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Així és el projecte de
l'abocador d'Argençola

Una màquina apila bales compactades de residus a un abocador d'Alemanya. Aquest sistema és el mateix que es pensa posar en pràctica a Argençola
L'empresa Gestió Mediambiental de l'Anoia (GMA) presentarà els propers dies el
projecte per a la instal.lació
d'un abocador al terme municipal d'Argençola.
LA VEU DE L'ANOIA pu-

Romà
Casanovas
plega del PSC i
Rosa Vilaplana
dimiteix del
Consell
L'alcalde de Vallbona
d'Anoia, Romà Casanovas,
s'ha donat de baixa del
Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) aquesta
setmana, per divergències
amb la nova cúpula directiva dels socialistes anoiencs.
La polèmica per l'abocador
d'Argençola també provocarà la dimissió com a consellera del Consell Comarcal
de l'alcaldessa del munici45
pi, Rosa Vilaplana.

blica avui, per primera vegada, els detalls del projecte,
que ha estat analitzat per
aquest periòdic.
GMA pensa proposar al
Consell Comarcal de l'Anoia
utilitzar aquesta instal.lació

com a abocador comarcal. El
projecte detalla que la
instal.lació, que necessitarà
2.000 milions de pessetes
d'inversió només a la primera
fase, donarà feina a 40 persones i servirà per encabir fins

a 300.000 tones de residus
urbans cada any.
L'empresa promotora considera que no és cert que es
tracti d'un macroabocador ni
que serveixi per substituir el
del Garraf, tal i com s'havia

dit, i anuncia una sèrie
d'actuacions que convertiran
aquesta instal.lació en pionera en el respecte al medi
ambient i en matèria de seguretat.
2 a 5 i Editorial

L'Anoia comença a quedar-se
sense peix fresc ni gasolina
MONTSE VIDAL

Les conegudes mobilitzacions per l’augment del preu
del petroli s’estan deixant notar aquests dies a la comarca. Les vagues dels pescadors, que mantenen bloquejats
alguns ports del país, les sortides de les refineries i l’accés
de camions amb peix fresc o
gasoil a la frontera de la Jonquera, ha provocat ja que algunes peixateries de la comarca hagin hagut de tancar provisionalment, o que, en el
millor dels casos, s’hagi hagut de portar el peix des de
fora de Catalunya.
Segons ha pogut consta-

tar LA VEU, almenys tres
peixateries d’Igualada van
haver de tancar portes dilluns
i dimarts per manca de peix
fresc. Dimecres va poder començar
a
solucionar-se
l’assumpte ja que el peix era
procedent de la Corunya i
Santander.
D'altra banda, ahir ja hi
havia llargues cues a les gasolineres d'Igualada i en algunes estacions començava a
haver-hi importants problemes
de subministrament de gasoil
d'automoció i Súper de 95 octans.
11

Cues en una gasolinera d'Igualada, ahir a la tarda
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GMA dóna a conèixer el projecte
d’abocador d’Argençola
« No és un
abocador
comarcal, però
tampoc és un
macroabocador »
diuen els
responsables
J. SINGLA / J. PUIGGRÒS

El projecte d’abocador
d’Argençola existeix!
Els
responsables
de
l’empresa GMA (Gestió Mediambiental de l’Anoia) que
tenen previst entrar-lo de
manera immediata a l’ajuntament d’Argençola ens n’han
fet un avanç «per acabar amb
la rumorologia i les inexactituds que des de fa unes
setmanes circulen per l’Anoia. La voluntat de GMA és
donar la màxima transparència a tot el procés perquè
s’ha fet un projecte molt rigorós, tecnològicament molt
avançat que no té res a
veure amb el que fins ara es
coneix» declarava Xavier
Martí, un dels directius portaveus de l’empresa.
Anirà a Albarells
GMA ha confirmat que la
ubicació de l’abocador -o dipòsit controlat de residus urbans, com l’anomena l’empresaestà
situada
-com
explicàvem fa quinze dies- als
paratges Vinya d’en Manel i
Clot del Sec a Albarells, antic
nucli urbà depenent d’Argençola i que actualment és una
finca única, propietat dels germans Requessens i les seves
esposes.
En una primera fase ocuparien unes 20 ha de terreny
amb una capacitat estimada
de 2,3 milions de metres cúbics, que traduït en temps
d’utilització representa 6 anys.
En una segona fase
s’ocuparien 23 ha més amb
una capacitat 3,6 milions de
metres cúbics o el que és el
mateix, uns 10 anys de vida
útil.

Un abocador d’Alemanya amb una tècnica similar a la prevista per Argençola. La grua treballa sota una intensa nevada

«Val a dir -expressa el mateix projecte- que en la línia
de ser el màxim de respectuosos amb les característiques de l’entorn, s’ha limitat
la
capacitat
de
creixement del dipòsit controlat, a la capacitat pròpia
del terreny per tal de reduir
al màxim l’impacte visual de
manera que les terrasses
d’explotació no siguin visibles dels dels nuclis habitats veïns».
Albarells està situat als límits municipals d’Argençola i
Jorba, a uns 1.200 metres en
linia recta de l’actual N-II.
No és un
abocador comarcal...
Martí ha especificat que
«no parlem d’un abocador
únicament comarcal però
tampoc es pot parlar d’un
macroabocador amb residus
de tota mena. Estem parlant
d’un abocador amb capacitat per a 300.000 tones any,

Abans d’arribar a l’abocador els residus són tractats i compactats

GMA assegura
que el seu
sistema compleix
la normativa
europea i té el
consens dels
partits i els
grups
ecologistes
de les quals la meitat serà
provinent de l’Ecoparc de
Barcelona (actualment en
construcció a la Zona Franca)
i l’altra meitat dels propis
municipis de l’Anoia».
Als residus urbans que es
dipositin a Albarells (Argençola) se’ls haurà aplicat un tractament previ de recuperació
d’energia i d’inertització i a
més seràn compactats en bales de entre 800 i 1000 quilos
de pes cadascuna, «retractilades amb cinc capes de polietilè. Sense aquest tractament no es deixarà dipositar
ni un gram de residu».
Malgrat la seguretat que
representa la compactació i el
retractilat dels residus, el terreny on es dipositarà té el
mateix tractament que un abocador convencional. És a dir,
tindrà un vas, unes capes de
terra intermitges, pous de recollida de lixiviats, dics de
contenció amb marges esglaonats i una clausura amb terres vegetals per recuperar la
vegetació pròpia de l’indret.
No substitueix el Garraf
El directius de GMA han

volgut deixar clar que «amb
aquest projecte no es tracta
de substituir l’abocador del
Garraf que és un altra cosa
molt diferent i amb molta
més capacitat. Aquest projecte és el primer sistema de
tractament integral dels residus sòlids urbans, no només de l’Ecoparc sinó també de la pròpia comarca de
l’Anoia.»
Per això un dels primers
passos, després de presentar
oficialment el projecte a
l’ajuntament d’Argensola, és
entrar en contacte amb el
Consell Comarcal de l’Anoia
«i amb tots els ajuntaments
de la Conca d’Òdena i de la
resta de la comarca. Pensem
que és important la col.laboració dels ajuntaments de
l’entorn que n’han de ser
usuaris»
A més d’aquesta informació de caire institucional, els
directius de GMA es manifesten disposats a «ensenyar el
projecte a tothom qui ens ho
demani».
Inversions
La
posta
en
marxa
d’aquest projecte requerirà,
sempre segons dades de
l’empresa, una inversió en
obra de construcció del vas i
les infraestructures de 2.000
milions de pessetes «i la creació de 40 llocs de treball directes a Albarells».
Els llocs de treball es
comptabilitzen
tenint
en
compte que es preveu no solsament la recepció de les
bales de residus retractilats
compactades a l’Ecoparc de la
Zona Franca, sinó d’una planta que es construiria a Alba-

rells destinada al tractament,
compactació i retractilat dels
residus urbans procedents de
l’Anoia «ja que no es deixarà dipositar cap mena de
residu -sigui d’on sigui- que
no hagi estat tractat i reduït»
insisteix Xavier Martí.
Què és GMA?
Segons el registre GMA és
una empressa del sector mediambiental constituïda amb
l’objectiu de desenvolupar la
construcció i posterior gestió
d’un dipòsit de residus sòlids
urbans -tipificat com a classe
II (no perillosos)- a Argençola. GMA està constituïda al
50% per Comsa i Urbaser
(aquesta darrera del grup Dragados).
Tant Comsa com Urbaser
tenen una llarga trajectòria en
el sector mediambiental on
disposen de 7 abocadors, més
de 20 plantes de compostatge o de reciclatge, 3 plantes
de valorització energètica i
més de 50 punts verds (nom
actual de les antigues deixalleries).
Les dues empreses que
formen GMA disposen de les
certificacions ISO 9000 i la
certificació de gestió mediambiental ISO 14000.
«Ens plantegem una
instal.lació pròpia del segle
vint-i-u, que compleix amb
escreix les més estrictes
normes de la Unió Europea
i que ha rebut el vist i plau
de tots els partits i també
dels grups ecologistes més
importants» ens ha declarat
Xavier Martí, enginyer de camins i director del departament de Medi Ambient de
Comsa.
Segueix a la pagina 3
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Un sistema d’alta tecnologia per
compactar els residus urbans
El projecte de construcció
d’un abocador a Argençola
gaudeix, sobre el paper, de les
mesures de seguretat més
avançades gràcies a l’alta tecnologia. Així ho ha pogut
constatar LA VEU tot rellegint
el projecte, del qual us oferim
tres plànols en aquesta pàgina.
A la dècada dels 90, els
tècnics especialistes han treballat en aconseguir un abocament segur per als residus
sòlids urbans (RSU). Entre els
treballs més importants, destaca el de la compactació en
bales de plàstic, talment com
si es tractés de les màquines
que utilitzen els pagesos per
embalar i compactar la palla.
Fins ara, l’abocament clàssic dels RSU era l’abocament
directe sobre el terreny en
qüestió i, posteriorment, la
compactació del terreny. El

Plànol de tall de com serà l’abocador. A mida que les bales s’anessin apilant, l’abocador s’aniria tapant i es construirien unes xemeneies per als lixiviats

gal, i s’aplica tant a la bossa
d’escombraries
tradicional
com en recollida selectiva.
Segons el projecte analit-

zat per LA VEU, una màquina
apila aquestes bales compactades en una zona adequada
a mida que surten de la plan-

A dalt, vista general del projecte, que tindrà quatre fases. A la imatge de sota, simulació gràfica
de com quedarà la zona de l’abocador una vegada estigui omplert.

procés que l’empresa privada
GMA pensa portar a terme a
Argençola es basa en la compactació prèvia mitjançant una
premsa, i, posteriorment, el
seu abocament al terreny.
A Argençola el projecte
també incorpora la novetat a
Espanya de compactar el residu i embolicar-lo amb una
làmina de plàstic. Aquest sistema només s’ha utilitzat, de
moment, a Alemanya i Portu-

ta d’embalatge. Després, la
màquina col.loca les bales
embalades en plàstic en el
dipòsit.
El projecte especifica que
les bales plastificades de RSU
obren noves vies i possibilitats ambientals positives, i
representa «una opció molt
més neta i innovadora». El
procés de compactació mitjançant premsa i el seu embalat amb plàstic «redueix
pràcticament la seva activitat biològica, i, en conseqüència, l’emissió de gasos i de lixiviats, implicant
un millor aprofitament del
volum útil del dipòsit de
seguretat, facilita la manipulació de les escombraries, i
millora
notablement
l’impacte
mediambiental
d’una instal.lació d’aquest
tipus sobre el territori».

D’altra banda, els experts
en aquest sistema conclouen
que «no existeix un increment considerable de la
temperatura a l’interior de la
bala compactada, sinó que
segueix essencialment les
variacions de la temperatura de l’exterior». L’estudi
assegura també que no
s’observa producció de metà,
i la majoria dels processos
químis i biològics queden interromputs.
Aquest sistema preserva
les propietats dels materials
compactats i embalats, no
canvien les seves característiques. Fins i tot s’apunta que,
donades les seves particularitats, es pot utilitzar posteriorment, si s’escau, com a material per omplir les pedreres en
restauració.
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I vostè, què hi diu?

M.VARELA/M.MARTÍ

Què en pensa de la proposta de construcció
d'un abocador a Argençola?

Josep Llobet,
jubilat

Jordi Bretran,
tècnic d'educació

Concepció Pujó,
mestra

Martí Vicente,
disseny informàtic

Joan Virgili,
forner

Amb 5 abocadors a la
comarca ja n'hi ha prou. El
que trobo estrany és que
l'ajuntament d'Igualada no faci
una oposició en ferm, perquè
a més a més tots els residus
vindran aquí: sortiran al pont
de Can Mateu.

Tot i que l'alcaldessa vol
tirar endavant el projecte, el
poble no hi està d'acord, i
potser fins i tot no n'està
informat. A més a més, em
sembla que aquí a la comarca
ja
cobrim
la
quota
d'abocadors

Em fa l'efecte que a la
comarca hi ha porqueria per
tot arreu. Les pudors que se
senten ho demostren.
Diuen
que
l'abocador
donarà diners per Argençola,
però segur que només
s'enriquiran uns quants.

Ja
en
tenim
prou
d'abocadors a la comarca.
S'hauria de fer un estudi i
ubicar l'abocador a un altre
lloc. De totes maneres aquest
tema és polèmic perquè a
ningú li agrada que li posin un
abocador a casa seva.

Si els veïns d'Argençola no
volen que es construeixi, no
s'hauria de tirar endavant el
projecte. El que és molt clar
és que una sola persona no
pot decidir per tot el poble.

Josefina Ribes,
jubilada

Anna Singla,
dependenta

Andrés Martínez,
conductor

Joan Ribalta,
jardiner

Crec que ningú vol més
abocadors a l'Anoia. Aquestes
instal.lacions s'haurien de
repartir una mica entre totes
les comarques.

Diuen que es tractaria d'un
abocador on dipositarien
deixalles de moltes altres
comarques. No en tenim prou
amb 5 abocadors a l'Anoia?

Tot i que diuen que
l'abocador
donaria
molts
diners al poble d'Argençola,
s'ha de valorar què és el que
s'hauria de sacrificar. Des
dels altres pobles s'hauria de
fer més pressió per evitar que
s'acabi construint l'abocador.

Maria Paz Martínez,
negoci de fruita i
verdura
Penso que no haurien
d'ubicar l'abocador a la
comarca perquè aportaria més
problemes que beneficis.

Josep Rabell,
Centre Cívic Fàtima

Francisco Jiménez,
paleta

Montserrat Pons,
mestra

Pepita Mula,
dependenta

Xavi Enrique,
representant

Em sembla una mala
jugada
de
l'Ajuntament
d'Argençola ja que no van
informar a la població. A més
a més a la comarca ja tenim
la quota d'abocadors coberta,
tant de legals com d'il.legals.

La meva opinió és que si
finalment decideixen construirlo que ho facin amb totes les
garanties.
A més a més, crec que qui
és menja una cosa ha de ser
responsable de les deixalles
que produeix.

Tot i que posar abocadors
sempre porta conseqüències
molt negatives, però suposo
que algun lloc o altre els han
de col.locar. De totes maneres
l'Anoia no és un lloc adient, ja
que ja n'hi ha suficients.

Crec que ni el poble
d'Argençola ni la comarca de
l'Anoia hi està d'acord. Però
crec que tots plegats ens hi
hauríem d'implicar una mica
més a l'hora de fer pressió en
contra.

Estic en contra de la
instal.lació d'aquest abocador,
ja que si l'instal.len, la
porqueria vindrà tota cap aquí.
A la comarca ja hi ha
suficients abocadors.

No estic ben informat, però
els abocadors sempre fan
por. A més a més, diuen que
es tracta d'un abocador
supracomarcal, i ja n'hi ha
prou d'arreplegar la porqueria
dels altres.
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L’alcaldessa d’Argençola confirma la
seva dimissió al Consell Comarcal
donaré a vostès i a tots els
presents que el demanin» va
dir l’alcaldessa però de la segona no en va parlar.

Rosa Vilaplana
es mostra
« partidaria del
projecte
d’abocador, però
de l’abocador ja
ho veure’m »

«He dimitit del Consell»
Jordi Mercader, que a més
de regidor és conseller comarcal, va recordar a Rosa Vilaplana que en sessió plenària
al Consell «va negar solemnement que hi hagués un
projecte d’abocador. Un mes
després vostè mateixa declarava
a
la
premsa
l’existència del projecte».
L’alcaldessa va reconèixer
la incomoditat que li provoca
formar part d’un grup comarcal -el de CiU- que es manifesta contrari a l’abocador i
que per això «fa tres setmanes vaig posar el meu càrrec a disposició del grup i
ho vaig avisar al meu substitut, l’alcalde de Veciana. El
Consell Comarcal però és
molt lent i encara espero
que acabin els tràmits per
deixar de ser consellera».

JAUME SINGLA

El ple de l’ajuntament
d’Argençola no va aclarir la
posició de l’equip de govern
respecte el projectat abocador
però va evidenciar un clar divorci entre els argençolencs i
la seva alcaldessa. No va ser
possible saber l’opinió dels
altres tres regidors de CiU
perquè segons la secretària
de la corporació «en el ple de
constitució de l’actual ajuntament, es va nomenar a
Rosa Vilaplana portaveu del
grup i només ella pot parlar
en el ple».
Es fa una aplicació tant
rigorosa d’aquest acord que
els regidors de CiU no poden
intervenir ni per alusions ni
encara que se’ls facin preguntes directament.
És clar que les preguntes
tenien relació únicament amb
el tema més polèmic: el projecte d’abocador que, una vegada més, l’alcaldessa Rosa
Vilaplana va negar que hagués entrat a l’ajuntament.
«Per això, deia, no podem
donar suport a la moció de
l’independent Ramon Cortés

Un moment del darrer plé de l’ajuntament d’Argensola

que demana una consulta
popular a Argençola. No ho
podem fer perquè encara no
hem vist el projecte».
Favorable al projecte
En el seu personal estil
oratori, Rosa Vilaplana es
mostrava «favorable al projecte d’abocador perquè la
ignorància és molt trista. De
l’abocador ja ho veurem si
en som partidaris o no. Si
el projecte és beneficiós
econòmicament per Argençola i és bo mediambien-

talment l’haurem de recolzar
perquè és molt trist que per
manca de crèdit no haguem
pogut acceptar subvencions
del setanta-cinc per cent de
l’import d’obres molt necessàries per al municipi».
Tota vegada que és l’única
persona del seu grup amb dret
d’ús de la paraula, l’alcaldessa
es va estendre explicant una
sèrie de pressions rebudes
durant el present i l’anterior
mandat municipal per instal.lar
a Argensola una planta de
fabricació de biogàs a partir

dels purins, un abocador de
residus, una macrogranja per
1.000 truges «i a partir del
projecte les hem anat rebutjant totes. Actualment hi ha
el projecte d’abocador i
quan haguem vist el projecte prendrem una decisió».
Va recalcar que «serem
molt durs amb el projecte.
Més durs del que mana la
legislació espanyola. Nosaltres aplicarem la legislació
europea que és molt més
rígida».
Rosa Vilaplana va mantenir una dura discussió amb el
regidor independent al qual
l’alcaldessa per escrit li atribueix una posició favorable a
l’abocador, a partir de la petició d’aquest de fer una consulta popular, acusació que
Ramon Cortés nega rotundament i que llegint l’esmentada
carta no apareix per enlloc.
Després d’aquest rifi rafe
l’alcaldessa va donar la paraula al públic, mentre la secretària de la corporació exigia
als interpel.lants que s’identifiquessin. «No deu fer gaire
falta perquè l’alcaldessa ha
pres nota de tots els que
estem a la sala» va dir una
veïna d’Argençola. Efectivament l’alcaldessa havia estat
fent el llistat d’assistents mentre la secretària llegia les mocions que s’havien presentat
al ple.
Entre els interpel.lants del
públic hi havia dos regidors
de Santa Margarida de Montbui: Jordi Mercader d’ERC i
Marcel Mateu d’Iniciativa
Verds. Ambdós li varen demanar poder veure el projecte
d’abocador i demanaven que
per solidaritat comarcal «Argençola negui el permís per
a fer un macroabocador».
Respecte de la primera petició «quan el tinguem els el

Nosaltres no som
terroristes
El forner d’Argençola va
demanar formalment que no
s’aprovi l’abocador «jo hauré
de plegar de seguida però
després haureu de plegar la
resta. A ningú no li agrada
menjar pollastre criat en un
poble que té un abocador».
També va lamentar que a la
porta de l’ajuntament hi hagués una dotació de la Guàrdia Civil: «nosaltres no som
etarres. Nosaltres hem vingut a veure el ple i la policia a la porta indica desconfiança» deia una veïna
d’Argensola.
Rosa Vilaplana ho va justificar -com a primera autoritat li correspon demanar la
presència dels cossos de seguretat- per la necessitat
d’evitar aldarulls durant el
transcurs del ple.
Un altra pregunta feia referència al canvi d’ubicació de
la rotonda d’entrada a Argensola des de l’Autovia. Segons
Rosa Vilaplana «nosaltres no
tenim
el
projecte
de
l’autovia i no sabem si s’ha
canviat cap rotonda. A nosaltres ningú no ens informa mai de res» va dir.
Hi haurà consulta
popular?
La darrera qüestió plantejada pel públic, va quedar a
l’aire. Quan hagueu estudiat,
el projecte ens informareu?
Rosa Vilaplana va recordar
que els acords de l’ajuntament
es posen a informació pública
«i amb aquest projecte també ho farem».
«Però, hi haurà consulta
popular? va preguntar una
veïna. «Ja ho veurem», va
contestar Rosa Vilaplana.

El Calaix

De primera mà

SERVEI OFICIAL

FARMÀCIES

Siemens
Panasonic

Igualada està de
pega amb l'aigua

OFICINA DE FARMÀCIA
i ORTOPÈDIA DEL PILAR
Rbla. Sant Isidre, 55
IGUALADA

ànimes, depenem quasi exclusiLa capital de l'Anoia tot i que
vament de la portada d'aigües del
històricament ha fet un miracle
Ter-Llobregat. Una solució que
amb la utilització de l'aigua com
ha servit per donar aigua al Gaa font de riquesa, en temes
rraf i al Penedès.
d'abastament, està de molta
Tot i que no és
pega. Especialment
la solució que més
els darrers mesos.
agradava
a
L'Ajuntament, que
El terme solidaritat l'ajuntament d'Iguaés partidari de la
construcció del pantà només funciona entre lada, la canonada
procedent de Masde Jorba, veu amb
ciutadans. Quan es quefa, on hi ha el
estorament que ben a
tracta d'una
dipòsit de referènla vora hi volen posar
un abocador, amb la necessitat tan bàsica cia, avançava decidida cap a Piera,
qual cosa no és la micom l'aigua, hi ha
propera etapa del
llor ubicació per a un
pantà que ha de reregidors que només viatge de l'aigua
entre Masquefa i
collir les aigües de
pensem en si
l'assedegada Conl'entorn.
mateixos
ca d'Òdena.
Quasi cent anys
Vet-ho
aquí
després de la seva
però, que el passat
elaboració el govern
juliol, l'equip de govern masquefí
repesca un projecte per portar
va paralitzar les obres de la cal'aigua a l'Anoia des de l'embasnonada, segons sembla per un
sament de Sant Antoni a Talarn.
pretés incompliment d'aigües TerEl conseller de Medi Ambient,
Llobregat.
però, ja ha dit que rebutjava el
El cas és que a hores d'ara
projecte.
la canonada no ha sortit encara
Amb l'aqüífer Carme-Capellade Masquefa i, per tant, s'allunya
des a punt de ser declarat en
l'arribada de l'aigua a Piera. Arriestat de sobreexplotació per
barà a Igualada algun dia?
Igualada i en general per tota la
Jaume Singla
conca d'Òdena on hi vivim 55.000

SERVEI D'URGÈNCIES
*Dia 29, Soler
R. Nova, 1
*Dia 30, Bausili/Verdés
Born, 23
*Dia 1, Verdés
Soledat, 119
*Dia 2, Del Pilar
R. Sant Isidre, 55
*Dia 3, Pagès
Pau Muntadas, 58
*Dia 4, La Creu
P. de la Creu, 7
*Dia 5, M.R. Singla
Pujadas, 47
(R): oberta dissabtes tarda

ÒPTICA

del

PILAR

ÀUDIO
Aparells per a sords

TELEFONIA
Sant Joan Baptista, 51 (cantonada carrer Lleida) 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 56 07 - Fax 93 804 47 92
SERVEI TÈCNIC: 904 100 088
ELS OFEREIX ELS RESULTATS DE

Dijous, dia
Divendres, dia
Dissabte, dia
Diumenge, dia
Dilluns, dia
Dimarts, dia
Dimecres, dia

21
22
23
24
25
26
27

SANTORAL
J.M.MORROS i ASSOCIATS, S.L.

SISTEMES DE SEGURETAT

DEROIN

CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES

ASSESSORAMENT GESTIÓ D'EMPRESES
O R G A N I T Z A C I Ó A D M I N I S T R AT I VA
OFICINA COMPTABLE-FISCAL-FINANCERA

Empresa homologada per la D.G.S. no 2.375 / 27. 05 .94/

Telèfon 93 805 51 11

Sant Joan Baptista, 51- 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 56 07 - Fax 93 804 47 92
SERVEI TÈCNIC: 904 100 088

Servei d'Urgències Permanent
Animals recollits

ELS OFEREIX LA RELACIÓ DE NÚMEROS PREMIATS
EN EL SORTEIG DELS CECS

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

22
24
25
26
27

30.835
79.320
15.478
03.160
19.720

800.000
1.500.000
800.000
800.000.
800.000

Servei Permanent - Telèfon 93 805 11 11

* Gos, pastor alemany, color fosc de llom i potes marrons, 4 anys.
Esparreguera (23-9-00)
* Gos pastor alemany, mascle, fosc del llom i potes marrons, 3
anys. Esparreguera (23-9-00)
* Gossa creuada de yorkshire, 4 anys, color negre amb potes
blanques, Collbat´(22-9-00)
*Gat de raça siamesa, 4 anys, color gris. Igualada (21-9-00)
* Gos mascle, raça creuada de color blanc i ros, 3 anys. Cabrera
d'Igualda (21-9-00)
* Gos mascle, raça creuada de pastor alemany, 2 anys i color
blanc. Esparreguera (20-9-00)
* Gos mascle. creuat de pastor alemany, 3 anys, color fosc al
llom. Vallbona d'Anoia (20-9-00)
Truqueu al tel. 609922053. Demaneu per Francisco Martín

Passeig Verdaguer, 120 entl. 2a. - Tel. (93) 804 52 62 - Fax (93) 805 29 98 - 08700 IGUALADA

*Dia 29 de setembre
Els Sants Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael. Sta. Gudèlia
*Dia 30 de setembre
Sts. Jeroni, prevere, dr; Gregori i Honori, bisbes. Sta. Sofia, vídua
*Dia 1 d'octubre
XXVi del temps ordinari. Stes. Teresina de l'Infant Jesús, vg; Júlia, mr
*Dia 2 d'octubre
Mare de Déu de l'Acadèmia. Els Sants Angels de la guarda
*Dia 3 d'octubre
St. Francesc de Borja, jesuïta. Sta. Ma. Josepa Rosselló, fundadora
*Dia 4 d'octubre
Sts. Francesc d'Assís, fundador; Marc i Marcià, germans mrs.
*Dia 5 d'octubre
St. Plàcid, monjo, mr. Stes. Caritina, vg. mr; Gala, vídua

per Josep Jorba

horòscop

ÀRIES
del 21-III al 20-IV

TAURE
del 21-IV al 20-V

BESSONS
del 21-V al 21-VI

CRANC
del 21-VI al 20-VII

Dissabte, 23-09-00
7-31-37-42-43-49
C: 46 R: 3
Dimecres, 27-09-00
2-8-13-20-29-49
C: 26 R: 4

Tel. i Fax 93 805 04 79

CECS

D

673
551
097
898
522
554
537

Setmana molt difícil en què hauram de lluitar aferrissadament
per tirar endavant. Amb tot i això
l'amor els compensarà amb escreix.

Estaran lluitadors i comunicatius. No és aconsellable que se
sacrifiquin pels demès perquè
serà en va.

Han de frenar la seva imaginació i tocar de preus a terra.
L'amor molt favorable.

Excel.lent setmana per portar a
terme els seus projectes amb
imaginació i intel.ligència. La
sort els acompanyarà.

SAGITARI

del 20-VII al 23VIII

Els seus projectes a llarg termini aniran per bon camí. El sacrific pels demès serà rendible.
La sort els acompanyarà.

CAPRICORNI

VERGE

Setmana de pocs esdeveniments
però
contradictoris.
L'amor els portarà felicitat.

Sabran actuar amb intel.ligència
i energia. La seva imaginació els
pot portar per camins equivocats.

AQUARI

LLEÓ

del 24-VIII al 24-IX

BALANÇA
del 24-IX al 23-X

ESCORPÍ
del 24-X al 22-XI

Excel.lent ambient a la llar. Dificultats en els seus projectes
que els portaran lluites dificils.

del 23-XI al 21-XII

del 22-XII al 20-I

del 21-I al 19-II

PEIXOS
del 20-II al 20-III

Els seus interessos econòmics funcionaran amb benecifi.

Sabran fer lluir la seva personalitat. Hauran de lluitar amb
molt esforç la qual cosa sabran
fer amb imaginació i sacrifici.

Excel.lent ambient a la llar.
Sabran donar bona imatge de
si mateixos i tirar endavant els
seus projectes amb encert.

Sabran fer lluir la seva personalitat. L'amor els portarà dificultats. La comunicació amb els
demès serà difícil. Els seus projectes aniran endavant amb encert.
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EDITORIAL

Abocador d'Argençola, ara va de bo
Finalment ens ha estat possible
conèixer directament el projecte
d'abocador de residus sòlids urbans
d'Argençola. Ara ja no caldrà fer cabal
o perseguir rumors, més o menys
interessats. Ara hi ha damunt la taula
un projecte concretat, quantificat i ubicat.
Per tant, ara és perfectament opinable
des del coneixement.
Val a dir que aquest és el millor
projecte que hem tingut ocasió de veure
mai fins ara. No tenim notícia que hi
hagi un altre abocador amb més
garanties de seguretat que les que
podria tenir aquest. El que lamentem és
que els altres abocadors públics
existents a l'Anoia no tinguin un nivell
de control i seguretat homologable al
projecte que hem tingut ocasió de
conèixer.
Mentre l'alcaldessa d'Argençola, Rosa
Vilaplana, insistia al ple que no es
coneixia res del projecte, aquest estava
a disposició de la premsa i, tal com és
la nostra obligació, l'hem posat a l'abast
dels nostres lectors, sense altra

A PEU PLA

pretensió que facilitar-los el màxim
d'informació sobre aquesta polèmica
instal.lació que no és un abocador
comarcal, és més gran, però tampoc és
un macroabocador que hagi de
recepcionar
residus
perillosos
o
especials.
La constatació de l'existència del
projecte si per un cantó ens ha de
permetre opinar i posicionar-nos a favor
o en contra amb coneixement de causa,
per l'altre ens situa en una realitat
incontestable: hi ha un projecte per
instal.lar un abocador de residus a
l'Anoia.
Per tant, ara va de bo. Ara és el
moment d'analitzar serenament pros i
contres i de fixar una posició amb
serenitat i reflexió. A partir d'aquesta
mateixa setmana, quan el projecte entri
a l'ajuntament d'Argençola comença un
llarg procés en el qual es diran moltes
coses però que ja no té una marxa
enrere. Tan de bo que l'alcaldessa
d'Argençola que fins ara (amb tot el
respecte i apreci) no ha demostrat estar

Jaume Singla

a l'alçària del repte, a partir d'ara
demostri més capacitat.
L'abocador dit d'Argençola no és
només del municipi sinó de gairebé tota
la comarca.

Una baixa important
La Federació de l'Anoia del Partit dels
Socialistes de Catalunya acaba de
perdre un dels seus militants històrics.
En Romà Casanovas és un dels
referents del treball polític del
socialisme anoienc. Ha estat primer
secretari, ostenta l'alcaldia de Vallbona
amb majoria absoluta i és portaveu del
PSC al Consell Comarcal.
És força incomprensible que malgrat
la importància de la baixa d'un militant
tan destacat, la nova executiva
socialista anoienca no n'hagi donat cap
informació. La gestió -que té llum i
també ombres- de Romà Casanovas
representant el PSC, es mereix una
explicació. Ni que sigui per dissipar
rumors de ruptures internes

LA VEU DE L'ANOIA

CRÍTIQUES AMB HUMOR

Jordi Sanahuja

Maten per no
treballar
Tal vegada parlar, la
setmana passada, de la
postura del PP amb el tema
de les matricules, no fos el
mes adequat a la situació
creada a Sant Adrià del
Besós. Però ja que no podem
impedir
que
ETA
ens
assassini pel carrers, cal
negar-se, al menys, a que ens
facin l'agenda.
Avui el que em ve de gust
aclarir és que la meva postura
contrària a la defensada pel
PP no té res a veure amb el
respecte personal i fins i tot
admiració al valor que
demostren els regidors del
Partit Popular al continuar
amb la seva vida, amb la seva
tasca, en favor dels pobles on
han estat elegits. Des de la
seva
postura
política,
naturalment, però amb afany
de servei i, des de fa uns
mesos i per voluntat d'uns
assassins, amb risc de la seva
pròpia vida.
Per als que hem viscut
altres èpoques és dolorós
veure la situació dels regidors

i regidores del PP a tot l'Estat
Espanyol. És especialment
perillós ser regidor perquè els
assassins s'acarnissen amb
les
persones
menys
protegides,
que
són
precisament els regidors dels
petits municipis.
Els que ens estimem el
nostre país, els que apreciem
la llibertat, no podem acceptar
que avui, a Catalunya,
qualsevol persona pugui ser
assassinada per l'esquena i
rematada al terra. No podem.
Des de la legítima discrepància no em dol manifestar
públicament
el
respecte
personal per a tots els
regidors, situats en el punt de
mira de les armes dels
assassins. Uns assassins que
no tinc cap dubte seguiran
matant, s'hi dialogui o no s'hi
dialogui. O és que algú creu
que un dia deixaran de matar
i es posaran a treballar com
les persones?
El que mou als criminals
no és la pàtria, és un ofici.
e-mail: jaumesingla@terra.es
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BÚSTIA OBERTA

BORSA

Totes les cartes adreçades a La Veu de l'Anoia -encara que es publiquin amb pseudònim- han de portar les dades
personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça i número de telèfon de contacte. Així mateix, cal que siguin escrites a
màquina, a doble espai, una sola cara i que la seva extensió no superi les trenta línies. En cas que les superin, la
redacció es reserva el dret d'escurçar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no
publicades ni tampoc no seran retornades als seus redactors. La Veu de l'Anoia expressa únicament la seva opinió en
els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors, que la Direcció no té perquè fer seu
necessàriament.

Soroll i drets
Darrerament es poden llegir en aquestes seccions de
Cartes dels Lectors i Opinió les
preocupades manifestacions
de persones que pateixen la
injusta imposició del soroll aliè.
La queixa ve motivada per la
sensació de malestar que provoca no gaudir de tranqui.litat
i descans al propi habitatge. A
aquests escrits subjaeix la
paulatina presa de conscienciació ciutadana vers els destorbs i perjudicis que ocasiona
el soroll -entès per l’OMS com
tot so no desitjat a la salut i a
la intergitat jurídica- el conjunt
de drets que han de protegirnos d’agressions externes.
Fonamentalment, les problemàtiques que s’exposen
sorgeixen d’una col.lisió de
drets: el del lleure i divertiment,
juntament amb el de llibertat
d’empresa i treball per una
part, i per l’altra, els drets al
descans, a la salut i els fonamentals a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili.
Una de les solucions, la
que segons sembla promouen
les administracions públiques,
és la de fer compatibles ambdós grups de drets. La fal.làcia
que conté la pretesa compatibilitat mereix ser rebatuda des
d’un altre punt de vista: el dels
afectats pel soroll.
Des de l’Associació Catalana Contra la Contaminació
Acústica (ACCCA) i la Plataforma Cívica Contra el Soroll
Nocturn defensem una altra
posició: no pot haver-hi compatibilitat entre dos drets tan
antagònics, almenys de la manera com s’entén i exercita el
divertiment. El que es consta-

ta és un desequilibri: quan uns
fan el que volen, els altres,
precisament, han de deixar de
fer el que desitgen. En aquesta situació es dóna un exercici
per a uns i una renúncia obligada per als altres.
La solució, ara per ara,
hauria de ser la conclusió de
quin d’ambdós drets és més
important. Nosaltres optem per
la protecció de la intimitat i el
descans. Si això mateix ha de
significar el sacrifici de determinats aspectes del divertiment i del lucre mercantil demostrarà que l’aproximació
anhelada a una situació
d’equilibri és possible ja que
la complerta derogació d’uns
drets en benefici d’altres és un
absolutisme.
Lluís Gallardo, advocat
de l’ACCCA.

L’abocador
Un cop més la idea de fer
un macroabocador al poblet
d’Argençola, ha tornat a posar
la pell de gallina a bona part
del poble que d’una manera
desinteressada vol cuidar una
mica aquest espai natural.
Aquest cop, però, sembla
no que preocupi gens a una
oposició en estat passiu i a una
plataforma inactiva, que no
veuen o no volen veure les
causes negatives que pot comportar la instal.lació d’aquest
abocador. La poca informació
donada als afectats juntament
amb un silenci aclaparador a
tot el terme fa pensar a més
d’un amb un joc poc democràtic. Ja que ens sembla que les
prestacions que es donen a
aquest projecte, publicades a
algun diari, són molt poc sucu-

lentes per fer callar a tot un
poble que en diverses ocasions ha ensenyat la seva major
duresa
contra
projectes
d’aquesta mena.
Toni Martínez Bonell

Pere Somacarrera

Això canvia però...
per això no es
facin il.lusions

1.784 dones a l’atur
L’atur es vesteix de dona a
la comarca de l’Anoia. 1.784
dones inscrites a l’OTG de la
comarca durant el mes d’agost,
d’un total de 2.858 aturats, i
dins d’aquestes xifres, la gran
majoria més grans de 25 anys.
I quan parlem de xifres segur
que aquestes varien en funció
de les dones que no estan inscrites a l’OTG i les que estant
inscrites, treballen sense assegurar i a nivell submergit.
De totes maneres, aquestes xifres ens haurien de fer
reflexionar i posar a treballar
tots els agents socials i econòmics de la comarca marcantnos objectius assolibles, per
canviar a curt termini la tendència.
En aquest sentit ens emplacem com a Sindicat a què
totes les empreses on tinguem
representació es potencïi la
contractació de dones sobretot en aquells sectors i llocs
on està subrepresentada.
A la vegada des dels nostres serveis d’assessorament i
formació a l’aturat ASSOC I
CEPROM, establirem com a
tasca prioritària l’orientació,
formació i inserció de la dona.
Aquestes iniciatives, encara
que importants, han de
comptar amb el suport empresarial i el de polítiques actives
des de l’àmbit municipal.
Amb tota seguretat si la
situació econòmica continua al
ritme actual, una part d’aquest
atur podria ser absorvit per la
pròpia dinàmica del mercat de
treball, no obstant sempre quedaria un atur estructural unit a
perfils de difícil inserció que
requeririen un esforç més i no
esperar que el mercat per si
sol reguli la contractació de la
dona.
Severiano Duran, Sec.
Gral. de la Unió Comarcal
de CCOO de l’Anoia.

La setmana passada hauria estat una «setmana horribilis» si no és per la intervenció conjunta dels Bancs
Centrals Europeu, Americà i
Japonès al «rescat» de
l’Euro, l’evolució del qual
comença a afectar els resultats de les empreses americanes (comprar allà és molt
car) sinó, no es facin
il.lusions que hi hagués hagut una intervenció conjunta, no són tan «caritatius»
però l’indici de crisi mundial
que planejava, per culpa
també dels alts preus del
petroli, requeria una intervenció per aixecar els «ànims»
dels alacaiguts mercats.
Les previsions de dolents
no, pitjors, resultats de
l’empresa nord-americana Intel (un dels gegants informàtics del Nasdaq) arrossegava a la baixa la Borsa
nord-americana. La intervenció va ser com una alenada
d’aire fresc que li arriba al
boxador fora de combat i que
li permet aguantar fins al final de l’assalt (setmana) i
dirigir-se ranquejant i «tocat»
al seu racó per intentar recuperar-se de cara als propers assalts d’incert, encara
que, desgraciadament, previsible resultat, no obstant,
amb un moment de descuit
de la guàrdia del púgil contari pugués donar la volta al
combat definitivament... La
intervenció va tenir aquest
efecte? Ho dubto, encara
que els temps ho dirà.
En
aquest
gràfic
d’evolució mensual de l’Ibex
des de l’any 90 veiem que,
des de l’octubre del 92 es va
iniciar una tendència alcista,
que amb els seus alts i
baixos (la visió és mensual,
cada «palet» condensa les
alegries, penalitats i trifulgues de tot un llarg, tens i

intens mes) ha fet, a qui hagués invertit en aquesta data
a llarg termini fins el mes de
març del present any, multiplicar per sis el diner invertit.
Però, des del mes de març
passat no ha aconseguit superar-lo i, al contrari, ha trencat la «línia d’acceleració» dibuixada al gràfic i en la qual
prenia suport la cotització
des del novembre del 95,
iniciant-se una tendència lateral de, en principi, incert
desenllaç. No obstant, buscant pistes observem que el
gràfic, segons la «teoria
d’Elliot» s’ha desenvolupat
«la part alcista d’un mòdul
major alcista, en cinc impulsos (l‘ona 1, al 3 -complexai la 5, alcistes i la 2 i la 4
correctives dels seus impulsos immediatament anteriors,
ona 1 i 3), aquest 5è impuls
d’ona major possiblement
serà corregit, per la part
baixista del mòdul, amb un
procés correctiu major, en
tres ones (A, B i C) que pugui portar l’índex a llarg termini (recordi que és un gràfic
mensual) a l’inici de l’ona 5a
primària impulsiva (en el
gràfic, on està situat el núm.
4), és a dir, sobre els 7.000
punts de l’Ibex (arrodonint).
Aquestes previsions són
a llarg termini i sempre la
dinàmica del mercat pot o bé
accelerar els esdeveniments
o bé mutar-los: esperem que
sigui això darrer.
Demano disculpes pel
contingut de verborrea tècnica i argot que conté aquest
article ja que el profà pot
pensar que es tracta d’una
narració extreta de la propera entrega de la saga de la
«guerra de les galàxies»...
Ho havia de justificar tècnicament per als coneixedors
del tema. No tornarà a passar.

10

Opinió

La Veu de l'Anoia - 29 de setembre del 2000

L’abocador d’Argençola
Des de fa uns 14 anys,
quan es va començar a parlar
de la segura instal.lació d’un
abocador a Rubió (i cal que
recordem que a Rubió no hi
ha cap abocador), la presentació de projectes d’abocadors
i la rumorologia de l’existència
d’altres que mai no s’han arribat a concretar, no s’ha aturat
a la nostra comarca. Així, entre altres, hem sentit a parlar
del
Bruc,
de
Piera,
d’Argençola, d’Aguilar i ara, un
altre cop, d’Argençola.
En el transcurs dels anys,
una cosa ha variat. De primer
els projectes els presentava i
els defensava l’Administració.
Ara l’Administració, per no cremar-se i evitar l’enfrontament
directe amb els ciutadans -i la
pèrdua dels seus vots- ha passat la patata calenta (o el ca-

ramel) a l’empresa privada.
Creiem que de tot això se’n
pot deduir el següent:
Primer: Els residus són un
gran problema. Les empreses
i els ciutadans se’ls volen
treure de sobre amb la màxima comoditat i el mínim esforç,
desentenent-se del que se’n
faci després.
Segon: els residus són un
gran negoci. El poder llençar
allò que es vulgui, que t’ho recullin i te’n puguis oblidar, té
un preu, i encara que sigui rondinant, es paga.
Tercer: L’Anoia és una comarca poc poblada, ben comunicada amb la costa, plena de
racons apartats força adients i
d’ajuntaments amb poques
fonts d’ingressos.
És per tot això que
l’amenaça de l’abocador ha

planat contínuament sobre nosaltres i, passi el que passi
amb Argençola, ho continuarà
fent durant molt de temps.
Des d’Anoia Verda i Neta
volem recordar que la gestió
que s’està fent dels residus
municipals no és la correcta.
L’Administració no fa, ni de bon
tros, el que ha de fer i quan fa
alguna cosa els ciutadans no
col.laborem prou.
A l’Anoia hem de ser conscients que hem de solucionar
el problema dels nostres residus nosaltres mateixos, sense
recórrer a la «solidaritat»
d’altres indrets del país.
I ens hem de negar a resoldre els problemes que es
creïn en altres indrets per culpa de la mala gestió dels seus
residus. No podem deixar que
degradin el nostre territori, el

FIRMES

comprometin per altres usos i
que un altre perill latent amenaci les nostres aigües.
Tindrem allò que ens mereixem. Si sabem defensar la
nostra comarca i no coprometre el seu futur no s’instal.larà
cap més abocador en contra
la voluntat dels ciutadans.
Si no sabem defensar-la, si
som indiferents, o avui Argençola o demà qualsevol altre racó caurà víctima de la
nostra irresponsabilitat i del
negoci fàcil.
Per tot això, Anoia Verda i
Neta vol manifestar el seu rebuig a aquest projecte i la seva
voluntat de col.laborar amb els
veïns d’Argençola tant en la
vessant tècnica com en les
mobilitzacions que calguin.
Anoia Verda i Neta

Marta Gregorio,
guanyadora de la
col.lecció de
CD’s de LA VEU
La noia igualadina Marta Gregorio Amaro, que viu
al carrer Africa de la nostra
ciutat ha resultat la guanyadora del sorteig efectuat
durant la passada edició de
la Fira Multisectorial, de la
col.lecció de CD’s de La
Veu de l’Anoia. La butlleta
guanyadora va ser extreta
pel nen Aitor Granado, de
5 anys d’edat.
Aquesta col.lecció consta de 26 CD’s en els quals
s’hi troben tots els diaris de
La Veu de l’Anoia publicats
fins el dia d’avui i és una
eina de consulta molt bona.
A més també inclou el programa de recerca Expinos.

Josep Lluís Carod-Rovira

Perquè diem NO a ETA
Diem NO a ETA perquè
rebutgem la violència com a
procediment per a la victòria
de qualsevol idea política i,
encara més, quan existeix la
possibilitat de canalitzar les
aspiracions pròpies a través
del sistema democràtic de partits, amb eleccions lliures i
regulars. En aquest context,
ningú no està legitimat per
posar fi a la vida d'altri, en nom
de cap causa, per noble i justa que aquesta sigui, ni per
desfer famílies, ni per agredir
físicament ningú o fer malbé
les seves propietats. No pot
haver-hi, doncs, comprensió
cap als atemptats, ni complicitat amb els seus protagonistes. Eliminar, perseguir, castigar persones, pel simple fet
que defensen unes idees determinades, o que militen en
uns partits concrets, és una
pràctica característica de les
dictadures, com saben bé els
demòcrates d'arreu. A l'adversari se l'ha de vèncer a les
urnes i això només és possible quan, abans, s'ha estat capaç de convèncer la majoria
de la societat de l'encert dels
projectes polítics que es proposen. Guanyar per eliminació física del contrincant no
fóra una victòria, sinó una
derrota, la demostració que
allò que es defensa no és un
objectiu compartit per una
majoria social, sinó imposat a
aquesta mitjançant la por. I el
perfil políticament baix de tantes de les darreres víctimes sovint gent de municipis de
fora del País Basc, càrrecs no
de primer ordre, persones
sense escorta, pares de família...- no fa més que provocar
una irritació general i un rebuig social davant la irracionalitat del crim i, sobretot,
l'evidència inqüestionable de

la seva inutilitat.
Diem NO a ETA perquè la
seva actuació al nostre país és
una interferència brutal intolerable en la dinàmica política catalana. Catalunya no és Euskadi i
aquí tenim, de sempre, els nostres propis mètodes, ritmes i objectius i els expressem amb un
estil propi, democràtic, que se
situa just als antípodes de la
pràctica de la violència. ETA ve
a fer mal a casa nostra sense
ni preocupar-se de quina és la
situació política catalana, ni
quins els equilibris del moment
actual, ni quines les perspectives immediates. A ETA se li'n
ben refot el que passi aquí,
perquè és profundament insolidària amb nosaltres i es riu de
l'internacionalisme i del camí
que cada poble ha triat per a la
seva llibertat. Tant se val que
aquí hi hagués un clima de
malestar per la imposició de la
E d'Espanya a les matrícules o
pel suport provocatiu d'Aznar al
teatre en castellà, tant se val.
ETA, actuant aquí, espanyolitza Catalunya perquè ens considera territori enemic i, la nostra
gent, gent hostil a la seva causa. En la seva lògica, convé
recordar que els atemptats
d'altres estius a Cambrils i Salou
eren presentats en els seus comunicats com a "atentados en
la costa española"... ETA,
doncs, ens sobra, no ens fa cap
falta, no hi ha de fer res a Catalunya.
Diem NO a ETA perquè les
seves accions en nom d'Euskadi
i del dret d'Euskadi a l'autodeterminació i a la independència
són, precisament, el pretext fàcil que permet criminalitzar les
persones i les forces polítiques
que defensen exactament el
mateix, però sense violència, no
només al seu país, sinó en qualsevol altre indret. Així, en

l'embolica que fa fort d'ara, a
tots els partidaris de projectes
nacionals sobirans, per als pobles que no en som, ens col·loquen al mateix sac, ens situen
sota sospita permanent, ja que
allò que acaben presentant com
a nociu no és pas el mètode
(violència), sinó la idea (independència nacional). D'aquesta
manera, partits la trajectòria
dels quals és inseparable de la
defensa de la democràcia són
acusats, públicament, per gent
a qui la idea franquista de
l'España una els traspua per
tots els porus de la pell. I, certament, no és l'única rèmora
franquista que conserven...
ETA, doncs, perjudica Catalunya, perjudica el País Basc i perjudica la idea mateixa del plurinacionalitat a l'Estat espanyol,
perquè emprant un mètode desprestigiat i condemnable, desprestigia alhora el nacionalisme
democràtic i el condemna. A la
pràctica, n'esdevé el principal
propagandista, però en contra.
Diem NO a ETA perquè
cada atemptat seu, cada actuació destructiva que duu a terme, colla més el govern basc
de coalició entre els partits democràtics i nacionals PNB-EA,
els fa més difícil el manteniment
d'una majoria governamental en
condicions d'una estabilitat mínima i, alhora, prepara el terreny
per a l'accés del PP a Ajuria
Enea, amb un acord amb els socialistes, davant l'esgotament civil per la represa violenta d'ara.
I un front així, percebut arreu
com a antibasc, seria demencial,
pel
que
tindria
d'empitjorament de la situació,
d'enduriment de la resposta violenta, de falsa sortida a la tragèdia basca, ja que en retardaria la solució. Per això, cada
atemptat d'ETA, a més d'anar
contra les seves víctimes direc-

tes, es converteix en un atemptat indirecte contra el lehendakari Ibarretxe. Aquest és objecte d'una campanya fastigosa
de descrèdit polític i acorralament personal, amb l'objectiu
únic de debilitar-lo com a president i, afeblint la posició d'un
home que s'esforça per la pau i
en pateix les conseqüències,
obrir camí per a la seva substitució, per part d'un nou lehendakari de provada lleialtat espanyola...
Diem NO a ETA perquè la
duresa irracional de la seva
posició fa bo el tancament intransigent del govern espanyol
i legitima la via exclusivament
policial del ministeri de l'Interior.
De fet, uns i altres, parteixen
de plantejaments similars, basats en la noció, més militar que
civil, de força. Els uns s'emparen en la legitimitat de les
idees per practicar la violència,
mentre que els altres ho fan en
la impunitat de ser-ne els dipositaris institucionals de l'ús. I la
continuïtat d'aquesta espiral ens
aboca al manteniment d'un conflicte sense perspectives de
solució, sense aire per respirar,
avançant com avancen les dues
línies, en paral·lel, sense trobarse mai. A més, com que els que
maten són els dolents, aquesta
circumstància converteix en bo
el partit de les víctimes i en encertada la seva política: desaprofitament de la treva, no
acostament de presos, extradicions, no a cap tipus de negociació, rebuig al diàleg democràtic amb el govern basc, etc. Les
accions etarres, d'altra banda,
alimenten aquella actitud social,
sempre latent, favorable al restabliment de la pena de mort o
a l'adopció de mesures d'excepció, com en temps del franquisme.
Un paisatge tan contaminat

com aquest fa difícil el manteniment de matisos, l'expressió
de les conviccions pròpies, la
defensa oberta de projectes
polítics i, sobretot, la crítica
pública al PP, pel perill que
comporta que, automàticament, t'arrenglerin amb els assassins. I això provoca autocensura, estovament, contenció excessiva, fer més acceptables les tesis pròpies, justificar-les, a base de rebaixar-ne
la intensitat política i l'abast de
la reivindicació nacional, no
fos cas que et confonguessin i
et pengessin la llufa de violent. Això, segurament, deu
explicar el perquè del consens
mediàtic sobre el nombre de
manifestants a Barcelona, una
xifra exagerada que, malgrat
no ser certa ni de bon tros,
ningú no gosa desmentir, per
la por de ser titllat de còmplice del terrorisme.
Diem NO a ETA perquè
parlant la gent s'entén i, si no,
com a mínim sap què pensa
l'altre, perquè de la incomunicació no pot sortir-ne res de
bo. I perquè creiem que totes
les idees polítiques s'han de
poder defensar a través de
procediments polítics, per la
via democràtica. Sabem molt
bé que la independència de
qualsevol país només és possible quan compta amb la
complicitat i la convicció de la
majoria de la societat i mai a
base del terror o la destrucció. No es pot construir sobre
la desfeta, ni edificar sobre les
runes. Per això diem NO a
ETA i també perquè, per ser
clars, en aquests moments, als
25 anys de la mort de Franco:
a qui beneficia, políticament i
electoralment, l'estratègia violenta d'ETA? Doncs també per
aquest motiu hi estem en contra...
Extret del diari Avui
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Comença a haver-hi problemes de
subministrament de peix i gasolina a l’Anoia
MONTSE VIDAL

estatals que no viuen del
mar», afirmen les confraries
de Catalunya en un comunicat.
L'oferta feta pel govern
central proposa als pescadors
bonificacions, ajornaments a
la Seguretat Social, crèdits
tous i altres mesures indirectes que els afectats qualifiquen de burla. Els pescadors
volen, però, que el litre de gasoil no costi més de 30 pessetes.

Algunes
peixateries han
de portar el peix
en camions des
de la Corunya i
Santander
JORDI PUIGGRÒS

Les conegudes mobilitzacions per l’augment del preu
del petroli s’estan deixant notar aquests dies a la comarca. Les vagues dels pescadors,
que
mantenen
bloquejats alguns ports del
país, les sortides de les refineries i l’accés de camions
amb peix fresc o gasoil a la
frontera de la Jonquera, ha
provocat ja que algunes peixateries de la comarca hagin
hagut de tancar provisionalment, o que, en el millor dels
casos, s’hagi hagut de portar
el peix des de fora de Catalunya.
Segons ha pogut constatar LA VEU, almenys tres
peixateries d’Igualada van
haver de tancar portes dilluns
i dimarts per manca de peix
fresc. Dimecres va poder començar
a
solucionar-se
l’assumpte ja que el peix era
procedent de la Corunya i
Santander, amb el lògic increment de preu. Peixaters consultats per aquest periòdic
afirmaven que la situació és
«preocupant»,
ja
que
l’absència de peix fresc de les
costes catalanes «ens complica molt que poguem tenir
gènere per als nostres
clients, especialment el peix
de costa, com els llucets,
que aquí es ven molt. Hem
de treballar molt més i això
fa que perdem molts diners.
Una situació així no la podrem
aguantar
massa
temps, i potser haurem de
tancar». Alguns peixaters no
han tingut més remei que
aprofitar camions que vénen
de fora. «Això és un remei
d’urgència, però que no pot
durar massa dies. El peix
que ens porten no l’hem
pogut triar, i això és un problema. A més, és més car i
la gent ja està conscienciada pel que es diu a la premsa i la televisió». Aquest fet
ha augmentat la venda de peix
congelat als establiments especialitzats d’Igualada i als
grans supermercats, i també

Peix en un establiment d’Igualada, ahir al matí. La major part del gènere prové de Galícia i Santander

tema es pugui solucionar
quan més aviat millor».

la venda de bacallà, tot i que
la situació, almenys fins ahir
«encara no és alarmant». Els
problemes duren ja fa una setmana i mitja, que és quan es
va deixar de sortir a pescar a
la costa catalana.
Pel que fa al subministrament de combustible, la situació va començar a empitjorar
a les gasolineres d’Igualada i
comarca dimecres al matí,
quan les emissores de ràdio i
els diaris del dia van alertar
dels problemes de servei a la
província de Barcelona. A les
9 del matí ja van començar a
formar-se cues en algunes
gasolineres de l’Eix de l’antiga
N-II d’Igualada, dues de les
quals van acabar els tancs de
gasoil.
Tot i que aquesta dada no
és segura, ja que tot depèn
de quan va ser la darrera ve-

gada que les cubes van omplir els tancs de les gasolineres, sembla que de continuar
la vaga dels pescadors i els
bloquejos de les refineries, el
subministrament podria ser
crític a partir de demà dissabte.
L’alcalde d’Igualada, Jordi
Aymamí, va explicar dimecres
que «es prendran mesures
per garantir el subministrament de combustible als
vehicles d’urgència», de
manera que Policia Local,
ambulàncies, bombers i la brigada municipal d’obres puguin
tenir gasolina per als seus
vehicles. «L’Ajuntament ja
disposa
d’un
sistema
d’emergència per omplir els
dipòsits, però lògicament és
només per uns quants
dies», va dir l’alcalde, qui
confiava dimecres en què «el

Unió de Pagesos es
torna a mobilitzar
La situació, però, no té
visos d’arreglar-se. Unió de
Pagesos va comunicar ahir a
LA VEU que avui divendres
reprendrà les mobilitzacions,
bloquejant els centres de distribució de carburant a tot
Catalunya.
Les instal·lacions de la
Companyia
Logística
d'Hidrocarburs (CLH) del port
de Barcelona, que proveeix el
80 per cent de les gasolineres de la capital catalana i la
seva rodalia, està paralitzada
des de dimarts passat, per la
qual cosa els camions no han
pogut reomplir els dipòsits.
Manuel Amado, president
de l'Associació de Propietaris
d'Estacions de Servei de Catalunya, ha dit que la situació
podria ser «molt preocupant»
demà dissabte a tot el país «si
tot continua igual que ara».
Els pescadors han qualificat «d'inacceptable» l'oferta
que el govern central va fer
dimarts a la matinada per
compensar el sector per
l'increment dels preus dels
carburants. «Tots els homes
que surten a pescar, mariners, patrons i armadors,
estan a favor de les mobilitzacions. Els únics que hi
estan en contra i accepten
les propostes del govern
central són els càrrecs burocràtics de les federacions

Alerta amb el peix fresc
d’aquests dies
El sotspresident de la confraria de Barcelona, Josep
Antoni Caparrós, ha alertat
també que el peix fresc que
s’està venent aquests dies té
una «procedència dubtosa, i
no compleix les condicions
mínimes d'higiene. En molts casos, el congelat s'està
venent com a fresc». S’han
detectat casos de traspassos
de mercaderies a l’àrea del
Llobregat de l’autopista A-7,
des de tràilers a furgonetes de
peixateries de tota la província, alguna d’elles de l’Anoia.
Segons Caparròs, la major
part del peix amb que està
sent proveïda la província de
Barcelona «s'hauria de tirar
a les escombraries» i ha assenyalat que «és una pràctica habitual», sobretot al Baix
Llobregat, que els camions
viatgin a Vigo o la Corunya per
carregar peix de la flota
d'altura, capturat fa dies, i el
portin fins a Barcelona, cosa
que fa que el gènere «no arribi en unes condicions prou
bones».
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Domènech (CiU) diu que el model actual de
Festa Major margina la Comissió de Festes
JORDI PUIGGRÒS

El grup municipal de Convergència i Unió, per boca del
número dos i exregidor de
Festes, Carles Domènech, va
oferir aquesta setmana la seva
particular valoració de la passada Festa Major. Recordem
que fa dues setmanes ja va
ser el cap de l’oposició, Josep Maria Susanna, qui va
oferir una teòrica valoració
oficial de la festa des de CiU.
Aquesta setmana, Domènech
va aparèixer en solitari en una
roda de premsa per tal
d’opinar directament sobre la
renovada festa grossa que es
va viure a la ciutat ara fa un
mes.
Domènech va explicar que
la Festa Major «globalment,
ha estat una bona festa,
sobretot
gràcies
a
l’entusiasme i participació
dels ciutadans que, com
cada any, s’hi han entregat
i n’han estat els grans protagonistes i els artífex de
l’èxit». El número 2 de CiU a
Igualada va afegir, però, que
la passada Festa Major «ha

estat molt cara, la més cara
de la història. Les despeses
han passat de 22 a 40 milions, i aquest enorme augment hauríem de preguntarnos si s’ha notat al carrer. I
si està justificat doblar les
despeses».
D’altra banda, Domènech,
que va voler evitar entrar a
criticar alguns actes de forma
específica, va mostrar-se molt
«tocat» pel «nefast» model
d’organització, que s’ha basat
en la contractació d’una empresa privada, Elipsi Produccions SL, encarregada de la
gestió
de
la
festa.
«L’organització i gestió s’ha
encarregat a dit, sense cap
concurs, a una empresa privada que ha cobrat més de
2.600.000 pessetes. Fins ara,
aquesta feina la feien els
funcionaris, i els membres
de la Comissió de Festes, i
no costava ni un duro, amb
una implicació directa de les
entitats de la ciutat. Ara tot
això s’ha perdut, s’ha marginat la Comissió». A més
per Domènech, la gestió

Parlar per parlar
Hi ha un programa de
ràdio molt escoltat en l’àmbit
estatal en el qual una locutora s’arma de paciència
cada matinada per escoltar
les penes i voluntats d’una
gran munió de persones.
Aquestes, com aquell qui no
vol la cosa, diuen a través
de les ones, amb publicitat,
taquígrafs i una òbvia nocturnitat i a voltes alevosia,
allò que no són capaços de
dir-li a la cara a qui tenen al
costat del llit, i a qui un dia
li van prometre confiança i
lleialtat... El programa es diu
«Parlar per parlar».
Quelcom molt similar va
succeir aquesta setmana
amb la sorprenent roda de
premsa en solitari de Carles
Domènech, a la qual, pel que
diuen, també havia de comparèixer Jordi Pont «Díjor»,
el cadellet dels convergents
igualadins.
El número 2 de CiU a
Igualada va fer tot solet una
roda de premsa que un no
acaba d’entendre. La Festa
Major fa un mes que va acabar. Demà passat serem ja
a l’octubre... Les dades que

oferia a la premsa eren les
mateixes que el govern ens
va donar dos dies després de
la festa... I, el que va criticar
Domènech, ja va fer-ho el
propi Josep Ma. Susanna fa
una bona colla de setmanes,
a través de LA VEU.
Ai-làs!, aquest deu ser el
problema. Mentre Domènech
es queixava que amb l’actual
Festa Major la Comissió de
Festes està marginada -oblidant igual que s’oblida ara de
Susanna que abans també
ho estava i precisament per
culpa seva-, els periodistes
ens preguntàvem quin era el
veritable quid de la qüestió,
el per què d’una roda de premsa tardana, sense sentit a
aquestes altures, passada ja
fins i tot la fira de setembre,
i sense Josep Maria Susanna. Qui valora la Festa Major, passada la Fira de Setembre? CiU, és clar.
Al final, no s’havia de ser
massa intel.ligent per adonarnos que havíem perdut el
temps. Tot plegat era un simple «parlar per parlar». Aquí
tens la pàgina que volies,
Carles! Era per això, oi?

quan hi ha hagut dues empalmades i el concert dels
Pets, que haguessin permès, fàcilment, obtenir tres
o tres milions i mig de pessetes». Domènech també va
posar en dubte el sentit actual de la Festa Major alternativa, tota vegada que
«deixa de ser una alternativa si el pregó el fan immediatament
després
de
l’oficial. Això no té cap
mena de sentit».

Carles Domènech

La Festa Major 2000, segons CiU
Diferència despeses-ingressos
Pagament entrades espectacles

1999
14.231.039
1.182.200

2000
20.740.659
5.052.400

TOTAL COST CIUTADANS

15.413.239

25.793.059

Cost d’alguns conceptes
Dinars i sopars (càterings)
Seguretat
Llum i so
Assegurances
Imprevistos

1999
100.000
448.688
2.088.000
286.000
31.590

d’aquesta empresa «tampoc
ha estat tan brillant», recordant que, segons els números, els ciutadans «han acabat pagant de la seva
butxaca deu milions més
que l’any passat».
Domènech va afegir també que, efectivament, «s’han
fet millores palpables» respecte la festa major de l’any
1999, però «la novetat més
important ha estat castigar
els joves fent-los pagar el
concert dels Pets, trencant
la tònica de gratuïtat que

2000
485.000
1.158.028
3.103.000
527.252
600.000

increment
385 %
158 %
48 %
84 %
1.799 %

havia implantat el govern de
CiU i PP». Fins i tot Carles
Domènech va atrevir-se a dir
que el concert del grup de
Tarragona «havia sortit rendible, no ha acabat costant
ni un duro, i això no pot ser.
No han de ser els joves els
que han d’ajudar a pagar la
Festa Major».
CiU també troba estrany
que «només s’hagin obtingut dos milions de pessetes
per la concessió de les barres, que és la mateixa
quantitat dels darrers anys,

A CUA D'ULL!

Estudi de la Cotonera
D’altra banda, el regidor
igualadí va explicar que properament el grup municipal de
CiU oferirà una roda de premsa respecte la Igualadina Cotonera, l’edifici declarat Bé
d’Interès Local a qui la coalició sempre s’ha oposat a la
seva conservació. Domènech,
sense que ningú li ho preguntés, va afirmar als periodistes
abans d’acabar la roda de
premsa sobre la Festa Major
que «estem treballant sobre
aquest tema, ja que estem
una mica tocats per això.
Sembla que, per l’estudi fet
públic pel govern municipal
actual, que diu que amb 500
milions n’hi hauria prou per
a la rehabilitació, nosaltres
abans hagim dit mentides o
exageracions», en relació a
un estudi fet públic per CiU
en la seva època de govern
amb el PP, quan afirmava que
les obres de remodelació costarien no menys de mil milions de pessetes. «Volem
deixar clara quina és la nostra postura i demostrarem
que les xifres donades a
conèixer per l’Entesa i ERC
no són les correctes».

per Capdevila
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Calbó (PP): «Tinc un sentiment
d’impotència i de ràbia»
JORDI PUIGGRÒS

El darrer atemptat d’ETA a
Catalunya, que va costar la
vida d’un regidor del PP a
Sant Adrià del Besós, ha fet
saltar el llum d’alarma entre
el col.lectiu de 400 regidors
d’aquesta formació en territori
català. Cinc d’ells són a
l’Anoia, concretament a les
poblacions de la Llacuna, la
Pobla de Claramunt, Capellades, Vilanova del Camí i Igualada.
El líder de la formació a la
comarca, actual regidor de
l’Ajuntament d’Igualada a
l’oposició, Pere Calbó, ha parlat aquesta setmana amb LA
VEU sobre diferents temes de
l’actualitat municipal, que publicarem a la propera edició.
Davant els fets de Sant Adrià,
Calbó gaudeix des del passat
cap de setmana d’un control
policial com a mesura de seguretat, però això no amaga
el temor que els regidors del
PP tenen envers el terrorisme,
que en els últims mesos ha
agafat una espiral que no
sembla tenir fi.
Calbó explica que divendres, en el transcurs de la
manifestació que va aplegar
milers de catalans a Barcelona, «vaig tenir l’oportunitat
de parlar breument amb el
cap de llista de Sant Adrià,
i la veritat és que no sabia
què dir-li, perquè el sentiment és d’absoluta impotència i de ràbia continguda».
El regidor igualadí, present a
l’Ajuntament de la capital de
l’Anoia des de 1995, considera que «un assassinat no té
cap mena de sentit, ni d’un
regidor, ni d’un civil ni de
ningú. Això només porta a
destrossar una família, a implantar el terror pur i dur,
que és el que està passant
des que va acabar la treva».
El regidor, que actualment
compagina les tasques de regidor amb les d’assessor jurídic del Grup Municipal del PP
a l’Ajuntament de Barcelona,

Pere Calbó, regidor del PP a l’Ajuntament

creu que els sentiments que li
vénen al cap hores d’ara són
«complexes». La sensació és
generalitzada entre els regidors del PP a Catalunya. «Per
una banda, no es pot cedir,
perquè fer-ho suposa que
els assassins imposaran el
terror a totes les capes de
la societat. Qualsevol pot
ser objectiu d’aquests individus. Penses si el futur
dels meus fills és conviure
amb uns assassins que
l’únic que pretenen és crear
terror. Per això no podem
cedir», diu Calbó, tot i que,
quasi immediatament, deixa
aflorar amb certa prudència
que «per altra banda, tots tenim dones, i fills, i evidentment tot plegat crea una situació
d’angoixa,
de
patiment, molt important. La
situació és molt delicada,
perquè hi ha sentiments
contradictoris. L’únic suport
que et trobes és la magnífica resposta de la societat,
que és molt clara: ja n’hi ha
prou, aquest no és el camí».
Calbó reitera que «la pressió

familiar, com és lògic, també fa que es visqui amb una
tensió gens desitjable per
ningú».
Pere Calbó, exprimer tinent
d’alcalde de l’Ajuntament i que
ja havia gaudir d’una estreta
vigilància policial abans de la
treva, afegeix que «si el que
volen és la independència
del País Basc, hi ha camins
democràtics per aconseguirho. Quan estem parlant és
d’assassinar, i d’aquells que
donen cobertura als que maten, no podem compartir res
en una taula». El regidor considera que la treva només va
servir per «reorganitzar la
banda terrorista, per tenir
més capacitat de matar, tal
i com demostren els fets.
Això, o ho parem, i crec que
es pararà amb la democràcia, o aquesta gent no té límit. I, avui són regidors del
PP, però l’altre dia era cremar un cotxe perquè era
dels pares d’un ertzaintza, i
un altre per què algú simplement no comulgava amb
ells». El regidor igualadí rei-

tera que «cal un front comú
i sense fisures contra ETA i
contra qui els donen cobertura. O es para i es lluita
contra ells, o això anirà a
més. I no podem donar-los
ales, ni mostrar actituds
comprensives, davant de
gent que està matant».
Com a veí d’Igualada, Calbó ha tingut aquests dies ocasió de trobar el suport dels
seus veïns i d’altres ciutadans.
«Això dóna ànims per tirar
endavant. Nosaltres només
pretenim exercir i viure en
llibertat, com a representants dels ciutadans. No em
veuen com a regidor del PP,
sinó com a una persona que
lluita des de la democràcia
per millorar la societat. Hi ha
un punt en comú, que és
viure en tranquil.litat i en
llibertat. I això no és estar
pendent contínuament de si
t’han posat quelcom sota el
cotxe, o mirant qui hi ha a
la cantonada».
El regidor igualadí va mantenir divendres una reunió
amb la resta de regidors del
partit a la comarca, per tal de
donar les últimes instruccions
que el PP a nivell de Catalunya ha recomanat als seus
càrrecs públics en qüestions
de seguretat.
La pròpia Junta de Seguretat d’Igualada va reunir-se
divendres mateix per a endegar un seguit de mesures de
protecció per al regidor igualadí, en les quals hi està prenent part molt activa la Policia Local.

Dimecres
comença la
campanya de
vacunació
antigripal
El proper dimecres, dia
4 d’octubre, la Direcció
d’Atenció Primària (DAP)
Anoia donarà inici a la campanya de vacunació antigripal a la capital de l’Anoia.
La vacunació es farà en tres
llocs: al CAP Anoia de
l’ambulatori, a Fàtima i al
Casal de la Gent Gran.
Si vostè ha d’anar a visitar-se amb el seu metge o
infermera pot aprofitar la
visita per vacunar-se i no li
cal venir expressament. A la
consulta de vacunacions, no
cal demanar hora, ja que es
vacunarà
per
ordre
d’arribada. Les vacunes es
podran fer els mesos
d’octubre i novembre. Els
horaris són els següents:
CAP ANOIA
De dimarts a divendres:
matí de 9.30 a 11, consulta
5 primera planta.
De dilluns a divendres: tarda de 18.30 a 19.30, consulta 8 segona planta.
FÀTIMA
Matins de 9.30 a 10, al consultori.
CASAL D’AVIS
Cada dia d’11 a 12 del matí.
Ara és la millor època
per la vacunació, ja que el
període d’immunitat és de 4
a 6 mesos, i coincideix amb
el període de més incidència de la malaltia de la grip.
És recomanable la vacunació en majors de 65 anys,
pacients crònics, i aquelles
persones que facin treballs
essencials per a la comunitat.
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LA VEU i el Consell Comarcal
repartiran adhesius amb el CAT
que incorpora la inicial de
l’estat i el distintiu de la Unió
Europea (UE).
A més a més de repartir
un adhesiu per cotxe, els vehicles oficials de l’ens comarcal també incorporaran aquest
distintiu a la seva matrícula.
Paral.lelament, es farà una
recollida de firmes a favor del
distintiu català a la seu del
Consell. El Consell Comarcal
d’Anoia posarà en coneixement de la resta d’organismes
comarcals
de
Catalunya
aquesta iniciativa perquè
s’afegeixin a la reivindicació.
Aquesta mesura se suma
a la que ja han anunciat la
Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Girona, gover-

JORDI PUIGGRÒS

El Consell Comarcal de
l’Anoia, que governa CiU, repartirà a partir de la setmana
vinent adhesius amb el distintiu CAT perquè es posin en
les matrícules dels cotxes. LA
VEU, com ja va fer fa dos
anys, tornarà a repartir de
forma gratuïta entre tots els
seus lectors, juntament amb
l’exemplar del periòdic, un adhesiu. Aquest lliurament tindrà
lloc en el transcurs del mes
d’octubre.
En un comunicat, els responsables del Consell Comarcal indiquen que el repartiment
d’adhesius és una forma de
«respondre» al nou sistema
de matriculació de vehicles,

SOCIETAT

Atlas es converteix en
Punt d’Informació
Juvenil municipal
L’entitat Atlas Serveis Socioculturals ha signat un conveni amb l’Ajuntament a través del qual es converteix en
el nou Punt d’Informació Juvenil (PIJ) municipal. A la vegada, Atlas ha posat en funcionament un servei de bossa
de transport que posarà en
contacte diversa gent que es
trasllada diàriament a la universitat.
Els PIJ’s són un servei
públic que facilita la comunicació entre els joves, confeccionant publicacions, creant

seccions especialitzades i utilitzant tots els recursos disponibles per donar a conéixer
informacions d’interès per als
joves. Actualment, n’hi ha uns
250 distribuïts per tot el territori català.
Els horaris del PIJ municipal són els matins de dimarts,
dimecres i dijous, de 10 a 2
del migdia, el dissabte d’11 a
2, i totes les tardes de cinc a
vuit del vespre. L’espai disposarà en un futur de connexió
a Internet.

nat pel PSC, i la Diputació
gironina, amb majoria de CiU,
que enganxaran en les matrícules dels seus cotxes oficials
el distintiu CAT.
El departament d’Interior
de la Generalitat ja ha advertit que els Mossos d’Esquadra
faran complir la normativa de
vehicles que preveu multes de
fins a 15.000 pessetes per als
automobilistes que alterin les
matrícules, com suposa la
col.locació d’adhesius amb les
sigles CAT. No és il.legal,
però, col.locar l’adhesiu a
l’exterior de la matrícula, tal i
com consta en un informe jurídic que la Generalitat va rebre aquesta mateixa setmana.

Comunicat d’Òmnium
Cultural Anoia
Davant la decisió del Govern de l’Estat Espanyol
d’excloure la identificació nacional de Catalunya del nou
sistema de matriculació de vehicles aprovada la setmana
passada, la Delegació de
l’Anoia d’Òmnium Cultural
manifesta:
1. Aquest cop de decret
demostra, una vegada més,
que Espanya no renuncia mai
a
cap
mecanisme
d’identificació nacional (matrícules, seleccions esportives,
comitès olímpics, etc.), i, en
canvi, pretén sempre que hi
renunciïn la resta de nacions
de l’Estat.
2. Òmnium
Cultural
col.laborarà amb els mitjans
de comunicació locals per impulsar una campanya cívica
entre els ciutadans de l’Anoia
per facilitar la col.locació dels
adhesius “CAT” en els seus
vehicles.
3. Considerem que aquesta campanya, i altres procedi-

ments de desobediència civil,
poden contribuir a canviar
aquesta normativa. En tot
cas, però, creiem que aquesta és una qüestió que no ha
de quedar en mans del voluntarisme i la conscienciació de cada ciutadà, sinó
que el Govern de la Generalitat ha d’aprovar la normativa pertinent, per tal que la
inclusió de l’identificatiu
“CAT” es faci de forma oficial als concessionaris de
vehicles. En aquesta línia,
considerem encertat l’anunci
fet pel President de la Generalitat de què el govern català
farà un estudi jurídic sobre
com es podria regular aquesta qüestió en l’àmbit de Catalunya.
4. En definitiva, aquests
fets, posen en evidència, una
vegada més, les escasses
garanties que ofereix el marc
constitucional de 1978 a les
diverses nacionalitats que integren l’Estat.

Joan Vich,
satisfet per
l’arxivament del
seu expedient
al PSC
L’alcalde de Vilanova del
Camí i Diputat Provincial del
PSC-Anoia, Joan Vich, s’ha
mostrat aquesta setmana
molt satisfet perquè la direcció nacional del PSC ha
arxivat l’expedient disciplinari que li va obrir per negar-se a compartir el seu
càrrec de Diputat Provincial
amb l’alcalde de Santa Margarida de Montbui, Teodoro Romero.
Vich ha manifestat que
està molt content perquè
s’ha resolt una situació injusta i ha agraït el suport
dels seus companys de
partit i de l’anterior executiva del PSC a l’Anoia.
El diputat provincial ha
explicat que abans que li
arxivessin l’expedient se
sentia «sota sospita» i, a
més, que aquest suposava
una taca negra en la seva
carrera com a polític.
Vich va guanyar les
eleccions que va celebrar el
partit a la comarca al juliol
per escollir el seu diputat
provincial, imposant-se a
Romero per 60 vots a 25.
Tot i així, la direcció
nacional de la formació socialista va ordenar que tots
dos havien de repartir-se
aquest càrrec.
Vich s’hi va negar, afirmant que ell havia estat
escollit democràticament, i
l’executiva va decidir obrirli un expedient disciplinari.
L’alcalde vilanoví i un dels
militants històrics del socialisme anoienc, va prendre
possessió de la seva acta
de diputat provincial a la
corporació de Barcelona,
malgrat que era l’únic que
no gaudia de cap cartera,
encara que el PSC governa
la institució. Vich i el PSC
Anoia esperen que aquesta
situació canviï una vegada
s’ha arxivat l’expedient.

Un centenar de persones
protesten per la globalització
Un centenar d’igualadins
van participar dimarts al vespre en una concentració organitzada per l’Ateneu Llibertari
d’Igualada i la Federació
Obrera, per protestar contra el
Fons Monetari Internacional,
el Banc Mundial, i la creixent
globalització. La manifestació,
totalment pacífica, va consistir també en una festa reivindicativa en forma de cercavila.
L’Ateneu Llibertari ha organitzat durant tota la setmana
una sèrie d’activitats, des
d’una taula rodona fins a una
xerrada a l’IES Xipreret, i la
realització d’un mural, demà
dissabte a les 11 del matí a la
seu de l’entitat, al passeig
Verdaguer, 122.

La manifestació va concentrar un centenar de persones a Igualada
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L’Anoia, com la resta de Catalunya,
diu NO a la violència d’ETA
FOTO: JOSEP ELIAS

cinc minuts que va durar el
moment de silenci, tres vehicles varen creuar la plaça de
l’Ajuntament, fora d’hores de
càrrega i descàrrega i sent
zona de vianants exclusivament.

Els actes de
rebutja del darrer
crim d’ETA no
varen impedir el
desenvolupament
del programa de
la Fira

Els treballadors
contra la violència
A la mateixa hora la majoria de fàbriques igualadines on
hi havia convocats cinc minuts
de silenci es varen realitzar
amb tota normalitat i sense
cap incident.
Segons explicaven els secretaris generals de CC.OO i
UGT a l’Anoia, Severiano
Duran i Jose Olmedo «els treballadors de Catalunya són
contraris a la violència i el
terrorisme. Avui molta gent
ha fet els cinc minuts de silenci convocats».

JAUME SINGLA

En ben poques hores de
diferència Igualada, Vilanova
del Camí, Piera... l’Anoia
sencera s’ha manifestat diverses
vegades
contra
la
violència d’ETA que dijous
assassinava el regidor del PP
a Sant Adrià del Besós, José
Luis Ruiz Casado.
Si dijous la majoria
d’organismes públics anoiencs
es manifestaven a la porta
dels edifics oficials i emetien
comunicats de repulsa i condemna, l’endemà divendres se
succeïen els plens extraordinaris i novament aturades de
l’activitat -pública i privada- a
les dotze del migdia.
Igualada, ple i silenci
L’ajuntament d’Igualada es
va reunir a dos quarts de dotze del migdia per aprovar per
unanimitat una moció unitària
contra la violència i la intransigència política.
La moció -que va ser llegida solemnement per l’alcalde
en nom de tots els grups- diu
textualment:
«Davant la tràgica mort en
atemptat del regidor del Partit
Popular a l’ajuntament de Sant
Adrià del Besós, José Luis
Ruiz Casado esdevinguda ahir
al matí en un acte terrorista,
el consistori igualadí reunit en
sessió extraordinària i urgent
proposa el següent acord:
Primer: Com a representants dels ciutadans i ciutadanes d’Igualada manifestem la
solidaritat de la ciutat amb la
família del regidor, amb
l’ajuntament de Sant Adrià i al
Partit Popular, fent-los saber
que el seu patiment és
compartit per tots els igualadins i igualadines.
Segon: Manifestem que la
llibertat i la democràcia són
patrimoni de tots els ciutadans
i ciutadanes que practiquem la
convivència pacífica i que, en
aquesta convivència, no hi

Els regidors i treballadors de l’ajuntament d’Igualada fent els cinc minuts de silenci en repulsa pels crims d’ETA

caben fets com el succeït ahir,
que atempten contra el dret a
la vida i la integritat de les
persones, sigui quina sigui la
seva ideologia.
Tercer: Volem un futur en
què poguem caminar plegats.
Volem un futur per a nosaltres
i els nostres fills i filles. Volem
sentir-nos orgullosos de tot el
que fem avui perquè demà tinguem un món millor, i en
conseqüència no volem mes
victimes innocents ni més
morts absurdes.
Quart: Manifestem que els
terroristes d’ETA, malgrat que
ho han intentat en ocasions
anteriors amb els seus
atemptats criminals, mai no
han pogut impedir l’exercici de
la llibertat per part dels
ciutadans i ciutadanes de
Catalunya. Aquest cop tampoc
ho impediran. ETA ha de saber que no assolirà el seu objectiu d’atemorir els ciutadans
i ciutadanes i als seus representants, ben al contrari tots
els electes locals de Catalunya ens sentim, en el dolor però
en la fermesa, al costat de la
família de José Luis Ruiz
Casado i de totes les víctimes
del terrorisme.
Cinquè: manifestem que el
pluralisme, el dret a triar les

Els atemptats
d’Hipercor i de la
caserna de Vic tots dos a
Catalunya- són
els més sagnants
de tota la història
criminal d’ETA
nostres conviccions, el dret a
discrepar, el dret a decidir el
nostre futur; en definitiva, la
nostra llibertat i la nostra
dignitat com a persones i
membres de la colectivitat,
són guanys que ningú no ens
pot fer perdre. La Pau, la llibertat, la raó i la civilització,
el diàleg i la solidaritat, la
justícia i la democràcia sempre seran més forts que la
violència assassina.
Sisè: Per tot això, condemnem amb tota la fermesa
aquest atemptat i convoquem
a tots els ciutadans i ciutadanes d’Igualada a la concentració silenciosa de cinc minuts
a la plaça de l’Ajuntament que
se celebrarà a les 12 del
migdia d’avui, per manifestar
el nostre més ferm rebuig als

actes terroristes que atempten
contra la democràcia i contra
el dret a la vida de les
persones.
Setè: traslladar aquest
acord a l’alcalde de Sant Adrià
del Besós, a la família de José
Luis Ruiz Casado, al president
del Partit Popular de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació de Municipis de
Catalunya.
La moció va ser aprovada
per unanimitat i sense necessitat de debatre-la. Aixecantse seguidament la sessió extraordinària «que tan de bo
mai ms haguem de tornar a
convocar per un assassinat»
en paraules de l’alcalde.
Dia amb cotxes
Minuts després d’haver-se
aixecat la sessió del ple de
l’ajuntament, a les dotze en
punt, i com ja havia passat el
dia anterior, es va dur a terme la manifestació silenciosa
de cinc minuts davant l’ajuntament d’Igualada amb una notable presència de persones
en absolut silenci i amb una
actitut de respecte.
Només cal lamentar que
tot i ser divendres el dia europeu sense cotxes, en només

120.000 catalans es
manifesten a Barcelona
A la tarda de divendres,
més de 120.000 persones entre elles no pocs anoiencses varen manifestar pel centre de Barcelona en protesta
pel darrer crim d’ETA que ha
elegit Catalunya com escenari dels seus crims. A la manifestació de Barcelona hi va
participar el govern de la
Genmeralitat en ple, amb el
president Pujol al capdavant,
la delegada del govern a Catalunya Julia Garcia Valdecasas i la majoria de diputats i
diputades al Parlament de Catalunya, així com els alcaldes
de les principals ciutats catalanes.
El record de les matances
d’Hipercor i de la caserna de
Vic -els atemptats més sagnants fets mai per ETA en tota
la seva història- i el condol i
respecte
pel
regidor
assassinat dijous, va fer que
la manifestació de rebuig fos
tan nombrosa i contundent
tant a Barcelona com als
altres indrets on es varen fer
minuts de silenci.
La Generalitat va decretar
dijous mateix dos dies de dol
a tot Catalunya per la mort del
regidor José Luis Ruiz Casado. Un dol que va afectar també els actes de la Fira
d’Igualada, suspenent-se tots
els actes de caràcter festiu
convocats per celebrar-se
abans de dissapbte.
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Dos anys per a
un vilanoví per
abusos a la filla

Felip Puig diu que l’aigua
del Ter-Llobregat arribarà
a Igualada l'any vinent

El judici va
tenir lloc fa un
any, però la
sentència no
ha transcendit
fins ara
J.P.

L'Audiència de Barcelona
ha condemnat a dos anys de
presó un veí de Vilanova del
Camí que va abusar sexualment de la seva filla, que pateix un retard mental lleu.
La sentència de la secció
vuitena, que ha transcendit
ara tot i que el judici es va
celebrar fa gairebé un any,
absol el processat, B.M.R., de
65 anys d'edat, de les acusacions d'agressió sexual que
també li imputaven el fiscal i
l'acusació particular de la
Generalitat de Catalunya.
Segons la Sala, la nena va
caure en greus contradiccions durant la declaració, tant
en el nombre de les suposades penetracions vaginals que
havia sofert, com en el lloc on
havien passat.
A més a més, el tribunal
assenyala que «costa creure
que l'acusat, que es va preocupar de les filles com no
ho havia fet la mare, i les
controlava per evitar que
caiguessin en la prostitució,
com altres filles seves de
més edat, fes actes tan
greus com els que les acusacions li imputen».
Les acusacions van demanar 15 anys de presó i una
indemnització de 12 milions de
pessetes. El tribunal ha xifrat
el dany moral de la noia, que
tenia 15 anys en el moment
dels fets, en 100.000 pessetes.
Segons la sentència, els
fets es remunten a la segona
quinzena de juny de 1997,

quan el processat va fer tocaments al cos de la seva filla,
masturbant-se i ejaculant a
sobre d'ella.
Tot i que les acusacions
van sol·licitar que li sigui retirada la pàtria potestat tant de
la menor que va sofrir els
abusos com d'una altra filla,
la Sala ha estimat que, de fet,
la Direcció General d'Atenció
a la Infància (DGAI) ja se n'ha
fet càrrec. Per la seva banda,
la mare de les nenes, veïna
del Pont de Vilomara (Bages),
no va assistir al judici tot i ser
citada expressament pel fiscal.
Detenen un montbuienc
en possessió de haixix
D’altra banda, la Guàrdia
Civil va detenir també divendres passat a l’Hospitalet de
l’Infant (el Baix Camp) dos
joves quan circulaven per
l’autopista A-7 en direcció a
València amb 23 paperines
de cocaïna i 10 grams
d’haixix, valorat tot plegat en
177.000 pessetes.
Els detinguts, José Antonio G.P., de 28 anys i veí de
Vilanova i la Geltrú (el Garraf),
i Diego S.E., de 23 anys i
resident a Santa Margarida de
Montbui (Anoia), han passat a
disposició
del
jutjat
d’instrucció número 5 de Reus
(el Baix Camp).
Incendi a Funosa
Els Bombers de la Generalitat van extingir un incendi
declarat divendres en una nau
de foneria de l’empresa Fundicions
d’Òdena,
S.A.
L’incendi es va declarar cap a
les 16.20 hores en un túnel
de pintura d’una nau de foneria. Els bombers van desplaçar al lloc de l’incendi un
total de 10 vehicles d’aigua i
en uns 20 minuts van apagar
les flames, que van cremat el
túnel de pintura.

JORDI PUIGGRÒS

La portada d’aigua potable
des d’Abrera fins a Piera i
Igualada, ja funcionarà l'any
vinent, segons ha assenyalat
el conseller de Medi Ambient,
Felip Puig, en resposta a una
pregunta
parlamentària.
L'objectiu
és
connectar
aquests municipis a la xarxa
d’Aigües Ter-Llobregat.
Segons Felip Puig, l’obra
es farà en dues fases. La primera, que va de Masquefa a
Piera, està actualment en execució i es preveu que acabi
cap el primer trimestre de
2001. La segona, que està
previst que comenci just en
acabar la primera, abasta els
trams Piera-Vallbona, Vallbona-Cabrera, Cabrera-la Pobla
i la Pobla-Vilanova i els ramals
de Vallbona, Cabrera, la Pobla, Capellades i Nord i Sud
d’Igualada. L’obra inclou també la construcció de tres estacions de bombeig.
El conseller de Medi Ambient considera que la solució
de dur l’aigua conca amunt és
més econòmica i més ràpida
que
la
construcció
de
l’embassament de Jorba.
Aquesta obra, segons Puig, «a
part de constituir una despesa molt més elevada, té
una execució considerablement més llarga».
Puig considera que el problema de l’aigua a l'Anoia requeria adoptar mesures urgents. Per aquest motiu, el
projecte de portada d'aigua ha
estat àmpliament discutit, explicat i debatut amb els agents
polítics i socials de la comarca que «en tot moment han
pogut expressar les seves
preocupacions i el seu criteri».
No s'ha sol·licitat
l'ampliació de Can Mata
El conseller ha assegurat,
en la resposta a una pregunta
parlamentària del Grup del
PPC, que no s'ha sol·licitat

La manca d’aigua sembla que és un problema que s’acaba

l'ampliació de l'abocador de
residus de Can Mata, situat al
municipi dels Hostalets de Pierola.
Puig assenyala en la seva
resposta sobre una possible
ampliació de l'abocador que
«a hores d’ara no hi ha cap
sol·licitud en aquest sentit».
L'abocador va ser autoritzat el
31 de desembre de 1990 i
solament pot admetre residus
industrials inerts i assimilables
a urbans. Segons Puig, en les
inspeccions i controls que ha
fet des de llavors la Junta de
Residus «no ha observat cap
mena d’abocament no autoritzat». El conseller també ha
assenyalat que amb l'activitat
de l'abocador «no hi ha cap
incidència en la qualitat de
les aigües subterrànies».
Segons el conseller de
Medi Ambient, l'abocador disposa de les condicions geolò-

giques favorables, ha estat
perfectament condicionat, disposa d'una xarxa interna de
captació de lixiviats, una segona que extrau biogàs i una
tercera de control de les aigües subterrànies. L'empresa
també ha establert mecanismes d’autocontrol amb una
analítica de l’entrada de residus, dels lixiviats i del biogàs.
En aquest sentit, està prevista la instal·lació d’una planta
de cogeneració. D'altra banda, la Junta de Residus ha
establert un sistema de control consistent en un seguit de
visites on es comprova que els
residus industrials vénen amb
tota la documentació que la
normativa
exigeix,
que
l’operació i manteniment de
les instal·lacions s’ajusta a les
condicions establertes i que la
gestió de les aigües pluvials i
lixiviats és correcta.
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Sai Computers: nous temps,
nova imatge
Ja fa 21 anys que Antoni
Garcia va crear la primera empresa d’informàtica a Igualada: Sai Computers.
En un principi venien ordinadors, impressores i tota
mena de complements i accessoris informàtics. Actualment,
amb Jordi Garcia al capdavant, a banda d’aquests productes ofereixen molts altres
serveis, tant de cara a particulars com de cara a empreses.
Què ofereixen, doncs?
· Ordinadors i tots els complements informàtics.
· Servei tècnic de reparació i manteniment de hardware.
· Creació i manteniment de
programes de gestió i comptabilitat per a empreses (poden
ser estàndards, adaptats a les
necessitats de cada empresa
o, fins i tot, configurats totalment nous).
· Com a novetat d’enguany
i davant la progressiva demanda per part de més i més
empreses també han incorporat la creació i assessorament
de pàgines web.

Adaptació
als
nous
temps
Han passat més de 20
anys i Sai Computers ha anat
creixent i oferint nous serveis,
s’ha adaptat als nous temps.
Aquests avenços els podem
veure reflectits en la nova
imatge de la botiga, que ha
canviat totalment d’estructura:
· s’ha fet una ampliació de
superfície
· s’ha aconseguit una millora a nivell d’exposició de
components. Això permet una
connexió directa de l‘article
amb el client: podem veure si
hi ha alguna cosa que desconeixem, podem triar...
· aquest any s’ha reforçat
el servei tècnic, ara amb més
personal. Ara hi ha moltes
més coses que s’integren dins
l’estructura informàtica de
l’empresa, de les quals, Sai
Computers se n’encarrega.
Així, pren el paper de servei
informàtic de moltes empreses.
· també aquest any s’ha
reforçat el departament de
programació: acabem de passar el canvi de mil·lenni i són
moltes les empreses que
sol·liciten
aquest
servei.

D’altra banda, també molta
gent vol adaptar els programes a la nova moneda, l’euro.
Rapidesa i eficàcia
A Sai Computers acostumen a tenir tot el que es demana actualment al mercat. I

La seriositat
én el servei al
client és un pilar
fonamental de
Sai Computers
en cas que s’efectuï una demanda d’algun producte que
no tenen en estoc, ho aconsegueixen en un dia. A Sai
Computers la seriositat en el
servei tècnic és un pilar fonamental i la puntualitat, el
producte estrella.
Què demana més la
gent?
Sai Computer s’ha especialitzat en màquina i comunicacions i treballen tan per
empresa com a nivell parti-

21 anys
separen
aquestes
dues targes

cular. Lògicament, la gent els
demana molt els PC’s ja sigui
a nivell particular o d’empresa;
comunicacions (Internet, xarxa...), i el que ara es demana
molt és la creació de pàgines
web.
Assessorament i creació
de pàgines web, nou servei
A
Sai
Computers
s’encarreguen
de
l’assessorament per a una pàgina web, la creen -amb totes
les pautes que marqui el client, i del manteniment. I encara,
la col·loquen en un dels millors
servidors del mercat.
A part, també fan la gestió
i assessorament per registrar el
nom de la pàgina.
Des de Sai Computers Jordi Garcia agraeix als clients
tants anys de confiança.
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TRANSPORTS

La Hispano anul.la per decret
el servei de tarda de la UAB
La decisió
torna a crear
l’enèssim
malestar en
sindicats i
estudiants en
general
JORDI PUIGGRÒS

L’empresa de transport de
viatgers per carretera de la
Hispano Igualadina ha anul.lat
de forma unilateral el servei
de trasllat a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
que realitzava per les tardes,
de manera que el curs universitari 2000/2001 s’iniciarà sense que els estudiants anoiencs
que cursen els seus estudis a
Bellaterra puguin tornar als
vespres cap a l’Anoia d’una
forma més còmoda, ràpida i
segura. No és la primera vegada que la Hispano decideix
anul.lar parcialment un servei
públic de transport, que recordem està concedit per la Generalitat en base a unes garanties que ofereix l’empresa
concessionària.
La decisió de l’empresa ha
causat un profund malestar en
algunes entitats d’Igualada. LA
VEU ha pogut saber que almenys una d’elles, de l’àmbit
sindical estudiantil, està plantejant-se molt seriosament iniciar protestes actives de forma
immediata,
tant
a
Barcelona com a Igualada.
Fins ara, la Hispano realitzava un servei cap a la UAB que

sortia a les 7,45 h d’Igualada
i que arribava a la UAB a les
8,45 h i un viatge de tornada
a la tarda UAB-Igualada, que
sortia de la UAB a les 14,10 h
i que arribava a Igualada a les
15,10 h. El servei que també
es feia a última hora de la
tarda s’ha anul.lat, amb la qual
cosa els estudiants que acaben les classes a la tarda tenen moltes dificultats per poder tornar a Igualada en
transport públic, ja que han de
fer transbordament a Barcelona.
El tema va sorgir també al
ple de dimarts passat a
l’Ajuntament d’Igualada, tal i
com va informar aquest periòdic. L’alcalde va manifestar
que es posaria «en el que fes
falta, però sense incomplir
la llei», al costat dels estudiants i usuaris de la Hispano. Aquesta setmana, l’alcalde
ha enviat als mitjans de comunicació còpies de les cartes que va enviar recentment
al director general de Transports de la Generalitat, Enric
Ticó, i a l’empresa de la Hispano Igualadina.
Cartes de l’alcalde a la
Hispano i Generalitat
En la primera d’elles, dirigida al responsable del transport públic de Catalunya, Jordi Aymamí manifesta que el
viatge anul.lat «suposava un
servei molt necessari per a
tots els estudiants que
diàriament es desplacen a la
Universitat de Bellaterra, durant tot el curs universitari.
La supressió d’aquest viat-

La Hispano torna a la càrrega

ge ja ha comportat queixes
per part d’estudiants de la
UAB que reclamen insistentment que es torni a realitzar
el servei». L’alcalde afegeix
que, per aquest motiu, demana al director general que «intervingueu en la mesura que
tingueu a l’abast per tal que
no se suprimeixi aquest trajecte de tarda que la Hispano Igualadina, SA ha estat
realitzant des de fa 9 anys i
que suposaria un pas enrere en els serveis del transport públic universitari en
general».
Més dura és la carta que
l’alcalde ha dirigit a la Hispano, en la qual reitera que
l’Ajuntament «ha rebut diverses queixes, per escrit i verbalment, dels usuaris del

servei de transport públic de
la seva l’empresa en què
ens comuniquen que la Hispano Igualadina ha suprimit
el viatge de tarda fins a Bellaterra en horari de tarda i
sol·liciten que es torni a oferir l’esmentat servei». Aymamí sol.licita també a l’empresa
que confirmi si s’ha suprimit
el servei -quelcom obvi, per
altra banda- i els motius. «Entenem que aquest servei,
que s’ha vingut realitzant
fins ara, és molt necessari
per a tots els estudiants».
Val a dir que l’empresa ha
reiterat aquesta setmana que
el servei s’ha suprimit definitivament per no esdevenir rendible i que difícilment es reprendrà.

Torna l’Escola de
Pares al Casal
Cívic Montserrat
Per segon any consecutiu es reprèn l’Escola de
Pares que organitzen conjuntament l’Escola Bressol
“la Ginesta”, el Casal Cívic
Montserrat i el Centre Obert
del barri de Montserrat.
Recordem que l’any passat, amb molt d’èxit de participació, es va iniciar
aquest projecte que pretén
obrir i oferir a totes aquelles persones interessades
pel món de l’infant i per les
relacions familiars i les
dificultats que es desencadenen (mares, pares,
mestres, educadors, professos dinamitzadors…), un
espai de reflexió entorn al
mateix infant i el món en
que conviu i l’envolta, menat per tota una sèrie de situacions i problemàtiques de
què cal preocupar-nos-en.
Així,
el
proper
3
d’octubre, a les vuit del vespre, al Casal Cívic Montserrat, al carrer Orquídies, 7,
tindrà lloc la primera xerrada d’enguany que versarà
«Com
generar
sobre
l’autoestima amb els fills i
les filles?. Intel·ligència
emocional. Desenvolupament afectiu» , a càrrec del
Dr. Monbiela, neuropediatra
de l’Institut del Desenvolupament Infantil.

L’Agrupament
Escolta Torxa
engega motors
L’Agrupament Escolta
Torxa torna a engegar el
motor de l’escoltisme a la
nostre ciutat i inicia el període d’inscripcions per al
curs vinent. Enguany aquesta entitat, annexada al Centre Marista Escolta, mantindrà els cinc grups d’edats ja
existents l’any anterior: castors/llúdrigues (de 8 a 9
anys), llops /daines (de 10 a
11 anys), ràngers/guies (de
12 a 13 anys), pioners/
caravel·les (de 14 a 16
anys), i ròvers de més de
17 anys. Aquestes branques
estaran dirigides per 21
monitors. Aquest fet fa que
l’agrupament estigui molt
il·lusionat perquè aquest any
sigui un any molt benigne
tant pel gran nombre
d’inscripcions a l’agrupament
com per la il·lusió de fer coses i fer participar la ciutat
del moviment escolta.
Els monitors asseguren
gran diversió tot fent excursions dinàmiques, tallers, activitats
esportives
i
d’aventura, circuits de muntanya... Aquesta entitat de
27 anys d’experiència en el
lleure i l’escoltisme a Igualada i comarca espera que
les seves excursions, activitats de dissabte a la tarda
(de 4 a 7 ) i els seus campaments d’hivern i d’estiu siguin un gran èxit de participació. Inscripcions: escola
dels Maristes (c/ Salvador
Espriu 10 ).
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La fira multisectorial més
motoritzada va rebre 22.000 visitants
JORDI PUIGGRÒS

JORDI PUIGGRÒS

La 47a. edició de la Fira
Multisectorial d’Igualada ha
estat
considerada
per
l’organització com un èxit de
participació, ja que va ser visitada durant els tres dies per
22.000 persones. El bon
temps i el protagonisme absolut del món del motor van
portar al recinte firal moltíssima gent, no només d’Igualada
i comarca, sinó d’arreu de la
Catalunya Central. Tractors
d’època, una espectacular trobada de motos Harley-Davidson, dos circuits de cotxes tot
terreny i una àmplia mostra de
vehicles de quasi totes les
marques van copsar l’atenció
de la majoria dels visitants.
Els comentaris generals eren
que la Fira Multisectorial havia esdevingut aquest any una
fira de motor, en primer lloc, i
de comerç en general, en segon termini.
Tant Pere Carles, president de Fira d’Igualada, com
l’alcalde Jordi Aymamí han
manifestat aquesta setmana
que la fira va ser un èxit. En
l’habitual compareixença dels
dimecres, Aymamí va explicar

El president de Fira d’Igualada, Pere Carles, es dirigeix al públic al Sopar de l’Expositor

que «s’han complert els objectius que teníem marcats,
estem plenament satisfets»,
tot i que va reconèixer que
«s’evidencia cada dia més
que hem d’afrontar què fem
amb el tema de l’espai firal.

Reitero que no és només
l’Ajuntament
qui
ha
d’afrontar aquesta perspectiva de futur, sinó és la ciutat en el seu conjunt i els
agents socioeconòmics els
que han de creure en el pro-

jecte, participar-hi i cooperar-hi». En aquesta línia,
l’alcade va avançar que el
consistori «farà de moment el
que li toca» en referència a
la definició de l’Eix de l’antiga
N-II, que podria passar pel ple

municipal d’octubre o novembre. «Amb la revisió del Pla
General i la urbanització de
la zona, nosaltres ja haurem
fet una part del que li toca a
l’Ajuntament. Una altra part
de l’esforç recau en els
agents socioeconòmics que
han de veure amb bons ulls
aquesta operació».
L’alcalde va manifestar
també la seva satisfacció per
la presència a Igualada del
conseller de Sanitat Eduard
Rius -assistència que demostra «el reforç del projecte
hospitalari que hi ha a la
ciutat»-, els alcaldes de l’Eix
Diagonal a l’acte inaugural,
que «configura un plantejament
de
capitalitat
d’Igualada», i les delegacions de les ciutats agermanades de Lecco, Guimaraes i Alcàntara.
D’altra banda, ha transcendit que la intenció de donar
més caràcter modern i professional a la Fira podria fer replantejar-se a l’organització la
ubicació i presència de la fira
d’artesania al passeig. D’altra
banda, una de les activitats
més visitades pel públic.
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Les Harley Davidson i el circuit 4x4
han estat la sensació de la Fira
Més de
seixanta motos
de gran
cilindrada es
varen concentrar
a Igualada
El motor ha tingut un destacat protagonisme a la Fira
Multisectorial d’Igualada, no
solsament els cotxes de turisme, sinó també els tractors,
els vehicles de 4x4 i molt especialment els cotxes clàssics
i les motos Harley Davidson
que diumenge al matí varen
lluir els seus cromats pels
carrers d’Igualada.
La primera concentració de
Harley Davidson a Igualada va
reunir
una
seixantena
d’aquestes espectaculars màquines que després de fer una
passejada pels carrers de la
ciutat, varen quedar aparcades-exposades al recinte de la
Fira, mentre els seus propietaris anaven al restaurant
Xarop’s de Sant Genís on hi
havia un dinar a base d’es-

Les Harley Davidson son sempre molt espectaculars

pecialitats Paellador.
També els cotxes clàssics
-anteriors a 1975- es varen
trobar, com cada any, a Igualada en un programa similar a
les Harley Davidson.
Per la seva banda els concessionaris Opel, Nissan i
Jeep varen muntar un espectacular circuit de 4x4 situat a
l’antiga N-II, on van posar a
prova la duresa i estabilitat
dels Opel Frontera i Monterrey, dels Nissan Terrano II o

dels Jeep Cherokee i Gran
Cherokee.
En tot moment hi va haver
cua per fer el circuit que si bé
no tenia perillositat ni per als
ocupants ni per als espectadors, no deixava de ser molt
espectacular i per als conductors novells tenia l’atractiu de
millorar el seu nivell de conducció per camins difícils i fora
carretera.

El circuit de 4x4 es un dels atractius de la Fira Multisectorial d’Igualada

L’alcalde demana
diàleg institucional

Jordi Aymamí dirigint-se als alcaldes de l’Anoia
JAUME SINGLA

El dinar d’alcaldes que
l’ajuntament d’Igualada ofereix
als alcaldes de la comarca
amb motiu de la Fira Multisectorial d’Igualada, va servir, en
aquesta edició, per propiciar
un moment de trobada i en
alguns casos d’aproximació en
les diverses qüestions polítiques i institucionals que afecten la relació entre els alcaldes anoiencs.
Va obrir els parlaments el
president del consell comarcal
de l’Anoia, Josep Miserachs,
que va destacar precisament
la importància de les trobades
entre els diversos alcaldes
anoiencs «i encara més si es
fa en el marc de la Fira
d’Igualada que conjumina
tan bé la iniciativa pública
amb la privada». A més va
destacar la capacitat «de la
fira d’adaptar-se als nous
reptes i evolucionar per anar
posant-se al dia en tots els
aspectes de l’economia».
Jordi Aymamí, tot agraint
als presents la seva assistència al dinar, va destacar la tasca que tenen atribuïda els
ajuntaments, sigui quin sigui
el seu color polític, que no és
altra que «resoldre els pro-

blemes dels nostres municipis perquè en fer-ho resolem els problemes dels ciutadans». Va destacar la tasca
que ha de continuar fent Igualada per ser realment «la capital de la comarca. Per ferho ha de tenir serveis
supramunicipals i entre tots
els alcaldes ens cal trobar
els elements comuns per a
sumar esforços en la seva
solució».
És important per fer-ho
saber superar les desconfiances mútues «i fer sentir les
nostres veus conjuntes davant les instàncies superiors» deia Aymamí tot recordant una frase seva: «el que
és bo per la comarca és bo
per Igualada i el que és bo
per la ciutat és bo per
l’Anoia».
Entre els assistents hi havia la majoria d’alcaldes de
l’Anoia, el president del Consell Comarcal, la diputada Flora Sanabra, representants
dels agermanaments amb
Calcinaia, Lecco, Guimaraes i
Alcántara, així com els presidents de Foment de Fires i
Mercats, Pere Carles i de la
delegació de la Cambra, Sra.
Paquita Riba Olivé.
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L’acte acadèmic va ser Èxit de la
Tradicional
molt participat

desfilada canina

Silver, propietat de Mar Campos va ser el guanyador del Desfilcan 2000

REDACCIÓ

Un moment de la conferència del doctor Jovell
XESCA OLIVER

El doctor Albert Jordi Jovell, director de la Biblioteca
Laporte va fer la conferència
de l’acte acadèmic de la Fira.
Una conferència que va portar per títol Formació continuada en la gestió d’empreses i
serveis sanitaris.
L’acte, que va tenir lloc el
passat divendres al saló de
Sessions de l’Ajuntament, va
comptar amb la presència del
conseller de Sanitat Eduard
Rius.
La conferència va ser el
primer acte organitzat per la
Delegació de l’Anoia de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears,
la presidenta de la delegació,
la doctora Gemma Panisello
va explicar que la importància
que té la formació per a
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques: «Actualment hem entrat en una dinàmica de renovació del compromís en la
recerca de la formació dirigida als professionals».
La conferència del doctor
Jovell va ser molt amena i va
tractar profundament el tema
de la formació continuada amb
els canvis de concepte que
aquesta ha sofert últimament.
La conferència anava destinada als professionals en la
gestió del món sanitari, però,
com el mateix conferenciant
va indicar, es podia aplicar a
altres camps.
En la seva dissertació, el
Dr. Jovell va parlar de tres
tipus diferents de formació: la
formal, referida a les titulacions oficials. La no formal, que
va definir com «cursomania»,
i la informal, que vindria a ser
la formació adquirida a través
de l’experiència i el contacte
amb altres professionals. El
Dr. Jovell va donar molta importància a aquest tipus de

formació, a l’hora de millorar
el capital humà d’una empresa.
El Dr. Albert Jovell també
va destacar, -com una eina
molt important a l’hora de formar-se de manera permanentles múltiples possibilitats que
ofereix internet: «d’aquesta
manera s’assegura una
igualatat d’oportunitats per
als professionals, que poden accedir a coneixements
sense haver de desplaçarse». També va destacar la importància de que cada professional compti amb un pla de
formació propi segons els
seus interessos. Pel que fa al
tema concret de la gestió sanitària va dir que seria necessari comptar amb un gestor
per a les imprevisions del dia
a dia i un altre per gestionar
el futur.
El conseller de Sanitat,
Eduard Rius va arribar amb
retard a l’acte, ja que que es
trobava a Barcelona en una

manifestació de rebuig contra
ETA per l’assassinat del regidor del PP a Sant Adrià del
Besós José Luis Ruiz Casado. El conseller va catalogar
d’encert el fet d’incloure
aquesta conferència dins els
actes de la Fira. Eduard Rius
va parlar també de planificació en la gestió sanitària: «el
sistema sanitari a Catalunya i tots els agents que la
configuren han apostat per
la contínua actualització i
poder fer front als reptes de
noves necessitats assistencials».
L’acte acadèmic de la Fira
va comptar també amb la
presència del president de
Foment de Fires i Mercats,
Pere Carles; la diputada Flora
Sanabra; el president del Consell Comarcal Josep Miserachs, la presidenta de la delegació a l’Anoia de la Cambra
de Comerç, Paquita Riba, a
més d’una nombrosa representació del consistori.

Dins els actes de la Fira
es van desenvolupar els ja
tradicionals Desfican’2000
Memorial Francesc Pol el dissabte i el XXVIII Concurs
Caní Ciutat d’Igualada Memorial Francesc Pol el diumenge. Aquests dos actes els
organitza el club Amics del
Gos d’Igualada.
La participació al Desfilcan va ser de gairebé setanta gossos. El guanyador, -un
exemplar d’alaska malamute
anomenat Silver, propietat de
Mar Campos Rodriguez- va
ser escollit pel sistema de jurat popular. Va haver-hi un
trofeu i record per tothom.
El diumenge, en la prova
puntuable pel campionat de

Catalunya, va haver-hi una
participació de dos-cents
trenta-set gossos de tota
mena de races, va resultar
guanyador absolut - best in
schow - el pastor alemany
Janed de Herr Kan propietat
d’Isabel Villaroya i Pérez.
D’altra banda el Club
d’Amics del Gos organitza un
curset d’obediència i educació social que començarà el
proper 1 d’octubre i es durà
a terme els diumenges al
matí a l’avinguda Mestre
Muntanent (Camp del festival
de globus). Les inscripcions
es poden formalitzar divendres al local social del club o
bé al mateix dia d’inici del
curset al camp. El curset
s’acabarà el 26 de novembre.
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Alcàntara, Guimaraes i Lecco,
participaren, altre cop, a la Fira
J.E.F.

Va ser un acte
representatiu la
convicció de
treballar per a
una Europa dels
pobles i de les
persones
J.E.F.

Igualada acollí, novament
les representacions oficials de
les localitats que estan agermanades amb la nostra ciutat.
L’acte de benvinguda va
tenir llloc, com ja va sent costum, el dissabte al matí al saló
de plens de l’Ajuntament, on
la corporació municipal els
acull en un acte institucional.
Després que l’alcalde, Jordi Aymamí afirmés que aquell
acte representa una convicció de treballar per una Europa dels pobles i de les
persones, es donà la paraula
a cadascun dels representants
de les localitats presents.
En primer lloc va ser Piergiorgio Andreoli, regidor de
Lecco, qui donà salutacions
personals del seu poble i qui
es congratulà d’aquests contactes, «que superen el nivell econòmic per incentivar,
encara més, les relacions
personals i dels patrimonis
culturals».
Francisca Abreu, regidora
de cultura de Guimaraes, no-

Representacions oficials de les ciutats agermanades amb Igualada presents a la Fira.

tificà la seva satisfacció per
estar per primera vegada a
Igualada, representant al seu
municipi,remarcant que «Portugal i Espanya havien estat molts anys d’esquena,
però que han fet esforços
comuns per anar junts i per

anar junts a una Europa, que
vol acabar amb la violència.
Una voluntat de tots els que
volen fer realitat una pàtria
més unida i democràtica».
Tot seguit, Cristina Barrigón, regidora d’Alcàntara, va
transmetre un record de part

del seu alcalde i expressà la
satisfacció que es té al sentirse acollit lluny de la terra. «És
el primer cop que vinc a
Igualada, però és com sentir-se a casa, tot i que la
distància és llarga, ja que
els fills d’Alcàntara són a

Igualada. Us esperem a les
nostres festes».
Giuseppe Maggni, del Comitè d’agermanaments de
Lecco, recordà la ja llarga història entre ambdues localitats
i
valorà
positivament
l’espontaneïtat, l’acolliment i
valors humans i professionals
que contínuament fan intercanvis.
Josep Marqués, president
de l’AAI, indicà que aquesta
era la Festa Major de
l’Associació dels Agermanaments d’Igualada, «que proporciona vincles intensos
interpersonals, portant a
taula els germans nostres,
amb qui mantenim relacions de tota mena».
Jordi Aymamí feu referència a les paraules de la representant portuguesa. «Cal fer
una reflexió sobre ETA, que
acaba d’atemptar contra
José Luís Ruiz. Són aquests
actes intolerants que cal
combatre, tot defensant la
pau dels pobles, amb uns
projectes i esforços comuns».
També hi fou present el
representant de Calcinaia
(Itàlia), Ricardo Malacarne.

Els
agermanaments
proporcionen
vincles intensos
entre els pobles
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Homenatge als avis anoiencs més ancians
J.E.F.

Com cada any, la Fira va
tenir un acte entranyable
d’homenatge a la vellesa. Un
acte personificat amb els agricultors més ancians de la comarca de l’Anoia.
En aquesta ocasió van rebre el reconeixement a la seva
ancianitat, la senyora Juliana
Aguilera Ruiz, de 91 anys,
de Vilanova del Camí i el senyor Jaume Torra Puig, de 91
anys, d’Òdena.
L’acte celebrat al saló de
plens de l’Ajuntament, va estar presidit per l’alcalde de la
ciutat, el qual va reconèixer
«l’esforç i la dedicació de
les persones que han viscut
una llarga vida plena de difícils moments, que no voldríem pas que s’haguessin
de repetir per les actuals
generacions».
Tot seguit, ambdós homenatjats reberen els obsequis
de mans de les autoritats locals, comarcals i de la Fira.
També reberen obsequis les
Pubilles i Dames d’Honor
d’Igualada, Òdena i Piera, presents en aquest homenatge

Sr. Torra Puig

Sra. Aguilera Ruiz

Hereuets i Pubilles,
la simpatia de la Fira d’Igualada

Fira d’Entitats,
al passeig Verdaguer

J.E.F.

La simpatia de la comarca
està representada a la Fira
d’Igualada per la tendresa dels
hereuets i pubilles de tots els
pobles, que vénen a oferir els
fruits del camp, durant la tradicional i solemne missa que
té per marc l’arxiprestal basílica de Santa Maria.
Després d’arribar, esmorzar, rebre la medalla del Sant
Crist, i gaudir d’un espectacle
infantil, a càrrec d’un animat
pallasso, els nens i nenes oferiren al rector de la parròquia
-Mn. Salvador Mundó, qui presidí l’Eucaristia, acompanyat
del diaca, Mn. Pere Roig- les
amarades cistelles amb els
productes de cada localitat,
mentres una representant
d’elles en feia l’oferiment oficial.
La missa comptà amb els
cants que anaren a cura de la
coral Noves Veus, de Capellades. La Pubilla de la Fira,
va tenir cura de fer una de les
lectures i un directiu del Foment de Fires i Mercats va fer
les pregàries.
Les autoritats locals i comarcals ocuparen lloc preferencial en la cerimònia religiosa, acompanyades de la
Diputada al Parlament, Flora
Sanabra, i de les representacions de les localitats agermanades amb Igualada: Guimaraes, Lecco, i Alcàntara.
A la sortida d’ofici els Hereuets i Pubilles feren una
desfilada, acompanyats dels
gegants i capgrossos de la
ciutat i dels grallers, així com
dels seus familiars més ínti-

Una de les parades de les entitats locals

Els hereus i pubilletes arriban a l’església gran

ms que gaudeixen de la seva
presència en un acte tan tradicional i important de la Fira
d’Igualada, enregistraments
en vídeo i fotografies donaran
constància d’aquesta participació. Seran documents familiars de gran valor per a les
generacions venidores.
També
assistiren
a
l’esmentada missa, ocupant
un lloc preferent al temple, les

pubilles d’Igualada, d’Òdena i
de Piera, acompanyades per
les seves respectives dames
d’honor, simbolitzant, també
els joves anoiencs i anoienques que van treballant per
l’engrandiment dels pobles de
la comarca, amb esperit de
superació i de progrés, lluitant
al costat dels grans, representats, també allí, pels dos avis
més ancians de l’Anoia

Al passeig Verdaguer va
endegar-se la tradicional Fira
d’entitats igualadines.
Les autoritats locals, el president de Fires i les representacions de les localitats agermanades, efectuaren una visita
oficial als diferents estands, on
entitats de casa nostra tenien
les seves ofertes.
Anotàrem la presència de:
la Unió de Pagesos, la Creu
Roja, Sindicat CGT, Associació
de Veïns del barri de Montserrat, Punts d’Informnació Juvenil, Coral els Verdums, Associació de malalts de ronyó,
(ALCER), Aqualata Sub, Institut Milà i Fontanals, Església
Evangèlica, Igualada Solidària,
Club de lleure La Clau i l’Antic
Gremi de Traginers, aquests
amb la presència d’un cavall.
Enguany, no eren tantes les

entitats
presents
en
l’esmentada Fira, que en
aquesta ocasió comptà, també amb la presència del Drac
d’Igualada, en l’estand on es
feia propaganda de la Trobada de Bestiari de la Catalunya Central, que tindrà lloc
el proper diumenge a la nostra ciutat.
Moltes de les entitats oferien ja participacions de la
loteria de Nadal.
També al passeig dedicat
a Mn. Cinto Verdaguer estava ple de parades de productes artesanals i venedors ambulants, que oferien els més
variats articles, des de catifes a pastisseria, passant per
moda, productes de neteja i
un llarg etc.
Molta gent acudí a visitar
aquest sector de la Fira.
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La V Setmana de la gent gran, en marxa
J.E.F.

JOSEP ELIAS FARRÉ

Aquest cap de setmana es
farà la cloenda de la V Setmana de la gent gran, organitzada per l’Ajuntament i la
Comissió de la gent gran.
Serà, avui divendres dia
29, a les 7 de la tarda, quan
al Teatre Municipal de
l’Ateneu tindrà lloc el Concert
de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia, sota la direcció
de David Riba, amb la solista
Anna Comelles (violoncel). Interpretaran obres de Schubert,
Saint-Sains i Elgar.
Demà dissabte, darrer dia
de setembre, a la plaça de
l’ajuntament,
tindrà
lloc
l’acostumat ball, a les 6 de la
tarda, amb el conjunt orquestra Fanny’s3
Com acte final, diumenge,
primer d’octubre, al teatre
municipal l’Ateneu, l’Agrupació
Teatral del Col.legi Bertran, de
Sabadell presentarà el drama
musical, amb més de seixanta actorsd a escena, Els Teixidors, de Gerhart Haupmann.
Acte inaugural
Va tenir lloc el dilluns passat, al Teatre Municipal
l’Ateneu, sota la presidència
de l’alcalde d’Igualada, Jordi
Aymamí; el 1r tinent d’alcalde,
Xavier Badia; Carles Tarrida,
regidor de Serveis Socials i
Salut, Magí Puig, de l’AUGA i
Jesús Brugués, de l’Escola
d’Adoberia d’Igualada.
Aymamí saludà els assistents, remarcant que amb
aquell acte es donava principi
a dos esdeveniments. Per una
part la V Setmana de la Gent
Gran i per altra el nou Curs
de l’Aula Universitària per a
Gent Gran de l’Anoia.
S’excusaren les assistèn-

Grup de participants en la caminada, ja a la plaça de l’Ajuntament, on foren obsequiats amb un sucamulla

cies, previstes en un principi,
de Francesca Cabrises Vilar,
presidenta d’AFOPA (Aula de
Formació de Persones Adultes), del president del Consell
Comarcal de l’Anoia, Josep
Miserachs, i del director de
l’Escola Superior d’Adoberia,
Jaume Solé.
Carles Tarrida, dirigí unes
paraules de salutació als participants, invitant-los a participar activament en tots els
actes previstos en la Setmana, en la qual enguany s’ha
inclòs una caminada, cercant
que hi hagin activitats per a
tots els gustos i preferències.
Reiterà el seu compromís
- expressat ja en el programa
de
la
Setmana
«d’augmentar la nostra
col.laboració i treballar per

Demà, i diumenge
podeu donar sang
Aquest cop tindrem dos
ocasions per a donar sang. La
Corporació Sanitària Clínic,
vindrà a Igualada, demà dissabte, dia 30 de setembre, a
la tarda, des de 2/4 de 5 fins
a 2/4 de 9 del vespre. El diumenge, dia 1 d’octubre, serà
des de les 10 del matí a les 2
del migdia.
És una innovació horària,
que no variarà, però, el lloc
de recollida, que serà com
sempre a les dependències
del Casal Interparroquial, al

passeig Verdaguer, 65.
És de creure que això farà
incrementar les possibilitats
d’augmentar el nombre de
donacions voluntaries.
Recordem, una vegada
més que «Donar sang és donar vida», ja que si tenim el
dret a rebre-la, també tenim
el deure de donar-ne.
La sang és necessària per
atendre a molts accidentats,
però també serveix per a
moltes persones amb problemes de salut.

millorar l’atenció a la gent
gran en els diferents àmbits
existents. Només d’aquesta
manera demostrarem reconèixer la tasca que feu i
heu fet».
Jordi Aymamí, després,
anucià l’inici del nou curs de
l’AUGA, «una aventura que
s’inicià l’any 1993 i que ara
la gent gran s’ha fet seu i
està ben viu. Una gent gran
-homes i dones- que s’han
fet grans i amb els quals
estem en deute i tenim
l’obligació d’ajudar-los a
continuar fent-se grans».
Posteriorment, Magí Puig
agraí als alumnes de l’AUGA
el seu interès demostrat en la
sol.licitud de determinats conferenciants, que procuren ferlos venir per donar les seves

explicacions. Es referí a les interrelacions entre socis de la
comarca que ja inclou diferents pobles de l’Anoia, i demanà al regidor de Serveis
Socials, ajut per a poder enregistrar vídeos de les xerrades, per tal de poder-les passar després pels centres
assistencials, per tal de que
els impedits puguin seguir
també el curs de l’AUGA.
Tot seguit presentà al professor de didàctica de la ciència de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc
Lozano Winterhalder, el qual
pronuncià una amena dissertació, acompanyada de diapositives, intentant contestar la
pregunta: Què sabem de la
vida a l’univers?
Dimarts va fer-se la cami-

Reunió mensual del grup d’Alletament
Matern
Demà, dissabte, dia 30 de setembre, a 2/4 de 6 de la tarda,
a la sala de la Ludoteca (plaça Sant Miquel, segon pis), tindrà
lloc la xerrada: Tornar a Treballar.
Els temes que es tractaran estaran orientats a solucionar
els problemes que sorgeixin en l’alletament entre les mares
assistents, i a l’orientació per a la realització d’un alletament
satisfactori.

nada popular que reuní un
centenar de persones, que
acompanyades de monitors de
la UEC i del Patronat
d’Esports, feren un recorregut
que des de la plaça de la
Creu, passà per Sant Maure,
Font Trobada, Creu del Maginet, entre altres indrets, i acabà a la plaça de l’Ajuntament
on els participants foren obsequiats amb un sucamulla.
El dimecres, a l’Ateneu, va
tenir lloc la tarda de dansa
amb l’Agrupació Folklòrica
Igualadina i Bitrac Dansa.
Per ahir, dijous, era prevista l’anada a Cardona, la
màgia de la sal, amb recorregut
per
les
antigues
instal.lacions mineres, transport amb vehicles miners de
la Vall Salina, dinar i visita a
la col.legiata de Sant Vicenç
de Cardona.
Els actes, com dèiem al
principi, continuaran aquest
cap de setmana, completant
una programació en la qual les
persones grans hauran pogut
gaudir d’actes lúdics, culturals
i esportius, en una demostració de reconeixement a les
persones que al llarg de la
seva vida han treballat per la
comunitat, en condicions ben
difícils.
En aquesta tardor, doncs,
la nostra ciutat ha volgut començar-la amb uns aires
il.lusionats i participatius i
d’agraïment en vers la gent
que ara pot gaudir d’un ben
guanyat descans.
La propera setmana donarem complida informació de la
resta d’actes que han configurat la cloenda d’aquesta
Cinquena Setmana de la Gent
Gran d’Igualada.

