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Per estar en forma: Infinit i Mont-aQua

Ahir dimecres al matí van entrar en funcionament els dos nous complexos esportius i aquàtics que oferten Igualada i Montbui.
Ambdós equipaments disposen de grans espais amb piscines, gimnasos, sales polivalents i saunes. Els usuaris poden triar entre un ampli ventall ho-

rari per a la seva utilització. Dissabte al migdia es farà l’acte d’inauguració de l’Infinit, al Parc de Puigcornet d’Igualada.   Pàgs. 4 i 13

La Festa del Cigronet fa 
bon profit als participants

Organitzadors i expositors de la Festa del Cigronet que diumenge se 
celebrava a Igualada, es mostren gratament satisfets per la concurrència 
que al llarg del fred i ventós matí van desfilar per la plaça de Cal Font, on 
s’hi van anar succeint activitats diverses. Pel que fa a degustacions van ser 
més de 1.800 els plats servits, 1.200 copes i 600 postres. Tot plegat va fer 
bon profit als participants.   Pàg. 7

Primera pedra de 
l’heliport de l’Hospital

Divendres passat es va col·locar la primera pedra del que ha de ser el 
futur heliport de l’Hospital General d’Igualada, en un acte que va comptar 
amb la presència de la consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli.

Les obres que començaran abans d’acabar l’any, construiran una pla-
taforma octogonal sobre mateix de l’Àrea ambulatòria que connectarà 
directament amb Urgències.   Pàg. 8
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FARMÀCIES DE TORN

SANTORAL
Avui dijous dia 12: St. Josafat. St. Emilià (Millán de la 

Cogolla). St. Nil. Dia 13: St. Leandre. St. Estanislau de 
Kostka. St. Dídac. Dia 14: St. Eugeni de Toledo. St. Josep 
Pignatelli. St. Serapió. Sta. Veneranda. Dia 15: St. Albert el 
Gran. St. Eugeni. St. Leopold. Dia 16: Sta. Margarida d’Escò-
cia. Sta. Gertrudis. St. Edmond. Dia 17: Sta. Isabel d’Hongria. 
St. Gregori Taumaturg. Sts. Alfeu i Zaqueu. St. Iscle i Sta. 
Victòria. Dia 18: Dedicació de la Catedral de Barcelona i de 
les Basíliques de St. Pere i St. Pau a Roma. St. Aureli. St. Ot 
(Odó). St. Romà. Dia 19: St. Màxim. St. Faust (Fost). St. Crispí. 
St. Abdies.

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

Avui dijous, 12: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 13: MR Singla, Dr. Pujades, 47. 
Dia 14: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 15: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 16: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 17: Secanell, Òdena, 84.
Dia 18: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 19: Bausili, Born, 23.
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L’Enllaç dels Anoiencs: 
400 sòlides raons per continuar
Com aquell que no vol, 

aquest setmanari de la 
comarca de l’Anoia arri-
ba al número 400. És a dir, 
ras i curt, s’han escolat 400 
setmanes, 400 edicions des 
d’aquell ja llunyà 15 de març 
de 2001 en que va veure la 
llum el número 1.

Sovint ens pensem que 
les úniques persones que 
podem valorar el què su-
posa una tan elevada i con-
tinua presència setmanal, 
som els propis editors de 
premsa. És cert que, com 
a tals, coneixem profunda-
ment les dificultats i l’esforç 
que suposa aquest bagat-
ge. Però jo estic segur que 
els primers a valorar-ho són 
els anoienc i anoienques 
que cada dijous es fan seu 
el setmanari. I, si m’ho per-
meteu, ells i elles més que 
ningú perquè no solament 
són lectors i lectores sinó 
també tenen cura de molts 
dels seus continguts. 

I és que un dels trets di-
ferencials de L’Enllaç és que 
són els propis lectors els que 
fan les cròniques i gasetilles, 
convertint-se per tant en do-
bles protagonistes de l’ac-
tualitat i la difusió. Tot un 
model de coparticipació que 
val la pena tenir a compte i 
que, particularment, seguei-
xo amb especial interès i cu-
riositat. 

Haig de confessar que 
com a president de l’ACPG-
Premsa Gratuïta i Mitjans 
Digitals, m’és materialment 
impossible, conèixer en pro-
funditat els 130 mitjans es-
crits i més de 70 digitals que 
avui per avui tenim associ-
ats. Hi ha algunes excepcions 
i L’Enllaç n’és un d’ells, ja que 
tinc l’oportunitat i el plaer de 
fullejar-lo gairebé cada set-
mana. I m’agrada fer-ho per 
la frescor i amplitud del seu 
noticiari, un fet que justifica 
àmpliament l’excel·lent ratio 
que li confereix el Baròmetre 

de la Comunicació i la Cultu-
ra: 31.000 lectors, és a dir, gai-
rebé 3 per a cada exemplar.

Permeteu-me, doncs, unir 
la meva felicitació a les nom-
broses que ben segur rebrà 
l’empresa editora. La faig 
extensiva a tota la redacció 
començant pels propis lec-
tors-redactors. I d’una forma 
especial i molt efusiva a la 
seva directora, la benvolgu-
da Pepita Segura, veritable 
ànima d’aquest Enllaç que 
s’ha convertit en un mitjà de 
comunicació de referència 
no solament de la comarca 
de l’Anoia, sinó un exem-
ple a seguir i emular per tot 
Catalunya.

Per  molt s  números , 
doncs. Llarga vida a L’Enllaç 
dels Anoiencs i també a la 
seva versió digital, latossa.
com. Que tots en podem 
gaudir durant molts anys i 
moltes edicions.

Alfons Udina. 
President de l’ACPG
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Diumenge a Rubió 

FESTA PETITA DE 
MAÇANA

A la 1 del migdia 
Missa a l’església de Sant Martí de Maçana 

A les 7 de la tarda, Ball de Vetlla

L’Ajuntament de Rubió 

felicita L’Enllaç per assolir 

la xifra de 400 edicions.
AJUNTAMENT DE RUBIÓ

Ahir va obrir les portes al públic el nou 
espai de salut i esport “Mont-Aqua” de 
Montbui
Finalment va ser ahir dimecres 11 

de novembre quan va obrir por-
tes el nou espai de salut i esport 
“Mont-aQua” de Santa Margarida 
de Montbui. El nou equipament, 
que es va inaugurar el passat 12 
d’octubre en el marc de la celebra-
ció de la Festa de l’Esport, comen-
ça la seva activitat amb total nor-
malitat després d’haver superat 
tots els tràmits de verificació tècni-
ca i administrativa.

Cal destacar que des de l’ajun-
tament de Montbui s’ha treballat 
durant aquest temps per garantir 
que tots els controls de segure-
tat i de manteniment de la instal-
lació assegurin un ús de qualitat 
per part dels abonats de “Mont-
aQua”, que podran gaudir de 
l’equipament de salut i esport més 
econòmic de la conurbació, i amb 
tots els serveis d’un equipament 
d’oci i esport.

Tanmateix, des del mateix 
Ajuntament, es vol agrair l’im-
portant esforç realitzat per les di-
ferents empreses constructores i 
verificadores per haver finalitzat 
l’actuació amb les màximes garan-
ties i en el termini de temps més 
breu possible.

El nou pavelló i la piscina co-
berta de Montbui aglutinarà el 
gruix de l’activitat esportiva del 
municipi --en ell hi jugaran la ma-

joria d’entitats federades-- i a la 
vegada serà l’equipament utilitzat 
per tots aquells que vulguin fer ac-
tivitats de tonificació del cos. 

Al nou espai de salut i esport 
“Mont-aQua” es podran realitzar 
cursets de natació, activitats aquà-
tiques i també es podrà fer ús de 
la zona d’aigua termal --amb llits 
d’aigua, spa, sauna, cascades d’ai-
gua i contracorrents--. Tanmateix, 
hi ha diferents espais on es podran 
dur a terme activitats diverses: sala 
de fitness, sala de “ciclo indoor”, 
sala d’activitats, etc. 

L’espai de salut i oci “Mont-
aQua” ha estat dissenyat i cons-
truït seguint els màxims criteris 
de sostenibilitat. El disseny de 

l’equipament permet que hi entri 
llum natural durant gran part del 
temps i també s’hi han instal·lat 
plaques solars per aconseguir el 
màxim aprofitament energètic. A 
més, l’aigua derivada de l’ús de 
“Mont-aQua” serà reutilitzada per 
al rec públic a través d’un dipòsit 
ubicat a la mateixa instal·lació.

El nou equipament, que serà 
gestionat per l’empresa GEAFE, es-
tà ubicat a l’avinguda de l’Esport 
de Montbui, a tocar de l’Estadi 
Municipal i de la piscina d’estiu, 
configurant així un espai adaptat 
a la pràctica esportiva en totes les 
seves modalitats. 

Tres comerços d’Igualada, premiats 
per la Confederació de Comerç de 
Catalunya
Un cop més es va celebrar la 

Convenció d’Associacions i Gre-
mis de Comerciants de Catalunya, 
trobada anual de la Confederació 
de Comerç de Catalunya, i amb 
aquesta ja s’ha arribat a la quarta 
edició. En aquesta ocasió es va tri-
ar Lleida com a ciutat per a la tro-
bada. La Convenció va ser tot un 
èxit d’assistència i de participació. 
Durant la jornada hi va intervenir 
el conseller d’Innovació, Univer-
sitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya, Josep Huguet, qui 
va fer la cloenda de l’acte. Com ja 
és habitual durant la Convenció, 
es va fer entrega de la VI edició 
del Premi CCC a la millor iniciativa 
lingüística del sector comercial i de 
la II edició del Premi CCC a l’excel-
lència en l’activitat formativa. 

El dimarts 20 d’octubre es va 
reunir el Jurat de la sisena edició 
del Premi CCC a la millor iniciativa 
lingüística del sector comercial. El 
jurat, integrat per Meritxell Llo-
rente, responsable de planificació 
lingüística del Departament d’In-
novació, Universitats i Empresa; 
Paquita Sanvicén, directora de Pla-
nificació i Foment de la Secreta-
ria de Política Lingüística; Miquel 

Esquirol, representant d’Òmnium 
Cultural; Pere Llorens, president 
de la Confederació de Comerç de 
Catalunya, i Benet Boix (secretari 
del jurat), secretari general adjunt 
de la Confederació de Comerç de 
Catalunya, va decidir els guanya-
dors de les categories d’entitats 
territorials, d’entitats sectorials 
i d’establiments, com també del 
Premi extraordinari 2009 per a 
l’aplicació del Pla d’assessorament 
“Oberts al català”. 

Entre els premiats dels guar-
dons i les distincions d’aquest pre-
mi hi ha tres comerços d’Igualada, 

presentats per Igualada Comerç 
UBIC. Es tracta de Camiseria Roset, 
en representació de Núria Roset, i 
Cansaladeria Piqué, en representa-
ció de Carles Sala, que van recollir 
distincions en categoria de “Premi 
CCC a la millor iniciativa lingüística 
del sector comercial”.

Per l’altra banda, Supermercat 
Sant Agustí, en representació de 
Mimoun el Abdellaoui, va recollir 
el premi a la categoria Premi ex-
traordinari 2009 per a l’aplicació 
del Pla d’assessorament “Oberts al 
català”.

Tous instal.la una 
escultura de llegenda, 
obra de Núria Riba

Des del passat 2 de novembre i 
coincidint amb les dates de la 

Festa Major, Sant Martí de Tous ja 
disposa d’una escultura simbòlica 
per al poble: “La Cérvola Blanca”, 
creada per Núria Riba. L’escultu-
ra, d’un metre i mig d’alçada per 
un metre d’ample, s’ha situat dins 
d’un espai jardinera que es tro-
ba davant de l’edifici de l’Ajunta-
ment. El material que ha utilitzat 
Núria Riba per la seva obra és resi-
na de poliester amb una estructura 
interior d’acer al carboni i per tal 
de donar-li un toc rovellat, l’artista 
ha efectuat una capa d’una pintu-
ra especial que conté llimalles de 
ferro i posteriorment ha oxidat la 
peça.

Tal com diu el seu nom, “La 
Cérvola Blanca” és la represen-
tació d’una cérvola amb els seus 
trets físics, però alhora buscant 
la simplicitat de l’animal i jugant 
amb les seves textures. El fet de 
ser precisament aquest animal es 
deu al seu significat dins d’aquesta 
població. Es tracta de la protago-
nista d’una de les llegendes més 
característiques i conegudes ar-
reu de la comarca: La Llegenda de 
la Cérvola Blanca, que succeeix a 
l’època en què els senyors feudals 
habitaven al castell del poble, i 
que té com a punt més àlgid La 
Fou. La peça pretén fer un home-
natge a aquesta història, mig real 
i mig fictícia, i alhora donar-li la 

forma i la importància que mereix 
la cérvola, tot un símbol pel poble.

L’autora de l’obra, Núria Riba, 
afirma que “sent habitant de Sant 
Martí de Tous i a la vegada haver 
estudiat Belles Arts trobo que és 
necessari col·locar una peça escul-
tòrica a la població”. Acabada de 
llicenciar en Belles Arts, especia-
litzada en escultura, però sense 
deixar de banda la pintura i la fo-
tografia, l’artista ha col·locat la se-
va obra a la plaça de l’Ajuntament 
gràcies a l’ajuda de Jordi Gamero, 
1r Tinent Alcalde de la població. 

Malgrat que hagi finalitzat els 
seus estudis en aquest 2009 i amb 
tan sols 22 anys, Núria Riba ja ha 
deixat la seva empremta artística a 
l’Anoia, participant en dues expo-
sicions dels Premis Ciutat d’Igua-
lada de Creació Artística del 2008, 
un d’ells amb l’escultura Josep 
Campeny i l’altre amb la fotogra-
fia Procopi Llucià. A més a més, al 
2008 també va participar en el 25è 
concurs de fotografia de munta-
nya de la UEC Anoia i en aquest 
2009 ha realitzat un dels treballs 
més importants de la seva carrera 
creant vàries escultures de bronze, 
una d’elles per a l’exposició Di-
fusión de Binéfar (Osca).

La propera exposició de la jove 
artista s’anomena Paisatge (Textu-
res) i es trobarà a la sala d’exposici-
ons Gaspar Camps d’Igualada del 13 
de gener al 10 de febrer del 2010. 

Els Hostalets de Pierola vol decidir
El passat 6 de novembre la plata-

forma ciutadana “Els Hostalets 
de Pierola, decideix”, va convocar 
a tota la població a una reunió 
informativa oberta sobre el dret 
a decidir. La convocatòria va ser 

secundada per un número consi-
derable de hostaletencs i hoste-
letenques i després d’exposar-los 
el tema es va acordar tirar enda-
vant la consulta popular que té 
con a finalitat la independència de 

Catalunya. Els Hostalets de Pierola 
serà un dels més de 100 pobles de 
Catalunya que celebrarà la consul-
ta el 13 de desembre d’enguany.



HOTEL BRUC: Autovia A2 – Barcelona-Lleida, Km. 570 – Sortida Montserrat-Manresa – 08294 El Bruc
Tel. 93 771 00 36 – 93 771 02 51 – 93 771 00 61 – fax 93 771 00 86 – hotel@hotel-bruc.com – www.hotel-bruc.com

Laborables  11 €
Dissabtes migdia  16 €
Diumenges i festius   18 €

BUFET LLIURE  Amb vi i aigua mineral

Nens fi ns a 8 anys gratis

Laborables  12 €
Cap de setmana  19 €

RESTAURANT  Menú amb vi i aigua mineral

Laborables  9 €

CAFETERIA  (servei de 7 a 24 hores)

Menú amb vi i aigua mineral

Estàndar doble  49 €
Superior doble  59 €
Jacuzzi doble   109 €

HABITACIONS  Amb esmorzar bufet inclòs

Empreses i agències preus especials

  22 €

SOPAR AMB BALL

Amb habitació estàndar  35 €
Amb habitació superior  50 €
Amb habitació jacuzzi  75 €

FORFAIT DISSABTES

Inclou sopar al bufet lliure, ball, habitació, 
esmorzar i dinar

  40 €

   40 €

OFERTA ROMÀNTICA

Tots els dissabtes nit sopar al bufet 
lliure amb vi i aigua mineral.
Ball a la pista central a partir de les 
23 h. i entrada gratuïta a la discoteca 
Bora-Bora (a partir de 16 anys).

Divendres nit: Sopar, bufet lliure, 
habitació superior, ampolla de cava i 
esmorzar

Diumenges: Dinar bufet lliure, 
habitació superior, ampolla de cava 
i berenar

Preus habituals per persona excepte habitacions (2 persones) i dies especials. Consulteu. IVA inclòs.

PREUS ESPECIALS 2009PREUS ESPECIALS 2009

BANQUETS DE NOCESBANQUETS DE NOCES
✸  5 salons diferents, amb 

excel.lents vistes panoràmiques.

✸ Cerimònia civil al jardí de l’hotel.

✸ Aperitiu a les terrasses del jardí.

✸ Prova gratuïta dels menús.

✸ Descomptes especials.

✸  Varietat de menús i preus 
adaptables a les seves necessitats.

✸ Un banquet per saló i dia.

✸  Regal especial per a la núvia d’un 
braçalet de la marca Tous.

✸ No suplements a les noces petites i mitjanes.

✸ Fi del banquet a la sala de festes de l’hotel.

✸  Sopar, habitació amb jacuzzi i esmorzar gratuït per als nuvis.

✸ Facilitat d’allotjament per als convidats

Amb 
cafè
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Felicitats per aquestes 400 edicions de 

L’ENLLAÇ al servei dels anoiencs

Ajuntament de Cabrera d’Anoia

El Bruc dóna suport a les 
consultes populars
En el Ple Ordinari celebrat dilluns 

d’aquesta setmana a l’Ajunta-
ment del Bruc, fou aprovada la 
proposta del grup municipal d’ERC 
de donar suport a les consultes 
populars per la independència. El 
resultat de les votacions va ser de 
tres vots positius d’ERC i un del 
PSC, envers les abstencions dels 

quatre regidors de CIU i un altre 
del PSC.

La negociació de l’alcaldessa 
d’Esquerra Marijó Aubarell amb 
la resta de grups del consistori, va 
permetre que la moció fos ratifica-
da sense que cap regidor hi votes 
en contra, tal i com desitjava la 
presidenta de l’equip de govern.

Proposta de canvis 
urbanístics a Calaf
El cicle de cinema i xerrades 

de caire social “Tenim un 
problem”a que es realitza aquesta 
tardor a Calaf, va comptar aquest 
passat diumenge amb la xerrada 
de l’arquitecte urbanista Gustavo 
Barba sobre el Projecte d’Inter-
venció Integral al Nucli Antic del 
municipi, recentment inclòs en la 
Llei de Barris de la Generalitat. 
Barba centrà la seva intervenció en 
la necessitat urgent de revitalitzar 
un barri que “actualment es troba 
en venda”. Per això, va defensar el 
retorn del mercat de Calaf al seu 
lloc d’origen i la total vianització 

dels seus carrers, va criticar que 
no es vulgui centrar la inversió en 
les zones de més rellevància social 
com són el carrer Sant Jaume i la 
plaça Gran i la intenció de l’Ajun-
tament d’esponjar un barri de 
dimensions prou adequades ender-
rocant edificis històrics. Finalment, 
reclamà  una participació real de 
la gent més enllà dels mecanismes 
oficials que marca la llei.

La xerrada va anar precedida 
el divendres per la projecció de la 
pel.lícula argentina Luna de Ave-
llaneda.

Els Moixiganguers descarreguen el 
tres de set amb l’agulla per primer cop 
aquesta temporada

El cap de setmana passat va ser 
molt dens en quant a activi-

tat castellera dels Moixiganguers 
d’Igualada. El dissabte a la tarda 
actuaren a Sant Martí de Tous en 
el marc de la tradicional exhibi-
ció de Festa Major, que fou un xic 
irregular, amb un temps que no 
acompanyà massa, degut al fort 
vent i fred que feia a aquella hora 
de la tarda.

Els morats iniciaren l’actuació 
amb un tres de set, descarregat 
amb prou solvència. Posterior-
ment, però, ensopegaren dues 
vegades seguides amb el quatre 
de set, tot i que no hagueren de 
lamentar cap caiguda, doncs els 
dos intents foren desmuntats, ja 
amb la canalla a punt de fer l’ale-
ta. En tercera ronda, descarrega-
ren el tres de sis amb l’agulla, que 
curiosament és el primer que feien 
en tota la seva història. S’acomi-
adaren de la plaça de l’Ajunta-
ment amb un ferm pilar de cinc, 
i posteriorment amb un pilar de 
quatre portat al balcó consisto-
rial. Cal destacar que en aquesta 

actuació els Moixiganguers foren 
acompanyats pels Salats de Salou, 
una colla encara en formació, que 
intentà diferents estructures de 
cinc pisos i dos pilars de quatre.

El diumenge al migdia, els 
Moixiganguers es desplaçaren fins 
a Vic per participar en l’exhibició 
de la Diada de la Colla de la for-
mació local, els Sagals d’Osona, 
actuació en la qual també hi parti-
ciparen els Xerrics d’Olot. L’exhibi-
ció en principi estava previst cele-
brar-la al poble de Centelles, però 
el fort vent i el fred aconsellaren 
traslladar-la al local dels Sagals, en 
un ambient més confortable.

En primera ronda els Moixigan-
guers descarregaren el tres de set, 
que de la mateixa manera que el 
dia anterior, no patí massa difi-
cultats. En segona ronda arribaria 
el castell més esperat de la jor-
nada, el tres de set amb l’agulla, 
que s’intentava per primera vega-
da aquesta temporada, després 
que només havia estat assolit pels 
igualadins un cop a finals de la 
temporada passada. Sens dubte, 

no semblà que fes tant temps que 
no es provava aquesta construcció, 
tota vegada que fou executada 
amb una destresa i suficiència ad-
mirables.

En tercera ronda els igualadins 
optaren pel quatre de set, que 
altre cop no tingué massa com-
plicacions. Tancarien exhibició els 
morats amb un bonic espadat de 
cinc. Pel que fa a les demés colles, 
els Sagals d’Osona descarregaren 
el cinc de set en primera ronda. 
A la segona feren el mateix amb 
un magnífic tres de set aixecat per 
sota, després que desmuntessin 
un primer intent de dos o torre 
de set. A la tercera ronda descar-
regaren de manera esplèndida la 
torre de set, davant l’alegria de 
la gent congregada, tota vegada 
que és una construcció que si bé 
no els era inèdita, sí que feia molt 
temps que no aconseguien. S’aco-
miadaren amb dos pilars de cinc 
simultanis. Els Xerrics d’Olot des-
carregaren el quatre de sis, el dos 
o torre de sis i el tres de sis amb 
l’agulla, cloguent l’actuació amb 
un espadat de quatre.

Diumenge, a 
Barcelona, cloenda de 
la temporada

Els Moixiganguers d’Igualada 
tancaran temporada aquest pro-
per diumenge a Barcelona. Serà 
una exhibició al barri del Clot, con-
juntament amb els Castellers de 
Barcelona, els Castellers del Poble 
Sec de Barcelona, i els Castellers 
d’Esplugues de Llobregat.

Per aquesta actuació, si els as-
sajos i la gent acompanya, de ben 
segur els Moixiganguers intenta-
ran altre cop la torre o dos set, 
amb la intenció d’aconseguir des-
carregar-la. Tot i que la temporada 
ja arriba al seu terme, el cert és 
que els igualadins no volen baixar 
la guàrdia, i si bé no s’intentarà 
cap construcció inèdita, el cert és 
que si les coses anessin bé es po-
dria assolir la millor actuació en les 
quinze temporades de la colla, tota 
vegada que en el programa morat 
hi podria figurar també el cinc de 
set i el tres de set per sota.

A Òdena, interessant 
xerrada preventiva dels 
usos d’internet

El dijous 29 d’octubre a l’Espai 
del Telecentre d’Òdena es va 

realitzar una xerrada informativa 
anomenada Internet Segura que 
va impartir un agent dels Mossos 
d’Esquadra qui va explicar moltes 
de les maneres per evitar estafes, 
sobretot a través d’Internet.

Abans que el professional 
de seguretat fes les explicacions 
corresponents, el regidor de Te-
lecomunicacions de l’Ajuntament 
d’Òdena Jaume Xaus va introduir 
l’acte donant la benvinguda a la 
vintena d’assistents.

En aquesta xerrada, definida 
de molt interessant, es va parlar 

de la feina feta per la policia cien-
tífica a nivell d’Espanya. En aquest 
sentit l’agent va explicar que des-
carregant una pel.lícula pot ser 
que fins després no veguem el 
contingut real, i per tant il.legal 
(com per exemple una pel.lícula 
pornogràfica). En un cas d’aquests 
el que s’ha de fer és denunciar i 
passar l’arxiu a comissaria.

A la xarxa informàtica hi ha 
més perills dels què ens poguem 
imaginar. Uns molt bons profes-
sionals en informàtica poden fer-
se passar per entitats bancàries i 
demanar-nos els dígits del nostre 
compte corrent, per exemple, i en 
aquest moment, pensar que estem 
en la pàgina web autèntica i ha-
ver-la pifiat.

Aspectes que s’utilitzen com el 
Factbook són uns dels espais en els 
que l’agent va demanar precaució. 

Un entre molts d’altres aspec-
tes que cal tenir en compte, a tra-
vés d’Internet, és a l’hora de confi-
ar en pàgines que no siguin ofici-
als, per treure bitllets d’avió o fer 
reserves en hotels, per exemple.

A l’acte es va parlar dels avan-
tatges i dels inconvenients d’utilit-
zar Internet. 

Mòbil 636 31 92 16
www.epsenginyeria.com

Jordi Morera
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Festes Culturals de la Pobla
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www.hyundai.es | 902 246 902

Encara ets a temps d’aprofitar el Pla 2000E i conduir un Hyundai,
una de les marques més fiables del món, a un preu immillorable.
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des de 10.325€des de 7.775€
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MILLOR QUALITAT
J.D. POWER 2009

Fins a
sense límit de quilometratge

A N Y S5 DE GARANTIA

Diumenge a la tarda, i dins de 
la programació de les Festes 

Culturals, l’escenari de l’Ateneu 
Gumersind va acollir la represen-
tació de l’obra “La ruta del coles-
terol”, de M. Dolors Ribas, i que va 
anar a càrrec dels actors del Grup 
de Teatre de Capellades. És una 
comèdia però amb un rerefons 
dramàtic que relata l’aventura 
d’un grup d’amigues per aconse-
guir diners perquè al marit d’una 
d’elles li facin una colonoscòpia 
amb un metge privat abans de fer-
li per la Seguretat Social. 

La propera proposta inclosa 
dins de les Festes Culturals serà el 
diumenge 29 de novembre a les 6 
de la tarda a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal, amb un concert a càrrec 
de l’Agrupació Coral la Llàntia, 
d’Igualada. En el marc d’aquest ac-
te es presentarà el llibre “Agrupa-
ció Coral la Llàntia. Tres segles de 
cant XIX, XX i XXI”. Amb aquesta 
activitat es clourà la programació 
cultural que es va iniciar el mes de 
setembre i que organitza la Regi-
doria de Cultura de l’Ajuntament.

Xerrades dels Mossos a 
l’IES Pla de les Moreres

El passat mes d’octubre, a l’IES 
Pla de les Moreres de Vilanova 

del Camí es van dur a terme una 
sèrie de xerrades didàctiques per 
part d’oficials dels Mossos d’Es-
quadra.

Els temes tractats giraven al 
voltant d’aspectes d’interès soci-
al pels alumnes dels diferents ni-
vells d’ESO i Batxillerat: Prevenció 
de conductes discriminatòries (1r 
ESO), drogues (2n ESO), internet 

segura (3r i 4t ESO) i violència mas-
clista (1r i 2n de Batxillerat).

Les xerrades van anar acompa-
nyades de projeccions d’imatges 
per il.lustrar i concretar cada un 
dels aspectes que s’anaven comen-
tant. Els i les alumnes van poder 
participar activament fent pre-
guntes i aportacions als diferents 
temes exposats per l’oficial dels 
Mossos.

L’Anoia es llepa els dits amb la Festa del 
Cigronet i l’Artesania Alimentària 
Restauradors, cellers i pastissers de la comarca exhaureixen 
existències i serveixen 1.800 plats, 1.200 copes i 600 postres 

Ni tan sols el fort vent va des-
animar els anoiencs i anoien-

ques a abocar-se, diumenge, a una 
nova edició de la Festa del Cigro-
net i l’Artesania Alimentària, orga-
nitzada conjuntament pel Consell 
Comarcal, el Consorci per a la Pro-
moció Turística de l’Alta Anoia i 
el Gremi d’Hostaleria i Turisme de 
l’Anoia (GHITA).

Així, nombroses persones d’ar-
reu de la comarca van passejar per 
la plaça de Cal Font d’Igualada i 
van degustar els exquisits i origi-
nals plats que dissets restauradors 
de la comarca van elaborar amb 
el popular Cigronet. En total es 
van servir fins a 1.800 tastets. Els 
restaurants participants van ser 
el Castell de Rubió, Ca l’Escolà, 
Restaurant Dream’s, Xarop’s, Ra-
có dels Traginers, Robin, Scorpia, 
Samuntà, Bar Tarragona, Restau-
rant Dusfort, El Quinqué, Cafete-
ria Salus, El Cafè de l’Ateneu, Les 
Olles, L’Eucaria, Nou Urbisol i Cal 
Macarró.

A més, els cellers Pagès En-
trena, Can Feixes, Bohigas, Ivan 
Saldanya, Torrens Moliner, Puig 
Romeu i Cal Macarró tampoc no 
van parar de servir vi i cava, un 
total de 1.200 copes. Així mateix, 
es van servir 600 postres. El Gremi 
de Pastisser va elaborar el tradi-
cional pastís de Cigronet i també 
una original piruleta de xocolata 
amb Cigronet. Hi van participar 
Pastisseria Pla, Pastisseria Fidel Ser-

ra, Pastisseria Jordi, Pastisseria La 
Gourmandise, Pastisseria Garriga i 
Òscar Pastisser.

A part de la jornada gastro-
nòmica, la Festa del Cigronet i 
l’Artesania Alimentària de l’Ano-
ia va incloure diverses activitats 
que també van registrar una molt 
bona assistència. Així, durant tota 
la jornada es van succeir les actu-
acions musicals, els espectacles, 
els tallers i d’altres activitats a la 
plaça. Una de les més destacades 
va ser la demostració de diversos 
oficis vinculats a l’Anoia (paper, 
ceràmica, cuir i pell, telers i fà-
briques). Els artesans, provinents 
en la seva gran majoria de la co-
marca, van fer una valoració molt 

positiva de la seva participació en 
la festa.

També van tenir un molt bo-
na acollida els tallers infantils de 
manualitats estretament vinculats 
a la comarca, en què els nens i ne-
nes van poder demostrar les seves 
habilitats amb el cuir, la ceràmica 
o la papiroflèxia; l’original espec-
tacle de música de la pianola, un 
instrument absolutament inèdit, i 
l’actuació de la Banda Doctor Jazz 
Friends Dixieland, així  com l’espec-
tacle de trapezi, malabars, humor i 
tècnica “Dani Thomas, Circ de les 
Delícies” i els sorprenents jocs del 
professor Franz de Copenhage.

Les excel·lents xifres assoli-
des consoliden una festa que té 
ja un paper clau en la promoció 
de la gastronomia anoienca. Ai-
xí van coincidir a destacar-ho les 
autoritats presents a la inaugura-
ció: Marc Castells, president del 
Consell Comarcal de l’Anoia, M. 
Àngels Gabarró, regidora de Re-
lacions ciutadanes, Desenvolupa-
ment i Ocupació, Comerç i Turisme 
Ajuntament d’Igualada, Josep M. 
Palau, Director dels serveis terri-
torials de la Catalunya Central del 
Departament d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa, Pere Masana, 
president del Consorci Alta Anoia, 
Jordi Mercader, vicepresident del 
Consell Comarcal de l’Anoia, Pere 
Santos, president GHITA, i les di-
putades al Parlament de Catalunya 
Teresa Estruch i Marina Llansana.
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La consellera Marina Geli posa la primera pedra del 
futur heliport de l’Hospital d’Igualada
Divendres passat es va col·locar 

la primera pedra del que ha 
de ser el futur heliport de l’Hospi-
tal General d’Igualada, en un acte 
que va comptar amb la presèn-
cia de la consellera de Salut de la 
Generalitat, Marina Geli, i l’alcalde 
d’Igualada, Jordi Aymamí.

L’heliport es construirà al sos-
tre de l’edifici, just damunt de 
l’entrada de l’àrea ambulatòria. 
De tota manera, aquesta no és 
una novetat, ja que s’havia previst 
al projecte arquitectònic de l’Hos-
pital. Pel que fa a la plataforma 
de l’heliport, aquesta tindrà un 
diàmetre de 18 metres i comptarà 
amb una estructura octogonal que 
compta amb una àrea de seguretat 
de 3 metres. Les obres començaran 

abans d’acabar l’any i tindran una 
durada de 6 mesos.

La consellera de Salut, Marina 
Geli, va explicar que aquest heli-
port “culmina el projecte de l’Hos-
pital d’Igualada. Per això, podríem 
parlar de l’última pedra enlloc de 
la primera”. En aquest sentit, va 
deixar clar que el servei d’urgèn-
cies amb helicòpter ha augmen-
tat els últims anys de manera que 
l’heliport permetrà fer sortides i 
arribades amb més comoditat, ja 
que la connexió entre l’heliport 
i l’interior de l’Hospital estaran 
comunicats directament. Geli va 
apuntar que “en els últims anys ha 
crescut molt la utilització de l’heli-
còpter medicalitzat, per això pre-
teníem tenir un heliport propi. El 

cert és que ens anirà molt bé i que 
per aquest motiu hem col·locat la 
primera pedra”.

Per la seva part, l’alcalde 
d’Igualada, Jordi Aymamí, va 
insistir en el fet que aquesta és 
l’última peça del trencaclosques 
de l’Hospital i que permetrà que 
Igualada segueixi fent un servei de 
país atenent les emergències que 
passen moltes vegades al voltant 
de l’autovia A-2: “Ens calia tenir 
una referència des del punt de vis-
ta de la capacitat de donar respos-

tes a les nostres emergències. Ho 
hem fet sempre i ho hem fet bé. 
D’aquí han sortit grans professio-
nals en l’àmbit de les emergències 
d’aquest país”. També es va apun-
tar que “volíem donar resposta, 
des de la conselleria, a aquesta de-
manda de l’Ajuntament i del propi 
Consorci Sociosanitari de l’Anoia. 
Per això des del primer moment 
vam dissenyar un heliport d’aques-
tes característiques”. Aymamí va 
recalcar que aquestes passes les 
posen com a “vocació de servei a 

un territori i, sobretot, a tota la 
nostra ciutadania. Per tant, aquest 
és un motiu de gran satisfacció per 
a aquest alcalde però sobretot pel 
puzzle que conforma un gran pro-
jecte de ciutat i de país que es van 
completant”.

Com a anècdota, cal explicar 
que la primera pedra no es va en-
terrar com és habitual en aquests 
actes, sinó que es va elevar amb 
una grua fins al terrat de l’edifici, 
que és on es construirà l’heliport.

Felicitem a L’ENLLAÇ 

pel número 400 i 

desitgem que segueixin 

progressant en el camí 

encetat fa vuit anys
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Dos nous espais urbans a Montbui

✓ Seients lliscants.

✓ En escuma d’alta qualitat.

✓ Respatllers reclinables.

✓ Més de 80 teixits per escollir.

✓ Fabricat a la mida que vostè desitgi.

BOTIGA: Pol. Ind. Piera Ctra. de Capellades a Martorell, Km 9 - Nau13 - 08784 PIERA

FÀBRICA: Pol. Ind. Piera C/ Copérnico, 40 - Nau 5 - 08784 PIERA

NOVA BOTIGA: C/ Eduard Toldrà, 32 - VILANOVA I LA GELTRÚ

Súper oferta 
 892€

IVA i trasport inclòs

Tel. 93 776 22 50 - Fax 93 776 04 54

www.sangotapicerias.com

e-mail: info@sangotapicerias.com

Diumenge passat, en una gèlida 
matinal, va tenir lloc l’entrena 

de dos nous espais de Montbui: 
el carrer d’Òdena i plaça José Fer-
nández.

Un centenar de persones van 
aplegar per estrenar aquests dos 
nous carrers, que configuren la 
nova “porta d’entrada” al barri 
del Pi.

Primerament es va fer l’estre-
na de l’espai públic dedicat a Jo-
sé Fernández Peña, més conegut 
popularment com a Pepe Bigotes. 
Malgrat la seva edat -80 anys- Fer-
nández va assistir a aquest emotiu 
acte, on es va descobrir un mo-
nòlit dedicat a la seva figura. L’al-
calde Teo Romero va voler agrair 
“la magnífica tasca feta per un 
ciutadà exemplar com ha estat per 
nosaltres Pepe Bigotes, una per-
sona que va contribuir sempre a 
millorar la vida del nostre municipi 
per la seva implicació en les festes 
de Montbui i per haver contribuït 
amb el seu esforç a millorar-les”. 

Romero va destacar que “és 
molt important haver pogut fer 
aquest homenatge en vida a una 
persona que ha contribuït amb el 
seu civisme i treball d’artista a fer-
nos la vida millor”. 

Una emotiva foto de família va 
cloure aquest homenatge, que tin-
drà continuïtat quan s’inaugurin 
properament la resta d’espais de 
la Unitat d’Actuació barri del Pi,

I a continuació es va realitzar 
l’acte protocol·lari d’inauguració 
del nou carrer d’Òdena, el qual 
està ubicat tot just a l’entrada de 
Montbui --al costat del pont de 
la Palanca--. L’acte va anar a càr-
rec de l’alcalde montbuienc Teo 
Romero i del d’Òdena Francisco 
Guisado, que van mostrar la seva 

voluntat que aquest gest serveixi 
per estrènyer encara més els lli-
gams entre ambdós municipis.

Teo Romero va destacar que 
“avui estrenem un carrer amb 
el nom d’un dels municipis que 
serà fonamental per a la Conca 
d’Òdena i la comarca de l’Anoia. 
Òdena té ara mateix els projectes 
més importants que poden ajudar 
al desenvolupament de la nostra 
comarca i sobre tot que pot ajudar 
a pal·liar el gran problema que ens 
preocupa: la lluita contra l’atur. 
Tant de bo el nom d’Òdena vagi 
lligat a progrés, a creació de llocs 
de treball, també per a la gent de 
Montbui”.

Teo Romero va lloar la tasca 
de Guisado com a alcalde odenenc 
de qui va dir “que sempre ha mi-
rat més enllà, ha tingut una visió 
oberta del seu municipi, contràri-
ament a la que altres voldrien. És 
molt important el paper d’Òdena 
en els reptes de futur de la nostra 
comarca i des de Montbui en som 
conscients. Compartim la mateixa 
sensibilitat per treballar per l’inte-
rès general i per aconseguir que el 
conjunt de la Conca d’Òdena pu-
gui sortir de la difícil situació que 
estem passant”.

De la seva banda l’alcalde 
odenenc va agrair que “Montbui 
dediqui un carrer a Òdena, quan 
no som municipis limítrofes. Això 
vol dir molt. Ambdós som part de 
la Conca, però el treball en comú 
que fomenteu des de Montbui i 
el lligam de germanor d’aquest 
gest vol dir molt. Entenem que hi 
ha moltes coses que ens uneixen. 
Treballarem perquè també hi ha-
gi un carrer dedicat a Montbui a 
Òdena”

La inauguració va comptar 
amb la presència de bona part 
de l’equip de govern municipal 
de Montbui, l’alcalde i regidors 
d’Òdena, així com també les pubi-
lles de Montbui.

Sortida dels Amics de 
l’Òpera d’Igualada 
a Sant Cugat

Divendres passat l’Associació 
Amics de l’Òpera d’Iguala-

da va realitzar la primera sortida 
d’enguany a l’Òpera.

La representació a l’Auditori 
de Sant Cugat de l’Òpera ‘Il Pirata’ 
de Bellini, va suposar doncs una 
bona ocasió per gaudir d’aquest 
espectacle total de la mà de la 
producció dels Amics de l’Òpera 
de Sabadell. 

En conjunt, tant l’Orquestra 
Simfònica del Vallès com els can-
tants van oferir un espectacle de 
gran qualitat. Més concretament, 
la soprano Saioa Hernandez va 
brillar en aquest paper complexe 
i dens de la protagonista Imogene 
amb una suficiència més que nota-
ble en els registres més aguts i en 
les agilitats.

El tenor Albert Casals en el pa-
per del Pirata va mostrar un co-
lor de veu i una col.locació molt 
ben timbrada, tot i que en alguns 
aguts rellevants li va faltar brillan-

tor, i potser un tant de dramatisme 
propi d’una veu més consistent per 
al personatge.

Destacar el baríton Ismael Pons 
en el paper del duc, amb una veu 
robusta i una interpretació convin-
cent del personatge.

També el Baix debutant Marc 
Pujol va oferir uns registres pro-
funds sorprenents en un cantant 
tant novell, i va donar el carisma 
de l’ermità plenament, tot i que 
amb certs problemes per controlar 
l’excessiu vestuari.

Front als excessos de roba i 
perruques, cal destacar en canvi 
la sobrietat de la posada en esce-
na, sorprenent i de bona factura 
però massa estàtica i reiterativa en 
aquest vermell esclatant del fons i 
les escales durant tots els actes de 
la representació. 

En resum una bona vetllada 
per encetar aquesta vessant de la 
nostra activitat.

Properament us anirem infor-
mant dels actes previstos per al 
curs 2009/2010 als que ja us convi-
dem des d’ara.

Com segurament sabeu, l AOI 
té com a objectiu la promoció de 
l’òpera a Igualada i comarca a l’en-
sems que la divulgació i suport als 
músics i cantants locals que treba-
llen en el món de la lírica i el cant, 
a través d’activitats com aques-
tes sortides a les representacions, 
xerrades sobre temes operístics i 
musicals i activitats de divulgació i 
promoció diverses.

Isidre Prat



10 MIRANT ENRERE 12 de novembre de 2009

400Felicitats pels 400 i 

que siguin molts més!

Ajuntament de Vallbona d’Anoia

Preparant les millores 
de la carretera Igualada-
Santa Coloma de Queralt
El Departament de Política Ter-

ritorial i Obres Públiques ha 
iniciat la licitació de la redacció 
dels estudis per al condicionament 
de l’itinerari entre Igualada i San-
ta Coloma de Queralt. Aquesta 
actuació comportarà l’eixampla-
ment i millora de traçat al llarg 
d’un recorregut de 20 quilòme-
tres, amb una inversió estimada en 
35 MEUR. 

El tram que ara s’impulsa té 
discorre pels termes municipals 
de Santa Coloma de Queralt, 
Argençola, Sant Martí de Tous, 
Santa Margarida de Montbui, 
Jorba i Igualada. El traçat s’inicia 
a la sortida del nucli urbà de Santa 
Coloma de Queralt, a la C-241d, 
i finalitza a la futura ronda Sud 
d’Igualada, de la qual el DPTOP 

conclourà l’estiu vinent les obres 
de la primera fase i ha aprovat 
recentment els estudis per a la 
segona fase. Ara, ha engegat la 
licitació de la redacció de l’estudi 
informatiu i l’estudi d’impacte am-
biental del condicionament de la 
resta de l’itinerari, fins a Igualada. 
Aquests estudis, que es redactaran 
durant l’any vinent, analitzaran 
diversos traçats possibles, per tal 
de sotmetre’ls posteriorment al 
procés d’informació pública.

El DPTOP té actualment en 
tramitació ambiental els estudis 
de la millora de la C-241d entre 
Montblanc i Santa Coloma de 
Queralt, de 25 quilòmetres, i en 
redacció els estudis específics cor-
responents a les variants de Pira, 
de Sarral i de Rocafort de Queralt.

CiU-Igualada denuncia la mala gestió 
del govern amb les piscines de la ciutat
“Igualada passa de tenir dues piscines reglamentàries a una, 
per la manca de previsió del govern de l’Entesa”

En el ple d’aquest dimarts, el 
grup municipal de CiU a l’Ajun-

tament d’Igualada ha denunciat 
la imprevisió i la mala gestió del 
govern socialista amb les piscines 
de la ciutat, ja que lgualada comp-
tava fins ara amb dues piscines 
reglamentàries per donar resposta 
a la llarga tradició de la pràcti-
ca competitiva de la natació, tant 
vinculada a l’activitat del Club 
Natació Igualada com a la pràctica 
esportiva i de salut individual de 
molts ciutadans igualadins.

La regidora Maria Senserrich 
va recordar al govern socialista de 
la ciutat que fent la piscina no re-
glamentària perdem nivell compe-
titiu per als esportistes igualadins, 
i el que és més greu, hem perdut 
200.000 euros de la subvenció 
que la Generalitat havia donat a 
la nostra ciutat, per no complir 
els requisits contemplats en el Pla 
d’instal·lacions i Equipaments de 
Catalunya.

Com a conseqüència de tot 
això, a més a més, els nedadors 

del Club Natació Igualada hauran 
d’anar a entrenar a Les Comes des-
plaçant així als actuals usuaris de 
natació recreativa d’aquesta instal.
lació, que davant la manca d’espai 
no tindran més remei que canviar 
de piscina.

Aquest últim fet no només 
provoca el malestar del usuaris de 
Les Comes, sinó que a més els su-
posarà un cost més elevat, ja que 
a títol d’exemple el preu d’una 
entrada individual a Les Comes 
és de 4,50 euros i al complex del 
Puigcornet és de 10 euros.

Maria Senserrich va recordar 
que no és veritat, com ha dit el go-
vern de l’Entesa, que aquest nou 
complex no suposa un cost per als 
igualadins.

Tal com consta en el docu-
ment de concessió administrativa, 
l’Ajuntament haurà de pagar a 
l’empresa Anoia Esports SL la xifra 
de 200.000 euros cada any amb 
un increment del 3% anual. En 
aquest sentit, Senserrich va apun-
tar durant el ple el cost que tindrà 

aquesta piscina per als ciutadans 
igualadins: “els diré que, fent el 
càlcul, al cap de 25 anys l’Ajun-
tament haurà pagat a aquesta 
empresa 7.300.000 euros com a 
concessió, i a aquesta quantitat 
s’ha de sumar una altra de sub-
venció inicial de l’ajuntament de 
700.000 euros i 500.000 euros més 
que la Generalitat havia concedit 
a l’ajuntament d’Igualada, la suma 
de totes aquestes aportacions ens 
dóna un valor de 8.500.000 euros 
del total de 9.000.000 que costa 
aquest nou complex”.

CiU a Igualada exigeix a l’Ente-
sa que governi la ciutat pensant en 
el futur i en les persones, recorda 
que una piscina reglamentària pot 
ser recreativa però una recreativa 
no pot ser reglamentaria, lamenta 
la situació en que es troben ara 
els actuals usuaris de Les Comes i 
s’ofereix al govern de la ciutat per 
buscar conjuntament una sortida 
favorable a aquesta situació. 

Sopar anyal del soci amic del tren
Prop de setanta socis dels Amics 

del Tren d’Igualada, ens vàrem 
aplegar al voltant de la taula el 
dissabte el vespre al restaurant 
Scorpia. Buscant sempre poder 
oferir als nostres socis novetats en 
els nostres sopars anuals, creiem 
que aquesta vegada va ser del tot 
ben nova. Bon preu i lloc adequat 
i amb la novetat aquest vegada de 
la participació de la tuna Novau-
nió que al final de l’àpat ens obse-
quià amb un bon recull de cançons 
“tuneres”. 

Un cop més no sabem com 
agrair a Casa Franquesa pel detall 
que te cada any a tots i cadascun 
dels socis  que ens acompanyen al 
sopar igual com Floristeria Kentia 
que sempre ens sorprèn, a tots ells 
moltes gràcies.

El nostre president, en Francesc 
Farrés ens encoratjà a continuar 
lluitant pel nostre tren a veure si 
aviat podem veure algún canvi im-
portant, perquè s’hi està treballant 
de valent. Va  agrair a tots els socis 
la seva presència, sense ells sabem, 
no seria possible.

També va voler donar les grà-
cies a totes aquelles persones que 

d’una manera o altra fan possible 
tirar endavant per ordre alfabè-
tic són: Núria Arderiu, Carme Bo-
nastre, Maria Clapera, Olga Coll, 
Francesca Pomés i Margarida Ven-
tayol per les senyores i Albert Ale-
gre, Robert Beneyto, Toni Casals, 
Xavier Cuèllar, Quim Fusté, Carles 
Galimany, Josep Gumà, Quim 
Grau, Josep Margets, Jordi Ortega, 
Ramon Prats, Quim Sans, Josep Tol-
rà, i Edgar Thomsen pels senyors, a 
tots ells el nostre agraïment.

Es rifà el centre de cada tau-
la i se’ns invità a endevinar una 

prova de mates amb 1.500 euros 
de premi. Com que euedà desert 
en no endevinar-ho ningú, es va 
decidir guardar el premi per l’any 
vinent…

No cal dir la bona armonía que 
regnà tota l’estona i el bon fer de 
tothom. Esperem ara el pròxim 
sopar del Ferroviari que es farà 
pel mes que ve i així  fer una pau-
sa per les festes nadalenques del 
desembre i any nou. També rebre 
com cada any la felicitació del So-
ci.

Amics del Tren d’Igualada

La Llàntia va ser present 
a la Festa Major de Sant 
Martí de Tous
El passat 31 d’octubre, a les 6 

de la tarda, La Llàntia va actu-
ar a l’església parroquial de Sant 
Martí de Tous. L’acte formà part 
dels organitzats per l’ajuntament 
de la localitat amb motiu de la 
Festa Major.

El públic gaudí d’un bon con-
cert i ho demostrà amb els seus 
reiterats aplaudiments. Persones 
que feia molt temps que no senti-
en els cantaires de La Llàntia, ma-
nifestaren la complaença de haver 
escoltat un repertori allunyat del 
que les corals tenien per costum 
interpretar anys enrera, que reves-
tia un tarannà, diguem-ne, seriós 
o solemne. Efectivament, sense 
oblidar aquelles obres de valor 
indiscutible, la coral igualadina, 
de la mà de Josep Montaner, ha 
incorporat peces de caire festiu o 
lleuger, que per la seva qualitat 
han esdevingut també clàssiques, 
immortalitzades per grans intèr-
prets com poden ser Kraus, Pa-
varotti, Carreras, Serrat, etc., i que 
els assistents als concerts podri-

en taral·lejar perquè les coneixen 
prou bé. És un repertori variat que 
juntament amb les nostrades sar-
danes, inclou romances napolita-
nes, fragments de sarsueles, cançó 
catalana, temes d’amor i altres.

En el recital intervingue-
ren com a solistes Gustau Rubio, 
Jaume i Agustí Bernadí, i Josep 
Bernadí (sotsdirector) amb l’acor-
dió. Va ser acompanyat al teclat 
per Mònica Carvajal i dirigit per 
Josep Montaner.

Assistiren a l’acte David Al-
quézar i Pau Mir, alcalde i regidor 
de cultura i festes, respectivament, 
de l’ajuntament de Tous, els quals 
van oferir uns presents a la coral 
que recollí el seu president Ramon 
Vergés, qui va correspondre lliu-
rant uns llibres de la historia de La 
Llàntia.

Després del concert, els com-
ponents de la coral van ser obse-
quiats amb un participat refrigeri. 

F.A.S.

250.000 euros per al Centre 
Paleontològic dels Hostalets de Pierola
El grup parlamentari d’ERC 

a Madrid ha aconseguit que 
s’aprovés una esmena als pressu-
postos generals de l’estat per dotar 
amb 250.000 euros el finançament 
del projecte del Centre Paleon-
tològic dels Hostalets de Pierola. 
Aquesta nova partida es sumarà 
a la subvenció dels fons europeus 
FEDER amb la qual ja comptava el 
futur centre.

La nova dotació econòmica 
posa de manifest i reforça el ca-
ràcter supramunicipal del projecte, 
tal i com planteja l’actual Govern, 
i reflexa la gran tasca realitzada 

per aconseguir la creació del futur 
Centre de Paleontologia.

L’alcalde dels Hostalets, Jordi 
Calpe, vol agrair especialment la 
implicació de tots els que han par-
ticipat d’aquesta negociació, així 
com el suport rebut de les adminis-
tracions que, fins al moment, han 
cregut en el projecte: els depar-
taments de Cultura i Turisme del 
Consell Comarcal, les conselleries 
de Governació, Cultura i Turisme 
de la Generalitat i l’executiva Co-
marcal d’ERC i el grup Parlamen-
tari a Madrid, que ha culminat la 
negociació.

Es tracta d’una gran notícia 
per als Hostalets de Pierola, que 
veu més a prop el futur centre que 
esdevindrà un espai determinant 
per a la projecció del municipi.
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Els Grallers d’Igualada, a la cercavila de 
la Festa Major de Tous
Dissabte passat, el grup Grallers 

d’Igualada va actuar en la cer-
cavila organitzada dins dels actes 
de celebració de la Festa Major de 
Sant Martí de Tous.

La jornada començà amb un 
bon esmorzar per preparar-se per 
al fred i el vent que més tard fa-
ria acte de presència. A ¼ d’11 
començà la primera cercavila pels 
carrers de la població, tot passant 
per la plaça de l’Ajuntament, on 
esperaven les autoritats per tal de 
fer tots junts el trajecte fins la pla-
ça de l’Església. Allà hi havia la 
plantada de gegants (els de Tous, 
els d’Igualada i els del Poble Sec 
d’Igualada). La mala fortuna féu 
que un cop de vent tombés els sis 
gegants i caiguessin al terra. Per 
sort no s’han de lamentar danys 
personals, però sí materials: els ge-
gants del Poble Sec foren els que 
sortiren més mal parats, a l’igual 
que un dels tabals del grup de gra-
llers, que parà la caiguda d’un dels 
gegants (en Ferran). 

Un cop finalitzada la missa es 
procedí a ballar el “Ball de Fai-
xes de Sant Martí de Tous”, on 
tres colles el realitzaren al ritme 

de la melodia tocada pels Grallers 
d’Igualada i després s’inicià la cer-
cavila fins la plaça de Fàtima amb 
els Gegants de Tous i els d’Iguala-
da. Acabada la cercavila, un nou 
“Ball de Faixes”, aquest cop amb 
quatre colles.

Tot i el fred i el fort vent amb 
què s’acabà l’acte, l’actuació es 
considera un altre èxit, confirmant 
un cop més la bona coordinació i 

bon rotllo entre el grup Grallers 
d’Igualada i l’Agrupació Cultural 
Dessota.

Grallers d’Igualada segueix 
amb els seus “Tocs” de celebració 
dels 20 anys d’existència del grup, 
i ja es prepara per al pròxim que 
tindrà lloc a Igualada durant els 
actes de la Festa de Sant Faust (un 
TOC per Sant Faust). 

www.grallersdigualada.cat

Del Ple de l’Ajuntament de Tous

Tous aprova la moció de 
suport a les consultes 
populars per la 
Independència

Durant la celebració de l’últim 
Ple municipal del consistori 

tousenc es va aprovar, a instàn-
cies del grup d’ERC, la moció de 
suport a les consultes populars per 
la independència de Catalunya, 
convertint Tous en el 7è munici-
pi de l’Anoia on s’aprova aques-
ta moció. La proposició del grup 
republicà va ésser ratificada grà-
cies els 5 vots favorables, els tres 
d’ERC i dos de CIU, i 4 abstencions, 
dues del PSC i dues de CIU.

Amb tot, durant la reunió ple-
nària, el grup del PSC va presentar 
una moció de defensa de l’Estatut 
d’Autonomia i de l’ordre jurídic ac-
tual, que va guanyar per 8 a favor 
i una abstenció de CIU. El vot del 
grup municipal d’Esquerra de Sant 
Martí de Tous, va ser argumen-
tat tot expressant “que la moció 
que ara hauríem d’estar votant, 
s’hauria de referir a la proposta 
de reforma de l’Estatut aprova-
da pel Parlament de Catalunya el 
30 de setembre de 2005 pel 90 % 
dels vots emesos en l’hemicicle, i 

no a les restes que varen quedar 
després que el govern espanyol 
hi passés el ribot, i el pacte Mas-
Zapatero, l’acabés de retallar. Res-
pectant l’ordenament jurídic vi-
gent, pensem que cal treballar per 
que una majoria social i política 
del nostre país sigui partidària de 
l’emancipació de l’estat espanyol, 
i en l’exercici del dret d’autodeter-
minació, recollit en la declaració 
universal dels drets humans com a 
un dret per a tots els pobles, deci-
deixi precisament canviar l’ordre 
jurídic actual. Valorant doncs la de-
cisió de la majoria de catalans que 
varen anar a votar el 18 de juny 
de 2006, i tenint en compte que 
el text millora mínimament l’es-
tat anterior a ell entre Catalunya 
i Espanya, defensarem i exigirem 
el compliment de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya, com també 
votarem a favor d’aquesta moció, 
però treballarem perquè el nostre 
poble assoleixi democràticament i 
el més aviat possible allò que per-
dé per la força, un estat propi”. Prova pilot MPOC a malalts pirencs

El Centre d’Atenció Primària de 
Piera va fer la setmana passada 

una prova física a diferents paci-
ents del municipi a la pista exterior 
del Pavelló. Es tracta de pacients 
amb una Malaltia Pulmonar Obs-
tructiva Crònica (MPOC), que en 
alguns casos han tingut una inter-
venció recentment i en la qual, 
en aquesta ocasió, es valorava la 
capacitat de caminar durant un 
temps determinat i comparar els 
resultats en proves anteriors. L’ac-
tuació realitzada a diferents muni-
cipis d’Europa forma part d’un 

projecte comú anomenat EPOCAP i 
té com a objectiu extreure conclu-
sions segons una sèrie de premisses 
que van des del nivell de gravetat 
de la malaltia en cada pacient, les 
intervencions realitzades i el resul-
tat de les diferents proves. Prèvia-
ment s’havia fet un test a tots els 

participants per saber també com 
afecta la malaltia en la seva vida 
quotidiana.

Confiem que ens pugueu pu-
blicar aquest petit escrit en les vos-
tres publicacions, moltes gràcies 
per la vostra col.laboració.

Assemblea general 
ordinària de l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada

El passat dissabte 7 de novembre 
es celebrà l’assemblea general 

ordinària de l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada a l’espai Cívic 
Centre, constant dels següents 
punts: S’aprovà l’acta de la darre-
ra assemblea general, es repassa-
ren els actes celebrats durant l’any 
2009, es llegí l’estat de comptes i 
es presenta la Junta Directiva, que 
ha quedat formada per:

President d’Honor: Joan Rey. 
President: Magí Molas. Sotspresi-
dent 1r: Joan Sellés. Sotspresident 
2n: Antoni Aure. Secretària: Anna 
M. Mensa. Cap de premsa: M. 
Teresa Costa. Organització: Pere 
Pineda. Logística: Josep Pons. Vo-
cals: Pere Argelich, Montse Arge-
lich, Albert Balcells, Mireia Duran, 
Ramon Llenas, Gerard Paradell, 
Sandra Paradell, Antoni Pineda, 
Josep M. Pons i Josep M. Vilarrú-
bias.

Acte seguit es presentà un es-
bós dels actes que es faran en les 
properes festes gremials que se 
celebraran els dies 15, 16, 17, 23 i 
24 de gener de 2010, a més de la 

presentació dels nous banderers i 
les pubilles. Aquest honor s’ator-
gà, per a la bandera petita, a Sílvia 
Tomàs, i per a la bandera gran, 
Jaume Duran. La pubilla serà Ester 
Oliván i les dames d’honor Núria 
Bisbal i Sandra Paradell.

També cal fer esment que a 
tots els assistents se’ls va lliurar un 
llibret que parla de tot el procés 
realitzat per a l’adquisició de la 
Creu de Sant Jordi, que porta per 
títol: “La creu de Sant Jordi 2009 
- Pas a pas”. 

Divorcis 
de mutu acord 

per 700700 euros

Tels.  647 85 98 47  
610 70 63 09
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CARME, L’ANOIA MÉS BONICA, 
FELICITA  A L’ENLLAÇ 
EN EL SEU NÚMERO 400.

A Capellades: Espai Nadó 
i Espai Infant, noves 
propostes
Aquesta setmana s’ha iniciat una 

nova proposta, impulsada des 
del Pla Municipal d’Educació i For-
mació (PeMEF) de l’Ajuntament de 
Capellades. Aquesta iniciativa està 
adreçada a les famílies amb infants 
de 0 a 36 mesos, que estiguin o no 
matriculats a l’escola bressol.

Aquests són espais per compar-
tir una estona amb d’altres famíli-
es, amb intercanvi d’experiències, 

neguits i dubtes que sorgeixen ha-
bitualment quan es desenvolupa la 
tasca de fer de pare o mare. L’es-
pai és dinamitzat per una educa-
dora social que ajuda, guia i resolt 
dubtes que puguin sorgir. També 
és previst que puntualment s’orga-
nitzin tallers diversos, programats 
a demanda dels participants.

Les sessions s’han fet dilluns i 
dimarts l’Escola Bressol 2.

Dieta mediterrània i a un bon preu, al 
menjador del CEIP Castell d’Òdena
“Casolans el Castell” és el nom 

de l’empresa que realitza 
menjars des del 4 de setembre de 
l’any 2000, quan Aurora López i 
M. Jesús López van unir-se empre-
sarialment parlant. La M. Jesús 
va començar fent el dinar de la 
Llar d’Infants “Els vailets” fa més 
de 4 anys, i totes dues feien de 
monitores de menjador de l’escola 
d’Òdena, on una empresa de càte-
ring les tenia llogades. Els pares 
dels alumnes van proposar que 
elles dues fessin el menjar al CEIP 
Castell d’Òdena, tal com s’estava 
fent a la Llar d’Infants. D’aquesta 
manera, per poder cuinar a l’esco-
la, l’Aurora i la M. Jesús van consti-
tuir l’empresa.

Actualment gaudeixen de les 
instal.lacions de la nova cuina, que 
es va fer coincidint amb l’amplia-
ció de l’escola, amb una estructura 
molt pràctica i amb molt més espai 
que en l’anterior. Tot el menjar es 
fa del dia amb productes frescos i 
seguint les pautes que es marquen 
des del Departament d’Educació. 
També es té en compte menús per 
a celíacs, musulmans o bé si hi ha 
algú que pateix intolerància a l’ou 
o altres casos especials.

El preu del menú és de 5’65 
euros. El promig de nens que 
es queden a dinar a l’escola de 
dilluns a divendres és d’una cin-
quantena (tot i que la capacitat 
és més àmplia) i procedeixen dels 
diferents nuclis del municipi: l’Es-
pelt, barri de Sant Pere, del ma-
teix nucli d’Òdena i també d’altres 
municipis com Maians, Castellolí 
o la Pobla de Claramunt. El servei 
de menjador també inclou l’hora 
d’esbarjo que tenen els alumnes 

abans de començar les classes a les 
3 de la tarda.

En aquest curs 2009-2010 hi 
ha ajuts atorgats des de l’Ajun-
tament, tot i que des del mateix 
Ajuntament es remarca que “el 
preu d’aquest servei de menjador 
és un dels més econòmics de la co-
marca, amb producte fresc i amb 
ingredients que segueixen la cuina 
mediterrània, inclosa en el Pla edu-
catiu que se segueix al CEIP Castell 
d’Òdena des de fa dos anys”.

Jaume Ferrer, 
de nou a l’Ajuntament 
de Barcelona
El proppassat diumenge dia 8, 

van tenir lloc a l’Ajuntament 
de Barcelona els XXXII Jocs Florals 
de la Tardor - 2009. En aquesta 
ocasió es van fer a la Sala de Crò-
niques, la de les pintures de Sert. 
I un any més, hi va ser convidat el 
nostre compatrici per a fer lectu-
res de poemes premiats. Recità el 
poema guanyador de l’Englantina 
amb el títol: “Tetrabarrat”, origi-

nal de Lluís Maria Gallifa Planas; el 
primer premi AUGG “Tatuatges a 
l’ànima”, de Miquel Carrasco i Fer-
rer; l’accèssit al Tema Lliure, titu-
lat “L’endemà” de Gabriel Mora i 
Arana, i del mateix autor, l’accèssit 
al Poema Breu: “En l’estima i el 
record”, presència de Màrius Tor-
res. El mantenidor dels Jocs va ser 
l’escriptor Miquel-Lluís Muntané. 

TICAnoia, l’Associació 
d’Empreses i Professionals 
TIC de l’Anoia, ha complert 
un any d’activitat
TICAnoia va ser fruit de l’acord 

de col·laboració establert entre 
la Unió Empresarial de l’Anoia i 
el Col·legi Oficial d’Enginyeria en 
Informàtica de Catalunya, el mes 
de maig de 2008, i a partir del qual 
es va constituir, formalment, l’oc-
tubre de 2008, la Comissió TIC de 
la UEA, amb l’objectiu de crear un 

espai de reflexió i de propostes, a 
nivell comarcal, sobre els aspectes 
relacionats amb la incorporació i 
ús de les Tecnologies de la Infor-
mació i la Comunicació a les nos-
tres empreses i al nostre territori.

No has trobat L’Enllaç?
Encara hi ets a temps! 

Busca’l a internet: 
www.latossa.com

L’IES Montbui, de visita a la vall d’Aosta 
(Itàlia)
Professors i estudiants del projec-

te multilateral Comenius “Trea-
sures of the mountains” ens vam 
reunir en el primer “meeting”, 
després de l’aprovació d’aquest 
projecte per als cursos 09-11, a l’es-
cola de Courmayeur (Vall d’Aosta). 
Aquesta primera trobada dels vuit 
països participants (Itàlia, Àustria, 
Noruega, Eslovènia, Eslovàquia, 
Polònia i Turquia, a més de nosal-
tres) va servir per establir les bases 
del treball que es portarà a terme 
durant els dos propers cursos. 

En primer lloc es tracta de què 
els estudiants dels vuit països es-
tableixin lligams de comunicació 
i descobreixin els tresors de les 
muntanyes dels altres països socis 
del projecte. A continuació es van 
posar els primers geocachings al 
voltant del Montblanc igual com 
es farà, per part dels alumnes, en 
tots els països participants. Aques-
ta cacera de tresors va lligada amb 
els llocs triats en cada país com a 
tresors representatius de les nos-
tres muntanyes. Així en el nostre 
cas els alumnes de l’IES Montbui 
han posat ja el seu primer “cache” 
a la zona volcànica de la Garrot-
xa, que és un dels tresors naturals 
escollits per donar a conèixer la 
riquesa del nostre país.

L’altra part del treball a des-
envolupar són les rutes amb GPS 
que es penjaran a internet amb 

la finalitat de facilitar excursions 
interessants que donin a conèixer 
el patrimoni natural i cultural de 
cada país en el seu entorn munta-
nyenc, pensades per a joves amb 
pocs recursos econòmics i ganes de 
descobrir Europa caminant. I per 
acabar els alumnes de cada escola 
participant construiran un joc de 
taula i una versió on-line del ma-
teix també relacionada amb els 
tresors treballats.

Els principals eixos que es vo-
len treballar són els hàbits de vida 
saludables entre els joves i la ne-
cessària conscienciació d’aquests 
sobre la preservació del patrimo-

ni natural i cultural. Per aquest 
motiu es van realitzar diferents 
activitats totes elles relacionades 
amb la muntanya, com la pujada 
en funicular a la punta Hellbrun-
ner, des d’on els guies alpinistes 
italians ens van donar una lliçó de 
seguretat a la muntanya mentre 
ens passejaven encordats damunt 
la glacera del Montblanc. 

Una altra de les activitats des-
tacades va ser la visita a la ciutat 
d’origen romà d’Aosta, que encara 
conserva la muralla i part del te-
atre clàssic, i al Museu de la Mun-
tanya de Forte di Bard, obra dels 
millors dissenyadors pensada per 
explicar didàcticament els secrets 
naturals i la riquesa antropològi-
ca de les muntanyes. El viatge va 
acabar a la cosmopolita ciutat de 
Torí, que ofereix racons singulars 
per passejar entre les porxades de 
barris comercials que barregen les 
olors d’unes de les millors xocola-
tes del continent amb les de llibre-
ries de vell que amaguen autèntics 
tresors per als amants dels llibres.

IES Montbui 

Sant Magí, 109 
Tel. 93 805 06 08  
Fax 93 805 36 23
IGUALADA
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40013a JORNADA d’ECONOMIA 
de L’ANOIA

Dijous 26 de novembre de 2009, a les 19:00 hores, a la sala d’actes d’IG-NOVA 
Empresa de l’Ajuntament d’Igualada (Av. Mestre Muntaner, 86).

Presentació de l’Informe Econòmic Anual, L’Anoia 2009, 
elaborat pel Sr. Josep Maria Galí i Izard, professor titular a ESADE.

Cal inscriure’s enviant nom, cognoms, empresa o entitat, telèfon i e-mail a ignovaempresa@aj-igualada.net, 
trucant al 93 805 04 09 o bé mitjançant el formulari que podeu trobar a www.igualada.cat

CO-ORGANITZA:            AMB EL COFINANÇAMENT DE:    

Infinit ha obert portes i 
dissabte s’inaugura

Ahir dimecres, a 2/4 de 7 del 
matí, obria les portes el nou 

complex esportiu d’Igualada Infi-
nit després d’un any i mig d’obres; 
ja a aquella hora hi havia nombro-
sos usuaris amb ganes de ser els 
primers en estrenar l’equipament. 

El nou espai del Parc de 
Puigcornet ofereix diferents ser-
veis relacionats amb l’esport, l’ai-
gua i la salut. Compta amb una 
superfície de 14.000 metres qua-
drats en la qual hi ha dues piscines 
interiors i dues més d’exteriors. 
Infinit també compta amb sales de 
gimnàs, sales polivalents per fer a 
fitness, spinning o ciclisme indoor, 
saunes, jacuzzis i spa.

El nou complex esportiu també 
ofereix un ampli ventall d’activi-
tats dirigides i cursos per totes les 
edats. Infinit ja té més de 500 abo-
nats i les inscripcions segueixen 
obertes al mateix equipament.

L’entrada en funcionament de 
les noves instal.lacions provocaran 
el tancament de la piscina del Molí 
Nou i el trasllat de tota l’activitat 
de competició que fa el Club Nata-
ció Igualada a Les Comes. Alhora, 
l’activitat lúdica que fins ara aco-
llia Les Comes es traslladarà a les 
noves piscines. 

Dissabte al migdia es farà l’ac-
te d’inauguració.

S’aproven les ordenances fiscals 
amb el suport de l’Entesa i PP, 
però també de CiU
Aquesta va ser la sorpresa del 

ple de dimarts. La federa-
ció nacionalista va considerar 
correctes les tres mesures adop-
tades pel govern i el PP sobre 
l’actualització dels valors cadas-
trals aconseguint augmentar les 
bonificacions de l’IBI per a les 
Famílies nombroses, la reducció 
de la base imposable de les plus-
vàlues, i unes taxes d’activitats 
negociades a la baixa. Tot i així, 
CiU considera que si per revisar 
les ordenances fiscals s’utilitzava 
sempre l’IPC interanual, aquest 
any que ha estat negatiu, cal-
dria reduir els impostos. 

És per això, que el regidor de 
CiU, Jordi Pont, va afirmar que, el 
seu, era un Si arrossegat.

Pel que fa ERC va retreure al 
govern el mateix que CiU. El por-
taveu d`ERC, Joan Torras, consi-
dera que l’IPC negatiu és el que 
s’hauria d’haver aplicat en aquesta 
ocasió. 

Des del PP, Pere Calbó, afirma 
que el que han de saber els ciuta-
dans és que a Igualada ERC puja 
els impostos, fent referencia a la 
revisió de l’IBI impulsada el mes 
de juny amb una apujada del 2%, 
mentre el Partit Popular el que fa 
és congelar-los. 

A tot això, el tinent d’alcalde 
Jordi Riba remarca l’acord amb 
el PP, i afirma que els igualadins 
han de saber que els impostos per 
l’any vinent seran els mateixos que 
aquest any.

El punt va tenir 18 vots a favor, 
Entesa, PP i CiU, i les tres abstenci-
ons d’ERC.

Fent referència a aquest acord, 
l’alcalde Jordi Aymamí el va qua-
lificar gairebé “d’històric”, alhora 
que afirmava la votació demostra 
que “l’actitud de govern ha estat 
un actitud prudent i que l’acció 
de l’oposició ha estat una acció de 
responsabilitat”

Llansana valora molt positivament els 
50 milions d’euros que la Generalitat 
invertirà a l’Anoia el 2010
Després de conèixer les xifres 

dels Pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2010  que seran 
debatuts al Parlament la propera 
setmana, la diputada al Parlament 
de Catalunya Marina Llansana ha 
destacat que “el Govern ha estat 
sensible a la situació que viu la 
comarca i ha escoltat els precs dels 
representants al territori” ja que 
“malgrat que són uns pressupos-
tos escassos per la caiguda general 
dels ingressos, l’Anoia ha crescut 
un 31% respecte l’any passat fins 
a arribar a la xifra de 50 milions i 
mig d’euros per a la comarca”. La 
diputada anoienca vol destacar la 
inversió en educació, en infraes-
tructures i en salut a la comarca.

Per la seva banda, el portaveu 
d’Esquerra a l’Ajuntament Joan 
Torras, ha volgut valorar la impor-

tància de la partida destinada al 
Casal de la Gent Gran, que per fi 
veurà la llum, els més de 600.000 
euros per a adequacions de l’Hos-
pital Comarcal, així com la gran 
inversió per a la Ronda sud, de 
més de 13 milions d’euros. Per Tor-
ras, “d’entre tots els registres, cal 
destacar molt satisfactòriament la 
partida destinada al Casal de la 
Gent Gran, doncs aquesta era una 
demanda molt important d’aquest 
col·lectiu i també d’ERC Igualada 
des de feia anys”.

Alhora, el president d’ERC-
Anoia Josep Maria Palau, desta-
cant-ne la partida destinada a 
l’aeroport corporatiu opina que 
“després de la decisió aquest any 
del Govern d’ubicar l’aeroport a 
l’Anoia, en aquest Pressupost ja hi 
ha la primera aportació econòmica 

(de 300.000 euros) per començar a 
fer realitat l’aeroport corporatiu”. 
Aquest fet és la demostració que 
el procediment de redacció de do-
cumentació tècnica ja s’ha iniciat, 
i així, durant l’any 2010 es faran 
les documentacions i els projectes 
tècnics, per en els anys posteriors 
poder començar la construcció de 
l’equipament.
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400EMPRESA IGUALADINA NECESSITA INCORPORAR AL 
DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ/ATENCIÓ CLIENTS

AUXILIAR ADMINISTRATIVA/U 
COMERCIAL

Perfi l
-  Titulació Cicle Formatiu Grau Superior Administratiu, FP-II 

o similar.
- Persona responsable i metòdica.
- Capacitat de treball en grup.
- Coneixement d’ofi màtica.
-  Es valorara experiència prèvia en atenció i tracte amb 

clients.
- No importa edad

S’ofereix
- Contracte Laboral
- Formació a càrrec de l’empresa
- Incorporació immediata.
- Condicions econòmiques negociables.

Interessats enviar currículum amb fotografi a a L’Enllac 
Ptge. de La Tossa 8 3r / 08700 Igualada. 

Ref.: Dep. Personal /Aux. Administració

La UGT denuncia la manca de 
transparència en l’ERO de l’empresa 
Xavier Bisbal
Durant el període de consultes 

de l’ERO presentat per Xavier 
Bisbal per acomiadar 99 treba-
lladors, el bufet d’advocats Roca 
Junyent (representant legal de 
l’empresa) ha aportat la documen-
tació econòmica per argumentar 
les causes econòmiques de la sol.
licitud de l’ERO.

La UGT de Catalunya denuncia 
la manca de transparència i alerta 
que ha detectat diverses irregu-
laritats que, segons el seu parer, 
fan inviable que l’autoritat laboral 
puguin autoritzar-lo. 

Per al sindicat UGT:
- Existeixen dubtes sobre la 

fiabilitat entre la documentació 
econòmica financera aportada per 
l’empresa, i tot indica que podria 
existir una facturació B.

- Els comptes anuals 2008 es-
tan incomplets i manca l’informe 
d’auditoria.

- Els comptes provisionals del 
2009 són clarament incomplets i 
insuficients.

- Manca compte d’explotació 
per a cadascun dels negocis de 
l’empresa, ja que les activitats són 
molt heterogènies, des de la fabri-
cació de portes fins a l’explotació 
d’un gimnàs.

- S’ha presentat un pla de vi-
abilitat del tot superficial, que no 
aporta cap estudi tècnic que per-
meti saber si les mesures sol.licita-
des són adequades.

- No s’ha facilitat informació 
econòmica de l’empresa Iniciatives 
Les Gombes, SL, que manté estrets 
vincles societaris i comercials amb 
l’empresa Xavier Bisbal, SL.

Per aquestes raons, ara per 
ara la UGT de Catalunya rebutja 
l’ERO presentat en les condicions 
exposades per l’empresa en aquest 
període de consultes i reclama a 

l’empresa que pagui les mensu-
alitats que deu als treballadors 
(que porten 2 mesos sense cobrar) 
i que, un cop pagades, procedeixi 
a presentar un ERO de suspensió 
de contracte, en els següents pa-
ràmetres:

- 120 dies de duració.
- Que es presenti un pla de vi-

abilitat per a tots els treballadors 
no afectats per l’ERO.

- Que els treballadors no afec-
tats per l’ERO tinguin un compro-
mís i garantia per part de l’em-
presa de què les seves retribucions 
seran abonades puntualment.

La darrera reunió amb la re-
presentació legal dels treballadors 
estava prevista per dilluns passat.

Castanyada amb música a 
AMMA Vilanova

Els residents de la llar Amma 
Vilanova juntament amb fami-

liars i treballadors del centre, van 
celebrar plegats la castanyada, 
festa en la que no hi van faltar 

els típics panellets i la mistela. Va 
arrodonir la festa l’actuació de la 
Coral Cors Units del Casal d’avis 
d’Igualada.

Alumnes vilanovins a les 
Coves de l’Espluga de 
Francolí

49 alumnes de Cicle Superior del 
CEIP Joan Maragall de Vilanova 

del Camí, dividits en 2 grups i 
acompanyats per 5 professors, el 
Jaume, el Marc, la Mercè, la Fina 
i l’Aida, van fer una sortida a les 
Coves de l’Espluga el passat dia 5 
de novembre.

Els alumnes van visitar les Co-
ves de L’Espluga, les setenes més 
llargues del món formades en 
conglomerats, on van descobrir 
l’evolució humana des del Paleolí-
tic fins l’actualitat a través de re-

cursos didàctics  com àudio visuals, 
dibuixos, gràfics i diorames.

Aquesta va una activitat com-
plementaria a les realitzades al 
Camp d’Aprenentatge dels Mo-
nestirs situat a l’Alberg Jaume I de 
l’Espluga de Francolí.

Els alumnes van sortir d’excur-
sió pel poble tot adquirint nous 
coneixements sobre la prehistòria, 
la geologia i el món rural: Un bon 
complement a les lliçons apreses 
a l’aula.

Un nou pas en ferm de dos igualadins 
vers el sacerdoci
Divendres passat, dia 6, a la 

missa vespertina a l’església 
parroquial de la Sagrada Família 
d’Igualada, els joves igualadins 
Joan Prat i Jorba i Xavier Bisbal i 
Talló (aquest un dels col.labora-
dors de L’ENLLAÇ), varen ser insti-
tuïts acòlits al servei de l’Església 
diocesana de Vic.

Va presidir l’Eucaristia, Mons. 
Romà Casanova i Casanova, bisbe 
de la seu vigatana, acompanyat 
del rector del Seminari, Mn. Pere 
Oliva i March, també igualadí, el 
rector de la Parròquia, Mn. Jaume 
Serra i Torras, i altres preveres con-
celebrants. Als primers bancs de 
l’església hi havia els pares i demés 
familiars dels dos seminaristes, i 

altres nombrosos fidels omplien la 
nau central.

Aquell dia es feia memòria li-
túrgica dels màrtirs igualadins ma-
ristes Gaudenci, Priscil.lià i Antolí, 
i Joan Crisòstom, natural de L’Es-
pelt, beatificats  el 28 d’octubre 
del 2.007 a Roma juntament amb 
altres 491 màrtirs morts durant 
la persecució religiosa espanyola 
de l’any 1936. El bisbe, en l’ho-
milia, destacà la coincidència de 
la celebració de l’ofrena de la vi-
da per la causa de la fe d’aquests 
màrtis de forma cruenta, amb la 
d’aquests joves que la posen al 
servei de l’activitat eclesial en el 
culte, la vivència de l’Evangeli i la 
seva comunicació a tothom mit-

jançant l’evangelització. Abans de 
l’ofertori el bisbe pronuncià l’ora-
ció d’institució d’acòlits sobre els 
dos joves i els entregà significati-
vament la patena i el calze.

Aquest és un pas més, junta-
ment amb el ja realitzat el passat 
29 de maig, aleshores a l’església 
del Monestir de Sant Josep i Santa 
Teresa de les Carmelites Descal-
ces d’Igualada-Jorba, en que foren 
instituïts lectors, vers el sacerdo-
ci. Es calcula que a finals de curs 
podrien ser ordenats diaques a la 
Basílica de Santa Maria d’Igualada, 
i als inicis del següent l’ordenació 
presbiteral a la Catedral de Vic. 

Intercanvi amb alumnes alemanys a 
l’IES Joan Mercader
Del 30 de setembre al 6 d’octu-

bre, alumnes i professorat de 
la Gesschwister Scholl Gymnasium 
de Sondershausen (Alemanya) van 
ser acollits per alumnes i professors 
de l’IES Joan Mercader, d’Igualada, 
continuant amb una relació esta-
blerta fa anys per mitjà d’un Pro-
jecte Comènius. El mes d’octubre 
de 2008, els mateixos nois i noies 
alemanys ja havien acollit a Son-
dershausen  als estudiants de l’IES 
Joan Mercader.

Va fer-se una recepció a l’Ajun-
tament d’Igualada per part de la 
regidora d’educació, Montserrat 
Mateu, i es va programar una vi-
sita guiada per la ciutat d’Iguala-
da, fent especial atenció a la seva 
història. Igualment, els alumnes 
alemanys van compartir algunes 
classes a l’institut amb l’alumnat 
igualadí, se’ls va portar a visitar 
les Caves Freixenet, a Sitges, a 
Barcelona i, acompanyats per pro-

fessorat i alumnat de l’IES Joan 
Mercader que els acollia, van vi-
sitar Montserrat el passat dia 6 
d’octubre. També es va celebrar 
a l’institut un sopar de germanor. 
En definitiva, tot un seguit d’ac-

tivitats que han ajudat a joves i 
professorat alemanys a conèixer 
millor la cultura i els costums del 
nostre país. Per a l’alumnat i les 
seves famílies i per al professorat 
de l’IES Joan Mercader, l’experi-
ència ha estat molt positiva.  Des 
de l’institut es remarca que es vo-
len mantenir els contactes  amb 
centres educatius europeus a fi de 
realitzar nous intercanvis.

Recepció d’alumnes i professors alemanys a l’Ajuntament d’Igualada

www.latossa.comwww.latossa.com
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Del Ple de Vilanova del Camí

Al 2010, es congelen els impostos i 
s’incorporen més bonificacions

El Ple de l ’Ajuntament de 
Vilanova del Camí ha aprovat 

aquest dilluns, en sessió ordinària 
la modificació de les ordenan-
ces fiscals per al 2010. El govern 
ha proposat la congelació de les 
taxes i els preus públics donat 
el marc econòmic i social actual, 
especialment complicat. També 
s’han incorporat bonificacions en 
els preus dels cursos i tallers que 
s’adrecen especialment a les per-
sones grans i a les que es troben 
a l’atur. Al 2010, també es boni-
ficarà a aquells veïns que utilit-
zin energies alternatives, o bé en 
els seus vehicles o bé en l’entorn 
domèstic, per exemple, amb la 
instal·lació de plaques fotovol-
taiques.

Ricard Torras, regidor de Pro-
moció Econòmica, destaca la con-
gelació de la taxa d’escombraries, 
que enguany continua sent defi-
citària. Torras va assegurar al ple, 
que l’Ajuntament serà qui assu-
meixi el cost extra del servei, en 
benefici de la ciutadania. 

Pel que fa a l’Impost sobre 
Béns Immobles, l’IBI, les mesures 
del govern vilanoví per al 2010 
beneficiaran prop de 6.000 famíli-
es. Segons va explicar el titular de 
promoció econòmica, el govern de 
l’estat aplicarà un 1% de pujada 
lineal als municipis que han revisat 
els seus valors cadastrals. Per evitar 
que aquest augment perjudiqui les 
famílies vilanovines, l’Ajuntament 
aplicarà al 2010 un coeficient del 
0,64% que absorbirà qualsevol 
augment. D’aquesta manera, se-
gons va dir Torras, 3.109 rebuts 
baixaran, més de 3.600 es man-
tindran pràcticament igual que al 
2009 i només uns 700 pujaran lleu-
gerament. 

Després de la seva exposició, 
Ricard Torras també va posar de 
manifest que, malgrat la conge-
lació de les ordenances, la recap-
tació al 2010 serà pràcticament 
igual a la del 2009. Per això des 
del govern continuen garantint els 
serveis de qualitat. En la mateixa 
línia, Torras va anunciar que els 
pressupostos de l’exercici vinent 
seran justos i valents i contempla-
ran majors partides per a Serveis 
Socials i  Promoció Econòmica.

Llum verda al nou 
Pla de Mobilitat de 
Vilanova del Camí

A banda de l’aprovació  de les 
ordenances fiscals per al 2010 el 
Ple de dilluns va servir per aprovar 
inicialment el Pla de Mobilitat de 
Vilanova del Camí. El Pla, que es 
va presentar als grups municipals 
el passat mes de maig i a la pobla-
ció vilanovina el mes de juliol, ha 
incorporat pràcticament totes les 
propostes que s’hi han fet. Nous 
sentits de circulació, més places 
d’aparcaments per a vehicles i mo-
tocicletes, facilitats per a la circula-
ció d’autobusos... són a grans trets 
les propostes que s’han incorporat 
a petició dels regidors municipals 
o de la ciutadania. Propostes que 
no tothom veu amb els mateixos 
ulls. Les crítiques més dures al Pla 
de Mobilitat les va fer la regidora 
Imma González, que assegura que 
aquest és un Pla que no convenç a 
ningú i va assegurar que compor-
tarà més caos i més congestió per 
a Vilanova del Camí. 

El punt es va aprovar amb els 
vots favorables de tots els grups 
municipals a excepció d’IPV i d’Im-
ma González que s’hi van abstenir.

Consultes populars
El Ple de la Corporació va de-

batre també dilluns la propos-
ta d’Esquerra Republicana de 
Catalunya que plantejava la pos-

sibilitat de fer un procés de parti-
cipació ciutadana per tal d’escollir 
els projectes que es beneficiarien 
del finançament estatal del FEIL 
per l’any vinent. Tots els grups van 
coincidir en què no hi havia sufici-
ent temps material per fer-ho amb 
garanties i amb rigor ja que el ter-
mini per presentar la documenta-
ció finalitza el 31 de desembre.

Altres acords del Ple
Entre altres acords, el Ple va 

aprovar en la sessió ordinària del 
9 de novembre declarar Can Mus-
cons com a Bé Cultural d’Interès 
Local. L’acord es va prendre per 
unanimitat.

Una unanimitat que no es va 
donar en un altres dels punts que 
es va portar a plenari a petició del 
grup d’Independents per Vilanova 
que sol·licitava una auditoria 
comptable dels darrers 8 anys. La 
petició només va comptar amb el 
vot favorable del grup proposant 
i del PP.

També es van aprovar al Ple els 
preus públics aplicables al servei 
d’autotaxi, la modificació dels ar-
ticles 1, 15 i 20 dels estatuts de la 
Societat Vivers en Xarxa a l’Anoia, 
Vivex, SL; l’acceptació d’una fin-
ca situada al límit de terme amb 
Òdena i l’acceptació d’una subven-
ció per al manteniment de les llars 
d’infants municipals.

CECI obre un bloc adreçat 
a la recerca dels joves
Després de les “Jornades d’ini-

ciació a la recerca” que CECI 
Centre d’Estudis Comarcal d’Igua-
lada, Arxiu Comarcal i Biblioteca 
Central va preparar i on van par-
ticipar uns tres-cents alumnes de 
diferents Instituts ha començat el 
bloc RECERCA: Espai i Temps. Es 
pot consultar a l’adreça  http://
cecianoia.org

Aquest bloc obert a tots els jo-
ves d’Igualada i de l’Anoia que fa-
cin treballs de recerca, vol ser una 
plataforma virtual que ajudi a cer-
car informació, permeti connectar 
joves investigadors amb persones 
que tenen informació sobre temes 

específics, i presenti aportacions 
de recerca diverses.

El nom del bloc ja indica els 
seu objectiu: RECERCA: Espai i 
Temps és una eina per a qualsevol 
espai temàtic de recerca i per a 
totes les persones sigui quin sigui 
el lloc de la comarca on visquin. 
El bloc no es tanca a un temps de-
terminat sinó que intenta donar 
suport a tot tipus de consultes. 
Amb aquesta eina CECI vol oferir 
als joves d’Igualada i comarca un 
espai i un temps de recerca, de 
trobada en l’estudi i alhora obrir 
noves formes en la investigació. 

A La Pobla, interès per la 
xerrada sobre la grip A

Una norantena de poblatans 
i poblatanes van assistir, el 

divendres 6 de novembre al Tea-
tre Jardí, a la xerrada informativa 
sobre la grip A. A la conferència, 
organitzada per la regidoria de 
Sanitat de l’Ajuntament, es van 
explicar els símptomes d’aquest 
nou virus i les mesures que es 
poden prendre per evitar el con-
tagi.

La xerrada va anar a càrrec de 
l’Equip Sanitari del Consultori Mè-
dic Municipal. El metge del CAP 
poblatà, David Zumel, va explicar 
els símptomes que ocasiona aques-
ta grip, com febre alta (igual o 
superior a 38º), malestar general, 
dificultats respiratòries, manca de 
gana i tos. 

Zumel també va especificar al-
gunes de les mesures preventives 
que es poden prendre, com fer 
servir mocadors de paper per ta-
par-se la boca i el nas quan es tus 
o s’esternuda; llençar els mocadors 
de paper després de fer-los servir; 
rentar-se bé i sovint les mans, i 
mantenir una bona ventilació dels 
espais tancats. Va ser una confe-
rència informativa i que va inten-
tar tranquil·litzar la gent sobre 
aquest nou virus.

El metge va explicar que la 
campanya de vacunació s’iniciarà 
el dilluns 16 de novembre. Per a 
més informació es pot trucar al 
telèfon de Sanitat Respon 902 111 
444. 
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CURSET DE NADAL 

Horari de classe: 
Dimarts de 4 a 6 i de 7 a 9

Comencem el dia 
1 de desembre

Per INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Vine a la Pl. de l’Ajuntament, 12 1r d’Igualada 

durant els horaris de classe
Tel. 93 803 28 37

O trucar al Tel. 93 803 44 60

CUINETA
ESCOLA DE CUINA

L’Ajuntament de Màlaga visita el centre 
tecnològic de Masquefa com a exemple 
d’accessibilitat per a discapacitats
El Centre Tecnològic Comunitari 

(CTC) de Masquefa continua 
consolidant-se com un exemple a 
seguir per a d’altres administraci-
ons i institucions, fins i tot d’arreu 
de l’estat. Una delegació de l’Ajun-
tament de Màlaga va desplaçar-se 
aquest dilluns expressament fins 
a Masquefa per visitar l’equipa-
ment. El consistori andalús es va 
mostrar especialment interessat en 
l’accessibilitat del CTC i en el seu 
pioner espai amb material tecno-
lògic adaptat per a persones amb 
tot tipus de discapacitat física, psí-
quica i sensorial.

La delegació andalusa, encap-
çalada pel regidor d’Accessibilitat 
de l’Ajuntament malagueny, Raúl 
López, va ser rebuda per l’alcal-
de de Masquefa, Xavier Boquete, 
i la responsable del CTC, Carol 
Villanova. Posteriorment va recór-
rer totes les instal.lacions del Cen-

tre Tecnològic i van prendre nota 
dels diversos serveis que aquest 
posa a disposició dels vilatans i vi-
latanes, els emprenedors i les en-
titats.

Els representants de l’Ajunta-
ment de Màlaga van quedar gra-
taments sorpresos pel potencial de 

l’espai de formació i lliure navega-
ció Masquef@ula, el qual compta 
amb aparells adaptats d’última ge-
neració que permet a les persones 
discapacitades navegar a Internet, 
i fer-ho al costat de la resta d’usu-
aris, fet que afavoreix la seva inte-
gració.

Jaume Peña guanya el concurs de 
fotografia de l’Anoia 
Jaume Peña Montes ha estat el 

guanyador de la setena edi-
ció del concurs de Fotografia de 
l’Anoia convocat per l’Àrea de 
Medi Ambient i la Colla Excursi-
onista de Vilanova del Camí. La 
seva fotografia titulada “Espiga” 
feta a Pujalt, a l’Alta Anoia, va ser 
l’escollida pel Jurat del certamen 
com la millor imatge d’aquesta 
edició. El regidor de Medi Ambi-
ent, Francesc Viera s’ha mostrat 
satisfet per l’alta participació al 
concurs que enguany ha aconse-
guit més de vuitanta instantànies 
de gran qualitat. Viera creu que el 
certamen ja s’ha convertit en un 
referent a la comarca.

Miquel Ferrus Benaigues es va 
endur el segon premi amb una 

imatge del terme de Santa Maria 
de Miralles que va titular “Con-
trallum” mentre que Rosa Maria 
Hidalgo, va aconseguir el tercer 
premi amb la fotografia “Maripo-
sa y flor”.

Una fotografia del Parc Fluvial 
de Vilanova del Camí va servir per-
què Jordi Vives Sabaté s’emportés 
el premi especial per a una foto-
grafia del terme municipal vila-
noví mentre que Antonio Muñoz 
va guanyar la categoria de foto 
denúncia mediambiental amb una 
imatge titulada “Contaminació” i 
realitzada a la riera d’Òdena.

El premi especial per a una 
fotografia d’una sortida la Colla 
Excursionista de Vilanova del Camí 
va ser per a Joan Muixí, que va 

deixar constància gràfica de l’as-
cens a la Pica d’Estats en motiu del 
desè aniversari de l’entitat.

El darrer premi especial que 
s’atorga a un soci de la Colla va 
quedar desert. En aquest sentit, el 
regidor Francesc Viera, lamentava 
la poca participació dels membres 
de l’entitat donat que, a més a 
més, són coorganitzadors del cer-
tamen fotogràfic i els animava a 
prendre part de cara a properes 
edicions.

Les fotografies que s’han pre-
sentat al concurs estan exposades 
a Can Papasseit fins el proper 30 
de novembre.

Es cala foc a una 
xemeneia a Vilanova

L’explosió d’una xemeneia a la 
teulada del número 17 del car-

rer Jaume Balmes va sorprendre, 
dimarts, els veïns d’aquest barri. 
Els fets van passar sobre 2/4 de 
4 de la tarda i malgrat l’ampli 
desplaçament de bombers, tot va 
quedar només en un ensurt. Fins 
a quatre dotacions dels Bombers 
de la Generalitat i una més de la 
Policia Local es van desplaçar fins 

al lloc dels fets. Com a mesura 
preventiva, també es va tallar el 
carrer. Segons alguns testimonis 
es van sentir algunes explosions. 
Fonts de la Policia Local han confir-
mat que una xemeneia va explotar 
vàries vegades i que també s’hi va 
calar foc. La ràpida actuació d’un 
dels veïns amb un cubell d’aigua 
va facilitat que no es propaguessin 
les flames.

En marxa el servei 
d’assessorament juvenil 
de Calaf
Des del mes de setembre, la 

regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Calaf ha contrac-
tat un tècnic de joventut com-
partit, que desenvolupa tasques 
relacionades amb aquesta àrea al 
municipi. Una de les accions que 
s’ha emprès és el servei d’asses-
sorament jove, que es va posar 
en marxa aquest dimarts 10 de 
novembre. Així, el tècnic serà cada 
dimarts, de 17.00 h a 18.00 h a la 
Biblioteca de Calaf , per atendre 
els joves que vulguin plantejar-li 

consultes de tot tipus: relacionades 
amb l’educació, amb la salut, amb 
l’habitatge, d’orientació laboral, 
etc.

És previst que Calaf entri a 
principis del 2010 dins del Pro-
grama Informació i Dinamització 
als Centres d’Educació Secundà-
ria (PIDCES), de l’Àrea d’Igual-
tat i Ciutadania de la Diputació 
de Barcelona. Malgrat això, des 
d’aquest 10 de novembre ja funci-
ona aquest servei, totalment gra-
tuït.

Trobada d’alumnes de l’IES Montbui per 
anar al cinema
Dissabte de la setmana passa-

da, un grup de 13 alumnes de 
batxillerat i ESO de l’IES Montbui 
anaren al cine amb el professor de 
filosofia a veure la pel·lícula “Ágo-
ra” d’Alejandro Amenábar. La seva 
intenció era analitzar els compo-
nents històrics, filosòfics i científics 
d’una cinta que ens mostra, de 
manera brutal, la intolerància reli-
giosa que va assolar Alexandria el 
segle IV dC.

Després es van reunir en un 
bar de Cal Font per posar en co-
mú les impressions i debatre so-
bre la figura d’Hipàtia, famosa 
filòsofa, matemàtica i astrònoma 
que va ser, com el nom grec ja 
ho indica, la pensadora i cientí-
fica pagana més gran de la seva 
època. Tots els alumnes de l’IES 
Montbui van coincidir a valorar 
molt el pensament serè, que ens 
fa amants de la veritat, i la dedi-

cació a la ciència per desfer pre-
judicis i assegurar una convivèn-
cia tolerant, justa i pacífica en les 
nostres societats pluriculturals. 
Van considerar així que el record 
d’Hipàtia ha d’estimular-nos a 
elevar la nostra mirada cap a ide-
als dignes de l’ésser humà.

Castanyes i panellets al Col·legi Monalco
El passat divendres els “Peixos” 

i les “Tortugues” de la classe 
de P-3 es van convertir en casta-
nyeres i van repartir a tot el centre 
les castanyes i panellets que ells 
mateixos havíen elaborat.

També van aprofitar per ba-
llar, tots plegats, amb les cançons 
típiques d’aquesta Diada que dies 
abans havíen preparat a l’aula.

Durant tota la setmana es van 
realitzar d’altres activitats relacio-
nades amb la festivitat.

CM
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Masquefa Sense Fils ja proporciona 
Internet a 150 usuaris i 600 més n’han 
sol·licitat el servei
El Secretari de Telecomunicaci-

ons i Societat de la Informació 
de la Generalitat, Jordi Bosch, va 
destacar la decidida aposta que 
l’Ajuntament de Masquefa ha fet 
per apropar les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC) 
als vilatans i vilatanes durant la 
inauguració, divendres passat, de 
la posada en marxa de Masquefa 
Sense Fils. 

Masquefa Sense Fils permet 
connectar-se a Internet i gaudir 
d’altres serveis ja sigui des de l’or-
dinador de casa o des de qualsevol 
punt de l’exterior amb el portàtil, 
el telèfon mòbil o la PDA, gràcies 
a la xarxa wifi que l’Ajuntament 
ha instal·lat a tot el terme muni-
cipal. A més, s’hi poden connectar 
a preus realment assequibles, ja 
que l’Ajuntament n’és també el 
proveïdor.

“Pista d’aterratge”
Jordi Bosch va posar Masquefa 

Sense Fils d’exemple a seguir i va 
recordar que les TIC “només tenen 
realment sentit si serveixen per 
millorar la qualitat de vida de les 
persones, la competitivitat de les 
empreses i l’eficàcia i l’eficiència 
de les administracions”. 

Bosch també va tenir paraules 
d’elogi per al nou Centre Tecnolò-
gic Comunitari (CTC), que va aco-
llir la inauguració. Segons Bosch, 
equipaments com aquest servei-
xen “de pista d’aterratge” per a 
les polítiques de foment de les TIC 
que impulsa el Govern Català, ja 
que “ens permet donar-los més 
potència”.

Les TIC a l’abast de 
tothom

L’alcalde masquefí, Xavier Bo-
quete, va emmarcar la posada en 
marxa de Masquefa Sense Fils i del 
CTC “en la voluntat de l’Ajunta-
ment de garantir l’accés a Internet 
i les TIC absolutament a tothom, 
sense cap discriminació”. En aquest 
sentit, va fer especial incidència 
en el pioner espai amb material 
tecnològic adaptat que hi al CTC 
i que permet a persones amb tot 
tipus de discapacitat física, psíqui-
ca o sensorial navegar a Internet. 
A més, ho fan al costat de la resta 

d’usuaris, fet que afavoreix la seva 
integració social.

De tota manera, Boquete va 
afegir que gràcies a Masquefa Sen-
se Fils aquest objectiu “no s’acon-
segueix només en un local tancat 
com el CTC” sinó que “arribem a 
tot el municipi”.

També va recordar que el pro-
cés per fer realitat Masquefa Sense 
Fils --iniciat el 2003 amb una pri-
mera xarxa que interconnectava 
les dependències municipals-- “no 
ha estat exempt d’entrebancs”, ja 
que “no ha estat fàcil ni l’arriba-
da de la fibra òptica ni els tràmits 
perquè l’Ajuntament pogués ser el 
proveïdor del servei”.

Més i millors serveis
El regidor de Tecnologies de 

la Informació i la Comunicació, 
Carles Mernissi, va recordar que 
en aquestes primeres setmanes de 
funcionament Masquefa Sense Fils 
compta ja “amb 150 usuaris con-
nectats” i “més de 600 persones 
en espera”. 

També va afirmar que l’ob-
jectiu és que aquesta xarxa wifi 
“ofereixi cada vegada més serveis 
a més vilatans i vilatanes”. Entre 
les previsions de futur va destacar 

“arribar a les 2.000 llars”, ampliar 
l’ample de banda “fins a les 40 
megues el 2010”, i introduir no-
ves aplicacions “com la telefonia 
IP o que es pugui escoltar Ràdio 
Masquefa i veure Masquefa Televi-
sió on line”.

També va explicar que l’Ajun-
tament i la Secretaria de Teleco-
municacions treballen perquè els 
masquefins i masquefines puguin 
fer la prova del nou certificat 
ACTIC al mateix CTC i no s’hagin 
de desplaçar a cap altre munici-
pi. Aquesta nova titulació, amb 
tres nivells diferents (bàsic, mitjà 
i avançat) certificarà els coneixe-
ments i competències dels usuaris 
en TIC.

Jornades tècniques
La inauguració va cloure amb 

una jornada tècnica adreçada a 
regidors i tècnics municipals en TIC 
d’ajuntaments de l’Anoia i d’altres 
comarques veïnes. La cap de l’Àrea 
de Serveis Personals de Masquefa, 
Lourdes Bosch, el tècnic de l’em-
presa Binomix David Martínez, i la 
tècnica en TIC, Carol Villanova, van 
explicar-los la història, el desple-
gament tècnic i la gestió del servei 
Masquefa Sense Fils.

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

Jorba celebra la seva festa 
de la gent gran

El passat diumenge dia 9 de 
novembre, el poble de Jorba 

ha fet la festa que cada any es 
dedica a la gent gran del munici-
pi. Més de vuitanta persones van 
participar en el dinar de germanor 
i van assistir posteriorment a un 
bon espectacle teatral anomenat 
“Petit cabaret”, realitzat per part 
del Grup de Teatre de Santa Fe 
del Penedès. Les activitats es van 
desenvolupar, com és habitual, a 

la sala de la Unió Joventut Jorben-
ca, el cafè del poble, i van comptar 
amb l’assistència de la regidora 
de Serveis a les Persones, Anna 
Pérez i de l’alcalde, Josep Maria 
Palau. Posteriorment, la festa va 
continuar amb una tarda musical 
amb el Duet Sonata,  sorteig d’una 
panera i pica-pica, organitzat per 
l’Associació de Gent Gran de Jorba 
a la sala polivalent del municipi.

Cabrera d’Anoia i la FACS 
junts per l’Anoia Futur

La setmana passada  l’alcalde de 
Cabrera d’Anoia Jaume Gorrea 

acompanyat pel regidor Clemen-
te Guimerans i el president de la 
Federació Anoienca de Comerç i 
Serveis, Emili Castells, van fer una 
reunió de treball amb el Dipu-
tat de Comerç de la Diputació 
de Barcelona Xavier Florensa i el 
gerent de l’àrea de comerç Marc 
Alegre.

L’Alcalde Sr. Gorrea va plante-
jar al Diputat de comerç iniciar un 
projecte local vinculat al territori, 
on Cabrera d’Anoia pretén desen-
volupar accions per a la promo-

ció i la dinamització del municipi 
i del seu comerç, des d’una visió 
transversal, participativa i solidà-
ria. Cabrera aposta  pel projec-
te que proposa la FACS “Anoia 
del Futur” on s’hi pronostica que 
per poder afrontar amb èxit els 
propers grans reptes comarcals, 
haurem de posar-nos d’acord tot 
el territori, per determinar coor-
dinadament quines accions secto-
rials s’han de realitzar per assolir 
uns objectis que estratègicament 
afavoreixi a un desenvolupament 
equilibrat, sostenible i transversal 
no excloent.
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Per incloure el teu anunci en aquesta secció, 
cal que t’adrecis al Passatge de la Tossa, 8 - 3r d’Igualada.

* Llicenciat universitari dóna 
CLASSES DE REPÀS A CAPE-
LLADES: Matemàtiques, física, 
química, anglès, etc. Telèfon 
645 454 114.

* ES TRASPASSA TALLER DE 
FUSTERIA per jubilació. Total-
ment equipat amb molt bona 
maquinària. Telèfon 660 081 
899.

* Es necessita persona per do-
nar CLASSES PARTICULARS 
DE PROGRAMACIÓ JAVA. Tel. 
636 46 49 20 (Josep).

* 290 euros: PREU LLOGUER 
DEL LOCAL al c/ Sta. Joaquima 
Vedruna d’Igualada. 64 m2. 
Raó: 93 805 14 14.

* CLASSES D’ANGLÈS. Tots els 
nivells, preparació per al First 
Certifi cate i Advanced. També 
es fan TRADUCCIONS en an-
glès. Interessats trucar al 620 
119 105.

* ESTUDIANT DE BATXILLE-
RAT, s’ofereix per fer classes 
de reforç a alumnes de primària 
i secundària. Tel. 622 890 851 
(Albert).

* LLOGUER DE SALES per a 
celebracions i actes diversos. 
Amb diferents superfícies. Local 
molt cèntric. Tel. 93 804 30 81.

* NETEJA D’ESCALES, OFICI-
NES, etc. A PREUS ASSEQUI-
BLES. Informi’s. Tel. 610 906 
733.

* RENTEM NÒRDICS, EDRE-
DONS, MANTES... Rentem amb 
aigua i individualment. Servei 
48 hores. Estem al c/ França, 14 
(costat Buff) - Polígon Les Co-
mes, Igualada. Bugaderia Soler. 
Telèfon 696 07 06 08.

* ENSENYEM A COSIR a nenes 
i nens a partir de 6 anys. Preus 
econòmics. Horari de 5 a 7 de la 
tarda i dissabtes al matí. Telèfon 
686 346 322 (Maria).

* ¡ATENCIÓN!: ¿Demasiadas 
AVERÍAS EN SU ASCENSOR O 
MONTACARGAS? ¿Precios ele-
vados o mal servicio de mante-
nimiento? Llámenos y consulte 
nuestras ofertas para comuni-
dades, empresas y particulares 
al 630.076.279. Presupuestos 
sin compromiso.

* VENDA DE LLENYA de tot ti-
pus. Servei a domicili. Telèfon 
650 44 50 42 (Lurdes).

* ES TRASPASSA PERRUQUE-
RIA en ple funcionament. Tel. 
651 541 053.

* SENYORA CATALANA amb 
experiència S’OFEREIX PER 
CUIDAR persones grans i nens. 
Tel. 93 806 82 29.

* ANGLÈS. Professor nadiu i di-
plomat. Experimentat, amb més 
de 25 anys. Classes per a direc-
tius, adults i joves. Grups de 4 
alumnes o individuals a conve-
nir, tots els dies inclosos els dis-
sabtes. Tel. 93 803 74 57.

* GRAN OFERTA DE SAL per a 
descalcifi cadors d’aigua. Tipus:
- Tac Saldosa de Navarra.
- Ametlla Regemia 25/15.
- Ametlla Calino Sal. Com.
- Ametlla Torremar. Sal.
A 6’60 euros (IVA inclòs). Pes 
sac: 25 Kg. Trasllat inclòs. 
Tel. 608 949 966.

El Col.legi Maristes, un no 
parar!

Castanyada al bosc
El divendres 30 d’octubre tots els alumnes de Cicle Superior del Col.

legi Maristes vam anar caminant fins a un bosc d’Òdena on vem celebrar 
plegats la festa de la castanyada. Fou un dia de joc i diversió a l’aire lliure 
mentre compartíem castanyes i panellets.

Hem d’agrair la disponibilitat, servei i professionalitat del cos dels 
Mossos d’Esquadra pel seu acompanyament puntual en el tram de carre-
tera.

Visita a la Fundació Joan Miró
El dia 3 de novembre els nens i nenes de tercer del col·legi Maristes 

d’Igualada vam anar a la Fundació Joan Miró per conèixer l’obra del 
pintor que treballarem a plàstica. La guia del museu ens va explicar mol-
tes coses, ens va explicar com eren els personatges de les seves obres i 
com n’era d’actiu, als 85 anys va fer un tapís enorme que ens va agradar 
molt!!

Teatre en anglès
Dimecres dia 4 de novembre al matí, els alumnes de Cicle Superior de 

Primària del Col.legi Maristes vam poder veure, al saló de l’escola, una 
obra de teatre en anglès: Frankenstein. Aquesta, realitzada per la compa-
nyia IPA Productions, va oferir als alumnes la possibilitat d’interaccionar 
amb la llengua estrangera mitjançant cançons, diàlegs i  concursos. Tant 
alumnes com professors vam riure i ens ho vam passar molt bé mentre 
repassàvem estructures i vocabulari en anglès.

CM

Alumnes de la Divina Pastora 
d’Igualada visiten “La Coma”
El passat dia 5 de novembre, les 

classes d’Educació Infantil, els 
Cérvols (P-3), els Llops (P-4) i les 
Guineus (P-5) de l’escola Mare del 
Diví Pastor d’Igualada van anar a 
passar el dia al Centre de Fauna 
Salvatge “La Coma” (el Bedorc).

Només arribar ja els esperaven 
els monitors del centre. Després 
de donar-los la benvinguda es van 
dividir en grups per poder fer una 
visita guiada en la que van poder 
veure mamífers com linxs, guineus, 
llops, gats salvatges... i també aus 
rapinyaires com falcons, voltors, 
àligues... Després de dinar, tots as-
seguts a les grades van quedar bo-
cabadats veient l’exhibició de vol 
d’algunes de les aus del centre.

Tota l’excursió va estar combi-
nada amb diferents activitats i jocs 
que van fer possible que no només 

gaudissin d’un dia a l’aire lliure, 
sinó també que aprenguessin mol-
tes coses sobre aquests animals i 

així completar els Projectes de Tre-
ball que els dies previs a la visita es 
van realitzar a les diferents classes.

Castanyada a La Llar del Petit Montclar
El passat divendres 30 d’octubre, 

els nens i nenes de la Llar d’In-
fants varem celebrar la Castanya-
da. Al matí ens van venir a visitar 
unes castanyeres molt eixerides. 
Ens van cantar unes cançons, ens 
van donar castanyes i sugus, i tots 
plegats varem ballar el ball de la 
castanyera. Aquest dia tan especi-
al, tots els nens i nenes de P1 i P2 
varem elaborar una castanya  de 
paper molt bonica.

Ens ho vem passar molt bé! 
Esperem que l’any que ve aquestes 
castanyeres ens tornin a venir  a 
veure!           PM
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Anoia, 12 de novembre de 2009

Programes de postgrau de 
l’EUETII
A l’EUETII, a part de les titula-

cions oficials que s’ofereixen 
també s’imparteixen diferents pro-
grames de postgrau: postgrau en 
Gestió Ambiental (150h), postgrau 
en Gestió Integrada a l’Empresa 
(180h), màster en direcció Tècnica 
de l’Adobatge (720h) i postgrau 
en Tècniques d’Adoberia (210h), 
tots ells amb titulació de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya.

Pel que fa al Postgrau de Ges-
tió Integrada a l’Empresa  pretén 
donar a conèixer la integració de 
la qualitat, medi ambient, segu-
retat i innovació a les empreses, 
que es considera un dels pilars més 
útils a l’hora de gestionar amb efi-
ciència una empresa.

Aquest postgrau es porta a 
terme des de fa 6 cursos amb molt 
èxit com ho demostra l’alta valora-
ció que en fan els propis alumnes, 
ja que te unes particularitats que 
el fan especialment atractiu:

S’imparteix en règim semi-pre-
sencial (una classe presencial per 
setmana, a la tarda) per tant com-
patible amb el treball.

Al llarg del primer quadrimes-
tre s’imparteixen classes més teò-
riques per a explicar els conceptes 
bàsics i les seves aplicacions, però 
es treballa el mètode d’un cas que 
serveix de base per a  desenvolu-
par els coneixements explicats.

Al segon quadrimestre se li 
dóna un caire totalment pràctic 
ja que es desenvolupen treballs a 
diverses empreses que estan im-
plantant algun dels paràmetres 
explicats o bé estan en procés d’in-
tegració de sistemes. Els alumnes 
s’organitzen per grups de treball 
i s’assignen a empreses segons les 
especialitats i les preferències del 
treball a desenvolupar, sempre 
amb un tutor de l’EUETII que en fa 
el seguiment.

S’imparteixen sessions amb 
presentacions de professionals 
d’empreses que ja tenen implantat 
un sistema integrat de gestió, i així 
els alumnes poden comprovar i co-
mentar les avantatges i dificultats 
que s’han trobat.

Les Dones de les tardes 
dels dimecres a Montbui

El passat dimecres van visitar 
Montbui el Grup de Dones de 

les Tardes dels Dimecres, una enti-
tat igualadina que agrupa mol-
tes de les dones del Casal Cívic 
Montserrat, i que realitzen sem-
pre nombroses activitats amb molt 
esperit social. Les Dones de les Tar-
des dels Dimecres es trobem cada 
dimecres i fan xerrades, conferèn-
cies, labors, sortides culturals, han 
escrit un llibre, realitzen tasques 
de voluntariat, etc. La finalitat del 
grup està destinada a les persones 

grans que es troben soles,i que 
dintre el grup puguin sentir-se 
valorades.

Les dones de l’entitat iguala-
dina van visitar primerament La 
Tossa de Montbui i a continuació 
van desplaçar-se a l’ajuntament, 
on van ser rebudes per l’alcal-
de Teo Romero i per la regidora 
de Cultura, Igualtat i Ciutadania 
Iolanda Acosta, que els va expli-
car l’evolució de la composició a 
l’ajuntament durant el període de-
mocràtic.

L’alumnat d’AUGA s’introduí a la 
Teràpia Floral
El passat dilluns, al Teatre Muni-

cipal de l’Ateneu, l’alumnat 
d’AUGA Anoia s’immergí en el 
món de la teràpia floral, gràcies 
a la lliçó que impartí la metges-
sa i terapeuta M. Carme Badia i 
Masgrau després de ser presentada 
a l’alumnat pel president d’AUGA, 
Magí Puig, el qual detallà el currí-
culum de la metgessa que, segons 
digué seguidament ella mateixa, 
un dia per curiositat entrà en el 
món dels elixirs florals seguint 
les passes del Dr. Bach, pioner en 
aquest tipus de medicina.

M. Carme Badia, que s’ajudà 
de les projeccions de les diferents 
plantes per anar introduint l’alum-
nat a la teràpia floral del Dr. Bach, 
manifestà que ella ja feia uns 12 
anys que hi treballava i que se sor-
prengué d’aquesta teràpia, basada 
en una medicina natural que pre-
tén equilibrar l’estat anímic de les 
persones per tal que la naturalesa 
superi pors i neguits que, de re-
truc, menin a reaccions defensives 
dels òrgans i d’aquí a malalties 
més greus.

Manifestà que si la medicina 
natural era la ventafocs de la me-
dicina, avui per avui, la basada en 
les flors que estudià el Dr. Bach 
era la ventafocs de la ventafocs i 
que ella, sorpresa pels resultats, 
s’havia passat de la medicina con-
vencional a la dels productes fets 
amb la flor. Altrament, assegurà, 
són medicines assequibles econò-
micament i que no solen produir 
efectes secundaris. Es compta amb 
38 essències fetes amb sol i aigua 
de les quals 37 són de flors i 1 de 
manantial.

D’aquí passà a extendre’s sobre 
els estats d’ànim origen de malalti-
es i fins i tot d’accidents com ja es 
va reconeixent. Si conduïm o fem 
anar algun tipus de maquinària 
quan l’estat d’ànim, per les cau-
ses que siguin, no està equilibrat 
és molt més fàcil patir algun acci-
dent.

Seguidament enumerà, aju-
dant-se de la pantalla on es pro-
jectaren els 7 grups de flors que 
configuren els diferents grups de 
teràpies sobre els possibles estats 
d’ànim: pors, temences, pànics… 
D’una manera planera i assequible 
d’entendre, després de la projecció 
dels grups, anà detallant, una per 
una, les flors de les quals s’extreu 
l’essència base per combatre els 
diferents estats d’ànim individuals. 
Prèviament, cal saber escoltar la 
problemàtica individual i a par-
tir d’aquí aplicar l’essència o grup 
d’essències que ajudaran a estabi-
litzar de nou l’equilibri emocional 
del pacient.

En el col.loqui posterior a la se-
va introducció a la teràpia floral 
del Dr. Bach, M. Carme Badia am-
plià detalls sobre la quantitat de 
gotes d’essència que calia disoldre 
en aigua, fonamentalment 4, i el 
nombre de glops que convenia fer 
durant el dia. També sobre la neces-
sitat d’estar assessorat mèdicament 
sobre la possibilitat d’emprar més 
d’una i dues essències, ja que ella 
ho ha receptat i s’ha sorprès dels 
resultats, seguint sempre les ense-
nyances escrites pel Dr. Bach. Des-
mentí la creença que les essències 
no puguin ser usades barrejades 
amb el què sigui i que es puguin fer 
malbé si es porten prop d’un mòbil.

Resumint-ho: una classe que 
assolí l’objectiu del seu títol “In-
troducció a la teràpia floral del Dr. 
Bach”. Una introducció ben deta-
llada sobre els fruits que poden 
obtenir-se usant medicina floral 
amb el seguiment oportú d’un 
metge expert.

S.B.G. 

Dia de les famílies, al Molinet de Vilanova

El darrer divendres de cada mes 
a la llar del Molinet es porta a 

terme el “Dia de les famílies”, una 
proposta d’activitat on les famí-

lies comparteixen experiències i 
activitats amb els seus fills dins de 
l’escola. Aquest dia les famílies 
entren a les aules i duen a terme 
una activitat amb el suport de les 
educadores; aquest cop la Pilar 
proposa de fer una manualitat: 
una raqueta de cartró. Mentre la 
Pilar i les educadores ajuden a fer 
la manualitat als infants, la Rosi 
juga amb els altres nens construint 
torres amb les construccions.

EEEM
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Tardor i castanyada al CEIP Garcia 
Fossas

Com ja és habitual, grans i 
petits, a la nostra escola durant 

el mes d’octubre vam treballar la 

tardor: els seus colors, els fruits, 
el clima... Per compartir tot el 
que vam fer, l’última setmana va 
estar plena de diferents activitats: 
amb la col·laboració de totes les 
famílies vam muntar una petita 
exposició de fruits de tardor; a les 
classes es va treballar l’origen de la 
castanyada i a l’àrea d’anglès es va 
explicar als/ les alumnes una tradi-
ció anglesa diferent a la nostra, el 
Halloween.

Com a cloenda, el divendres 
dia 30 al matí vam dur a terme el 

ja tradicional intercanvi de can-
çons, danses i poemes típics de tar-
dor entre l’alumnat de Primària i 
els d’Educació infantil. A la tarda 
vam anar tots al gimnàs a rebre 
la visita de la nostra amiga Maria 
Castanyera, que tot i que cada any 
està més velleta, encara ens va ex-
plicar un conte i ens va portar una 
paperina de castanyes torrades per 
cadascú que van repartir els nens 
i nenes de 6è a la pista amb els 
pares i mares que ens van poder 
acompanyar.

Castanyada a les dues 
llars d’infants d’Òdena

El divendres 30 d’octubre la 
Maria Castanyera va fer la visi-

ta a la Llar d’Infants Municipal Els 
vailets d’Òdena. A la Llar, també 
municipal, Avió de paper situada 
al Pla de la Masia del mateix muni-
cipi odenenc, també es va celebrar 
la castanyada, realitzant les matei-
xes activitats.

La protagonista de la festa, 
molt alegrament, va explicar als 
alumnes de les llars i als professors 
un conte i va repartir castanyes ca-

lentes i fumades per a tots els in-
fants. En agraïment, tots els nens 
i totes les nenes, li van ballar i can-
tar la cançó de la Castanyera. 

Aprofitant el bon dia que feia, 
a la tarda tots ells van celebrar la 
castanyada berenant al pati tot 
menjant pa en forma de cargol, 
codonyat i panellets. 

Des de les dues Llars d’Infants 
d’Òdena esperen passar-s’ho igual 
de bé l’any vinent.

Sortida cultural per Igualada 
d’estudiants del Milà i Fontanals
El dia 30 d’octubre els alumnes 

de 2n de Batxillerat de l’IES 
Milà i Fontanals d’Igualada vam 
realitzar una sortida cultural per 
conèixer els diversos centres de 
documentació i recerca.

Primerament vam anar a l’Ar-
xiu Comarcal, on ens van posar a 
l’abast diferents documents i in-
formació referents a la nostra ciu-
tat, Igualada.

Seguidament vam anar a 
la Biblioteca de Cal Font, on ens 
van ampliar encara més el ventall 
de recursos i la col.lecció local que 
tenen de cara a la recerca de qual-
sevol treball. 

Per últim vam anar al CE-
CI (Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada), on vam aprendre la 

metodologia que cal seguir al rea-
litzar un treball.

Va resultar ésser una sortida 
molt interessant, que ens serà útil 

a l’hora d’elaborar el nostre tre-
ball de recerca.

Mònica, Júlia i Montse



21MIRANT ENRERE12 de novembre de 2009

400
Celebrem la castanyada a 
l’Escola Pia

Els nens i nenes d’Educació 
Infantil de l’Escola Pia, o sigui: 

els Peixos,  les Balenes, els Esqui-
rols, les Girafes i els  Koales, hem 
fet panellets i hem decorat el 
claustre amb una parada de fruits 
de tardor, per celebrar la festa de 
la castanyada seguint la tradició 
catalana. Ha estat una setmana de 
molta activitat i ens ho hem passat 
molt bé. 

Tot ha començat quan, amb 
l’ajut de la iaia Pepita, hem pre-
parat la massa dels panellets amb 
ametlla mòlta, sucre i patata. L’en-
demà hem continuat treballant la 
massa per fer les boles de pane-
llets i els hem decorat: amb amet-
lla, amb cirera, amb pinyons, amb 

coco i amb xocolata... Les aules 
semblaven obradors de pastisseria, 
i feien molt bona olor!

El claustre, durant la setmana, 
s’ha anat vestint amb els colors 
de la tardor gràcies a la decoració 
amb fruits de tardor i amb els ar-
bres castanyers. Tot era a punt per 
celebrar la castanayada. El diven-
dres 30 d’octubre hem convidat 
els pares a escoltar el conte de la 
castanyera i a menjar castanyes i 
panellets. Mmmm... boníssims! Ca-
da any n’aprenem més i ens surten 
més bons. Ja comencem a esperar 
la castanyada de l’any que ve!

EP

La castanyada i els menuts de l’Acadèmia
“Quan ve el temps de menjar 

castanyes, la Castanyera, la Cas-
tanyera...” La tardor ha arribat a 
l’escola, i amb ella la celebració de 
La castanyada.

A la Llar de l’Acadèmia és un 
dia molt especial, tots esperem 
amb impaciència l’arribada de la 
Castanyera que ve de la munta-
nya amb el seu gat, en Marrameu; 
deixant la seva caseta, per veure 
els nens i les nenes. Nosaltres la re-
bem amb un mocador al cap, molt 
contents i amb moltes ganes de 
cantar i ballar amb ella. Ja fa molts 
dies que assagem la cançó i també 
hem explicat aquell conte tan di-
vertit, “castanyes amb banyes”. 

Quan venia a l’escola a visi-
tar-nos, va tenir un problema, li 
van caure un munt de castanyes al 
terra i els nens grans de M-2 la van 
ajudar a trobar-les. Com estava 

molt agraïda, ens les va torrar per-
què ens les enduguéssim a casa. 
Ufff, que bones!!!

Després es va acomiadar fins 
l’any que ve.                    La Llar

†
Teresina Farré Calafell 

vídua de Josep Rossell Farré 
ha mort a l’edat de 81 anys

El funeral serà a la parròquia de la Sagrada Família 
avui dijous a les 4 de la tarda.
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Santiago Zannou: “El cinema que vull fer té 
molt a veure amb els meus orígens”
Santiago A. Zannou (Madrid 1978) és un director 
de cinema espanyol. Fill de pare africà i de 
mare aragonesa, va néixer al barri madrileny 
de Carabanchel. Va estudiar al Centre d’Estudis 
Cinematogràfics de Barcelona. Ha dirigit els 
curtmetratges Cara Sucia (2004), Mercancías 
(2005) i Mujeres de Ciudad Juárez (2006), 
entre d’altres. El seu primer llargmetratge 
ha estat El truco del manco (2008), pel qual 
ha rebut el Premi Goya a la Millor Direcció 
Novell. La pel·lícula està protagonitzada per 
Cuajo (Juan Manuel Montilla, El Langui), un 
raper amb una paràlisi cerebral que li dificulta 
la mobilitat. Cuajo té un somni: muntar un 
estudi de gravació. Per fer-ho, comptarà amb 
la col·laboració del seu amic Adolfo (Ovono 
Candela), un mulato de 30 anys que malviu amb 
el seu pare alcohòlic. La història es desenvolupa 
en un entorn hostil i difícil. 

Amb la pel·lícula El truco del 
manco vas guanyar un Goya com 
a director novell. Esperaves rebre 
aquest reconeixement?

No, no m’ho esperava. No se-
ria just dir que sí, perquè penso 
que tots els directors novells ens 
mereixeríem un Goya pel sol fet 
de posar-nos darrera una càme-
ra i tenir la responsabilitat de fer 
una primera pel·lícula. Guanyar un 
Goya, el podríem haver guanyat 
els quatre que estàvem nominats 
com a directors novells. Per a mi, 
estar nominat ja va ser una satis-
facció molt gran perquè som molts 
els directors novells que estem a la 
terna. 

Darrera la pel·lícula hi ha un 
treball molt dur. 

Sí, darrera la pel·lícula hi ha 
cinc anys de treball dur. També 
una aposta molt forta per tre-
ballar amb actors que no tenen 
experiència i que l’actor protago-
nista sigui una persona amb una 
discapacitat física. Quan algú fa 
una aposta forta, el que sempre 
espera és guanyar. No ho apostes 
tot per perdre. 

Crec que vas comentar en 
una entrevista que et va fer qua-
si més il·lusió que li donessin el 
Goya a Juan Manuel Montilla, El 
Langui, que a tu. 

Sí, és que jo amb el Juan 
Manuel quasi sóc com el seu nò-
vio o la seva nòvia. És una de 
les persones que més estimo en 
aquest món. El que ell m’ha en-
senyat d’esforç, de lluita, de su-
peració, d’humilitat, de treball, 
de ganes, d’humor, de talent... 
Ha estat un jove professor per 
a mi. Però, també ha ensenyat 
a les 71 persones de l’equip de 
la pel·lícula. Una persona com 
ell es mereix un reconeixement, 
es mereix aquest premi i molts 
més. 

El teu origen humil podríem 
dir que t’ha portat a fer un cine-
ma més social?

Sí, indubtablement. No m’im-
porta reconèixer que durant molt 
temps em feia vergonya i ho pas-
sava malament: els teus amics te-
nien vídeo abans que tu, les teves 
botes de futbol estaven trenca-
des... Al principi, et dol moltís-
sim, però després vas madurant i 
saps que aquesta és una oportu-
nitat que t’ha donat la vida per 
comprendre què val una pesseta 
i tenir els peus a terra. Partint 
d’aquí, era molt difícil que fes un 
altre tipus de cinema. Em costa 
no estar en contacte directe amb 
el que jo sóc i d’on he vingut. 
El cinema que vull fer té molt 
a veure amb els meus orígens: 
m’agrada l’immigrant, el gitano, 
el mercadillo... Aquesta gent té 
molt dolor intern i molta veritat. 
Jo hi veig molta humanitat. 

Fins a quin punt és una pel-
lícula autobiogràfica?

El meu director preferit és 
Charles Chaplin i moltes de les 
seves pel·lícules són autiobiogrà-
fiques i molts altres directors so-
vint parlen de les seves preocupa-
cions. La llavor sempre parteix de 
tu, del teu dolor, de la teva ale-
gria, el teu somriure o el teu plor. 
Òbviament la pel·lícula és molt 
autobiogràfica. Ho és si mires al 
personatge d’Adolfo, el perso-
natge negre amb un pare immi-
grant, però també dins meu hi ha 
aquesta força de Cuajo, aquest 
noi de barri que un dia decideix 
ser director de cinema, abandona 
casa seva per treballar dur i pa-
gar-se una carrera. 

Vas començar la teva carre-
ra fent videoclips. Aquest fet va 
marcar la teva carrera cinemato-
gràfica?

Bé, vaig començar fent vide-
oclips perquè tinc la sort que el 
meu germà és músic. Aquí vaig 
trobar l’oportunitat de fer el meu 
primer treball. He fet videoclips 
amb un pressupost molt baix i he 
pogut aprendre a ser molt ràpid, 

estalviar diners, economitzar el 
temps... A l’hora de fer la pel-
lícula, això m’ha ajudat molt. 

Aviat estrenareu la pel·lícula 
documental sobre 100 anys de 
futbol a Espanya. 

Sí, la pel·lícula està feta, ja 
l’he vist i n’estic satisfet. Ara no-
més falta que la vegi el públic i 
que li agradi. A partir d’avui, 12 
de novembre, veurem el veredic-
te de l’espectador. Ha estat un 
encàrrec de la Federació Espanyo-
la de Futbol que m’ha servit per 
aprofundir en la meva professio-
nalització. 

Un dels treballs que tens pen-
dents d’iniciar és un documental 
sobre el teu pare que va emigrar 
de Benín. 

Sí, he tingut la sort que el 
Ministeri ha confiat en el meu 
treball i les meves idees, i m’ha 
donat una subvenció per a què 
pugui fer un documental amb 
el meu pare, un immigrant que 
fa 40 anys que no ha tornat a 
la seva terra. Ara que arriba als 
70 anys, s’haurà d’enfrontar a la 
reflexió de si ha merescut la pena 
emigrar. Un immigrant decideix 
sacrificar la seva vida per a do-
nar-la a un altre, ja sigui a la fa-
mília que ja té o a la que vindrà. 
Em sembla un acte molt valent. 
A mi, em sembla un heroi, no 
dels de capa i espasa, sinó dels 
de carn i ossos. I com ell, molts 
immigrants. 

I també tens pendent d’iniciar 
el teu segon llargmetratge. Què 
ens pot avançar?

Al febrer, començaré el meu 
segon llargmetratge de ficció 
que es dirà Singer Lin. Torno als 
mateixos ambients, però vull fer 
una pel·lícula femenina. Parlarà 
d’una dona de 50 anys, prostitu-
ta, que veu com la seva eina de 
treball deixa de ser interessant. 
Em sembla molt injust que una 
dona que arriba als 45-50 anys 
sembli que ja no serveixi. A mi, 

m’agrada també veure la bellesa 
en un cos madur. No fixar-nos 
només en la imatge, sinó en allò 
que tenim dins. 

A més d’estar preparant el se-
gon llargmetratge, el documental 
del teu pare i haver fet el docu-
mental dels 100 anys de futbol, 
també col·labores amb el concurs 
de Mans Unides “El teu punt de 
vista pot canviar el món”. 

Sí, formaré part del jurat del 
concurs. Per a mi, el més impor-
tant de tot és que no podem pas-
sar per aquesta vida sense posar 

el nostre granet de sorra. No has 
de ser un gran director, sinó te-
nir ganes d’explicar alguna cosa. 
Saber que les persones som molt 
més importants per al món del 
que ens sembla. És important fer 
el nostre crit. El crit d’un no se 
sent, però el crit de molts i molts, 
estic segur que pot fer moure la 
terra. S’ha de convidar a la gent 
que faci coses. Molts granets de 
sorra fan un mur. 

Mònica Puntí Brun
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Flims de penícula! Divertit espectacle 
familiar que viatja per la història del 
cinema
Les bandes sonores de Singing 

in the rain, El Màgic d’Oz 
(Somewhere over the rainbow), 
Superman, Granujas a todo ritmo, 
Mission impossible, Love Story I 
moltes més pel·lícules transpor-
taran, aquest cap de setmana, els 
espectadors del Teatre de l’Auro-
ra a un viatge per la història del 
cinema. Des del cinema mut i pas-
sant per tots els gèneres (western, 
romàntic, comèdia, terror, aven-
tures, musical, dibuixos animats, 
etc.), Flims de penícula! divertirà a 
petits i grans amb un show espec-
tacular, amb grans dosis de clown 
i amb música en viu. S’estrenarà 
aquest divendres i és una copro-
ducció de la Cia. del Gobern de 
Catalunya i el Teatre de l’Aurora.

L’autor, director i actor de 
Flims de penícula!, Robert Gobern, 
explica que el títol de l’espectacle 
ve d’un acudit: “Era un acomoda-
dor antic que deia ‘Ostres! Tant de 
temps que em va costar aprendre 
a dir penícula i ara resulta que he 
de dir flim’. Ens va agradar per 
buscar un títol que parlés de cine, 
que tingués un aire de clown i que 
quedés molt clar que és per a un 
públic familiar. A més, és el que 
passa a l’espectacle, fem moltes 
pel·lícules que van de cine, fem 
molts flims de penícula!”.

L’espectacle arrenca amb què 
s’ha de projectar una pel·lícula 
que no arriba i els acomodadors, 
que n’han vist un munt, comencen 
a reproduir pel·lícules, de manera 
que els espectadors, en comptes 
d’una, n’acaben veient moltes. 

“Ho fem des de la primera pel-
lícula, que va ser una projecció que 
es va fer a París el 28 de desem-
bre – com si fos una innocentada 
–, del 1878. Viatgem pel cinema a 
través de les bandes sonores, que 
ens serveixen tant per il·lustrar les 
pel·lícules, com per ambientar ca-
dascun dels

gèneres”, detalla Gobern. Ai-
xí doncs, els músics Oriol Castellví 
i Xavier Jorba interpreten en di-
recte des d’un ragtime propi del 
cinema mut en què el pianista 
ha d’improvisar emmotllant-se a 
les accions dels personatges fins 
als temes musicals més coneguts. 
“Mostrarem la riquesa i les enor-
mes possibilitats que dóna el cine 
sense que hi hagi cap projecció”

Flims de penícula! substitueix 
l’espectacle que hi havia progra-
mat per aquest cap de setmana, El 
Supernanny!!!, de la mateixa com-
panyia i també coproduït per la 
sala alternativa igualadina. Segons 
ha dit Robert Gobern, aquest canvi 

respon al fet que El Supernanny!!! 
s’estava convertint en una gran 
producció que requeria molta in-
versió: “Corren mals temps per 
llançar-se de la moto. Tinc moltes 
ganes de treballar en aquest pro-
jecte, però ara per ara és millor 
tocar de peus a terra i aparcar-lo 
fins que, quan puguem, fer-lo com 
l’havíem pensat, que és perquè 
surti fantàstic”.

Les representacions de Flims de 
penícula! es faran el divendres 13 
de novembre a les 22h i el dissabte 
14 i diumenge 15 de novembre a 
les 19:00h. Les entrades (5 euros, 
4 euros pels infants) es poden ad-
quirir a la taquilla del Teatre de 
l’Aurora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada funció. 
També es poden reservar prèvi-
ament trucant al 93 805 00 75 o 
bé a través del correu electrònic, 
escrivint a reserves@teatreaurora.
org. Més informació i descomptes 
a www.teatreaurora.org.

A Jorba, sessions informatives per a la 
recollida selectiva
L’Ajuntament de Jorba, implan-

tarà a començaments de 
desembre, la recollida selectiva de 
la fracció orgànica. Amb la seva 
posada en marxa es pretén com-
pletar el procés de reciclatge dels 
residus domèstics, que es tractaran 
a la planta de compostatge del 
mateix municipi. 

La fracció orgànica representa 
aproximadament el 40% del pes 
total dels residus que es generen 
a la llar, i la seva separació aporta 
importants beneficis per al medi 
ambient: a més de la seva trans-
formació en compost, un adob 
natural, suposa una reducció del 
volum de residus que van a parar 
a l’abocador.

Prèviament a la implantació, 
l’Ajuntament, amb la col·laboració 
de l’empresa AMBIENS SL, durà a 
terme un campanya informativa 
que s’iniciarà dilluns vinent. L’ob-
jectiu de la campanya és donar a 

conèixer el nou servei de recollida 
selectiva de la fracció orgànica a 
les famílies i als establiments del 
municipi, i aconseguir, d’aquesta 
manera, recollir una bona quan-
titat de residu, de qualitat, per al 
compostatge. Les famílies de Jorba 
rebran la informació mitjançant 
sessions informatives que tindran 
lloc els dies 16, 17 de novembre a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament 
i el dia 18 de novembre al Centre 
Agrícola de St. Genís. A tots els as-
sistents a les sessions se’ls repartirà 
un cubell de 10 litres per facilitar 
la separació de la matèria orgàni-
ca a casa i una mostra de compost, 

així com un díptic que explica com 
s’ha de fer aquesta separació i re-
collida. Les primeres famílies que 
assisteixin a les sessions, rebran, a 
més a més, un pack de bosses de 
ràfia reutilitzables per a la recolli-
da selectiva dels altres residus que 
es generen a la llar: el vidre, els 
envasos i el paper i cartró. 

L’actuació es complementarà 
amb un punt informatiu que es 
col·locarà al carrer, el dia 30 de 
novembre, i on els veïns també 
podran recollir el seu cubell.

Els establiments generadors 
de matèria orgànica (bars, restau-
rants, comerços...) rebran la visita 
d’un tècnic ambiental per tal d’in-
formar-los i facilitar-los l’utillatge 
necessari per fer la separació del 
residu orgànic en origen.

Finalment, la campanya es 
farà extensa als centres escolars, 
mitjançant tallers per als alumnes 
d’educació primària. 

Xerrada: “Impossible 
tocar en directe”
Dins del cicle de xerrades i cine-

ma organitzat per la Platafor-
ma Tenim un Problema de Calaf 
per aquesta tardor, s’ha progra-
mat per diumenge 15 a les 7 de 
la tarda a Cal Macarró i amb la 
presència de Lluís Puig, la xerra-
da “Impossible tocar en directe”. 
Lluís Puig és l’actual director artís-
tic del Mercat de Música Viva de 
Vic i exdirector de la Fira Medi-
terrània a Manresa. Productor i 
promotor musical i de dansa com 
a responsable d’una empresa de 

management, també ha treballat 
al Departament de Cultura de la 
Generalitat com a responsable de 
l’organització de nombroses activi-
tats, exposicions i publicacions. 

S’acompanyarà la xerrada amb 
la projecció, demà divendres a les 
22:00 hores a l’Estudi del Gustavo, 
del film “24 hours party people” 
de Michael Winterbottom, la his-
tòria de la creació de Factory Re-
cords, a Mancherster, lloc d’origen 
de grups com Joy Divison, New 
Order i els Happy Mondays.

Festa de les ex-alumnes 
de l’escola Mare del Diví 
Pastor 
L’Associació d’ex-alumnes de l’es-

cola de la Mare del Diví Pastor 
d’Igualada ha preparat, com ja és 
tradicional, la festa de les ex-alum-
nes. Serà el proper diumenge, dia 
29 de novembre. Començarà amb 
la celebració de la Missa, a les 10 
el matí, a la capella del col·legi, 
que serà oficiada per Mn. Joaquim 
Font i Gassol. A continuació se 
celebrarà el tradicional esmorzar 
de germanor, als locals del mateix 
col·legi. La festa acabarà amb el 

repartiment d’un record i també 
amb el sorteig de diferents premis.

És una ocasió per trobar-se, 
en un ambient de germanor, les 
alumnes de l’escola que van passar 
allà molts anys i per recordar con-
juntament anècdotes i vivències.

Per facilitar l’organització de 
l’esmorzar es prega que totes les 
interessades a assistir-hi, ho comu-
niquin a l’escola, a l’Antònia, ja 
sigui personalment o per telèfon 
(93 803 17 31). 

Taller d’herbes remeieres
Núria Rodríguez serà la instruc-

tora del taller d’herbes reme-
ieres, que per dissabte s’ha pro-
gramat a Castellolí.

En aquest taller, organitzat per 
la regidoria de Medi Ambient del 
municipi, es podrà conèixer els di-
ferents remeis casolans que s’han 
utilitzat antigament a la nostra 
terra per guarir-nos de tota mena 

de malestar així com prevenir-ne 
l’aparició d’altres.

El Taller reivindica també la ri-
quesa desaprofitada, de la flora 
de Catalunya amb propietats cu-
ratives.

La sessió es farà a les 7 de la 
tarda a La Cooperativa.ç
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Visita gratuïta a 
l’abocador de Can Mata i 
la planta de compostatge 
de Jorba
El divendres 20 de novembre 

al matí tindrà lloc una sorti-
da a l’abocador dels Hostalets de 
Pierola i a la planta de compostat-
ge de Jorba. L’activitat, organitza-
da per la regidoria de Medi Ambi-
ent de l’ajuntament de Montbui, 
té com a objectiu conscienciar els 
ciutadans sobre la importància del 
reciclatge de la matèria orgànica.

Els participants a la sortida 
veuran la doble vessant del trac-
tament de residus: per una ban-
da, la impressionant extensió de 
l’abocador de Can Mata i de l’al-

tra l’alternativa que ens ofereix la 
gestió responsable de la matèria 
orgànica a través de la planta de 
compostatge que està situada en 
el terme municipal de Jorba. 

Per inscriure’s en aquesta acti-
vitat, gratuïta, es pot trucar al 93 
803 47 35 (Alfons Recio). O també 
podeu formalitzar-la per correu 
electrònic: reciora@montbui.cat 
Les places són limitades seguint 
ordre d’inscripció. Els assistents 
a les visites rebran sengles obse-
quis.

Xerrada de tardor: 
La guerra de l’energia
Nazanin Amirian, periodista 

persa, conduirà la xerrada 
que es farà demà divendres a la 
Biblioteca de l’Ateneu, on tracta-
rà sobre “La guerra de l’energia, 
de l’Afganistan a Iraq, del Caucàs 
a Veneçuela”. Arrel dels darrers 
esdeveniments viscuts a llatinoa-
mèrica, sobretot després del cop 
d’estat a Hondures, amb l’aixe-
cament popular de resistència a 
favor del seu legítim president 
destituït burdament pels colpistes 
militaritzats, Nazanín oferirà una 

reflexió profunda des de l’auto-
ritat que li dóna el coneixement, 
sobre si el que hi està passant 
té alguna cosa a veure amb el 
que hem vist al sud-est asiàtic, a 
l’Afganistan o a Iraq, és a dir si hi 
pot haver un cert paral·lelisme en 
la lluita pel control de l’energia 
i el subsegüent poder econòmic 
que representa en un món on ja 
escassegen els recursos energètics 
que s’han basat en el petroli o el 
gas. 

Fins demà es 
poden sol.licitar 
ajuts escolars als 
Hostalets

Per tal de no crear confusions i 
rectificar la informació errònia 

que es va publicar a l’anterior edi-
ció, l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola informa que les ajudes 
escolars per al curs 2009-2010 dels 
alumnes que cursin estudis de pri-
mària, secundària, ESO, Batxillerat, 
cicles formatius i estudis universi-
taris es poden sol·licitar a l’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pierola fins 
demà divendres, dia 13 de novem-
bre de 2009.

Hora Santa a les 
Carmelites

El proper dissabte dia 14, a par-
tir de les 5 de la tarda, Hora 

Santa amb exposició major del 
Santíssim Sagrament al Monestir 
de les Carmelites d’Igualada, amb 
la intenció de pregar per les voca-
cions sacerdotals i religioses.

La màgia de 
Calders, a la 
Biblioteca Central

La televisiva actriu Imma Colo-
mer i el músic Dioni Chico seran 

dijous vinent a la Biblioteca Cen-
tral on presentaran l’espectacle 
“La màgia de Calders”. Un recital 
basat en un recull de quinze con-
tes de Pere Calders, amb música 
d’acordió que acompanya pels car-
rers de l’imaginari de l’autor.

L’espectacle començarà a 2/4 
de 8 del vespre.

Espectacle 
infantil a la 
Biblioteca Central

El músic i productor musical 
Alfred Tapscott serà el protago-

nista de l’espectacle infantil que es 
farà dimarts vinent a la Biblioteca 
Central.

“Txangu i el violinista del 
temps” conta la història d’un gos 
que té el do de la parla, unes ales 
i una guitarra per tocar les seves 
cançons.... només hi faltes tu. Serà 
a partir de les 6 de la tarda.

Nous cursos 
a Cambra de 
Comerç

La delegació de Cambra de 
Comerç de Barcelona a Iguala-

da, prepara per començar aquest 
mes de novembre dos nous cursos: 
Gestioneu millor els vostres impos-
tos i Ofimàtica general.

Per a informació i inscripcions 
contactar amb l’oficina local al c/ 
Born, 5 baixos o al telèfon  93 804 
64 08.

Xerrades a joves de 
l’IES Montbui contra la 
violència de gènere
L’ajuntament de Montbui, en el 

marc del Dia Contra la Violèn-
cia de Gènere (25 de novembre) 
organitzarà dues xerrades a l’IES 
Montbui per tal de sensibilitzar als 
joves del municipi sobre aquesta 
problemàtica. Les xerrades aniran 
a càrrec de membres de la Unitat 
de Violència de Gèneres dels Mos-
sos d’Esquadra i es realitzaran en 

horari lectiu a l’IES Montbui els 
dies 20 i 27 de novembre. També 
hi intervindran dues infermeres de 
l’Àrea Bàsica de Salut Montbui res-
ponsables del protocol d’actuació 
en aquests casos.

L’acte té el suport de la regido-
ria de Cultura, Igualtat i Ciutada-
nia de l’ajuntament de Montbui, 
Iolanda Acosta.

L’Oficina del Consumidor, 
a Vilanova, dimecres
Aquest mes de novembre, la 

visita de la unitat mòbil de 
l’Oficina Mòbil d’Informació al 
Consumidor a Vilanova del Camí 
canviarà de dia. En comptes de 
fer parada al municipi en diven-
dres, com és habitual, atendrà 
a la població el dimecres 18 de 
novembre. Una vegada més, 
l’Ajuntament vilanoví i la Diputa-
ció de Barcelona es donen la mà 
per organitzar de forma conjun-
ta aquesta visita dels tècnics de 
l’Àrea de Salut Pública i Consum. 

Atendran les consultes del veïnat 
en qualsevol matèria relacionada 
amb els drets dels consumidors: 
etiquetatge i garantia de produc-
tes, compra i lloguer d’habitat-
ge, serveis bancaris, assegurances 
i compravenda de vehicles, entre 
altres. La unitat mòbil s’emplaça-
rà, el dimecres dia 18 de novem-
bre, de les 11 a la 1 del migdia, a 
la plaça Castell, davant de l’Ajun-
tament.

Xerrada sobre el pa
Demà divendres 13 de novem-

bre se celebrarà una nova xer-
rada a l’Espai Cultural i Recreatiu 
d’Òdena. Aquesta vegada es par-
larà sobre el pa que mengem. I 
en parlarà Josep Domènech, un 
veterà de l’ofici de forner. 

L’acte que és organitzada des 
de l’Ajuntament d’Òdena i rep el 
suport de la xarxa de municipis de 
la Diputació de Barcelona, comen-
çarà a les 8 del vespre. www.latossa.comwww.latossa.com

Converses: Antoni Castells 
amb Mar Aguilera
Per avui dijous i no el dia 5 com 

prèviament s’havia anunciat, 
serà a La Sala de Cal Font Antoni 
Castells, el conseller d’econo-
mia i finances de la Generalitat 
de Catalunya que dins el cicle de 

“Converses” parlarà amb l’ano-
ienca Mar Aguilera sobre temes 
d’actualitat. 

La trobada d’ambdós és ober-
ta a tothom i l’entrada és gratuïta; 
serà a partir de les 8 del vespre.

Lliurament de premis 
del concurs literari Festa 
Major de Vallbona
El proper dissabte 14 es realit-

zarà l’acte d’entrega de premis 
del segon concurs literari orga-
nitzat per la Regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia. Enguany s’han presentat 
al concurs 16 obres (contes curts 

i poesies), que seran publicades 
properament en un llibret.

L’acte es farà a les 7 de la tar-
da a la Sala polivalent Jaume Cal-
veras.

En acabar, hi haurà un petit 
refrigeri

Viatge a Andorra
L’Associació de Veïns del barri 

del Sant Crist d’Igualada orga-
nitza, pel dia 29 de novembre, un 
viatge a Andorra amb autocar.

El lloc de sortida serà l’estació 
d’autobusos d’Igualada  a les 7 
del matí. Un cop a Pons, parada 
per esmorzar (cal portar-se’l). A 
Andorra visita al santuari de Ntra. 

Sra. de Meritxell i temps lliure per 
anar de botigues. Dinar al Punt de 
trobada i últimes compres abans 
de la tornada a Igualada.

El preu de la sortida és de 29 
euros. Les inscripcions s’han de fer 
al bar La Bota del Barri del Sant 
Crist o al telèfon 629 21 92 14 (Vir-
gili o Esther).

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)

400 
felicitats!

Dansa catalana amb 
l’Agrupació Folklòrica
L’Agrupació Folklòrica Igualadi-

na té previst properament als 
pastorets d’Igualada i al Saló de la 
Infància. 

L’entitat igualadina consolida-
da pels seus 70 anys, convida a 
tots els nens i nenes, joves i adults 
a participar-hi. 

Així doncs, si us agrada la dan-
sa catalana l’Agrupació és un bon 

lloc per iniciar-se. Per més infor-
mació: agrupaciofolkloricaiguala-
dina@hotmail.com o el telèfon: 
689.76.16.65.
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400Cooperativa sense ànim de lucre selecciona per a Vilanova del Camí

MESTRES EN EDUCACIÓ INFANTIL 
TÈCNICS/QUES SUPERIORS EN EDUCACIÓ INFANTIL

PERSONAL PER COBRIR SUPLÈNCIES

Perfi l: 
- Diplomatura en Educació Infantil, Tècnic Superior en Edu-
cació Infantil o estudiants del CFGS en Educació Infantil.

-Disponibilitat jornada completa o parcial.
 
S’ofereix: 

-Incorporació immediata.
-Bon ambient de treball dins d’un equip jove i dinàmic.

Interessats/des enviar C.V. amb fotografi a recent per e-mail o fax:
laura.martin@6tell.coop

13a Jornada d’Economia 
de l’Anoia a Igualada
El proper dijous 26 de novembre 

tindrà lloc la 13a Jornada d’Eco-
nomia de l’Anoia, organitzada pel 
Servei de Desenvolupament, Ocu-
pació i Comerç de l’Ajuntament 
d’Igualada.

En el transcurs de la Jornada es 
donaran a conèixer els principals 
indicadors socioeconòmics actua-
litzats de l’Anoia i es presentarà 
i es lliurarà a totes les persones 
assistents un  exemplar de l’Infor-
me Econòmic Anual, l’Anoia 2009 
que ha estat elaborat per Josep 
Maria Galí i Izard, professor titular 
a ESADE.

L’Informe Econòmic Anual ofe-
reix informació útil de l’evolució 

de la nostra realitat econòmica i 
laboral, aportant dades rellevants 
d’ocupació i d’activitat econòmica 
de la comarca de l’Anoia. 

L’acte tindrà lloc a les 7 de la 
tarda a la sala d’actes d’IG-NOVA 
Empresa de l’Ajuntament d’Iguala-
da (Av. Mestre Muntaner, 86).

Cal que les persones interes-
sades s’inscriguin enviant nom, 
cognom, empresa o entitat, telè-
fon i e-mail a ignovaempresa@aj-
igualada.net, trucant al 93 805 04 
09 (Anna) o bé mitjançant el for-
mulari que podeu trobar a www.
igualada.cat.

Nova edició de L’Anoia 
pam a pam
Montmaneu diumenge vinent i 

Argençola el dia 29 són els dos 
punts de la comarca que es dona-
ran a conèixer en aquesta novena 
edició de l’Anoia pam a pam.

La jornada de diumenge co-
mençarà amb esmorzar a l’Hotel 
Bayona, i seguirà la visita al radar 
meteorològic, visita a l’església de 

Carbasí i diferents indrets del po-
ble de Montmaneu.

La sortida d’Igualada es farà 
amb autocar, a 2/4 de 8 del matí. 

El preu de la inscripció és de 25 
euros (socis CECI i Ateneu 20). Per 
més informació i inscripcions adre-
çar-se a la Secretaria de l’Ateneu 
Igualadí.

50 anys després de la seva mort, 
Igualada recorda Gabriel Castellà 

Aquests dies es podrà conèixer 
una mica millor la vida i l’obra 

de l’arxiver i investigador Gabriel 
Castellà i Raich (1876-1959) que va 
dedicar bona part de la seva vida a 
la recerca sobre història, folklore, 
filologia i música. En motiu dels 
cinquanta anys de la seva mort, 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, la 
Biblioteca Central d’Igualada i el 
Museu Comarcal de l’Anoia volen 
reconèixer la tasca investigadora 
d’aquest il·lustre igualadí en els 
camps de la història, el folklore, la 
filologia i la música.

Gabriel Castellà, tot i que hi 
ha una escola i un carrer que por-
ta el seu nom, és força descone-
gut per a moltes persones. La seva 
obra i els seus articles es comp-
ten per centenars, tot i que molts 

d’aquests no els signava o bé els 
firmava amb pseudònims com ara 
Ignotus o Intel·lectus. Tenia una 
cura especial en el tractament de 
la informació de cara a una futura 
consulta, ja que datava i adjunta-
va una completa cita bibliogràfica 
a cada document. Aquest proce-
diment facilita en gran manera 
la tasca dels historiadors que han 
volgut i volen continuar la recupe-
ració i l’estudi de la memòria.

Demà al Museu: Magí 
Puig, Bitrac Dansa i 
Lleonard del Rio

El punt de partida d’aquest re-
cord de Gabriel Castellà serà un 
acte a l’auditori del Museu el di-
vendres 13 de novembre, a les 7 
de la tarda, en el qual participarà 
Magí Puig que en farà una breu 
semblança biogràfica; Bitrac Dan-
sa, que ballarà algunes danses tra-
dicionals igualadines que l’investi-
gador havia recuperat, i Lleonard 
del Rio, que interpretarà un frag-
ment de Records de l’avi, monòleg 
de Castellà premiat per la revista 
barcelonina L’Escon l’any 1912.

Del 13 de novembre al 12 de 
desembre, el vestíbul de la Bibli-
oteca i l’Arxiu acolliran dues ex-
posicions simultànies, on el públic 

tindrà l’ocasió d’apropar-se a la 
figura i a l’obra de l’estudiós. Con-
cretament, la Biblioteca mostrarà 
llibres del seu fons, com Efemèri-
des igualadines, Sor Rita Mercader 
o L’Escola Pia d’Igualada, així com 
articles que Castellà va escriure 
per a diverses publicacions periò-
diques. Tots aquests textos són el 
resultat de les seves investigacions, 
però també es conserva un recull 
inèdit dels seus pensaments, amb 
frases com “Els llibres i els amics, 
els més antics són els millors”  o 
“L’educació del paladar literari sol 
iniciar-se no en la severa atmosfe-
ra de les aules sinó en la més des-
ordenada barreja de curiositats de 
l’atzar i de les influències”.

L’exposició de l’Arxiu mostrarà 
una rèplica dels mateixos plafons 
informatius i es complementarà 
amb lligalls originals de l’extensa 
obra inèdita de Gabriel Castellà 
que es conserva degudament or-
denada en una gran quantitat de 
caixes amb documentació inèdita 
sobre fets històrics i personatges 
de casa nostra.

L’essència de la tasca de 
Gabriel Castellà es resumeix en les 
seves pròpies paraules: “Un poble 
tant més sabrà dirigir el seu per-
vindre, quant més sàpiga del seu 
passat.”

Rec.0 transforma antigues adoberies del 
Rec en espais de moda 
D’aquí a tres setmanes el bar-

ri del Rec es convertirà en un 
espai de moda. Algunes de les ado-
beries d’aquesta zona industrial de 
la ciutat s’obriran al públic conver-
tides en botigues, en una iniciati-
va que vol combinar la moda, el 
patrimoni i l’art. Un equip creatiu 
reconvertirà, per uns dies, quatre 
espais del Rec en espais de ven-
da. Marques de moda de recone-
gut prestigi nacional i internacio-
nal com Antoni Miró, Celia Vela, 
Gemma, Helmetdress, Josep Abril, 
Manolita Watlin, Merithé François 

Girbaud, Miriam Ponsa, Mosqui-
to en Alaska, Sita Murt, Textura i 
Vialis hi mostraran les seves últi-
mes tendències. Amb el lema Rec/
experimental stores la primera edi-
ció d’aquestes pop up stores serà 
el divendres 27 i el dissabte 28 de 
novembre. Jordi Ribaudí, Ramon 
Enrich, Ricard Vila i Lluís Jubert, 
seran els encarregats de transfor-
mar 4 espais: l’antiga Adoberia 
Anicet Gabarró, que actualment 
és l’estudi del dissenyador Jordi 
Ribaudí; Curtits La Bella, un edi-
fici industrial del S. XIX, situat al 

costat del museu comarcal; Espais 
del Rec, l’antiga adoberia de Cal 
Segal del S. XVII; i alguns espais 
de l’Adoberia Cal Granotes. Pels 
visitants, comprar serà també una 
experiència diferent ja que, a més 
de l’evident atractiu de trobar pro-
ductes escollits, a preus immillora-
bles, la transformació del barri del 
Rec serà un gran atractiu. Després 
d`aquesta primera edició, hi ha 
prevista una nova edició, el Rec.1 
de cara a la primavera vinent.

Inscripcions obertes a 
Calaf per al taller dirigit a 
cuidadors familiars
L’àrea de Benestar Social de 

l’Ajuntament de Calaf i la Dipu-
tació de Barcelona han organitzat 
una nova edició del Taller per a 
persones cuidadores familiars. Es 
tracta d’un curs de 10 hores de 
durada, repartides en 4 sessions. 
Les classes tindran lloc els dime-

cres 18 i 25 de novembre i 2 i 9 de 
desembre, de 16.00 h a 18.30 h a 
l’Institut de Formació Permanent. 
Si us hi voleu inscriure, podeu 
fer-ho a les oficines de l’Ajunta-
ment de Calaf fins el dilluns 16 de 
novembre.

Jornada de portes obertes de la Setmana de la Ciència 2009

Al Museu de la pell: taller de baldufes

Dins de les Jornades de portes 
obertes de la Setmana de la 

Ciència de 2009 que es celebra-
rà el proper diumenge dia 15 de 
novembre al Museu de la Pell 
d’Igualada, hi haurà una activitat 
gratuïta a les 12 del migdia; es 
tracta del Taller de baldufes, en 
el que hi pot participar tothom 
a partir de 6 anys i s’ensenya a 
caragolar el cordill, tirar la baldu-
fa amb èxit, entomar-la amb la 
mà, entomar-la amb el cordill i, si 

són experts, jugar a la rotllana. Hi 
haurà una demostració i ballada 
de diferents trompitxols i ballarucs 
(s’impulsen amb el dit i giren). Els 
participants els podran provar. A 
més, hi haurà un taller de deco-
ració de baldufes, del qual se’n 
podran emportar un record i l’ex-
periència d’haver après quelcom 
divertit. 

La Pobla  de Claramunt  fe l ic i ta  L’Enllaç 

pels  400 números informant  sobre l ’Anoia
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400
L’Església preveu augmentar les ajudes 
a persones necessitades i aplicar criteris 
d’austeritat davant la crisi econòmica
El cap de setmana del 15 de 

novembre se celebrarà a les 
nostres diòcesis la Jornada de 
“Germanor” o Dia de l’Església 
Diocesana. És l’única ocasió de 
l’any en la que es fa una col·lecta 
per a les necessitats de cada diò-
cesi. És també una ocasió per a 
donar informació sobre les neces-
sitats de cada bisbat i la destinació 
que es dóna als recursos econòmics 
dels que disposa l’Església. El lema 
d’aquest any és: “Som part d’una 
Església que acompanya i ajuda”.

Reflexió sobre la 
campanya

Enguany el lema d’aquesta jor-
nada és “Som part d’una Església 
que acompanya i ajuda”. Els cristi-
ans tenim la sort que l’Església ens 
acompanya des de la nostra con-
cepció fins la mort. En el moment 
del nostre naixement hem tingut 
la sort de ser batejats, posterior-
ment hem rebut el sagrament de 
l’eucaristia. Hem estat confirmats 
en la fe en Crist. Els qui hem tingut 
la sort de trobar la nostra parella 
hem rebut també el sagrament del 
matrimoni. Finalment, molts dels 
nostres familiars ja traspassats han 
tingut la sort de tenir unes exèqui-
es cristianes. Tot això ha estat pos-
sible per la nostra fe en Crist, però 
també per la dedicació al ministeri 
sacerdotal de moltes persones que 
s’han entregat als altres, seguint el 
model de Crist en l’Evangeli.

També al llarg de la nostra 
trajectòria vital, l’Església ens ha 
ajudat en moltes ocasions. Qui no 
recorda moments de desànim, en 
que el consell o les paraules dites 
en una homilia per un mossèn, 
ens han ajudat a veure la llum al 
final de la foscor. Molts són també 
els qui han rebut un ajut directe 
de les diferents càrites parroqui-
als, especialment en moments com 
l’actual, de crisi i atur. També se’ns 
ha ajudat podent gaudir d’unes 
instal·lacions parroquials on hem 
pogut desenvolupar activitats d’es-
plai, celebrar el bateig dels nostres 
fills o assistir a cursets de formació. 

També la tasca de l’Església arriba 
al jovent, al qual se li ofereixen 
campanyes específiques de crei-
xement humà i espiritual: cicle de 
Cinema Espiritual, camí de Sant 
Jaume, Aplec de l’Esperit. La gent 
gran ha estat acollida en diferents 
peregrinacions: Lurdes, Roma, 
Fàtima. Els malalts han estat acom-
panyats pels voluntaris, sacerdots i 
religiosos del servei hospitalari. Els 
qui estan empresonats també han 
estat ajudats pel personal de la 
pastoral penitenciària.

Per últim, l’Església també ha 
ajudat a mantenir i ennoblir el 
gran patrimoni cultural, arquitec-
tònic i artístic de que disposa. Ha 
rehabilitat temples i instal·lacions 
parroquials, ha catalogat i restau-
rat peces de gran valor artístic, 
posant-les a disposició de la co-
munitat, en els diferents temples 
i museus escampats pel nostre ter-
ritori.

Per a poder continuar ajudant 
i acompanyant en totes aquestes 
activitats, és imprescindible la vos-
tra col·laboració. Aquesta aporta-
ció econòmica que generosament 
pugueu fer per Germanor, contri-
buirà a fer que això sigui possible.

Dades econòmiques de 
l’exercici 2008

Els comptes del Bisbat de Vic 
corresponents a l’any 2008 supo-
sen un moviment econòmic global 
d’uns 10,666 milions d’euros d’in-

gressos i 10,835 milions de despe-
ses. Hi ha hagut un resultat ne-
gatiu de 169.046 euros. El capítol 
d’ingressos ha presentat un total 
de 10.666.296 euros. D’aquesta 
xifra, l’aportació dels fidels repre-
senta un 60%, les rendes del patri-
moni un 17%, les aportacions de 
la Conferència Episcopal Espanyola 
(creueta) un 13% i les subvencions 
un 9%.

Gràcies a aquests ingressos 
s’ha pogut fer front a les assigna-
cions que reben els 166 sacerdots 
i diaques, així com als salaris del 
personal seglar col·laborador, tots 
al servei de parròquies, moviments 
i serveis diocesans. També hem po-
gut subvencionar el funcionament 
de més de 30 entitats diocesanes 
que desenvolupen les seves activi-
tats en diferents àmbits: d’ajuda 
als més desvalguts, malalts, preso-
ners; de formació de joves i semi-
naristes; de conservació i difusió 
del patrimoni cultural. S’ha pogut 
ajudar unes 18 parròquies, de les 
més de 200 que hi ha actualment a 
la diòcesi de Vic, en les seves actu-
acions de reformes i manteniment 
dels edificis. Finalment, s’ha pogut 
intervenir en els convenis per a la 
restauració de grans esglésies, com 
la Seu de Manresa i el Monestir de 
Ripoll.

Per al proper exercici, el bisbat 
té previst augmentar tot el que 
sigui possible les ajudes a les per-
sones que passin per situacions de 
necessitat degut a la crisi. De fet, 
en l’àmbit diocesà, ja s’estan apli-
cant criteris d’austeritat en les des-
peses per tal d’equilibrar el pres-
supost del proper exercici, que es 
preveu encara especialment difícil.

I per últim, agrair un cop més 
la generositat de tots aquells que 
contribueixen al sosteniment eco-
nòmic de la nostra Església, a tra-
vés dels diversos mitjans: col·lectes 
dominicals, col·lectes específiques, 
subscripcions de quotes periòdi-
ques, donacions, i marcant la cre-
ueta en la seva declaració de la 
renda. 

Bisbat de Vic

Gestió de projectes i psicologia, nova 
sessió dels Seminaris de Gestió del Talent
El proper dimecres 18 de novem-

bre tindrà lloc la nova sessió 
dels Seminaris de Gestió del Talent,  
Gestió de projectes i psicologia (1). 
Durant el transcurs del seminari es 
desenvoluparan aspectes a tenir 
en compte a l’hora de planificar i 
gestionar un projecte per tal d’as-
solir-ne els objectius i minimitzar-
ne el seu risc. En aquest sentit, 
s’identificaran les fases i el procés 

d’elaboració d’un projecte i s’ana-
litzarà el pensament estratègic 
durant el procés d’un projecte.

La propera sessió, que es des-
envoluparà el dia 16 de desembre, 
donarà continuïtat a aquest semi-
nari i s’aprofundirà en la gestió, 
creació i el desenvolupament d’un 
projecte.

El seminari, que tindrà lloc de 
16:00 a 20:00 hores a IG-NOVA Em-

presa (Av. Mestre Muntaner, 86), es-
tà adreçat a empresaris, persones 
emprenedores i a totes aquelles per-
sones interessades en millorar les 
seves competències professionals.

Els seminaris de Gestió del Ta-
lent (organitzats per l’Ajuntament 
d’Igualada i el Consell Comarcal 
de l’Anoia, dins el programa Anoia 
Activa) són conduïts per Santi Ló-
pez Villa, coach personal i professi-
onal i formador de líders empresa-
rials i polítics. Podeu trobar tota la 
informació de cadascun dels semi-
naris programats a la pàgina web 
www.gestiodeltalent.com.

L’assistència als seminaris és 
gratuïta però convé formalitzar la 
inscripció trucant al 93 805 04 09 
o bé enviant un correu electrònic 
a ignovaempresa@aj-igualada.net 
indicant el vostre  nom, cognoms, 
DNI, empresa, telèfon i correu 
electrònic.

PERRUQUERIA XAMPÚ
c/ Pau Muntades, 22 - baixos

OFEREIX DESCOMPTES 
INTERESSANTS 

per a noies i nois estudiants, per tots els serveis.
Interessats demanar hora al telèfon 93 805 46 08.

Els Prats de Rei acollirà 
el darrer MercAnoia de la 
FACS

El proper diumenge 15 de 
novembre es celebra el MercA-

noia a Els Prats de Rei. 
Segons el president de la FACS 

l’Emili Castells, s’ha celebrat una 
reunió preparatòria a l’Ajun-
tament dels Prats de Rei amb la 
presència de l’alcalde Francesc 
Duocastella, els comerços i empre-
nedors locals que participaran a la 
jornada i la FACS que l’organitza 
el MercAnoia.

El Centre Cívic de Prats de Rei 
acollirà una nova edició i la dar-
rera, del MercAnoia; aquest es-
pai que obrirà portes a les 11 del 
matí i acollirà l’exposició “Anoia, 
comarca de sentits”. Per ¾ de 12 

del migdia hi ha prevista la xerra-
da de comerç “Exemples d’èxit” 
amb Manel Berga. També es farà 
la projecció d’un audiovisual so-
bre els comerços, serveis i activitats 
emprenedores comarcals. Segui-
dament la Coral de Prats de Rei, 
Mare de Déu del Portal oferirà un 
recital de cançons. A la 1 del mig-
dia, hi haurà un tast aperitiu per 
a tothom

Durant  tota la jornada l’ar-
tista David Ribera farà caricatures 
personalitzades a tothom que ho 
vulgui.

La Mostra d’artesania girarà 
entorn “la filatura”.

Observació astronòmica a 
l’Observatori de Pujalt 
Aquest dissabte, 14 de novem-

bre, a partir de les 19h de 
la tarda i si el temps o permet, 
es portarà a terme una observa-
ció astronòmica de cel profund 
a l’Observatori de Pujalt amb la 
col·laboració de l’Agrupació Astro-
nòmica de l’Anoia, AstroAnoia - 
www.astroanoia.org, i l’Agrupació 
Astronòmica de Barcelona, Aster 
– www.aster.org.

Es començarà observant el pla-
neta Júpiter i els seus satèl·lits ga-
lileans. A mesura que es vagi fent 
més i més fosc es continuarà amb 
l’observació d’objectes de cel pro-
fund com galàxies, cúmuls d’estre-
lles, nebuloses i d’altres.

L’observació és oberta a tot-
hom. Per motius d’organització 
es demana confirmar l’assistència 
trucant als telèfons de l’Observa-
tori, 93 869 80 22 - 620 136 720.

Cal recordar que l’observació 
es pot suspendre per causes mete-
orològiques. En cas de suspendre’s 
apareixerà a la pàgina inicial de 
la web de l’Observatori: www.ob-
servatoridepujalt.cat , el mateix 
dissabte al migdia o abans.

Cal recordar que cal venir ben 
abrigat, portar llanterna amb llum 
vermella o embolicada amb paper 
de cel·lofà vermell i portar també 
sopar.
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400II Festa de la Rosta
Piera, 29 de novembre de 2009

Degustació d’oli, sorteig d’ampolles d’oli, concurs d’all i oli, infl ables i 
carpes amb els principals productors de la vila.

L’Ajuntament de Piera us felicita en aquesta edició 
tan especial i reconeix la vostra tasca en la difusió de la informació 

de Piera i la comarca.

El Consell Comarcal i la Unió 
Empresarial de l’Anoia organitzen 
tres cursos gratuïts per a empresaris i 
emprenedors
El Servei de creació i consoli-

dació d’empreses del Consell 
Comarcal i la Unió Empresarial de 
l’Anoia han organitzat la inicia-
tiva “Formació d’emprenedoria i 
empresa”, que pretén donar res-
posta als principals interrogants 
que l’actual situació econòmica 
planteja a emprenedors i empresa-
ris i proporcionar-los coneixements 
i eines que els ajudin a crear i con-
solidar la seva activitat empresa-
rial. La iniciativa compta amb la 
col·laboració del Fons Social Euro-
peu, el Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya, 
Inicia: per la creació d’empreses, i 
la Diputació de Barcelona.

 “Formació d’emprenedoria i 
empresa” inclou l’organització de 
tres cursos totalment gratuïts. Les 
persones interessades han de fer 
la inscripció als correus electrònics 
treball@anoia.cat o uea@uea.cat, 
o bé als telèfons 93 805 15 85 o 93 
805 22 92. 

Elaboració de plans 
d’empresa

El curs “Elaboració de plans 
d’empresa” constarà de dues sessi-
ons, que es faran els dijous 19 i 26 
de novembre, de 3 a 7 de la tarda, 

a la seu del Consell. Les imparti-
rà el docent Manel Ortuño i per-
metrà als participants conèixer les 
eines bàsiques per a elaborar un 
pla d’empresa en què es defineixi 
l’estratègia de negoci amb l’objec-
tiu de conèixer quines garanties 
d’èxit ofereix.

Finances per a 
emprenedors

El curs “Finances per a empre-
nedors” es farà el dimarts 24 i el 
dijous 26 de novembre, de 4 a 8 de 
la tarda, a les instal·lacions de la 
Unió Empresarial de l’Anoia (Ctra. 
de Manresa, 131, d’Igualada). Les 
sessions aniran a càrrec de Josep 
Palmés, qui donarà a conèixer, de 
manera molt pràctica, les bases fi-

nanceres per a persones que volen 
començar un negoci o l’han iniciat 
recentment.

Marketing low-cost
Finalment, el curs “Marketing 

low-cost” tindrà lloc el dimarts 1 i 
el dijous 3 de desembre, de 4 a 8 
de la tarda, a la Unió Empresari-
al. Les sessions les impartirà Josep 
Alberti. L’objectiu d’aquest curs 
és proporcionar als alumnes eines 
i conceptes bàsics de màrqueting 
que els permetin donar-se a conèi-
xer i trobar nous clients de manera 
gratuïta o amb uns costos molt 
baixos. 

PINTURA DECORATIVA
☛ Celoberts
☛ Antigoteres per a terrats
☛ Decoració

Pressupostos al 630 95 10 97
SERVEI DE PINTORS

COLOHER

Dissabte s’inaugurarà 
la connexió Ronda de 
Fàtima, Pietat i Gaudí
Aquest proper dissabte dia 14, a 

les 11 del matí, a la cruïlla dels 
carrers Ronda de Fàtima i l’Espelt 
tindrà lloc l’acte d’inauguració de 
la connexió Ronda de Fàtima, Pie-
tat i Gaudí.

Recordem que l’actuació, amb 
un pressupost de 601.312 euros, 
ha rebut la subvenció del FEIL 

(Fons d’Inversió Local de l’Estat) i 
s’ha tirat endavant amb l’objectiu 
de completar la ronda de Fàtima 
en el seu conjunt, amb la creació 
d’un nou vial que també podrà 
impulsar el projecte de nous pisos 
tutelats que s’han de fer al solar 
que hi ha al costat de la residència 
Pare Vilaseca.

Música a la matinal de 
Xarxa
Davant la imminent celebra-

ció de la festivitat de Santa 
Cecília, la matinal de teatre infan-
til que programa quinzenalment 
Xarxa Igualada, porta a l’escenari 
de l’Ateneu un espectacle musi-
cal. Així de la mà del grup Sam-
faina de Colors els infants podran 
gaudir amb el muntatge “De bra-
cet”, basat en la poesia que autors 
catalans actuals han adreçat als 
infants, i que han musicat per can-
tar i encantar.

Serà com sempre a ¼ d’1 del 
migdia al Teatre municipal L’Ate-
neu.

Postals de Nadal de la 
Creu Roja
Les festes nadalenques ja s’acos-

ten i com és tradició, des de 
Creu Roja Anoia, s’ha preparat una 
selecció de postals per poder felici-
tar a familiars, amics, clients, etc. 
Aquesta iniciativa és molt impor-
tant per l’entitat ja que dóna la 
possibilitat d’obtenir uns ingressos 
no finalistes que es poden destinar 
a projectes propis, com poden ser 
que cap infant de la comarca es 
quedi sense joguina la nit màgi-
ca de Reis, que els voluntaris de 
Socors i Emergències puguin reno-
var les ambulàncies i oferir el seu 

ajut, que les àvies i avis tinguin 
atenció domiciliària amb servei de 
custòdia de claus ... i moltes inicia-
tives més que gràcies al suport dels 
ajuntaments, empreses i particulars 
es podran fer realitat. S’ofereix, 
també, un servei de reimpressió de 
textos i logotips per personalitzar 
les postals. Podeu trobar el catàleg 
d’enguany a la web de Creu Roja 
Anoia: http://www.creurojaania.
org , i demanar pressupost sen-
se compromís a través del correu 
electrònic: anoia@creuroja.org.

Taller de prevenció de 
drogodependències i 
conductes de risc
Per avui dijous i el proper dia 

19, s’ha programat al CEIP Mar-
quès de la Pobla de Capellades 
el Taller de prevenció de drogo-
dependències i conductes de risc, 
que anirà a càrrec de Quim Cabra, 
Psicopedagog, formador del Pro-
grama Connecta i col.laborador 
del Departament de Salut.

En les sessions del taller de pa-
res “Connecta amb els teus fills” 
tracten la prevenció de les drogo-

dependències des d’un punt de 
vista educatiu. Es parla de com 
prevenir les conductes de risc des 
dels primers anys, de ocupar-se de 
fomentar habilitats per a la vida, 
del diàleg, de  l’autoestima... L’ob-
jectiu doncs, és ajudar a resoldre 
els dubtes, les pors i les insegure-
tats. 

Les sessions es fan de les 3 a les 
5 de la tarda.

Concert solidari a benefici 
de la Fundació Campaner
Gospel Viu! Porta a Igualada 

l’energia electrificant de la 
seva porposta d’èxit The Gospel 
X-Eperience! Un flux d’emocions, 
vibracions i sentiments amb el 
segell de qualitat inconfusible. Un 
gran grup de cantaires dirigits per 
Moisès Sala que actuaran diumen-

ge a partir de les 6 de la tarda, 
per recollir diners en benefici de 
la Fundació Campaner que lluita 
diàriament per reduir i eradicar la 
malaltia de la Noma que afecta a 
molts infants de l’Àfrica.
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  PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit 

Ballada a Igualada

Aquest diumenge, 15 de novembre, a les 12 del 
migdia i a la Pl. de Cal Font hi haurà la ballada 

mensual de sardanes que organitza l’Agrupació 
Sardanista d’Igualada; encara que Santa Cecília 
s’escau el diumenge vinent, dia 22, aquesta balla-
da del dia 15 serà en honor de dita santa, patrona 
dels músics, també dels poetes i dels cecs, a l’igual com ho es Santa 
Llúcia. La ballada serà a càrrec de la Cobla Ciutat de Manresa; espe-
rem la màxima afluència de sardanistes i públic en general que esti-
min la nostra dansa.

Ballades de sardanes
Dissabte, 14 de novembre
Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 6 de la tarda. Cobla, Mari-

nada.
Manresa, a la Plana de l’Om, a les 6:30 de la tarda. Cobla, Ciutat 

de Manresa.
Diumenge, 15 de novembre
Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 12 del migdia. Cobla, Popu-

lar.
El Prat de Llobregat, a la Pl. de la Vila, a les 12 del migdia. Cobla, 

Baix Llobregat.
Igualada, a la Pl. de Cal Font, a les 12 del migdia. Cobla, Ciutat de 

Manresa.
L’Hospitalet de Llobregat, a la Av. de la Mare de Déu de Bellvitge, 

a les 12 del migdia. Cobla, Vila d’Olesa.
Olesa de Montserrat, al Casal, a les 6 de la tarda. Cobla, Vila 

d’Olesa.
Premià de Dalt, a la pista de la Societat Sant Jaume, a les 12 del 

migdia. Cobla, Premià.
Premià de Mar, a la Pl. Ajuntament, a les 12 del migdia. Cobla, 

Ciutat de Mataró.
Ripollet, al Pavelló Municipal, a les 5 de la tarda. Cobla, Marinada 

i Jovenívola de Sabadell.
Sabadell, a la Pl. del Doctor Robert, a les 12 del migdia. Cobla, 

Jovenívola de Sabadell.
Santa Coloma de Gramenet, a la Rbla. de Sant Sebastià, a les 12 

del migdia. Cobla, Ressò de la Passió d’Esparreguera.
Santa Susanna, al Pavelló d’Esports, a les 6:30 de la tarda. Cobla, 

Premià.
Torrelles de Llobregat, a l Pl. de l’Església, a les 12 del migdia. Co-

bla, Contemporània.
Vilafranca del Penedès, a la Pl. del Penedès, a les 12 del migdia. 

Cobla, Reus Jove.

La Jovenívola d’Agramunt de 
concert

La Cobla Jovenívola d’Agramunt comença una nova etapa dins 
la seva trajectòria artística, amb el propòsit d’incorporar a les seves 
actuacions el format de concert. Aquesta nova faceta concertística es 
donarà a conèixer el dia 22 de novembre, a les set de la tarda, al Casal 
Agramuntí.

En aquest concert de Santa Cecília, la Cobla Jovenívola 
d’Agramunt farà un recorregut per la història de la sardana, amb tí-
tols de tots els temps amb un ample ventall d’estils des de Vicenç Bou 
i Conrad Saló fins a Xavier Pagès o Jesús Ventura.

La Cobla Jovenívola d’Agramunt presenta, amb aquest concert del 
22 de novembre, al Casal Agramuntí, el resultat del treball del nou 
director d’aquesta formació: Esteve Molero. L’acte servirà també per 
a dedicar un reconeixement a la tasca feta per Dolors Ricard, la que 
va ser directora durant la temporada anterior i també envers Jordi 
Vilaró, que va ser-ne el director durant 10 anys.

Agrupació Sardanista d’Igualada
joaquimbacarditcabestany@gmail.com

CEINA et certifica com a usuari 
informàtic
Els usuaris d’ordinador poden 

acreditar de forma oficial les 
seves competències i obtenir un 
certificat oficial per a millorar la 
seva vida curricular i, definitiva-
ment, demostrar els coneixements 
d’informàtica a nivell d’usuari a les 
entrevistes de treball.

Les sigles ACTIC corresponen 
a la denominació “acreditació de 
competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació”.

L’ACTIC és el certificat acredi-
tatiu de la competència digital, 
entesa com la combinació de co-
neixements, habilitats i actituds 
en l’àmbit de les tecnologies de la 

informació i la comunicació que les 
persones despleguen en situacions 
reals per assolir objectius determi-
nats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol 
persona de més de 16 anys de-
mostrar les seves competències TIC 
mitjançant una prova per ordina-
dor. Tant la prova com l’obtenció 
del certificat són telemàtics. 

Les persones que superin sa-
tisfactòriament la prova obtenen 
un certificat acreditatiu emès per 
la Generalitat, que els acredita un 
determinat nivell de competènci-
es (bàsic, mitjà o avançat) en TIC 
davant de qualsevol empresa o 

administració, dins l’àmbit del ter-
ritori Català.

L’empresa Ceina d’Igualada va 
ser present, ja en les primeres fa-
ses, en el seguiment del disseny 
d’aquest projecte i, ara, ha estat 
autoritzada per a supervisar i exe-
cutar aquests exàmens a la nostra 
comarca.

La mitjana de la taxa d’aquests, 
establerta pel propi govern, ronda 
els 20 euros per prova i els trà-
mits cal realitzar-los a http://actic.
gencat.cat o directament al centre 
CEINA de l’Av. Europa 7-9 al polí-
gon de Les Comes.

I Escola de Formació de 
NousCatalans.Joves 
El proper cap de setmana 14 i 

15 de novembre es celebrarà a 
la casa de Colònies “la Censada” 
la primera escola de formació de 
NousCatalans.Joves que tindrà per 
títol:“Valors catalans i reptes de 
país”.

La jornada que es centrarà en 
l’associacionisme juvenil, el treball 
en equip, el compromís i la trans-
missió de valors catalans, trans-
correrà realitzant diverses activi-
tats durant el cap de setmana com 
gimcanes, taules rodones, grups 
de debat, etc. I finalitzarà el diu-
menge amb un partit de futbol a 
les 12’30h al camp municipal de 
la Pobla de Claramunt. Un cop 
finalitzi el partit s’entregarà un 
premi al equip guanyador i es do-
narà un certificat d’assistència i 
participació tant als nois i noies 
que han participat en el torneig 
de futbol com als que ho han fet 
a l’escola de formació. Tot seguit 
es procedirà a la cloenda de l’es-

cola de formació amb la interven-
ció de l’Èric Bertran (president de 
NousCatalans.Joves), Àngel Colom 
(President de NousCatalans i de 
la Sectorial d’Immigració de CDC), 
Jordi Torra (Cordinador de la Casa 
Gran del Catalanisme a les comar-
ques de la Catalunya) Central) i 
Joel Joan (Director de l’Acadèmia 
de Cinema en Català). 

Val a dir que a l’escola de for-
mació es donaran trobada prop 
d’una cinquantena de joves de 

diverses nacionalitats amb l’únic 
objectiu de “fer país” tots plegats. 
Tant la gran taula de debat que 
es farà el diumenge a les 10’30h 
a “La Censada” i que du per tí-
tol: “Valors Actuals de Catalunya”, 
tractant temes d’interès com 
l’igualtat de gènere, la lliure op-
ció sexual, ecologia, laïcitat i drets 
humans, com el partit i la cloenda 
que es duran a terme a la Pobla 
de Claramunt estaran oberts per 
a tothom.

Música en família a Paper de Música de 
Capellades
La sala Paper de Música de Cape-

llades ha programat per aquest 
dissabte, dia 14, a les 9 del vespre, 
un concert especial que, sota el títol 
“Música en família. Un passeig per a 
les músiques del món”, oferirà obres 
des del barroc a l’actuacilitat, escrites 

o arranjades pel Albert Gumí.
Els intèrprets seran Queralt Ro-

ca (clarinet), Albert Gumí (clarinet, 
corno di basseto i guitarres) i els 
nens Joana Gumí, de 10 anys, i Blai 
Gumí, de 12 anys, que tocaran, el 
violí i el contrabaix, respectivament.

Tothom qui estigui interessat 
en assistir al concert pot reservar 
lloc trucant al telèfon 93 801 40 
43, de 8 del matí a 4 de la tarda, i 
al 93 801 17 07, de 4 a 7 de la tar-
da, els dies feiners.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E00200027005B00540061006D006100F1006F0020006400650020006100720063006800690076006F0020006D00E1007300200070006500710075006500F1006F005D0027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000640065002000410064006F0062006500200061006400650063007500610064006F007300200070006100720061002000760069007300750061006C0069007A00610063006900F3006E00200065006E002000700061006E00740061006C006C0061002C00200063006F007200720065006F00200065006C006500630074007200F3006E00690063006F0020006500200049006E007400650072006E00650074002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName <FEFF005B005200650073006F006C00750063006900F3006E002000620061006A0061005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


