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Canvi radical del carrer de 
Sant Isidre de Vilanova 

L’Alcalde Joan Vich, acompa-
nyat pels regidors de l’equip de 

govern, va inaugurar dijous pas-
sat el carrer Sant Isidre, recentment 
urbanitzat. Durant la seva interven-
ció, l’Alcalde va agrair i reconèixer 
als veïns la seva col.laboració i va 
deixar constància també de l’im-
portant esforç inversor que l’ajun-
tament vilanoví està fent i que 
“canviarà radicalment l’aspecte del 
centre històric de la ciutat”: Vich va 
parlar de les obres de la plaça del 
mercat, el carrer Santa Llúcia, Onze 
de Setembre, Mossèn Borràs, de 
les que han de començar al carrer 

Major i del projecte del nou centre 
cívic del Camp del Rei. 

L’alcalde també va destacar al-
tres projectes locals com el Centre 
de Serveis a les Empreses, que es 
construirà al polígon industrial Rie-
ra de Castellolí, o la rehabilitació de 
la torre de Can Muscons, que ha de 
convertir-se en un centre d’informa-
ció i interpretació del riu Anoia. 

Finalment l’alcalde va fer un ac-
te simbòlic de lliurament del carrer 
als seus veïns als que va animar a 
fer de la via pública un espai de 
convivència i de relació.

Bernat Enrich guanya el premi Millor 
Curt Anoienc i “Lost”, d’Alberto 
Dorado, el primer premi del IX Festival 
Microcurt d’Igualada

Divendres passat, el Parc de 
Valldaura es va convertir en 

un cinema a l’aire lliure on més de 
dues-centes persones van poder 
gaudir d’una trentena de treballs 
audiovisuals, entre els que cap 
destacar els 16 microcurts finalis-
tes del Festival, els participants del 
III Concurs Microcurt Express i els 
treballs dels alumnes de l’Escola 
Gaspar Camps. 

En acabar les projeccions el 
conductor de l’acte, Jordi Còdol, 
va donar a conèixer els guanya-
dors de la novena edició del Mi-
crocurt, Festival de Video d’Igua-
lada, organitzat per l’Ajuntament 
d’Igualada des del Centre Cívic de 
Fàtima amb producció de DeVerité 
Produccions. Els guanyadors són 
els següents:

- Premi Millor Microcurt III Con-
curs Microcurt Express, consistent 
en un trofeu, un premi patrocinat 
per Grup Grupassa i dues entrades 
per visitar el Museu de Cinema de 
Girona: “Com un patena”, d’Albert 
Burzón i Galo Bertran.

- Premi Millor Microcurt Ano-
ienc (trofeu i 300 euros): “Nàu-
frag”, de Bernat Enrich.

- 3r Premi Microcurt (trofeu i 
300 euros): “Tachaaan!”, de Rafael 
Cano i Carlos del Olmo.

- 2n Premi Microcurt (trofeu i 
500 euros): “Luciérnaga”, de Car-
lota Coronado.

- 1r Premi Microcurt (trofeu 
i 1.000 euros): “Lost”, d’Alberto 
Dorado.

Els guanyadors del Novè Festi-
val Microcurt són joves realitzadors 
de Madrid que es van desplaçar fins 
a Igualada per poder recollir per-
sonalment el premi. La primera ti-
nent d’alcalde i regidora d’Educació 
i Igualtat de Gènere de l’Ajutament 
d’Igualada, Montserrat Mateu, va 
fer el lliurament del primer premi 
i va aprofitar per animar els joves 
realitzadors a seguir creant treballs 
audiovisuals, a la vegada que va 
afirmar que el Festival és un bon 
aparador per donar-los a conèixer.

Per celebrar i agrair la pre-
sència de tothom, l’Associació de 
Veïns del barri de Fàtima va pre-
parar un refrigeri per a tots els 
assistents.

El jurat
El jurat del Microcurt, Festival 

de vídeo d’Igualada està compost 
per: 

President: Joan Domènech, re-
alitzador de Rosebud Films. Vo-
cals: Ricard Fusté, representant 
del Cine Club Ateneu; Joan Fitó, 

crític de cinema; Montserrat Ma-
teu, tinenta d’alcalde de l’Àrea de 
Serveis a les Persones; Eva Ripoll, 
representant de Conca Televisió; 
un representant de Canal Taronja 
TV; Manel Almiñana, professor del 
Centre d’Estudis Cinematogràfics 
de Catalunya; Jaume Enrich, repre-
sentant de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps, i Josep Bartrolí, de 
l’Escola Taller de la Conca d’Òdena

El festival Microcurt 
L’esperit del festival és el de 

premiar aquells curts que amb els 
mínims recursos tècnics obtenen 
els millors resultats, encara que 
això no ha de ser un impediment 
per premiar un curt realitzat amb 
molts mitjans tècnics, sempre que 
el guió, l’originalitat, el muntatge, 
l’ús de plans, etc. siguin els ade-
quats. Sovint podem deixar-nos 
portar per produccions procedents 
d’escoles que disposen de molts 
mitjans tècnics. Es tracta de pre-
miar aquells curtmetratges en els 
quals s’intueix la potencialitat cre-
ativa i narrativa dels seus autors, 
més enllà de les possibilitats de 
recursos tècnics.

Més informació: www.micro-
curtigualada.com - microcurt@mi-
crocurtigualada.com

Acaben els cursets de natació infantil a 
Vilanova
Una vuitantena de nenes i 

joves vilanovins van participar 
divendres de la tradicional cloenda 
dels cursets de natació. La festa va 
començar a les 12 del migdia amb 
les tradicionals fotos de grup que 
enguany, de fons, tenien dibuixos 
i pintures relacionats amb l’estiu i 
els esports aquàtics que els matei-
xos nens i nenes havien decorat. 
Després de la volta de salutació 
que es fa davant el públic assis-
tent, la majoria familiars de la 
quitxalla, van començar les exhi-
bicions. Del més petit al més gran, 
els nens i nenes van demostrar els 
avenços aconseguits durant aques-
tes quatre setmanes de cursets.

La regidoria els va agrair el seu 
esforç lliurant-los un val per bes-

canviar-lo per un refresc al bar de 
la piscina i tot seguit, els monitors 
van fer el lliurament dels diplomes 
i dels informes a cada un dels par-
ticipants.

El cursets de natació, en els 
que aquest any hi ha participat 

85 infants i una vintena d’adults, 
s’han organitzat des de l’Àrea 
d’Esports municipal amb la col-
laboració d’AQUASOS.

L’Escola d’Òdena rep 
felicitacions per la seva 
participació al 50/50
Euronet 50/50 és el nom del pro-

jecte en el que participa l’Es-
cola Castell d’Òdena i que té com 
a objectiu sensibilitzar els seus 
alumnes en l’estalvi i l’eficiència 
energètica.

El projecte, que s’executarà en-
tre el curs que acaba de finalitzar i 
el curs 2010/11, està tutelat per 
la Diputació de Barcelona i busca 
que un seguit d’accions concretes, 
aplicades per part dels alumnes de 
l’escola, assoleixin un estalvi en els 
consums energètics de les instal.
lacions del centre. L’estalvi que els 
alumnes aconsegueixin en els re-
buts el rebran com a import per a 
activitats de la pròpia escola.

El fet que ara destaquem és 
el blog que els alumnes de 6è 
han penjat a la web del projecte 
http://twitter.com/euronet50_50, i 

que és el més interessant d’entre 
les 13 escoles que participen a ni-
vell de tot Catalunya en l’Euronet 
50/50. Si el voleu veure, el troba-
reu a: http://schoolcastelldodena.
blogspot.com/. És molt interessant 
i els alumnes l’han fet en anglès, 
tal com marca la participació en 
aquest projecte finançat per la 
Unió Europea.

Observeu que han marcat in-
terruptors, han investigat les ins-
tal.lacions de les calderes, han 
penjat rètols que recorden que cal 
apagar els llums al sortir de l’aula i 
han fet un vídeo molt entenedor.

La Diputació de Barcelona ens 
ha fet saber que, de moment, és 
el blog més treballat de tots els 
participants. Enhorabona i bones 
vacances. El proper curs esperem 
veure la resta de la feina.

La Llàntia ha actuat 
darrerament en 
celebracions particulars
El tres últims concerts de La Llàn-

tia no s’han ofert de manera 
pública, sinó atenent sol·licituds 
commemoratives d’esdeveniments 
particulars.

El 6 de juny va actuar en el di-
nar de celebració de les Noces d’Or 
d’un matrimoni de la Pobla de 
Claramunt, que es va fer a l’Hotel 
Robert, en companyia dels seus fa-
miliars més propers.

El 19 de juny el concert va ser en 
el dinar de noces d’una jove parella, 
amb assistència d’amics i parents, el 
qual tingué lloc en una finca d’Es-
parreguera.

Finalment, el passat 25 de ju-
liol, La Llàntia va ser present amb 
els seus cants en un dinar al Cafè 

de l’Ateneu Igualadí, que els seus 
descendents oferiren en el 90è ani-
versari del natalici del patriarca de 
la família.

Entremig, el 18 de juliol, la coral 
va celebrar una jornada de fi de 
curs del primer semestre a la finca 
d’un dels cantaires situada als afores 
d’Igualada. En el decurs del dinar, 
s’aprofità per donar la benvinguda 
oficial als tres darrers components 
que s’han integrat a la Coral.

La propera actuació de La Llàn-
tia serà després de vacances, el 29 
d’agost a la tarda, a l’església de la 
Sagrada Família, en un acte d’aco-
miadament de mossèn Jaume Serra 
com a rector de la parròquia.

V.P.A.
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El Govern atorga a 18 projectes de 
l’Anoia ajuts del Pla d’Iniciatives de 
Dinamització Comarcal 
El Govern ha concedit ajuts per 

valor de 1.956.831 euros a 15 
empreses de la comarca de l’Anoia. 
D’aquesta quantitat, 1.426.579 són 
en forma de préstecs sense interès 
i 539.252 euros són en forma de 
subvenció. A més, s’han concedit 
ajuts per valor de 120.000 euros 
en subvencions a tres ajuntaments 
de la comarca.

Aquests ajuts formen part de 
la tercera convocatòria del Pla 
d’Iniciatives de Dinamització Co-
marcal (IDC) que el govern por-
ta a terme des de 2008 a quatre 
comarques de Catalunya: l’Anoia, 
el Ripollès, el Pallars Jussà i la Ter-
ra Alta. A més a aquestes, s’han 
afegit enguany les comarques del 
Baix Ebre, el Montsià i la Ribera 
d’Ebre. L’objectiu del Pla d’Inici-
atives de Dinamització Comarcal 
(IDC) és estimular i impulsar l’acti-
vitat econòmica d’aquests territo-
ris per tal de desenvolupar un en-
torn socioeconòmic que afavoreixi 
la permanència de la població.

Les empreses beneficiàries 
d’aquesta tercera convocatòria 
a l’Anoia estan ubicades als mu-
nicipis d’Igualada, la Pobla de 
Claramunt, Òdena, els Hostalets 
de Pierola, Piera i Santa Margari-
da de Montbui. Aquesta tercera 
convocatòria d’ajuts del Pla d’IDC 
permetrà garantir a la comarca de 
l’Anoia 1.462 llocs de treball i en 

crearà, durant aquest any, 51 de 
nous. Els projectes beneficiaris són 
els següents:

- Ajuntament de Jorba, per al 
projecte de parc d’innovació Igua-
lada-Jorba.

- Societat Privada Municipal 
Montbui, per a noves instal·lacions 
per a activitats formatives i pro-
mocionals.

- Mancomunitat Intermunici-
pal Voluntària Segarrenca, per al 
Centre de Serveis a les empreses 
“Projectes Sinèrgies”.

- TRIRE SL (sector automòbil), 
per a la inversió en la línia de mun-
tatge de rodes del model Audi Q3.

- Rivisa Industrial de Cerrami-
entos Metálicos, SA (sector metal.
lúrgia), per a la modernització i 
ampliació de secció d’enreixats i 
tubs.

- Gustària, SL (sector alimenta-
ri), per a la remodelació d’un nou 
sistema de pasteurització.

- Taller Àuria SCCL, per a l’am-
pliació del servei logístic.

- Biomass To Liquid Technolo-
gies SL (sector construcció), per a 
nova planta de producció de ma-
quinària. 

- Curtidos Badia, SA (sector 
tèxtil), per a nova etapa de pro-
ducció.

- Laboratori Tècnic Ceràmic, 
SL (sector ceràmica), per a noves 
instal.lacions.

- Teles i fabricats no teixits, SA 
(sector tèxtil), per a diversificació 
de la producció.

- MB Papeles Especiales, SA 
(sector paperer), per a nou paper 
alimentari.

- Ceràmica Pierola, SL (sector 
construcció), per a ampliació de la 
producció.

- Industria Valls 1, SA (sector 
tèxtil), per a renovació d’equips 
industrials i instal·lació elèctrica.

- Sofamel, SA (sector metal.lúr-
gia), per a automatització i moder-
nització de la planta productiva.

- Codorniu Arts Gràfiques, per 
a nou producte.

- ABC Leather (sector químic), 
per a ampliació de la producció.

- Fundiciones de Ódena (sector 
metal.lúrgia), per a projecte d’am-
pliació de la capacitat productiva 
de l’empresa.

Entre aquests, destaquen els 
14 nous llocs de treball que es po-
dran crear a l’empresa TRIRE, SL 
d’Òdena. TRIRE realitza el muntat-
ge de neumàtics de cotxes des de 
1981. Aquest any té l’oportunitat 
de fer un salt en la seva producció 
en haver rebut l’encàrrec d’Audi 
per al muntatge del nou A3. L’ajut 
del pla d’IDC els permetrà satisfer 
la necessitat d’adquirir nova ma-
quinària adaptada a la tecnologia 
d’Audi.

L’Anoia tindrà un Pla 
Estratègic de Turisme

El Diputat de Desenvolupament 
Econòmic i president del Con-

sell Econòmic i Social de la Comar-
ca de l’Anoia (CESCA), Teo Rome-
ro, el diputat de Turisme de la 
Diputació, Carles Ruiz Novella, i el 
president de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, Miquel Valls, han 
signat recentment el conveni pel 
Pla Estratègic de Turisme de l’Ano-
ia. 

El conveni de col.laboració en-
tre la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona, 
la Diputació de Barcelona i el 
CESCA, té per objecte dur a terme 
un Pla Estratègic de Turisme de 
la comarca de l’Anoia que mar-
qui la ruta i les diferents actuaci-
ons de desenvolupament turístic 
necessàries, per posar en valor el 
contingut de les diverses realitats 
turístiques de la comarca.

El Pla es realitzarà tenint en 
compte el potencial que ofereix el 

territori, així com els productes tu-
rístics existents o en desenvolupa-
ment, tot analitzant les necessitats 
de gestió i les millors condicions 
de viabilitat. L’anàlisi interna d’in-
fraestructures, equipaments i re-
cursos, així com l’anàlisi externa de 
la demanda, l’estructura, les com-
petències i els condicionaments 
de l’entorn permetran obtenir un 
diagnòstic objectiu de la situació 
actual i una previsió de les pos-
sibilitats futures. Com a resultat, 
es definirà l’estratègia i els eixos 
d’actuació per a la seva aplicació.

La Delegació de Turisme i la 
Cambra de Comerç, Indústria i Na-
vegació de Barcelona treballaran 
en col.laboració amb el CESCA 
que, mitjançant el Consell Comar-
cal de l’Anoia, facilitarà la infraes-
tructura necessària per al desenvo-
lupament del Pla Estratègic.

L’astronomia i la solidaritat han estat 
protagonistes de la Festa Major del Saió 
i Coll del Guix
El passat cap de setmana, els 

petits nuclis montbuiencs del 
Saió i Coll del Guix van celebrar 
novament la seva Festa Major d’es-
tiu. Per segon any consecutiu, es 
van fer activitats durant dos dies i, 
com ja és habitual, l’organització 
va voler també proposar algunes 
novetats en el programa.

La festa va començar el dissabte 
amb la 2a caminada popular per les 
masies del Saió i Coll del Guix, una 
ruta circular d’uns 9 km que va per-
metre conèixer La Fou de Can Milà, 
així com també algunes masies his-
tòriques d’aquest tranquil entorn 
rural. La caminada va comptar amb 
participants de Montbui, l’Espelt, 
Sant Martí de Tous i Igualada. Un 
cop acabada la caminada, va co-
mençar la competició de bitlles ca-
talanes, on hi van participar grans i 
petits. Després del sopar d’entrepà 
català, va arribar la sorpresa de la 
nit: una observació astronòmica, 
conduïda per l’Albert Borràs, direc-
tor de l’Observatori de Pujalt, que 
va oferir una sessió didàctica i pro-
pera, i va saber transmetre i conta-
giar a molts dels assistents la seva 
passió i amor per l’astronomia.

El diumenge, l’esglèsia de Santa 
Anna del Saió es va quedar petita 
per als veïns, amics i familiars, així 
com també persones vingudes de 
pobles veïns que havien nascut en 
aquests petits nuclis i que la festa 
ha permès que es retrobessin amb 
altres companys i companyes de 
l’antiga escola rural (avui tancada) i 
compartir una bona estona. 

Desprès de la missa solemne va 
començar el vermut-concert, i les 
notes de l’acordionista berguedà 
David Casals van fer sortir a ballar 
algunes parelles tot i el sol que feia 
al migdia. 

Després de l’èxit d’aquesta 
recuperada Festa Major, l’associa-
ció de veïns ja està pensant en les 
novetats per a la de l’any vinent, 
per aconseguir que grans i petits 
s’ho passin bé i sobretot sigui un 
acte participatiu i obert a totes les 
persones que estimen aquest petit 
nucli rural.

Experiències “Molins 
contra la pobresa” 
i la solidaritat dels 
assistents

Com cada any, també es va 
voler fer una activitat perquè en 
un moment d’esbarjo, les persones 
tinguin l’oportunitat de contribuir 
amb el seu gra de sorra a fer un 
món més just. Amb aquest objectiu, 

el dissabte a la nit va tenir lloc un 
sorteig solidari amb el qual es van 
recaptar 98 euros que seran desti-
nats als projectes de l’ONG Inter-
món Oxfam. Els obsequis estaven 
tots relacionats amb experiències 
vinculades als molins de la comarca: 
una nit d’hotel per a 2 persones 
cedida per Molí Blanc Hotel, un so-
par per a 2 persones cedit per Mo-
lins de la Font Trobada, una visita 
guiada per a 4 persones cedida pel 
Museu Molí Paperer de Capellades, 
una visita guiada per a 4 persones 
cedida pel Molí de Can Gibert i oli 
cedit per Agro-Igualada.

L’Associació de Veïns del Saió-
Coll del Guix i l’Associació d’Amics 
de Santa Anna, agraeixen la parti-
cipació i solidaritat de tot el veïnat, 
familiars i amics assistents a la festa, 
la col·laboració de l’Ajuntament, 
així com també la col·laboració es-
pecial de les entitats i comerços que 
han fet possible el sorteig solidari a 
benefici d’Intermón Oxfam.

Fins l’any que ve!

Lliurament de diplomes 
de diferents cursos 
realitzats a Òdena

El passat 17 de juliol es va celebrar 
l’acte de lliurament de diplomes 

als alumnes dels diferents cursos 
que s’han realitzat a Òdena. 

Es tracta dels mòduls de recerca 
activa a través d’internet i infor-
màtica bàsica destinats a persones 
atrurades inscrites al SLO (25 per-
sones aturades), dels mòduls de 
formació transversal: català, infor-
màtica bàsica i orientació laboral. 
Aquests destinats a les persones 
contractades en Plans d’Ocupació 
2009 (ordinaris i treball a barris: 
equip manteniment i equip paletes 
cementiri). Aquí parlem de 5 treba-
lladors.

I el tercer mòdul d’informàtica 
bàsica i habilitats socials: destinats 
als joves gitanos del Barri de San-
ta Olga dins el programa Treball a 
barris (uns 6 joves).

D’altra banda en aquest acte de 

reconeixements en general també 
hi vanser convocades les persones 
contractades en els plans d’ocupa-
ció en llocs de treball més tècnics 
amb el senzill objectiu de donar per 
tancada la seva tasca a casa nostra 
(reconeixement a la bona feina) ja 
que tots ells acaben els contractes. 
Es tracta del dinamitzador infantil 
i juvenil, del dinamitzador comuni-
tari i de l’educador amb joves del 
Barri de Santa Olga.

A l’acte, que va començar a les 
12 del migdia es va fer la presenta-
ció del treball del curs de fotoshop 
amb els seus alumnes i més tard es 
va fer l’acte de clausura amb totes 
les persones que han fet formació 
durant el primer semestre de l’any.

A l’acte també hi van ser l’al-
calde Francisco Guisado i el regidor 
Andrés Aguilera.
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120 residents d’AMMA Vilanova 
participen a les Olimpíades del centre
La residència i centre de dia 

AMMA de Vilanova del Camí 
va continuar amb la celebració 
dels seu tercer aniversari el passat 
divendres 23 de juliol i la reedició 
de les Olimpíades del Centre.

Una competició en la que hi 
van participar més de 120 interns 
i que incloïa quatre proves: els cèr-
cols, les bitlles, la ferradura  i el 
joc de la granota. Des del centre, 
l’educadora social, Judith Cuberas, 
que ha estat una de les impulso-
res d’aquesta iniciativa juntament 
amb el terapeuta Arnau Castells, 
explica que els interns es van sepa-
rar en quatre grups, més o menys 
equitatius,  i que totes les proves 
es van realitzar en el menjador de 
la planta zero. Cada grup estava 
dirigit per un treballador del cen-
tre i alhora hi havia un responsa-
ble de cada activitat, que anava 
rotant de grup.

Les proves, que van començar 
sobre les 11 del matí es van allar-
gar fins a les dues del migdia, i 
malgrat que els interns al final es-
taven una mica cansats, estaven 
contents de participar en aquest 
tipus d’activitats que surten de la 
rutina habitual. 

Les terceres Olimpíades del 
centre, que normalment es cele-
bren el 26 de juliol, dia de l’avi,  

es van avançar una mica en el ca-
lendari, amb la finalitat que co-
incidíssin amb el tercer aniversari 
de la residència. La competició es 
va acabar amb el lliurament dels 
trofeus, un per a cada grup, i els 
diplomes per a totes les persones 
participants. El lliurament va anar 
a càrrec de la directora, Cristina 
Garcia i d’altre personal del cen-
tre.

Una vuitantena d’hortolans 
a la trobada anual
La comunitat d’hortolans d’Eco-

vilanova va celebrar aquest 
dissabte la seva trobada anual. 
Es tracta d’una cita clàssica, just 
abans de les vacances d’estiu que 
organitza l’Àrea de Medi Ambi-
ent amb l’excusa de compartir un 
esmorzar amb els hortolans i fer 
una mostra dels millors productes 
que s’hi ha recol·lectat.

Aquest any, la festa d’Ecovila-
nova va aplegar una vuitantena de 
persones que van aprofitar aquest 
espai de trobada per compartir ex-
periències i fomentar les relacions 
de convivència. 

L’acte, que va ser molt familiar, 
va començar amb una interven-
ció del regidor de Medi Ambient, 
Francesc Viera que va destacar la 
bona feina que han fet els hor-
tolans, una feina gratificant, va 
dir Viera assenyalant els productes 
que s’exhibien, perquè està clar 
que se n’obté recompensa.

El regidor de Medi Ambient 
també es va mostrar satisfet per 
la racionalització que es fa de l’ai-

gua, tot i que, va dir, aquest any, 
no s’han hagut de patir les restric-
cions d’anys anteriors per culpa de 
la sequera.

Viera també va deixar clar que 
cal continuar invertint en l’espai 
d’horta municipal, tant pel que fa 
al seu manteniment com a l’ampli-
ació de l’espai, si es dóna el cas. Avança el Pla d’Inclusió i Cohesió Social 

Durant els passats mesos de 
juny i juliol van tenir lloc les 

Taules de treball per tal de tractar 
els fets prioritzats a la sessió ple-
nària del Pla d’Inclusió i Cohesió 
Social: “Laboral” i  “Vulnerabilitat 
de les persones amb discapacitat 
i problemes de salut mental”. En 
aquestes jornades es van consen-
suar el diagnòstic, identificar les 
necessitats i mancances, identificar 
les fortaleses i recursos, proposar 
objectius operatius i definir les 
accions a realitzar

Han participat una trentena 
de persones que provenien d’àm-
bits molt diferents i complemen-
taris. Van assistir des de sindicats, 
AMPes, fundacions i entitats del 
tercer sector, clubs socials, institut 
d’ensenyament secundari, associa-
cions d’afectats per malalties, tèc-
nics de l’administració municipal i 
un llarg etcètera. 

Les taules han estat dinamitza-
des per les tècniques de l’Oficina 
del Pla d’Inclusió i Cohesió Social 

d’Igualada. Cadascuna de les tau-
les s’ha dividit en grups de treball 
per ser més operatives i emmarcar 
així diferents objectius en funció 
dels interessos aportats comptant 
amb un espai comú al final de ca-
da sessió. 

Objectius proposats
Els objectius generals plante-

jats han estat la millora en l’accés 
a un habitatge digne a tots aquells 
sectors més desfavorits, facilitar 
la integració educativa dels grups 
amb majors dificultats, establir 
mecanismes específics d’inserció 
laboral per a les persones en risc 
d’exclusió social i promoure la sen-
sibilització de la ciutadania en les 
potencialitats i capacitats de les 
persones en major situació de vul-
nerabilitat, entre d’altres.

En la taula laboral es va ex-
treure la necessitat operativa de 
promoure la creació d’un Banc del 
Temps a Igualada, potenciar les 
xarxes de voluntariat, possibilitar 

la unificació en un mateix portal 
virtual de les informacions, pàgi-
nes web, etc. dels diferents serveis 
d’inserció laboral o facilitar la cre-
ació de programes integrals edu-
catius per a alumnes amb baixes 
habilitats socials i/o intel.lectuals.

Pel que fa a la taula de disca-
pacitat i salut mental s’ha plan-
tejat la promoció de l’habitatge 
tutelat per a persones amb proble-
mes de salut mental i d’un espai 
d’abordatge preventiu pels infants 
amb dificultats d’adaptació que 
necessiten relacionar-se i viure ex-
periències enriquidores en el seu 
temps lliure. També s’ha proposat 
formació especialitzada en els cur-
sos que s’adrecen a preparar per-
sonal per als serveis d’atenció a les 
persones i  possibilitar la creació 
d’una Taula permanent en Salut 
Mental.

Durant el mes de setembre 
continuaran els treballs que s’es-
peren concloure abans de la fina-
lització de l’any.

Als Hostalets, quatre dies de festa i 
gresca per a totes les edats
Diumenge 25 a la nit, el castell 

de focs va posar punt i final 
als quatre dies de Festa Major dels 
Hostalets de Pierola. 

De dijous 22 a diumenge 25 es 
van succeir diferents actes i propos-
tes que van encisar petits i grans 
amb un programa pensat per als 
“Animals de festa”. D’entre les 
activitats més concorregudes s’hi 
compta el sopar popular a la place-
ta (dijous a la nit), el trenet que va 
recórrer els carrers del poble diven-
dres durant tot el dia, el correfoc, 
la nit jove, els inflables, el ball de 
festa major o el piromusical de fi 
de festa.

Les apostes novedoses d’aquest 
any han funcionat molt bé i l’or-
ganització n’ha valorat molt posi-
tivament la participació de la gent. 
Entre aquestes, els autos de xoc 
“ecològics”, la nit jove --amb l’ac-
tuació dels djs i del grup Rumb al 
Bar--, l’activitat dels inflables a la 
piscina –en la que hi van participar 
més de 300 persones--, el paintball 

per a joves i adults o la xaranga al 
pedrís seguida del concurs de cam-
brers organitzat pels cafeters del 
Casal Català.

Aprofitant la diada de Sant 
Jaume, patró dels Hostalets, diu-
menge al matí es va inaugurar la 
rehabilitació i recuperació de l’edi-
fici de Cal Maristany com a seu del 
Centre d’Estudis Musicals del mu-
nicipi, acte que va comptar amb la 
presència del conseller de Governa-
ció de la Generalitat de Catalunya, 
Jordi Ausàs i Coll, el qual va estar 
acompanyat per l’alcalde dels 
Hostalets de Pierola, Jordi Calpe i 
Carbonell; Antoni Casassas, Coordi-

nador Territorial del Departament 
de Governació i Administracions 
Públiques de la Catalunya Central, i 
Gemma Fabrés, regidora d’Educació 
del municipi. A més de la inaugura-
ció del nou espai, l’alcalde va pre-
sentar l’exposició sobre el projecte 
del Centre de dia i Residència per 
a la Gent Gran, que es pot visitar a 
la sala d’exposicions de la Torre del 
Sr. Enric.

Després de quatre dies inten-
sos, un any més, la Festa Major ha 
omplert de música, xivarri i bon am-
bient els carrers dels Hostalets de 
Pierola.

Finalitzat el primer taller 
d’arqueologia a Carme

A Carme hi ha catalogats tres 
assentaments ibèrics, dels 

quals solament es coneix el seu 
lloc d’emplaçament i la seva cro-
nologia aproximada. Entre els dies 
28 de juny i 9 de juliol d’enguany 
s’ha dut a terme el primer taller 
d’arqueologia que aportés dades 
d’un d’aquests assentaments ibè-
rics, concretament el de la zona 
del Serrat del Campaner. La inter-
venció, a càrrec de l’empresa Tría-
de Serveis Culturals, ha estat diri-
gida per l’arqueòloga Judit Vico, 
amb la col·laboració de la també 
arqueòloga Eva Estela, així com de 
l’educador Oriol Vilanova, qui va 
realitzar diversos tallers didàctics 
d’introducció a l’arqueologia. L’ob-
jectiu principal d’aquesta interven-
ció era la de confirmar la presència 
d’un assentament d’època ibèrica 
o romana en aquest indret, així 
com conèixer la seva entitat i estat 
de conservació.

Amb aquesta finalitat s’han re-
alitzat diversos sondejos en tota la 
zona d’expectativa arqueològica, 
cosa que ha permès documentar la 
presència en el subsòl de nombro-
sos materials arqueològics d’època 
íbero-romana. No s’han pogut do-
cumentar murs ni altres estructu-
res que permetessin una més clara 
identificació de la funcionalitat de 

l’indret, tot i que l’existència de 
materials constructius (com teu-
les, maons i grans gerres d’emma-
gatzemament d’època romana), 
semblen indicar que en aquest pa-
ratge hi hagué una casa d’aquesta 
època que no hauria arribat fins 
als nostres dies. 

Aquesta campanya d’excavació 
està integrada dins un projecte de 
l’Ajuntament de Carme que pre-
tén millorar el coneixement del 
Patrimoni cultural municipal per 
tal de posar-lo en valor. En aquest 
cas es va plantejar com un “Arque-
ocasal” en el qual els nois i noies 
de Carme que s’hi van inscriure, 
van poder adquirir nocions de què 
és l’arqueologia, com es treballa 
en un jaciment arqueològic i qui-
nes dades es poden obtenir i com 
tractar-les. 

El proper estiu es portarà a 
terme una nova excavació arqueo-
lògica a decidir entre un dels altres 
assentaments ibèrics, la necròpolis 
romana, l’estudi dels fòssils del Coll 
de la Llentia, l’església romànica o 
els dipòsits travertínics del quater-
nari del Balç de les Roquetes. La 
importància d’aquestes activitats 
d’estiu radica en la implicació del 
jovent del poble i la professionali-
tat de l’empresa d’arqueologia. 
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CiU troba desmesurada la construcció 
de 634 pisos en l’ARE de Fàtima
El grup municipal de Conver-

gència i Unió va demanar al 
govern de l’Entesa per Igualada 
que aturés la decisió de construir 
634 pisos nous al barri de Fàtima, 
tenint en compte que el nombre 
d’habitatges buits a Igualada actu-
alment és del 26%, amb uns 4.783 
habitatges vacants.

El regidor convergent Jordi 
Pont va insistir en que l’ARE 
que proposa la Generalitat de 
Catalunya a través de l’INCASOL 
a Fàtima està fora de lloc tenint 
en compte la situació de crisi en 
què viu el sector de la construcció. 
També va considerar una vulnera-
ció del principi d’autonomia local 
el fet que la Generalitat tingui po-
testat en fer àrees residencials allà 
on vulgui.

Pont va proposar ser valent i 
activar, en els pisos buits a Igua-
lada i d’acord amb els seus propi-

etaris, la promoció d’habitatges 
protegits a través de l’empresa 
municipal PIMHA, que és una ei-
na que té l’ajuntament d’Igualada 
per fer una veritable política social 
en l’habitatge.

El model de ciutat de CiU no 
passa per la construcció de més 
pisos a Igualada sinó per l’impuls 
a la reactivació econòmica i per 
donar suport a l’economia produc-
tiva, als empresaris i als autònoms.

CiU demanarà, passat l’estiu, un ple 
extraordinari per suprimir les zones 
blaves de l’hospital
Fa un any, i a través d’un ple 

extraordinari, els grups de 
l’oposició formada per CiU, ERC 
i el PP van aconseguir retirar la 
potestat a l’alcalde d’ampliar les 
zones blaves d’Igualada.

La intervenció de CiU en aquell 
ple es va centrar en denunciar que 
“no era el moment d’ampliar les 
zones blaves”, i que sobretot era 
inadmissible posar-les a l’Hospital. 
El portaveu de CiU Marc Castells 
recordava que “a l’hospital no 

s’hi va per gust i saps quan entres 
però no quan surts”. Finalment 
va demanar a l’alcalde la retirada 
del decret per tal “d’asseure’s i 
consensuar amb la resta de forces 
polítiques i escoltant als ciutadans 
una proposta més justa i adequa-
da”.

A partir de llavors, i com que 
no hi ha hagut cap voluntat per 
part del govern socialista d’Igua-
lada de parlar, debatre o negociar 
sobre aquest tema, l’objectiu de 

CiU ha estat treballar per suprimir 
la zona blava de l’Hospital.

És per això que en el passat 
ple CiU va presentar una esme-
na que demanava la bonificació 
del 99% del preu de la zona blava 
als voltants de l’Hospital. Després 
d’una negociació amb la junta de 
portaveus, CiU va accedir a retirar 
l’esmena a canvi de, passat l’estiu, 
realitzar un ple extraordinari per 
poder suprimir definitivament les 
zones blaves de l’Hospital.

Els blanquers d’Igualada recuperen 
nivells de producció del 2008 
Després d’uny any fluix per 

la crisi econòmica mundial, 
la producció de la pell igualadi-
na torna a nivells de fa dos anys. 
Així des del Gremi de Blanquers 
d’Igualada esconfirma que a partir 
del mes de març s’ha començat a 
produir a nivells superiors als de 
2008 i això ha motivat que, tot i 
que gener i febrer no van ser molt 
bons, durant el primer semestre 
de l’any s’hagi arribat a un total 
de producció acumulada compa-
rable al de fa dos anys. Respecte al 
2009 l’augment productiu ha estat 
d’un 30%. Aquesta recuperació es 
deu a que malgrat que els blan-
quers han patit la crisi com tots els 
industrials, com que estan acos-
tumats a lluitar en un sector molt 
castigat econòmicament des de fa 
anys, els adobers igualadins han 
aconseguit mantenir la seva hege-
monia gràcies al seu esperit lluita-
dor, fent valer la seva experiència i 
especialització, en un mercat amb 
nous competidors amb costos de 
producció molt baixos, però que 
no poden oferir productes amb la 
qualitat de la pell igualadina. 

Igualada continua sent un re-
ferent mundial en el sector dels 
curtits gràcies a que els blanquers 
igualadins han sabut satisfer les 
noves exigències del mercat. Els 
adobers d’Igualada han sabut 
adaptar-se a la tecnificació dels 

processos i han augmentat con-
siderablement tant la producció 
com la diversitat dels productes 
fabricats, prenent la qualitat com 
a bandera i mantenint un escrupu-
lós respecte pel medi ambient. 

La qualitat dels productes 
igualadins és reconeguda a tot el 
món i avui s’exporta un 80% de la 
producció a mercats tan exigents 
com l’europeu, l’asiàtic o l’ameri-
cà. La pell igualadina està present 

en els següents subsectors: calçat, 
marroquineria de qualitat, cintu-
rons, calçat esportiu, tapisseria, 
serratge i cordó de cuir per calçat 
i marroquineria. 

A Igualada actualment hi ha 33 
empreses blanqueres que donen 
feina a un miler de persones, que 
venen a les marques prestigioses a 
nivell mundial que són conegudes 
internacionalment per la seva qua-
litat i productes innovadors.

VIè Sopar de Veïns a la 
plaça Manuel Ma Girona 
de Tous

Dissabte passat, festivitat de 
Santa Cristina, va tenir lloc 

el tradicional Sopar de Veïns del 
nucli antic de Sant Martí de Tous 
i rodalies, a la cèntrica plaça de 
Manuel Ma Girona, per celebrar 
el ja tradicional sopar de veïns, 
que enguany arribava a la sisena 
edició. 

La plaça, curiosament engala-
nada amb banderetes multicolors, 
feia molt de goig i la perfecta il-
luminació --de baix consum-- que 
un veí, desinteressadament, va 
instal·lar, banyava amb un doll de 
llum les quinze taules i noranta 
cadires cedides pel consistori, que 
ocuparen els comensals.

La perfecta sincronització ad-
quirida al llarg d’aquests sis anys 
feia que mentre els homes feien 
foc per coure la carn, la botifarra i 
la cansalada, les mestresses sucaven 
un saborós pa amb tomàquet i pre-
paraven les suculentes amanides, 
els embotits i els “pintxos” de frui-
ta. Tampoc no hi van faltar les “se-
ques” per acompanyar la vianda. 

Els gelats, el cafè i les llàgrimes 
dels licors no es van fer esperar i 
foren el motiu per allargar la ves-
prada, en un ambient distès, on 
qualsevol motiu era ideal per a un 
canvi d’impressions. 

Iniciativa convertida en tradi-
ció, a la que el veïnat s’hi apunta 
amb il·lusió.

Que per molts anys hi puguem 
participar! 

Tousred.

Obre portes l’Outlet de la 
Construcció

Aquesta setmana ha obert por-
tes l’Outlet de la Construcció, 

espai on s’hi pot trobar en cons-
tant oferta paviments i revesti-
ments provinents d’excedents d’es-
tocs, així com equipaments i mate-
rials per al bany, parquet, aixetes, 
plats de dutxa, cuines, guix lami-
nat “pladur”... tot un nou concep-
te a l’Anoia de venda de materials 

per a la construcció, on el client 
hi trobarà tot el necessari per a la 
reforma del seu habitatge.

Podreu trobar l’Outlet de la 
Construcció, al carrer Lleida 51 
(zona La Masia – Òdena), i l’horari 
d’obertura és de dilluns a dissabte 
de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la 
tarda.

Pots llegir-lo 
a internet: 

www.latossa.com
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Tot Circ festeja la primera dècada de 
Circ a les feixes amb prop d’un miler de 
persones
La companyia Tot Circ de Copons 

ha celebrat recentment la seva 
primera dècada de vida amb tres 
dissabtes plens d’activitats gratu-
ïtes obertes a tothom i adreçades 
especialment als més petits. Tallers 
de circ, jocs, animació, espectacles 
a càrrec de diverses companyies 
amigues i sopars, aquests han estat 
els ingredients d’una festa que ha 
comptat amb prop d’un miler d’as-
sistents.

Una de les responsables de Tot 
Circ, Elisabet Tomàs, assegura que 
“les festes van ser un èxit abso-
lut, cada dia van anar a més”. En 
aquest sentit, detalla que el pri-
mer dissabte de celebració, el 10 
de juliol, van assistir a la cita un 
centenar de persones, la majoria 
veïns de Copons; el segon dissab-
te, 17 de juliol, van participar-hi 
al voltant de dues-centes persones 
de comarca i rodalies, mentre que 
el tercer i últim dissabte d’aniver-
sari, el 24 de juliol, 350 persones 
procedents d’arreu de l’Anoia i 
comarques veïnes van omplir de 
gom a gom la carpa de circ. “Es-
tem molt i molt contents! No ens 
esperàvem aquesta resposta; ni de 
les companyies --que hi van col-
laborar desinteressadament i van 
fer una festassa--, ni del públic. Hi 
va haver molt bon ambient, va ser 
molt bonic”, conclou.

Tot Circ agraeix la col·laboració 
de les nou companyies que van 

actuar en el marc de l’efemèride 
--algunes fins i tot amb números 
creats expressament per a l’ocasió-
-, juntament amb el seu pallasso 
“Rodetes” que portava l’especta-
cle Pista que vinc!. Aquests grups 
són: Gralla Manufactures Tea-
trals, Albert Vinyes de Clowfish, 
el Museu de joguines de Verdú, 
l’Álvaro de Cirkonita, la Cia. Passa-
barrets, Joan Forns de La Paparra, 
Farrés brothers i cia, Joan Valentí 
“Nan” i la Cia. 3 Pams de Nassos. 
Igualment, la companyia dóna 
les gràcies a tot el públic que l’ha 
acompanyat en aquests dies “tan 
especials” i amb qui ha bufat cada 
dissabte les espelmes dels 10 anys.

Mirant enrere, Tomàs refle-
xiona que “en arrencar el Circ a 
les feixes pensàvem que vindrien 
unes 60 persones al mes i en tenim 

15.000 per temporada. Quan vam 
començar no somniàvem ni en ar-
ribar als 10 anys ni amb les instal-
lacions que tenim, era impensable! 
Si ha estat possible ha estat gràcies 
a l’esforç i a la feina feta”. Els rep-
tes de futur de la companyia són 
“continuar treballant per donar-
nos a conèixer i que la gent quedi 
contenta i s’animi a repetir. Hem 
arribat amb prou força i empenta 
per fer coses noves --per exemple, 
no havíem obert mai de nit!-- i te-
nim ganes de seguir endavant 10 
anys més”.

Tot Circ afronta ara un agost 
farcit d’actuacions (sobretot pel 
territori aragonès) i l’inici de la 
nova temporada, el proper mes 
de setembre. Ja es pot consultar 
la programació a la pàgina web 
www.totcirc.com.

Números premiats del Sorteig d’Or de la 
Creu Roja 2010
El primer premi del Sorteig d’Or 

de la Creu Roja, celebrat a Lorca 
el passat dijous 22 de juliol, va cor-
respondre al número 27.732 de la 
sèrie 110. Aquest premi està dotat 
amb 110 kilos d’or o el seu contra-
valor en metàl·lic, 3.277.010 euros.

El segon premi va recaure en 
el número 91.424 de la sèrie 110 
i està dotat amb 50 kilos d’or o 
1.489.550 euros. El tercer premi, 
dotat amb 25 kilkos d’or o 744.775 
euros, corresponia al número 
93.018 de la sèrie 003.

A més, totes les butlletes que 
coincideixin amb el número d’al-

gun dels tres primers premis, però 
que no corresponguin les sèries, 
també han estat premiats amb 
175, 50 i 20 grams d’or, respecti-
vament, o el seu contravalor en 
metàl·lic.

Per últim, tots números que 
coincideixin amb les 4 últimes xi-
fres del primer premi, estaran re-
compensats amb 20 grams d’or.

Amb les butlletes no premia-
des Creu Roja sorteja sis viatges 
solidaris per visitar un projecte 
de cooperació internacional de la 
institució. Amb aquesta acció es 
vol mostrar sobre el terreny en 

què s’inverteixen les aportacions 
econòmiques de socis i particulars. 
Aquelles persones interessades en 
viure de primera mà el treball de 
Creu Roja en aquestes zones, hau-
ran de registrar-se a la web www.
cruzroja.es/sorteodeoro/viaje-so-
lidario, o al telèfon 902.222.294 
indicant les seves dades personals i 
el seu número de butlleta. 

Per qualsevol dubte o pregun-
ta es pot contactar amb la seu de 
Creu Roja a Igualada al telèfon 
93.803.07.89.

Comencen els treballs de recuperació 
del Turó del Castell d’Òdena
El passat 15 de juliol van comen-

çar els treballs inicials de 
recuperació de la zona del turó 
d’Òdena. Set persones que estaven 
a l’atur del municipi odenenc han 
estat contractades gràcies als Plans 
Extraordinaris d’Ocupació Local, 
projecte Impuls Treball i el Fons 
Social Europeu i que treballaran 
durant sis mesos.

Inicialment les tasques dels set 
treballadors aniran destinades al 
desbrossament de vegetació que 
s’ha apoderat del recinte i la ne-
teja de brossa acumulada. Una 
vegada acabada aquesta primera 
fase, s’adequarà la zona per tal 
que sigui accessible i visitable per 
als ciutadans. Un recorregut segur, 
agradable, enllumenat i de pas-

seig que s’integri amb la recent 
recuperació de la Torre del Castell 

és l’objectiu principal d’aquesta 
fase inicial.

Exitós festival de l’escola 
d’estiu del nucli d’Òdena

El passat divendres 23 de juli-
ol, a la pista d’esports del CEIP 

Castell d’Òdena, es va celebrar el 
Festival de l’Escola d’Estiu del nucli 
d’Òdena. 

Des del grup dels més me-
nuts, els de 3 anys fins al grup de 
professors, seguint aquest ordre, 
van passar per sobre l’escenari de-
mostrant el treball que havien fet 
durant aquella mateixa setmana 
en relació a coreografies, música, 
ball, vestuari i decorats, i que gi-
raven entorn la temàtica dels èxits 
de l’estiu.

L’assistència de públic va des-
tacar per les 400 persones que es 

van aplegar en el recinte escolar 
on familiars dels mateixos alumnes 
de l’Escola d’Estiu van dur menjar 
per després difrutar-lo entre tots 
per acabar la nit.

Aquest festival va servir per do-
nar la benvinguda a les vancances 
d’estiu. A partir del dia 24 d’agost 
i fins el 3 de setembre continuaran 
les  activitats pels alumnes.

El mes de setembre serà el torn 
dels festivals dels alumnes de la 
mateixa escola, aquesta vegada 
però amb seu a l’Espelt i el Barri 
de Sant Pere.

Premi per a l’Associació 
de Propietaris Forestals 
Boscos Bages-Anoia

L’Associació de Propietaris Fores-
tals Boscos Bages-Anoia ha 

estat guardonada amb el primer 
premi de la tercera edició del Pre-
mi Fundació Caixa Manlleu d’Ini-
ciatives de Custòdia del Territori, 
convocat conjuntament per l’Obra 
Social d’’Unnim i la Xarxa de Cus-
tòdia del Territori.

El premi, dotat amb 4.000 eu-
ros, és per al Pla de gestió ramade-
ra integrada en la gestió forestal i 
en la prevenció d’incendis forestals 
redactat per tècnics de la Diputa-
ció de Barcelona i l’Associacio de 
Propietaris Forestals Boscos Bages-
Anoia, amb el suport econòmic de 
la corporació provincial. 

Els mèrits d’aquest projecte es 
basen en l’enfocament de la custò-
dia com a estratègia complemen-
tària a l’ordenació del territori, el 
manteniment del paisatge forestal 
i la prevenció d’incendis. 

Dins l’àrea de treball del Pla hi 
ha, actualment, 7 unitats de ges-
tió ramadera que gestionaran una 

superfície de 3.161 ha. Cal desta-
car que entre el 80 i el 90% de la 
superfície que abasta el Pla fou 
cremada pels incendis forestals de 
1994 i de 1998 i, tot i que s’han 
fet aclarides i selecció de tanys, 
els estrats arbori i de matoll són 
densos i el combustible acumulat 
és elevat.

Les espècies de bestiar esco-
llides per a treballar la vegetació 
han estat la vaca i el cavall. L’es-
tudi preveu una mitjana d’un ani-
mal per unes 14 a 20 hectàrees 
depenent de l’efecte desitjat, de la 
qualitat de la pastura i de l’època 
de l’any. Els animals seguiran un 
sistema de rotació, de manera que 
en cada recinte s’hi estaran uns 
dos mesos. El Pla segueix criteris 
de protecció de la biodiversitat.

El premi té com a objectiu re-
compensar iniciatives i actuacions 
que s’han portat a terme i que 
representen un bon exemple de 
custòdia del territori.
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El Parlament aprova la llei que 
organitza Catalunya en set vegueries 
Aquesta organització territorial pròpia en vegueries substituirà 
les diputacions provincials a Catalunya

Dimarts passat, el Parlament de 
Catalunya va aprovar la Llei de 

vegueries i la Llei de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona. Amb aques-
tes dues lleis es defineix una nova 
organització territorial a Catalunya 
i se simplifica l’administració per 
apropar el govern i els serveis a la 
ciutadania. Totes dues lleis són el 
resultat del desplegament de com-
petències estatutàries.

Pel que fa a l’organització de 
Catalunya en vegueries, aquesta 
llei suposa la substitució de les di-
putacions provincials pels consells 
de vegueria, així com la creació 
d’una organització territorial prò-
pia en set vegueries. Amb aquesta 
llei es reconeix i es potencien totes 
i cadascuna de les realitats exis-
tents territorialment a Catalunya, 
s’apropa el govern i els serveis a la 
ciutadania, i es fan coincidir els ens 
supramunicipals amb la descentra-
lització territorial de la Generalitat.

La Llei de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona, formada per 36 
municipis, permetrà organitzar i 
simplificar l’administració i poten-
ciar els serveis públics. 

Durant la seva intervenció per 
presentar la llei al Ple del Parla-
ment, el conseller Jordi Ausàs va 
explicarque “l’organització terri-
torial és i ha estat un dels reptes 
del país vinculat històricament a 
la voluntat de major autogovern. 
L’autoorganització i l’autogovern 
sempre han anat de bracet. De fet, 
la confrontació del catalanisme 
polític amb la imposició del mo-
del centralitzador provincial té un 
llarg recorregut per tots sabut.”

Ausàs també va recordar que 
“la llei que aprovem avui és un 
canvi de model progressiu amb 
el temps, que significarà, no un 
simple canvi de nom, sinó una no-
va redistribució i una nova reor-
ganització del sistema de poders 
públics a Catalunya amb l’objectiu 
d’assolir un país més equilibrat i 
cohesionat.”

Equilibri territorial i 
cohesió social

La nova organització territorial 
de Catalunya té un objectiu doble, 
que ve donat per la doble funció 
de la vegueria: com a demarcació 
territorial i com a òrgan de coo-
peració local. Per fer eficient i co-
ordinar aquesta doble condició de 
la vegueria es crearà la Comissió 
de Coordinació Territorial, òrgan 
que articularà les relacions inte-
radministratives i de coordinació 
de polítiques públiques entre els 
ens locals i els serveis territorials 
de la Generalitat.

L’organització de Catalunya en 
vegueries és el resultat de raciona-
litzar l’administració i d’organitzar 
els serveis públics en el territori. 
D’entrada, els consells de vegueria 
substituiran les diputacions provin-
cials. A més, els serveis s’organitza-
ran de manera adequada i prope-
ra a l’estructura social del territori, 
adaptant-los a les necessitats, tot 
desplegant aquells serveis i àmbits 
de major impacte territorial.

Amb aquesta llei, es perse-
gueix millorar i aprofundir en el 
necessari equilibri territorial que 
necessita Catalunya. Tot plegat, 
amb l’objectiu de millorar la quali-
tat i l’eficiència en la prestació dels 
serveis, aprofundir en el benestar 
de la ciutadania i oferir garanties 
per a la cohesió social i la verte-
bració territorial.

Les set demarcacions 
veguerials

La demarcació veguerial és 
la divisió en la que la Generalitat 
organitza els seus serveis. La llei 
estableix que l’àmbit territorial de 
les demarcacions veguerials serà el 
següent:

- Alt Pirineu, que comprèn 
els municipis de les comarques 
de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, 
la Cerdanya, el Pallars Jussà i el 
Pallars Sobirà

- Barcelona, que comprèn els 
municipis de les comarques de 
l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, 
el Barcelonès, el Garraf, el Mares-
me, el Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental.

- Catalunya Central, que com-
prèn els municipis de les comar-
ques de l’Anoia, el Bages, el Ber-
guedà, Osona, i el Solsonès.

- Girona, que comprèn els mu-
nicipis de les comarques de l’Alt 
Empordà, el Baix Empordà, la Gar-
rotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, 
el Ripollès i la Selva.

- Lleida, que comprèn els muni-
cipis de les comarques de les Garri-
gues, la Noguera, el Pla d’Urgell, 
la Segarra, el Segrià i l’Urgell.

- Camp de Tarragona, que com-
prèn els municipis de les comar-
ques del Tarragonès, l’Alt Camp, 
el Baix Camp, el Baix Penedès, la 
Conca de Barberà i el Priorat.

- Terres de l’Ebre, que comprèn 
els municipis de les comarques del 
Baix Ebre, el Montsià, la Ribera 
d’Ebre i la Terra Alta.

- Per la seva banda, l’Aran 
constitueix una entitat territorial 
singular dins de Catalunya i es re-
laciona de manera bilateral amb 
els òrgans de Govern de la Gene-
ralitat. Però, pel que fa a la seva 
integració a la institució provincial 
de Govern i administració local, 
l’Aran formarà part de la Vegueria 
de l’Alt Pirineu.

La llei té efectes jurídics de 
manera gradual, perquè l’encaix 
d’aquesta organització territorial 
pròpia amb el fet provincial reque-
reix de la necessària col·laboració 
de l’Estat i la modificació de lleis 
estatals. En cada cas, el consell de 
vegueria assumirà la titularitat de 
béns i drets, i es subroga en la re-
presentació en ens públics i privats. 
A més, el personal passarà a inte-
grar-se amb plena dependència 
orgànica i funcional de cadascuna 
de les vegueries.

El Penedès serà vegueria si els 
ajuntaments ho acorden
El Parlament ha aprovat aquest 

dimarts la llei de vegueries amb 
el text que permet als ajuntaments 
promoure la vegueria Penedès.

Els tres diputats del Penedès 
que té Esquerra (Marina Llansana, 
Miquel Carrillo, Bernat Valls) han 
volgut expressar en una roda de 
premsa conjunta que “Esquerra 
manté l’objectiu d’una divisió ter-
ritorial amb vuit vegueries”. Els 
altres dos diputats republicans que 
han comparegut, el ponent de la 
llei Miquel Àngel Estradé i Marta 
Cid, representant de les Terres de 
l’Ebre, han confirmat la voluntat 
inequívoca d’Esquerra de fer reali-
tat la vegueria Penedès.

Esquerra ha tingut especial cu-
ra en què la llei aprovada mantin-
gui viva l’opció que permet assolir 
l’objectiu de vuit vegueries per a 
Catalunya. “Els ajuntaments --ha 
explicat Carrillo-- tenen la facultat 
de proposar la vegueria Penedès”. 
I s’ha mostrat convençut d’acon-

seguir els dos terços dels ajunta-
ments que fan falta per activar la 
petició. “No ha estat fàcil aconse-
guir la via dels ajuntaments, però 
ara ningú no la mourà. Esquerra 
és conscient que el camí és llarg, 
però no ens espanta perquè l’ob-
jectiu és clar”.

La sentència del Tribunal Cons-
titucional no ajuda. L’estat espa-
nyol oposarà tota la resistència 
possible a la desaparició de les 
províncies, diputacions i circum-
scripcions electorals. Però si s’ha-
gués començat fa 10 anys, ara ja 
ho tindríem.

La realitat és que CiU no ha 
posat en marxa les vegueries du-
rant 23 anys i ara no suporta que 
el govern ho faci. Curiosament, 
CiU i PP demanen la vegueria 
Penedès però en altres territoris 
estan en contra de les vegueries. A 
Tarragona, el PP ha omplert la ciu-
tat amb tanques publicitàries que 
diuen “vegueries, no gràcies”.

Miquel Carrillo ha resumit la 
situació dient que “el Penedès ne-
cessitava la llei de vegueries per 
poder ser vegueria. Avui hem vo-
tat en favor del Penedès, votant la 
llei de vegueries. Qui ha votat en 
contra de la llei, tancava la porta 
al Penedès. És així de senzill.”

ERC-Anoia

Surt al carrer el butlletí 
número 1 “+ Iniciativa x 
Igualada” 

Aquesta setmana veia la llum el 
primer butlletí d’ICV Iguala-

da. La publicació es distribuirà en 
breu per la ciutat perquè els igua-
ladins puguin conèixer de prop el 
projecte d’Iniciativa per a la capi-
tal de l’Anoia. 

Amb una voluntat continuista, 
en aquest primer número, la publi-

cació dóna a conèixer l’activitat del 
grup durant aquests darrers anys. 
Així, compta amb els testimonis 
de tots els membres d’ICV que han 
estat regidors per Igualada i la va-
loració de la seva trajectòria vista 
des de la direcció de Barcelona. 

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)

ICV Anoia celebra la seva 
assemblea general 
El passat divendres 23 de juliol 

els amics i amigues d’ICV Ano-
ia es van reunir per celebrar la 
seva assemblea general i donar la 
benvinguda a l’estiu amb un petit 
refrigeri.

A la meitat del curs, ICV Ano-
ia es va reunir a la seva seu per 
fer balanç del mig any d’activitat 
d’aquest 2010. La trobada també 
es va aprofitar per preparar l’es-
tratègia per a les properes elec-

cions al Parlament i començar a 
dibuixar les línies d’actuació per a 
les municipals de la pròxima pri-
mavera. Entre els punts de l’ordre 
del dia van destacar les eines de 
comunicació que es desenvolupa-
ran i el procés de participació per 
elaborar les llistes electorals. En 
acabar es va fer un petit sopar a 
peu dret per celebrar l’inici de les 
vacances d’estiu. 
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La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres 
lectors vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els escrits que ens vul-
gueu fer arribar han de tenir com a condició que estiguin degudament 
identificats (nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon), que siguin respectuo-
sos amb les persones i institucions i que tinguin una llargada màxima de 
20 línies; en cas de tenir més extensió, no podem garantir la seva publica-
ció per motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica necessària-
ment amb les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

Ha mort una destacada 
igualadina forana: Ma 
Esperança Balil Forgas, 
descendent de la nissaga 
dels de Cal Font
Tot el que avui és la plaça de 

Cal Font, la Biblioteca i la part 
viva del centre de la ciutat, va ser, 
fins més enllà de la meitat del 
segle passat, la fàbrica de teixits 
coneguda com la de “Cal Font”. 
Amb quasi mil obrers, va afegir 
a la seva vertical productiva la 
filatura, els ordits, el tisatge, tints 
i acabats, produint-se la pròpia 
energia a base d’escorça triturada 
sortida dels adobers i donant vida 
directament, o indirecta, a més de 
mitja ciutat. L’Esperança era filla 
del seu darrer valedor-director, en 
Ricard Balil, treballador compe-
tent, enginyer industrial i doctor 
enginyer tèxtil. Ella va ser alumna 
de les Escolàpies i, a més de ser-ne 
vehement defensora, va mantenir 
contacte, fins ara, amb un grup 
d’amigues de la seva època. Recor-
dava vivències de la seva infantesa 
a la nostra ciutat amb verdadera 
fruïció. Enamorada d’Igualada i de 
la Costa Brava, sobretot del Baix 
Empordà i Aigua Blava, on tenia la 
seva residència, junt amb les dels 
Forgas, familiars de la seva mare. 

Intel.lectualment preparada en 
grau elevat, va dedicar bona part 
de la seva vida a la recerca i segui-
ment d’arbres genealògics, amb 
visites repetides a fonts notarials, 
arxius històrics de Parròquies i fins 
i tot a centres oficials de la Corona 
d’Aragó i la Biblioteca Central a 
París, que li van permetre deixar 
escrit, just el passat desembre, un 

llibre que recull, remuntant-se al 
segle XII, les vivències dels Forgas-
N’Estrabau, herois de la Catalunya 
empordanesa i forjadors de la prò-
pia història catalana.

L’Esperança Balil, que va enviu-
dar prou jove, ha estat una dona 
de gran empenta, amb plena sere-
nor, dolçor, amor, tendresa i ami-
ga dels seus amics, que hem estat 
molts. No li agradaven les barreres 
ni els murs. Des de la seva “Aigua 
Blava” ens deia: “Els pobles amb 
port o mar són oberts i s’entenen 
amb tothom”. Una poetessa i una 
gran dona. Sentim molt de prop 
que ens hagi deixat. Va morir el 
passat diumenge, just quatre dies 
després de complir 71 anys.

A la seva mare, de 95 anys, als 
seus fills i demés familiars, des del 
record de la nostra amistat, el nos-
tre més sentit condol.

 Josep Mussons i Mata
 President d’honor de l’Associ-

ació d’Igualadins Forans

Algú ho havia de 
dir!

La dura --molt dura-- sentència 
contra l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya emesa per un caduc i 
obsolet tribunal del constitucional 
espanyol sobre el modern, demo-
cràtic, europeu i avançat text esta-
tutari català, ha trasbalsat l’opinió 
pública del país i ha motivat el 
moviment unitari de repulsa més 
gran vist mai en aquesta terra. Ve-
redicte sobre un tractat normatiu 
que, a més a més, ja havíem vali-
dat aquí, via consulta, tot i patir 
serioses retallades en el redactat 
per satisfer absurditats, maldats 
infinites, enveges malsanes, rebe-
queries i enaltiments imperials.

Inaudita, provocadora, “xules-
ca”, vil i ridícula la interferència 
mediàtico-político-judicial contrà-
ria al marc legal de la nostra co-
munitat històrica, pas no la regió 
provinciana que creuen haver i 
posseir; que mai. Som una unitat 
territorial que es dota d’autogo-
vern conforme prescriu la mateixa 
Constitució espanyola en identifi-
car-ne el caràcter nacional d’aques-
ta amb un mot: Nacionalitat. 

Passar-se per l’engonal les 
regles d’un Estatut que s’accep-
ta com a tractat de mínims en-
tre iguals nacions és sotmetre una 
de les parts --la feble, vençuda i 
menyspreada-- a pensar i a treba-
llar per dotar el territori amb una 
Constitució pròpia de país, d’Estat 
lliure en l’univers de països inde-
pendents.

De tot el llegit a la premsa, i 
per internet, als següents dies i 
setmanes de la multitudinària ma-
nifestació del Passeig de Gràcia de 
Barcelona; de totes les capçaleres i 
enunciats d’escrits, cartes i articles 
d’opinió; de tota la tinta de dolor 
i mal humor vessada, el títol que 
més m’ha impactat és un que duia 
per nom: miserables! que subscrit 
per docta i sàvia persona resumeix 
en justa i ben trobada paraula el 
resultat d’una carca formulació o 
dictat lluny del bon fer i el bon 
dir, mancat del sentit comú i del 
seny que hauria d’imperar en àm-
bits judicials i interpretatius de la 
legislació vigent. Si tot indicava i 
clamava al cel que per l’afectació 
social i emocional calia un pronun-
ciament positiu el resultat n’ha 
estat el contrari i clarament favo-
rable a interessos quina posició 
absurda de baralla de taverna fu-
mada i esperitada només perpe-
tua l’angoixa d’un enfrontament 
crònic entre nacionalismes, entre 
nacionalitats nascudes de diferent 
cap i corona. 

La particularitat que l’Estatut 
fos sotmès a l’acceptació popular, 
quina despesa i cost va anar a càr-
rec de l’erari públic, fa plantejar 
que el tribunal polític que el re-
butja a posteriori trepitja la ratlla 
de la il·legalitat democràtica. Es 
posa al servei dels que no accep-
ten la veu de l’urna ni altra raó 
que no sigui imposar la desraó. 
Un referèndum legal i legítim on 
tothom lliurement va poder vo-

tar-hi a favor o en contra. Sí o No 
a un Estatut ja retallat, mutilat i 
aprovat pel govern espanyol. Es 
va, doncs, llençar temps i diners 
de tots en inútil referèndum? Som 
davant un nou cas de malversació 
de fons públics? S’hauria de portar 
els magistrats del constitucional 
espanyol davant tribunals o corts 
de justícia internacional? Perdo-
neu, però algú ho havia de dir.

Difícil ser just i imparcial si 
hom es deixa portar per la pas-
sió i l’obsessió de qui malda per 
amagar, amargar i empobrir un 
seductor poble, treballador, noble 
i joiós. De gent sensualment ven-
tilada, pacífica, altruista, solidària, 
generosa. Qui pot negar a un país 
el dret a decidir destí o gestionar-
se ell mateix llur pròpia economia, 
recursos, rendes, pensions, tributs? 
A disposar d’ambaixades, conso-
lats i seleccions esportives? A ser 
independent d’un altre? Qui pot 
decidir quin ha de ser el sentiment 
d’identitat que neix d’estimar la 
societat on es viu i on hom s’hi ar-
rela? Com pot la imparcialitat judi-
cial espanyola legitimitzar un es-
poli econòmic sense precedents al 
món civilitzat? Com es pot forçar, 
com sí com no, a uniformar amb 
simbologia externa un territori 
que ja en té de pròpia i antiga? 
De formes, que no pas nostrats 
colors, alienes i sense més tradició 
ací que no sigui a la casa del tabac 
i a les casernes del-mai-no-oblidar 
per-no-repetir. Insistents en voler 
col·locar en rang inferior el nostre 
símbol primer i autèntic que dis-
tingeix, uneix i enalteix en ànima 
i al vent com cap altre ho podrà 
fer mai.

Costa d’entendre que persones 
intel·ligents es mantinguin avui 
dia fermes per fer desaparèixer 
“aunque se note el intento” un 
fet diferencial europeu, no “me-
setari”, ni provincià, ni perifèric, 
per no coincident amb qui mana 
i legisla al Regne de la Mare de 
Déu del Sol. “Estranya” diferència 
patrimoni de contribuents que pa-
guen i mantenen les macro-infra-
estructures estatals i funcionarials 
que donen vida a la “injustícia” de 
qui després, en llegir, interpreta 
manat pels seus propis prejudicis i 
pressió ideològica, d’entorn, o de 
dalt de tot. 

En definitiva, que som davant 
la darrera promoció en la substitu-
ció a la descoberta per infiltració 
doctrinal en Lleis. I la sentència 
amaga un fet molt greu, i és que 
“sin que se note tanto el intento” 
va directa a per dividir-nos, polí-
ticament i socialment. Apartheid, 
típic “made in Spain”. Trossejar la 
societat catalana en dos bàndols: 
el que saben que som i serem tran-
sitòriament mansos bilingües dei-
xats de la mà de l’“estatutet” fet a 
mida amb fuet i ribot i l’unilingüe 
que es podrà expandir a plaer re-
penjat en les galdoses rosades ver-
gonyes i la força d’aparell d’Estat. 
Sembla ser que, aquí sí, com que 
no és casa seva, tot s’hi val. 

Manel Ramoneda i Coch

Obrir finestres i 
balcons

Arribat el bon temps, a l’estiu 
l’aire és suau i la calor sufocant, i 
per combatre-ho, res millor que 
una bona dutxa. Ara, amb el bon 
temps, hem donat pas a les samar-
retes de màniga curta i un bon 
escot, i també és important obrir 
finestres i balcons durant el matí, 
perquè a partir de les 11 el sol ja 
fa de les seves. A fora altra vega-
da, i com a amabilitat, ens acom-
panya en el passeig diari. Però el 
clima, a vegades, també ens aïlla, 
com quan fa mal temps, la pluja, 
el vent, etc.

Potser hem d’aprofitar aquesta 
bonança perquè aquesta sensació 
de benestar arribi als nivells polí-
tics, que caminen una mica revol-
tosos com si encara fos l’hivern. 
I el pitjor és que no sabem obrir 
les finestres i balcons perquè l’aire 
fresc i net s’emporti les miasmes 
de les batalletes internes i exte-
riors .

En una democràcia, quan els 
ciudatans votem , s’entèn que ho 
fem perquè els polítics es facin càr-
rec de la nostra representació, i en 
això es troba implícita la voluntat 
de gestionar el país, de manera 
que la majoria tingui el necessari 
en tots els àmbits: Educació, sani-
tat i treball.

Al principi d’una legislació 
sembla que funciona, però amb el 
temps les lluites entre partits pre-
nen la davantera i els programes 
es relaxen i queden en segon ter-
me. Penso que els polítics tampoc 
no ho tenen fàcil...

En aquests dies, allò del Tri-
bunal Constitucional ja seria de 
paròdia si no estigués jugant amb 
un assumpte realment important 
com és l’Estatut: quasi 4 anys per 
decidir sobre quelcom que ja esta-
va aprovat democraticament... Hi 
ha alguna cosa que no sona bé, i 
si aquest quelcom respecta la de-
mocràcia, durant tant temps, no té 
sentit ni per a la justicia ni per a la 
població. Cal obrir finestres i que 
entri l’aire fresc.

Marisa Yagüe

Coratge i 
abraonament

Actualment, molta gent i espe-
cialment la jove, es decanta cap als 
ídols, molts vinculats a l’esport, el 
futbol per exemple. El fet curiós és 
que alguns d’ells s’han descobert 
gràcies a la visió dels seus tècnics i 
en poc temps han passat de jugar 
en equips de menys categoria a 
contribuir a guanyar el campionat 
mundial. S’ho han guanyat, no hi 
ha dubte, però no tothom té la 
sort o l’oportunitat d’ascendir tan 
de pressa.

Entre mil maneres de pensar o 
de veure les coses, jo em decanto 
pels ídols que després d’anys d’es-
forç gratuït, sense primes milionà-
ries, són capaços de vèncer a base 
d’un coratge embraonat al campi-
onat d’obstacles. Citaré el cas d’un 
amic meu, en Josep Maria Isart 
Anglarill, veí del nostre poble, els 
Hostalets de Pierola. Un pagès que 
a còpia de treballar d’allò més, 
doncs les seves vinyes les va plan-
tar i cultivar fins a rebre’n el seu 
fruit, es mantenia com a jornaler. 
El treball el feia viure tant que, 
quan es trobava malament, es pre-

Moviment familiar
Baptismes
Nil, Josep, Francesc Mercader Talló, fill de Jordi i Marta; Lídia Martínez 

Gras, filla de Francesc i Assumpció; Dolça, Teresa, Montserrat Prat Maldo-
nado, filla de Ramon i Susanna; Gerard, Màrius Burgstaller Alemany, fill 
de Màrius i Sandra; Itziar Maria Godrid Gonzalez; Isidre i Lluís Vilaseca 
Bosch, fills de David i Laura; Valery-Montserrat Angomas Peguero, filla de 
Simondi-Michael i Juana-Arleni; i Àlex Soriano Corominas, fill d’Andrés i 
Montserrat.

Han rebut la Confirmació
Albert Macià Castro, Mònica Sánchez Contreras, José-Manuel Mellado 

Moreno, Bàrbara Garcia Martos, Fernando Garcia Martos, Ana-Isabel López 
González, Josep Colom Talló, Carlota Porta Mellinas, Joan Bars Pomés, Joan 
Prats Puente, Albert Gamito Guijarro, Xavier Canela Prat, Ezequiel Alcánta-
ra Moreno, Ramon Carrer González, Enric Chenoll Fernández, José-Carlos 
Chiroque Ninayahuar, Pol Domènech Roset, Cesc Figuerola Pola, Jordi Mar-
cé Calzada, Pol Mensa Biosca, Iñigo Moreno Ramos, Antoni Moya Anargós, 
Miquel Nafria Rovira, Pol Prats Puente, Jordi Riba Gutiérrez, Jaume Ricart 
Romero, Martín Rodríguez Vidal, Sergi Tarrida Ruiz, Marc-Laurent Vivier 
Nieto, Màrius Badia Vaqué, Dani Bonsfisll Marsal, Josep Casanellas Canovas, 
Josep Casteràs Albareda, Dani Díaz Macián, Jordi Garcia Sánchez, Albert 
González Puig, Josep Morera Sandiumenge, Josep Ma Reig Alabart, Aron i 
Néizan Ponce López, fills d’Ivan i Ma Teresa; Carla Giménez Perarnau, filla 
de Néstor i Laura; Carles Bustos Oliva; Nil Bacardit Martínez, fill de Vicenç i 
Ester; i Aron Salgado López, fill de Daniel i Maria Carme.

Proclama matrimonial
Carles Costa Pons amb Maria Teresa Costa Ribera.
Matrimonis
Dustin-James Firestone amb Ana Torres Fuentes, Joan Victori Beneyto 

amb Sílvia Piqué Borràs, Raúl Larios Expòsito amb Ma Carmen Bergadà 
Abad, Alfonso Redondo Moreno amb Laura Peña De Pedro, Aitor Alonso 
Ruíz, amb Rocío Flores Vázquez.

Defuncions
Mercè Prat Prat, de 89 anys; Pere Tomàs Roca, de 66 anys; Josep Torra 

Añé, de 92 anys;  Ma Rosario Vélez Soria, de 81 anys; Luis, Joan, Josep 
Bertran Montaña, de 60 anys; Amadeu Turull Corbella, de 92 anys; Ana 
Raja Méndez, de 96 anys; Maria Valades Marín, de 81 anys; Pasión Pérez 
Martínez, de 75 anys; Pepita Clarassó Bartrolí, de 84 anys; Núria Hoja Car-
retero, de 51 anys; Rosa Cinca Cuadras, de 74 anys; Antolín Paín Santano, 
de 90 anys; Josep Ma Graells Riba, de 79 anys; Aurora Alonso Fernández, 
de 89 anys; Ignàsia Morera Cortés, de 75 anys; Teresa Biosca Vall, de 86 
anys; Teófilo Roa Jiménez, de 57 anys; i Víctor Sevilla Panadés, de 24 anys.
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ICV Montbui demana 
explicacions a l’alcalde 
per haver destituït a la 
regidora Jèssica Arroyo
Davant la retirada de competèn-

cies que l’alcalde de Santa Mar-
garida de Montbui, Teo Romero, ha 
fet a la fins ara regidora d’Hisenda, 
Promoció Econòmica i Cooperació 
al Desenvolupament, Jèssica Arroyo, 
el Grup Municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds i Esquerra Unida i 
Alternativa demana explicacions.

Per altra banda, expressem el 
nostre suport a la regidora Jèssica 
Arroyo, que en el desenvolupament 
de la seva tasca a l’ajuntament ha 
mostrat una capacitat de diàleg i 
d’intent de cercar l’acord molt ex-
plícit i real, més enllà del que ens té 
acostumat l’equip de govern.

Ens preocupa què pot significar 
aquesta crisi en l’equip de Govern 
i de les conseqüències negatives 
que pot tenir en la gestió de l’ajun-

tament de Montbui. Preocupació 
també pel funcionament del prin-
cipal grup municipal i de les conse-
qüències que a nivell intern pugui 
tenir i la repercussió política de tot 
plegat.

Malgrat que les explicacions 
donades per l’Alcalde van ser de 
pèrdua de confiança vers la seva re-
gidora, en el transcurs del Ple Muni-
cipal la Jèssica Arroyo va expressar 
l’existència d’altres problemes que 
podrien comportar accions legals 
contra membres de l’equip de go-
vern municipal. Creiem que és ur-
gent una explicació clara i acurada 
de les causes que han comportat 
aquesta pèrdua de confiança en la 
regidora Jèssica Arroyo.

ICV Montbui
anoia@iniciativa.cat

Comunicat del 
PSC-Montbui
Des del grup municipal del 

PSC i l’agrupació socialista de 
Montbui volem sortir al pas d’al-
gunes informacions que darrera-
ment han sortit en premsa. 

El nostre grup sempre ha de-
mostrat, i els resultats electorals 
així ho confirmen, un esperit de 
feina i sacrifici personal pel bé del 
nostre municipi, acompanyat sem-
pre per la transparència en la nos-
tra actuació.

El nostre grup, com qualsevol 
altre, discuteix els temes en els es-
pais que pertoquen i es prenen les 
millors decisions possibles, que són 
assumides pel grup en conjunt.

Per aquestes raons el nostre 
grup municipal i la nostra agru-
pació no podia tolerar que una 
persona a qui se li va donar una 
responsabilitat municipal incom-
plís de manera reiterada amb les 
tasques que tenia encomanades, 
començant per l’horari a complir, 
l’oblit de les obligacions al si de 
l’ajuntament o la manca de res-
pecte envers algunes persones i 
entitats del municipi o a les decisi-
ons del grup municipal. 

Després de diferents intents 
per part dels representants del 
partit, tant a nivell municipal com 
comarcal, per reconduir la situació, 
la resposta rebuda ha estat sempre 
l’acusació infundada, la rebequeria 
i una manca absoluta d’autocrítica 
envers els incompliments manifes-
tos de les seves responsabilitats 
i de la confiança dipositada en 
aquesta persona.

La gota definitiva que fa ves-
sar el got és quan no accepta la 
decisió de l’alcalde d’apartar-la 

temporalment de les seves àre-
es, ja que es troba en situació de 
baixa mèdica de llarga durada. Es 
tractava d’una remodelació del 
govern que tothom sap que és po-
testat de l’Alcalde i habitual en 
molts equips. La resposta va ser 
una actuació indigna en un ple, on 
no va respectar cap decisió de les 
preses pel grup i una crida contra 
l’actuació de l’alcalde i de l’equip 
de govern, del que fins feia pocs 
dies en formava part.

La decisió del grup municipal 
ha estat demanar als òrgans per-
tinents del partit la seva expulsió 
immediata tant del grup municipal 
com de la militància del PSC i tra-
mitar davant de les JSC (Joventuts 
Socialistes de Catalunya) la seva 
expulsió immediata. També sol-
licitem públicament que retorni la 
credencial de regidora municipal. 

No dubtem de quin serà el fi-
nal d’aquestes peticions davant de 
la gravetat de l’actuació egoista 
de qui ha posat per davant de tot 
les seves ambicions personals i ha 
aparcat les seves responsabilitats, 
traint a tota la gent que va diposi-
tar la seva confiança en ella.

Per part del nostre grup mu-
nicipal i de la nostra agrupació 
lamentem profundament els fets 
i donem el tema per tancat, no 
fent cap més declaració. Qualsevol 
acció futura, serà resolta per la 
comissió de conflictes del partit o 
per les instàncies oportunes a cri-
teri dels nostres serveis jurídics. 

Nosaltres continuem treballant 
pel nostre municipi.

Grup Municipal PSC-Montbui
Agrupació PSC-Montbui

AIGUA • ELECTRICITAT • GAS • CALEFACCIÓ• EQUIPS CONTRA 
INCENDIS • PISCINES • AUTOMATITZACIÓ  GRUP ELECTRÒ-
GEN • ASPIRACIO CENTRALITZADA • ENERGIA SOLAR

Tel. 93 803 03 38 - Mòvil 669 700 057
escura@angelescura.com
C/ Soledat, 24 - 08700 IGUALADA

La desafecció política
Ni en el món, ni en general, 

tampoc fora del món, no és 
possible de pensar res que pugui 
considerar-se bo sense restricció, si 
no és tan sols una bona voluntat. 
Immanuel Kant.

La desafecció política és la des-
confiança extrema en els polítics 
i en les institucions democràti-
ques. Aquesta desafecció té el seu 
origen en el convenciment de la 
manca de bona voluntat que se’ls 
atribueix als polítics. Actualment, 
moltes persones pensen que els 
polítics miren per als seus propis 
interessos i no busquen el millor 
per a tots els ciutadans. Molts 
pensen que, si es presenta l’opor-
tunitat, els polítics utilitzaran els 
diners públics en benefici propi; 
als fets es remeten i no els falten 
exemples. També, a l’hora de pre-
sentar els comptes, les promeses 
incomplertes generen frustració 
i decepció. Tot això provoca una 
baixa participació en els processos 
electorals i, en general, un desin-
terès per la política en les seves 
diferents formes: partits polítics, 
sindicats, associacions civils, etc....

Des del PSC Igualada veiem 
amb gran preocupació aquest alt 

grau de desafecció perquè podem 
trobar-nos amb una democràcia 
que solament se sostingui per la 
pròpia inèrcia de les institucions 
i sigui dirigida pels grans poders 
econòmics especulatius; i tot això 
sense el suport de la ciutadania. 
El PSC Igualada, com qualsevol 
agrupació política, necessita de 
les persones. I no solament per 
anar a votar sinó també en tant 
que subjectes de l’activitat políti-
ca. Convidem els igualadins i les 
igualadines a què s’impliquin en 
la participació política i social i que 
no es deixin portar pel desencís 
i el pessimisme, sinó que actuïn, 
dialoguin i reconquereixin la po-
lítica, atès que és un dels instru-
ments més poderosos per a acon-
seguir un món millor i impedir --
precisament-- el triomf del polític 
corrupte o de l’especulador sense 
escrúpols. A nivell local, això, sig-
nifica decidir coses tan importants 
com quin tipus de ciutat volem i 
en què ens gastem els diners que 
són de tothom. Per això insistim 
en la necessitat de superar la des-
afecció tot participant en qual-
sevol projecte polític, ja sigui el 
nostre o un altre. Ens agradaria de 
comptar amb una ciutat dinàmica, 

dialogant, implicada i participa-
tiva en el sí del seu propi govern. 
No volem una ciutat conformista 
i apàtica sinó una Igualada com-
promesa políticament. En el nostre 
cas, volem apostar per una política 
clara i honesta, sense tàctiques, ni 
estratègies. Segurament ens hem 
equivocat i ens seguirem equivo-
cant però mai no perdrem la nos-
tra transparència i volem que els 
nostres veïns sàpiguen tot allò què 
fem; què guanyem o què perdem, 
què proposem i què ens importa. 
Al PSC Igualada som la Silvia, la 
Pilar, el Jordi, el Xavier, el Carles i 
molts més; en definitiva, persones 
que un dia vam somniar amb una 
ciutat més justa i humana i que 
avui a través del projecte socialista 
treballem amb tota la bona volun-
tat per tal de fer realitat aquests 
somnis.

PSC Igualada

Rendiment de comptes: les 
promeses generen esperances, les 
promeses incomplertes generen 
frustració i desencant.

nia una dosi d’hores de vinya fins 
que es normalitzava. 

Va ser capaç, entre moltes co-
ses, de perforar ell sol dos pous de 
cinc metres de fondària, tenint el 
problema de treure la terra ell ma-
teix. De cop i volta li esdevingué 
una hemorràgia a l’anus, que des-
prés de disset dies de fer-li proves, 
van decidir operar-lo ràpidament 
perquè, degut a la gravetat, el mal 
no se li estengués. Li van extirpar 
quaranta-cinc centímetres de bu-
dell i haurà de portar sempre una 
bossa per recollir la femta. No es 
va acovardir mai, i abraonant-se 
contra la seva voluntat de seguir 
treballant, va acceptar que la vi-
nya, per a ell, s’havia acabat pel 
bé de la seva salut. Aquest és el 
meu ídol.

Gràcies, Josep Maria.
Joan Pujol Bartrolí

Els Hostalets de Pierola

Aquest any, a 
l’Anòlia hi hagut 
de tot i per a 
tots!

Un estiu més Igualada s’ha om-
plert de concerts gràcies al Festival 
Anòlia. I un estiu més Igualada 
s’ho ha passat bé. Els igualadins 
hem pogut assistir a destacades ac-
tuacions com la de Miquel Abras, 
Mishima, Los Delincuentes, Funda-
ción Tony Manero o Terratombats. 

Una de les coses que més m’ha 
sobtat, i alhora entusiasmat, ha 
estat la participació. Per això dic 
que Igualada s’ho ha passat bé 
i ha aprofitat l’edició d’aquest 
any de l’Anòlia al màxim, fent-la 
una de les més participades dels 
darrers anys. Cada un dels espais 
ha quedat ben ple en cada nit de 
concert. Per exemple, la plaça Pius 
XII ,el dia de Mishima, semblava 
una llauna de sardines. O el dia 
de Los Delincuentes, el públic om-
plia gran part de l’avinguda de 
Catalunya. A més, el públic era de 

totes les edats, fet que demostra 
que els igualadins som actius i par-
ticipatius de les nostres festes. Un 
fet que segur que ha contribuït a 
aquesta alta participació és que 
s’han portat grups de primer nivell 
i d’estils ben diferents.

L’organització també és un as-
pecte que m’agradaria destacar. 
Un any més s’ha tingut en compte 
els veïns i s’ha intentat diversificar 
els concerts en tres punts de la ciu-
tat. A més, entre setmana les actu-
acions acabaven a les 12 de la nit 
per deixar dormir el veïnat que es 
pogués veure més afectat. No no-
més els veïns poden estar contents 
sinó també els serveis d’hostaleria, 
és a dir, bars, restaurants i cafete-
ries, que aquests dies han omplert 
les terrasses gràcies als centenars 
de persones que han sortit al car-
rer durant les nits d’Anòlia.

Un cop més, la qualitat i la di-
versitat dels espectacles ens han 
deixat un bon regust de boca. Ja 
esperem amb ganes la pròxima 
edició. Abans, però, demanem te-
nir una altra bona ració de con-
certs per la Festa Major.

Joaquim Roca Martí

Hi ha Esperits? (8)
La mort del cos deslliura l’Es-

perit de l’embolcall material que 
el lligava a la Terra, fent-lo so-
frir; una vegada desembarassat 
d’aquesta càrrega, només li queda 
el cos eteri, que li permet recórrer 
l’espai i franquejar les distàncies 
amb la rapidesa del pensament.

La unió de l’ànima, del peries-
perit i del cos material constitueix 
l’home; l’ànima i el periesperit se-
parats del cos, constitueixen el ser 
anomenat esperit.

Observacions: L’ànima és 
d’aquesta manera un ésser simple, 
l’Esperit un ésser doble i l’home un 
ésser triple. Seria, doncs, més exac-
te reservar la paraula ànima per 
designar el principi intel·ligent, 
i la paraula Esperit per a l’ésser 
semimaterial format per aquella 

i el cos fluídic. Però com no pot 
concebre’s el principi intel·ligent 
desposseït, completament, de ma-
tèria, ni periesperit (cos astral) sen-
se estar animats pel principi intel-
ligent, les paraules ànima i Esperit 
són, en l’ús comú, indistintament 
 emprades, cometent-se l’error que 
consisteix a prendre la part pel 
tot, de la mateixa manera que es 
diu d’una ciutat que està poblada 
de tantes ànimes, d’un poble que 
es compon de tantes llars; però 
filosòficament és essencial distin-
gir-les.

Seguirà…
(Extret de llibre:  Què és l’Espi-

ritisme? d’Allan Kardec. 
Centre de Divulgació Espírita: 

AMOR i PAU
Associació d’Estudis Espírites 

d’Igualada

És de bon criteri
Ja és hora de què diferents 

parts tan aparentment oposades: 
feministes, famílies i víctimes, 
aplaudeixin la retirada d’anuncis 
que fomenten el sexe als diaris.

En el debat sobre l’Estat de 
la Nació, celebrat recentment, el 
president del Govern espanyol, 
José Luis Rodríguez Zapatero, ha 
anunciat la possible eliminació 
dels anuncis anomenats de con-
tactes a la premsa escrita. La Xarxa 
Feminista d’Organitzacions con-
tra la Violència contra les Dones 
assenyala que per acabar amb la 
prostitució el primer que cal fer és 
acabar amb la seva publicitat.

Tot això estaria molt bé, però 
la realitat és que resultarà compli-
cat anul.lar aquesta propaganda, ja 
que hi ha molts interessos creats, 
com és el fet de què mouen mili-
ons d’euros anuals; per tant, difícil 
d’erradicar. 

Amèlia Morera
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 EL TERRAT                          Eduard Creus

I demà, ja en parlarem
Abans que comencés oficialment la crisi que estem arrossegant des de fa gairebé dos 

anys, les entitats de crèdit van fer sonar l’alarma pel fet que la morositat estava aug-
mentant a un ritme desmesurat. Lluny d’estabilitzar-se o iniciar una davallada, ha con-
tinuat enlairant-se frenèticament fins arribar a un 5,49%, el nivell més alt des del 1996. 
Segons asseveren els entesos, aquest ascens encara no ha arribat al cim perquè durant el 
primer semestre del 2011 compten que pot situar-se entre el 6% i el 6,5%. Esborronador, 
oi?

Si no hi ha res que ho aturi, es calcula que cap a finals d’enguany el número de demandes per impagats 
pot arribar a les 350.000. La major part no s’han interposat contra empreses, sinó contra persones físiques. 
Durant els anys d’aquella excel·lència econòmica tan artificial com el clàssic “Espanya va bé”, molts dels que 
contractaven una hipoteca per l’adquisició d’un habitatge es deixaven seduir per la temptació de dema-
nar-ne una mica més i aprofitar també per canviar el cotxe. Aleshores no hi havia problema, bancs i caixes 
concedien el 100% del que els demanaven. Acostumar-se a tenir més no costa gens, els problemes comencen 
a l’hora d’haver-se d’estrènyer el cinturó, i si així i tot no s’hi arriba, llavors és quan les economies familiars 
trontollen i comença la sensació d’ofegament. Caixes i bancs estan ja amarats de pisos, cases i d’altres béns 
que han hagut d’embargar. Malgrat renegociar les hipoteques dels seus clients, continuen sense ingressar 
les quotes. Davant el fenomen de tenir els comptes eixugats o amb números vermells molt abans d’arribar 
a finals de mes, s’opta per fer servir les targetes de crèdit. El paisatge resultant de tot plegat és el diluvi de 
rebuts, càrrecs i factures que esclata cada dia 30 i on més d’un s’hi ofega.

Tot i que ara no és temps de bonança, hi ha qui no està disposat a cedir davant de l’estil de vida que han 
mantingut durant els darrers anys. Quan arriba el moment en què cal plantejar-se reduir les despeses, miren 
cap a un altre cantó. Exhaurit el pressupost per anar de vacances, trien una opció que els permeti de pagar-
les en diversos terminis. I així amb les escapades de cap de setmana, els ponts, les rebaixes... A mi em dóna 
la sensació que tots els que adopten aquesta actitud es deixen arrossegar pel que jo anomeno la síndrome 
d’Scarlett O’Hara: avui fem el que ens ve de gust i demà, ja en parlarem. Que tingueu tots un bon estiu!

educrevi@telefonica.net

 LA ROTONDA Enric Senserrich i Vives

Un ple qualsevol...
Al “temple” civil de cada poble i ciutat, l’ajunta-

ment, s’hi pot trobar de tot, menys ciutadans 
espectadors. De fet, tots els temples acostumen 
a estar quasi buits, però el Ple d’un ajuntament 
encara més, i això que allí dins es fan i es desfan 
totes les coses de la ciutat, i que afecten sempre, 
directament o indirecta, a cada ciutadà, petit o gran. Realment, els 
ciutadans saben què és un Ple? Saben quan es fan i de què van? Els 
mitjans de comunicació, a vegades, només expliquen una part, la que 
té més polèmica o la que cada periodista creu que és notícia... de fet, 
es remarquen més les discussions que no el contingut, que sempre és 
el que provoca més “morbo”, i si en un Ple no hi ha “baralles” no té 
gràcia i és molt avorrit, oi?

Què podem fer per fer-los atractius? Doncs això, polèmica. En el Ple 
del POUM estava ple a vessar i en el de les zones blaves més que ple... A 
la nostra societat veig que cal provocar-la per tal de que s’aixequin del 
sofà de casa, on està mirant futbol o programes roses i verds, i fer-los 
sortir a viure la realitat. Això que cada dia tothom ens hem d’enfrontar 
a la realitat, les coses de la família, de la feina, qui en té, qui no en té... 
En la comunitat de veïns, de l’educació, que si la hipoteca, que la pare-
lla, la salut.... Però en canvi sempre ens ha agradat veure històries dels 
altres, segur que cada dia mirem una sèrie, o un “culebrón” o una pel-
lícula. Això vol dir que només vivim com a observadors? I que només ens 
impliquem quan ens toquen els nassos? Doncs sí, és evident, però quan 
tenim problemes donem la culpa als polítics i els critiquem, per autoex-
cusar-nos nosaltres mateixos, que no fem res per la comunitat i diem 
que la política no ens interessa, que tots són iguals, prepotents, corrup-
tes, interessats, que tots són partidistes, que no escolten... què més? Tot 
i més. Bé, de fet són culpables de tot... però algú sap què fan? No, de 
fet el món de l’ informació ens els presenta com ells pensen que són, 
la majoria de vegades amb caricatures. Però heu pensat mai en fer-vos 
polítics? Segur que sí, però voldríeu anar de cop a dalt de tot, a manar, 
però això costa, no hi lloc per tothom, i per tant si no puc estar ben situ-
at, dic que no vull saber res dels polítics, com la guineu, que si no arriba 
a agafar les figues, diu que són verdes... De fet sempre pensem trobar 
un polític modèlic i capaç de fer miracles, però tenim milers de mitjans 
que busquen la “cagada” de qualsevol d’ells, si no hi ha escàndol no és 
notícia, del bo ni se’n parla. 

Caldria que cada mes anéssim a un Ple i escoltéssim què diuen i què 
decideixen, i sobretot que ens impliquem en la política del nostre poble 
o ciutat, i que estiguem a prop del què es fa, amb criteri i visió del què 
és millor per a les persones, i que els periodistes presentin els polítics des 
d’una altra perspectiva, amb criteri estricte, però correcte. Estem en una 
societat en que només anem de cara a la crítica destructiva, “és més fàcil 
criticar que donar fruits...”, tots ho fem més o menys...

El dilluns passat va tenir lloc un Ple fora del dia habitual, que va 
començar a les 8 del vespre i va acabar a les 12 de la nit... (cal anar-
hi amb entrepans i beguda), però hi havia bon rotllo. De fet, tret de 
les mateixes i reiterades discussions entre el PP i ERC, i ERC i PP, en el 
demés es van decidir coses importants que repercuteixen en cada ciu-
tadà, agradin o no. Aquesta vegada l’alcalde no va posar més llenya 
al foc, més aviat gaudia de com se les fotien... CiU no va llepar com al-
tres vegades, però el PP i l’Entesa també ho van intentar, de fet CIU, a 
tot arreu, té la culpa de tots els mals, tant a nivell local, comarcal, na-
cional i estatal, els demés tooooottttt ho fan bé, per això anem com 
anem a tot arreu, oi? CiU no és perfecta, però els altres no arriben ni 
a un aprovat, i ens estan portant el país al desastre, tot i governant 
en totes les administracions... però no en saben més. Cal que s’ho fa-
cin mirar... i entre tots fem el canvi d’una vegada, a tot arreu!

 MATISOS  Josefa Morón

Quant temps a la política?

Fa unes setmanes que Igualada ha començat a donar senyals de quines seran les forces 
polítiques que concorreran a les eleccions municipals i quines persones encapçalaran les 

llistes. 
Penses en les municipals i al mateix temps en la democràcia, que com a sistema de poder 

no ha significat l’assoliment del govern del poble ni ha significat gaudir de la democràcia en 
altres terrenys com l’econòmic o el laboral, però això és el que tenim. L’exercici de la democràcia fa que els ciu-
tadans cada quatre anys renovem il·lusions. Són quatre anys que poden ser un malson o un pou inesgotable de 
bona feina. Cadascú segons les seves preferències, diposita confiança en un partit o en un altre, en una persona i 
una llista o en un/a altre/a cap de llista i altres persones, però tots amb una esperança comuna: millorar la nostra 
ciutat i sobretot millorar la vida dels nostres conciutadans. 

Renovar il·lusions no sempre vol dir renovar les persones que ens representen; si a més aquestes han fet una 
bona tasca llavors el sentiment predominant és el d’afavorir la continuïtat; i això no necessita venda, les urnes 
ho ratifiquen. De què serveixen tants esforços mediàtics i d’apropament a la ciutadania si aquesta no et vol? I si 
aquesta et vol, apropar-te a la ciutadania ha de ser un plaer, un espai on compartir projectes, il·lusions, respecte... 

També és cert que la il·lusió es pot renovar plenament quan canvien les persones. La ciutadania agraeix que 
es produeixin canvis independentment de que la tasca feta com a electe hagi estat fantàstica, exemplar... i que 
els errors, que sempre n’hi ha, es difuminin enmig de tanta bona feina. Deixar un bon record o un record medio-
cre està a les mans del polític. Saber retirar-se a temps és un encert i la veu que t’ho digui ha de ser la teva pròpia 
veu interna. Altres visions apunten a que l’aprenentatge polític requereix un temps (temps incert segons qui ho 
formuli) i un cop fet l’aprenentatge és una llàstima retirar-se de l’arena política, no retornar, per tant, aquest 
aprenentatge a la societat i deixar que un altre comenci de zero. Llavors caldria una mena de jutge imparcial que 
realment donés fe d’aquesta bona feina, fàcilment atribuïble però moltes vegades indemostrable de manera 
rigorosa. 

El límit personal per concórrer a les urnes pot estar en menys d’una legislatura o en un període indefinit ten-
dent a l’arrelament al càrrec. Els determinants són molts i dinàmics; es pot entrar en política amb la intenció de 
no sobrepassar una legislatura i que l’entorn, personal, de partit, ciutadà o polític, animi a continuar. Altres límits 
personals són no perdre mai de vista el sentit de la tasca política: servir a la ciutat i quan no se senten útils o se 
senten rebutjats per la ciutadania ho deixen. Altres polítics, o bé s’enceguen i no troben el límit, o bé el seu sentit 
comú i sentit propi s’entrellacen i donen decisions positives o negatives per a la ciutat, ja sigui plegar, ja sigui con-
tinuar. 

La política és un d’aquells treballs al que no es pot dir “on aniràs bou que no llauris”, perquè un cop fora de 
la política no se sol anar a la política sinó que tornes a la feina anterior, o millor dit, a la vida anterior. Si la distàn-
cia entre política i vida anterior és molt gran el retorn pot ser traumàtic. 

L’home té vocació política per necessitat: viure en societat obliga. On està el límit temporal per governar? A 
jutjar per l’heterogeneïtat que s’aprecia a la nostra ciutat i comarca, per posar un exemple, aquest límit té molta 
varietat. La sensació de tasca inacabada, de ser imprescindible (recordo que el cementiri està ple de persones 
imprescindibles), la borratxera de poder i notorietat, la por a reorientar la vida... poden fer prendre decisions 
equivocades, més en l’àmbit públic que en el privat. 

Per sort el límit, en última instància, el té la ciutadania, que amb el seu vot i l’ajuda o l’entrebanc de la llei 
d’Hont limita l’estada al govern de la ciutat. Quan falta menys d’un any i tot just es comença a dibuixar el mapa 
de candidats, convindria que més d’un polític i política fes un replantejament dels objectius socials i els objectius 
personals i mirar de no matrimoniar-los perquè, d’una cosa n’estic segura i crec que els lectors ho compartiran 
amb mi: la vida política no s’acaba en els Ajuntaments, Generalitat, Govern Central, Govern Europeu, la vida 
política, si veritablement es té vocació de servei a la ciutat i de visió de bé comú, no necessita solament alcalde i 
regidors sinó persones; persones disposades a col·laborar i participar en la vida de la ciutat, és a dir, necessita de la 
societat civil que ha de reduir la distància entre ella i el govern de la ciutat. 

L’ideòleg Giovanni Sartori ho deia molt bé; no estem en una democràcia sinó en una partitocràcia: el partit 
--sigui el què sigui-- imposa a l’electorat el candidat que ha de votar, a més cal acatar la disciplina de la direcció 
del partit i, la més llastimosa de totes, es produeix una substitució de la representació formal dels electors per a la 
representació real del partit. 

Ja posats, com oblidar les paraules d’Ortega i Gasset, que des del perspectivisme s’atrevia a afirmar que “ser 
de la izquierda es como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un 
imbécil”.

Només per reflexionar.                                                                 http://josefamoronmanzano.blogspot.com/C/ COMARCA, 64 • IGUALADA • TEL. 908 037 797 • MÒBIL 620 213 718
e-mail: informacio@instalacionsigualada.com 
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 CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i Felip

Infants i 
dones, enemics 
perillosos...
Una dona i set infants és el balanç de morts 

civils d’un dels incidents posats al descobert 
a través dels 92.000 documents que han passat de ser secrets de 
l’exèrcit nord-americà a revelació publicada a un dels tres diaris dels 
EUA que hi ha tingut accés, el New York Times. Més enllà de posar 
de manifest que els ajuts donats al Pakistan servien per alimentar 
la insurrecció afganesa, és a dir, els talibans i el que representen, la 
mort de dones i d’infants es repeteix en més d’un dels casos que s’han 
donat a conèixer a través de la colossal filtració haguda i que destapa 
la guerra bruta a la zona.

La filtració ha tingut lloc poc després que els talibans anunciessin 
que tenen segrestat un dels soldats americans que havien desapa-
regut en introduir-se en territori insurgent i que l’altre havia estat 
assassinat. A l’Afganistan, al Pakistan i a l’Iraq, hi ha indicis de que les 
principals regions d’interès militar per als EEUU van cadascú pel seu 
compte. No fa massa dies, el General David McChrystal va optar per 
un acte d’insubordinació i va ser cridat a la White House, on se’l va 
destituir per deslleialtat. Va ser el primer toc d’alerta de que alguna 
cosa no estava sortint com s’havia programat. 

Per declarar la guerra i ocupar l’Afganistan, els EEUU s’excusaven 
en que allotjava Bin Laden (a qui consideren responsable dels atacs de 
l’11-S) i també que era un feu d’Al-Qaeda, mentre difonien arreu del 
món la indignant situació de les dones sota els talibans, l’obligatorie-
tat de dur la burca, la negació d’escolarització a les nenes i el sotme-
timent de la població en general a unes normes de conducta privada 
i pública dirigida pel poder polític islamista emprant el seu sentiment 
religiós. Tot plegat per justificat un atac-ocupació on, per exemple, la 
situació de les dones a l’Afganistan és igual o pitjor que abans.

Els documents que han sortit a la llum recullen el que va passar a 
l’Afganistan entre el gener del 2004 i el desembre de 2009, quan l’Ad-
ministració d’Obama va anunciar la seva nova estratègia per afrontar 
la guerra en aquell país i va autoritzar el trasllat de 30.000 tropes ad-
dicionals. Són sis anys en què la insurgència talibana va anar guanyant 
força, el poble afganès perdent la confiança en els seus governants, 
mentre que els militars nord-americans sobre el terreny no amagaven 
la seva frustració per haver de lliurar una guerra sense recursos sufici-
ents. Darrerament, el president afganès, patrocinat pels EEUU, parla 
de fer les paus amb els enemics talibans i d’ordenar a EEUU i l’OTAN 
que abandonin el país (precisament quan s’acaben de descobrir cen-
tenars de milers de milions de dòlars en jaciments de liti, or i d’altres 
minerals cobdiciats pels mandataris de qualsevol país d’avui).

Mentrestant, els EEUU continuen essent un país on la indústria 
armamentística és una base important de la seva economia, tant per 
ser el país indiscutiblement més armat del món com també perquè 
exporta aquests productes a d’altres països suposadament amics.

Però la irracionalitat de la guerra és tossuda, no pas per les in-
nombrables víctimes civils que genera, amb destrucció de poblacions 
i mitjans de vida o desplaçant ingents xifres de població obligada a 
refugiar-se en d’altres indrets menys bèl·lics, sinó perquè una i altra 
vegada es repeteix el fet que els EEUU armen governs suposadament 
fidels o aliats als seus interessos però finalment acaben sent emprats 
contra un mateix, com està passant actualment amb el Pakistan.

Per als pacifistes ja fa temps que entenem que la guerra és un dels 
majors negocis que serveix per sotmetre la resta del món als avariciosos 
anhels de sotmetiment de l’imperi i estem convençuts de que la guerra 
és inútil per solucionar qualsevol conflicte. Willian Pfaff (1928), analista 
polític, columnista de l’International Herald Tribune i col·laborador de la 
New York Review of Books, ho analitza amb dades de profunditat per-
què, essent cert que no hi ha armada al món equiparable a la dels EEUU, 
aquesta immensa força de poder no ha estat capaç de produir la pau en 
cap indret del món, al contrari, la guerra es retroalimenta a si mateixa i 
no té fi. Potser per això el Congrés Americà no va aprovar la proposta de 
reduir copiosament els pressupostos destinats a la despesa militar. 

El que m’ha vingut al cap quan he escoltat el fet de les morts civils 
és allò que diuen preval quan hi ha un naufragi: les dones i els infants 
primer. Vaja, que són les primeres víctimes ja ho sabíem, però que 
també fossin les primeres a morir per equivocació... Ja està bé!

Quina pena que la guerra no s’agafi vacances...
maribelanoia@gmail.com

 DIJOUS, TEMES NOUS   Peius Cotonat

El Moviment Altermundista
Des de fa aproximadament 7 anys, estem assistint a la marxa del que s’anomena “Movi-

ment Altermundista” o “Moviment Antiglobalització”. Les seves accions proposades i 
presència són cada vegada més habituals, i és per això que és important apropar-nos-hi 
i conèixer-les. Per aquest motiu hem recopilat un resum de les seves idees i intencions, 
junt amb una crítica per donar a entendre les incongruències i també els encerts d’aquest 
moviment caracteritzat per la potenciació de les manifestacions del carrer en detriment 
del vot democràtic.

Text extret d’un comunicat d’ATTAC
ATTAC és un moviment internacional que promou el control dels mercats financers (Associació per la Ta-

xació de les Transaccions i per l’Ajuda als Ciutadans). El que segueix és un resum que reflexa les seves idees. 
“El moviment altermundista és un nombrós exèrcit no jerarquitzat i coordinat. Desafien lleis i els seus 

grups estan proliferant cada cop més, mentre els escenaris de les seves accions es multipliquen. És una nova 
forma de resistència. Ja no sols la mouen les trobades de protesta massiva contra les grans cimeres dels or-
ganismes mundials, sinó la necessitat de coordinar i estendre la ‘xarxa de xarxes’, una nova forma de lluita 
allunyada de les tradicionals amb l’objectiu de convergència dels moviments en contra de la globalització 
neoliberal.

La revolta de Seattle (1999) fou el tret de sortida. Vàries raons que expliquen el motiu de la protesta i 
l’inici d’aquest moviment planetari. Un d’ells és la constatació del descens de la participació electoral en mol-
tes democràcies, sobretot als EUA. Són molts els països d’Europa en els quals la joventut, en majoria, rebutja 
la participació electoral i es constata l’existència d’un abisme més profund entre la societat i els seus polítics 
professionals que mostra que la democràcia formal està en crisi i es troba allunyada de la ciutadania i s’estén 
el qüestionament del sistema. 

Contra el neoliberalisme i contra la democràcia, que no han donat resposta als problemes de la humani-
tat: l’empobriment de les majories i l’enriquiment d’unes minories. Els models s’han esgotat i els agents més 
actius del grups altermundistes intercanvien informació i s’organitzen amb l’ajuda de noves tecnologies com 
internet i el correu electrònic, com a instruments de rebel·lió, informació, concentrant-se davant els centres 
de poder financers i participant en Fòrums Socials com el de Porto Alegre, ciutat emblemàtica per a abordar 
la realitat ciutadana.

La ciutadania comença a sentir com a necessitat reivindicar un espai al carrer i constata que es prima el 
benefici a costa de qualsevol altra consideració. Les noves generacions són conscients de que el poder polític 
ja no representa als ciutadans, sinó als interessos de les empreses.

Dones i joves són els protagonistes. L’anomenat ecofeminisme, les formes de cooperativisme agrari. Nous 
elements de resistència per aquest nou tipus de capitalisme de la socialdemocràcia. L’objectiu és apoderar-se 
de l’espai dels ciutadans.

Existeixen dues tendències: una que gira entorn a ATTAC, i una altra que s’agrupa al Fòrum Social Mun-
dial de Porto Alegre, per tal de regular les transaccions de capital especulatiu, i la creació d’un Govern Mun-
dial que controli els abusos de la globalització i l’enfortiment dels grups que conformen l’AGP (Acció Global 
dels Pobles), en la que es demana la fi dels organismes internacionals (OMC, FMI, UE, etc.) per un canvi del 
sistema.

La força altermundista és un exèrcit multiètnic, d’efectius que s’ajunten per l’acció i es dispersen, per a 
retrobar-se en un altre punt del planeta. O d’altres propòsits com el de nacionalitzar les Caixes i crear una 
Banca Pública que faciliti el crèdit, construir xarxes i manifestar-se puntualment. Cal enderrocar el mur de 
separació entre el Sud i el Nord. Col·locar l’economia al servei dels pobles. Mundialitzar les lluites socials i la 
solidaritat des de sota incloent als que la globalització neoliberal exclou, participant en fòrums de solidaritat 
com el Fòrum Social Mundial”.

Crítica de l’altermundisme
El moviment altermundialista ha estat criticat en molts aspectes per polítics, economistes liberals i perso-

nes favorables a l’economia de mercat, que sostenen que la llibertat econòmica és una expressió indispen-
sable de la llibertat individual. Consideren el moviment com una reedició del marxisme (al que consideren 
caduc), o pitjor, de l’anarquisme, que creuen utòpic.

D’altres els acusen d’ignorància respecte al funcionament de la generació de riquesa. No entenen com 
és possible que algú pensi que produint menys riquesa resulta més fàcil combatre la pobresa. Molts crítics 
reconeixen que les protestes són justificades, com les violacions de drets humans, escalfament global, po-
bresa crònica, però només ocasionalment es generen solucions concretes. Només es coneix la Taxa Tobin i 
la condonació del deute extern, que no soluciona el problema, sinó que el prolonga. Són les solucions de 
regalar un peix, però no ensenyar a pescar. En canvi, es creu que cal posar en pràctica mesures efectives que 
progressivament vagin conquistant millores socials en pro d’un món més just i sostenible, i no d’una forma 
sobtada i revolucionària.

La crítica més comú són els fets violents contra cimeres. Alguns activistes radicals, com els del “Bloc ne-
gre”, justifiquen el vandalisme contra aparadors, bancs, McDonald’s, etc., per expressar la ràbia contra el 
sistema i ser la millor forma d’atreure l’atenció dels mitjans. Altres col·lectius rebutgen tot tipus de violència 
per principis i per predisposar als medis contra ells i eclipsar el missatge polític que es vol transmetre al món.

Una altra crítica freqüent és la manca d’objectius comuns i que els punts de vista dels seus activistes 
s’oposen entre ells. Ara només els uneix el fet de tenir un enemic comú al que oposar-se. Certament, les dife-
rències de cultures organitzatives i ideològiques compliquen la construcció d’alternatives comunes.

Cal considerar que la posició crítica del altermundisme ara és fàcil. Però si obríssim la porta del Govern a 
aquests grups heterogenis, assistiríem al major desastre i desconcert mai vist en el nostre ja prou defectuós 
món. 

Peiusc@hotmail.com
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 CALAIX DE SASTRE  Gaspar Vilarrubias

Una alternativa ecològica als 
transgènics?

Un descobriment important que pot permetre alimentar a milions de famolencs del 
món. Pel que es veu, com en altres descobriments, potents interessos econòmics han pro-
vocat retenir la seva divulgació durant anys.

¿És possible resoldre el problema dels aliments sense recórrer a l’enginyeria genètica 
dels transgènics que tants problemes causen arreu? Un periodista suís, Luc Bürgin, en el seu llibre “Codi 
primaveral” (Munic 2007), ha difós el secret d’un descobriment biològic sensacional que ha desenvolupat la 
firma Ciba (ara Novartis) de Basilea i que lamentablement ha estat ignorat pels experts fins avui. En experi-
ments de laboratori, els investigadors Dr. Guido Ebner i Dr. Schürch Heinz exposaren llavors de cereals i ous 
de peixos a un “camp electrostàtic” d’alta tensió amb unes determinades condicions.

Inesperadament, organismes primitius van sortir d’aquestes llavors i ous de peixos: d’una llavor botànica 
en va sortir una falguera que cap botànic no va poder identificar, blat de moro primitiu amb un màxim de 
dotze panotxes per planta: blat que estava a punt per fer-se en tres o quatre setmanes. Una truita gegant, 
extingida a Europa fa 130 anys. Era com si aquests organismes tinguessin accés a la seva pròpia memòria ge-
nètica ordenats pel camp elèctric, un fenomen que el bioquímic anglès Rupert Sheldrake, i d’altres, creu que 
és possible.

El grup farmacèutic suís va patentar el procediment i després es va detenir la investigació l’any 1992. Per 
què? Degut a que els “cereals primitius” generats per un camp elèctric, a diferència dels cereals corrents, 
gairebé no requerien fertilitzants ni pesticides que la pròpia Ciba fabricava, i això era contrari als seus pro-
pis interessos. El descobriment va ser oblidat sense que la comunitat científica en tingués notícia. Per altra 
banda, alts interessos internacionals hi van tirar terra a sobre. El negoci és el negoci i qualsevol invent que 
perjudiqui els seus interessos és millor “no meneallo”.

En col·laboració amb els investigadors implicats, i els seus fills, han revelat, en el llibre esmentat, i per 
primera vegada, com funciona detalladament el principi d’aquest revolucionari experiment biològic. En el 
“Codi Primaveral” hi trobem informes inèdits de la investigació, 64 fotografies exclusives, especificacions de 
les patents i entrevistes que s’hi documenten en tots els seus aspectes.

Alguns científics no ho veuen clar, això és típic davant de qualsevol descoberta important. Diverses uni-
versitats alemanyes ho han experimentat amb èxit. El famós microbiòleg suís Werner Arber, premi Nobel, fa 
una defensa d’aquest descobriment tan controvertit. Ell mateix va seguir un experiment a la pròpia Ciba i va 
dir a l’autor: “Quedo impressionat”.

De fet, els autors creuen haver descobert un mètode biològic de manera efectiva per a la creació d’an-
tecedents de tota nissaga, sense necessitat d’utilitzar enginyeria genètica com passa amb els transgènics. Per 
entendre’ns: eliminen tota la degradació acumulada a través del temps i els elements tractats recuperen el 
seu estat primitiu. Recordem que al descobrir la tomba de Tutankamon, a l’interior hi havia gerres amb blat 
de l’època. Varis mil·lennis esperant i, una vegada plantats, van generar un cereal de característiques desco-
negudes que avui es comercialitza com  una nova espècie de blat superior als habituals.

Un dels avantatges del sistema és que es podria cultivar blat en zones d’estius curts. Altre avantatge im-
portant és que no necessiten utilitzar plaguicides o herbicides. El creixement és ràpid i les plagues no arriben 
a temps. Actualment es vol exportar aquesta tecnologia de camp elèctric a Àfrica tan aviat com sigui possi-
ble, formant part d’un projecte d’ajuda amb assistència del representant de les Nacions Unides d’Aliments i 
posar-la a disposició dels agricultors locals, de forma gratuïta, i com a alternativa ecològica a la polèmica de 
la llavor genèticament modificada, els transgènics, de les multinacionals agro-internacionals.

 LA MEVA FAMÍLIA  Magí Puig

Manuel Puig Roca (33)

“Això s’ha de dir al Sr. Manuel”
Després d’alliberar-me de la presó va venir la segona part. El meu pare m’acompanyà 

a la pensió i va renyar amb duresa a la Sra. Carmeta perquè no li havia comunicat la meva 
detenció. La reprimenda va ser molt dura, tant que a la bona senyora se li escaparen les 
llàgrimes, bo i prometent-li que això no passaria mai més. No cal dir que tampoc m’en-
garjolaren mai més.

Aquest fet va ser motiu de sovintejades bromes amb els companys de la pensió. Així, quan jo arribava 
tard, o tossia, o estornudava, el bon amic Fidel Homs ja alçava la llebre bo i dient: “Sra. Carmeta, no vadi, 
això s’ha de dir al Sr. Manuel”. I afegia, per reblar el clau: “Si no ho fa, vostè mateixa, però em sembla que 
quedaria més tranquil.la dient-li, jo el veig molt malament, si no es decideix avui ho haurà de fer demà, 
quan el senyoret Magí estigui a quaranta de febre.”

Intercanvi amb un estudiant alemany
Al mes de juny de l’any 1955 

vaig acabar els estudis a l’IQS. 
Els meus pares tenien molt inte-
rès en que conegués Alemanya, 
un país que sempre ha estat pi-
oner en els estudis de química. 
Així que en Joan Pont Biosca, de 
Calaf (un alumne del meu curs), i 
jo vam tenir l’oportunitat de fer 
un intercanvi amb un estudiant 
de química del nord d’Alemanya 
que es deia Jean Paul Gutermuth. 
Nosaltres vam passar 15 dies a ca-
sa del nostre amic i ell va estar 
un mes entre Igualada i Calaf. En 
aquesta visita a Alemanya vàrem 
visitar algunes fàbriques i restà-
rem meravellats de com n’estava 
d’avançada la indústria química i 
de comprovar l’afany de treball i 
de superació d’un poble que aca-
bava de sortir d’una contesa tan 
devastadora com fou la segona 
guerra europea.

 VIVÈNCIES Jaume Ribera

Clara necessita 
aire (1 de 2)
El de casa està contaminat, no és pur. Cinc anys 

de casats i m’hi ofego. No hi ha un sol culpable, 
tots en som. En Sergi, els meus pares i jo mateixa. 
El que més em turmenta és que sóc conscient de 
que utilitzem vilment a la nostra filla Xènia, que aviat farà sis anys, 
en la lluita de tots contra tots La seva innocència natural la lliura de 
l’entorn viciat en que viu, però aviat es donarà compte de que tots els 
afalacs, regals i amanyacs que rep tenen segona intenció. I veig que jo 
sola no sóc capaç de trencar aquest dogal, voldria però... 

Avui, tarda de diumenge, al rebre l’avís de visita de la mare, he 
fugit de casa amb la Xènia.

Ella i Sergi s’ho passaran bé fent-se subtils i educats retrets mutus. 
Per a nosaltres han sigut unes dues hores agradables de sol i ombra en 
el parc de Les Comes: Xènia desfogant la seva energia en els aparells 
lúdics, i jo asseguda en un banc cercant una sortida del nostre laberint. 

Cal pensar detingudament en la cronologia dels fets: Festejàvem, 
enamorats, apassionadament enamorats. Ambdós en el darrer curs 
universitari, i amb les paperetes d’excel·lents notes acadèmiques als 
dits, vaig presentar Sergi als meus pares expressant el desig mutu de 
casar-nos abans de finir l’any. 

La seva resposta va ser ràpida, curta i brutal, en el to i actitud: Cla-
ra, ni t’ho pensis. Oblida-ho. Mai, amb aquest buscavides! Es referien 
clarament a la gran diferència social i econòmica entre Sergi i la filla 
rica i única dels senyors de... 

Davant d’aquella inesperada resposta vaig tenir la genial idea. 
Convençuda, com així va ser, de que seria suficient per vèncer la hi-
pocresia moral dels pares. Vaig oferir a Sergi la meva virginitat, amb 
el prec de no parar fins assegurar l’embaràs. Oferta acceptada amb 
entusiasme i passió per en Sergi. 

D’aquell dia guardo dos records contradictoris: El més angoixant 
per la brutal reacció dels meus pares, i el més feliç de la meva vida 
per la concepció de la nostra filla Xènia. Assolit l’objectiu, jo també 
amb poques paraules, vaig comunicar als pares la primera falta. Van 
entendre molt bé intencionalitat i missatge. I perquè calia salvar l’ho-
nor familiar van aplicar un pla d’urgència. Per això Clara, l’única filla 
dels senyors de... va casar-se, no a final d’any no, sinó molt abans dels 
primers freds, amb luxós vestit blanc, ram de lliris blancs als braços, i 
menys coets i traca, amb tot l’acompanyament habitual en un esde-
veniment social extraordinari a Igualada. De sobte va canviar el clima 
hostil inicial per un altre d’afectuós i generós en tot, despeses incloses. 
Per començar, un viatge de noces (cinc estrelles ) de quaranta dies. 
Que Sergi i jo vam gaudir en plenitud, convençuts de que tot era de-
gut a la pressió de la nostra genial idea de l’embaràs de Xènia.

Però ara, cinc anys després, hem vist que aquell fastuós viatge 
va ser el principi d’un maquiavèlic pla per anul·lar-nos psíquicament, 
perquè els meus pares saben molt bé com utilitzar el diner en benefici 
propi, sense cap prejudici ni presses i sigui qui sigui la víctima. Que en 
aquest cas som els seus successors biològics o potser precisament, per 
aquest llaç sanguini

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK

C/ Còrdova, 14 - Tel. 93 805 27 94 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

info@fernandezsanglas.com - www.fernandezsanglas.com

ESPECIALISTES EN PVC i ALUMINI 
Sostres i recobriments

Fabricants de:

FINESTRES
PORTES
BALCONERES
CORREDERES

Amb la 
confiança

Jean Paul Gutermuth amb els meus pares i jo.
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 COSES PETITES Jordi Dalmau

Abans i ara
Comencem amb dues fotografies de l’avin-

guda Caresmar, cantonada amb el carrer de 
Vilafranca del Penedès. Fa temps vam demanar 
que suprimissin el piló i que fós col·locat de nou al 
seu lloc, perquè algú hi podria prendre mal. Avui 
ja podem veure en l’altra fotografia que el piló ha 
estat desplaçat i ha desaparegut el perill. 

Suport 
publicitari 
trencat
Fa setmanes que a l’avingu-

da Dr. Pasteur, cantonada car-
rer Comarca, hi ha aquest suport 
per a cartells publicitaris trencat. 
Sembla que algú hi va topar amb 
el seu vehicle i així ha quedat des 
d’aleshores. Fins i tot podeu veure 
a terra les restes de la trencadis-
sa. Seria interessant que l’empresa 
que s’encarrega d’aquestes tan-
ques publicitàries la tornés al seu 
estat original.

Pipican del parc de 
Vallbona

La següent fotografia correspon al parc de Vallbona. Darrerament 
hi ha algunes queixes pel seu manteniment. Camins despintats, 

males herbes sense tallar, parets plenes de pintades, i concretament el 
pipican que veieu. Es troba sense porta, amb la bossa de les deixalles 
per terra i amb algun dels elements trencat, fora de lloc i barrots des-
colorits per la manca de manteniment general. Convindria fer-hi una 
bona repassada.

Voreres del 
carrer Emili 
Vallès
Avui acabem amb aquest car-

rer que porta a la zona dels 
instituts i a la nova llar d’infants. 
Sobretot la vorera de la dreta, on 
no hi ha cases, es troba sense bas-
tants arbres i caldria decidir si se 
n’hi replanten o si es suprimeixen i 
es col·loquen les rajoles al seu lloc. 
Pensem que hi ha moltes persones 
que durant el curs hi passen amb 
els seus fills i filles i el perill de cai-
gudes i torçades de peu és evident. 
Ara que no hi passa ningú seria un 
bon moment per arreglar-ho.

  JOC DE CARTES  Carles Cuerva

Igualadines ràncies divisions
Aquests últims anys, i encara més amb el tràmit de l’Estatut del 2006, a Espanya s’ha 

creat (o més aviat han alimentat), per part d’algun partit i alguns mitjans de comuni-
cació, un discurs negatiu cap a Catalunya, amb un “a los catalanes se lo dan todo”. Encara 
que el dèficit històric en inversions és clar i reconegut, que algunes de les mateixes tenen 
un benefici nítid per als territoris de la resta d’Espanya (com són la millora de les comu-
nicacions viàries i ferroviàries amb França, i en conseqüència amb Europa), certs grups 
mediàtics i cercles polítics han tingut especial interès en mostrar aquesta imatge d’insolidaritat del govern 
central, i no pas per interès de país sinó per un simple interès particular, o més ben dit, electoral.

En la distància des d’on es bramava aquest discurs demagògic respecte el nostre país, se’m feia difícil en-
tendre que alguns polítics, que en teoria haurien de tenir com a objectiu impulsar actuacions per cohesionar 
el país, com ara formar per millorar la qualitat de vida ciutadana, estiguin tan encegats amb els objectius 
electorals que passin totalment de la gent a la qual serveixen, o aspiren a servir, i que siguin capaços de cons-
truir i mantenir un discurs que divideixi els ciutadans, trencant el clima de cohesió i d’unió social existent, i 
per tant generant un nou problema virtual quan no era ni existent... ni necessari.

Pensava, però, que aquesta estratègia era pròpia només de la dreta rància espanyola i els seus mitjans 
afins. No ha estat així, i l’últim ple municipal a l’ajuntament d’Igualada ha estat la mostra. Els grups mu-
nicipals de CiU i ERC, que cada dia tenen un discurs més semblant i menys social, van fer palès el projecte 
compartit de ciutat, la qual volen dividir amb l’únic objectiu d’una victòria electoral, passant per sobre de la 
cohesió social de la ciutat. En comptes de treballar pel conjunt d’Igualada, entenent que una inversió al Rec, 
a Fàtima, al Barri de les Flors o a Les Comes, és un benefici per a tothom, simplement creuen que intentant 
crear problemes de diferències entre zones, entre barris, creant crispació, aconseguiran dividir la ciutadania, 
desgastar el govern municipal i podran arribar a l’alcaldia. 

Un govern que vulgui el millor per a la seva ciutat, explotar tot el potencial que cada zona, que cada 
barri té, aprofitant les característiques dels mateixos, i a la vegada garantir una igualtat d’accés als serveis, 
mantenint i millorant la cohesió social i el benestar dels ciutadans i ciutadanes, no pot caure en polítiques 
inversores sectàries, on només es fan contents els veïns d’un barri i no a la resta perquè uns ens voten i al-
tres no, creant crispació i odi. Això últim, sembla ser, és la manera de fer dels grups de CiU i ERC, mostrada 
especialment pel primer en els seus anys de govern municipal, oblidant amb vehemència d’invertir en alguns 
barris de la ciutat que no li eren electoralment afins. L’entrada dels governs progressistes a Igualada va per-
metre l’inici de la correcció del dèficit històric d’inversions en alguns barris, però no ha estat fins als últims 
12 anys que les inversions s’han distribuït arreu de la ciutat, perquè igualadins i igualadines són tots els 
ciutadans, tant els que visquin al nord com al sud, tant al centre com a l’est o l’oest, i tothom té dret a tenir 
bons serveis, bones infraestructures: del carrer del Rec al carrer Josep Galtés, de l’avinguda Andorra al carrer 
Sant Josep, de la plaça Pompeu Fabra a la plaça Copons, del parc del Garcia Fosses al parc de Valldaura, del 
carrer Aurora al nou pont de vianants i bicicletes a Fàtima, del parc de la Solidaritat a la plaça de la Creu, del 
carrer Sant Magí a la Rambla, de l’avinguda Catalunya... i la mostra que aquest model és vàlid i bo per a la 
ciutat és que ha tingut cada vegada una major confiança electoral, no només en nombre de vots, sinó també 
en nombre de meses electorals que validaven i aprovaven aquest model de ciutat que cohesiona, que uneix, 
que ens fa ser grans.

 L’ESBARJO  Sebastià Borràs

Incongruències
No em negaran que darrerament ens fan viure immergits en incongruències de tota 

mena les quals, curiosament, són propiciades per polítics de totes les tendències. Tal 
vegada podria deduir-se que l’anomenada classe política ja ensuma la imminència de la 
propera contesa electoral i que això motiva moviments pendulars poc comprensibles per 
a la majoria de votants.

Confesso que la primera frase contradictòria que em cridà l’atenció fou aquella que 
assegurava que la millor manera d’apagar el foc era no fer-ne. Com es pot apagar, vaig pensar, si no comen-
ça? Tècnicament deu ser impossible. És com si truquéssim als bombers advertint-los que si no feien cap en 
qüestió de mitja horeta n’encendríem un i allà ells si no aconseguien apagar-lo.Tampoc no caldria encendre’l 
si arribaven dintre el termini fixat. A mesura que han passat dies el missatge ha anat canviant i darrerament 
els cartells ja asseguren que si no s’encén foc no caldrà apagar-lo. És de creure que el missatge subliminal 
que pretenia el primer redactat pretén ser el mateix. Però, no seria més directe un esqüet: no caleu foc? 

Tal vegada, és una suposició, cal tenir cura amb la manera com es planteja. No caleu foc pot ser consi-
derada una frase excessivament taxativa. Dictatorial. I vivim en una democràcia primmirada en consensuar 
lemes i tolerant pel que fa a manifestacions espontànies. Per exemple: les que celebren èxits esportius, les 
quals solen culminar amb l’encesa de contenidors i el que calgui, amb l’afegitó de destrosses de mobiliari 
d’ús públic. Dubto, sincerament, que els reincidents en aquest tipus de focs facin cas dels cartells. Uns cartells 
que atempten contra la seva llibertat d’encesa. Invariablement, també, si els detenen, es queixen de maltrac-
taments. Incongruències.

Sense ànim d’ofendre, i encara menys a la vista dels resultats, quan diem que som una nació i conse-
qüentment nosaltres decidim, no estarem amagant que ens encantaria ser-ho i poder decidir? Hauria estat 
menys contradictori dir que voldríem decidir i que ens permetin fer-ho d’una punyetera vegada? Encara 
que fós sense el punyetera, per allò del parlar clar i català. Ja hem vist el cas que n’han fet del primer lema, 
consensuat amb penes i treballs i sense continuïtat unànime a la capital d’un estat teòricament autonòmic. 
El missatge subliminal no arribà a endinsar-se ni a les capes més fines de la closca dels caps manaires, garants 
perpetus d’una fèrria indissolubilitat, els quals, posats a vetar, fins i tot ho fan amb la independència del Ko-
sovo. O sigui que, de debò, haurem de tornar, pacíficament, una altra incongruència, a lluitar i a perdre. Pel 
cap baix fins que arribi a ser possible una Europa de les regions. Cosa que va per llarg.

Una darrera incongruència, deixant de banda el fet que a Duisburg haguessin pretés col.locar un quart 
de milió de persones dins un túnel per fer-les encabir, guanyant un rècord, en el festival de música tecno 
Loveparade, seria la d’haver passat, amb nota, l’examen bancari europeu. Tot plegat, repicant campanes, 
després de setmanes d’assegurar-nos que no anàvem bé, ja que serà impossible col.locar deute a uns inte-
ressos acceptables. Congelarem sous i pensions. Deixarem de fer, com sempre, infrastructures bàsiques. Però, 
incongruències vitals: aném bé!

NECESSITEM INCORPORAR DONES PER A MAGATZEM
Implicades en la feina. Sector alimentació
Imprescindible disposar de vehicle propi

Interessades enviar currículum (amb fotografi a recent) a l’apartat de correus 295 d’Igualada
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El patrimoni paperer sobre rodes
El Museu-Molí Paperer de Capellades proposa una ruta en Segway

Aq u e s t  d i u m e n g e  d i a  1 
d’agost el Museu-Molí Pape-

rer de Capellades us proposa rea-
litzar l’itinerari “Els Molins de la 
Costa de Capellades” en Segway. 
El recorregut, de mitja hora de 
durada, començarà al Museu 
Molí Paperer de Capellades, amb 
guies monitors de l’empresa See 
the Way, i es farà en un grup 
reduït. 

Durant l’itinerari s’aniran 
descobrint els elements que con-
figuren el paisatge industrial de 
Capellades amb el suport d’una 

audioguia. El preu de l’activitat és 
de 20 euros per persona.

Cal reservar al telèfon del mu-
seu: 93 801 28 50. (L’horari d’aten-
ció al públic és de 10h a 14h). Les 

places són limitades. La inscripció 
es pot fer fins demà divendres 30 
de juliol a les 14h. L’activitat s’ofe-
rirà el primer diumenge de cada 
mes a les 11.30h i a les 12.00h. 

Tallers de l’Estiuet a l’exposició 
Bronzeja’t

El passat dia 2 de juliol es va 
inaugurar l’exposició Bron-

zeja’t a la sala d’exposicions del 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia, una mostra 
col·lectiva d’escultura en bronze 
que es pot visitar fins al 12 de 
setembre. Sota aquest títol esti-
uenc s’amaga l’obra d’un grup 
de 20 artistes que es van donar a 
conèixer arran d’una experiència 
al taller de Fosa de la Facultat de 

Belles Arts de la Universitat de 
Barcelona.

Els dies 13, 15 i 16 de juliol es 
van fer uns tallers infantils de ca-
ràcter lúdic i creatiu en els quals 
hi van participar més de 120 nens 
i nenes de 6 a 12 anys. Aquesta 
activitat pretenia unir l’exposició 
Bronzeja’t, obra col·lectiva d’es-
cultura en bronze que estarà al 
Museu de la Pell fins al 12 de se-
tembre, amb l’Estiuet, activitats 

organitzades per l’Ajuntament 
d’Igualada i dirigides al públic in-
fantil durant les vacances d’estiu 
que es fan en horari regular du-
rant el mes de juliol.

L’acció del Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, 
ideada juntament amb l’escultora 
local Núria Riba, coordinadora de 
l’exposició, va consistir, primer, en 
una visita comentada a l’exposi-
ció per tal d’apropar la realitat de 
l’escultura en bronze, les formes, 
les textures i els sistemes de fosa a 
la cera perduda. 

La segona part de l’activitat va 
consistir en una performance en la 
qual hi van participar els nens i ne-
nes. Aquests van fer del seu propi 
cos una creació escultòrica en el 
que una vegada ruixats amb aigua 
i empastifats amb confetti feien 
una “autorepresentació escultòri-
ca” sobre una superfície plàstica. 
Va ser, doncs, una activitat que va 
combinar reflexió creativa i acció 
lúdica molt profitosa i divertida.

Visita guiada per conèixer el món de la 
pell i les adoberies
Diumenge 1 d’agost a 2/4 de 12 

del migdia, al Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, 
nova visita guiada i gratuïta per 
conèixer el món de la pell i les 
adoberies.‘A un centenar de metres 
del Museu, a l’antiga adoberia de 
“Cal Granotes” la visita guiada 
transporta el visitant a l’origen de 
la realitat adobera d’Igualada des 
dels seus inicis, documentats l’any 
1340, on apareix la paraula tany i 

us explicarà l’antic procés d’ado-
bament vegetal des del remull, el 
calciner, l’alum, la mesa, la colga, 
fins als acabats de la sola. 

Al Museu, tres àmbits configu-
ren el recorregut expositiu: La pell 
en la història i la seva significació 
cultural en la civilització mediter-
rània. Un univers de pell, que ens 
acosta a la diversitat dels usos i 
utilitats d’aquesta matèria. Secció 
molt apropiada pels petits on to-

quen i descobreixen aquests usos 
de la pell. La industrialització de 
l’adob: dels clots als bombos, on 
s’explica, amb l’ajut de la maqui-
nària, l’evolució tècnica de la pro-
ducció dels cuirs fins a la definitiva 
mecanització.

Esperem que aquest diumenge 
no us perdeu una visita al patri-
moni industrial català i les explica-
cions del passat i del present d’un 
ofici encara viu a Igualada.

A la Municipal, Josep Balcells presenta 
“La força dels ulls”
El dimecres 18 d’agost, a les 7 

de la tarda, a la Sala Municipal 
d’Exposicions d’Igualada s’inau-
gurarà una mostra de fotografies 
que Josep Balcells i Adzet presenta 
sota el títol “La força dels ulls”. 

L’exposició es podrà visitar fins al 
dia 5 de setembre.

Nostàlgia, melancolia, tran-
quil.litat, por, tendresa, tristor... 
Aquests sentiments són alguns 
dels quals ens vol fer participar 

en les seves imatges. No perdis la 
serenor. Recorda que a l’endemà 
potser un nou gest et sorprendrà 
i entén de totes, que els moments 
són sensacions. Mira... gaudeix... 
recorda. Deixa’t rebolcar pels ulls!

Antoni Raja exposa al Punt dels lectors 
de la Biblioteca
Al Punt dels lectors de la Biblio-

teca Central d’Igualada, del 20 
d’agost al 30 d’octubre, l’il.lustra-
dor igualadí Antoni Raja i Enrich 

mostra una selecció de dibuixos 
de còmics, caricatures, cartells, 
il.lustracions..., que s’han realit-
zat sobre cartolina o paper i utilit-

zant diferents tècniques com tinta, 
aquarel.la, tempera, aiguada....

Pintures de Soledat Vidal 
a la sala de la Biblioteca 
La sala d’exposicions de la Biblio-

teca Central d’Igualada acollirà, 
del 19 d’agost al 23 de setembre, 
la mostra “De la pintura a l’estè-
tica dels signes”, de la que n’és 
autora Soledat Vidal Massaguer.

Quaranta anys de trajectòria 
artística, evolució i investigació de 
tècniques i suports. Es presenten 

olis, obres de tècnica mixta, dibui-
xos, aiguades, gravats, aiguaforts, 
llibres d’artista, escultures i treballs 
en paper que, segons Josep M. Ca-
dena, “mai no l’ha considerat com 
un simple suport a la plàstica, sinó 
com a pell sensible que rep les im-
pressions externes...”

Programes de Festa Major 
a la Biblioteca Central
Del 9 al 27 d’agost, a la sala 

d’exposicions de la Biblioteca 
Central d’Igualada es podrà visitar 
una mostra de programes de Festa 
Major de diverses èpoques.

Una mirada a la Festa Major 
d’Igualada per mitjà dels progra-
mes originals que es conserven a 

la Biblioteca Central, el més antic 
dels quals correspon a l’any 1886. 
Les seves portades permeten ob-
servar l’evolució dels estils estètics 
i del disseny gràfic, des de finals 
del segle XIX fins a principis del 
XXI.

TAULELL D’EXPOSICIONS
■ A la seu de l’entitat, Amics de Sant Martí de Tous presenta 
la mostra “Fotos de Tous, fetes per gent de Tous”. Fins al 29 
d’agost. Visites: dissabtes de 5 a 7 de la tarda. 
■ Al punt dels lectors de la Biblioteca Central d’Igualada, “Seda 
per mirar i tocar”, pintures de Lídia Borràs. Fins dissabte.
■ A la sala d’exposicions del Museu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia, “Bronzeja’t” (escultura clàssica en bronze). 
Fins al 12 de setembre. 
■ A la Biblioteca Central d’Igualada, “El concepte d’infantesa 
en l’obra de Lola Anglada”. Fins demà.
■ A la sala infantil de la Biblioteca Central d’Igualada, “100 
anys d’en Massagran”. Fins al 27 d’agost.
■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “El 
treball i els ofi cis”. Fins demà.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions, “Indonèsia: El somriure 
permanent”, fotografi es de Jaume Singla. Fins diumenge. 
■ A la Sala d’exposicions Camil Riba de Sant Martí de Tous, ex-
posició d’il.lustració i pintura Teresa Suau Fa. Fins el 29 d’agost; 
dissabtes de 17 a 19 hores i diumenges de 12 a 13.30 hores.
■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, 
Programes de la Festa Major. Del 9 al 27 d’agost.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “La força dels 
ulls”, fotografi es de Josep Balcells i Adzet. Del 18 d’agost al 5 
de setembre. (S’inaugura el dimecres dia 18, a les 7 de la tar-
da).
■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, So-
ledat Vidal Massaguer presenta “De la pintura a l’estètica dels 
signes”. Del 19 d’agost al 23 de setembre. (S’inaugura el dijous 
dia 19, a les 7 de la tarda).
■  Al punt dels lectors de la Biblioteca Central d’Igualada, dibui-
xos, caricatures i còmics d’Antoni Raja i Enrich. Del 20 d’agost 
al 30 d’octubre.

Plaça Catalunya, 5 -  Tel. 93 803 54 66
 IGUALADA

Sant Magí, 109 
Tel. 93 805 06 08  
Fax 93 805 36 23
IGUALADA

DISTRIBUÏDORS AUTORITZATS
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• Passejades
• Servei de cangur a domicili
• Servei post-operatori
•  Massatges específi cs per al 

gos:
   estirament
   relaxant
   atròfi a muscular…

ALTRES:
Assessorament a futurs propietaris.
Manipulacions neonatals a cadells.
El perquè i com es socialitza el cadell.
Bons hàbits per tenir un gos equilibrat.

SERVEIS PER 
A MASCOTES

ETÒLOGA CANINA
AUXILIAR TÈCNICA VETERINÀRIA

DIPLOMADA EN TERÀPIES 
MANUALS A GOSSOS

Tel. 649 351 890

SERVEI INTEGRAL PER A LA SEVA MASCOTA

Els nostres serveis...
Botiga especialitzada
Perruqueria canina i felina
 Assessorament i venda de cadells de pura raça i 
petits mamífers
Venda d’aquaris, peixos i complements
Servei de residència canina
Servei d’ensinistrament

TENIM EL QUE BUSQUES...
... I PAGA EN 6 MESOS SENSE INTERESSOS

CONSULTORI VETERINARI

Ens podeu trobar a:
Av. Catalunya, 15 - Masquefa - 93 772 74 76 - 699 24 21 24C/ Bas, 1 • Sta. Margarida de Montbui

VETER·CENTRE
HOSPITAL VETERINARI

Te ls .  93  804  70  00

HOSPITAL:
C/ Germanes Castells, 14-16
08700 IGUALADA

CONSULTORI:
C/ Sant Josep, 31
08788 VILANOVA DEL CAMÍ

CONSULTORI:
C/ Bas, 1
08710 STA. MARG. DE MONTBUI

SE
RV

EI
 D

’U
RG

ÈN
CI

ES24 H.
PERRUQUERIA CANINA

GATS PERSES

Comarca, 67, 08700 Igualada

Tel. 93 803 97 13

Passeig Concepció, 24 - 08786 Capellades 
93 801 02 54 - 608 73 94 60

CLÍNICA VETERINÀRIA 
CAPELLADES

Medicina interna • Cirurgia • Radiologia
Ecografi a • Analítiques • Exòtics
Dietètica i nutrició • Reproducció
Vacunacions • Visites a domicili

LA BOTIGA DELS TEUS AMICSLA BOTIGA DELS TEUS AMICS

Disposem de cadells de totes 
les races des de 390 €
Buldoc francés 450 €
Westy 410 €

c/ la Plana, 49 - Piera - Tel. 93 776 07 95
www.hiperzooanoia.com - ventas@hiperzooanoia.com

Servei
a domicili

gratuït

Dra.
Núria Pujol Bonastre

NOU SERVEI DE PERRUQUERIA
CANINA I FELINA

C/ Major, 68
08781 Els Hostalets de 

Pierola
Tels.:

93 771 25 17
629 958 957

hostavet@wanadoo.es

Viatjar en cotxe
Quan decidiu viatjar amb la 

companyia de la vostra mas-
cota, és important tenir en compte 
alguns consells:

- Portar el gos en els viatges 
breus i freqüents per acostumar-lo 
a l’automòbil.

- Evitar alimentar-lo abans del 
viatge.

- Si no té costum d’anar amb 
cotxe, es pot medicar per evitar els 
vòmits i l’estrès.

- Utilitzar una persiana o corti-
na per als dies calorosos.

- Portar sempre un gran recipi-
ent de plàstic amb aigua per saciar 
la set del gos.

- És important aturar-se cada 
dues o tres hores perquè el gos 
pugui fer una mica d’exercici i fer 
les seves necessitats.

Evitar l’acalorament
Els gossos no poden perdre ca-

lor per sudoració: tot el que poden 
fer és panteixar. Poden patir un 
cop de calor i morir ràpidament. 
Un automòbil reescalfat, a l’estiu o 
a l’hivern, constitueix una trampa 

mortal per als gossos, de manera 
que cal no deixar-lo mai sol en un 
cotxe si fa calor, ni amb la calefac-
ció engegada. Utilitzeu persianes 
o cortines per bloquejar el sol. Un 
ambient fosc també contribueix a 
calmar els gossos excitats.

El gos acostumat a la gàbia, i 
si aquesta és d’una mida maneja-
ble, pot viatjar dins d’ella en els 
trasllats en cotxe. Si no és així ne-
cessitarà una caixa especialment 
dissenyada per al trasllat de gos-
sos petits. Les caixes tenen una 
ansa per portar-les, a més de rei-
xes de ventilació, racons rodons 
per facilitar la neteja i suficient 
espai. És la millor opció i la més 
recomanable.

També es pot optar per com-
prar una reixa de seguretat especi-
al per al cotxe, que confina el gos 
a la part del darrere de la cami-
oneta o automòbil familiar. Això 
impedeix que l’animal pugui ser 
llançat cap endavant en una fre-
nada molt forta.

Una altra solució segura per 
poder viatjar amb la mascota són 
els cinturons de seguretat espe-
cials per a gossos, que redueixen 
significativament el risc de que 
aquesta resulti ferida en un acci-
dent automobilístic.

Aquests cinturons són particu-
larment útils si teniu un cotxe en 
el qual no és possible instal·lar una 
reixa. L’altre avantatge d’un cintu-

ró de seguretat és que evita que el 
gos us distregui mentre conduiu. 
Com a alternativa, es podria sub-
jectar la corretja enganxada al seu 

collar en els anclatges del cinturó 
convencional. Això també evitarà 
el moviment excessiu al seu seient.

HVC
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Joan Antoni González, 
nou entrenador de l’equip 
femení del Fontanellas i 
Martí Igualada HC

● HOQUEI PATINS ● 
Dimarts es va presentar, a la 

seu de l’Igualada HC, el nou entre-
nador de l’equip femení del Fonta-
nellas i Martí Igualada HC per a la 
pròxima temporada, que serà Joan 
Antoni González, més conegut en 
el mon hoqueístic com a “Pirri”.

González ja va ser entrenador 
fa uns anys de la base de l’Iguala-
da HC, així com també dels equips 
inferiors del Barcelona.

Després d’uns anys de no fer-
ho, Pirri torna a entrenar amb 

moltes ganes i molta il·lusió, i ac-
ceptant un gran repte com és el 
de dirigir la primera plantilla de 
l’OK Lliga de l’Igualada femení, 
com així va manifestar durant la 
presentació.

El president del club, Manel 
Burón, li va donar la benvingu-
da acompanyant pel responsable 
de l’equip femení, Salvador Gil, el 
qual va ser l’encarregat de fer la 
presentació. 

I.H.C.

Salvador Gil donà la benvinguda al nou entrenador.

2a Tirada de Bitlles 
Catalanes a la Fundació 
Privada Àuria

● BITLLES CATALANES ● 
Enguany, durant el mes de ju-

liol, des del Servei de Lleure de la 
Fundació Privada Àuria (FAP) i el 
Club de Bitlles Igualada (CBI), s’ha 
organitzat per segon any conse-
cutiu la 2a Tirada de Bitlles Cata-
lanes.

La jornada, adreçada a les per-
sones usuàries dels diferents ser-
veis de la FAP, va comptar amb 
la inscripció de 18 participants de 
diferents edats. Tots ells van poder 
aprendre i conèixer aquest joc i es-
port tradicional amb molta il·lusió. 

Així, el passat dilluns 26 de ju-
liol es va fer una tirada de bitlles 
catalanes a les pistes de bitlles del 
Poliesportiu Les Comes. La jornada 

va comptar amb la presència de la 
regidora d’Esports de l’Ajuntament 
d’Igualada, Sílvia Torreblanca; la 
presidenta del Club de Bitlles Igua-
lada, Montserrat Roset, i el juga-
dor de bitlles Josep Estruch, que 
van estar animant en tot moment. 
La 2a tirada de bitlles de la FAP va 
finalitzar amb un petit refrigeri i 
amb el repartiment de trofeus i 
diplomes per a tothom. 

Agraïm des de la FAP la col-
laboració i el suport al Club de Bit-
lles Igualada, al Patronat d’Esports 
de l’Ajuntament d’Igualada i als 
professionals del servei de lleure 
de la FAP per fer possible la rea-
lització d’aquesta jornada lúdico-
esportiva.

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

L’equip Cal Graells-Pujalt al Raid 
d’Albocàsser
● RAID EQÜESTRE ● 

El passat dissabte dia 24 l’equip 
de Raid de Cal Graells-Pujalt va 
portar tres binomis a córrer el 4t. 
Raid d’Albocàsser (Castelló), on 
s’hi celebrava el campionat de la 
Comunitat Valenciana; aprofitant 
que era una prova open l’equip 
anoienc hi va portar 3 cavalls per 
participar al CEN0* de 90km. Els 
binomis estàvem formats per 
Arantxa Domingo amb Esso Blues, 
Paquita Garcia amb Ocume i Alba 
Sánchez amb Jumilla II.

La prova va començar a les 7 
del matí doncs es preveia una dia 
molt calorós. La petja era bastant 
dura ja que la zona és bastant pe-
dregosa i secanera. Afortunada-
ment la temperatura es va suavit-
zar i no va arribar a la calor de dies 
anteriors. Tot i així dels 40 binomis 
inscrits una desena no varen poder 
acabar la prova.

L’Equip de Cal Graells va fer 
una cursa molt conservadora ja 
que la fita era poder puntuar en 
aquesta cursa per pujar de catego-
ria. I així va ser, les tres amazones 
varen acabar el raid classificant-se 
i això els permetrà poder córrer 
raids de categoria internacional.

La propera cita de l’equip serà 
a Cantonigrós on ja correran la 
prova CEI* de 90km. Mentre, el 
proper cap de setmana portaran 
tres cavalls a Camprodon on es 
farà un raid de promoció 20-40-
60km.

Final de temporada del Club de Futbol 
Vilanova del Camí
● FUTBOL ● 

El divendres dia 2 de juliol el 
CF Vilanova del Camí va donar per 
tancat el curs esportiu 2009/10 
amb el sopar final de temporada 
a la seva seu social del Restaurant 
Nou. 

Un curs que ha resultat agre-
dolç per totes les vivències que 
ha tingut l’entitat, tant esporti-
ves com extraesportives, però que 
s’ha saldat exitosament amb la 
permanència del primer equip en 
la categoria de Segona territori-
al i amb els èxits dels equips de 
futbol base, que majoritàriament 
han assolit els objectius marcats, 
tant pel que fa a la classificació de 
les respectives categories com en 
la formació dels nens i nenes que 
participen en l’escola de futbol 
base.

La vetllada va ser molt partici-
pada i va comptar amb la presèn-
cia de les autoritats municipals, en-
capçalades pel regidor d’esports de 
l’Ajuntament de Vilanova, Antonio 
Sánchez, i la directiva de l’entitat 
juntament amb els jugadors de les 
diferents categories que confor-
men el club, i pares i mares dels 
nens i nenes que formen part del 
futbol base de l’entitat. 

Els responsables de cada equip 
de l’entitat van donar, com cada 
any, un petit record a cadascun 
dels jugadors i jugadores, des del 
més petit al més gran. Alguns dels 
parlaments dels entrenadors i de-
legats van ser molt emotius i van 
expressar el sentiment de pertà-
nyer al club com a jugadors, entre-
nadors i, en algun cas, pares dels 
nens del futbol base. La festa va 

acabar amb força gresca i un ball 
on hi van participar tots.

Des de la junta directiva cal 
remarcar que aquesta ha sigut 
una temporada atípica i volem 
agrair públicament els esforços de 
tothom que ha col·laborat amb 
el club donant suport en aquest 
moment difícil.

La nova temporada començarà 
oficialment el dia 24 d’agost. Els 
fulls d’inscripció els trobareu a la 
web del club o bé al local soci-
al restaurant Nou, a Vilanova del 
Camí, on també es poden entre-
gar. I ja ho saps, si vols jugar amb 
l’equip del teu poble, vine els di-
marts, dijous i divendres a jugar 
amb nosaltres. Bones vacances!

La junta 
CF Vilanova del Cami

Última incorporació maurista per a la 
propera temporada
● FUTBOL ● 

Amb posterioritat al llistat 
d’altes i baixes per a la tempora-
da 2010-11 que va sortir publicat 
recentment a L’Enllaç, la Unión 
Deportiva San Mauro ha tancat 
el fitxatge d’Edgar Martín, pro-
cedent de l’AD Vista Alegre de 
Montbui, i que es va incorporar 
a l’equip per tal de participar en 
el trofeu Alcaldia, competició en 
la que ja va mostrar molt bones 
qualitats en la posició de lateral 
dret.

Carriler, participatiu en el joc 
d’equip, oferint-se sempre als seus 
companys per a la recepció de la 
pilota i al mateix temps jugant-la 
amb bon criteri tant en curt com 
en llarg, l’Edgar Martín ja va mos-
trar la gran qualitat de futbol que 
té a les seves botes tant en l’elimi-
natòria davant la Penya Madridista 
com en el triangular final.

Tancada la continuïtat 
del delegat de camp

Una temporada més, Juan Mo-
reno seguirà al cos tècnic del pri-
mer equip de la UD San Mauro, 
realitzant les funcions de delegat 
de camp.

Malgrat ser un càrrec que ha-
bitualment requereix molta dedi-
cació, a més d’una gran respon-
sabilitat, podem concloure que la 
continuïtat del delegat Sr. Moreno 
és molt important per al futur de 
la propera temporada 2010-2011.

Paco Díaz
Dpt. de Premsa UD San Mauro

Nou president del Club Futbol 
Capellades
● FUTBOL ● 

El proppassat dilluns 19 de ju-
liol, la junta electoral del CF Ca-
pellades, després de finalitzar el 
termini de presentació de candi-
datures el diumenge dia 18, ofici-
alment va proclamar guanyadora 
de les eleccions a la Junta Directi-
va del Club de Futbol Capellades 
l’única candidatura presentada, 

encapçalada per Francisco Expósito 
Cervera “Paco”.‘Juntament amb el 
nou president, la resta de la junta 
directiva estarà formada per Josep 
Ma Valls, Gloria de los Rios, Llu-
ís Águila, Jorge Moreno, Miguel 
Jiménez, Fernando Salido, Jordi 
Pagès, Jordi Plumed, Antoni Sa-
buquillo, Antoni González i Noel 
Couque. 

I aquí acaba una etapa més 
d’un president i en comença una 
d’un altre, col.laborant a fer his-
tòria. Recordem que aquest any es 
compleix el 90è aniversari del club.

Bona sort, i visca el CF Cape-
llades!
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Plaça Joan Serrats, local 1, 1r pis - 08760 MARTORELL
Tel. 93774 27 27 - Fax. 93774 2727

Lloguer de vehicles, turismes i furgonetes, 
entrega a domicili. 

OFERTES D’ESTIU

MUNNE MOTORS
Av. Ctra. Igualada, 105 - 08784 PIERA

Tel. 93778 92 92 - Fax. 93778 92 93 - E-mail: info@munnemotors.com

Venda vehicle nou i d’ocasió, taller mecànica i electricitat, xapa i pintura, 
neumàtics, venda d’accessoris, venda de motos, assegurances, lloguer de 

turismes i furgonetes .

OFERTES ESPECIALS ANTI-CRISI

 MOTOR Joan Vidal

Tot un repertori 
d’emocions 
Peugeot RCZ

És la perfecta simbiosi entre les prestacions i el 
confort. Aquest esportiu 2+2 de tres cossos i d’as-

pecte musculós i impactant es va presentar com a cotxe concepte en el 
Saló de Frankfurt el 2007 i, veient la gran acceptació que va tenir entre 
el públic que visitava l’estand de la marca del lleó, l’equip de disseny 
que dirigeix Gilles Vidal va anunciar en el Saló de París del 2008 que 
havien decidit fabricar-lo. 

Un cotxe molt especial, que renuncia a portar números i zeros en el 
nom del model per tres lletres, i que surt en un any també molt especial 
per a Peugeot com a marca, ja que en el 1810 la marca francesa va es-
tampar l’emblema del lleó per primera vegada en un molinet de cafè. 
Després es van dedicar a fer feines, màquines de cosir, bicicletes i en el 
1891 el primer cotxe, el Type 2. O sigui, que enguany compleix 200 anys!

El nou RCZ és fruit de l’acord amb la firma Magna Steyr, amb fàbri-
ca a Graz, Àustria. A Peugeot els ha sortit un esportiu que crida molt 
l’atenció al seu pas. Ja sigui pels monumentals dos arcs d’alumini en els 
laterals del sostre o el doble bombament també del sostre, un curiós de-
tall estètic que és molt original. A més, al darrere hi ha un aleró que es 
desplega en una primera part quan es superen els 85 km/hora i en una 
segona posició a partir dels 155 km/hora. De totes maneres, si volem 
més espectacularitat, aquest aleró es pot obrir o tancar manualment 
prement un botó situat en la consola.

De motors de moment n’han sortit tres; un gasolina 1.6 THP turbo 
de 156 CV de potència i amb la mateixa cilindrada, un altre de 200 CV 
que poden muntar el canvi manual de 6 velocitats o un d’automàtic i 
en dièsel, el de la nostra prova, que s’ofereix amb el canvi manual de 6 
marxes. He escollit aquesta mecànica perquè, al meu entendre, simbolit-
za el que pretenen a Peugeot amb aquest model que li diuen “fora de 
sèrie”, amb unes prestacions sobradament contrastades i el confort de 
conducció que sempre manifesta la resposta tan progressiva d’aquest 
dièsel.

Per dins no és tan original com per fora, però conserva una ele-
gància innata que ja hem vist en els models alts de gamma de la firma 
francesa. M’agrada molt la posició de conducció, el tacte i la precisió del 
canvi de marxes i la quantitat d’equipament de sèrie que porta, com els 
fars bi-xenó direccionables, l’equip de so JBL i l’opció del cuir integral 
que recobreix la zona del quadre d’instrumentació.

El RCZ mai et deixa indiferent al volant. La “culpa” la té la fabulosa 
eficàcia del seu xassís i la seguretat que proporcionen unes suspensions 
impecables amb una capacitat per absorbir les irregularitats de l’asfalt 
increïble. O sigui, que la diversió està completament assegurada i el 
que no passis desapercebut també. És el que té posar-se al volant d’un 
capritx com aquest.  

Cilindrada: 1.997 cc / Potència: 163 cv  / Acceleració 0 a 100 km/h: 
8,2 segons / Consum mitjà: 5,3 litres/100 km / Pes: 1.370 kg  / Preu (2.0 
HDI FAP): 29.900 euros.  

El CAI Triatló Petromiralles 
al Triatló de la Vila
● ATLETISME ● 

El diumenge 18 de juliol, es va 
disputar a la ciutat de Barcelona el 
Triatló de la Vila sobre la distància 
esprint. Amb 1.711 triatletes arri-
bats a meta, la capital catalana va 
organitzar un dels triatlons esprint 
més multitudinària del país. Amb 
motiu de la massificació de la pro-
va, la sortida es va organitzar en 
cinc tandes espaiades en el temps. 
En el primer segment, els partici-
pants van haver de nedar 750 m a 
la platja de la vila olímpica; el tra-
çat ciclista constava de prop de 20 
km que es van fer realitzant tres 
voltes a un circuit que va trans-
córrer per l’avinguda del Litoral, i 
pels carrers Garcia Fària, Salvador 
Espriu, Josep Pla, Carmen Amaya 
i Marina; per finalitzar, van haver 
de córrer els 5 km corresponents 
per un circuit d’anada i tornada 
pel passeig marítim.

Els guanyadors de la prova van 
ser el Jorge Naranjo del C.T. Costa 

del Maresme Barcelona amb un 
temps de 0:55:34 i la Dolça Ollé 
del C.N. Reus Ploms amb un temps 
de 1:07:37. 

Aquests van ser els resultats 
dels corredors i corredores del CAI 
Triatló Petromiralles: el Dani Segu-
ra amb un temps de 1:09:13 que-
dant 149è absolut; l’Oscar Torres 
amb un temps de 1:09:50 quedant 
167è absolut; el Víctor Gutiérrez 
amb un temps de 1:11:16 quedant 
204è absolut; el David Aragon 
amb un temps de 1:11:41 que-
dant 218è absolut; l’Oscar Perez 
amb un temps de 1:14:00 quedant 
304è absolut; l’Elena Barlabé amb 

un temps de 1:14:28 quedant 8a 
absoluta; l’Oleguer Suñé amb un 
temps de 1:15:48 quedant 412è de 
la general i 46è de la seva catego-
ria; la Mar Franco amb un temps 
de 1:15:49 quedant 12a absolu-
ta; el Josep Malavé amb un temps 
de 1:16:05 quedant 433è absolut; 
el Ricard Solé amb un temps de 
1:16:34 quedant 454è de la ge-
neral i 55è de la seva categoria; 
i l’Isidre Roca amb un temps de 
1:26:38 quedant 1088è absolut. 

Ressaltar que de gairebé 100 
clubs inscrits, el CAI Triatló Pe-
tromiralles va ésser l’11è club amb 
més participants.

Maria Vasco es lesiona a la prova dels 
20 Km marxa dels Campionats d’Europa 
absoluts de Barcelona 
● ATLETISME ● 

Ahir dimecres, la marxadora 
resident a Santa Margarida de 
Montbui Maria Vasco (CA Maria 
Vasco) es va lesionar durant la se-
va participació en la prova dels 
20 Km marxa, corresponent a la 
segona jornada dels Campionats 
d’Europa absoluts d’atletisme que 
es duen a terme fins al proper diu-
menge 1 d’agost a l’Estadi Olím-
pic Lluís Companys de Montjuïc, a 
Barcelona, amb la participació de 
les primeres figures del continent 
de les diferents especialitats atlè-
tiques. 

Maria Vasco, que era una de 
les esperances de medalla de la se-
lecció estatal, va començar la cursa 
a les 8’05 h del matí, però l’alteta, 
que va manifestar que estava molt 
preparada tant físicament com 
mentalment, va haver d’abando-
nar la competició al Km 10, quan 
ocupava una de les posicions cap-
davanteres, a causa d’una estreba-
da muscular a la cama dreta. Men-
tre, l’altra representant espanyola, 

Beatriz Pascual (València Terra i 
Mar), va continuar per darrera de 
les russes Olga Kaniskina i Anisya 
Kirdyapkina, que es van posicionar 
al capdavant.

Finalment, la guanyadora ha 
estat la russa Olga Kaniskina, du-
es vegades campiona mundial i 
una olímpica, amb un temps de 
1h27’44’’, encapçalant el triplet 
rus amb Anysia Kirdyapkina, 2a 
amb un temps de 1h28’55’’, i Olga 
Sokolova, 3a amb 1h29’32’’, men-
tre que la barcelonina Beatriz Pas-
cual era 5a amb 1h29’52’’, el seu 
millor resultat en uns grans cam-
pionats.

Recordem que Maria Vasco era 
l’única representant anoienca en 
les proves dels europeus, on com-
petia conjuntament amb les seves 
companyes Beatriz Pascual (Valèn-
cia Terra i Mar) i l’aragonesa María 
José Poves (Simply Scorpio71) en 
els 20 Km marxa femenins, prova 
en la que Vasco té el rècord esta-
tal en ruta amb 1h27’25’’, marca 
assolida als JJ.OO. de Beijing 2008. 

A Barcelona, Maria Vasco buscava 
una nova gran medalla en les mà-
ximes competicions internacionals, 
després dels bronzes assolits als 
Jocs Olímpics de Sidney 2000 i als 
Mundials d’Osaka 2007, i del seu 
triomf a la Copa del Món de Mar-
xa a Mèxic d’aquest 2010.

La RFEA ha seleccionat per a 
aquests europeus un total de 88 
atletes, 55 homes i 33 dones, 25 
dels quals són atletes catalans.  A 
nivell global, les majors possibili-
tats de medalla dels atletes esta-
tals es centren, com és habitual, en 
les proves de marxa, en els 1.500 
m llisos, masculí i femení, amb la 
tarragonina Natàlia Rodríguez 
(Nàstic Tarragona), en els 3.000 
m obstacles amb Marta Domín-
guez i la bagenca Rosa M. Morató, 
i sense descartar les possibilitats en 
disciplines com el fons o la mara-
tó, i en altres especialitats com els 
llançaments, els salts o la velocitat, 
amb atletes que poden donar la 
sorpresa entre aquesta àmplia re-
presentació estatal.
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teràpies naturals

Tractament de:
lesions musculars, traumatismes, 
artrosis, fibromiàlgia, estrès, 
ansietat, al.lèrgies,
infertilitat, obesitat, etc.

av. barcelona, 178 • igualada
info@gessami.net
tel. 938 03 58 26

acupuntura
fisioteràpia
homeopatia
osteopatia
quiromassatge
coaching
naturopatia
kinesiologia
flors de bach
psicologia
reflexologia

VINE A CONÈIXER
ELS NOSTRES 
PREUS I ET 
SORPRENDREM

TOTES LES 
FACILITATS DE 
PAGAMENTmaria dolors capellades

PSICÒLOGA

c/ García Fossas, 2, 2n 1a 
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
08700 Igualada - tel. 93 805 35 72

❏ Tècnica Endoscòpica d’orella, nas i rinofaringe
❏ Estudis d’audició
❏ Patologia de la veu

Visites en hores concertades
93 804 25 91 - 617 32 39 89

C/ Sant Martí de Tous, 37, 1r 1a - IGUALADA

Dr. C. Martín Eleno Aparell digestiu
Dr. Joan Vidal Medicina i Psicologia
Carme Carbonell Psicologia infantil
Laia Sellarès Psicologia infantil
Bet Martín Logopèdia infantil

 aqualatamèdics       consultoris

Indústria, 1 - IGUALADA - Tel. 93 805 29 95

Dra. Lídia Ramos Miquel
Otorinolaringòloga

ASSISTENCIAL 
ANOIA, S.A.

•  LOGOPÈDIA
•  TRAUMATOLOGIA
•  MEDICINA DE L’ESPORT
•  MEDICINA GENERAL
• UROLOGIA
•  CIRURGIA GENERAL I 

APARELL DIGESTIU
•  PODOLOGIA
•  PSICOLOGIA CLÍNICA
•  DERMATOLOGIA
•  OTORRINOLARINGOLOGIA
•  OFTALMOLOGIA
• PSICOLOGIA
• LOGOPÈDIA

CERTIFICATS MÈDICS, 
CARNETS DE CONDUIR I 

PERMISOS D’ARMES

(Tardes 5h a 8h i dissabte matí 10h a 12h)

CENTRE CONCERTAT AMB: ADESLAS 
ALIANÇA - MEDIFIATC - PREVISA - VITA-

LICIO - WINTERTHUR - CASER SALUD 
- GROUPAMA

Rbla. Sant Ferran, 62 •   IGUALADA
Tel. 93 805 25 25 - Fax 93 805 47 11

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i 

venereologia. Criocirurgia
Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33

Telèfon permanent: 93 290 68 67 

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL
PROVES D’AUDICIÓ

Tractament amb làser i radiofreqüència 
de roncadors i d’apnees del son en adults i nens

Visita de 5 a 8 tardes menys dijous

C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

CENTRE DE PODOLOGIA I 
BIOMECÀNICA

Jordi Andrade - Podòleg Col.legiat 904

* Prevenció i tractament malalties dels peus (peu diabètic, vasculars...)
* Durícies, alteracions unguials. * Podologia infantil i esportiva
* Estudi transtorns de la marxa. * Confecció de pròtesis i plantilles.

Av. Barcelona, 21 baixos - Igualada - Tel. 93 805 23 33
Hores concertades

El Centre de Dia l’Estada us ofereix 
un servei personalitzat per a 

persones grans que necessitin 
companyia, amistat, atencions 

especials i el caliu que 
ells es mereixen.

Atenció a domicilis 
a hores convingudes

Tel. 93 803 96 23
C/ Òdena, 119 - 08700 IGUALADA

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8 IGUALADA
Tel. 93.805.36.26

PEDAGOGUES: Mar Cervera i Míriam Codina
PSICÒLOGUES: Lídia Calvache i Maria Valls
PEDAGOGA I LOGOPEDA: Sara Torelló
METGE-PSIQUIATRE: Dr. Frederic Marsal

PSICOPEDAGOGIA, 
LOGOPÈDIA, 

PSICOLOGIA I 
PSIQUIATRIA

Tècniques d’estudi. Difi cultats d’aprenentatge. 
Reforç escolar. Dislèxia. Teràpia de la lateralitat. 

Estimulació de l’atenció i concentració. 
Orientació vocacional i professional. 
Logopèdia (parla, veu, llenguatge…). 

Tallers de memòria, ortografi a, matemàtiques. 
Tècniques de motivació. 

Servei de psicologia escolar i psiquiatria.

Màster en Psicologia Clínica
Diploma d’Estudis Superiors Especialitzats

Teràpia Cognitiu-Conductual
Tractament amb Biofeedback:

* Trastorns d’Ansietat, Insomni, Hipertensió, Bruxisme, 
Dolor Crònic, Estrès, Tabaquisme i Control del pes

93 804 25 91 - 607 97 98 93
C/ Sant Martí de Tous, 37, 1r 1a - IGUALADA

Salvador Sibina García
Psicòleg

Gabinet especialitzat en

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90 

08700 IGUALADA
centreauditiu

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- 5 anys de garantia

- Taps de bany i de sorolls fets a mida
- Reparació d’audiòfons de totes les marques 

- Personal titulat

SALUT

Pinturex-Òdena a l’Anbaso
● BTT ● 

L’equip de BTT Pinturex-Òdena 
ja ha participat en 3 Anbasos al 
llarg d’aquest últim mes. La pri-
mera es disputava a la localitat de 
St. Pere Sallavinera, amb un circuit 
de 35 km força rodador, amb un 
desnivell més repartit al llarg del 
circuit que en edicions anteriors. En 
aquesta prova hi participaven 8 bi-
kers del Pinturex-Òdena, en la que 
el primer d’ells fou Enric Forn, en-
trant en 5è lloc de la general amb 
un temps de 1:44:38h (1r classificat 
Israel Núñez amb 1:40:35), 25è Raül 
Rubio amb 1:55:12, 39è Sergi Pu-
jabet amb 1:58:59, 49è Enric Vidal 
amb 2:02:19, 61è David Verdaguer 
amb 2:04:21, 76è Jose Mallen amb 
2:08:11, 110è Jordi Bautista amb 
2:22:10 i 137è Marc Solsona amb 
2:37:07.

L’11 de juliol es disputava la 2a 
Anbaso de la temporada a Valls de 
Torroella, en un circuit de 31 km 
amb 1.300 m de desnivell i amb un 
alt nivell tècnic, en el que hi va ha-
ver força lesions. En aquesta ocasió 

hi havia 7 corredors del Pinturex-
Òdena, on el millor classificat seria 
Enric Forn, entrant novament en 
5a posició de la general amb un 
temps de 1:53:52 (1r classificat Fèlix 
Martínez amb 1:45:53), 17è Raül 
Rubio amb 2:05:04, 40è Jose Mallen 
amb 2:17:21, 46è Sergi Pujabet amb 
2:18:09, 88è David Verdaguer amb 
2:38:51, 126è Ramon Tapioles amb 
4:06:46 i Jordi Bautista, que aquest 
cop no va finalitzar el circuit.

I aquest últim diumenge dia 
25 va tenir lloc a Manresa, amb un 
circuit de 31 km on la major part 
també es disputava per corriols, 
no sense pujar a Collbaix. Per sort, 
aquest cop la calor no va donar tan-
ta duresa a la prova, convertint-se 
de moment en la més ràpida, on 
el primer classificat, Israel Nuñez, 
entrava amb un temps de 1:25:17. 
Pel que fa als bikers del Pinturex-
Òdena, novament el millor classifi-
cat seria Enric Forn, entrant en 7è 
lloc amb un temps de 1:28:14, 24è 
lloc Raül Rubio amb 1:37:36, 39è 
Jose Mallen amb 1:42:21, 40è Ber-

nat Cañellas amb 1:42:30, 44è Sergi 
Pujabet amb 1:43:10, 84è David 
Verdaguer amb 1:51:50, 88è Jordi 
Vallès amb 1:51:50, 92è Alberto Tru-
jillo amb 1:51:50, 134è Marc Solsona 
amb 2:10:58, 162a Marta Viladoms 
amb 2:42:06, 163a Lídia Borràs amb 
2:42:06 i Alejandro Alonso, que 
amb 11 anys també va participar a 
la pedalada popular acompanyat 
pel seu pare, emprant un temps 
d’unes 3:45 h, aproximadament.

Per al proper cap de setmana 
ens espera l’Anbaso a Castellfollit 
del Boix.

Foto d’Enric Forn.

Marathon Esports amb la 
VII Cursa de la Fira
● ATLETISME ● 

La botiga especialista en run-
ning a l’Anoia, Marathon Esports, 
col.laborarà amb l’organització 
de la Cursa de la Fira de Setem-
bre. Aquesta prestigiosa compe-
tició organitzada pel Club Atlètic 
Igualada dintre del marc de la Fi-
ra d’Igualada presenta en l’edició 
2010 la novetat de la inclusió de la 
categoria Btt. 

Així, juntament amb la pròpia 
competició atlètica i la caminada, 
els amants de les emocions fortes 
podran fruir d’aquesta competició 
també amb bicicleta de muntanya. 
Marathon Esports presentarà in 
situ les novetats del món del run-
ning i del ciclisme.

El responsable del CAI, Salvador Fusté, 
amb en Josep Maria de Marathon 
Esports.
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* Reforç escolar. * Idiomes: Anglès, francès, alemany.
* Tècniques d’estudi. * Preparació proves d’accés.
* Classes per a adults. * Activitats per a la gent gran.
* Logopèdia. * Psicologia - Psiquiatria infanto-juvenil

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE DIFICULTATS D’APRENENTATGE.
* Dèfi cit d’atenció i concentració. * Hiperactivitat.
* Problemes de memòria. * Dislèxia.

C/ Abat Oliba, 2-4 - 08700 IGUALADA - Tel. 93 803 96 03 - decrolycentre@hotmail.com

Maria Vidal Ribas
C. Esquiladors, 29 - Igualada - Tel. 93 805 01 23 
maria@fi sioterapia-anoia.com

PSIQUIATRIA D’ADULTS I PSIQUIATRIA LEGAL

Dr. Enric Falo Zamora
Psiquiatre-psicoterapeuta

Col.legiat n. 23.275

Horaris a convenir / trucar a les tardes

C/ La Plana, 37 1r 1a - 08784 PIERA
Tel. 628 265 782

Centre de Psicologia Clínica 
        i Psicoteràpia

ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)
Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES

DR. PERE BRESCÓ
DRA. MARIA DEGOLLADA

DRA. CRISTINA RIGAU  -  DRA. NÚRIA PAGÈS

TOCOGINECÒLEGS
DIRECTORS DE LA “ESCUELA INTERNACIONAL

DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA”
www.eideg.com

* Prenatal * Pre i postmenopausa * Patologia mamària
* Planifi cació familiar * Incontinència urinària * Ecografi es
* Esterilitat * Cirurgia Laparoscòpica

VISITES HORES CONVINGUDES: Tel. 93 805 58 43
C/ St. Vicenç, 23 (costat Parc Xipreret) - 08700 IGUALADA

Tractament del 

DOLOR
i les seves causes
Josep Zambudio
Metge reumatòleg

Sant Carles 45, 2n, 2a
Igualada

93 805 25 95

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes: 

Tels. 629 16 56 67
93 803 25 90 - 93 805 51 74

Clínica Dental Capellades
Matins de 10 a 1 - Tardes de 3 a 9  - Dissabtes obert

NO TANQUEM PER VACANCES
Neteja bucal gratuïta  

Finaçament 1 any sense interessos

DISPOSEM DE LÀMPARA DE BLANQUEJAMENT

C/ Abat Muntadas, 1 - 08786 Capellades  - Tel. 93 801 39 20 
ucrapol@hotmail.com

Teràpia de parella - Teràpia familiar
Creixement personal

C/ Comarca, 72, 5è - 2a - 08700 IGUALADA
C/ Sant Bonifaci, 75 - 08784 PIERA
Tels. 93 803 45 33 - 687 84 76 51

PILAR ARBÓS AIXALÀ
Núm. Col. 8396

Centre de teràpies Tiersem
 

Eric Junyent Rosa (psicòleg col·legiat num. 13299)

Intervenció en confl ictes d’ansietat, depressió i autoestima.
Especialitzat en Teràpia de parella i Sexologia, tractaments 

per: Ejaculació precoç i retardada, disfunció erèctil, 
anorgàsmia, vaginisme, manca de desig. 

 
www.ericjunyent.com -Telf.: 659 401 442

SALUT

Us oferim els serveis de 
dietista, quiromassatge 

terapèutic, 
refl exoteràpia i 

drenatge limfàtic.

C/ Major, 52
Vilanova del Camí
Tel. 93 805 18 58

DIETÈTICA I HERBORISTERIA

S’ofereix
CUIDADORA DE GENT GRAN

Diplomada, amb molta experiència i 
referències

ATENCIÓ A DOMICILI - Preus assequibles
Rosa Maria: Telèfon 618 633 396

L’Armand Mollà i el Bernat Seuba, 
primers al Mundial de Biketrial
● BIKETRIAL ● 

El cap de setmana passat, 24 
i 25 de juliol, el millor Biketrial 
del món va arribar a Catalunya, 
a la Serra de Prades i concreta-
ment al poble de Vilanova de Pra-
des, amb la presència dels millors 
pilots de 13 països per disputar 
la primera prova del Campionat 
del Món. I entre aquests 13 països 
s’hi comptava per primera vegada 
Catalunya, com a selecció.

La concentració va tenir lloc al 
càmping Serra de Prades i els seus 
entorns, on els millors pilots dels 
diferents països van poder com-
partir uns dies de convivència i de 
competició. I entre ells un gran 
nombre de pilots anoiencs que 
van participar en aquest impor-
tant esdeveniment esportiu: Jordi 
Cano, Marc Seuba, Gil Rosich, Ber-
nat Seuba, Armand Mollà i Dani 
Gómez.

El dissabte 24 era el dia de 
competició per a les categories 
més joves, poussin, benjamí, mi-
nime i fèmina. En la categoria 
benjamí, en Marc Seuba Romeu es 
classificava en la 6a posició, sent el 
primer català i espanyol de la seva 
categoria. L’altre pilot d’aquesta 
categoria era en Jordi Cano. El pri-
mer podi per a la Selecció Catalana 

de Biketrial va ser per al pilot de la 
categoria minime Bernat Seuba 
Romeu, que aconseguia la 1a posi-
ció. L’altre pilot anoienc que parti-
cipava en aquesta categoria era en 
Gil Rosich.

El diumenge 25 competien les 
categories júnior, sènior i elit. I un 
altre podi per a la selecció catala-
na en la júnior, aconseguit per Ar-
mand Mollà, que va pujar al més 
alt del podi, essent el seu primer 
any en la categoria. En sènior, en 

Dani Gomez es classificava en la 
7a posició.

La comarca de l’Anoia ha es-
tat fortament representada en el 
Campionat, així com les diferents 
poblacions d’Igualada, Masquefa, 
Òdena i Tous. 

La selecció catalana es despla-
çarà els pròxims dies cap a Darfo 
Boario Terme (Itàlia) per disputar, 
el 31 de juliol i l’1 d’agost, la sego-
na i última prova del Campionat 
del Món de Biketrial. 

Anoiencs al Tourmalet

● CICLISME ● 
Una representació de ciclistes 

de l’Associació Esportiva Torrebi-
kers de la Torre de Claramunt, va 
pujar el Tourmalet el passat dis-
sabte  24; la sortida va començar 

el divendres amb l’acampada al 
Col d’Aspin i l’endemà de bon ma-
tí un cop estava tot ben recollit, 
els participants van fer aquesta 
volta tan emblemàtica per l’esport 
de la bicicleta. 
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C/ de l’església, 1 • La Torre de Claramunt
Tel. 93 801 40 81

RESTAURANT

Bar Restaurant 

La Gallega
Menú ecònomic 

Comunions • Sopars de negocis • Marisc i peix 
per encàrrec • Parrillades de carns a la brasa

ESPECIAL COMUNIONS
Ctra. Nacional II - JORBA - Tel. 93 807 80 14

RESTAURANT I PIZZERIA

MENÚ DIARI (menú infantil) i per a grups

Av. Països Catalans, 99-101 (Les Comes) - IGUALADA 
Tel. 93 806 79 57 - gerospizzeriageladeria@torresvico.com

SERVEI A LA CARTA • PIZZES 
TAPES • MENJAR PER EMPORTAR

RESTAURANT

OBERT CAPS DE 
SETMANA 
I FESTIUS

93 808 00 21
619 745 498

www.castellorpi.com
Orpí (Anoia)

MENÚ DIARI

MENÚ FESTIUS

Dissabtes i 
diumenges, 
esmorzar 

de forquilla

RESTAURANTS - CAFETERIES - BARS

MENÚ DEL DIA
SOPARS A LA FRESCA

ZONA CHILL OUT
DISSABTE AMBIENT
MUSICAL ANYS 80
Tel. 93 805 13 78Tel. 93 805 13 78

Restaurant   - Braseria - Cafeteria
Menú diari

Servei de carta
Menú de nits i caps de 

setmana 20 e (tot inclòs)

www.museudeltraginer.com
c/ Traginers, 5 - 08700 Igualada

Tel. 93 805 01 63 

PER ANUNCIS EN 
AQUESTA SECCIÓ 

TRUQUEU AL 
93 805 55 42

Veterans del Club Excursionista Uecanoia

Agulles, Frares Encantats i llegendes
● EXCURSIONISME ● 

El recorregut de l’últim dijous, 
15 de juliol, com és habitual a cada 
final de temporada, va ser pels ca-
mins de Montserrat. Similar al que 
férem un ja llunyà 16 de desembre 
de 2004, però a Montserrat sempre 
agrada tornar-hi. A més, dels vint-
i-dos veterans que hi participaren, 
d’aquells avui ja sols en resten on-
ze en actiu. És el clàssic, conegut i 
espectacular itinerari circular que 
passa pel coll de Port i abraça les 
regions d’Agulles i Frares Encantats. 
Les panoràmiques són colpidores, 
i ens mostren les dues cares de la 
muntanya: la que atresora la regió 
farcida de petites agulles de formes 
capricioses i noms divertits (el Novici, 
la Patata, el Tap, la Mamelluda, la 
Mòmia, la Nina, el Lloro...), i l’altra 
cara, la nord, amb les seves grans 
parets (la Bandereta, la Miranda dels 
Ossos, Portell Estret, el Frare Gros...). 
Per molts aquesta és una de les regi-
ons més màgiques i entranyables de 
la muntanya de Montserrat.

Haguéssim volgut deixar els 
cotxes prop del Bruc, en la zona de 
l’hotel, per pujar pels Pallers, però al 
camí d’apropament hi han col·locat 
un disc de pas prohibit als vehicles. 
Els deixem a Can Maçana per agafar 
el camí que pel coll de Guirló trenca 
cap al refugi Vicenç Barbé pujant i 
grimpant per l’estreta canal de la 
Portella, no complicada però sí amb 
una certa dificultat, perquè es re-
quereixen peus i mans aprofitant 
l’esglaonat de les roques. Però els 
nostres veterans tenen prou ànims 
per superar-ho i a més dóna un cert 
al·licient a l’excursió. 

Ja arribats al refugi, es fa co-
mentari de que a tres minuts hi 
ha l’avenc dels Pouetons que, bo 
és remarcar-ho, la seva profunditat 
màxima de 123 m fou descoberta i 
explorada per un grup d’espeleòlegs 

igualadins l’any 1955. Dels Pallers 
i els Pouetons se’n conta una lle-
genda que diu que a l’avenc dels 
Pouetons hi habitava una família de 
cobdiciosos gegants, els Regira-rocs, 
que tenien atemorit tot el veïnat a 
causa dels furts que cometien. Un 
any de forta sequera i males collites, 
els gegants s’apoderaren dels camps 
dels pagesos del Bruc, bateren les 
espigues per endur-se l’escàs blat i, 
amb la palla resultant formaren els 
pallers. La gent del poble implorà 
la protecció divina i dies després la 
llum de l’alba il·luminà els pallers 
convertits en pedra i els veïns desco-
briren el blat robat amuntegat prop 
del poble i els Regira-rocs havien 
desaparegut. Encara hi ha qui sent 
les veus dels gegants desapareguts 
que provenen del fons de la cavitat 
dels Pouetons, on es creu que fo-
ren precipitats, castigats per llurs 
malvestats. Bé, jo he estat al fons 
dels Pouetons dues vegades, i us puc 
assegurar que no els vaig veure ni 
sentir!

Ara ja enfilem el camí que, pel 
bassal del Lloro, el Pas del Príncep i 
la font de l’Esllavissada, mena al coll 
de Port (o de Porc). Una de les coses 
que més sorprèn és que la munta-
nya, que des de la vall sembla més 
aviat eixuta, gairebé erma i tan roca-
llosa, amaga una ufanosa vegetació, 
amb llocs ombrívols i humits --sobre-
tot en la major part del vessant S.O., 
on l’incendi de l’agost de 1986 no hi 

va arribar-- on es troben una gran 
quantitat de plantes delicades que 
no resistirien la claror del sol: el boix, 
la falguera, el galzeran, la viola... 
Dóna gust caminar per aquestes zo-
nes frescals quan hom s’endinsa pels 
seus estrets viaranys i resta sobtat 
pels ufanosos boscos que creixen a 
les canals i a qualsevol replà on el 
gruix del sòl ho permet.

El coll de Port (cota 978 m) sepa-
ra les dues vessants de la muntanya: 
Ara la part nord ens regala unes pa-
noràmiques quasi aèries del Bages 
des del peu de les imponents parets 
dels Frares Encantats. La llegenda 
també conta que uns frares foren 
castigats per les seves males arts i 
així fou com es convertiren en està-
tues de pedra.

Baixada vertiginosa fins l’encre-
uament amb el GR 17-2, fins passar 
per sota de la Foradada i la Cadireta. 
De la Foradada, també diu la llegen-
da que va ser el diable, perseguit 
per la Verge, qui d’un cop de cap va 
foradar la roca obrint un camí cap a 
l’infern. La densitat dels materials i 
els segles va fer la resta de la feina. 
Arribem al collet de Guirló, i poc 
després som de nou a can Maçana.

Resum de la matinal: Partici-
pants, 28. Temps real de camí, 3 h 
10’. Recorregut, 7’4 km. Desnivell 
teòric, 258 m. Coordinadors, Josep 
M. Compte i qui signa.

Text i foto: Joan Mollà

Caminada de tarda del 
grup de lleure “La Clau” 
des de Fàtima

● EXCURSIONISME ● 
El passat divendres dia 2 de 

juliol, i en motiu de la Festa Major 
del Barri de Fàtima, una quaran-
tena de caminaires participaren 
en una nova caminada organit-
zada pel Centre Cívic de Fàtima 
i el Grup de Lleure “La Clau”. En 
aquesta ocasió es tractava de fer 
una sortida de tarda-vespre, així 
que fou, puntualment, a les set 
de la tarda des del Centre Cívic de 
Fàtima.

Anàrem direcció a Can Masar-
nau, seguint cap a Cal Magí de les 
Alzines, Can Sanador, Cal Guarda-

bosc, Cal Sord i per Cal Mercader, 
per retornar de nou al punt de 
partida per Can Masarnau.

La sortida tingué una durada 
d’unes tres hores i escaig i tot el 
grup completà el recorregut sense 
incidències de cap mena. A mig ca-
mí ens esperava un avituallament 
per refer forces i apaivagar la calor 
amb algun refresc fresquet.

Fou una tarda molt ben apro-
fitada i tranquil.la que ben aviat 
tindrà continuïtat, un cop passa-
des les vacances d’estiu.

Toni Vich
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ESPECIALISTES EN 
PAELLES I FIDEUÀS 

POPULARS
També trobades familiars de 

20, 30, 40, 50 i més persones

PAELLAS, FIDEUÀS, SARSUELES, 
CARGOLADES, MANDONGUILLES 

AMB BOLETS, CALÇOTADES, 
BACALLÀ AMB SAMFAINA, 

BOTIFARRADES

ANEM ALLÀ ON ETS TU.
TRUCA’NS SENSE 

COMPROMÍS, 
T’INFORMAREM

Tel. 93 803 47 82 
Mòbil 608 537 183

paella@paellamobil.com

PREUS POPULARS

Tel. 93 817 80 77 / 630 35 41 54
LA FONT DEL BOSC - www.calmaristany.com

Per només 6,50 € dos plats !! 
De dilluns a divendres

Tots els dijous paella i els divendres fideuà
- Pollastres a l’ast, canelons - Encàrrecs 
- Gran assortit de plats cuinats - Paelles per emportar

PREUS MÉS ECONÒMICS QUE MAI
 HORARI: De dilluns a dimarts de 10h a 16h. 

De dimecres a diumenge de 9h a 16h.

Plaça de Catalunya, 2
08700 IGUALADA

T. 93 803 93 40
www.elsfogons.com

elsfogons@elsfogons.com

L’Eucaria
Ctra. de Bellprat

08712 Sant Martí de Tous
Tel. 93 809 62 38

618 19 42 01
www.eucaria.com

MENÚ TOT INCLÒS
22€

Divendres i dissabtes
migdia i nit

Carns a la brasa 

Menjars casolans 

Menú diari

Menú especial 
dissabtes i 
diumenges

amb cava 12 euros

Travessia Sant Valentí, 2 
Tel. 93 809 62 26

SANT MARTÍ DE TOUS

HOTEL ROBERT
OBERT TOTS ELS DIES

Av. Catalunya, 1
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
08787 LA POBLA DE CLARAMUNT

FEM BATEIJOS I COMUNIONS
MENÚ DIARI I SERVEI A LA CARTA

Ctra. de la Pobla a Carme, km. 3,700 - 08787 CARME
TEL. 678 93 78 73

RESTAURANT
CALÇOTADES

OBERT DE
DIMECRES A 

DIUMENGE

MENÚ
cap de setmana

15€

MENÚ
diari
13€

Telèfon 
93 806 61 50

MENÚ
INFANTIL

2X1
(cap de setmana)Tels.:  93 771 00 36 - 93 771 02 51 - 93 771 00 61

MENÚS 
ESPECIALS 

COMUNIONS

Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km. 8,3 
La Torre de Claramunt / Capellades (al costat de la benzinera Petronor)

Telèfon 93 801 41 66

MENÚ DIARI de dilluns a diumenge
Especialitat de carn a la brasa

Paelles • Calçotades
NOVA ESPECIALITAT: 

Cargols a la llauna als cinc pebres
Salons per a banquets • bodes • batejos • comunions

Ampli aparcament privat amb zona enjardinada
Parc infantil

PREPAREM FESTES D’ANIVERSARI AMB PALLASSOS

Obert de dilluns a diumenge tot el dia
Zona apta per a fumadors i no fumadors

RESTAURANTS - CAFETERIES - BARS

Tel./Fax 93 808 00 05
Mòbil 659 99 72 97

Ctra. de Valls, Km. 52’5
STA. M. DE MIRALLES

* CUINA DE  PAGÈS I ACTUAL
* MENÚS PER A 
CELEBRACIONS

* MENJADOR PRIVAT

OBERT CAPS DE 
SETMANA I FESTIUS

RESTAURANT
SNACK-BAR

BUFFET LLIURE
HABITACIONS

BANQUETS

Sopar-ball tots els dissabtes

Salons per a 
banquets, casaments i convencions

Av. Mestre Montaner, 60  - Tel. 93 803 27 50  - IGUALADA

Toni Bou novament campió del món
● MOTOR ● 

Tot i faltar una prova del Mun-
dial de trial a l’aire lliure, el pie-
renc Toni Bou ja s’ha adjudicat el 
títol de campió, títol que acon-
segueix per quart any consecutiu 
després de set victòries en deu 
proves disputades. Amb aquest 
títol, ja són vuit els mundials (afe-
gint-hi la modalitat indoor), que 
Bou obté de forma consecutiva, 
xifra que el confirma com el millor 
especialista de l’actualitat. 

Toni Bou certificava diumenge 
a Itàlia, el seu quart títol de Cam-
pió del Món de trial, al pilot Rep-
sol només li calia finalitzar cinquè 
per deixar sentenciada aquesta 
36a edició del Mundial a falta de 
l’última cita, el Gran Premi de la 
República Txeca, que tindrà lloc el 
5 de setembre.

El pierenc, pilot de l’equip 
Repsol Montesa va imposar-se sen-
se concessions, aconseguint la mi-
llor puntuació a les dues voltes del 
recorregut. Amb aquest resultat, 
el pilot Repsol confirma la seva 

supremacia en una disciplina que 
domina amb mà de ferro des de 
l’any 2007.

El pilot Repsol encarava l’actu-
al temporada sense rebaixar gens 
ni mica el seu nivell i ha aconseguit 
materialitzar els seus dos principals 
objectius: reeditar per quart any 
consecutiu les victòries al Campio-
nat del Món, tant en pista coberta 
com a l’aire lliure. 

Amb aquest títol, Toni Bou es 
confirma com el millor especialista 
de l’actualitat.

En la història del Mundial no-
més dos pilots han millorat l’ano-
ienc, són Jordi Tarrés i Dougie 
Lampkin; ambdós amb set títols 
del món i Lampkin de manera con-
secutiva.

Pierenques al Castell de 
fang i… de nit

● EXCURSIONISME ● 
És tradició i costum anar d’ex-

cursió a un paratge tan conegut 
i estimat com el Castell de Fang, 
però el que ja no és tan corrent 
és fer una sortida a aquest indret 
de nit. I és que és una bona època 
per gaudir dels estels, la lluna, la 
fresca de l’estiu i en definitiva de 
la nit. Així, 25 persones es donaren 
cita per anar a fer una caminada 
nocturna al Castell de Fang i tot 
començant al parc del Gall Mu-

llat férem via cap al nucli antic de 
la vila per finalment recórrer el 
carrer central pierenc. Cal comen-
tar que tot just arribar al paratge 
natural triat per gaudir de la nit 
l’ambientació fou totalment en-
certada ja que la foscor tan sols 
fou interrompuda per la llum dels 
fanalets i la tranquil.litat de la nit 
per la contada de llegendes del sol 
i de la lluna...

Gemma Pujol
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AERZO, SL     
CONSTRUCCIONS I REFORMES EN GENERAL

Vol fer obres a la seva comunitat de veïns?
-  Reparar façanes, pintar escala, reparar teulades, 

goteres a la terrassa, etc.
Vol fer reformes a casa seva?

- Banys, cuines, parket, falsos sostres, pintura, etc.
TRUQUI’NS!

JORDI: Telèfons 637 43 71 63 - 93 808 79 27 - www.aerzo.net

PER ANUNCIS EN 
AQUESTA SECCIÓ 

TRUQUEU AL 
93 805 55 42ib

Decoració • Instal.lació
hosteleria i comerços en general

C/ D’Antonio Machado, 15-17
08788 Vilanova del Camí

Tel. 93 806 00 45 – Fax 93 806 01 35
insbartroli@yahoo.com

www.ibartroli.cat

MOBLES DE CUINA I BANY
Antoni Gasulla

Tel. 659 26 68 25 - Fax. 93 771 23 74
Ctra. Capellades-Martorell, Km. 3 (Pol. El Carol)

08785 Vallbona d’Anoia
comercial@joanmarcsl.com - www.joanmarcsl.com

Electricitat :: Aigua :: Gas :: Calefacció :: Aire condicionat
SERVEIS DOMÈSTICS I INDUSTRIALS

DEMANI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
C/ CAMÈLIES, 9 * 08700 IGUALADA

T. 93 806 88 91 * instaindel@hotmail.com

FINESTRES 
PORTES D’ENTRADA
PERSIANES
MOSQUITERES
MAMPARES DE BANY
REPARACIONS

TOT EN ALUMINI 
FABRICACIÓ PRÒPIA

Xavier Josep
Tel 626 58 92 18
Vallbona d’Anoia
e-mail: alumay@alumay.es
www.alumay.es

C/ GASPAR CAMPS, 11 –  IGUALADA (B. Sant Crist)  Tels.: 93 803 27 19 / 606 85 57 96

LA TEVA BOTIGA 
D’INFORMÀTICA DE CONFIANÇA

Venda i reparació d’ordinadors i portàtils  
- Accessoris – TPV’s tàctils i registradores per 
a botigues i hostaleria – Internet – ADSL – WiFi 

– Consumibles – Gestió per a empreses.

truqui’ns 93 803 64 79
Sant Mart í  de Tous, 27 -  08700 Igualada (BCN)

Pressupostos i assessorament sense compromís!
La nostra experiència ens avala!

Vol fer petites i grans reformes?Vol fer petites i grans reformes?

GUIA DE SERVEIS

Ctra. de Vilanova, 94 - IGUALADA - Tel. 93 805 30 49

Tallem 
tot 

tipus de 
fustes a 

mida

Final de temporada per al 
CN Igualada

● NATACIÓ ● 
Durant els dies 23, 24 i 25, a 

la piscina Sant Jordi de Barcelona, 
s’han celebrat els campionats de 
Catalunya d’estiu per als nens de 
la categoria infantil. Aquest cam-
pionat ha servit per donar el punt 
i final a una altra temporada.

En aquesta competició hi par-
ticipaven els nens nascuts als anys 
1994, 1995 i 1996, i les nenes nas-
cudes al 1996 i 1997. Menys els 
nens del 1996, que eren els únics 
que tenien medalles a part, la 
resta competien tots contra tots, 
sense tenir en compte l’any de nai-
xement.

El Club Natació Igualada hi ha 
tingut la representació del Marc 
Calzada, la Carla Varea i la Marta 
Salgado.

El Marc va realitzar un final de 
temporada molt brillant, sobretot 
tenint en compte que és de l’edat 
petita. Va començar el dijous amb 
la prova dels 100 m lliures, on amb 
un temps de 55.57 va aconseguir 
una molt bona 5a posició. El dis-
sabte va participar en els 100 m 
esquena, on va aconseguir una 

excel·lent 4a posició, i el mateix 
dia va assolir la 7a plaça en els 
200 m esquena. Va fer una darrera 
prova fantàstica, ja que es va aca-
bar penjant la medalla d’argent 
en els 100 m papallona.

La Carla va tenir un bon cam-
pionat, aconseguint millorar to-
tes les seves marques personals. 
Va participar en les proves de 100 
m i 200 m esquena i papallona. 
En total, es va llançar a l’aigua en 
quatre ocasions.

L’altra participant va ser la 
Marta, que va aconseguir uns re-
sultats discrets, després d’un hivern 
dur per a ella. Va participar en les 
proves de 100 m papallona, en els 
100 m braça i en els 400 m estils, 
mentre que en els 200 m braça va 
ser desqualificada per una sortida 
irregular.

El campionat va ser molt bo en 
termes generals, ja que tots van 
assolir l’objectiu de millorar els 
seus registres al final de tempora-
da. Ara toca un període de descans 
per tornar a començar al setembre 
amb molta força per afrontar una 
nova i llarga temporada.

La Mancomunitat de BTT de l’Anoia al 
llindar dels 3.000 metres: el Puigmal
● BTT ● 

Aquesta era la primera de les 
dues sortides de nivell alt que ha 
preparat l’organització de la Man-
comunitat per a enguany. Aquesta 
sortida ens va permetre assolir el 
Puigmal, el cim més alt dels Pirineus 
Orientals, amb els seus 2.913 me-
tres. Aquesta ruta, tot i ser d’alta 
dificultat pel gran desnivell que s’ha 
de salvar (uns 1.920 metres) està 
pensada perquè es pugui fer amb 
bicicleta el màxim de tros possible, 
i només vam haver de caminar en 
arribar a la base mateixa del cim. 
Tot i que normalment no es repe-
teixen sortides, la Mancomunitat va 
decidir atendre la petició d’incloure 
de nou la sortida al calendari de 
2010, ja que el 16 de setembre de 
2006 no es va poder assolir el cim 
per qüestions climatològiques i de 
seguretat.

Així, el proppassat 10 de juliol, 
puntualment a ¼ de 7 del matí, 
una bona colla de ciclistes de la co-
marca es van aplegar davant l’Hotel 
Amèrica per anar amb cotxes parti-
culars fins el llogaret de Planés, que 
trobem a poc més d’un quilòmetre 
després de la població de Planoles. 
En arribar a aquest punt, tots els in-
tegrants de l’excursió vam muntar 
les màquines i vam posar greix a la 
cadena. Aprofitem el moment per 
esmorzar, i qui ho desitja passa pel 
bar per fer el cafè. A partir d’aquest 
moment vam sortir de la “civilitza-
ció” (on només tornaríem a Dòrria, 
a una hora del punt de sortida i 
únic lloc de punt d’aigua que vam 
trobar durant tot el recorregut). 
A partir d’aquí comença una pista 
de pujada amb punts que supera 
el 22%. Cal agafar-ho amb molta 
calma i amb sentit comú; cal veure 
a petits glops i dosificar les forces. 
Qualsevol estrebada pot passar fac-

tura a la llarga. Alguns comencen 
a sentir contractures musculars; cal 
hidratar-se. Anem pujant. El ter-
reny és cada vegada més pedregós 
i molts opten per fer petits trams 
a peu, per reduir el ritme cardíac. 
Pujant, pujant, arribem al pas dels 
Lladres (a 2.650 m). En aquest punt 
havíem de parar a menjar l’entrepà 
que portàvem per dinar; però és 
1/4 de 2 del migdia i el grup que 
encapçala la pedalada decideix no 
parar pel fet que el temps acom-
panya i que en qualsevol moment 
això pot canviar. A dos-cents metres 
de desnivell el terreny ja no és prac-
ticable amb la bicicleta: entrem a la 
part final de l’ascensió, on cal gaire-
bé grimpar per assolir la nostra fita 
i per això la majoria opta per deixar 
la bicicleta al peu del camí, per bé 
que altres la pugen per donar un 
acte simbòlic a la sortida.

En arribar al cim, al voltant de 
les 3 de la tarda, el veiem presidit 
per una gran creu de ferro acom-
panyada per la senyera. Respirem 
fons... ja hi som! Gairebé no ens 
queden forces per gaudir de la 
immensitat que tenim als nostres 
peus. Recuperem les forces menjant 
un petit mos, fem fotos i iniciem el 
camí de tornada, ja que comença 
a canviar el temps. Molts van man-
cats d’aigua i aprofiten les clapes 
de neu que queden a les obagues 
per omplir les cantimplores. El camí 

de baixada és molt ràpid, i és tant el 
grau d’inclinació del terreny que vi-
sualment es perd la seva percepció; 
moltes pujades aparents, continuen 
sent baixades. Anem fent parades, 
per fer reagrupaments per arribar 
tots junts, a les 6 de la tarda, al que 
també havia estat el punt de sor-
tida. Una vegada tot carregat vam 
tornar cap a Igualada; hi vam arri-
bar al voltant de les 8 del vespre.

D’altra banda, el 17 de juliol es 
va fer la tradicional sortida noctur-
na d’aquest 2010. En donarem de-
talls passada la Festa Major d’Igua-
lada. Tot i així, anticipem que la 
propera sortida serà els dies 18 i 19 
de setembre, quan la Mancomuni-
tat de BTT de l’Anoia us portarà del 
Principat d’Andorra fins a Igualada, 
íntegrament per camins. Aquesta 
sortida està catalogada per l’orga-
nització també de nivell alt, fent en 
total uns 210 Km, en dos dies.

Per a aquesta i altres sortides 
de la Mancomunitat teniu a la vos-
tra disposició la pàgina web www.
mancomunitatbtt.net, on podreu 
consultar informació i visualitzar 
l’àlbum de fotos de l’entitat. Resta 
només desitjar a totes i a tots els 
amants de la btt i de l’esport en ge-
neral que tingueu unes merescudes 
vacances d’estiu i que ens puguem 
retrobar el mes de setembre.

Josep Diaz/Mancomunitatbtt
Agrupació Esportiva BTT Anoia
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■ KURSAL 1
El Equipo A. USA, 2010. Acció, aventures. Direcció: Joe Carnahan. Intèr-
prets: Bradley Cooper, Sharlto Copley, Liam Neeson, Jessica Biel, Patrick 
Wilson, Quinton Jackson. Adaptació a la gran pantalla d’una de les 
sèries de televisió de major èxit en els anys 80. MAJORS DE 12 ANYS.
Dies 30, 31, 1, 3, 4 i 5 a les 17.30, 20.00 i 22.30.
Dissabte dia 31 sessió golfa a la 1 de la matinada.

■ KURSAL 2
Toy Story 3. USA, 2010. Animació. Direcció. Lee Unkrich. Els creadors 
de la saga Toy Story obren de nou el bagul de les joguines d’on en 
tornen a sortir la colla d’amics amb un Andy que ja se’n va a la uni-
versitat, i els seus fi dels joguets acaben... en una llar d’infants!!! amb 
nens malcriats i molt perillosos que faran que les joguines tramin un 
pla per fugir-ne. APTA.
Dies 30, 3, 4 i 5 a les 18.00 i 20.15.
Dies 31 i 1 a les 16.00, 18.00 i 20.15.
Noche y día. USA, 2010. Acció, comèdia. Direcció: James Mangold. In-
tèrprets: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Maggie Grace, 
Paul Dano. Ell era un espia a la fuga. Ella una pobra vianant de camí a 
un casament. Ara s’han trobat i es veuen immersos en una persecució 
que pot acabar en el crim del segle o en la relació romàntica de les 
seves vides. MAJORS DE 7 ANYS.
Dies 30, 31, 1, 3, 4 i 5 a les 22.30.
Dissabte dia 31 sessió golfa a la 1 de la matinada.

■ KURSAL 3
Mi segunda vez. USA, 2009. Comèdia romàntica. Direcció: Bart Freund-
lich. Intèrprets: Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha, Lynn Whitfi eld, 
John Schneider, Sam Robards. Comèdia sobre una aventura inespera-
da, d’una bonica mestressa de casa que descobreix que el seu marit 
l’enganya. A Nova York voldrà començar una nova vida... MAJORS DE 
7 ANYS.
Dies 30, 3, 4 i 5 a les 18.15, 20.15 i 22.30.
Dies 31 i 1 a les 16.15, 18.15, 20.15 i 22.30.
Dissabte dia 31 sessió golfa a la 1 de la matinada.

■ SALÓ ROSA
Niños grandes. USA, 2010. Comèdia. Direcció: Dennis Dugan. Intèr-
prets: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Sch-
neider. Cinc amics es reuneixen després de 30 anys de graduar-se a 
l’institut. La trobada no agrada tant a les seves parelles que volen que 
deixin el comportament infantil i arribin a madurar. APTA.
Dies 30, 3, 4 i 5 a les 18.00, 20.15 i 22.30.
Dies 31 i 1 a les 16.00, 18.00, 20.15 i 22.30.
Dissabte dia 31 sessió golfa a la 1 de la matinada.

■ CASAL DE TOUS
Ciudad de vida y muerte. Xina, 2009. Drama, bèl.lic. Direcció: Lu 
Chuan. Intèrprets: Liu Ye, Hideo Nakaizumi, Fan Wei, John Paisley, Gao 
Yuanyuan. Any 1937. Les tropes japoneses han ocupat la capital pro-
visional de Xina, l’ocupació va ser coneguda com “la violació de Nan-
jing”. El fi lm alterna el punt de vista dels japonesos i els xinesos per 
a mostrar un retrat impressionista i convincent de les condicions de la 
vida quotidiana a la davastada ciutat. MAJORS DE 16 ANYS.
Dia 1 d’agost a les 6 de la tarda.
The good heart (Un buen corazón). Islàndia, França, Dinamarca i Ale-
manya, 2009. Drama. Direcció: Dagur Kári. Intèrprets: Brian Cox, Paul 
Dano, Isild Le Besco. Extranya parella la de Lucas i Jacques, dos desco-
neguts que comparteixen l’habitació d’un hospital, l’un un rodamón 
que s’ha volgut suïcidar i l’altre que es recupera del cinquè atac de 
cor. APTA.
Dia 1 d’agost a les 8.10 de la tarda  i 8 d’agost a les 6 de la tarda.
Mi nombre es Khan. Índia, 2010. Drama romàntic. Direcció: Karan Jo-
har. Intèrprets: Shah Rukh Khan, Kajol Devgan, Tanay Chheda, Steffany 
Huckaby. Rizvan Khan, un musulmà de l’Índia, se’n va a viure a San 
Francisco on muntarà un negoci familiar. La seva felicitat s’acabarà 
l’11-S quan les actituds cap als musulmans pateixen un canvi radical. 
MAJORS DE 7 ANYS.
Dia 8 d’agost a les 7.40 de la tarda i dia 15 a les 6 de la tarda. 
Amerrika. USA, Canadà i Kuwait, 2009. Drama. Direcció: Cherien Da-
bis. Intèrprets: Nisreen Faour, Melkar Muallem, Hiam Abbass, Yussef 
Abu-Warda. Muna aconsegueix un permís de treball per anar als EEUU 
i viatja amb el seu fi ll adolescent. Allà viurà amb uns familiars. El canvi 
és molt gran i l’adaptació serà costosa. MAJORS DE 7 ANSYS.
Dia 15 d’agost a les 8.10 de la tarda i dia 29 a les 6.
Honeymoons. Sèrbia i Albània, 2009. Drama. Direcció: Goran 
Paskaljević. Intèrprets: Nebojsa Milovanović, Jelena Trkulja, Jozef Shi-
roka, Mirela Naska. Dues parelles una d’Albània i una altra de Sèrbia 
són a punt de deixar els seus països, però per un greu incident ocor-
regut a Kosovo, són arrestats després d’un seguit de desafortunades 
coincidències. MAJORS DE 7 ANYS.
Dia 29 a les 7.40 de la tarda i dia 5 de setembre a les 6.

Forta presència catalana en la secció 
oficial del Festival de Sant Sebastià 
2010
El 58 Festival Internacional de 

Cinema de Sant Sebastià, que 
començarà el 17 de setembre, ja 
ha anunciat els seus primers títols 
a competició. Els primers llargs 
seleccionats corresponen a una 
cinematografia espanyola que des 
d’uns anys ençà ocupa un lloc cen-
tral enmig de la programació. La 
gran sorpresa és que els quatre 
títols avançats corresponen tots 
a produccions catalanes: “Aita” 
de José María Orbe, “El gran Váz-
quez” d’Òscar Aibar, “Elisa K” de 
Jordi Cadena i Judith Collell, i “Pa 
negre” d’Agustí Villaronga. 

“Aita” és una producció de Llu-
ís Miñarro --el productor d’èxit del 
moment i que arrossega una ratxa 
fenomenal amb la Palma d’Or de 
Cannes i ara el premi gros de Kar-
lovy Vary-- i està dirigida per l’in-
classificable director José María de 
Orbe, que es posa rere la càmera 
després de “La linea recta” (2006). 
Les imatges que han transcendit 
d’“Aita” evoquen una pel·lícula 
arriscada i gens convencional amb 
un gust inusual per l’abstracció, les 
composicions geomètriques i els 
espais vuits. 

“El gran Vázquez” és un ho-
menatge explícit al dibuixant i 
historietista Vázquez, associat per 

sempre més a la casa Bruguera. 
Aquest singular biopic en clau 
de comèdia està capitanejat pel 
“torrentià” Santiago Segura i és 
la quarta pel·lícula del realitzador 
Òscar Aibar, que compta en l’apar-
tat de la producció amb Tornasol 
Films, Castafiore Film i Distinto 
Films.

Jordi Cadena (“Els papers d’As-
pern”, 1991) i Judith Collel (“53 
días de invierno”, 2006) signen 
plegats “Elisa K”. Aquesta pel-
lícula sobre una nena d’onze anys 
que rep un regal i que combina 
imatges en color i en blanc i negre 
és una producció d’Oberon Cine-
matogràfica --la productora del 

realitzador Antonio Chavarrías-- i 
Televisió de Catalunya, i ha estat 
inspirada en la novel·la “Elisa Ki-
seljac” de Lolita Bosch. 

D’altra banda, Agustí Villaron-
ga competirà per tercera vegada 
en el festival de Sant Sebastià, des-
prés de la seva darrera participa-
ció amb “Aro Tolbukhin” el 2002, 
amb el seu darrer i ambiciós pro-
jecte, “Pa negre”, l’adaptació cine-
matogràfica de l’obra homònima 
d’Emili Teixidor produïda per Mas-
sa d’Or i Televisió de Catalunya i 
interpretada, entre altres, per Laia 
Marull, Eduard Fernàndez i Sergi 
Lòpez.

Joan Millaret Valls

“Tess” (Roman Polanski, 1979)
DVD edició especial col·leccionista (2 discos) - Vértice Cine

La casa Vértice Cine acaba de 
treure una edició de col-

leccionista del clàssic “Tess” de 
Roman Polanski, a partir de la 
gran novel·la “Tess d’Urberville” 
de l’escriptor britànic Thomas 
Hardy, editada a finals del segle 
XIX. Aquest potent drama rural 
d’època va ser una de les prime-
res i sonades grans coproduccions 
europees: una història britànica 
rodada a França, amb un equip 
tècnic mixt format per anglesos i 
francesos, parlada en anglès, i pro-
tagonitzada en el seu paper prin-
cipal per la jove actriu alemanya 
Nastassja Kinski, que amb tan sols 
divuit anys es consagraria definiti-
vament. Roman Polanski s’instal·la 
a Europa després de la seva con-
vulsa aventura nord-americana, 
marcada sobretot per fets extra-
cinematogràfics com el macabre 
assassinat de la dona del director, 
Sharon Tate, o el seu afer amb la 
justícia per culpa de la denúncia 
d’una menor, un escàndol sexual 
que avui en dia encara cueja amb 
la seva recent retenció a Suïssa, 
pendent de l’extradició a Estats 
Units.

 Després d’esplèndids films 
nord-americans com “La semilla 
del diablo” (1968) o “Chinatown” 
(1974) --intercalats amb produc-
cions europees diverses-- vindria 
la seva estada francesa i, després 
de “El quimérico inquilino” (1976) 
--que ell mateix interpretaria-- , ar-
ribaria el repte de “Tess”. Aquesta 
superproducció comptaria nova-
ment amb la col·laboració del seu 
fidel guionista Gérard Brach per 
poder adaptar la tràgica història 
literària a la pantalla gran. La jove 
i guapa pagesa “Tess” és enviada 

pel seu pare, John Durbeyfield, un 
modest granger, a la rica casa d’Ur-
berville al descobrir que formen 
part d’aquesta important nissaga. 
La vida de Tess girarà exclusiva-
ment entre dos homes: primer és 
seduïda per un cosí llunyà, sir Alec 
d’Urberville, que provoca el seu 
retorn a la casa paterna i emba-
rassada, i després Tess s’enamorarà 
d’un pastor anglicà, Angel Clare, 
amb qui pensa casar-se, però la 
revelació del seu passat ho impos-
sibilitarà.

L’edició d’aquest doble DVD 
ofereix prop de dues hores d’ex-
tres que contenen, més enllà del 
making off, valuoses entrevistes 
amb el mateix director i també els 
productors, actors i altres respon-
sables. Així descobrirem la difícil 
postproducció de la pel·lícula, els 
estira i arronsa i les consegüents 
amputacions de metratge, les 

dificultats per poder estrenar a 
Gran Bretanya o Estats Units per 
culpa de la seva extensa durada, 
els sofriments del productor fran-
cès Claude Berri, que veia com 
no es complien els terminis i el 
pressupost s’encaria mentre havia 
d’hipotecar-ho tot. Tots aquests 
maldecaps contrasten amb la fe-
liç aventura del rodatge, que va 
aplegar gent d’arreu entre les con-
trades de Normandia, entre altres 
localitzacions, i el posterior èxit de 
la pel·lícula a la taquilla, així com 
també els importants Oscar rebuts: 
millor fotografia per a Geoffrey 
Unsworth i Ghislain Cloquet, mi-
llor direcció artística i millor ves-
tuari. Molta atenció a la música 
de Philippe Sarde, la segona col-
laboració amb el director Roman 
Polanski.

Joan Millaret Valls

Aita



Ofertes vàlides fins al 2 d’agost de 2010 excepte error d’impremta o fi d’existències

IGUALADA
Carrer Sant Vicenç, 31
Passeig Verdaguer, 178

VILANOVA DEL CAMÍ
Carrer Santa Llúcia, 13

P

2,98€
EXTRÍSSIM

BACH
negre,
blanc,
rosat

9,85€
LLOPART

Brut
nature

5,65€
CONDE DE
SUBIRATS

Brut 
nature

4,98€
OMBRETA

Vi Montsant
Blanc,
rosat,
negre

6,89€
ERMITA

ESPINELLS
Blanc

1,19€
COCA COLA

2 litres

0,29€
Aigua

VILADRAU
1,5 litres

1,39€
CACAOLAT

1 litre

0,89€
LEVANTINA

Orxata
1 litre

2,85€
SABA

Oli verge
Hojiblanca

1 litre

2,15€
Cervesa ESTRELLA pack 6

0,89€
CAN ROT-XARDÀ

Tomàquet fregit, flascó 400 g.

3,99€
NESCAFÉ 200g. natural

1,49€
ESTANY Rovelló tros 150g.

1,99€
BIRBA NURIA

maria integral 500 g.

1,89€
GIGANTE VERDE blat de moro

140g. pack 3

1,79€
ALMENDRINA

llet ametlla 1 litre brik

1,29€
ALBÓ tonyina
Oli oliva verge 

120g.

1,89€
SANEX

gel 
dermoprotector

600

3,79€
DIXAN

Gel blau
28 dosis


