit polític i des-
afecció social. Però a qui escriu, 
maragallista de base, el continua 
motivant la política municipal (més 
que la nacional i molt més que 
l’estatal), tot i que als que hem 
lluitat per la recuperació demo-
cràtica, la reconstrucció nacional 
i una societat més justa, ens dol 
enormement, més que a ningú, 
l’empobriment ètic, intel·lectual, 
ideològic i de capacitat de gestió 
de la major part de la classe polí-
tica, i, ensems, la mediocritat de 
molts agents socioeconòmics i la 
passivitat d’una societat que ha 
oblidat què representa pertànyer 
a una col·lectivitat.

S’han exposat moltes recep-
tes per regenerar la cosa pública 
i evitar el creixement de l’absten-
ció. Particularment crec que s’ha 
de lluitar contra els “aparells” de 
partit, s’ha de deixar de ser políti-
cament correcte, s’ha de qüestio-
nar absolutament tot i s’ha de ser 
valent, molt valent.

I a Igualada, després del tren-
cament de l’actual fórmula d’Ente-
sa, provocat per al meu entendre 
posicionament erroni d’Iniciativa, 
també cal ser valents: crec since-
rament que la fórmula que ens 
ha permès governar la ciutat més 
enllà dels límits del partit conti-
nua sent vàlida, si es reforça tant 
ideològicament com programà-
ticament, i si opta per ser encara 
menys políticament correcte. Hi 
ha moments i situacions en la his-
tòria que requereixen solucions 
excepcionals: cal una nova Ente-
sa, més àmplia, renovada, que re-
presenti un gran pacte igualadí, 
fruit de l’acord entre aquest PSC 

maragallista d’Igualada i sectors 
amplis del progressisme naciona-
lista no folklòric. I aquesta nova 
Entesa hauria d’arribar, posteri-
orment, a acords amb Iniciativa si 
aquesta obté representació mu-
nicipal, i també, per que no, amb 
aquells que fins ara s’han resistit 
a compartir la responsabilitat del 
govern.

Crec que en les actuals circum-
stàncies cal una nova Entesa que 
treballi en dues línies: la recupera-
ció econòmica i social i la recupera-
ció nacional. Caldrà un govern que 
dissenyi escenaris industrials i d’in-
vestigació de futur, donant contin-
gut a les actuacions ja iniciades en 
polítiques de comunicacions, sòl 
industrial, formació, etc. Caldrà un 
govern fort que sigui valent, que 
es replantegi les polítiques d’accés 
universal a certs serveis i ajudes. 
Caldrà un govern valent i políti-
cament poc correcte que qüesti-
oni l’esforç econòmic destinat a 
activitats de dubtosa eficàcia (per 
exemple l’actual fira, certs conve-
nis, o accions culturals elitistes) i 
reforci les actuacions destinades 
a la generació d’oportunitat de 
treball. Caldrà un govern al que 
no faci por donar capacitat de par-
ticipació i d’autogestió als joves 
d’Igualada. Caldrà un govern que 
actuï al marge de les enquestes i 
de la seva pròpia voluntat de per-
petuació: un govern per a quatre 
anys. (Ja decidirà posteriorment el 
poble...). I caldrà un govern que, 
més enllà de les seves obligacions 
estrictament municipals, treballi 
també per a la plena recuperació 
nacional del nostre país.

Per acabar: la ciutadania hau-
ria de poder triar entre qui vol 
jugar a fer política i la capacitat de 
lideratge i certa bogeria creativa 
de qui ja coneixem. A ell li dema-
no un nou i últim esforç: sigues 
valent.

La supressió del 
Ministerio de Igualdad, 
un pas enrere
Dones amb Iniciativa de l’Ano-

ia lamentem la supressió del 
Ministerio de Igualdad, fet que 
demostra que la consecució de la 
igualtat real entre homes i dones 
ha estat una propaganda oportu-
nista del govern Zapatero i no una 
prioritat política real. La decisió del 
president no es pot entendre des 
d’una posició d’esquerres i progres-
sista. 

Ha estat un greu error i una 
decisió fàcil resoldre la crisi de go-
vern amb la supressió d’un ministe-
ri que representava al 2010 el pres-
supost més baix de tot l’executiu, 
el 0,03%, tot i tenir una activitat 
extremadament rellevant en ter-
mes d’eradicació de la violència 
masclista, o consecució dels drets 
de les dones. 

Amb aquesta decisió el Sr. Za-
patero ha trencat la promesa feta 
pocs dies enrere afirmant que Igual-
dad era “intocable” i s’ha doblegat 

davant les crítiques de la dreta més 
rància i conservadora que des del 
primer moment ha atacat aquest 
ministeri i la seva ministra de la ma-
nera més intolerable, mostrant la 
pitjor cara del masclisme.

El Ministeri d’Igualtat ha acon-
seguit en aquests dos anys fer més 
visible l’evidència del masclisme 
que encara impera en aquest país 
(una mostra són les declaracions 
de l’alcalde de Valladolid del PP, 
sobre la nova ministra de Sanitat) 
i ha dut a terme accions concretes 
en el camí cap a la Igualtat entre 
dones i homes, com per exemple 
la coordinació de recursos de la Llei 
1/2004 de protecció de les víctimes 
de violència de gènere, l’impuls de 
polítiques d’Igualtat i prevenció de 
la violència, la nova llei d’interrup-
ció voluntària de l’embaràs, o la 
coordinació del Pla Estatal contra 
el tràfic de persones amb finalitat 
sexual.

Som moltes les persones que 
creiem fermament en la Igualtat, 
amb la convicció que una perspec-
tiva de gènere és necessària en to-
tes les polítiques, en l’educació, 
l’urbanisme, la cultura, l’econo-
mia... i al dependre de Política So-
cial es perdrà la transversalitat de 
les polítiques d’Igualtat distribuï-
des en tots els àmbits i entre tots 
els ministeris.

Dones amb Iniciativa - Anoia 
ni compartim ni entenem aquesta 
decisió del Govern Central, que junt 
amb el trencament de la fórmula 
50/50 que havia mantingut el Sr. 
Zapatero al llarg de tots els seus 
mandats --és la primera vegada que 
amb Zapatero hi ha més ministres 
homes que dones-- ens demostra 
que el PSOE no ha sabut, tampoc, 
ser referent en polítiques progres-
sistes pel que fa al gènere.

Coral Vázquez

L’Hospital 
d’Igualada

Una greu i complicada pneu-
mònia m’ha fet passar per Urgèn-
cies, sis dies a l’UCI i setze dies en 
una habitació de la 3a planta de 
l’Hospital d’Igualada. 

Amb aquesta carta voldria 
expressar els meus sentiments 
d’agraïment cap a una institució  
i sobretot a totes les persones que 
m’han cuidat i tractat. En un hos-
pital tècnicament modern i nou 
com el nostre, els protocols mè-
dics estan consensuats i aprovats  i 
per tant, penso que en el meu cas 
han estat els correctes i adequats; 
però jo voldria remarcar l’aspecte 
humà de l’Hospital: auxiliars sani-
taris, infermeres/infermers, met-
ges/metgesses que et tracten amb 
suavitat, amb un somriure sempre 
al llavis, amb discreció, amb la pa-
raula justa quan et troben enfon-
sada. Aquí hi ha una humanitat 
que et deixa maravellada i que et 
fa pensar que afortunats que som 
els igualadins de tenir aquest Hos-
pital i sobretot aquesta gent tan 
bona humana i tècnicament.

Voldria donar les gràcies a 
tothom i dir-vos que us recordaré 
amb profunda gratitud.

M. Àngels Mascaró i Català 

Mala ment mala 
gent

Tot i trobar-me congelat de 
ganes de pensar i de picar lletra, 
escric quatre ratlles a l’escalf i en 
homenatge al passat 12 d’octu-
bre; no pas per la “hispanitat”, 
però sí que per ella, per contrariar 

i sobretot en record dels mala-
guanyats indígenes del continent 
americà: els anomenats, allà, Po-
bles Originaris. Comunitats hu-
manes, algunes anihilades del tot, 
preexistents a la invasió i poste-
rior colonització europea. A cinc 
segles vista, i amb l’evidència del 
resultat, es constata i es pot mesu-
rar la magnitud devastadora que 
va significar fer desaparèixer les 
primitives --primeres i originals-- 
societats d’un continent net, ver-
ge, verd i divers. Cultures senceres 
es van oposar a sang i fetge, amb 
fletxa i destral, a la conquesta mi-
litar del territori. L’ocupació soci-
al, política i religiosa va arribar a 
continuació. Gran part de la ges-
ta d’atac, mort i anorreament en 
aquell continent va ser promo-
guda sense fàstic ni mania amb 
benedicció de rei i creu des d’una 
peculiar i magra Corona de Cas-
tella delida de terra nova i fresca 
per apropiar-se’n amb subterfugis, 
de franc o per la llei de les armes. 
Història vella i prou coneguda pels 
diferents regnes hispans d’arrel 
ibèrica, distints i distants del Reg-
ne castellà, com ho demostra la 
composició lingüística de la penín-
sula ibèrica inequívoca de pobles 
nascuts i alletats de mares inde-
pendents. La “memorable” acció 
de destrucció de “les Índies” va 
acabar en amarga transformació 
dels poblaments amerindis ven-
çuts i dispersos a la sort, al silenci 
i abric de les serralades d’aquell, 
aleshores, paradís natural. Fugir 
salvà en els supervivents trets di-
ferencials propis, com ara raça i 
llengua --llengües però avui mi-
noritzades a casa seva--, idiomes, 
ni romànics, ni germànics, testi-

moni de sort i pena d’una brutal 
violació, d’un genocidi de nom: 
Amèrica.

La situació actual en aquells 
països mal anomenats llatins o his-
panoparlants és la mostra fefaent 
de “l’èxit” de la missió d’espolia-
ció, usurpació i substitució duta a 
terme al continent conquerit. In-
vasió que començà, recordem-ho, 
a l’empar d’una “reial catòlica” 
legalitat de dubtosa cristianitat. 
Desmuntar cultures mil·lenàries 
desenvolupades i adaptades a 
l’entorn natural, profanar-ne els 
llocs sagrats de culte, adoctrinar-
les en allò que no creien, ni senti-
en i forçar un mestissatge no pas 
amb la flor i nata de nouvinguts, 
sinó de forasteria amb flaire de 
taverna, cort i corral. Apropiar-se 
dels que van sobreviure --de les 
dones joves, és clar--, indefensos 
i temorosos al bàrbar blanc, brut 
i barbut, de llengua i vestimen-
ta estranya, tosc, d’ordre colèric i 
violent de mena. Tot plegat n’ha 
estat un daltabaix natural, social, 
polític i urbanístic increïble. Di-
vidits, degradats, empobrits, ex-
plotats, ignorats. A canvi tots te-
nen, però, la llengua “comuna” 
de la pàtria mare; la no imposada 
pels “benefactors”. I com a tot 
arreu on s’“importa” una parla, 
que fos adoptada a bes i a hòs-
tia, avui no és rellevant segons 
els acadèmics i magistrats de la 
RAE i del TC. L’etern poema di-
dascàlic d’aquells que volen fer 
creure al país que torturar toros 
és art: potser sí, rupestre. I l’actual 
Espanya hereva dinàstica i moral 
de qui va vèncer i sotmetre les 
terres d’ultramar, orgullosa del 
llegat i rerafons bèl·lic tintat de 
color mangra dignifica moderna-
ment els 12 d’octubre convertint-
los en diada especial d’Estat, que 
no deixa de ser continuïtat d’una 
festivitat franquista d’enaltiment 
d’uns fets que més que orgull per 
encontre de dos móns o descobri-
ment de caire mercantil i comer-
cial, n’avergonyeix el tomb i caire 
de barbàrie, extermini, saqueig 

i apropiació que se’n va fer. I si 
aquí, a la metròpoli espanyola, és 
festa ostentosa de l’aparell regi i 
funcionario-militar, a les excolò-
nies no passa de diada impopular 
de mal record o com allà diuen: 
“de nada a festejar”. 

Una altra cosa en són aquelles 
dates festives --nacionals de debò-
- reivindicatives de drets perduts, 
de memòria col·lectiva que enal-
teixen patiment, sacrifici o heroï-
citat viscuda per avantpassats en 
defensa de la llibertat i la dignitat. 
O diada oficial instaurada amb 
motiu de l’alliberament d’una na-
ció original d’un poder colonial, 
dictatorial i opressor; l’alta festa 
que tot poble anhela i somnia de 
celebrar: el dia constituent d’Estat 
lliure i sobirà. El maldestre cas es-
panyol és atípic. El fet de no tenir 
Espanya data constituent pròpia 
i fer-se seu el mal dia en que un 
dels nostres, Joan-Cristòfor Colom, 
topà amb les Índies, ja ho diu tot 
de qui mai, per no ser, no ha estat 
mai res. I amb mala ment mala 
gent. No els perdona ni Colom, ni 
Nostre Senyor. Cert és que se’n va 
treure profit del diferent grau de 
desenvolupament entre aborígens 
i els nouvinguts europeus. Cobdí-

cia, maldat i el deliri enfollit per 
tenir un imperi on no es posi el sol 
fou la clau d’un desastre quina fi-
nalitat expansiva, apropiant-se de 
“les Índies”, n’era obtenir recursos 
i força suficient que els permetés 
fer-se finalment amb tota la pe-
nínsula ibèrica i en particular de la 
zona del mediterrani quines illes, 
costa i terra el sol il·lumina primer. 

I ploren (plorem?) els Pobles 
Originaris: “teníem la terra, guai-
tàvem el cel, ens van fer tancar 
el ulls i donaren una bíblia. En 
obrir-los teníem a les mans un lli-
bre i ens havien llevat la terra, 
emboirat el cel i obnubilat el pen-
sament”. 

Globalització?, glotofàgia?: 
Etnocidi!

Manel Ramoneda i Coch
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EL TERRAT Eduard Creus

Societat multicultural: 
Encert o error
A principis de la dècada dels 60 

Alemanya va decidir fer un 
nou pas endavant en la seva evo-
lució política i social, i va apostar 
per la pluralitat i la diversitat d’ha-
bitants i de cultures. Aleshores, les 
tanques que limitaven les seves 
fronteres es van obrir donant 
entrada a un important nombre 
d’immigrants procedents d’ar-
reu del món, els quals van optar 
pel repte d’anar a la recerca de 
treball i de millors condicions de 
vida. Cinquanta anys després, les 
conclusions resultants d’aquesta 
experiència no són gens optimis-
tes. La darrera setmana, l’actual 
cancellera alemanya, la Sra. Ànge-
la Merkel, va declarar obertament 
que l’intent del seu país de crear 
una societat multicultural havia 
fracassat de totes totes. Va afegir 
a més que “la idea de la multicul-
turalitat, creure que vivim junts 
i som feliços amb això, ha fallat 
completament” i aposta per obrir 
una nova etapa que es basi en la 
integració dels estrangers. 

Fa aproximadament una dè-
cada que el fenomen de la immi-
gració va començar a prendre cos 
al nostre país, i l’acolliment de 
nouvinguts va deixar de ser un fet 
puntual per esdevenir una realitat 
viva i creixent. Fins llavors, la con-
vivència entre diferents orígens, 
cultures, religions... no era gaire 
comú. Alguna de les nostres me-
tròpolis havia rebut el qualificatiu 
de cosmopolita, però res a veure 
amb la transformació en què ens 
trobem immersos avui dia. A la 
Catalunya del segle XXI pocs són 

els nuclis urbans i fins i tot rurals 
on la immigració no hagi encara 
passat a formar part del seu que-
fer diari. La concentració d’estran-
gers a determinades zones i barris 
on han obert els seus negocis, es-
pais de lleure i llocs de culte és un 
senyal indiscutible de què la trans-
formació cap a una societat multi-
cultural ha aterrat a casa nostra. 
Així doncs, ara toca abordar el ter-
cer element d’aquest procés: el de 
la integració; un punt que compta 
amb una vasta diferència d’opi-
nions i que a l’hora de tractar-lo 
s’ha revelat com una matèria molt 
susceptible, propera a originar 
males interpretacions i fins i tot 
conflictes. Anem a pams. Perso-
nalment sóc del parer que des del 
moment del seu naixement tot 
ésser humà té dret a unes condi-
cions de vida dignes. Si en el país 
on t’ha tocat viure no les trobes, 
és del tot lícit anar a cercar-les en 
altres indrets. A l’època dels nos-
tres besavis i rebesavis una de les 
raons que movia a una persona a 
emigrar vers un altre territori era 
el que es coneixia com “anar a 
fer fortuna”. A dia d’avui la cosa 
ha canviat. El motiu que mou a la 
immensa majoria d’immigrants a 
marxar del seu país és: sobreviure. 
Òbviament, fortuna i supervivèn-
cia no tenen res a veure l’una amb 
l’altra. 

No ens enganyem, haver 
d’anar-te’n de casa teva no és una 
decisió fàcil ni agradable. Al prin-
cipi d’aquest article parlava dels 
que van anar a treballar a Ale-
manya durant la dècada dels 60. 

Entre ells hi havia gent d’aquí. 
Tots els que després van tornar 
coincideixen en afirmar que va 
ser dur i no els va quedar cap més 
remei que adaptar-se. Els que van 
decidir quedar-s’hi, van haver de 
fer un segon pas: integrar-se. Els 
països que acullen immigrants ho 
fan conscients de l’esforç social i 
econòmic que suposa garantir-los 
el treball, la residència, l’assistèn-
cia sanitària i l’escolarització dels 
infants. També exhorten als autòc-
tons a facilitar-los la convivència. 
Ara bé, l’afany ha de ser comú, no 
que només vingui d’un cantó. Si 
als habitants nadius se’ns demana 
d’acceptar a persones que parlen 
diferents llengües, cultiven altres 
estils de vida i formes de vestir, 
i practiquen altres religions, ells 
han de posar també de la seva 
part mostrant respecte per les lleis 
, costums, tradicions de les socie-
tats que els obren les portes. Sen-
tir a dir que cal integrar-se és una 
cosa, fer-ho n’és una altra. Podria 
utilitzar paraules i qualificatius 
més ensucrats, però penso que cal 
ser pràctic i entomar les coses tal 
com són. La multiculturalitat és 
quelcom que convida a l’intercan-
vi d’idees i coneixements a tots 
els nivells. Ben portada, és una 
forma d’enriquiment humà. No 
obstant això i per sobre de tot cal 
una col·laboració de tots els actors 
implicats, perquè si no és així està 
condemnada al fracàs. 

educrevi@telefonica.net

L’ESBARJO Sebastià Borràs

Micologia
Micologia podria suggerir un 

tractat dels micos ja que ve 
de la paraula mýkès la qual, en 
grec, es refereix al fong o bolet i 
de la forma sufixada, també gre-
ga, de logos. Consti que allò dels 
micos no ho dic perquè sublimi-
nalment m’hagi vingut al cap la 
política econòmica que ha menat 
a llançar al mercat bons de 1.000 
euros a un interès temptador. 
Bona part de polítics s’han mani-
festat en el sentit que, pobrets, 
no tenen ni cinc per invertir en 
bons catalans. En canvi l’emissió 
ha tingut èxit pel que fa als estal-
viadors mitjans els quals, diuen 
els diaris, han formalitzat com-
pres, mitjanes, d’uns 30 a 40 mil 
euros per barba. Pobres polítics! 
Senten la crisi com ningú.

Però no ens desviem de la 
qüestió boletaire. Tan bon punt 
cauen quatre gotes, preferent-
ment a finals d’agost, es dispa-
ra anualment el tret de sortida 
informatiu sobre els bolets. Té 
pebrots la cosa. Emissores radio-
fòniques i televisives s’afanyen a 
augurar una temporada boletaire 
mai vista. El personal micòfag de 
tota la vida i molt especialment 
el nouvingut, surt disparat vers 
la boscúria. El veterà a donar una 
ullada per un si de càs --de fet hi 

hauria anat igual sense propa-
ganda-- i a toc segur; el novell a 
la babalà, per entendre’ns. 

Al cap d’uns dies comencen 
a sortir bolets a les botigues. Ca-
ríssims. Les notícies ja posen en 
quarentena que l’any sigui tan 
excepcional com havien augurat i 
comencen les instruccions de com 
moure’s pels boscos sense embru-
tar-los i de com s’han de collir els 
bolets, àdhuc en les comarques 
que van a caçar-los.

Per cert, demà mateix, a la 
sala d’actes d’AIICA (l’Associació 
d’Investigació de les Indústries 
del Curtit i Anexes) a les 18,30, 
el Dr. Enginyer de Forests, Juan 
Martínez Aragón, donarà una 
conferència lúdica informativa 
sobre “El món dels bolets”. No se 
la perdin. L’entrada és gratuïta i 
clourà l’acte Jordi Baroja i Ben-
lliure, director de l’Agència del 
Medi i Salut.

La pagesia de les nostres con-
trades, aquella que sortia a bus-
car bolets a trenc d’alba i solia 
esmorzar amb una escalivada de 
rovellons i botifarra, amb l’afegi-
tó d’alguna llenega i pa torrat a 
les brases, sense calar foc, collia 
els bolets arrencant-los amb traça 
i cas que seguís un manyoc a la 
base de la cama, l’esparpallava 

amb els dits abans de posar-lo 
al cistell. Mala cosa. Arribà un 
temps de prohibicions de fer foc 
i recomanacions de no malmetre 
el conjunt d’hifes que conformen 
els talusos on es desenvolupen 
els bolets. El miceli, vaja. Calia 
tallar els peus amb un ganivet i 
deixar d’arrencar-los. Fins i tot 
periòdics diaris promocionaren el 
lliurament de ganivets amb pin-
zell inclòs i il.lustracions de but-
xaca per identificar bolets bons i 
metzinosos. La micologia entrava 
amb bon peu al segle XXIè de la 
nostra era.

Ai, l’às ! Encara no s’ha acabat 
la primera dècada i ja ens infor-
men que ens havien desinformat. 
Ja ens diuen, amb tot luxe de de-
talls i per tots els mitjans, que els 
bolets no s’han de tallar amb ga-
nivet a peu de cama. No. Cal tor-
nar a la pràctica de collir-los ar-
rencant-los com ho venia fent la 
pagesia abans que la il.lustressin 
amb el miceli i les seves hifes. Mai 
no sabrem qui fou l’instigador 
de l’altra mena de collita ni qui o 
quins els del seu retorn. Són coses 
de la micologia. I… es tornaran 
dolents els bons?

CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i Felip

Jo no t’espero, 
sóc laica
Ja fa dies que han començat els 

tràfecs per a la visita de Benet 
XVI, perquè si bé és Cap d’un 
estat, el Vaticà, ve com a cap d’una 
comunitat de fe a dir una missa a 
una església monumental, supo-
sant una moguda monumental 
per a la ciutat de Barcelona, alho-
ra que una despesa pública per 
raons, diuen, de seguretat.

Mireu, respecto fins al límit els 
sentiments religiosos de la gent, 
els sentiments interiors, em refe-
reixo, però quan aquests pretenen 
expressar-se d’una manera institu-
cional summament exterioritzada 
penso que prenen una dimensió 
diametralment oposada a la se-
va mateixa essència, ho hem patit 
sobretot la generació que vàrem 
néixer sota la influència de l’es-
glésia catòlica i que va negar als 
seus feligresos la posta al dia que 
pregonava Joan XXIII amb el Con-
cili Vaticà II. De llavors ençà es diu 
que al segle XX l’Església catòlica 
va perdre els joves i al segle XXI 
perdrà les dones, perquè les ex-
clou com a subjectes de dret.

Per al proper dijous 4 de no-
vembre hi ha convocada a la plaça 
de Sant Jaume de Barcelona una 
gran concentració de rebuig a la 
visita del Sr. Ratzinger per tot allò 
que representa i en defensa del la-
ïcisme. En contra del que s’ha vol-
gut difondre, el laïcisme és molt 
més respectuós que una actitud 
suposadament antireligiosa: “La 
laïcitat inclou un conjunt de valors 
que comprèn la llibertat de consci-
ència, l’autonomia personal i el bé 
comú de tota la ciutadania en un 
marc de relació de respecte mutu 
i de convivència pacífica i de sepa-
ració entre l’estat i les esglésies de 
qualsevol signe”.

El que passa és que, en el cas 
de l’Església catòlica, es dóna la 
circumstància que existeixen enca-
ra els acords pactats a les acaballes 
del règim franquista entre l’Estat 
espanyol i la santa seu, el famós 
Concordat, mitjançant el quan 

l’Església catòlica gaudeix d’uns 
privilegis que els fan prevaler, a 
nivell oficial, financer i públic, per 
promoure un adoctrinament ide-
ològic que comporta sobretot un 
dirigisme vers la conducta íntima i 
personal de les dones que condici-
ona la seva llibertat personal, sub-
jugant-la als supòsits “permesos” 
per l’Església i sotmesos a l’home 
i/o a la jerarquia. Critiquem que 
imposin aquests comportaments 
a les dones d’altres cultures, però 
permetem que ho vagin imposant 
al nostre entorn cultural en nom 
d’uns valors religiosos suposada-
ment superiors. Hipòcrites.

Ho visc com una ofensa a la 
fe dels meus pares i a la de tanta 
gent compromesa, que estimo i 
respecto, cada vegada que sento 
al Sr. Ratzinger negar l’ús del pre-
servatiu en les relacions personals, 
fins i tot en el continent africà, 
on cal eradicar la pandèmia de la 
SIDA; en qualificar l’homosexuali-
tat com una malaltia o una desvia-
ció del comportament humà; quan 
prefereix encobrir la pederàstia 
abans que l’Església com a insti-
tució en surti malparada, o per-
petuar allò de que les dones som 
l’origen del pecat, sense comptar 
amb la croada duta a terme contra 
la regularització del dret a l’avor-
tament amb persecució de profes-
sionals i clíniques....

Ara que, sense anar més lluny, 
i sense referir-me a tot el que es-
tà sortint a la llum d’aquest per-
sonatge sinistre, vergonya per a 
les persones de bona fe, el passat 
15 de juliol encara va reformar el 
seu codi per endurir les penes dels 
delictes més greus que es poden 
cometre al si de l’Església. Junta-
ment a la pederàstia, sí, hi figura 
l’ordenació de les dones...

Dubteu encara perquè, a ban-
da dels meus principis laics, ni en 
nom propi ni en nom de la gent 
que estimo i he estimat, ni l’espero 
ni el vull rebre?

maribelanoia@gmail.com

MásMovil TELEFONIA MÒBIL

El teu operador de 
telefonia mòbil més 

econòmic del mercat
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La maçoneria (I) 
La maçoneria és la societat més 

desconeguda entre totes les 
més conegudes, de tal manera 
que podríem separar tres grups en 
aquest sentit: 1) El que es diu sobre 
ella; 2) El que és en realitat, i 3) 
Tal com la descriuen els seus propis 
components. 

Del primer apartat es pot as-
segurar que les opinions són ben 
dispars, encara que la més genera-
litzada parla d’una societat secreta 
on es tramen càrrecs i prebendes 
pels components, ensems que es 
carreguen maleficis per l’entorn. 
Sobre el segon supòsit, hom creu 
que ningú coneix la total veritat, 
atès que es tracta d’una societat 
que té molt de compte amb el que 
declara, mentre es pot reservar bo-
na part de la realitat. 

Però si ens volem creure el que 
declaren els seus components, tot 
seguit en farem una exhaustiva 
descripció. 

La maçoneria segons 
els seus integrants

Ben diferent és el concepte de-
clarat pels seus components, per 
als quals representa una institució 
filantròpica i societat de pensament 
on els membres es recluten per co-
optació amb uns ritus d’entrada. 
La seva finalitat és reunir en el seu 
si homes lliures i de bons costums, 
que volen treballar per al millora-
ment moral i material, ensems que 
el perfeccionament intel·lectual i 
social de la humanitat.

Les seves aspiracions són uni-
versals, encara que per vicissituds 
històriques es veu dividida en múl-
tiples obediències. La discreció 
que envolta les seves activitats no 
implica necessàriament que sigui 
una societat secreta; atès que ella 
es manifesta sovint públicament i 
els seus “secrets” han estat reve-
lats per innombrables obres, encara 
que aquesta abundant literatura 
hagi estat mantes vegades objecte 
de polèmica i errada informació, 
deixant que subsisteixin en l’esperit 
del gran públic moltes incerteses i 
aferrissats prejudicis.

La maçoneria no ataca primor-
dialment a la religió, sinó que de 
fet prescindeix d’ella per a refugiar-
se en un deisme difús. L’Església ca-
tòlica la considera, com és natural, 
com a herètica, encara que cultiva 
la tolerància, la llibertat, la igual-
tat i la fraternitat entre els homes. 
Des d’un principi les lògies han es-
tat vistes com una societat secreta, 
malgrat que ells, els maçons, diguin 
que això forma part d’una tradició 
ritual derivada de la defensa dels 
monopolis professionals de la pri-
mitiva maçoneria operativa. 

El que ningú nega, ni els propis 
maçons, és el caràcter de societat 
de solidaritat interna i multinaci-
onal de socors mutus. La capacitat 
de recolzament, per exemple, en 
els mitjans polítics i de comunicació 
és ben palesa i sols comparable a la 
que caracteritza als jueus. Tal volta 
aquesta és la raó que ha portat a 
molts a identificar a jueus i maçons 
amb exageració.

Etimologia i 
començaments

Els seus inicis més certs estan en 
les corporacions de constructors, so-

bretot els de catedrals i d’altres edi-
ficis públics, que ja des de l’època 
clàssica de Grècia i Roma custodia-
ven secretament les tècniques i pro-
cediments de l’edificació per raons 
de monopoli professional, formant 
al principi l’anomenada maçone-
ria operativa, que més endavant es 
transformaria en maçoneria espe-
culativa, en entrar en joc raons de 
tipus ideològic.

Hom pot veure que el nom ma-
çoneria deriva de mason (anglès), 
maçon (francès) = paleta, mestre 
d’obres. El nom de Free-mason (a 
Anglaterra) i el de Franc-maçon (a 
França) indica els constructors dis-
tingits, per a separar los dels canters 
o vulgars manobres, constituint una 
mena d’aristocràcia dins d’aquest 
estament artesanal.

En ple segle XVII va tenir lloc la 
gran transformació, que començà a 
Anglaterra. Havia passat el temps 
de les grans catedrals gòtiques, pe-
rò aquestes es substitueixen, em-
parats per la prosperitat procedent 
dels primers beneficis ultramarins, 
per una febre constructiva que revi-
talitzà els gremis.

Evolució i signes 
Si hi afegim les idees raciona-

listes de l’època de Descartes, New-
ton, Hume, Locke, Montesquieu, 
Voltaire i d’altres, que aviat pene-
traren en els sectors selectes brità-
nics, el resultat va ser que les lògies 
operatives evolucionaren vers les 
lògies especulatives, obertes a de-
bats sobre noves idees i formes de 
pensar. Així va néixer la Gran Lògia 
d’Anglaterra, que encara avui os-
tenta la primacia general maçònica, 
i que dona origen a les branques 
obedients principals de la maço-
neria occidental. Els maçons esde-
vingueren majoria en els fòrums i 
debats sobre qüestions filosòfiques 
i científiques, que aleshores apas-
sionaven als homes de la il·lustració.

Expressen simbòlicament el 
Gran Arquitecte de l’Univers, com 
a pròpia teologia, i les seves divises 
són: la pedra, senyal de treball i 
perfecció; l’esquadra, que significa 
reglamentació de la vida humana; 
el compàs marca la mesura dels 
contactes amb els demés, i el da-
vantal vol dir la tasca moral.

Altres característiques: 
antiguitat

Simbòlicament, la francmaçone-
ria es remunta a la creació del món 
i ella ha adoptat un calendari que 
comença en aquesta “data”: 4.000 
anys aC, celebrant la construcció 
del Temple a Jerusalem (s. X aC) 
com la seva primera gran obra. De 
tota manera, tal com hem apun-
tat abans, aquests suposats orígens 
són difícils d’establir per manca de 
documents. Això sí, dins l’Alta Edat 
Mitjana, a Occident, existiren associ-
acions d’oficis i confraries on l’habi-
litat professional es transmetia per 
captació, però no s’ha trobat cap 
prova d’una organització ni societat 
ritual i els constructors d’esglésies 
i canters formaren aviat una pro-
fessió a part, que en aquells temps 
fruïa d’una protecció clerical i que 
ademés constituïa el seu principal 
comendatari. 

Seguirà en el proper Enllaç.
Peiusc@hotmail.com 

DIJOUS, TEMES NOUS Peius Cotonat CALAIX DE SASTRE Gaspar Vilarrubias

Sanitat, per fi, parla clar
Ja fa anys que el “sistema” to-

lera, afavoreix i incentiva el com-
portament immoral i forassenyat 
de la nostra societat, dirigit sobre-
tot als joves, i ara ja s’ha arribat a 
tocar els resultats de tanta disbau-
xa i ens espera un futur nefast.

Informen que, de cada quatre 
joves, com a mínim un arribarà 
a l’adolescència amb alguna ta-
ra mental important. Vol dir que 
albirem una societat atrotinada. 
Hem tirat el carro massa enllà. 
Trons i tempesta remuguen i ara 
invoquem santa Bàrbara.

Gràcies a les genials, divertides 
i sorolloses discoteques, avui ja són 
molts els joves que tenen l’oïda a 
uns nivells com les persones de se-
tanta o vuitanta anys i de manera 
irrecuperable. Ningú no ha posat 
ordre i ara tot són planys...

Perdre nits és un atac frontal 
a les defenses físiques dels noc-
tàmbuls. Aquestes defenses no es 
recuperen dormint de dia. A part 
d’aquesta situació, els desordres 
que viuen les famílies són greus i 
no es difonen públicament. 

Si entrem en el camp de les 
begudes, normalment alcohòli-
ques, ja tenim un altre atac a la 
salut tant a homes com a dones 
sobretot, i si observem el camp 
nefast de les drogues, aquí sí que 
ens ha caigut al damunt una cala-
mitat en tots els ordres, personal, 
social, sanitari, etc. No oblidem 
que avui l’Islam és el gran camell 
per introduir la droga. Degradant 

la nostra gent es facilita la isla-
mització del país. Ho tenen molt 
calculat. També compten amb la 
proliferació de la seva natalitat, 
que els honora i que nosaltres no 
hem sabut fer. Hem menyspreat la 
vida i observem amb indiferència 
com van ocupant el nostre lloc i, 
a més, estan lluny d’integrar-se. 
Independència, per a qui...?

Quan entrem en la proliferació 
de la fornicació entre la joventut, 
això ja és un altre desgavell greu. 
A part d’anar frontalment contra 
la llei natural i la llei de Déu, el fet 
produeix una degradació fisiolò-
gica imparable a curt termini. Els 
consultoris us en donaran raó.

I el fum... Tots coneixem perso-
nes que el fum se’ls ha endut a la 
tomba sense remei. Ara Sanitat in-
forma que a les mares fumadores 
els neixen criatures més disminu-
ïdes del normal i aneu a saber les 
conseqüències futures d’aquests 
infants.

S’ha informat oficialment 
que aquest any, a Catalunya, s’ha 
declarat càncer de mama a més 
de 5.000 dones. No es parla ofi-
cialment de les causes, fóra anar 
contra uns determinats interessos, 
però s’acusa els anticonceptius de 
ser-ne una de les causes principals. 

Si entrem en el camp de l’avor-
tament, és la culminació del crim 
oficialitzat en la nostra “cultura 
occidental”. Un enfrontament 
contra la llei de Déu i en veiem 
conseqüències a cada pas, degra-

dació íntima de les mares que s’hi 
han sotmès i de la pròpia societat 
que ho fomenta. Déu ens envia 
signes per respondre a les nostres 
infidelitats i l’Islam ja cuita d’om-
plir i patrocinar aquest buit que 
s’està produint com a poble.

L’ensenyança i la conducta dels 
que haurien de fer-ho, començant 
pels governants, estan infiltrats en 
les lògies maçòniques que tenen 
com a finalitat degenerar les nos-
tres generacions a favor d’obscurs 
i diabòlics interessos. 

Poques veus s’escolten dels 
que tenen el carisma d’ensenyar 
el camí recte. En la visita a Angla-
terra, Benet XVI, en una trobada 
amb joves a Glasgow, els va posar 
en guàrdia contra el que és inútil 
a la vida, va constatar: “Les múl-
tiples temptacions que cada dia 
us posen al davant --les drogues, 
el diner, el sexe, la pornografia, 
l’alcohol-- que el món diu que ens 
faran feliços, són coses que destru-
eixen i divideixen”. “Només hi ha 
una cosa que perdura --va afirmar-
- l’amor de Jesucrist personalment 
per a cadascun de nosaltres. Bus-
queu-lo, coneixeu-lo i estimeu-lo, 
i Ell us farà lliures de l’esclavatge 
d’una existència enlluernadora pe-
rò superficial, que proposa sovint 
la societat actual. Deixeu de banda 
el que no és important i adoneu-
vos de la vostra pròpia dignitat 
com a fills de Déu”.

LA ROTONDA Enric Senserrich i Vives

La festa de Tots Sants i la tradició 
dels difunts
Era una creença comuna que la 

nit de Tots Sants, les ànimes 
dels avantpassats retornaven a les 
seves cases i als llocs on havien 
viscut, i no per causar terror, sinó 
com a protectors de les nostres 
llars, per això encenien un llum 
a la porta per guiar-los, i tot un 
munt de petites creences que ens 
feien recordar els nostres difunts. 
Avui en dia, potser es demostra 
més visitant els cementiris, les 
seves tombes i nínxols, en el seu 
descans etern, posant-hi flors i 
arranjant els seu aspecte exterior.

Tradicionalment la mort era 
considerada com un fet quotidià, 
inevitable i lògic, sempre que for-
més part del cicle d’envelliment 
que afecta a totes les persones. 
La mort que es temia i es tem, és 
la imprevista en els accidents, les 
malalties, les epidèmies, en les 
guerres.... la idea de la mort actu-
alment ha canviat força, així com 
el lloc, abans era a casa envoltats 
dels familiars, ara en un hospital 
a vegades sense ningú conegut. 
També la mort encara és amagada 
als infants, però no a la televisió 
en cada hora de menjar... Tampoc 
la majoria de vegades expliquem 
què és la mort, potser no ho fem 
perquè encara no l’entenem no-
saltres....

El vertader problema seria 
que realment tornessin a casa els 
nostres difunts, encara que no-

més fos aquest dia... quins ensurts 
s’emportarien, no els vius, no, els 
morts, doncs moltes vegades els 
que quedem vius, si ens veiessin 
com actuem, i què en fem d’allò 
que ens han deixat, o perquè no 
ens ho han deixat... seria divertit 
trobar-te cara a cara amb el teu 
pare o mare, avis, fills i companys, 
i que poguéssim demanar o donar 
explicacions de la nostra vida, oi?     

Avui en dia, que segurament 
vivim millor que els nostres avant-
passats, no vivim massa d’acord 
amb uns valors que a la majoria 
ens van ensenyar, avui en dia es-
tem creant una societat que més 
que voler ser persones honrades, 
cultes, amb coneixements elevats, 
l’únic que ens importa és posseir, 
tenir més i més diners...

Penso que caldria progressar 
més en la part humana que no 
pas en la material, per això la re-
cerca de la felicitat mai s’acaba de 
trobar.

Aquest cap de setmana amb 
tres dies de festa, és un pont ple 
de celebracions, de menjar i beu-
re, que ens hauria de servir per 
meditar sobre la vida i la mort, 
en pensar en els que eren els nos-
tres familiars i amics, en com vi-
vim la nostra vida el dia a dia, de 
fet segurament la Festa de Tots 
Sants i dels difunts, la van posar 
en aquestes dates en que la na-
tura també està morint, però que 
com sabeu, i seguint el cicle de la 
vida, a la primavera renaixerà amb 
més força.

Però com que no volem mals 
de cap, no cal pensar, i menys en la 
mort, doncs no ens agrada enfron-
tar-nos a la realitat... Segurament 
parlaran de la mort els mitjans 
d’informació, doncs a les carreteres 
i autopistes del nostre país, com 
cada dia, i més el cap de setmana, 
moltes persones formaran part de 
la mort i els familiars i companys, 
sofriran el trauma de perdre els 
que estimen... i diran que no ho 
entenen, que no és just... 

Pensem, i d’una manera cons-
cient, busquem com entendre la 
vida i la mort, i ser capaços de ser 
més humans en el nostre entorn i 
menys egoistes i agressius, buscant 
la felicitat en el SER, més que en 
el TENIR.                     

Per Tot Sants sigueu feliços, re-
cordant els bons moments, o no, 
amb els que no hi són.
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