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UNIÓ DE PAGESOS
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El govern reprimeix els
pagesos de l'Anoia

Pagesos anoiencs reben de valent amb la càrrega de la Policia Nacional, davant la central d'hidrocarburs de Barcelona
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Unió de Pagesos no des-
carta noves mobilitzacions si
no s'arriba finalment a cap
acord amb el govern central.

De moment, tal i com mostra
la fotografia, una delegació de
pagesos anoiencs va rebre de
valent en la càrrega que la

Policia Nacional va efectuar a
Barcelona.

Els efectes de la vaga dels
pescadors, pagesos i trans-

portistes s'han deixat notar
força aquesta setmana a
l'Anoia. L'aturada dels trans-
portistes es va seguir al cent

per cent, hi va haver manca
de combustible a totes les
gasolineres i és difícil trobar
encara peix fresc.

Més retard en
construir l'autovia

Dimarts tancarà tot
el comerç de l'Anoia

El Ministeri de Foment del
govern central ha anunciat
aquesta setmana un nou re-
tard en la construcció de
l'autovia de la N-II, en el tram
entre Santa Maria del Camí i
Cervera. Segons es deixa
entreveure a l'esborrany dels
Pressupostos Generals de
l'Estat, la carretera no es fi-
nalitzarà fins l'any 2004, és a 25 11 i 12

Les tres associacions de
comerciants de la comarca,
per una banda, i els sindicats
majoritaris, per l'altra, han
convocat per a dimarts 10
d'octubre un tancament i una
vaga general del sector del
comerç.

L'aturada es fa en protes-
ta per la llei del govern Aznar
d'ampliació de l'horari

dir, dos anys més tard del
previst. El passat mes de juny
Foment ja va anunciar un al-
tre retard.

La notícia ha generat no-
ves queixes entre usuaris de
l'Anoia i la Segarra, i la pro-
testa i indignació del Consell
Comarcal de l'Anoia, que de-
manarà explicacions.

d'obertura al públic dels esta-
bliments comercials.

En el cas de la patronal,
les tres entitats s'han posat
d'acord per primera vegada i
tot el comerç de la comarca
tancarà dimarts dues hores al
migdia. El personal contractat
dels establiments farà vaga
general durant tot el dia.
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LA BATALLA DEL GAS-OIL

Unió de pagesos reprendrà la protesta

M.VARELA / M.MARTÍ
En menys de dos anys (21

mesos), el gasoil B ha aug-
mentat en gairebé 38 pesse-
tes el litre. Cal dir que aques-
ta última xifra és molt
fugissera, en el sentit que
augmenta contínuament. De
totes maneres, actualment,
això significa un augment de
més del 80%. Si bé és cert
que també han incrementat el
preu la resta de carburants, en
el cas del gasoil B, aquesta
puja és molt més acusada.

Les conseqüències
I aquest augment de preu

es tradueix en un augment de
costos de producció i, en con-
seqüència, en una disminució
de la renda dels pagesos. A
més, cal emmarcar aquest fet
en el context agrari actual: en

Aquests últims dies s’han caracteritzat per les mobilitzacio-
ns de pagesos, pescadors i transportistes. Ja fa temps que el
col·lectiu d’Unió de Pagesos es queixa de la desmesurada puja
del preu del gasoil B, que és el carburant que han d’utilitzar els
tractors. Però, malgrat que el gasoil és la punta de l’iceberg,
són també molts altres aspectes que provoquen el trontoll, cada
cop més acusat, d’aquest sector estratègic. Per parlar de tot
això ens hem reunit amb els tres representants d’Unió de
Pagesos de la comarca, Ramon Maria Fitó, relacions amb prem-
sa i comunicació; Joan Vidal, el coordinador d’Unió de Pa-
gesos a la comarca, i Joan Estruch, el delegat d’aquest col·lectiu
a la comarca de l’Anoia.

els últims anys, les estadísti-
ques han confirmat: una bai-
xada continuada dels preus
agraris, una disminució dels
ajuts directes de la Política
Agrària Comuna (PAC) i l’evi-
dent disminució de la pobla-
ció agrària activa.

Els pagesos afirmen que
es troben en un estat d’inde-
fensió, ja que és injust tenir
els preus agraris intervinguts
i, en canvi, els carburants i fer-
tilitzants, liberalitzats; ells no
poden reflectir en els seus
productes agrícoles aquest
augment de costos de la pro-
ducció -els transportistes sí
que ho poden fer-.

Sector estratègic
Un dels arguments que té

més força és el fet de consi-
derar l’agricultura com un sec-

tor estratègic. Unió de Pa-
gesos exigeix que el Partit
Popular consideri el sector
agrari com a sector estratègic,
ja que ho és, de la mateixa
manera que ho són la pesca,
el transport marítim i el trans-
port aeri. Unió de Pagesos
argumenta que l’agricultura és
un sector estratègic perquè
-amb els preus baixos i inter-
vinguts- contribueix a frenar la
inflació, conté l’IPC, produeix
en suficients quantitats i as-

segura i garanteix el submi-
nistrament d’aliments a preus
raonables. Com a tal, hauria
de tenir el màxim de beneficis
fiscals i s’hauria de lliurar de
l’impost d’hidrocarburs.

Una llarga temporada
de mobilitzacions

Abans de divendres pas-
sat, quan es van produir mo-
bilitzacions conjuntes a nivell
de tot l’Estat Espanyol, els pa-
gesos ja havien protestat en
diverses ocasions per aquest
tractament injust del sector.
Ho explica el coordinador
d’Unió de Pagesos a la comar-
ca, Joan Vidal:

«En primer lloc, el pas-
sat mes d’abril -concreta-
ment el Dijous Sant- ja es
va realitzar una tractorada
de totes les comarques de
Barcelona que va culminar
a Calaf. Posteriorment, a pri-
mers de maig, es va dur a
terme una concentració a
Madrid a nivell de tot l’Estat
Espanyol -de la comarca hi
van assistir unes deu per-
sones.

El 19 d’agost i, aquest
cop a nivell comarcal, es va
fer una tractorada a Jorba i,
el 19 de setembre també es
van efectuar mobilitzacions
a nivell estatal. Concreta-
ment, una vintena de me-
bres d’Unió de Pagesos de
l’Anoia es van desplaçar a
Manresa. A Catalunya tam-
bé es van produir mobilitza-
cions a Tarragona  i Giro-
na».

Finalment, divendres pas-
sat, el 29 de setembre, els
pagesos van anar a per totes,
bloquejant totes les centrals
de distribució a nivell de tot
l’Estat. A Barcelona eren poc
més d’un centenar, fins que
van arribar els pagesos de
Lleida.

Segons explica el delegat
d’Unió a la comarca, Joan Es-
truch «va ser precisament
arrel de la concentració a
Manresa que a Lleida es van
posar forts i van començar
a bloquejars la Central Lo-
gística d’Hidrocarburs
(CLH), que és la central de
Repsol, Campsa i BP, l’oli-
gopoli que actualment domi-

na el mercat -subministra un
80% del gasoil a la provin-
cia de Barcelona. Llavors, la
Coordinadora d’Organitza-
cions d’Agricultors i Rama-
ders (COAG), es va reunir i
va decidir fer una mobilitza-
ció general a nivell de tota
Espanya el 29 de setembre.
Davant  d’aquesta decisió, a
Lleida van desbloquejar la
central que encara tenien
immobilitzada per fer-ho tots
alhora el dia 29».

Abans de la gran mobilit-
zació de divendres, dimecres
a la comarca es van convocar
dues assamblees informatives,
una a Tous i l’altra a Calaf,
en les quals els representants
d’Unió a la comarca van ex-
plicar les accions que es pre-
tenien dur a terme. El dia
abans, el coordinador i el de-
legat d’Unió de Pagesos a
l’Anoia van assistir a una as-
semblea intercomarcal a Bar-
celona.

Unió de Pagesos
no es conforma

El dia abans de les mobi-
litzacions, dijous, el Ministeri
d’Agricultura va intentar nego-
ciar amb les organitzacions
agràries de l’Estat. Val a dir,
en aquest punt, que la COAG
-que, segons remarca Ramon
Maria Fitó, «a Catalunya té
un 80% de representació i a
l’Estat Espanyol, un 50%»- i
l’Associació de Joves Agricul-
tors (ASAJA) -que a Catalun-
ya només té un 20% de re-
presentació-, havien elaborat
una plataforma conjunta per la
reivindicació de tota una sèrie
de millores en el sector.

Segons Joan Vidal,
«l’única cosa que el govern
estava disposat a concedir
eren uns incentius fiscals
però mai ha volgut parlar
d’una rebaixa efectiva del
preu del gasoil».

Per diferents motius, ASA-
JA va acceptar i va signar
però no ho va fer la COAG,
que va veure -tal com s’afirma
en les valoracions tècniques
urgents per part de la COAG-
que aquestes mesures que es
comprometia a adoptar el go-
vern no eren més una actua-
ció obligada, però que en cap

La policia nacional va fer apartar els tractors

A Barcelona, en el moment de la càrrega policial, hi havia un centenar de pagesos. Més tard van arribar els de
les comarques lleidatanes
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d’elles s’assumeix el com-
promís d’arribar a acords.

Les mobilitzacions del
29 de setembre

Davant de la negativa per
part del Govern Central
d’arbitrar cap mesura que su-
posi una baixada efectiva del
preu del gasoil agrícola, Unió
de Pagesos va informar en un
comunicat de premsa del 28
de setembre, que reprendria
les mobilitzacions l’endemà
tallant els accessos dels Cen-
tres Logístics d’Hidrocarcurs
de girona, Lleida, Tarragona i
Barcelona, tenint en compte
que COAG havia decidit fer-
ho en tot el territori estatal.

A conseqüència d’aquesta
declaració d’intencions per
part de la Coordinadora d’Or-
ganitzacions de Pagesos, es
va encendre l’alarma entre els
consumidors de carburant,
especialment a Barcelona, on
la situació semblava més pre-
ocupant a causa dels bloqueig
de les CLH per part dels pes-
cadors des d’aquell dilluns.

Membres de la Unió de
Pagesos es van concentrar
davant de les centrals de dis-
tribució d’hidrocarburs de Ta-
rragona, Girona, Lleida i Bar-
celona, per tal de bloquejar-ne
el subministrament, havent
pactat, però, uns serveis mí-
nims o realitzat una declara-
ció d’intencions en referència
a aquest tema, amb les auto-
ritats corresponents.

Poc temps després d’ini-
ciar aquest bloqueig, efectius
de la policia nacional van des-
plaçar-se fins als punts de

concentració a Barcelona,
Tarragona i Girona  i van dis-
soldre els manifestants utilit-
zant evidents mètodes repres-
sius i violents, i van acabar
amb la detenció d’alguns diri-
gents sindicals, i múltiples fe-
rits.

A Girona els mossos
d’esquadra van impedir el pas
dels tractors que anaven a
reunir-se amb els que ja des
de primera hora estaven con-

centrats davant de la CLH, i
excepcionalment, a LLeida,
els pagesos van poder estar
durant tota la jornada tallant
l’accés a la Central de distri-
dució.

Els representats d’Unió de
Pagesos de l’Anoia, com la
resta de dirigents del sindicat,
i gran part de l’opinió pública
han qualificat les càrregues
«com a vergonyoses i injus-
tificades» i han afegit que
aquestes «signifiquen un re-
trocés en l’avanç de la con-
secució i normalització de
les llibertats i els drets dels
ciutadans aproximant-se a
les circumstàncies de
l’època de la dictadura fran-
quista».

El Govern, en relació a
aquestes accions, va justificar-
se al.legant que els pagesos
no havien respectat els ser-
veis mínims, però tal com ha
afirmat Joan Estruch, «la ma-
joria de persones no
s’expliquen les causes que
van motivar les forces de
l’ordre a carregar contra els
pagesos que es manifesta-
ven, que estaven fent ús del
seu dret constitucional per
mirar d’aconseguir unes
mesures justes en benefici
del sector agrari».

A banda, Estruch recorda
que «les càrregues van ser
contra els pagesos i no con-
tra l’altre sector que es ma-
nifestava des de dilluns, els
pescadors» i explica que
«potser això es deu a que
els pagesos sempre han
estat més organitzats i han

protagonitzat més accions
reivindicatives que els pes-
cadors, i que això els con-
verteix en més  perillosos».

Joan Vidal, per la seva
banda, considera que la cà-
rrega s’explica per dos motius
principals: en primer lloc, con-
sidera que el no haver signat
els acords es va convertir en
una excusa perfecte per ca-
rregar contra els manifestants,
i en segon lloc, perquè els
pagesos van protagonitzar les
mobilitzacions en el moment
de més tensió i més alarma
social, ja que els pescadors
ja havien iniciat les mobilitza-

cions dilluns.
Es mantenen les

mobilitzacions
Tal com s’expressa en un

comunicat de premsa del pas-
sat 4 d’octubre, Unió de Pa-
gesos mantindrà les mobilitza-
cions per aconseguir,
definitivament, les rebaixes del
preu del gasoil. Per una ban-
da es pensa endegar una
campanya informativa per ex-
plicar quines han estat les pro-
postes del govern i el perquè
del desacord del sindicat,
paral.lelament COAG, com a
organització agrària que repre-
senta el 50% dels pagesos de
l’estat i el 80% dels de Cata-
lunya, sol.licitarà una reunió

amb José Maria Aznar, ja que
es considera que l’assumpte
afecta a diversos ministeris, i
instarà al ministeri
d’Agricultura, en concret, a
tornar a obrir el diàleg. Per
últim es manifesta que en cas
de no arribar a cap acord en
els pròxims dies, COAG ha
plantejat una aturada general
a finals del mes de novembre
i convocarà pel mes de no-
vembre una marxa amb sorti-
da des de tots els punts de
l’estat i arribada a Madrid.
Aquesta última mesura però
serà plantejada en el proper
consell nacional de la Unió de
Pagesos, que se celebrarà el
proper 14 de setembre.

Moment de la Càrrega policial. A la dreta, un dels agents colpeja a Joan Vidal, coordinador d’UP Anoia

Agents de la Policia Nacional en la seva arribada al port de Barcelona el passat 29 de setembre

si no arriba a un acord amb el Govern
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Robert Roset,
empleat de banca

Manuel Peinado, tèxtil Assumpta Carbona,
dependenta

Manel Morera, músic Ma. Isabel Puiggròs,
gènere de punt

José Fernández,
telefònic

Josep Domingo,
jubilat

Núria Senserrich,
Montepio tèxtil

Fernando Morales,
fuster

Joan Vendrell, tèxtil

Suposo que tenen les
seves raons. Si ara convoquen
vagues i aconsegueixen algu-
na cosa, millor.

Potser han perjudicat a
certa gent, però la causa
estava justificada.

Eduard Riba, mecànic

La vaga està bé, hi ha prou
motius per convocar-la. Si la
gent no protesta arribaria un
moment que farien el que
voldrien. El que rep sempre és
el de sota. Jo ho trobo bé i és
llàstima que la gent no hi
col·labori més.

Estic completament
d'acord perquè considero que
el que reivindiquen és prou
coherent i just. Però no crec
que des del govern central els
facin gaire cas, a més la
Generalitat tampoc col·labora.

El que em sap més greu
és la càrrega policial a
Barcelona contra una
manifestació pacífica. En el
segle XXI això representa un
retrocés grandiós. És
imperdonable, al cap i a la fi,
demanen amb tota la raó.

Si baixés el preu del gas-
oil tots aniríem millor. Pel que
fa a la policia, com sempre,
abusa del poder que té. Però
crec que la gent ho entén, s'ha
de col·laborar perquè és pel
bé de tothom.

Maria Mayor, jubilada

Està molt bé. Llàstima que
no ho facin tots a la vegada i
que no duri més dies, a veure
si s'arregla d'una vegada,
perquè aquesta gent ha de
viure d'això. Però com que els
del govern, quan s'acaba el
mes tenen el sou igual, tant
els fa.

Jo estic a favor dels
pagesos, no els falten raons.
Tot i així, hi ha gent que es
molesta perquè a ells no els
afecta tant i no en volen saber
res. Està bé que es queixin,
però amb moderació. I la
policia, sempre fan igual però,
al final només compleixen
ordres.

Consol Comaposada,
pensionista

Jo ho trobo bé perquè si
els apugen el gas-oil cada cop
més, hi surten perdent ells i
també nosaltres.

L'actuació de la policia,
nefasta. Sembla un retrocés a
la dictadura. No n'hi havia per
apallisar-los d'aquella manera.

Molt bé, tenen motius per
protestar i tots hi estem
implicats, en el fons. La
repressió policial de Barcelona
em va semblar indigne,
impresentable i tot el que
vulguis dir. Em sembla que ja
no estem en els temps en què
es donaven aquests casos.

És just que es queixin
sobre el gasoil perquè està
molt car i a ells els perjudica
molt. Però també crec que ens
hauríem de queixar la resta de
ciutadans, en tot cas.

És lògic que els pagesos
demanin el combustible més
barat perquè sinó no poden
treballar. I crec que la gent ho
enten bastant.

Crec que és lògic que es
queixin els pagesos però
llavors també ens hauríem de
queixar nosaltres. El que
passa és que perjudiquen a la
resta de gent, que també ha
de treballar.

Quan hi ha una injustícia
d'aquestes s'ha d'anar a totes
perquè és l'única manera de
solucionar les coses. El que
hem de fer és tenir paciència
i col·laborar perquè ens afecta
a tots.

Jaume Puiggròs,
jubilat

Aquesta gent lluiten per
una causa justa. Potser a
vegades es passen però arriba
un moment que s'ha de fer
perquè sinó s'arregla tothom
en paguem les conseqüèn-
cies.

LA BATALLA DEL GASOIL

I vostè, què hi diu?

Què en pensa de les mobilitzacions d'aquests dies?

MARIA VARELA/MONTSERRAT MARTÍ

No dubto que els pagesos
tindran les seves raons, però
aquestes mesures de protesta
perjudiquen a altra gent
perquè ho han paralitzat tot.

No els trec tota la raó,
perquè protesten per una cosa
justa, però tampoc crec que
la tinguin tota.

Francesc Miralles,
economista
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LA BATALLA DEL GASOIL

La vaga de transportistes i la manca de
carburant es va deixar sentir a l’Anoia
JORDI PUIGGRÒS

Igualada.- La vaga dels
transportistes des de dilluns i
fins dimecres, i la dels pesca-
dors i pagesos, especialment
la setmana passada, s’han
deixat sentir força a l’Anoia.
Tal i com explicàvem a
l’anterior edició, moltes benzi-
neres d’Igualada i comarca
van haver de tancar o alguns
dels dipòsits es van buidar
arran l’alarma general dels
conductors per la manca de
carburant. Des de dijous al
migdia, es van formar cues
inacabables a les estacions de
servei.

D’altra banda, la vaga dels
pescadors va propiciar que
moltes peixateries es quedes-
sin sense peix fresc, situació
que ha continuat aquesta set-
mana. Si bé alguns establi-
ments tenien peix procedent
del nord d’Espanya o de
França, la vaga de transpor-
tistes ha evitat que aquest
gènere arribés a les peixate-
ries, amb el conseqüent tan-
cament de les mateixes.

Seguiment
total a l’Anoia

La vaga dels transportistes
va mantenir pràcticament blo-
quejades les fronteres de Ca-
talunya amb França i moltes
empreses de transports, inclo-
ses totes les de l’Anoia, van
estar aturades els tres dies de
l’aturada.

El Comitè Nacional del
Transport, representant del 95
per cent del total del sector,
va desconvocar a primera
hora de dimecres l'aturada
estatal. La desconvocatòria
s'ha produït després de sig-
nar amb les patronals dels ca-
rregadors un acord que els
permetrà elevar una mitjana
del 10 per cent el preu que
cobren a aquestes empreses.

Després de la subscripció
d'aquest acord, el conjunt del
sector -incloses les empreses
de transport de viatgers-, re-
presentat per aquest comitè,
ha firmat amb el Govern es-
panyol el paquet de mesures
amb què l'Executiu pretén
compensar aquest col·lectiu
pels sobrecostos que supor-
ten a conseqüència de l'en-
cariment dels combustibles.

Aquestes compensacions
s'articulen mitjançant bonifica-
cions fiscals per una quantitat
total de 52.900 milions de
pessetes, i la concessió d'una
línia de crèdits 'tous' de
l'Institut de Crèdit Oficial (ICO)
a baix tipus d'interès.

Per part de l'administració
han subscrit l'acord el minis-
tre de Foment, Francisco Ál-
varez-Cascos, el d'Hisenda,
Cristóbal Montoro, i el secre-
tari d'Estat d'Economia, José
Folgado, en presència del
secretari d'Estat d'Hisenda,
Enrique Giménez-Reyna, el di-
rector general de Transports,

Juan Miguel Sánchez, i el di-
rector general de Tributs, Es-
tanislao Rodríguez-Posi.

Hisenda no creu que
l’acord afecti la inflació

El ministre d'Hisenda, Cris-
tóbal Montoro, va assegurar
ahir que l'acord subscrit entre
transportistes de mercaderies
per carretera i els carregadors,
que suposa la pujada del 10
per cent dels preus que
aquests col·lectius contracten,
no afectarà l'evolució de la
inflació.

Montoro ha explicat que "la
intenció del Govern amb
l'articulació d'aquestes me-
sures pactades amb els di-
ferents sectors afectats -
pagesos, pescadors i trans-
portistes- ha estat compen-
sar els sobrecostos derivats
de l'encariment del cru, mi-
tjançant la reducció de les
càrregues fiscals per evitar,
així, que aquests es traslla-
din als preus finals de mer-
cat". El titular d'Hisenda va
firmar amb el sector del trans-
port el paquet de mesures
compensatòries per l'encari-
ment dels combustibles.

A més, ha assegurat que
la bateria de mesures fiscals,
acordades amb el Govern i

aquests tres col·lectius profes-
sionals, valorades en conjunt
en 120.000 milions de pesse-
tes, "no només pretenen
pal·liar una situació conjun-
tural de sobrecostos, sinó
contribuir també a la moder-
nització de cada un dels
sectors afectats. L'estratè-
gia empresa pel Govern da-
vant el problema de l'alt cost
del combustible ha estat
compensar els sectors més
afectats, a la vegada que es
fomenta la modernització,
així com la tornada a taxes
més moderades d'inflació, al
2 per cent establert pel Banc
Central Europeu (BCE)", ha
conclòs.

De la mateixa manera, el
responsable d'Hisenda i Pres-
supostos ha explicat que els
120.000 milions que costarà a
les arques de l'Estat el paquet
de bonificacions fiscals pacta-
des amb els pagesos, els pes-
cadors i els transportistes per
compensar-los per l'encari-
ment dels carburants, "tam-
poc posaran en perill la con-
secució del dèficit zero
prevista en els Pressupos-
tos Generals de l'Estat
(PGE) del 2001".

Camions aturats a l’autopista A-7, abans d’arribar a la Jonquera

ASSOCIATED PRESS

Conrad Masagué, de Transports Masagué: «Amb
els diners que hem perdut, l’acord no té cap valor»

J.P.

L’empresari Conrad Masagué, al seu despatx de Vallbona

J.P
Vallbona.- Una de les

empreses de transport que
més ha patit la vaga aques-
ta setmana ha estat Trans-
ports Masagué, de Vallbona.
La flota de 40 camions de
l’empresa ha quedat aturada
a les seves instal.lacions des
de dilluns fins dimecres a la
tarda, quan es va desconvo-
car.

L’empresari Conrad Ma-
sagué ha explicat a LA VEU
que «l’aturada ha estat
maca, ja que s’ha fet sen-
se coaccions ni violència.
Ha estat un model a seguir,
tothom ha aturat el camió
perquè estava d’acord amb
les raons de la convoca-
tòria. Per tres dies de vaga
tots hi estàvem a favor,
però s’ha de deixar ben
clar que, amb els diners
que hem perdut, l’acord a
què s’ha arribat no té cap
valor».

Masagué, que realitza
serveis per tota Espanya i
l’estranger, considera que el
preu del gasoil continuarà
pujant. És més, opina que el
preu actual «està subven-
cionat. A casa em costa
124 pessetes el litre, i a la
gasolinera en val 120. Fa
uns dies, et feien uns des-
comptes interessants, de

manera que a mi em costa-
va 104, per exemple, i a la
gasolinera en valia 120. Ara
és més car que et portin el
gasoil a l’empresa». Tot ple-
gat vol dir que «el gasoil que
els ciutadans van a buscar
a  la gasolinera té aquests
dies el preu bloquejat. Se-
gur que el preu és més car,
però les marques petrolieres
el tenen, de moment, sense
pujar, davant tot el què està
passant». La problemàtica de
l’augment del preu del carbu-
rant té una raó simple, segons
l’empresari vallbonenc: «A
americans i àrabs tot això ja
els està bé. El problema és
que Europa és dèbil».

L’acord amb els carre-
gadors, una tonteria

Altra cosa són les decisio-
ns del govern espanyol, ja que
«per la via del decret no es
pot intervenir un mercat lliu-
re. Jo he de tenir llibertat
per poder contractar una cà-
rrega amb una fàbrica i pac-
tar un preu. Això és un mer-
cat lliure. El govern diu ara
que carregadors i transpor-
tistes han arribat a una en-
tesa i el preu pujarà un 10%.
Això és una tonteria, no es
poden dir aquestes coses».

També s’han aconseguit
beneficis fiscals, però

«s’haurà de llegir la lletra
petita. Jo, de moment,
m’hagués estimat més tre-
ballar que no  tenir aquests
beneficis, perquè m’hagués
sortit millor de preu. La
pressió fiscal dels transpor-
tistes tampoc és tan impor-
tant, en qüestió d’IAE, per
exemple. El que ens perju-
dica són els impostos del
gasoil, com a tothom».

L’IAE d’un camió tràiler pot
costar unes 30.000 pessetes,
un impost de circulació,
70.000, a la qual cosa cal afe-

gir-hi la renda i l’IVA, lògica-
ment desgravable. «Això, pel
servei que pot fer avui dia
un camió, és poca cosa. On
hi ha els veritables impos-
tos, insisteixo, és en el
gasoil. El transportista ha
d’assumir-los, de manera
que qui fa gots de plàstic,
si s’apuja el plàstic, ha
d’assumir-ho també. I si el
transportista això no pot
repercutir-ho en els seus
preus, per això hi ha un
mercat per dir qui ha de
continuar i qui no».



DD
SANTORAL

El Calaix
FARMÀCIES

ÀUDIO
Aparells per a sords

Tel. i Fax 93 805 04 79

*Dia 6 d'octubre
Sts. Bru, fundador; Emili, Cast, Marcel i Sadurní, mrs.
*Dia 7 d'octubre
Mare de Déu del Roser. Sts. Sergi i Bacus, mrs; Marc, papa
*Dia  8 d'octubre
XXVII del temps ordinari. Mare de Déu del Remei Sts. Simeó, profeta
*Dia  9 d'octubre
Sts. Dionís Areopagita, bisbe, mr; Joan Leonardi, fundador
*Dia 10 d'octubre
Sts. Tomàs de Villanueva, bisbe; Eulampi, mr; Paulí, bisbe
*Dia  11 d'octubre
Stes Soledat Torres Acosta, fundadora i Placidia, vgs. St. Germà, bisbe
*Dia 12 d'octubre
Mare de Déu del Pilar. St. Serafi, caputxí. Sta.Domnina, mr.

Dia  29 81.659 800.000
Dia  1 55.185 1.500.000
Dia  2 15.953 800.000
Dia  3  50.070 800.000.
Dia  4 34.900 800.000

Dijous, dia           28     915
Divendres, dia     29     026
Dissabte, dia       30     390
Diumenge, dia     1     559
Dilluns,  dia         2     165
Dimarts, dia         3     072
Dimecres, dia      4     689

Dissabte, 30-09-00
4-20-23-27-29-45

C: 7 R: 1
Dimecres, 4-10-00
   2-4-22-26-28-30
          C: 7 R: 9

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

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

OFICINA DE FARMÀCIA
 i ORTOPÈDIA DEL PILAR

Rbla. Sant Isidre, 55
IGUALADA

SERVEI D'URGÈNCIES

SERVEI OFICIAL

Siemens
Panasonic
TELEFONIA

Telèfon 93 805 51 11
Servei  d'Urgències Permanent

*Dia 6, Juvé
Av. Montserrat, 27
*Dia 7, Torelló/Adzet
P. Verdaguer, 82
*Dia 8, Adzet
Av. Barcelona, 9
*Dia 9, Secanell
Òdena, 84
*Dia 10, Soler
R. Nova, 1
*Dia 11, Bausili
Born, 23
*Dia 12, Torelló
P. Verdaguer, 82
(R): oberta dissabtes tarda

CECS

Animals recollits

Sant Joan Baptista, 51- 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 56 07 - Fax 93 804 47 92

SERVEI TÈCNIC: 904 100 088

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

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

OFICINA COMPTABLE-FISCAL-FINANCERA
ORGANITZACIÓ    ADMIN ISTRATIVA
ASSESSORAMENT GESTIÓ D'EMPRESES

ÒPTICA PILARdel

DEROIN SISTEMES DE SEGURETAT
CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES

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

És una llàstima que, podent
tenir una ciutat bastant neta,
haguem de suportar les bretola-
des d'uns grups, sortosament
reduïts, que ens embruten parets,
terra, etc.

Per exemple, a la plaça de
l'Ajuntament sovint hi veiem gent
que es passen hores i hores
menjant llavors de girasol, vulgar-
ment anomenades "pipes" i que
sense cap mena d'escrúpol llen-
cen les esclofes al terra deixant-
hi una mena de catifa que
l'endemà encara es pot veure.

Un altre exemple seria els
que enganxen propaganda en
llocs que no s'han fet per a
aquesta finalitat, com poden ser
les caixes de connexions de te-
lèfons, els senyals de trànsit, pa-
rets de cases que estan sense
habitar,etc.

Més exemples, els que pin-
ten amb esprais dibuixos i ana-
grames a les façanes de les ca-
ses o les pintades que conviden
vagues o els que, a parer seu,
es queixen d'alguna injustícia so-
cial, etc.

També es pot tipificar com a
bretolades d'aquest tipus les en-
ganxines que algun partit polític
adhereix als senyals de trànsit u
a altres llocs considerats com a

Servei Permanent - Telèfon 93 805 11 11 Truqueu al tel.  609922053. Demaneu per Francisco Martín

per Josep Jorba

SAGITARI
del 23-XI al 21-XII

CAPRICORNI
del 22-XII al 20-I

AQUARI
del 21-I al 19-II

PEIXOS
del 20-II al 20-III

LLEÓ
del 20-VII al 23-
VIII

VERGE
del 24-VIII al 24-IX

BALANÇA
del 24-IX al 23-X

ESCORPÍ
del 24-X al 22-XI

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

Estaran molt lluitadors i també
molt comunicatius. A la llar tro-
baran ajut i comprensió. Les se-
ves idees originals els poden
portar problemes. L'amor molt
favorable.

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

Magnífica setmana per a l'amor
i per a la lluita per assolir ob-
jectius a llarg termini.

Encara que a la llar hauran de
resoldre problemes, és una
bona setmana per tirar endavant
els seus projectes amb encert.

Estaran lluitadors i fins i tot una
mica agressius. Es comunicaran
bé amb els demès i a la llar tin-
dran un bon ambient.

Encara que sabran fer lluir la
seva personalitat, serà una set-
mana difícil en què hauran de
lluitar amb esforç.

Excel.lent setmana per utilitzar la
seva imaginació i la seva
originalitat. Sabran aprofitar la seva
personalitat encara que les lluites
seran difícils.

L'amor els portarà dificultats,
però en la resta de coses els
espera l'encert o l'èxit.

Excel.lent setmana per tirar en-
davant els seus projectes, en-
cara que en la comunicació amb
els demès hauran de superar
dificultats.

Setmana molt tranquil.la que
poden aprofitar-la per reposar i
restituir força.

Excel.lent ambient a la llar. Es-
taran molt comunicatius. Els
seus projectes toparan amb di-
ficultats. L'amor molt favorable.

Serà dificil que puguin expres-
sar els seus sentiments però
amb tot i això l'amor serà molt
favorable. Bons per a la lluita
sempre i quan no es deixin por-
tar per la imaginació.

 horòscop

El mussol que vigila

béns comuns.
Finalment no sabria dir què

és pitjor, si les capes de pintura
que la brigada d'obres de
l'Ajutntament dóna per tapar les
pintades d'uns que han volgut
deiar constància del seu poc ci-
visme o aquestes darreres. Ja
que amb molt bona fe, la brigada
pinta a sobre, però d'un color que
rares vegades s'hi assembla. El
millor seria tenir un conveni amb
una empresa de pintura que imi-
taria el color de la façana, altra-
ment la ciutat en quatre dies es
pot convertir en una gegantina
pintura de Mondrian.

Peso que fóra molt fàcil aca-
bar amb aquest poc respecte a
la propietat col.lectiva. Només
caldria fer responsable del dany
econòmic que representa a qui
s'anuncia o es refereix la pinta-
da, enganxada, etc i després de
fer-li pagar la multa, hauria de
restaurar el mal.

La policia sap de sobres qui
fa les pintades, i si són menors
d'edat, encara que no se'ls pu-
gui castigar en segons què, sí
que se'ls pot fer passar els ma-
tins i tardes de diumenge a la
comissaria, sempre però després
d'haver esborrat o reparat el
dany.
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Editorial

Acabem de viure el debat
de política general al
Parlament de Catalunya. En
aquest sentit el nostre és un
parlament molt similar a altres
parlaments amb estat.

El costum dels debats de
política general arrenca de la
tradició nord-americana del
debat de l'estat de la Unió. A
Espanya es diu debat del
Estado de la Nación; i per tot
arreu on hi ha debats similars
són el començament del curs
polític i el moment de saber
quins són els plans immediats
dels respectius governs.
També serveixen per calibrar
la magnitud dels problemes
pendents de solució que les
nacions tenen a l'horitzó.

Hi ha a qui l'atabalen tants
dies de debats televisats. En
canvi, a mi, és un tipus de
debat que m'apassiona, segu-
rament perquè marca les línies
informatives que vindran. Tant
m'apassionen aquests debats
que -i no és broma- els trobo
a faltar a nivell local i
comarcal.

Un altre CAT, si us plau
de la Unió. El que pretenem és que
cadascun dels anoiencs pugui decidir
lliurement si posa l'enganxina, quina hi
posa i on la posa.

No es tracta, pensem, de provocar
un enfrontament entre partidaris de la
E o del CAT. Es tracta únicament
d'expressar la matrícula, el que fins ara
ha expressat la inicial "provincial".

No es tracta de crispar a ningú però
tampoc és necessari amagar el nostre
legítim orgull de formar part d'un país
-Catalunya- que sempre ha acollit a tots
els éssers humans que han volgut
trobar-hi un lloc per viure.

Imatges del passat
Divendres ens varen tornar a la

retina unes imatges que ens crèiem
superades a Catalunya o més pròpies
d'un altra mena de país. La policia
antiavalots va colpejar amb contun-
dència uns ciutadans que exercien -
sense violència- el seu dret a protestar
pel constant encariment dels

Jaume SinglaA PEU PLA Jordi SanahujaCRÍTIQUES AMB HUMOR

M'agradaria que l'ajunta-
ment d'Igualada tingués també
un debat de política general.
Bé, en aquest cas seria debat
de política local. Ens donaria
ocasió de veure com es pen-
sen solventar els problemes
més importants que hi ha
damunt la taula: transport
públic, aigua, abocador,
capitalitat, relacions amb els
col.lectius professionals, inver-
sions públiques... També ens
donaria ocasió de saber qui hi
ha als escons de l'oposició -i
en alguns del govern- que tan
poc es deixen veure.

És clar que, posats a
visualitzar, segurament ens
adonaríem de l'escàs nivell
d'uns quants regidors.

Ara bé, posats a imaginar
el que podrien ser aquests
debats locals, us imagineu
com podria ser a Argençola?

A veure si els alcaldes o el
president del Consell Comarcal
s'animen a fer debats en
profunditat. Seran capaços?

carburants.
És evident que l'actuació de la

policia no és pas una inciativa del cos:
es deu, sense cap mena de dubte, a
ordres superiors que -com ha passat
altres vegades amb la mateixa
delegada del govern- en cas de dubte,
primer colpeja i després pregunta.

 Els pagesos de l'Anoia, com els de
la resta de Catalunya, fa anys que
veuen baixar les seves rendes del
treball. L'increment brutal del combus-
tible no solament els provoca
despeses, sinó que resta competitivitat
a la seva producció. Per tant, quan
pagesos, pescadors i transportistes
reivindiquen baixar el preus dels
carburants no ho fan exclusivament
per ells, sinó pel conjunt del país.

Fan malament els governants
reprimint a garrotades les protestes
dels pagesos de Catalunya. És amb
arguments i mesures que han de
convèncer, i no a cops.

Amb aquest exemplar us adjuntem
gratuïtament una enganxina amb els
dotze estels de la Unió Europea i la
llegenda CAT per posar a la matrícula
del vostre automòbil.

En aquesta ocasió no som els
primers en distribuir l'enganxina CAT.
Altres publicacions i algunes entitats
ja ho han fet dies enrere. Calia doncs
distribuir novament unes enganxines
que molts de vosaltres segurament ja
teniu? Creiem que sí.

 D'entrada no totes les enganxines
CAT són igual de reivindicatives. N'hi
ha que no tenen els dotze estels,
d'altres tenen un disseny de les tres
lletres diferent o altres variacions.

La que us facilitem nosaltres és la
més institucional de totes. És la que
considera Catalunya com una Nació
dins de la comunitat europea. És,
també cal dir-ho, la més perillosa des
del punt de vista de possibilitat de ser
multats precisament per la presència
dels estels que representen els estats
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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.

Certament ens movem en
una indefinició generalitzada
dels mercats, ni clarament a
l’alça ni a la baixa, ni tot el
contrari.

Els valors denominats
«directors» del mercat pel
seu carisma, pes i importàn-
cia dins de l’»estret» mercat
espanyol, on quatre valors ho
són tot, tenen un «encefalo-
grama pla» quant a la ten-
dència. El mercat esta inde-
finit i a curt termini, després
dels retalls d’aquestes darre-
res setmanes, és molt possi-
ble que es produeixin rebots
a l’alça de certa entitat però
d’escassa durada i nul.la uti-
litat per orientar sobre la
definitiva tendència del mer-
cat.

La setmana passada vaig
comentar sobre un gràfic de
barres mensuals que, en
principi, malgrat la indefinició

actual, la tendència a llarg ter-
mini sembla que té aparences
de ser baixista. No obstant, a
pesar d’això, el mercat en teo-
ria pot encara pujar, baixar,
tornar a pujar, quedar-se pla
o inclús, provocar, per la seva
evolució, la ruptura de les pre-
diccions baixistes amb una
brillant actuació.

A curt termini, Gas natu-
ral, B. Popular, Telefónica,
Repsol, Terra entre d’altres),
podrien tenir el seu moment
de glòria, encara que, compte,
de donar-se, aquesta podria
ser efímera i només aprofita-
ble pels operadors a curt ter-
mini, ràpids i àgils. D’actuar a
través d’un banc, en principi,
abstingui’s, doncs llevat que
a través d’internet pugui tenir
a temps real, el seguiment a
través del sistema telefònic és
complexe, ja no diguem el de
la tradicional finestreta.

Ràpids i violents
«rebots» a curt

termini

La connexió Iguala-
da-Lleida en tren

Els Amics del Ferrocarril
de la comarca de l’Anoia se-
gueixen amb interès els tre-
balls que l’actual alcalde
d’Igualada, Jordi Aymamí està
duent a terme demanant un
enllaç ferroviari Martorell-Igua-
lada per enllaçar amb els fe-
rrocarrils de la RENFE cap a
les terres de Ponent, via Llei-
da.

El conseller de Política
Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalun-
ya, senyor Pere Macias, en
unes declaracions que va fer
dies passats va dir que el fet
que es demani una connexió
des de Martorell a Igualada-
Calaf o Sant Guim per poder
enllaçar amb la línia estatal
RENFE és una «bestiesa» i
continua dient: que ell és un
amant dels ferrocarrils i que
s’està barallant perquè es fa-
cin noves línies i es racionali-
tzi el servei i que el camí Llei-
da-Barcelona creu que és
clarament la línia de l’AVE i
que el problema és com re-
soldre la línia Manresa-Calaf-
Lleida i que creu que té una
gran potencialitat com a línia
de rodalies, però no d’accés
a Lleida.

Nosaltres creiem que
aquesta línia l’ha de resoldre
la companyia RENFE i conti-
nuem creient que la solució
més factible seria la que do-
cumentalment vàrem presen-
tar-los un estudi molt docu-
mentat que des de Martorell
passés per Igualada, per en-

llaçar amb els seus trens a
Sant Guim de Freixenet amb
el traçat Manresa-Lleida.

Estem molt contents que la
línia del nostre carrilet estigui
quasi col.lapsada: això vol dir
que la nostra lluita, l’any 1977
quan la comarca va realitzar
la caminada de Martorell a
Igualada per salvar-lo del
Reial Decret de supressió, va
servir perquè la Generalitat de
Catalunya l’hagi millorada i
continua volent-la encara mi-
llorar més.

Per acabar voldríem dir-los
que el 12 de gener del 1989
vàrem reunir-nos a
l’Ajuntament de Tàrrega els
alcaldes de Martorell, Iguala-
da, Cervera, Tàrrega, Molleru-
sa i un representant de
l’ajuntament de Lleida i dife-
rents presidents dels embrio-
naris consells comarcals i que
l’opinió de l’alcalde de Mo-
llerussa, senyor Josep Grau
entre d’altres, compartien
aquestes opinions i que el tra-
jecte proposat, coincidint amb
les futures autovies Lleida-
Cervera-Igualada-Martorell
era l’antic Camí Ral conside-
rat el trajecte més curt per co-
municar Barcelona amb Sara-
gossa i Madrid.

En aquesta convocatòria
que vàrem signar tots els
abans esmentats, també es
demanava que l’AVE passés
per la comarca de l’Anoia.

Francesc Vila i Almirall

Indignació,
impotència!!

Això és el que vaig sentir

quan, quinze dies abans de
començar el curs, em varen
comunicar que l’Escola Muni-
cipal de Música de Vilanova
del Camí es tancava, deixant
a alumnes i professors al ca-
rrer.

Motiu: la falta de pressu-
post per regularitzar la situa-
ció administrativa.

La ràpida intervenció dels
indignats pares va salvar, en
part, la desesperada situació.

Al Sr. Vich se li va ocórrer
la «brillant» idea de fer un
conveni amb l’Escola Munici-
pla de Música d’Igualada.

D’acord Sr. Alcalde, el seu
discurs davant els decepcio-
nats pares fou molt bonic,
però va ometre afegir quelcom
molt important: que deixava al
carrer, sense treball, als pro-
fessors que durant nou anys
uniren els seus esforços per
intentar que del no res, aques-
ta escola assolís un alt nivell
musical. Així ha estat. Els
alumnes presentats a la Pro-
va d’Accés al Grau Mig supe-
raren aquesta amb altes qua-
lificacions.

Crec que és una acció
«vergonyosa» però sembla ser
que a l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí no coneixen el
significat d’aquesta paraula.

Mònica Carbajal i
Castellà, professora de

música

Residència assistida.
Primeríssima necessitat

Som molts els igualadins
que estem esperant això tan
important i urgent per Iguala-
da.

Diu el diari que un grup de
capitalistes, juntament amb
l’Ajuntament volen fer un ho-
tel a Cal Font.

Jo vull felicitar el senyor
Marcel Ferrer per la carta del
dia 22 de setembre on diu que
és vergonyós haver d’esperar
que una persona mori per
poder ocupar el seu lloc: això
és la realitat.

La Residència del Pare Vi-
laseca hi ha 60 persones re-
sidents i 60 més en llista
d’espera.

És molt trist els que viuen
sols; no tothom té la possibi-
litat de poder-los cuidar. Sort
de Càritas i dels seus volun-
taris que els porten un dinar
calent.

Ni l’anterior ajuntament ni
el d’ara no han fet res per
aquest gran problema que és
la vellesa. Esperem que re-
flexionin.

M.C.

Senzillament
Sovint la persona, per la

seva condició humana, té més
o menys tendència a compli-
car amb enveja, gelosia i pro-
tagonisme les senzilleses ha-
bituals.

A vegades, aquesta ma-
teixa condició t’ofereix trobar
persones amb habilitat de
transformar precisament les

La majoria de moviments
de la generalitat dels valors
són plans o baixistes, doncs
no existeixen incentius a la
vista, més aviat tot el con-
trari que animin el mercat
que es troba temerós i, en
conseqüència, retret, per la
qual cosa, de donar-se
aquests rebots (que ja ho
veurem) seran això, mers
rebots en un mar
d’incerteses. Per això s’ha
d’estar a punt per si es pro-
duïssin.

En prinicipi, de donar-se
el rebot podria tornar a em-
pènyer l’íbex per damunt
dels nivells de 11.300-400. Si
no es donés la mirada
l’hauríem de tenir als 10.600.

La millor solució a curt
termini i l’opció més cohe-
rent, en aquest moment i fins
que es defineixi la situació...
liquiditat.

coses més senzilles, amb un
ventall de records, d’il.lusions
i emocions.

Aquest cap de setmana fou
un d’aquests dies.

Procuraré guardar amb
gran estima el vostre record i
el bon nom del que represen-
ta per a mi l’Agrupació Fol-
klòrica Igualadina.

A tot.
I a tots, Gràcies.

Rosa M. Diaz i Farré
30 i 31-09-00

L’hospital de dia de
la Clínica Sant Josep

Per espai de quasi cinc
mesos he assistit, tres dies a
la setmana, a l’Hospital de Dia
de la Clínica de Sant Josep.
És un centre de recuperació
per a persones que pateixen
alguna limitació arrel d‘una
greu malatia o d’un accident.
L’equip de bons professionals
que té cura de l’esmentat cen-
tre, és formidable. Als seus
indiscutibles coneixements,
cal afegir-hi la qualitat huma-
na eficient a tots nivells. Sem-
pre riallers i amables, amb
inesgotable paciència, envol-
ten d’un caliu familiar a les
persones que tenen a prop
seu.

Vull doncs donar el meu
testimoniatge de gratitud i sin-
cera amistat, per tot el que he
rebut d’aquest magífic equip.
gràcies amics!.

M. Dolors Figueras
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Un esdeveniment d’entre
els actes de la passada Fira
de Setembre m’empeny avui
a fer unes reflexions. En con-
cret fou l’acte acadèmic que
es portà a terme al Saló de
Sessions de l’Ajuntament
d’Igualada i que consistí en
una conferència promoguda
per la Filial de l’Anoia de
l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques i que pronuncià el sen-
yor Albert Jovell.

El conferenciant anà esqui-
txant tota la seva dissertació
amb matisos d’ironia que la
feren ben atraient, i acabà la
xerrada explicant un acudit
que deixà tots els oients amb
un somriure a la cara. Preci-
sament aquest mateix acudit
que el Sr. Jovell referí als
consultors del sector, jo feia
poc que l’havia escoltat re-
ferint-se, però, als polítics.

Com que vull reflexionar
sobre el seu missatge,
l’exposaré: «Diu que hi havia
un pastor amb un ramat
d’ovelles pasturant, quan de
sobte hi arriba un cotxe amb
un senyor. Aquest baixa del
vehicle i, després de saludar
el pastor, li diu: us voldria
proposar una juguesca; si en-
devino quantes ovelles hi ha
al vostre ramat me’n donareu
una! El pastor arronsa les
espatlles, i li diu que sí. Al cap
d’uns moments, després
d’haver fet anar calculadores
i ordinadors, el senyor li etzi-
ba triomfant: hi ha 2.349 ove-
lles! Caram, ho heu encertat,
diu el pastor. Ja us podeu en-
dur una ovella. Però quan el
senyor ja s’enfilava al cotxe
amb l’animal, el pastor el cri-
da: Escolteu, bon home, ara
us proposo jo una altra ju-
guesca! Em tornareu la bèstia
si jo encerto la feina que feu.
Una mica astorat el senyor li
accepta el tracte. I llavors el
pastor, tot sorneguer, li diu:
sou un polític! Doncs sí, li res-
pon tot intrigat el senyor, però
com ho heu endevinat, m’ho
voleu explicar? Doncs per tres
característiques que ho han
fet ben evident: heu vingut de
sobte sense que ningú us
demanés ni us esperés; m’heu
dit una cosa que no
m’interessava gens i que jo ja
sabia i, precisament d’entre
les 2.349 ovelles que tinc, heu
hagut d’anar a escollir el
gos!».

Normalment els acudits fan
riure perquè les persones que
els escolten veuen, d’una

manera quasi sempre exage-
rada, però noten i senten en
la caricatura matisos de la rea-
litat. És per això que, a part
de la broma i la llicència que
m’he permès en repetir
l’acudit, voldria reflexionar
sobre les tres característiques
negatives que s’hi atribueixen,
i a la possibilitat, forma i ne-
cessitat de fer canviar la mal-
mesa imatge generalitzada de

les persones que ens dedi-
quem a l’activitat política.

Quines característiques
denuncia el pastor? Inopor-
tuns i prescindibles, inneces-
saris i poc preparats. Quina
reflexió se’n pot extreure?
Doncs que cal fer un tomb a
aquesta percepció de les per-
sones envers la classe políti-
ca, a base d’una obertura al
diàleg, a la confiança i a la

predisponibilitat.
No cal pontificar sobre la

necessitat de la política, dels
polítics i de la classe política.
D’alguna manera s’han de
gestionar i fer funionar les
coses comunitàries, i el siste-
ma democràtic és, sense dis-
cussió i sense permetre cap
dubte, el millor i el més just.
Una altra cosa, però, són les
persones. Recordem allò de
«pagar justos per pecadors»
o «l’hàbit no fa pas el mon-
jo», però, a qui vas a buscar,
en qui penses quan tens un
problema, un dubte o una an-
goixa? A qui vols traspassar
un suggeriment o una idea
que creus que pot ser enriqui-
dora i ajudar a la col.lectivitat
del teu entorn social? Doncs
en aquell amic o persona que
t’ofereix confiança perquè té
les condicions de formació per
entendre-ho i raonar-ho, i que
saps que vol i pot ajudar.

Doncs aquesta és la fór-
mula per desmitificar l’acudit:
que la classe política es for-
neixi de persones amb una
cada vegada més profunda i
sòlida formació i preparació
tant a nivell d’estudis com
d’experiència en el món em-
presarial i social, vaja que sa-
piguen triar ben bé i distingir
una ovella d’un gos d’atura.
Que estiguin oberts, amb es-
perit i actitud, al diàleg i a la
confiança, i així, com a
col.laborador, en cada mo-
ment sabran allò que interes-
sa els seus conciutadans, que
no serà les ovelles, que prou
sap cada amo quantes en té,
sinó com fer-les més produc-
tives, ampliables, sanes i, en
definitiva, que rendeixin és i
millor. I amb aquestes condi-
cions de persones capacita-
des, i sempre disposades a
oferir aquesta capacitat, per
sumar, millorar i ajudar, evi-
dentment esdevindran perso-
nes necessàries, en qui to-
thom pensarà i anirà a buscar
quan tingui quelcom a cercar
o oferir. Cal que tots junts,
amb tasca pedagògica de
col.laboració i també de de-
núncia, promoguem aquests
polítics que no suggereixin
més tipus d’acudits càustics
com el que tan bé va explicar
el Sr. Jovell, i que a mi m’ha
servit per treure’n aquestes
lletres.

Flora Sanabra i Villarroya
Diputada al Parlament

Reflexions pedagògiques
entorn d’un acudit Jordi

Puiggròs

La comarca
dels crus

De tant en tant, suposo
que com a tothom, em ve a
la memòria el poc temps,
per fortuna, que em va to-
car viure a la mili. La base
militar de Sant Climent Ses-
cebes, prop de la Jonquera,
era un espai de ciment i
carrers on a totes hores s’hi
formava una mena de socie-
tat que l’únic que volia era
treballar el mínim possible,
augmentar l’egoisme fins a
valors incalculables, evitar el
màxim carregar-te el mort, i
sobreviure de la millor ma-
nera el temps que quedava
de la suau però insistent
tortura que suposa perdre el
temps en una cosa que no
t’agrada.

Lògicament, la feina que
ells volien havia de sortir. La
clau de tot plegat era qui
finalment se la carregava a
sobre. A qui li tocava el
mort. Per fortuna de molts
de nosaltres, sempre hi ha-
via el cru de torn que pas-
sava pel sedàs de l’estúpid
i xulo capità de la compan-
yia. I, el bo del cas, cru ell,
és que mai protestava. Era
un bon jan, fins i tot ens en
fotíem, però el paio feia la
feina. El miraves, quan tor-
nava, i encara tenia valor
per riure. A vegades penso
que ni se n’adonava, de com
li prenien el pèl. Però anava
bé, és clar.

A la companyia erem 41
soldats, tants com tantes
comarques té el país. A la
companyia, un manava i tres
o quatre ho feien veure, tal
ment com passa en aquest
país. A la companyia tots
«xupàvem» guàrdies de tant
en tant, per contribuir amb
la nostra quota de solidari-
tat amb els que manaven,
talment com fan totes les
comarques amb allò que,
diríem, ningú no vol. Però a
la companyia teníem la sort
del cru de torn, que s’em-
passava tot el pitjor, espe-
cialment la neteja de letri-
nes. Allí on hi havia
porqueria, hi era el cru de
la companyia. Era l’expert.
Un dia va fer un crit amb un
fileret de veu, però és clar,
ni se’l va sentir.

Es deia Anoia.
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Acord unitari del comerç per tancar
dimarts en protesta pels nous horaris

IGUALADINESIGUALADINES

 Totes les botigues de la comarca tancaran dimarts de 12 a 2 del migdia 

JORDI PUIGGRÒS
Totes les associacions de

comerç de l’Anoia s’han po-
sat d’acord per primera vega-
da. Tal notícia ha vingut pro-
vocada pel «decretazo» del
govern Aznar sobre l’ampliació
d’horaris comercials, que per-
met als establiments passar
d’obrir 72 hores a la setmana,
a 90, amb el conseqüent per-
judici per al petit i mitjà co-
merç. L’acord, que es va do-
nar a conèixer dimecres en
una roda de premsa conjunta
a la Unió Empresarial de
l’Anoia, farà que el proper di-
marts, 10 d’octubre, tots els
comerços de la comarca tan-
quin de 12 a 2 del migdia. Es
dóna la circumstància que, pel
mateix dia, els sindicats ma-
joritaris també han convocat
una vaga general de 24 hores
a tot el comerç del país.

Jordi Martínez, president
de la UBIC, Carlos Fernández,
de l’ACI de Vilanova del Camí,
i Josep Grados, dels comer-
ciants de Montbui, van com-
parèixer dimecres davant la
premsa per anunciar un acord
«històric»: la unió del comerç
anoienc per un objectiu comú.

Manifest dels
botiguers anoiencs

Els comerciants han elabo-
rat un manifest, que serà pen-
jat a totes les botigues a par-
tir de dilluns, en el qual
s’exposen les raons del tan-
cament durant dues hores. El
manifest té quatre punts, i
argumenta que el tancament
es fa «perquè -el nou decret-
fa impossible el descans
setmanal, perquè no hi ha
raons econòmiques que jus-
tifiquin la reforma, perquè
va en contra del model so-
cial vigent, i perquè el con-
sumidor no podrà escollir
lliurement». Els comerciants
anoiencs consideren que la
nova llei, atés el caràcter fa-
miliar dels negocis, es farà
impossible el descans setma-
nal i la vida amb la família, a
més del fet que, quan la jor-
nada laboral té tendència a
disminuir, al comerç se li aug-
menta, la qual cosa «signifi-
carà el tancament de molts
establiments comercials».

Per als botiguers de la co-
marca, el comerç no és infla-

ARXIU

La plaça de l’Ajuntament, centre neuràlgic del nucli comercial d’Igualada. Els comerços tancaran dimarts al migdia

cionari, i les enquestes de-
mostren que els consumidors
estan a favor del comerç urbà.
«El comerç dóna vida, llum
i moviment a les ciutats,
evita la desertització dels
barris i és una garantia con-
tra la delinqüència, i contri-
bueix a la neteja de les ciu-
tats», diu el manifest. Alhora,
els comerciants diuen que «la
desaparició de petits boti-
guers  limitarà la llibertat del
consumidor, aquestes me-
sures només beneficien les
grans superfícies, i el co-
merç de proximitat garanteix
la satisfacció immediata de
les necessitats de consum».

Decisió irreversible
El president de la Unió de

Botiguers i Comerciants
d’Igualada (UBIC), Jordi Mar-
tínez, va explicar durant la
roda de premsa que «l’acord
ha estat unitari, i irreversi-
ble. Passi el que passi fins
dimarts, nosaltres tancarem
dues hores». Per la seva
banda, Carlos Fernández, de
l’ACI vilanovina, «ja era hora»

que hi hagués un acord de
totes les entitats comercials de
la comarca. «Com a empre-
saris petits, tenim inquietud
pel decret llei. Algun gest
havíem de fer. No sabem
quina resposta ni garantia
de suport donarem a la res-
ta del país, però s’havia de
fer alguna cosa. Ha costat
molt, però ho hem aconse-
guit». Per a Fernández, tot i
la desconeixença de «fins on
arribarà tot el que s’està fent
contra la nova llei d’hora-
ris», el més important ha es-
tat «asseure’ns tots els co-
merciants de l’Anoia en una
mateixa taula. Tant de bo
això produeixi fruits en el
futur, nous projectes en-
grescadors».

El president de l’ACI va fer
una advertència als botiguers
que representen les associa-
cions. «Que ningú pensi que
nosaltres som el mocador
per anar a plorar. Som l’eina
que s’hauria de fer servir
per treballar en diferents
camps respecte els proble-
mes del sector. El camí

l’hem de fer al costat
d’aquests que sempre estan
plorant». La nova llei
d’ampliació d’horaris «és prou
preocupant com per fer el
camí tots junts».

Tancament, no vaga
Martínez va aclarir que el

tancament dels propietaris
dels comerços anoiencs «no
té res a veure» amb la vaga
general convocada pels sindi-
cats «tot i que, és clar, mol-
ts dels objectius són co-
muns».

Els comerciants, per boca
de Carlos Fernández i Josep
Grados, van voler deixar molt
clar en tot moment que «no-
saltres no fem cap vaga,
simplement és un tanca-
ment. El comerç no ha con-
vocat cap vaga. Una cosa
són els propietaris dels co-
merços i una altra cosa és
una reivindicació laboral
dels treballadors del sector
que, lògicament, també es
veuen perjudicats per la llei,
ja que es poden perdre mol-
ts milers de llocs de treba-

ll».
Jordi Martínez, que repre-

senta 350 comerços de la
capital de l’Anoia, va afegir
que «esperem que la respos-
ta del comerç anoienc sigui
del 100%, és a dir, que to-
thom tanqui des de les 12
del migdia fins les 2 el pro-
per dimarts». El president
dels botiguers igualadins va
afirmar que «alguna cosa es
farà» per a que «es noti força
la nostra protesta, tot i que
cal dir que això ja és molt
seriós i segons quines co-
ses no es poden fer», en
relació a la protesta del pass-
at mes de juny.

Vaga patronal
i vaga laboral

Carlos Fernández, de
l’ACI, va insistir en què la
vaga convocada pels sindica-
ts és «una vaga laboral, no
una vaga patronal. No en-
trem ni sortim en aquest as-
sumpte. Podem convergir en
un punt donat, però és se-
gur que la seva actitud no
és la nostra. Puc estar
d’acord amb ells, però jo no
puc estar afiliat a un sindi-
cat, perquè també soc em-
presari. No hem de barrejar
les coses. Qui va en contra
de la llei d’horaris és
l’empresari autònom del
comerç, que som la majoria.
Els treballadors, represen-
tats pels sindicats, també ho
estan, però perquè hi ha
temor a perdre la feina».
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Els sindicats demanen als ciutadans
que no comprin res el proper dimarts

A CUA D'ULL! per Capdevila

En aprovar per decret la
polèmica ampliació dels hora-
ris comercials, el Govern ha
privat als ciutadans de
l’inel.ludible debat polític i
social que correspon a un
sector estratègic com el co-
merç. Aquest menyspreu cap
a la democràcia participativa
contrasta amb la inquietant
permeabilitat de l’Executiu a
les pressions dels grans grups
de distribució comercial. Sen-
sible a les mateixes, el gabi-
net del senyor Aznar no ha
tingut manies en utilitzar els
objectius oficials de contenció
de la inflació i foment de la
competitivitat com a coartada
legitimadora de tan despiada-
da agressió a la justícia i be-
nestar socials.

No mereix altre qualifica-
tiu una desregulació que és a
tota llum innecessària, ja que
no només devalua una norma
consensuada (Llei 2/96) que
s’havia mostrat com un instru-
ment molt eficaç per estabilit-
zar un sector fins llavors molt
inestable sinó que, segons de-
mostra el baròmetre del CIS,
la majoria dels consumidors
desestima l’obertura domini-
cal.

Amb tot, els majors perju-
dicats per la ceguesa social
d’aquest Govern serem una
vegada més els treballadors.
L’ampliació dels horaris
d’obertura setmanal a un mí-
nim de 90 hores degrada la
qualitat del treball, dificulta la
conciliació entre el nostre
temps familiar i laboral (en el
comerç treballen més d’un
milió de dones) i deteriora
models de vida i hàbits socials
arrelats a la població.

El descans dominical que
intenten suprimir, a més
d’element indispensable de
cohesió social, és un dret la-
boral irrenunciable que empa-
ren totes les legislacions del
món i amb especial zel
l’europea.

La campanya de mobilitza-
cions amb què hem respòs a
tal despropòsit -la culminació
de la qual és la convocatòria
de vaga general en el comerç
prevista per al 10 d’octubre-
no és, per tant, ni infundada,

ni desproporcionada, ni es-
tèril, com s’apunta malinten-
cionadament i mesquinament
des d’alguns sectors. Es
basa en el nostre ferm i irre-
ductible compromís amb la
defensa dels drets dels tre-
balladors. Drets com el tre-
ball, l’oci o la convivència
familiar que ara es veuren
sèriament amenaçats.

Perquè confiàvem en el
contrari, censurem enèrgica-
ment que el govern del PP,
amb l’arrogant autosuficièn-
cia amb què gestiona la seva
majoria absoluta, hagi bara-
tat el consens polític i social
arribant gràcies a l’anterior
legislació a la parcialitat i el
«rodillo» polític.

Per tot això solicitem a les
Comunitats Autònomes que
en virtut de les competències
que els corresponen en ma-
tèria de comerç interior i
d’acord amb les associacio-
ns empresarials i sindicals
més representatives facin
inviable, en la pràctica,
l’apliació de tan nociva me-
sura.

Treballem per aconseguir
un sector equilibrat, compe-
titiu i solidari, que generi
prosperitat i benestar social,
que satisfaci per igual les ne-
cessitats d’empreses, treba-
lladors i consumidors, d’aquí
que manifestem la nostra
pública disconformitat amb la
imposició arbitrària i interes-
sada del nou règim d’horaris
comercials; i sense perjudici
de continuar buscant en
l’àmbit del diàleg social alter-
natives sectorials negocia-
des, emprendrem les accio-
ns que calguin per
aconseguir la derogació del
decret esmentat.

Mai abans una decisió
governamental havia suscitat
un refús tan clamorós i ge-
neralitzat entre partits polí-
tics, empresaris i sindicats,
però és lògic que així sigui
quan es comercia amb famí-
lies, amb treball, amb drets.
No és de rebut i ho saben.
S’estan equivocant.

UGT-CCOO-USO-
FETICO

Manifest sindical
 UGT i CCOO

esperen que la
vaga general del
dia 10 sigui
també un èxit a
tota l’Anoia 

JORDI PUIGGRÒS
El proper dimarts, 10

d’octubre, els sindicats majo-
ritaris d’Espanya han cridat a
la vaga general del sector del
comerç, en protesta pel decret
del govern espanyol del PP
d’ampliació dels horaris co-
mercials, la qual cosa podria,
segons els representants dels
treballadors, perjudicar moltí-
ssim el petit i mitjà comerç i,
de retruc, el sector serveis. A
partir d’ara, tot el comerç pot
passar d’obrir 72 hores a 90,
la qual cosa és factible per al
gran comerç, però no per a
les petites botigues, que són
a voltes un negoci familiar.

Martín Casas, de Comis-
sions Obreres-Fecoht, i Fran-
cesc Rica i Mario Olmedo,
d’UGT, van presentar dilluns
a Igualada els trets fonamen-
tals de la vaga general i les
seves raons.

Casas va demanar a «tots
els ciutadans que no vagin
a comprar el dia 10, i que el
petit comerciant es cons-
cienciï de veritat amb la raó
de la vaga». Per la seva ban-
da, Francesc Rica argumen-
tava que «el decret no ha
deixat content a ningú.
L’ampliació d’horaris serà
molt perjudicial per al petit
comerç, i a l’Anoia n’hi ha
molt. A la nostra comarca,
el sector de serveis quasi té

El carrer de l’Argent, un dels més comercials. Dimarts pot estar tot tancat

ARXIU

tanta força, en nombre de
treballadors, com el sector
de la indústria, i això sense
comptar els que són autò-
noms».

Rica va afegir una dada
prou preocupant, com és que
el sector de mercat del petit
comerç ha baixat del 86% al
17% en molts pocs anys. «Es
poden destruir a tota Espan-
ya de l’ordre de 80.000 llocs
de treball. Molts comerços
es poden veure abocats a
tancar».

Els dos sindicats majorita-

ris a l’Anoia, CCOO i UGT,
han iniciat converses amb la
UBIC i l’ACI de Vilanova del
Camí per emprendre accions
conjuntes.

Concentració a la
plaça Pius XII

Els sindicats van anunciar
també que el mateix dimarts
dia 10, a les 12 del migdia, es
farà una concentració de pro-
testa a la plaça Pius XII, en la
qual és previst que hi assis-
teixin treballadors del sector
comercial de tota la ciutat.
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SANITAT

La FSI es reestructura pensant
en el futur hospital únic

 De sis
directors d’àrea
es passa a dos
macroàrees.
El nou
organigrama s’ha
construït amb el
consens dels
professionals 
JAUME SINGLA

Des de finals de setembre,
la Fundació Sanitària d’Igua-
lada funciona amb un nou or-
ganigrama, fet i pensat, «per
adaptar-se al futur Consorci
Sanitari de l’Anoia que tin-
drà cura del funcionament
del nou hospital únic» ha
declarat Francesc Iglesias, ge-
rent de la FSI i motor del nou
organigrama.

Dels sis directors d’àrea
que hi havia, s’ha passat a no-
més dos directors de dues
grans àrees: assistencial i re-
cursos. Una àrea serà encap-
çalada pel doctor Àngel Fer-
nández -fins ara director
mèdic de l’hospital- i per l’altra
s’ha incorporat Antoni Estra-
da amb 23 anys d’experiència
en el camp de la gestió dels
serveis hospitalaris.

La banda gerència incre-
menta el seu camp d’actuació
amb quatre coordinadors ge-
nerals:

Joan Vilanova coordina la
gestió del patrimoni i les no-
ves inversions.

Manuel Morillas coordina
l’àrea de desembolupament
professional.

Maria Antònia Delriu ges-
tiona els recursos financers.

Xavier Albalat s’ocupa de
la relació amb les mútues, les
companyies asseguradores i
les entitats generadores de
serveis assistencials.

A diferència del que passa
sovint en les reestructuracio-

ns, en aquest cas no solament
no ha comportat tensions en-
tre els professionals «sinó
que s’ha fet amb les aporta-
cions de tothom. Si els pro-
fessionals s’han implicat tan
a fons en el funcionament
de l’hospital des de la fusió,
ara era el moment de fer un
pas més, de premiar el seu
treball que és el que ha fet
possible assolir els objec-
tius previstos en el pla fun-
cional».

Segons Francesc Iglesias
«calia adaptar-nos a la futu-
ra estructura única hospi-
talària d’Igualada. Encara
que fins d’aquí a quatre
anys el nou hospital no serà
una realitat, la nostra obli-
gació és anar avançant cap
a les noves formes de ges-
tió de l’atenció sanitària. En
aquest aspecte, tal com va

dir el conseller Eduard Rius,
el nou hospital d’Igualada
serà molt innovador, serà el
primer hospital del
mil.lenni»

El nou organigrama va ser
aprovat unànimement pel pa-
tronat de la FSI, dimecres de
la setmana passada -per tant
ja és operatiu- «no s’ha po-
sat damunt la taula un pro-
jecte desconegut, sinó que
la junta ha pogut anar se-
guint el procés i per tant
coneixien pro bé el projec-
te».

També el conseller de Sa-
nitat, Eduard Rius, va tenir

ocasió de conèixer el nou or-
ganigrama quan va ser a Igua-
lada per participar a l’acte aca-
dèmic de la Fira Multisectorial,
manifestant el seu acord al tre-
ball de Francesc Iglesias i els
seus col.laboradors.

Estructura oberta
Es tracta de tenir una est-

tructura oberta i integradora
«on cadascun dels profes-
sionals de la sanitat pugui
desenvolupar plenament les
seves capacitats, establint
tot tipus d’activitats que va-
gin millorant el nivell dels
serveis sanitaris. D’una es-
tructura jerarquitzada pas-
sem a una estructura des-
centralitzada» diu Francesc
Iglesias, que per arribar al re-
sultat actual ha posat el pro-
jecte a consideració dels diver-
sos departaments de la
Fundació Sanitària d’Igualada:
«d’alguna manera els profes-
sionals s’organitzen les se-
ves funcions perquè quan el
projecte es pugui desenvo-
lupar d’una manera plena».

Si aquesta reorganització
interna no s’hagués fet ara,
segurament que el procés de
transferència dels actuals dos
centres al futur hospital únic
«podria fer trontollar durant
uns mesos el nivell de
l’atenció sanitària. Per això
desenvolupem el nostre pro-
jecte com si ja estiguéssim
al nou hospital».

Amb aquest nou organigra-
ma es completa una nova eta-
pa del camí cap a l’hospital
únic.

La Fundació Sanitària d’Igualada té un nou organigrama de funcionament

Francesc Iglesias, gerent de la FSI
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SOCIETAT

Demà comencen les festes del barri de
la Font Vella, amb més actes que mai

PROGRAMA D’ACTES

DISSABTE, dia 7
- Des de les d’10 del mati,
5è. MERCAT DE LA PUÇA.
Mercat de Exposició i Venda
al carrer, d’oportunitats, per
part dels comerços del barri.
- A les 12 del migdia repic
especial de campanes a les
esglésies de Santa Maria i el
Roser. Enlairada de coets i
sonorització musical del barri.
- A les 10 del vespre, al Tea-
tre del Cercle Mercantil, obra
teatral, LA CEBA, de Jordi
Teixidor, a càrrec del GRUP
DE TEATRE DEL FOMENT
CULTURAL DE SÚRIA, una
obra que planteja, de ple i
sense concessions, el tema de
la intransigència i la intoleràn-
cia vist des de Catalunya
mateix i utilitza, amb una co-
micitat de traç gruixut, els tò-
pics més comuns.

DIUMENGE, dia 8
- A les 11 del mati, acte inau-
gural de la XI DIADA DE LA
PUNTAIRE. Participants
d’arreu de Catalunya realitza-
ran treballs, demostracions i
exposició de mostres.
Per gaudir durant el matí dels
treballs i les fantasies d’unes
persones plenes d’il·lusió. A
l’arribada s’obsequiarà amb
coca a tots els participants.
- A 2/4 de 2 es lliuraran obse-
quis a tots els inscrits a la
Diada. En cas de mal temps
l’acte es farà al poliesportiu
del col·legi Mare del Diví Pas-
tor.
- A les 4 de la tarda a la plaça
de Pius XII, CAFÈ, JOCS i
TERTÚLIA per el veïnat i
amics.
- A 2/4 de 7 de la tarda, Cer-
cavila per carrers i places del
Barri a càrrec de la Banda
Alemanya, BLASORCHES-
TER ILMENAU  Acompan-
yants pel grup de danses VO-
L K S T A N S Z G R U P P E
ELGERSBURG E.V.
- A les 7 de la tarda, al Teatre
del Cercle Mercantil, EX-
TRAORDINARI CONCERT, a
càrrec de AMICS DE LA
MÚSICA DE BELLVITGE que
ens oferiran en la primera part,

un repertori de peces de dife-
rents estils musicals,  i en la
segona part la música i les
danses de  BLASORCHES-
TER ILMENAU i VOLKS-
TANSZGRUPPE ELGERS-
BURG E.V.

DIMECRES, dia 11
- A 2/4 de 8 de la tarda, CER-
CAVILA pels carrers i places
del barri a càrrec de la banda
de CAL PARERA, música en-
grescadora que acompanyarà
als gegants i capgrossos del
barri, als quals seran portats
pels GEGANTERS I GRA-
LLERS D’IGUALADA.
- A les 10 del vespre, a
l’església del Roser, XARXA
DE MÚSICA CLÀSSICA DE
CATALUNYA. Organitza: Jo-
ventuts Musicals d’Igualada i
Catalunya. Actuació de SAN-
DRA ROSET i DOMINGO (so-
prano) i ANTONI PALLARÈS
i MATE (guitarra). 1a part
obres del mestre Rodrigo. 2a
part cançons populars catala-
nes i espanyoles.

DIJOUS, dia 12
- A les 8 del matí, ELS GRA-
LLERS DE L’ESCOLA DE
GRALLERS DE SITGES, ens
donaran pas a les activitats
del dia.
- De 9 a 10 del matí, a la plaça
del Pilar, inscripcions dels
participants al XXIII CON-
CURS DE PINTURA RÀPIDA
- A les 11 del matí, CERCA-
VILA amb els gegants del
barri, Geganters i G r a l l e r s
d’Igualada i els grallers de
L’escola de Grallers de Sitges,
que acompanyats per la Ban-
dera, invitaran al veïnat a la
Missa Solemne.
- A 2/4 de 12 del matí, MISSA
SOLEMNE, que es celebrarà
a la basílica de Santa Maria i
que oficiarà Mn. Salvador
Mundó. Amb la música
d’orgue del igualadí Sr. Lluís
Victori.
- A 2/4 d’1 del migdia, a la
sortida de la missa, L’ESCOLA
DE GAITAS E DANZAS
TOXOS E XESTAS GALEGAS
ens portaran amb la seva
música de les gaites a la plaça
del Pilar, on després d’una so-

rollosa traca, donaran pas al
seu ESPECTACLE DE DAN-
SES i MÚSICA GALLEGA.
- A les 2 del migdia, veredicte
del XXIII Concurs de Pintura
Ràpida, i lliurament dels pre-
mis.
- A 2/4 d’5 de la tarda, a la
plaça de Pius XII, CAFÈ,
JOCS i TERTÚLIA per al veï-
nat i amics.
- A partir de les 7 de la tarda,
a la plaça del Pilar, TARDA
DE GRESCA I  CONCURS DE
MENJAR FLAMS. 2 minuts
per menjar i guanyar.
T’agraden els flams ? Vine
també al I CONCURS DE
POLSOS. Tècnica, habilitat i
força. On són aquests bíceps?
- I tot seguit MÚSICA  COUN-
TRY - ROCK amb l’actuació
del GRUP BISONTES.

DIVENDRES, dia 13
- A les 9 del vespre a
l’església del Roser, missa en
sufragi dels difunts del barri
que oficiarà Mn. Joaquim
Font.

DIUMENGE, dia 15
- A les 6 de la tarda, a la plaça
de Pius XXII,  GRAN XOCO-
LATADA pee als infants, i no
tan infants que donarà pas a
- A les 7 de la tarda a
l’espectacle infantil a càrrec
de FOC  FOLLET, amb la re-
presentació d’Històries de
Mercat.

DIUMENGE, dia 22
- A les 7 del matí, sortida des
de la plaça del Rei de la XIII
PESCADA SORPRESA AMB
AUTOCAR.  Com sempre es-
peren gaudir amb la compan-
yia dels veïns i amics del Barri
de la Font-Vella, d’una agra-
dable excursió i un bon dinar
de germanor, com a cloenda
de les FESTES DEL PILAR
DEL BARRI DE LA FONT -
VELLA D’IGUALADA.

Nota d’interès:  La imatge de
la MARE DE DÉU DEL PILAR
romandrà exposada a
l’església del ROSER, lluint el
preciós mantell atorgat l’any
1980 per l’Il·lustre Capítol
Metropolità de Saragossa.

Una programació per a tots
els gustos, fins el dia 22

CÒNSOLS
Llorenç Bertran
Josep Mª. Compte
Pere Farré
Toni Guasch
Josep Mª. Marimón
Joan Morros
Pere Regordosa
Joan Sallés
Jaume Trull

COL·LABORACIONS
Banc de Sabadell
Biblioteca Centra d’Igualada
Caixa de Manresa
Caixa d’Estalvis de Terrassa
Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona «La Caixa»
Cal Ble

Cal Parera
Col·legi Mare Diví Pastor
Expert - Ràdio Marimón
Franquesa
Fincas Igualada
Gremi de Flequers d’Igualada
Pastisseria Targarona
Tropic Cafè
Generalitat de Catalunya
Dep.de Benestar Social
Ajuntament d’Igualada

NOTA:
Per inscripcions a la Pescada
del diumenge dia 22 d’octubre,
cal dirigir-se als cònsols
Jaume Trull-93 803 67 92
Josep Compte-93 803 43 39

JORDI PUIGGRÒS
Demà comencen oficial-

ment les festes del barri de la
Font Vella de la ciutat, que
ompliran de gresca tot el nu-
cli antic de la capital de l’Anoia
durant un bon grapat de dies.
Per aquest any, l’organització
ha previst un llarg calendari
d’actes per a tots els gustos,
que tindran aquest cap de
setmana i el següent el gruix

més important d’activitats. No
hi faltarà la ja habitual excur-
sió sorpresa per tancar la fes-
ta, ni el concurs de pintura
ràpida, ni la diada de la Pun-
taire, que arriba ja a la onze-
na edició. La comissió ha pre-
parat, però, algunes novetats
que prometen ser d’allò més
simpàtiques, com un concurs
de bíceps i polsos, o de men-
jar flams, que donaran una

nota de color i gresca asse-
gurada. Teatre, cercaviles,
balls, actes religiosos i musi-
cals completen l’atapeïda
agenda, que configura aques-
tes festes com les més impor-
tants a nivell de costumari po-
pular després de la Festa
Major.

L’historiador igualadí Jo-
sep Maria Torras dóna en el
programa oficial un interessant

cop d’ull a la història d’aquest
indret tan proper als iguala-
dins, sota el títol de La “Font
Vella”, el barri més antic
d’Igualada. Pel seu interès, el
transcrivim a continuació:

«Amb molta freqüència, en
participar en les nostres fes-
tes i tradicions, el brogit de la
gresca ens fa perdre de vista
el sentit originari de la cele-
bració. En el cas del barri de
la Font Vella, aquesta mateixa
denominació ens trasllada al
primers segles de l’existència
d’Igualada com a agrupació
urbana. Segur que els habi-
tants dels primers segles me-
dievals anomenaven l’indret -
simplement - com a barri de
“la font”, per la senzilla raó
que durant molt de temps, en
una terra assedegada com la
nostra, devia ésser aquesta
l’única deu d’aigua que exis-
tia a l’interior de la població.
Fou després, en els segles
posteriors, que en créixer i
afermar-se l’urbanisme iguala-
dí calgué buscar manantials

per proveir els habitants, i
sorgiren noves fonts, entre
d’altres les denominades “Font
major” i del “Lavador”, proba-
blement destinada aquesta
darrera a abeurador dels ani-
mals i safareig comunal. Da-
taria d’aquesta època, corres-
ponent al segles baix
medievals, que la primitiva
deu d’aigua començà a ésser
identificada pels contempora-
nis com la “Font Vella“, en
relació amb les altres fonts
que havien anat sorgint a la
població. Amb aquests ante-
cedents veurem, doncs, que
referir-nos col·loquialment al
barri de la “Font Vella“ és
identificar la part més genuï-
na de la ciutat d’Igualada,
l’autèntic rovell d’ou de
l’urbanisme igualadí, el privi-
legiat perímetre de la cruïlla
de camins que donà naixença
a la nostra població. Saluta-
cions, doncs, i bona festa, als
veïns del barri més antic
d’Igualada».

ARXIU
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Set empreses de l’Anoia,
guardonades per la Cambra
de Comerç de Barcelona
J.P.

La Cambra de Comerç de
Barcelona va guardonar dime-
cres un total de set empreses
de la comarca, en el transcurs
de la quarta edició del lliura-
ment de les plaques comme-
moratives a les empreses i
institucions que durant el pre-
sent any celebren els seu
150è, 125è, 100è, 75è i 50è
aniversari. L’acte de lliurament
de plaques va tenir lloc a la
casa Llotja de Mar, antiga
Borsa de Barcelona, i propie-
tat de la Cambra.

El periodista Antoni Bassas
de Catalunya Ràdio va con-
duir l’acte, que es va iniciar
amb unes paraules del presi-
dent de la corporació Antoni
Negre, així com també va in-
tervenir el director general de
l’IESE, Carles Cavallé. La
Cambra va fer un lliurament
especial a la Companyia Ma-
ria-Lestonnac, entitat que en-
guany celebra el seu 350è
aniversari.

Enguany, set de les em-
preses guardonades pertan-
yen a la Delegació de la Cam-

bra de Barcelona a l’Anoia. Es
tracta de les empreses igua-
ladines Carlomagno S.A,
Esteve Aguilera S.A, Indus-
trial Igualadina, Indústries
Pere de Carme S.A i Pablo
Vaqués Guitart-Nimbo. Tam-
bé van ser guardonades les
empreses Planell S.A de Ca-
laf i Gràfiques Argent S.A de
la Pobla de Claramunt.

Entre les empreses que
enguany celebren el seu 150è
aniversari es troben el Diari de
Vilanova i la Geltrú -degà de
la premsa comarcal catalana-
l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Bar-
celona i el Gremi Provincial
de cansaladers i xarcuters de
Barcelona.

Altres empreses destaca-
des són el Reial Club Espor-
tiu Espanyol, que celebra els
seu centenari -a l’acte hi era
el seu president Daniel Sán-
chez Llibre- i l’empresa auto-
mobilística SEAT, que com-
pleix 75 anys. De les 220
empreses guardonades gaire-
bé un centenar són de fora de
la ciutat de Barcelona.

Les plaques commemora-
tives volen reconèixer el tre-
ball realitzat per les empreses
durant tots els seus anys
d’activitat.

La delegada de la Cambra
de Comerç de Barcelona, Pa-
quita Riba, va acompanyar en
tot moment els representants
de les empreses anoienques.

Antoni Negre, president de la
Cambra, amb Paquita Riba

Deu mesos d’arrest per
a dos joves per usar
una targeta robada

SUCCESSOS

J.P.
L’Audiència de Barcelona

ha condemnat aquesta setma-
na a deu mesos d’arrest dos
joves que van fer compres per
valor de 58.185 pessetes a
establiments d’Igualada i Òde-
na amb una targeta de crèdit
que havien robat prèviament.

A la secció vuitena de
l’Audiència de Barcelona es va
celebrar una breu vista oral
contra M.C.L., acusat pel fis-
cal dels  delictes de falsifica-
ció de document mercantil i
estafa, i M.C.B.V., acusada
dels mateixos delictes més
una falta de furt.

Els dos processats van
confessar els fets i s’han con-
format amb la rebaixa que ha
efectuat el fiscal respecte a la
seva petició inicial, que era de
3 anys i mig de presó, de
manera que el jove M.C.L ha
d’afrontar una pena de 10
mesos d’arrest i de 10 mesos
i 7 dies la dona M.C.B.V.

Els fets van passar el 18
de febrer del 1995, quan
l’acusada, amb antecedents
penals, es va apoderar de la
cartera d’un home que estava
en un establiment d’Odena, a
l’interior de la qual hi havia

una targeta de crèdit.
L’acusada va proposar a

l’acusat, també amb antece-
dents penals, que suplantés la
identitat del propietari de la
targeta i l’endemà tots dos van
posar benzina al cotxe tres ve-
gades, van fer compres a es-
tabliments d’Odena i Igualada,
com una floristeria, una òpti-
ca, i una rellotgeria, i es van
pagar l’esmorzar i el dinar.

La Policia Nacional
practica 13 detencions

D’altra banda, la comissa-
ria de la Policia Nacional
d’Igualada ha practicat durant
les últimes dues setmanes fins
a 13 detencions per diferents
motius.

Moltes de les actuacions
policials van tenir com a pro-
tagonistes individus que es
van resistir a les forces de
l’ordre. En un altre cas, es va
detenir una persona com a
autora d’una estirada de bos-
sa a una senyora, i en dues
ocasions es va procedir a
detenir dos homes que inten-
taven agredir la seva parella.
També es van detenir tres
barcelonins «in fraganti» quan
intentaven robar en un pis.
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Un estudi mostra l’evolució positiva
dels sectors de la pell i el punt

J.P.
Ferrocarrils de la Gene-

ralitat ha reforçat amb més
vigilants jurats els serveis
de darrera hora de la mati-
nada en la línia d'Igualada.
Fonts de la companyia fe-
rroviària han explicat que en
aquest trajecte hi havia ha-
gut alguns incidents prota-
gonitzats per grups de jo-
ves que es desplacen a les
discoteques.

Segons han explicat des
de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya, des de
fa uns mesos s'han detec-
tat alguns incidents en la
línia d'Igualada, sobretot en
els serveis que fan el tra-
jecte a les dues de la mati-
nada.

Per resoldre aquests
conflictes, que protagonit-
zen grups de joves que es
desplacen a les discote-
ques, la companyia ha aug-
mentat el número de vigi-
lants jurats en les estacions
i en els serveis nocturns,
considerats els més conflic-
tius. De moment, aquesta
mesura està servint, segons
fons de Ferrocarrils, per
controlar la situació.

En la majoria de casos,
els incidents que s'han pro-
duït han estat molèsties a
d'altres viatgers, soroll ex-
cessiu i també actes de van-
dalisme amb el mobiliari de
les estacions i dels vagons.

Tot i que s'han produït
alguns casos d'intimidació,
des de la companyia
s'afirma que fins ara cap
dels incidents ha estat greu.
De tota manera, Ferroca-
rrils, que ha rebut queixes
d'alguns usuaris, desconeix
si s'ha presentat alguna de-
núncia relacionada amb
aquest tema.

Pel que fa al tipus de jo-
ves que protagonitzen
aquests aldarulls, Ferroca-
rrils de la Generalitat afir-
ma que no s'ha detectat cap
grup organitzat de tendèn-
cia neonazi i racista, com
han denunciat alguns testi-
monis que han patit o han
vist agressions en el cas de
Renfe i en el trajecte entre
Manresa i Barcelona.

Recordem, per altra ban-
da, que el servei de FGC
Barcelona-Igualada és el
que, proporcionalment, va
donar millors percentatges
econòmics de totes les lí-
nies de l’empresa pública
depenent de la Generalitat,
en el primer semestre
d’aquest any, com a con-
seqüència de l’èxit de
l’entrada en servei de trens
cada hora, inclosos els caps
de setmana. El «carrilet» ha
vist notòriament incrementa-
da la presència de viatgers
des de l’electrificació.

Ferrocarrils
reforça la
seguretat de la
línia d’Igualada
per evitar
conflictes amb
els joves

La Generalitat fomenta la construcció
de 3.400 nous habitatges a l'Anoia
J.P.

El departament de Política
Territorial i Obres Públiques
es planteja fomentar la cons-
trucció de 3.420 habitatges, un
15 per cent dels quals prote-
gits, a l'Anoia fins l'any 2003
després d'adquirir i urbanitzar
de 120 hectàrees, entre altres
objectius, per frenar
l'increment de preus del mer-
cat immobiliari. L'Institut Ca-
talà del Sòl promocionarà en
règim protegit 180 dels habi-
tatges i en destinarà quaranta
més al lloguer per a joves.

El conseller de Política
Territorial i Obres Públiques,
Pere Macias, ha insistit que la
tasca del govern és la de pro-
duir sòl urbanitzable, és a dir
adquirir-lo i deixar-lo llest per
a la construcció d'habitatges i
ha criticat la liberalització del
sòl promoguda pel govern
espanyol que comporta 'carre-
gar-se el país'.

El pla ha estat dissenyat
esperant un seguit d'efectes
tant pel que fa a l'accés a

l'habitatge com sobre el mer-
cat del sòl. Així doncs,
s'espera augmentar la dispo-
nibilitat d'habitatges de llo-
guer, mantenir la competitivi-
tat dels preus, articular l'oferta
a la demanda territorialitzada
o evitar la marginalitat i la
desestructuració social, entre
altres, i superar els colls
d'ampolla en el sòl urbanitza-
ble, normalitzar els preus o
dissuadir les operacions
d'urbanització al marge de la
ciutat. La densitat mitjana de
construcció serà de 36 habi-
tatges per hectàrea, és a dir
entre els 47 habitatges per
hectàrea de l'àrea metropoli-
tana de Barcelona fins als 24
habitatges per hectàrea de les
Terres de l'Ebre.

En el conjunt de Catalun-
ya el departament de Política
Territorial i Obres Públiques
es planteja construir 191.721
habitatges fins l'any 2003 en
5.334 hectàrees. Els estudis
del departament de Política
Territorial i Obres Públiques

xifra en 428.000 el nombre
d'habitatges necessaris a Ca-
talunya per al període 2000-
2009. Aquest pla requerirà
una inversió de 145.000 mi-
lions de pessetes dels quals
la Generalitat, a través de
l'Institut Català del Sòl, en fi-
nançarà 40.000 milions de
pessetes. La resta de la in-
versió es finançarà amb la
participació de diputacions,
ajuntaments i altres adminis-
tracions així com de la inicia-
tiva privada.

Les superfícies i habitatges
es distribuiran entre les 954
hectàrees i 26.771 habitatges
per a les comarques gironines,
2.181 ha. i 102.440 habitatges
per a Barcelona i la seva àrea
metropolitana, 573 ha. i
15.578 habitatges per a les
comarques centrals del país,
1.020 ha. i 24.600 habitatges
per a les comarques del Camp
de Tarragona, a les Terres de
l'Ebre hi hauran 237 ha. per a
construir 5.776 habitatges,
328 ha. i 11.772 habitatges

per a les Terres de Ponent i
131 ha. amb 4.294 habitatges
per a les comarques del Piri-
neu.

El conseller de Política
Territorial i Obres Públiques,
Pere Macias, ha demanat
comparèixer davant la Comis-
sió de Política Territorial del
Parlament de Catalunya per
presentar aquest pla als dipu-
tats de la Cambra.

D'altra banda el govern
català està elaborant un Pro-
jecte de Llei, que es podria
aprovar en els propers mesos,
per regular el sòl no urbanit-
zable de manera que es ga-
ranteixi la sostenibilitat de
determinades zones d'interès
natural. El Projecte de Llei
també regularà els terminis i
mecanismes d'exposició públi-
ca dels Projectes de Plans
Parcials per evitar que es
puguin desenvolupar per silen-
ci administratiu al cap de sis
mesos de la seva presentació
a l'administració local corres-
ponent.

SOCIETAT

JORDI PUIGGRÒS
Caixa Catalunya elabora

des de fa set anys l’Anuari
Econòmic Comarcal, que ana-
litza l’evolució de l’economia
catalana i de les seves comar-
ques. Les dades que propor-
ciona l’anuari han permès al
Centre d’Informació Tèxtil i de
la Confecció (Cityc) una anàli-
si sobre la localització de
l’activitat tèxtil-pell a Catalun-
ya.

Segons l’estudi, l’activitat
tèxtil-pell al país està molt
localitzada geogràficament, ja
que les 10 primeres comar-
ques (el 25% de les 41 exis-
tents) generen el 85% del
valor afegit del sector. Aques-
tes comarques són les que
formen l’Eix Metropolità al
voltant de Barcelona, i tres
comarques centrals, entre
elles l’Anoia.

Aquest paràmetre a consi-
derar és el grau
d’especialització tèxtil de cada
comarca, és a dir, el pes que
el sector té sobre el conjunt
de l’economia comarcal com-
parat amb el promig general
del país. A Catalunya hi ha 18
comarques especialitzades en
el tèxtil-pell, és a dir, en les
quals el pes del sector sobre
el PIB supera el 3,9% que és
la proporció que representa el
sector sobre el conjunt de
l’economia catalana. El grau
d’especialització és molt alt en
comarques d’un elevat nivell
d’ocupació en el sector, com
l’Anoia o el Maresme.

Els trets bàsics de

Comarca % sector Especialització
Barcelonès 21,2 Confecció i serveis
Vallès Occ. 17,8 Llana
Maresme 13,2 Punt
Vallès Or. 6 Seda, fibres i pell
Osona 5,9 Cotó i pell
ANOIA 5,5 Punt i pell
Baix Llobregat 5,5 Fibres químiques
Bages 5 Cotó
Selva 3,3 Cotó
Berguedà 2,1 Cotó
Resta 14,5
TOTAL 100

l’evolució de la localització del
sector en l’última dècada, se-
gons l’estudi del Cityc, són
els següents.

Hi ha hagut una ràpida
pèrdua de pes del nucli bar-
celonès motivada pel trasllat
d’instal.lacions industrials i la
reubicació de magatzems i
oficines de moltes empreses
situades a Barcelona, en els
seus propis centres fabrils fora
de la ciutat.

D’altra banda, el Vallès
Occidental es confirma com el
principal nucli tèxtil del país.
En la darrera dècada aquesta
comarca s’ha beneficiat, a
més de la seva pròpia dinà-
mica interna, dels trasllats
d’empreses del nucli barcelo-
nès. Malgrat que l’activitat lla-
nera és encara la preponde-
rant s’ha produït una important
diversificació cap a d’altres
branques del sector tèxtil.

L’estudi també conclou que
el Maresme i l’Anoia han tin-
gut una millor evolució relati-
va que la resta de comarques,
segurament pel dinamisme
mostrat pel sector del punt,
que ocupa milers de treballa-
dors, fonamentalment a la
Conca d’Òdena. A l’Anoia s’ha
de considerar també la in-
fluència del sector de la pell
en la seva especialitat de pell
grossa o de vacú.

Esmenta també que la re-
estructuració de les empreses
de fibres químiques ha influen-
ciat l’evolució del Baix Llobre-
gat, principal nucli d’aquesta
activitat. Les comarques cen-

Distribució comarcal del
sector tèxtil-pell (1999)

El sector tèxtil ha influït molt en la recuperació econòmica de l’Anoia

trals del Bages, Osona i el
Berguedà, s’han mantingut,
gràcies, en bona part, als nous

eixos de comunicació, com
l’Eix Transversal i l’Eix de Llo-
bregat.
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L’Ajuntament «suspèn» la
població per la seva actitud
en el Dia sense Cotxes

REDACCIÓ
El passat dia 22 de setem-

bre a Igualada es va celebrar,
com en moltes altres ciutats
europees, la jornada “A ciu-
tat, sense el meu cotxe”. La
iniciativa tenia la finalitat de
donar-nos, tots plegats, una
oportunitat per descobrir altres
maneres de moure’ns per la
ciutat, per reflexionar i deba-
tre sobre formes de mobilitat
més sostenibles, que no es
basin en l’ús únic del vehicle
privat.

Amb motiu de la Jornada,
l’ajuntament d’Igualada va pro-
gramar un seguit d’actuacions
que bé calen una valoració a
posteriori. Aquestes actuacio-
ns tenien bàsicament dos des-
tinataris; la població en gene-
ral i el col.lectiu escolar,
sobretot els nens i nenes que
cursen educació primària.

Pel que fa als primers des-
tinataris, l’Ajuntament va de-
cidir fer una tramesa a totes
les llars igualadines d’un mo-
del de carta d’adhesió ciuta-
dana al Dia europeu sense
cotxes. Aquesta adhesió es
podia fer arribar personalment,
per fax o per correu ordinari o
electrònic al Servei de Medi
Ambient.

El resultat ha estat encara
no una seixantena
d’adhesions rebudes, una xi-
fra força baixa si tenim en
compte que se’n varen repar-
tir més de dotze mil. De fet,
aquest escàs grau de compro-
mís personal es va veure re-
flectit en la circulació de vehi-
cles durant la Jornada, ja que
aquesta tan sols va disminuir
al voltant d’un 10% respecte
d’un dia feiner qualsevol.

En canvi, la crida a la uti-
lització del transport públic sí
que va tenir una excel.lent
acollida, gràcies en bona me-
sura al fet que aquell dia el

servei era gratuït. Dels 1.500
usuaris de mitjana que regis-
tra el bus urbà en un diven-
dres es va passar als 3.176,
és a dir, un increment del més
del 100%. Si aquest nivell
d’utilització fos l’habitual, el
preu del bitllet es podria re-
baixar moltíssim, la qual cosa
esdevindria un bon motiu per-
què encara més gent s’animés
a utilitzar el bus.

El tancament al trànsit de
la resta de carrers del Nucli
Antic que encara no són zona
de vianants s’ha de valorar
positivament. La vintena
d’aparcaments que sumen la
plaça del Pilar i la de Sant
Miquel no justifiquen en abso-
lut que aquests espais es
mantinguin oberts permanent-
ment al trànsit, i en canvi se’n
podria treure molt partit con-
vertint-les en espais agrado-
sos, on es pogués passejar o
asseure’s als bancs o a les
terrasses sense els sorolls i
la contaminació que genera el
trànsit motoritzat.

Pel que fa a les actuacio-
ns adreçades al col.lectiu es-
colar, l’Ajuntament va decidir
portar a totes les escoles
d’educació primaria uns mu-
rals i uns gomets de colors per
tal que els infants els hi anes-
sin enganxant segons el mitjà
de transport utilitzat el dia
abans i el mateix dia de la
Jornada, i així poder veure les
diferències entre un dia i
l’altre. Cada infant va rebre
una carta on se’ls demanava
des de l’Ajuntament que parti-
cipessin en aquesta activitat i
alhora se’ls convidava a no
utilitzar el vehicle privat el dia
de la Jornada. Els resultats,
sense ser espectaculars, són
força positius, ja que dels
1150 infants que varen anar a
escola amb cotxe el dijous dia
21 de setembre es va passar

als 675 el dia de la Jornada,
és a dir, 475 menys.
D’aquests, 25 varen anar-hi
amb bus, i 450 ho varen fer a
peu, que sumats als que ha-
bitualment ja van a peu asso-
liren la xifra de 1600, força
més del doble dels que varen
fer-ho amb cotxe. Una vega-
da més, la gent més jove ens
ha donat una lliçó de civisme
i de sensibilitat mediambien-
tal, la mateixa sensibilitat que
manca a la majoria dels adul-
ts, els quals s’instal.len en
rutines i costums sense valo-
rar-ne l’impacte ambiental.

Les activitats programades
també per als infants a la
plaça de Cal Font varen tenir
molt bona acollida. De 5 a 8
de la tarda s’hi va instal.lar
una ludoteca per als més
menuts i un circuit per a pa-
tins en línia; els patins es
prestaven gratuïtament a tots
els infants que ho desitjaven.
L’afluència de públic va ser
molt nombrosa durant tota la
tarda, i les activitats molt ben
acollides tant per als menuts
com per als pares que els
acompanyaven.

La valoració global de la
Jornada, doncs, no deixa de
ser ambivalent; d’una banda,
l’actitud més aviat escèptica i
d’escassa implicació de la
població adulta, a la qual hem
de donar un suspens. De
l’altra, l’aprovat amb nota que
han obtingut els més menuts,
els quals han demostrat una
sensibilitat ambiental que ens
hauria de fer rumiar a tots
plegats. Tenint en compte que
aquests infants són les gene-
racions del futur, la possibili-
tat d’assolir una mobilitat més
sostenible a les nostres ciu-
tats potser serà quelcom més
que una utopia.

El trànsit va ser una tònica destacada en el Dia sense Cotxes

ARXIU
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FIRES

La Fira de Jocs torna a la
plaça de l’Ajuntament
XESCA OLIVER

Aquest dissabte es farà a
la plaça de l’Ajuntament la III
Fira de Jocs que organitza
l’Associació Sociocultural At-
las en conveni amb la Direc-
ció General d’Acció Cívica.

La Fira, que estarà oberta
de les 11 del matí a les 8 del
vespre, té caràcter gratuït.

Durant tot el dia els infants
podran jugar i participar en di-
versos tallers i activitats. Hi
haurà 3 inflables, per a edats
de 4 a 12 anys i tres tallers,
el de globus, on el nen deco-
ra el seu globus ja inflat; el
de xapes, on realitzaran la
seva xapa de la Fira; i el de
maquillatge, on els monitors
maquillaran els infants.

Entre les activitats, la tèc-
nica d’Atlas, Anna Palau va
destacar «pintem el mural de
la Fira entre tots»: «Aquesta
és una activitat oberta a to-
tes les edats i el nen pinta-
rà la seva mà al mural. És
més que res un fet simbòlic
que representa la unió de
tots els assistents a la Fira».

La Fira també tindrà una
zona de petits, per a nens de
fins a vuit anys, que consisti-
rà en una fireta de la vida
quotidiana; una zona de jocs
gegants; i una zona de cons-
truccions de Lego, que han
cedit els magatzems Faro.

Palau va destacar també
que la Fira compta amb una
novetat: «la Fira d’enguay
comptarà amb una actuació,

a càrrec d’Angel Daban,
creiem que aquesta activitat
tindrà molt èxit».

Dissabte a la tarda els
Esmolets també faran acte de
presència a la Fira.

El president d’Atlas Josep
Maria Carpi va explicar que
aquesta activitat va néixer
amb el 5è aniversari i repre-
senta la part de feina volun-
tària que realitza l’entitat. Síl-
via Cuadras, tècnica de
l’entitat va dir que els 48 mo-
nitors que hi participaran ho
faran de manera totalment
voluntària: «ens fa molta
il·lusió poder oferir a la ciu-
tat una activitat d’aquest ti-

pus, per tal que tots els in-
fants puguin participar en
activitats de manera gra-
tuïta». Carpi es va mostrar sa-
tisfet del resultat de les ante-
riors edicions, ja que segons
va indicar aquestes havien tin-
gut una resposta fantàstica, i
va dir que de cara a altres
anys es podria ampliar: «do-
nada l’afluència de gent que
tenim per altres anys po-
dríem col·locar activitats en
altres carrers del nucli an-
tic».

L’Associació Cultural Atlas
ha distribuït fulletons informa-
tius a totes les escoles.

Sílvia cuadras, Anna Palau i Josep M. Carpi

S’extravia un talonari de loteria
del sindicat CGT Anoia

El sindicat Confederació
General del Treball a l’Anoia
(CGT) ha enviat una nota als
mitjans de comunicació en la
qual informa que a causa de
la sustracció d’un talonari de
la Loteria Nacional del sor-
teig de Nadal del proper 22
de desembre del 2000, del
número 52.070, queden anu-
lades les participacions dels

números 205 al 300.
Aquesta comunicació, de

caràcter obligatori, es fa per
evitar que el talonari desapa-
regut pugui ser utilitzat en
cas de resultar premiat el
número esmentat. Podeu re-
bre més informació si truqueu
al telèfon de la CGT Anoia:
93-804 2985.

SOCIETAT

Gossos en una gossera de l’Anoia. Cada any se’n recullen centenars

La Protectora d’Animals
de l’Anoia organitza
demà un acte festiu
J.P.

L’Associació de Protecció
d’Animals de l’Anoia (APAN)
ha organitzat per demà dissa-
bte una sèrie d’actes festius
al camp de futbol de Vilanova
del Camí, a Can Titó. Es trac-
ta d’un Dissabte Solidari, amb
el lema Segona Oportunitat,
en el qual es pretén conscien-
ciar tothom sobre la necessi-
tat de no abandonar els ani-
mals de companyia.

Els actes festius són pa-
trocinats per la marca Euka-
nuba, especialitzada en nutri-
ció per a gossos, i compten
amb la col.laboració dels ajun-
taments d’Igualada i Vilanova
del Camí.

Gran festa per a la
mainada, i concert

Els actes començaran amb
una festa per a la mainada, a
partir de 2/4 de 6 de la tarda.
Hi haurà tallers per a la qui-
txalla a càrrec del grup
d’educació Trenkaclosques, i
posteriorment un espectacle
infantil. S’asseguren sorpreses
per a petits i grans.

A les 9 del vespre, hi ha
programat un espectacle de
foc, amb la participació dels
Diables d’Igualada i dels ca-
rrers de Santa Caterina, Car-
me i Travessies.

A les 10 del vespre, els

actes festius finalitzaran amb
un concert solidari -es dema-
na un bo d’ajut als adults de
300 pessetes-, amb els con-
junts 4 Vents, Lilith, Setge
(Barcelona), la Púrria (Mont-
cada), Desparrame (la Llagos-
ta), Without (Manresa), i els
igualadins Kontrakorriente, Mr.
Fly, Skatwokats i Roah.

2.000 gossos sacrificats
en tres anys

L’Associació de Protecció
d’Animals de l’Anoia es va
constituir legalment l’any 1997
per tal d’evitar el sacrifici in-
discriminat d’animals domès-
tics a la nostra comarca. No-
més durant els últims tres
anys havien estat sacrificats
més de 2.000 gossos a la co-
marca. Des de l’entitat va co-
mençar les seves activitats el
setembre de 1997, fins l’agost
del 2000 s’han recollit més de
850 gossos, dels quals 650
han estat adoptats.

L’associació treballa amb
voluntaris que, dins de les
seves possibilitats, ajuden a la
recerca d’animals extraviats,
la canalització i comprovació
de denúncies de maltracta-
ments, seguiment de les adop-
cions, tenir cura dels gossos
de refugi, i informar de les
activitats de l’associació.

SOCIETAT

Igualada, al projecte «Adagio»
de la Diputació sobre la igualtat
J.P.

L’Ajuntament d’Igualada ha
entrat a formar part del pro-
jecte «Adagio» promogut per
la Diputació de Barcelona.
Des de fa unes setmanes, una

tècnica contractada per la
corporació provincial és a
l’Ajuntament igualadí per ela-
borar un estudi sobre la igual-
tat de sexes a la ciutat.

Adagio és un recurs de

l’Oficina Tècnica del Pla
d’Igualtat de la Diputació.

Les Adagio (Agents
d’Assessorament en Gènere i
Igualtat d’Oportunitats) formen
un equip de 10 persones,
creat per desenvolupar un pro-
jecte pioner de promoció de
les polítiques d’Igualtat
d’Oportunitats i de Gènere, en
una vintena de municipis de
la província, entre els quals hi
ha el d’Igualada.

El projecte té una durada
d’un any, dividit en diverses
fases: dictamen (anàlisi), ela-
boració conjunta de propostes
d’actuació, implementació de
les actuacions que es valori, i
avaluació final.

Les Adagio són una eina,
un recurs per desenvolupar
aquestes polítiques conjunta-
ment amb els equips munici-
pals, partint i compartint del
que ja s’està fent al municipi,
i del què es vol fer, i poder
elaborar així una estratègia
comuna. En principi, el projec-
te igualadí finalitzarà el mes
d’octubre del 2001.
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Pep Valls i Tot Rètol guanyen un
premi Letra de retolació amb un
treball per a Autoescola Galtés
REDACCIÓ

Aquest dimarts dia 26 de
setembre s’ha celebrat a Ma-
drid l’entrega de guardons de
“Letra, Premios Nacionales de
Comunicación Visual” en la
seva primera edició, convoca-
ts per Evergest i Reed Exhibi-
tion Companies, i dins del
marc de “Sign, Exposición In-
ternacional de la Comunica-
ción Visual y Diseño Gràfico”,
que ha tingut lloc entre els
dies 25 i 27 de setembre.

L’equip format per les em-
preses igualadines Pep Valls,
estudi i Tot Rètol ha obtingut
un premi “Letra” a la millor
retolació d’un vehicle de fins
a 3.500 Kgs. per la personali-
tzació de la flota de vehicles
de l’autoescola Galtés, també
d’Igualada, així com un diplo-
ma com a finalistes en la
mateixa categoria per la relo-
tació dels vehicles Tot Rètol.

Cal destacar la importàn-
cia d’aquesta distinció ja que
la convocatòria ha reunit els
millors treballs portats a ter-
me al llarg dels anys 1999 i
2000, pel fet que hi varen
concórrer professionals i em-
preses de prestigil de tot
l’estat, així com el nivell exigit
pel jurat dels premis, que ha
declarat desert el premi en 6
de les categories.

Els premis en les catego-
ries restants han estat conce-
dits a treballs portats a terme
per les empreses San Miguel,
ICE de San Miguel, La Van-
guardia, Chanel N.5, Ericsson,
Tourist Info Alacant, “Cien

años de diseño gràfico”, Pa-
lau de les Arts,  “Fortaleza de
la Mota”, Senyalització Turís-
tica de l’Autopista A7 de la Co-
munitat Valenciana i Pura Ló-
pez. Tres d’aquests premis
varen ser per a l’empresa De-
mibold, S.L., dos per a San-
ca, servicios generales a la
publicidad, S.A.,  Dos també
per a Agència Valenciana de
Turisme i un per Rótulos Pas-
cual, Logopost Señalización,
S.A., Federico Barquero y Dos
Tintas, a més de l’esmentat
abans.

En el marc del mateix cer-
tàmen “Sign” s’ha portat a ter-
me una exposició amb els tre-
balls seleccionats com a
finalistes i premiats, així com
l’edició d’un catàleg en el qual
es recullen reproduccions fo-
togràfiques dels treballs guan-

Els nous rètols de l’Autoscola Galtès han obtingut un premi

yadors en cada categoria.
Fer esment, també, a la

bona organització d’aquests
premis “Letra”, tant per
l’acollida que han tingut en
aquesta primera convocatòria,
com pel disseny del propi pre-
mi, l’exposició i el catàleg de
presentació de les obres
guanyadores. La direcció dels
premis “Letra” corre a càrrec
del també igualadí Ignasi Vich.

SOCIETAT

La Hispano Igualadina SA,
empresa de transports de viat-
gers per carretera, ha enviat
una nota a LA VEU en la qual
afirma que està estudiant amb
la Direcció General de Ports i
Transports de la Generalitat
de Catalunya, la viabilitat del
servei Igualada-Bellaterra per
les tardes, que l’empresa ha-
via anulat fa unes setmanes.

Segons la nota, mentre
duri la negociació, la Hispano
Igualadina tornarà a oferir el
servei que oferia a la tarda.
Així, el seu horari a partir de

La Hispano recupera el
servei de tarda a la UAB

dilluns d’aquesta setmana és
el següent: les sortides
d’Igualada són a les 7.30 del
matí i a les 2 de la tarda, i les
sortides des de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
a Bellaterra són a les 2 i 10
minuts de la tarda, i a les 9
del vespre.

Recordem que la desapa-
rició del servei va provocar
protestes dels estudiants i del
propi Ajuntament, que a tra-
vés de l’alcalde va reclamar a
la Generalitat i a la pròpia
empresa.

TURISME

Uns 50 igualadins
participaran a les rutes
«Descobreix Catalunya»
REDACCIÓ

Ahir dijous, uns cinquanta
igualadins del Casal Cívic
Montserrat van anar a la Seu
d’Urgell amb el programa Des-
cobreix Catalunya, organitzat
per la Direcció General
d’Acció Cívica del departa-
ment de Benestar Social, de
qui depèn aquesta instal.lació
situada al barri igualadí.

En aquesta segona sorti-
da de la ruta dels cristians, es
va visitar la Seu d’Urgell i el
Museu Diocesà, i l’Esglèsia de
Santa Maria del Talló de Bell-
ver de Cerdanya.

El programa Descobreix
Catalunya és una proposta
cívica per treballar l’arrelament
al país amb els usuaris i enti-
tats de l’entorn dels equipa-
ments de Benestar Social a
través de diferents dinàmi-
ques.

Enguany s’ha fet un nou
disseny del programa, emmar-
cat dins de l’Any Internacio-
nal de la Cultura de la Pau,
amb l’objectiu de transmetre
que les cultures que han tin-
gut presència al nostre país
han reportat uns valors posi-
tius i han configurat d’alguna
manera la Catalunya actual.
Aquestes aportacions
s’il.lustren a través de tres
rutes, la dels àrabs, la dels
jueus i la dels cristians.

Cadascuna d’aquestes ru-
tes consisteix en dues sorti-
des, una activitat complemen-
tària (taller, conferència...) i la
festa de cloenda, que se ce-
lebrarà properament. Les ru-
tes estan dissenyades amb
uns itineraris cívics, històrics,
paisatgístics i de geografia
humana.

En el sorteig d’un viatge
a Menorca per a dues perso-
nes, celebrat a la Fira Multi-
sectorial, a l’estand de

l’Aliança, ha resultat agracia-
da la igualadina Isabel To-
rres González.

Resultat del sorteig a la Fira d’un
viatge a Menorca de l’Aliança
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SOCIETAT

Portugal cada dia
més a prop

JAUME SINGLA
Un dels efectes de la glo-

balització mundial i el desen-
volupament de les comunica-
cions és que, cada dia més, les
societats es fan més properes.
Des de fa anys, Igualada man-
té agermanaments en el marc
de la Unió Europea que són
una plasmació d’aquesta proxi-
mitat social i cultural.

Un dels agermanaments
d’Igualada és amb Guimaraes,
ciutat on va néixer l’estat por-
tuguès, i per això, amb motiu
de la Fira Multisectorial, l’ICEP
(Investimentos, Comercio e
Turismo de Portugal) va oferir
a Igualada una mostra de la
cuina portuguesa a la qual es
va convidar als membres dels
diferents comitès d’agermana-
ment, als agents de turisme i
també a la premsa.

Conèixer Portugal
Joao Gabriel -cap de pro-

moció d’ICEP- es va posar a
disposició dels anoiencs «per-
què vingui a conèixer perso-
nalment Portugal, sabent que
el nostre país, tan lligat al de
vostès, té moltes coses bo-

nes per oferir-los».
Gabriel va cedir la paraula

a Quim Heredia, de l’oficina
barcelonesa de TAP -línia ae-
ria portuguesa- qui va expli-
car fil per randa el gran nom-
bre de vols setmanals entre
Barcelona i Lisboa, Oporto,
Açores, Estats Units, Brasil...
«en unes condicions de
mercat veritablement inte-
ressants».

Estrenyent contactes
La festa gastronòmica de

Portugal va tenir el colofó
musical amb l’actuació al so-
terrani de Cal Ble, de Nèvoa,
una cantant catalana que con-
rea el fado. La crònica com-
plerta d’aquesta actuació la
vàrem publicar en la anterior
edició.

Des de l’agermanament
entre Igualada i Guimaraes
s’han multiplicat els contactes
entre l’Anoia i Portugal i les
agències de viatges igualadi-
nes disposen també de més
ofertes per visitar Portugal, no
solament de l’àrea de Guima-
raes sinó de tota l’àrea lin-
güística portuguesa.

Joao Gabriel -dret- explicant les ofertes turístiques de Portugal

Núries i Gils poden pujar a Núria
gratis durant tot l’any

Si vostè que ens llegeix
es diu Núria o Gil està
d’enhorabona. Ferrocarrils de
la Generalitat ha decidit que
no hagi de pagar per pujar a
Nuria amb el tren cremallera
-únic mitjà de tranport que hi
porta- i, a més, li ofererix un
descompte del 10% en totes
les compres que faci a
l’estació, en la seva estada a
l’hotel o en els serveis de res-
taurant.

Les noies que es diguin
Núria i els nois que es digui
Gil a més d’aquests avantat-
ges tindràn també un obse-
qui i podran signar al llibre
de les Núries i els Gils pre-
parat a tal efecte al Santuari
de Nuria.

Per accedir a aquesta
promoció només cal identifi-
car-se amb el DNI a qualse-

vol de les estacions del tren
cremallera. L’oferta commemo-
ra que fa 1.300 anys que Sant
Gil va arribar al Santuari de

Núria i tindrà validesa fins l’1
de setembre del 2001. El mes
de novembre, però Núria és
tancat.

Bucolica imatge de l’unic tren cremallera que hi ha a tot l’Estat

Cursos de la Cambra
La Cambra de Comerç

porta a terme uns cursos din-
tre del seu pla de formació.

Un d’ells és el d’Internet i
el pla de màrqueting.

Aquest començarà el dia
6 de novembre, amb horari de
dilluns i dimecres, de les 6 de
la tarda a 2/4 de 9 del ves-
pre, amb una durada de 20
hores. El preu del qual és de
25.000 pessetes.

Es portarà a terme a la
Delegació de l’Anoia de la
Cambra de Comerç de Bar-
celona (carrer del  Born, nú-
mero 5, d’Igualada)

L’assistència mínima del
80% de les classes, serà ne-
cessària per obtenir el Certifi-
cat oficial de la Cambra.

La cancel.lació d’inscripció
s’admetrà fins a cinc dies hà-
bils abans de començar el
curs. Fora d’aquest termini no
es retornarà cap quantitat.

La Cambra, es reserva el
dret d’anular un curs si no
s’arriba al mínim de 12 alum-

nes. Els inscrits tindran
l’opció de recuperar la quan-
titat pagada o bé aplicar-la
a una altra inscripció.

El contingut d’aquest curs
comprèn: Introducció al pla
de màrqueting a Internet.
Anàlisi de la situació actual.
Diagnòstic: anàlisi DAFO
(Swot), El pla de màrqueting
operatiu. Aplicació del pla de
màrqueting a Internet.

Per altra part, el dia 28
de setembre començà un
altre curs. Aquest sobre ges-
tió de costos de la qualitat i
el dia 26 d’aquell mateix mes
començà el Mòdul de gestió
administrativa del comerç ex-
terior. El primer amb una du-
rada de 20 hores i el segon
amb 30 hores de duració.

Per a més detalls, infor-
mació i consultes sobre els
continguts dels cursos, ins-
cripcions i pagaments, podeu
trucar al telèfon número 93
804 64 08

Curs de monitors de menjadors
escolars, de Creu Roja Anoia

Creu Roja Anoia ha co-
mençat un curs de formació
ocupacional de Monitors de
menjadors escolars per per-
sones menys de 25 anys en
situació d’atur.

El curs va començar el
passat dia 15 de setembre i
finalitzarà el proper mes de
desembre, condretament el
dia 16.

L’esmentat curs té un ho-
rari de divendres a la tarda i
dissabte tot el dia.

Aquest curs té diversos
continguts com: pedagogia,
sociologia, tècniques i recur-
sos, salut i dietètica, etc.

A més a més, com que es
tracta d’un curs ocupacional
s’inclouen les següents sessio-
ns: català, riscos laborals,
orientació i recerca de feina i
medi ambient.

Una vegada finalitzat el
curs, que ha tingut una gran
acollida amb totes les places
ocupades, els alumnes obtin-

dran: Títol de Monitor de lleu-
re Infantil i Juvenil, Títol de
Monitor de Menjadors Esco-
lars i Certificat de la Genera-
litat de Catalunya.

Per a més informació so-
bre el curs i d’altres podeu
trucar als telèfons. 93 803 07
89 - 93 803 03 44 - Telefax
número 93 805 53 71 Email:
creuranoia@ceina.es, o dirigir-
vos a l’Oficina de Coordinació
Comarcal, al carrer de les
Comes, 34, d’Igualada.

Sopar Homenatge a la mestre
jubilada, Empar López

Empar López acompanyada del seu marit, al saló on rebé
l’homenatge

El divendres, 29 de se-
tembre, es va celebrar, al
Saló Blau, de la Granja Pla,
un sopar d’homenatge a la
senyora Empar López, mes-
tra prou coneguda i popular
en la comunitat escolar igua-
ladina, amb motiu de la seva
jubilació.

A l’acte hi van assistir
familiars, amics i els com-
panys de les escoles en les
quals l’homenatjada ha tre-
ballat al llarg de la seva ca-
rrera professional: CEIP Ra-
mon Castelltort, CEIP García
Fossas i CEIP Gabriel Cas-
tellà, entre d’altres. Entre tots
es va assolir crear un clima
acollidor i ple de records, que
van emocionar en molts mo-
ments a la pròpia senyora
Empar.

La comissió organitzado-
ra agraeix la participació de
la senyora Flora Sanabra, qui
s’afegí a la festa com una
companya més de
l’amfitriona, al senyor Paco
Ramon, cap del Centre de
Recursos Pedagògics de la
Comarca, i de manera molt

especial es congratula de la
participació i col.laboració de
Montserrat Mateu, regidora
d’Ensenyament de l’Ajuntament
d’Igualada.

També donen les gràcies a
l’APA del CEIP Gabriel Caste-
llà, als pares que hi van parti-

cipar. Igualment fan constar el
seu agraïment a l’Andreu Es-
cobar, exconserge i a totes
aquelles persones que van
haver de fer l’esforç de tras-
lladar-se des d’altres llocs.

A tots els assistents, mol-
tes gràcies.
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 ECONOMIA

El Dr. Josep Oliver diu que
Igualada i l’Anoia tenen
ben encarat el seu futur

MARIA VARELA

JOSEP ELIAS
La Unió Empresarial de

l’Anoia, organitzà dimecres,
una conferència pronunciada
pel doctor Josep Oliver Alon-
so, catedràtic d’economia apli-
cada de la Universitat Autò-
noma de Barcelona i director
de l’Anuari Econòmic Comar-
cal de la Caixa de Catalunya.

L’acte va tenir lloc al Mu-
seu de la Pell d’Igualada i
Comarcal de l’Anoia, a les 8
de la tarda.

L’acte comptà amb la
presència de l’alcalde d’Igua-
lada, Jordi Aymamí, que ocu-
pà la presidència juntament
amb el representant del Con-
sell Comarcal de l’Anoia,
Manel Ferrer, el representant
de la UEA, Josep M. Vives
Vidal, el  Subdirector general
de Comunicació i Imatge, de
Caixa de Catalunya, Josep M.
Montseny, i el propi conferen-
ciant, que desenvolupà el
tema: «L’economia de l’àrea
urbana d’Igualada i de l’Anoia:
reptes del futur», acompan-
yant-se de transparències, en
les quals apareixien les dades
estadístiques, que es repro-
dueixen en el dossier, que fou
distribuït entre el nombrós
públic assistent, entre el qual
notàrem la presència del di-
rector de la zona Anoia-Ba-
ges, de la Caixa Catalunya,
senyor Jordi de Juan.

En la seva exposició el Dr.
Oliver feu un estudi detallat de
la realitat econòmica de la
nostra ciutat i comarca i de la
seva projecció cara a l’esde-
venidor. Al llarg de la diserta-
ció va referir-se a l’economia
europea a l’any 2000, que ha
consolidat el seu creixement.

També indicà el cicle de
l’economia catalana a principi
del segle, per passar a consi-
derar que l’economia de
l’Anoia té un futur prometedor,

a la vegada que feu conside-
racions sobre la situació de
l’economia, població i territori
d’Igualada i a la seva àrea
urbana.

Basà el seu estudi en mol-
tes dades que situen a l’Anoia
entre la mitjana de les comar-
ques capdavanteres de l’eco-
nomia catalana, ocupant el lloc
23 entres les 41 demarcacio-
ns del Principat, seguint la
tendència que tenen les que
segueixen -per dir-ho d’alguna
manera- la ruta de l’autopista
A7. L’Anoia està a tocar de la
zona bona del país i situada,
doncs, en una zona de fort
creixement, havent crescut
amb dades superiors a la mi-
tjana pel que fa a serveis i
construcció i havent tingut una
tassa d’atur ben minsa.

A la comarca hem rebut in-
flux migratori i sofert les trans-
formacions del mercat de tre-
ball. Així tenim anoiencs que
treballen fora de la comarca,
mentre que treballadors forans
vénen a treballar-hi, a més a
més de la gent que ja té un
lloc de treball en la pròpia
Anoia. Tenim, doncs, el doble

procés de moviment vers les
comarques de l’entorn, Al
Penedès, Vallès Oriental, la
Segarra, el Bages, o el Baix
Llobregat, demostrant que els
fluxes industrials superen les
demarcacions.

També feren ús de la pa-
raula, els senyors Montseny,
Vives, Ferrer i Aymamí.

Aquests, matisaren alguns
aspectes, reclamant més
atenció de les administracio-
ns vers la nostra situació,
cercant motius d’anàlisi i de
reflexió, per tal de saber què
ha passat, què passa i què
ha de passar, i tenir present
que per cobrir les expectati-
ves cal incidir en la manca de
sòl industrial, d’aigua i de
bones comunicacions, així
com d’habitatge. També es
lamentaren de no tenir el su-
ficient personal amb alts ni-
vells de qualificació, o espe-
cialització.

Tot plegat, però, va servir
per a fer un balanç positiu
sobre la situació i expectati-
ves de futur de l’Anoia.

Un detall de la xerrada del Dr. Oliver

El passat divendres 29 de
setembre es va donar inici a
la temporada escolta 2000-
2001 del A.E. Torxa  amb una
reunió de pares a la sala
d’actes de l’escola dels ma-
ristes. La reunió va ser força
concorreguda tant per pares
com per escoltes. La trobada
va començar amb una projec-
ció de diapositives dels cam-
paments realitzats l’estiu an-
terior al poble de Moncortes.
Després va tocar la presenta-
ció del grup de monitors tot
ambientat en una cerimònia
d’inauguració d’uns jocs olím-
pics, amb la entrada de la
bandera de l’entitat igualadi-
na, la desfilada dels equips
(grups de monitors de cada
branca), l’entrada de la flama
escolta amb l’encesa del pe-
beter i la jura de monitors en
la qual els monitors es com-
prometien a fer un joc net i
sense doppings i a ser uns
bons monitors durant tot l’any.
Acabada la cerimònia
d’inauguració els monitors, els
pares i els escoltes es van
dirigir cap a unes sales on
cada grup va conèixer de més
a prop els monitors, la meto-
dologia i el funcionament de
cada branca.

Al dia següent, dissabte, ja

L’A. E. Torxa ja ha
començat les seves
activitats

van començar les activitats
amb la ja clàssica excursió a
Collbàs. Es va sortir del local
de l’agrupament (cau) a les 9
del matí i es va fer una para-
da a Santa Margarida de
Montbui per esmorzar ; des de
aquest punt es va fer una gi-
mcana que combinava proves
ja tradicionals i proves inno-
vadores, fins arribar al santua-
ri de Collbàs. Allí es van fer
uns jocs per agafar gana.
Després de dinar cada bran-
ca es van trobar amb els seus
monitors i van realitzar jocs de
coneixement i van començar
a preparar les activitats o ob-
jectius de cada grup. Després
d’una tornada feixuga a cau-
sa del cansament, es va arri-
bar a les 7 de  la tarda al local.

Aquest cap de setmana
cada branca ja prepara les
seves activitats, jocs, dinàmi-
ques...

Si algú estigués interessat
a apuntar-se a aquest agru-
pament escolta es pot dirigir
al local de l’entitat (c/Sant
Roc num. 18 1r pis ) els dis-
sabtes de 4 a 7 de la tarda, a
la secretaria de l’escola dels
Maristes en horari d’oficina o
trucant al número 679301583
(Albert).

LLEURE
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SANITAT

L’Atenció Primària de l’Anoia ha
començat ha vacunar contra la grip

 Els Centres
d’Atenció
Primària ja han
començat la
campanya de
vacunació per a
persones de més
de 65 anys 

REDACCIÓ
Aquesta setmana ha co-

mençat als CAP (Centres
d’Atenció Primària) de l’Anoia
la campanya anual de vacu-
nació contra la grip. Al mateix
temps es recomana també la
vacunació neumocòcica.
Aquesta segona és de preven-
ció contra les pulmonies que
podrien ser provocades per
complicacions del grip.

Grip
La grip és una malaltia,

produïda per un virus, habi-
tualment benigna però que pot
provocar complicacions respi-
ratòries o cardiovasculars en
persones predisposades a al-
tres malaties. Normalment té
una durada d’uns set dies i es
manifesta amb febre, males-
tar general, irritació de coll i
nas, llagrimeig, tos...

El virus de la grip presen-
ta possibilitat de complica-
cions, sobretot per a les per-
sones d’edat i malalts crònics,
recomanant-se molt descans,
fer uns dies de llit i evitar que

la malaltia acabi per afectar
altres parts del cos, especial-
ment els pulmons.

La grip és la malaltia que
més baixes laborals i escolar
provoca i al mateix temps
genera colapses als serveis
medics d’urgència ja que quan
apareix afecta a moltes per-
sones al mateix temps. No hi
ha cap tractament que curi la
grip, una malaltia que reque-
reix tractaments pal.liatius dels
símptomes i molt repòs. No-

més les vacunes poden evitar
contraure-la.

Campanya de vacunació
Per això, per pal.liar les

molèsties als pacients la Di-
recció d’Atenció Primària de
l’Anoia desenvolupa una cam-
panya de vacunació preventi-
va -i gratuïta per a tothom-
que es du a terme en els vuit
Centres d’Atenció Primària de
la comarca (que inclou el de
Santa Coloma de Queralt).

Les vacunes contra la grip
tenen una vigència d’uns qua-
tre mesos i per això es co-
mencen les campanyes durant
l’octubre. Així es fa coincidir
l’efecte de la vacuna amb els
mesos on té més incidència
la grip.

La vacuna contra els pneu-
mococos és d’una sola dosi,
té vigència per sempre i es pot
administrar en qualsevol, èpo-
ca de l’any. Els centres
d’atenció primària recomanen

la seva administració a totes
les persones que superin els
65 anys,  tinguin malalties cro-
niques o siguin propensos a
patir malalties pulmonars. Els
centres valoren la convenièn-
cia o no d’administrar les dues
vacunes al mateix temps.

Meningitis C
D’altra banda, i coincidint

amb la vacunació contra la
grip, hi ha en marxa també
una campanya de vacunació
sistemàtica contra la meningi-
tis C que s’administra a infants
a partir dels dos mesos i fins
als 5 anys. A partir del 2001
es farà extensiva fins als 19
anys.

Es tracta d’una nova va-
cuna eficaç i segura -fins ara
no estava disponible- que
dóna un gran nivell d’immu-
nitat que, a més, els seus
efectes duren molt de temps.

La Unitat d’Atenció a
l’Usuari de l’Anoia recomana
fer aquesta vacunació de
manera esglaonada «i sense
cap urgència, ja que no hi
ha cap situació epidèmica».

Els telèfons de les diver-
ses àrees bàsiques de salut
de l’Anoia són el següents:

Igualada      93 803 36 46
Anoia Rural  93 805 38 18
Montbui     93 805 29 29
Vilanova      93 804 40 12
Capellades   93 801 16 90
Piera        93 778 93 00
Calaf        93 869 88 05
Sta. Coloma 977 880 633

Dimecres,
conferència del
Dr Tomàs de
Flores Formentí
sobre psiquiatria

Dimecres vinent, amb
motiu de celebrar-se el Dia
Mundial de la Salut Mental
el doctor Tomas de Flores
Formentí pronunciarà la
conferència: La psiquiatria
comunitària com a respos-
ta als problemes de la
salut mental.

Les malalties mentals
amb l’increment de l’espe-
rança de vida, tenen cada
vegada més incidència a la
societat i afecten a més dels
malalts a les seves famílies.

La conferència, que està
organitzada per la Comissió
de Salut Mental que formen
l’Ajuntament d’Igualada,
l’Escletxa, la Fundació Sa-
nitària d’Igualada, l’associa-
ció de pares de malalts
mentals i el Taller Auria, tin-
drà lloc dimecres a les 8 de
la tarda al saló de sessions
de l’Ajuntament d’Igualada.

L’acte és gratuït.

La vacunació es la unica prevenció que es pot tenir contra la grip

JAUME SINGLA
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Durant una setmana, la gent gran
demostra que és una gran gent

JOSEP ELIAS FARRÉ
La cinquena setmana de la

gent gran, organitzada per
l’ajuntament i la Comissió de
la Gent Gran, ha assolit una
notòria participació, al llarg de
tots els actes endegats. En el
decurs d’aquests dies, una
vegada més, la gent gran de-
mostrà que és una gran gent,
amb esperit jove i amb ganes
de gaudir d’uns jorns especial-
ment dedicats a ells.

Enguany, la setmana ha
tingut un dia més, donat que
diumenge passat encara va
programar-se una representa-
ció teatral, amb la qual es posà
el punt i final al variat conjunt
d’actes.  La representació del
drama teatral i musical, «Els
teixidors», amb més de seixan-
ta actors a escena, fou produï-
da per l’Agrupació Teatral del
Col.legi Bertrán, de Sabadell,
al Teatre Municipal l’Ateneu.

El dissabte, a la tarda i a la
plaça de l’Ajuntament, va tenir
lloc l’acostumat ball de plaça,
amb el conjunt «Fanny’s3»,
que, potser no resultà el més
adient per la classe de balla-
dors que acudiren a l’esmentat
acte, aimants d’un repertori
més tradicional i de les seves
èpoques.

Divendres, va tenir lloc un
concert, amb la Jove Orques-
tra Simfònica de l’Anoia, sota
la direcció de David Riba i que
al teatre de l’Ateneu, interpre-
tà obres de Schubert, Saint
Sains i Elgar, amb l’Anna Co-
melles de violencel.lista solis-
ta.

El plat fort, però de la Set-
mana, fou la sortida a Cardo-
na, per tal de gaudir de «La
màgia de la Sal».

Tres autocars, que sortiren
del passeig Verdaguer (Esta-
ció Vella) portaren a unes 130
persones a aquella localitat de
la Catalunya central. Anaven
acompanyats per monitores del
departament de Serveis So-
cials i Salut de l’Ajuntament
d’Igualada, les quals van tenir
cura de la bona organització
d’aquesta excursió, amb la
seva característica amabilitat i
bon saber fer.

Arribats al lloc de destí, els
expedicionaris van poder es-
morzar uns saborosos entre-
pans de pa amb tomàquet i
pernil i les corresponents be-
gudes.

Després, s’organitzaren els
corresponents grups per tal de
poder visitar, adequadament,
les antigues instal.lacions mi-
neres.

Mentres uns eren transpor-
tats amb vehicles miners a la
Vall Salina, altres visitaven la
impressionant sala de màqui-

nes, que regulaven el transport
de les matèries i dels propis
miners, a l’interior de la mun-
tanya; i anaren a la botiga, on
es fan, a base de sal, articles
artesanals. Allí, hom també po-
dia veure una interessant es-
posició didàctica, sobre la sal
i, a la vegada l’hi era permès
de veure unes retrospectives
fotografies d’aquelles mines
quan estaven en ple funciona-
ment.

La mostra explica, entre
altres coses, com en temps
antics, alguns conqueridors
escampaven sal en els territo-
ris guanyats amb la força, per
tal de contaminar-ne les ai-
gües... També es fa esment
que Ghandhi va lluitar contra
el monopoli de la sal que te-
nien els anglesos sobre els
pobres habitants del seu país...
És una mostra interactiva.

Hom podia adquirir figures
i altres artícles produïts per les
persones que dominen l’art de
treballar amb blocs de sal.
Molta gent retornà a casa amb

algun d’aquells souvenirs, tant
característics i poc usuals din-
tre dels circuïts turístics de
casa nostra.

En petits grups, hom podia
fer un viatge per l’interior de la
impressionant muntanya de la
qual, durant segles, s’ha ex-
tret un dels valors més preuats
per la humanitat: la sal.

Endinsats a 80 metres de
profunditat -portant els corres-
ponents cascs protectors- es-
coltaven les corresponents
explicacions que donava una
ben informada guia.

Allí, podien contemplar els
sorprenents colors del mineral
i les curioses formes
d’estalactites i estalagmites,
que l’aigua va formant al llarg
d’aquelles galeries, esculpint

unes blanques figures que con-
trasten amb el roig de les ve-
tes salíniques.

La contemplació d’aquelles
estructures naturals, resulta
incomparable i ben curiosa, a
la vegada.

Un cop tothom hagué vist
ja totes les instal.lacions, els
expedicionaris foren traslladats
al complexe de «Can Puig», a
prop ja de Solsona, on va ser-
vir-se el dinar -tres plats i pos-
tres, pa i vi i begudes- i enca-
ra es va tenir temps de ballar
una peça i participar en el
sorteig d’un pernil, abans de
continuar la ruta prevista per
aquell dia.

Era a primera hora de la
tarda, quan es realitzà la visita
a la Col.legiata de Sant Vicenç
de Cardona, situada junt al
castell, avui en dia convertit en
Parador de Turisme. Allí, tam-
bé un guia donà les correspo-
nents explica-  cions històri-
ques, i feu esment que en
aquell recinte s’hi porten a ter-
me enregistraments, a cura

dels grups musicals que diri-
geix el nostre compatrici, Jordi
Savall i la seva esposa, Mont-
serrat Figueras. Actualment,
aquell grandiós temple no està
obert al culte, tot i que, en oca-
sions, s’hi celebren enllaços
matrimonials o alguns actes li-
túrgics.

Així, doncs, la gent gran
guardarà un bon record
d’aquesta cinquena edició de
la Setmana, de l’inici de la qual
n’informàrem ja en la passada
edició.

És una forma de reconèixer
els mèrits fets per aquestes
persones, que han lluitat du-
rant molts anys per tirar enda-
vant les seves vides i les dels
seus successors.

El grup de participants de la sortida a Cardona, fotografiat a Can Puig

Un dels grups durant la visita a la muntanya de la sal

En el moment d’esmorzar

J.E.F.

    Punt central,
anada a la
muntanya de sal
de Cardona
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Nou retard en l’acabament de l’autovia
Igualada-Cervera: ara, fins el 2004
JORDI PUIGGRÒS

Els pressupostos generals
de l’Estat, que són en procés
de discussió i aprovació al
Congrés de Diputats de Ma-
drid, han desvetllat una mala
nova per als anoiencs: al re-
tard en la construcció de
l’autovia Igualada-Cervera
anunciat l’agost passat, ara
cal sumar-n’hi un altre. Així ho
va explicar al diari «Segre» el
diputat del PP a Lleida, José
Ignacio Llorens. El diputat a
Corts va explicar que el polè-
mic tram entre Santa Maria del
Camí i Cervera no es finalit-
zarà fins l’any 2004, és a dir,
18 mesos després del previst
inicialment, i varis anys més
tard del projecte inicial del
govern espanyol.

Recordem que les obres
d’aquest tram són les úniques
que queden pendents d’iniciar
-les faran les empreses Fo-
mento de Construcciones y
Contratas i Ploder- tota vega-
da que la variant de Cervera
ja és en funcionament, i el
tram Igualada-Santa Maria
està prou avançat. Tot sem-
bla indicar que ens estarem
més de tres anys amb
l’autovia inacabada, ja que el
tram fins Santa Maria estarà
a punt mitjan l’any vinent.

Inversions fins el 2004
A l’esborrany dels pressu-

postos també hi figura el ca-
lendari d’inversions que pen-
sa fer el govern, segons el
qual l’any vinent s’abocaran a
l’autovia 2.183 milions de pes-
setes, per 4.983 el 2002;

Els retards en la construcció de l’autovia són constants. La Panadella
tardarà en veure passar la nova carretera

ARXIU

7.597, el 2003; i, finalment,
4.000 milions l’any 2004.

A l’edició de LA VEU del
passat 11 d’agost, ja expli-
càvem que les obres de
l’autovia Igualada-Cervera
patirien un retard de dos
mesos més ja que el Ministeri
de Foment havia detectat de-
ficiències en el projecte cons-
tructiu preadjudicat a les em-
preses FCC i Ploder, que han
de solucionar-se.

Foment encara no ha ad-
judicat de forma definitiva el
tram d’autovia pendent entre
Lleida i Barcelona, el polèmic
trajecte entre Cervera (la Se-
garra) i Santa Maria del Camí,
perquè «abans, les empreses
a les quals es van adjudicar
les obres de forma provisio-
nal (FCC i Ploder) han de
presentar un nou projecte al
Ministeri solucionant les de-
ficiències detectades en el
primer estudi», segons va
assegurar-se llavors. Aquell
retard, però, ja ha quedat en
un no res una vegada cone-
gut el d’aquesta setmana.

El mes de juny passat el
cap de Carreteres de l’Estat
en Catalunya, Vicenç Vilano-
va, va assegurar a Cervera
que, com a màxim, el co-
mençament de les obres es
produiria a mitjan juliol.

Una obra
completament nova

L'autovia fins a Cervera, i
més concretament el tram
entre Santa Maria del Camí i
la capital de la Segarra, no
aprofitarà ni un pam de l'ac-

tual carretera N-II, per bé que
seguirà el seu mateix traçat
paral·lel. La nova autovia tin-
drà dos túnels entre Santa
Maria i el port de la Panade-
lla, i tres enllaços, un a l'altura
de Sant Pere els Arquells i
Sant Antolí, i els dos restants
per entrar i sortir a la zona de
serveis del port de la Panade-
lla.

Recordem que el projecte
d'autovia entre Santa Maria
del Camí i Cervera ha tingut
un retard considerable com a
conseqüència de la interposi-
ció d'una demanda per part de
diversos ajuntaments i entitats

davant l'Audiència Nacional,
després que inicialment
s’aprovés la carretera per
l’anomenada Opció Nord.

Al final, el govern del PP,
a través del Ministerio de Fo-
mento que encapçala Rafael
Arias Salgado, va optar per fer
cas a la resolució judicial de
fer l'autovia seguint l'actual
traçat de la N-II. El projecte
final, però, no preveu aprofi-
tar gens ni mica la carretera
existent, amb la qual cosa
podrà utilitzar-se durant les
obres.

L’actual, intacta

L'autovia creuarà l'actual
N-II en dues ocasions, però
mai aprofitarà el seu traçat. En
alguna zona, autovia i N-II
estaran separades per poc
menys de 20 metres. Hi hau-
rà dues zones, però, on les
dues vies estaran molt allun-
yades l'una de l'altra. A la
Panadella, per exemple.

Efectivament, el port de la
Panadella i la seva zona de
serveis amb gasolineres i res-
taurants estarà situat a 600
metres de l'autovia, i amb prou
feines es veurà des de la
mateixa ja que hi ha una
muntanya pel mig, al cantó de
Montmaneu. Ara bé, el port de
la Panadella comptarà amb
dos accessos i molts senyals
d'indicació.

Túnel de 700 metres per
salvar la Quinta Forca

Un altre dels punts on
l'autovia passarà lluny de
l'actual N-II és a l'altura
d'Argençola i la Quinta Forca.
Per tal de salvar els perillo-
sos revolts que tantes vides
han costat en aquesta zona,
l'autovia passarà per dos tú-
nels. Un d'ells, el del Violí,
tindrà 700 metres de longitud,
i, de fet, seran dos túnels, un
per a cada sentit, sempre amb
dos carrils en cadascun. Hi
haurà encara un altre túnel,
batejat amb el nom dels Alba-
rells, de 200 metres de longi-
tud, a l'altura de Porquerisses.
L’obra costarà 16.700 milions
de pessetes. Llàstima que tri-
gui tant a començar-se, i no
diem a acabar-se.


