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El ministeri de Sanitat
farà entrega el proper dia 25
dels guardons obtinguts pels
vint millors hospitals d’Es-
panya durant 1999. Entre els
hospitals nominats, hi ha el
Comarcal d’Igualada, candi-
dat situat a la categoria
d’hospitals generals de mida
mitjà.

El centre sanitari iguala-
dí podria ser considerat un
dels quatre millors de les
seves característiques.

Igualada tornarà a ser diu-
menge el punt de reunió de
molts fotògrafs arribats de di-
ferents indrets per participar
en la matinal de l’Enfoc, el
certamen fotogràfic que orga-
nitza l’Agrupació Fotogràfica
Igualadina (AFI). L’Enfoc és
una de les activitats d’aquest
estil més participada de Cata-
lunya, amb més de 200 fo-
tògrafs.

La matinal començarà diu-
menge a 2/4 de 10 del matí,
al parc de l’Estació Vella. Allà
hi haurà diversos models vin-
guts especialment per l'ocasió
i distribuïts per l’entorn.

Rosa Vilaplana, l’alcaldes-
sa d’Argençola, després de
comunicar al Consell Comar-
cal la seva intenció de deixar
l’escó de consellera comarcal
per CiU i després de donar-
ho per fet en el darrer ple de
l’ajuntament, ara nega les
seves pròpies afirmacions.
«La premsa sempre men-
teix» va dir Vilaplana en la
darrera reunió del grup de
govern del Consell, tot negant
que mai hagués dit que deixa-
ria el seu escó de consellera.

L'actitud erràtica de Vila-
plana posa en dificultats el go-
vern del Consell al mateix
temps que evidencia impor-
tants mancances a nivell mu-
nicipal en un moment tan tras-
cendental no sols per Argen-
sola sinó per tot l'Anoia amb
el projecte d'abocador damunt
la taula.
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CONSELL COMARCAL

Miserachs anuncia la creació d’un
Consorci de l’Aigua de tota la comarca

JORDI PUIGGRÒS, Igualada.- En plena efervescència de
nacionalisme espanyol per part del PP, amb decrets impopu-
lars com el de la nova matriculació, el Consell Comarcal de
l’Anoia ha estat pioner en respondre clar i alt. Va ser la primera
institució política de Catalunya en editar uns adhesius amb el
«CAT» i col.locar-los als seus vehicles. La institució comarcal
també no ha tardat ni unes hores en respondre amb indignació
al nou retard anunciat en la construcció de l’autovia. El seu
president, Josep Miserachs i Nadal, fa un repàs en una exten-
sa entrevista amb LA VEU a aquests i d’altres temes d’actualitat.

P. El Consell Comarcal
va ser el primer en respon-
dre al polèmic decret de ma-
triculació a Espanya, amb
l’edició d’uns adhesius amb
el CAT. Per què?

R. Vàrem pensar que, per
un costat, la decisió del go-
vern era un atac als símbols
de Catalunya, i per l’altra,
arran de les respostes d’Aznar
que ell no parlava de xapes,
encara ens va ajudar més a
prendre aquesta decisió. No
és un tema menor, en tan en
quant és un atac a la simbo-
logia catalana, i això és prio-
ritari per a nosaltres. La vo-
luntat del Consell, en aquests
temes de catalanitat, és tenir
una actitud constant en aques-
ta línia. Si la majoria absoluta
del PP significa un menyspreu
a Catalunya, el Consell Co-
marcal de l’Anoia, en la seva
petita mesura, serà un pal a
la seva roda.

P. La resposta de la gent
ha estat molt satisfactòria.

R. Sí, no solament hi ha
hagut molta demanda dels
igualadins, sinó de tota la gent
de la comarca, de Consells
d’arreu de Catalunya i
d’empreses privades que vo-
lien col.laborar. Voldríem ser
un referent de defensa del
país en aquests assumptes.

P. El Consell no s’havia
posat mai massa en el tema
dels símbols.

R. Ara és diferent.
L’administració ha de prestar
serveis, però el govern té
l’obligació de marcar un estil
propi, i per a nosaltres aquests
temes són prioritaris. El dra-
màtic d’això és que això es
podia solucionar fàcilment.
Malgrat la resposta de tot el
poble català, el govern de
Madrid ha continuat igual, i
això que el PP de Catalunya
s’ha mostrat d’acord o s’ha
abstingut. A Igualada es va
abstenir, i algun diputat del PP
al Parlament de Catalunya se
l’ha vist enganxant el CAT al
seu cotxe.

P. El mes de juny es co-
neixia un retard en la cons-
trucció de l’autovia a Cerve-
ra. Malauradament, els
accidents mortals han con-
tinuat. La setmana passada
es va conèixer un nou re-
tard, i el Consell Comarcal
va mostrar la seva indigna-

EL CAT

L’AUTOVIA

ció.
R. El tema de l’autovia és

un tema de dignitat. De la
mateixa manera que deia que
els temes de catalanitat els
mantindrem vius, aquest tema
fins i tot hauria de conduir a
una plataforma estable. Hem
demanat una entrevista al
ministeri de Fomento a Ma-

drid, i també hem demanat als
grups de CiU al Congrés i al
Senat que facin inter-
pel.lacions sobre l’assumpte.
Farem també un Consell d’Al-
caldes sobre això, perquè con-
siderem que Madrid ja està
menyspreant a la comarca.

P. Intueixo que s’intenta
muntar a l’Anoia el mateix
que es va fer a Gelida o Ta-
rragona per aconseguir re-
baixes en les autopistes, un
«looby» d’institucions?

R. Volem donar sentit a la
comarca a través d’aquest
tema. Volem tibar del carro en
un tema vital per a l’Anoia,
amb ajuntaments i entitats
socioeconòmiques. Tots junts
podem tenir molta força a
Madrid i on calgui, però cal
fer-ho.

P. Els últims mesos el
Consell Comarcal està més
d’actualitat que mai. Sembla
que sorgeix una nova imat-
ge de la institució.

R. La voluntat del Consell
és prestar serveis als ajunta-
ments, que per això es va
crear. Però ens agradaria que
fos també un referent polític
de primera línia, actuant
d’aglutinador de les diferents
sensibilitats que hi ha a l’A-
noia, però també de loby, és
a dir, fent política amb majús-
cules. Volem potenciar la ves-
sant política de la institució.

P. Per això fa falta bones
relacions no només amb els
partits polítics, sinó amb
tots els agents, amb
l’anomenada societat civil.

R. El que fem és pulsar la
situació, i tenir contactes amb
tothom. Més endavant mostra-
rem la nostra voluntat que tots
els agents socials siguin par-
tíceps de la institució i, en els
temes bàsics de la comarca,
en formin part activa.

P. Un dels grans hàndi-
caps dels consells és la
gran desconeixença que hi
ha entre els ciutadans res-
pecte aquesta institució.

R. Aquesta és una de les
línies que volem potenciar,
fent pedagogia del Consell
Comarca, explicant què és, i
quines són les seves fun-
cions. Es faran campanyes en
aquest sentit molt propera-
ment.

P. Un dels temes
d’actualitat a la comarca és
la portada d’aigües del Ter-
Llobregat. Hi ha qui diu que
tot està en plena marxa,
però que hi ha qui posa pals
a la roda, i aquest «qui» és
Igualada...

R. Estic convençut que la
comarca no està en condi-
cions de deixar-se perdre
l’aigua. És una ocasió històri-

NOVA ETAPA

L’AIGUA

ca, i, més enllà dels interes-
sos legítims de cada munici-
pi, el que no podem fer és
perdre-la. És més, si hi ha una
aposta absoluta i rotunda per
part del Consell Comarcal és
fer arribar aigua a tota la co-
marca.

En aquest sentit, es pot
avançar que tenim la voluntat
de fer una auditoria mediam-
biental de l’Anoia, en la qual
es contemplarà l’assumpte
hidrològic, i crear un ens su-
pramunicipal que planifiqui,
gestioni i analitzi la política de
l’aigua a la comarca. Per tant,
és un tema absolutament prio-
ritari, i no pot ser que per
culpa d’un municipi no podem
tenir aigua a la resta de
l’Anoia. És un tema històric,
urgent i estratègic. Això no vol
dir que no haguem de lluitar
perquè ens arribi aigua d’un
altre indret. Quanta més, mi-
llor. El sentit comú s’acabarà
imposant, n’estic segur.

P. Aquest consorci de
l’aigua que es vol crear, ja
està en marxa.

R. Hi estem treballant de
forma molt activa, però de
moment no es pot avançar res
més. No cal dir que serà una
eina potent per a resoldre
aquest assumpte tan impor-
tant per a tots els municipis.

P. Respecte les rela-
cions institucionals, com es-
tan amb l’Ajuntament d’Igua-
lada. Actúa realment de
«cap i casal» de la comar-
ca?

R. Primer, les relacions
són molt bones, tant a nivell
institucional com personal, la
qual cosa sempre ajuda a fer
més fàcils les coses. Crec que
hi ha la voluntat per part de
les dues institucions de què,
en temes que afecten per la
seva magnitud a tota la co-
marca, és resolguin ràpida-
ment. Segurament podrem
tenir diferents sensibilitats en
algunes qüestions, com el cas
del tren a Lleida. Jo no diré
mai que és una bestiesa, però
tampoc diré que sigui una
prioritat, més si no tenim un
tren ràpid amb Barcelona, un
aeròdrom del tot correcte, una
carretera a Vilafranca o a
Manresa acabades... Ens fal-
ta molt per acabar.

P. Però, quant a capitali-
tat, s’insisteix molt des
d’Igualada en la seva volun-
tat de què així sigui, però,
com es veu des de la resta
de municipis?

R. El paper de capitalitat
l’ha d’exercir Igualada, i això
és feina dels seus màxims
responsables. Si volem que
l’Anoia vagi endavant i que
Igualada tingui la plena capi-
talitat i una mica la de la Ca-
talunya Central, l’Eix Diagonal
no ens ajuda gaire. Manresa,

IGUALADA
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almenys, també lluita per ser
una capital. La capitalitat es
demostra millorant cada dia la
ciutat. Si ho fa, això caurà pel
seu propi pes. Això no és un
tema d’etiquetes. No és una
qüestió formal, sinó operativa.
Si Igualada demostra tenir els
elements estratègics indispen-
sables, és a dir, comunicacio-
ns, hospital, infraestructures,
la capitalitat s’exercirà sola.

P. Igualada dirigeix més
els seus sentits cap a la
Mancomunitat de la Conca
d’Òdena que no a la comar-
ca?

R. Em consta que la Man-
comunitat no es fa per diver-
gències entre persones del
mateix partit. Per tant, això sí
que és preocupant. Aquest és
un tema que s’arrossega des
de fa molt temps, i no sembla
que tingui solució. En qualse-
vol cas, ni no s’aconseguir
constituir la Mancomunitat per
divergències dins del mateix
partit, la cosa es complica
molt.

P. Igualada es queixa de
que l’Incasòl demana 200
milions pels terrenys de
l’hospital. Tot plegat enda-
rrereix el tema?

R. Seria una llàstima que
el tema de l’Hospital s’assem-
blés al de l’autovia. És a dir,
es van posant excuses sobre
la taula, i això, mentre es dis-
cuteix, fa que passi el temps i
s’acumulin retards. Ningú pot
ser responsable d’un nou re-
tard en el tema de  l’Hospital.
És un tema prioritari i no va-
len les excuses, no s’hi val a
fer política ni partidisme. Al-
guns partits hi han volgut fer
debat polític, i aquest ha de
ser social.

P. Per a Unió Democràti-
ca, el Consell Comarcal és
el seu referent a l’Anoia. El
partit democristià travessa
un bon moment a la comar-
ca?

R. Sí, per dos motius. Per
una presència important en
governs municipals, i també
per la seva excel.lent relació
amb Convergència. Les rela-
cions de CiU a l’Anoia són
exemplars. Hi ha un bon pa-
norama, tota vegada que tam-
bé hi ha més gent jove.

P. Hi ha congresos els
propers mesos de CDC i
UDC. En quina mesura tin-
dran conseqüències aquí?

R. Des de la comarca es
veu amb optimisme. Arran
dels dos congressos, ambdós
partits, segur, en sortiran re-

L’HOSPITAL

forçats a l’Anoia. Si hi ha al-
gun lloc on la gent de Con-
vergència i la gent d’Unió ple-
gats ens sentim còmodes, és
al Consell Comarcal.

P. El rival polític de CiU
és el PSC, que recentment
ha canviat de referent a la
comarca. Això ja ha produït
la baixa del partit del Cap
de l’Oposició al Consell,
l’alcalde de Vallbona, Romà
Casanovas.

R. No entraré en la vida
interna dels altres partits, però
sí que cal alegrar-se de què
ambdós candidats que hi ha-
via a l’assemblea del PSC
eren molt joves. Això és una
bona notícia per tots. Teo
Romero ha demostrat la seva
vàlua política de llarg, i Jordi
Riba fa una bona feina a
l’Ajuntament d’Igualada. D’al-
tra banda, lamento que plegui
un referent polític com Romà
Casanovas, perquè l’experièn-
cia que pot aportar és bona.
És un gran portaveu i un bon
cap de l’oposició, i espero que
continuï col.laborant com fins
ara.

P. I Esquerra Republica-
na?

R. Personalment m’agra-
daria aprofundir la col.labo-

ELS PARTITS

ració al Consell Comarcal amb
ERC. Serien interessants re-
lacions estables, i en seria
partidari.

P. Està proposant un
pacte?

R. Jo dic relacions esta-
bles, vostè mateix. Aprofitant
l’avinentesa, voldria afegir que
el Consell Comarcal propo-
sarà a totes les forces políti-

ques de la corporació un pac-
te institucional per una sèrie
de temes estratègics. Els te-
mes mediambientals, el de
l’aigua, infraestructures i polí-
tica social són aspectes en els
quals hem de deixar de ban-
da el color polític i fer un front
comú. Cal que ens assentem
tots i signem un pacte.

 «Voldríem ser
un referent de
defensa del
país en els
assumptes
de caire
catalanista» 

 «El tema de
l’autovia és un
tema de
dignitat. Fins i
tot hauria de
conduir a una
plataforma
estable» 

 «Si Igualada
demostra tenir
els elements
estratègics
indispensables,
comunicacions,
hospital,
infraestructures,
la capitalitat es
farà sola» 

 «Seria una
llàstima que el
tema de
l’Hospital
s’assemblés al
de l’autovia.
Ningú pot ser
responsable
d’un nou
retard» 

 «Si hi ha
algun lloc on la
gent de
Convergència i
la gent d’Unió
plegats en
sentim
còmodes, és
al Consell
Comarcal» 

 «El Consell
Comarcal
proposarà a
totes les forces
polítiques de la
corporació
un pacte
institucional
per una sèrie
de temes
estratègics» 
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Josep Maria Aribau,
jardineria

Mercè Bosch,
dependenta

Albert López,
estudiant

Maite Senserrich,
dependenta

Ángela Moreno,
mestressa de casa

Sinfonia Salgado,
jubilada

Bernat Pascual,
estudiant

Jaume Vallès,
administratiu

Ma. Àngels Marimon,
dependenta

Paqui Rodríguez,
mestressa de casa

Jo posaria el CAT ben
convençuda. Trobo que cada
regió ha de tenir la seva lletra
identificativa. Als bascos, als
catalans, als andalusos... se'ls
ha de conèixer que ho són,
sinó tots semblaríem
espanyols i no som iguals.

Carme Rodríguez,
mestressa de casa

Em sembla bé que posin
la E a les matrícules, perquè
a fora se sàpiga que som
espanyols. Igual que els
cotxes de la resta de països
de la Unió Europea porten la
seva lletra corresponent.

Hi podríem posar totes
dues coses: a un cantó la E i,
a l'altre, el CAT. Així no hi
hauria tanta polèmica. A més,
no cal posar-se a discutir
perquè això no és tan
important.

Penso que hauríem de
posar totes dues
identificacions: la E i el CAT.
El CAT sol no el podem posar
perquè encara no som
independents, quan ho
siguem, sí.

No sóc partidari de posar
la E. Em fa mal als ulls i tot.
No representa gens ni mica la
identitat dels catalans. Però
també penso que no hi podem
fer res; s'acabarà imposant la
E.

Miquel Albareda,
comercial

Trobo molt bé posar el
CAT. Jo ja ho he fet, al costat
de la matrícula. Viatjo bastant.
Si s'adopta una posició
conjunta sempre hi ha pos-
sibilitats d'aconseguir coses
però falta més implicació per
part de tothom.

Jo crec que el CAT. Vaja,
a Catalunya s'hauria de posar
el CAT i a la resta de regions
la lletra que els pertoqui. El
CAT i prou.

Mario Castilla, gènere
de punt

Jo sóc partidari de posar
les dues coses: la E i el CAT.
D'aquesta manera tindrem
Catalunya i Espanya
agermanades.

Jo, el que faria és que la
Generalitat fés una oficina
perquè la gent pogués tramitar
la matrícula a l'estranger. S'ha
de tenir una mica de pica-
resca. Seria la mateixa història
que els de Gijón, que es
matriculaven a Girona per
fotre els d'Oviedo.

Sóc partidari de posar el
CAT. És necessari perquè
sinó, no podríem identificar-
nos. Posar la E seria com
negar les particularitats dins
de cada estat.

Estic d'acord a posar el
CAT. Jo sóc catalana i
representa la identitat dels
catalans. Però això no arribarà
a fi de bé perquè al final
haurem de posar la E. És una
manera de reivindicar.

Millor posar el CAT. Al meu
cotxe, almenys, ho posaré.
Així podrem identificar els
cotxes que són d'aquí. Si
treuen la B hauríem de posar
el CAT.

Jo crec que s'hauria de
posar el CAT perquè és una
manera d'identificar d'on
provenen els cotxes. Amb la
E no ho podríem saber.

Fernando Mir, jubilat
Al ser europeus cal posar

el distintiu de cada estat. A
Espanya tot quedarà englobat
amb la E. La Generalitat no pot
obligar a posar el CAT perquè
el govern ha establert que no.
Jo posaria les dues coses.

MATRÍCULES

I vostè, què hi diu?

Què en pensa de posar el CAT a la matrícula?

MARIA VARELA/MONTSERRAT MARTÍ

El CAT. Jo sóc catalana,
encara que no sóc nascuda
aquí, però fa més de 50 anys
que hi visc. Em sento d'aquí.
També espanyola, però en
primer lloc catalana.

Miquel Palacios,
blanquer jubilat
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Davant d’aquest nou sistema de matriculació ja han estat
diverses les institucions i entitats que s’han manifestat al res-
pecte. La Generalitat, en primer lloc, va anunciar que inclouria
el distintiu CAT en els seus cotxes oficials i que els mossos
d’esquadra serien permissius amb els conductors que incorpo-
ressin l’identificatiu a les seves matrícules.

Aquesta actitud tolerant també l’han pres diversos ajunta-
ments catalans a través de la guàrdia urbana. Altres institucio-
ns, com el Consell Comarcal han iniciat accions pioneres en
aquest sentit, com la recollida de firmes a favor del distintiu
català, reivindicació a la qual s’hi podran afegir la resta de
consells comarcals.

Finalment, entitats en defensa de la cultura catalana, com
és el cas d’Òmnium Cultural, s’han posat ja en marxa per ini-
ciar accions amb l’objectiu de contrarestar aquesta decisió del
govern central. Ens ho explica el president d’Òmnium Cultural,
Josep Ma. Palau.

M. MARTÍ / M. VARELA
P: Explica’ns quins són

els motius pels quals no
hem de posar E a les matrí-
cules.

R: Bàsicament, la respos-
ta que dóna una entitat com
Òmnium Cultural és que es-
tem parlant d’un debat recu-
rrent: en diferents aspectes
l’Estat no reconeix que es
tracta d’un estat plurinacional
i aleshores imposen la unitat
nacional mitjançant la col·lo-
cació de la E a les matrícu-
les. Nosaltres volem que es
reflecteixi la pluralitat i per
això proposem que s’hi posi
el CAT.

P: Quines accions es
duen a terme des de la de-
legació anoienca d’Òm-
nium? Tenim entès que heu
iniciat una campanya cívica
a la comarca...

R: Sí, bàsicament ens hem
posat en contacte amb diver-
sos mitjans de comunicació
locals, escrits, per distribuir a
través d’ells als ciutadans de
la comarca els adhesius CAT.

Quanta més gent se’ls
posi, millor, la campanya cívi-
ca va en aquesta línia.

P: També ha sortit a la
llum que la Generalitat rea-
litzarà un estudi jurídic per
calibrar la possibilitat que
els catalans que ho vulguin
puguin incloure una identi-
ficació catalana a la matrí-
cula. Mentre no es coneguin
els resultats de l’estudi,
quina creus que hauria de
ser l’actitud dels catalans?

R: Tothom qui es vulgui
posar el CAT a la matrícula
no ha de tenir cap mena de
por, i si no es col·loca ben bé
a sobre, encara hi ha d’haver
menys problemes. De totes
maneres, aquells que se’l po-
sin damunt la E han de saber
que hi ha tot un dispositiu
muntat que donarà suport a
través de recursos econòmics
i d’altres tipus a aquestes
denúncies. La idea és posar
els adhesius a les matrícules,
damunt o al costat i, en cas
de ser demandat no pagar.
Creiem que serà aquesta re-
sistència el que pot tombar

una realitat com la que s’està
imposant.

P: Escoltant els mitjans
de comunicació aquests úl-

tims dies, sembla ser que
molts catalans s’han mos-
trat indignats davant la de-
cisió del govern i s’han
mostrat partidaris de col·-
locar el distintiu CAT a les
seves matrícules. Creus que
aquesta actitud és un reflexe
real de la identitat nacional
catalana?

R: Som un país plural. Hi
ha gent que, a nivell d’iden-
tificació nacional se senten
només catalans i voldrien que
se’ls reconegués com a tals i,
d’altres que comparteixen la
doble nacionalitat, catalana i
espanyola.

Es tracta d’una campanya
cívica que depèn de la bona
voluntat i d’una bona cons-
ciensciació de cada ciutadà i,
és de suposar que no tothom
posarà el CAT al cotxe, però
hi haurà una part significativa
de la població que sí que ho
farà.

P: Durant la seva estada

a Kosovo, Aznar va manifes-
tar, literalment: «No voy a
participar en debates sobre
las chapas de los coches,
no voy a hablar sobre las
matrículas porqué los deba-
tes políticos también tienen
que tener su nivel». Què
creus que pretenia el presi-
dent del govern amb aques-
tes declaracions?

R: Demostren que el qui té
poc nivell polític és ell mateix.
Intenta ridiculitzar la qüestió.
Però no estem parlant de xa-
pes, sinó dels mecanismes
d’identificació nacional que
s’utilitzen a tot el món, Espan-
ya, Anglaterra, Andorra... No
és un debat que afecta exclu-
sivament la identificació de les
matrícules, és un debat sobre

si Catalunya ha de tenir o no
seleccions esportives, si ha de
tenir Comitè Olímpic, si els
bitllets de l’euro han de ser
en quatre idiomes o no, si el
passaport i el DNI també...
Sempre el mateix debat: re-
conèixer la pluralitat de l’Estat
o no.

P: Això és precisament el
que dieu en el vostre mani-
fest, que amb aquest decret
de les matrícules queda re-
tratada la voluntat del go-
vern d’impulsar una nacio-
nalitat espanyola arreu del
territori a canvi que nosal-
tres, els catalans, renunciem
a la nostra...

R: Sí, és això. Quan qui
vol posar l’identificatiu nacio-
nal a les matrícules és Cata-
lunya, estem fent un debat de
baix nivell, de xapes. Però
quan és l’Estat que obliga, per
llei, a posar la E d’Espanya,
llavors és el normal.

És un contra-sentit. L’Estat

no renuncia a que tothom hagi
de portar la E, a que Espaya
tingui un comitè olímpic, o es
faci una cursa de medalles, a
veure quantes n’aconseguei-
xen.

P: Aquesta imposició és
un reflex de les poques ga-
ranties que ofereix la Cons-
titució del 1978 cap a les
diferents nacionalitats de
l’Estat, doncs?

R: Sí, és el que hem dit en
el nostre manifest. Aquella
constitució va ser pactada
amb el règim franquista per
sortir de la dictadura sense
confrontacions, d’una manera
consensuada. Molts catalans
i demòcrates de veritat vam
creure que realment reco-
neixia la pluralitat de l’Estat.

Però llavors resulta que quan
un partit espanyolista té ma-
joria absoluta i una visió
d’Estat, l’esperit de la consti-
tució no serveix per res. No
es tenen en compte.

P: Aquesta mesura uni-
formalitzadora, creus que
pot tenir un efecte contrari
al que pretén des del princi-
pi, que la gent se sensibili-
tzi més i que hi hagi una
reacció contrària?

R: Precisament ho comen-
tàvem amb companys d’Òm-
nium Cultural Anoia. De tant
en tant va bé alguna mesura
arbitrària com aquesta perquè
així molts catalans es desper-
ten. Veiem que si volem de-
fensar la nostra identitat ens
hem de moure perquè sinó
ens la neguen per moltes ban-
des.

Arrel d’aquesta decisió,
molta gent reacciona i es mo-
bilitza a favor de la cultura ca-
talana i de la nostra  identitat.

Logotip d’Òmnium Cultural, entitat per la defensa de la cultura catalana

J.M. Palau: «Posar el CAT o la E és
reconèixer o no la pluralitat de l’Estat»

La Federació Comarcal
d’ERC-Anoia, davant la re-
cent campanya impulsada
des del Consell Comarcal
de l’Anoia de difusió dels
adhesius CAT amb el dis-
tintiu propi del Consell Co-
marcal, fa les següents ma-
nifestacions.

En primer lloc, expressa
el seu rebuig vers els dis-
tintius CAT que inclouen la
lletra A a imatge del logotip
del Consell Comarcal, per
ser una mostra inútil de lo-
calisme, i trobar-la fora de
lloc i de to.

Esquerra Republicana
també manifesta la con-

seqüent ridiculització que
això comporta del que hau-
ria de ser un dels nostres
símbols i distintius nacio-
nals, convertint-lo en un mer
distintiu propi de rutes tu-
rístiques o vacacionals.

També fa pública la més
absoluta perplexitat davant
una campanya amb rerefons
clarament electoralista i
amb l’únic objectiu de ma-
quillar la seva política de de-
serció nacional, duta a ter-
me amb el vergonyós pacte
amb el PP a nivell estatal i
nacional, que no fa més que
reforçar l’actual onada uni-
formitzadora i espanyolista.

ERC Anoia creu que el
problema és la manca de
coherència i dignitat nacio-
nal dels dirigents de les ins-
titucions catalanes que, en
comptes de treballar a nive-
ll institucional i fer valer la
suposada influència per
canviar la situació, traspas-
sen  tot el pes de les pro-
testes a una societat civil
cansada que es mercadegi
amb els seus sentiments i
ideals patriòtics.

Per tot això, la Federa-
ció Comarcal d’ERC de
l’Anoia retorna tots els ad-
hesius que ha rebut del
Consell Comarcal i, al ma-
teix temps, fa una crida a la
ciutadania igualadina i
anoienca a participar en
aquesta campanya de re-
buig a les noves matrícules,
tot enganxant a sobre o al
costat els autèntics adhe-
sius del CAT (amb els co-
rresponents estels de la
Unió Europea i el distintiu
del nostre país, a imatge
dels oficials).

ERC-Anoia
rebutja els
adhesius CAT
que reparteix el
Consell
Comarcal



DD
SANTORAL

El Calaix
FARMÀCIES

ÀUDIO
Aparells per a sords

Tel. i Fax 93 805 04 79

*Dia 13 d'octubre
Sts. Eduard, rei; Gener, Marçal i Florenci, mrs. Sta. Celedònia, vg.
*Dia 14 d'octubre
Sts. Calixt I, papa, mr; Evarist, mr; Just, bisbe. Sta. Fortunata, vg mr
*Dia  15 d'octubre
XXVIII del temps ordinari. Sta Teresa de Jesús, carmelitana, doctora
*Dia  16 d'octubre
Stes Eduvigis, vídua; Margarida Ma. Alacoque, vg. salesa. Sts. Gal, abat
*Dia 17 d'octubre
Sts. Ignasi d'Antioquia, bisbe, mr; Victor, mr, beat Rodolf, monjo
*Dia  18 d'octubre
Sts. Lluc, evangelista; Just, nen, mr. Sta Trifònia, emperadriu
*Dia 19 d'octubre
Sts. Artemi, militar, mr; Andreu de Creta, monjo, mr. Sta Irene, vg.mr.

Dia  6 68.157 800.000
Dia  8 73.128 1.500.000
Dia  9 36.876 800.000
Dia  10  05.307 800.000.
Dia  11 -------- 800.000
.

Dijous, dia           5     492
Divendres, dia     6     558
Dissabte, dia       7     247
Diumenge, dia     8     297
Dilluns,  dia          9     779
Dimarts, dia         10     803
Dimecres, dia      11     ---

Dissabte, 7-10-00
26-28-37-41-44-47

C: 20 R: 2
Dimecres, 11-10-00
   ------------------------
          C: - R: -

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 13, del Pilar
R. Sant Isidre, 55
*Dia 14, Pagès/La Creu
Pau Muntadas, 58
*Dia 15, La Creu
P. de la Creu, 7
*Dia 16, M.R. Singla
Pujadas, 47
*Dia 17, Juvé
Av. Montserrat, 27
*Dia 18, Torelló
P. Verdaguer, 82
*Dia 19, Adzet
Av. Barcelona, 9
(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/

Aquests dies es parla molt de
la possible ubicació d'un aboca-
dor en la nostra comarca i con-
cretament a Argençola. En prin-
cipi els abocadors són mal vis-
tos, impopulars i fins i tot fan por,
però els hem d'anar assumint i
hem d'entrar en la cultura de
reduir al màxim les deixalles, si-
guin domèstiques, sanitàries o
industrials. D'aquesta manera els
minimitzarem en la mesura que
això sigui possible. Endreçar els
residus en un lloc controlat, avui
per avui, és el més intel.ligent en-
cara que no sigui el més ben vist.

De moment, cap autoritat es
vol mullar en opinar sobre el
tema, òbviament per les raons
que abans hem exposat, els uns
perquè anys enrere s'havien po-
sicionat en un no rotund i no vo-
len tenir en compte allò de què
rectificar és de savis, i els altres
els fa por quedar esquitxats i per-
dre popularitat. De totes mane-
res tots, els uns i els altres,
s'haurien de decidir i exposar
llurs raonaments.

El suportar un abocador tam-
bé té un costat positiu, el de les
contraprestacions, i potser ara
seria el moment, en primer lloc
per a Argençola, però també per

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

Petits esdeveniments favorables
però hauran de lluitar contra es-
deveniments imprevistos.

Estaran lluitadors amb encert
però han d'evitar les idees mas-
sa originals que els podrien per-
judicar.

Excel.lent setmana per assolir
objectius. La sort els acompan-
yarà

Setmana sense massa esdeve-
niments, amb petits esdeveni-
ments favorables i alguns de
desfavorables.

Les seves idees originals els
poden perjudicar. Petits esdeve-
niments favorables que els ale-
graran la setmana.

Excel.lent ambient a la llar. En
la resta de coses hauran de fer
font a tensions

Setmana d'alts i baixos i tensions i
dificultats però l'amor els
compensarà amb escreix.

Setmana relativament tranquil.la
en què encara que les lluites els
portaran tensions, sabran resol-
dre-les i consolidar els seus
objectius

Els seus projectes per al futur
aniran per un camí excel.lent.
Sabran donar bona imatge de
si mateixos i l'amor els serà molt
favorable.

Estaran molt comunicatius però
hauran de superar lluites difícils
cosa que sabran fer mitjançant
la seva imaginació

Setmana en què es comunica-
ran amb els demès amb encert
però en què hauran de fer front
a diversos problemes.

Estaran molt tancats en si ma-
teixos però sabran lluitar amb
encert.

 horòscop

El mussol que vigila

a l'Anoia i sortir, d'una vegada,
de la grisor en què estem immer-
sos. Ara seria el moment de de-
manar molt i molt en infraestruc-
tures i serveis a la comarca, pen-
so que no ens hauríem de que-
dar curts en cap concepte, ja que
l'Anoia en el que es refereix a
abocadors complim abastament.
Estem, doncs, en condicions més
que per demanar, per exigir co-
ses importants, com una escola
universitària, un hospital, carre-
teres, etc... Els que tinguin un
projecte per a la nostra comarca
que l'exposin i, si no és cap bes-
tiesa, ho podríem afegir a la llar-
ga llista de coses que hauríem
de reivindicar.

No voldria que ningú interpre-
tés que estic a favor dels aboca-
dors, ja que sense cap propfit
extraordinari, jo també em decla-
ro contrari a la seva instal.lació.
Com i tampoc sóc de la mànega
ampla, ben al contrari, penso que
la recepció de deixalles s'hauria
de fer de manera molt escrupu-
losa, no fos cas que ens dones-
sin garça per perdiu. Persones
de gran sensibilitat pel medi am-
bient podrien supervisar
l'abocador.

* Gossa creuada de grifó, d’uns 3 anys d’edat, de color marró i
vermellós. Olesa de Montserrat (7-10-2000)
* Gos de raça samoieda, de color blanc, d’uns 5 anys d’edat. Olesa
de Montserrat el 9-10-2000 (porta microxip, però l’arxiu identificatiu
no el localitza)
* Gos de raça creuat de pequinès, de color marró, d’uns 3 anys
d’edat. Òdena (6-10-2000).
* Gos de raça creuat de pequinès, de color marró clar, d’uns 2
mesos d’edat. Montbui (6-10-2000).
* Gos de raça creuat de mestís, de color negre i marró a les potes,
d’uns 10 anys d’edat. Esparreguera (4-10-2000).
* 3 gats de raça europeus, de color gris, d’edat adulta.
Esparreguera el 7-10-2000.
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Els igualadins secularment
hem tingut la sensació que les
grans inversions del país -tant
des del punt de vista de
Catalunya com, molt espe-
cialment del punt de vista
estatal- passen sempre de
llarg i es fan pensant o
afavorint altres ciutats in-
termitges, marginant Igualada.

La llista, si la voleu fer, és
llarga: tren gran, carreteres,
autopistes, infraestructures
hidràuliques, serveis bàsics,
transport públic... podeu
seguir vosaltres mateixos
segons les vostres afeccions
personals.

Tants trens perduts però,
fan pensar que això no passa
per casualitat; que hi ha
alguna raó de pes al darrere
de tanta pega com al llarg de
decades afecta negativament
a Igualada i de rebot, no ho
oblidem, a la comarca.

És clar que posats a ana-
litzar també podem buscar
entre el nostre caràcter al-
gunes raons que justifiques-

La protesta dels més patidors
públics els que exciten al personal amb
fanfarroneries quan no amb polítiques
lesives per a la majoria dels ciutadans.
Quan Aznar posa l'exemple del poble
de servia que amb manifestacions al
carrer ha aconseguit retornar al país a
la llibertat, sembla oblidar que la policia
a les seves ordres va carregar més
durament contra els pagesos del que
ho va fer a Belgrad la policia aleshores
encara a les ordres de Milosevich.

La primera obligació de qualsevol bon
governant és procurar el benestar dels
administrats i preveure els problemes
abans no arribin.

També la Generalitat i els respectius
ajuntaments han de ser sensibles als
problemes dels botiguers, de la xarxa
comercial de les poblacions. La
proliferació de grans àrees comercials,
la pressió de les multinacionals en
forma de botigues franquiciades o
temàtiques, uns lloguers que arran la
nova llei de contractes tenen un
increment anyal constant, una fiscalitat

Jaume SinglaA PEU PLA Jordi SanahujaCRÍTIQUES AMB HUMOR

sin, ni que sigui en part, tanta
pèrdua de trens i oportunitats.

Ja em perdonareu si us
semblo derrotista però trobo
que nosaltres mateixos no
som gaire rigorosos amb els
interessos col.lectius de la
ciutat.

Us posaré un exemple
prou evident. El govern de
l'ajuntament d'Igualada ja té a
punt per aprovar el catàleg
definitiu del Patrimoni
Arquitectònic de la ciutat...
més de setze anys després de
la aprovació del Pla General
d'Ordenació d'Igualada.

El que és mes greu però
és que quan s'aprovi defini-
tivament el catàleg hauran
desaparegut físicament no
menys de cinc edificis ini-
cialment protegits. I d'aixó no
en podem culpar a la desídia
del govern central, ni a la
Generalitat, ni al Parlament de
Catalunya, sinó a la deixadesa
-per dir-ho suau- dels repre-
sentants municipals dels
igualadins.

sovint poc justa amb els més petits o
l'increment continuat dels preus dels
serveis fan que la continuïtat dels
negocis familiars depengui, cada dia
més, de l'increment de les hores de
treball no retribuïdes dels marteixos
comerciants.

Fa poques setmanes era el mateix
ajuntament d'Igualada qui celebrava la
contribució d'empreses i comerços de
la ciutat en el pressupost de la passada
Festa Major. Seguint el mateix criteri,
ara que s'acosta el moment de fer els
pressupostos, fóra bé pensar en un
millor tracte fiscal per als botiguers.
Sinó es corre el perill que això tan
amanit que és el petit comerç el que
dóna vida als pobles i ciutats, pot
semblar només un argument sense
altra voluntat que ser una postura
estètica o de caràcter electoralista.

Fer possible la competitivitat del
comerç no ha de ser una tasca
exclusiva dels botiguers. Tots hi hem
de posar el nostre granet de sorra.

El govern de l'estat fa setmanes que
sembla gaudir crispant els ciutadans.
Això sí, ho fa democràticament:
escalfant tots els sectors socials.

Quan encara tenim vivament
gravades a la retina les imatges de la
repressió policial contra els pagesos
que protestaven per l'alça incontrolada
del preu dels caburants, assistim al
tancament generalitzat de comerços
decidit pels botiguers.

Faria bé el govern d'anar prenent
bona nota del que està passant perquè
quan els botiguers precisament el
sector que al llarg del temps ha
demostrat més capacitat de patiment i
més ganes de mantenir un clima de
concòrdia, es decideixen per tancar les
botigues -ni que sigui dues hores- és
que alguna cosa greu està passant en
aquest sector.

El president Aznar acaba d'oferir-se
com a mitjancer entre àrabs i jueus
quan a casa seva la violència campa
per tot arreu i són els mateixos càrrecs
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Setze anys perduts,
i van...
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El mes d’octubre, des del
punt de vista de l’estadística
i de la tradició popular, és
un mes «maleït», en ell s’han
produït la majoria dels crash
històrics, però no ha de con-
dicionar-nos, doncs són ca-
pricis i casualitats concen-
trats i reincidents.

El mes conclourà de mà-
nera plàcida doncs els ame-
ricans tenen eleccions i mal-
grat les recents caigudes del
Nasdaq, SP500 i Dow Joes,
normalment volen certa
tranquil.litat per exercir el
dret al vot i a la recerca d’un
nou i flamant «guardià del
món». Després d’elles, guan-
yi qui guanyi, les borses
americanes possiblement
pujaran per donar la benvin-
guda al «nou heroi americà»,

i per inèrcia, possiblement una
suau pujada seguirà fins a fi-
nals d’any; però, després, a
principis del mil.lenni...

Malgrat de la tan present,
com grapejada indefinció dels
mercats la tendència és late-
ral (jo diria que inclús un tant
descendent). Les figures gràfi-
ques del Dow Jones és un
diamant baixista, amb reper-
cussions, en conseqüència...

De totes les maneres, el
que crida poderosament l’a-
tenció, és l’ausència total i
absoluta del volum de con-
tractació llevat en comptat/s
valor/s concret/s (llegeixi’s
Zeltia), el cert és que valors
com Telefónica, amb volums
mitjos de contractació diària
d’entre 25-30 milions
d’accions, aquestes darreres

Pujada d’interessos, octubre mes
«maleït» però... eleccions als EEUU

setmanes contractava una mi-
tjana diària d’uns 15 milions,
la qual cosa indica que no hi
ha confiança en el mercart, el
preu del petroli, l’euro, el con-
flicte palestino-israelià i, per-
què no dir-ho, l’EEUU-iraquià
poden accentuar aquesta des-
confiança. No existeix massa
inversor final, doncs el mig ter-
mini és demà i el llarg demà
passat. La manca de volum
incita encara més a la prudèn-
cia.

En la Borsa, no obstant,
existeix i moltes vegades es
compleix, la «teoria del sentit
contrari» és a dir, quan tot
apunta a què la borsa baixa-
rà, aquesta sorprèn amb recu-
peracions.

De Terra es diu que de
cara a la junta aprovació de la

fusió de Lycos que ha
d’aprovar aquesta darrera
empresa, el proper dia 27
d’octubre Terra (llegeixi’s
Telefónica) farà pujar l’acció
al voltant dels 55-57_. Això
es preveia la setmana pas-
sada i què va fer?... trencar
el suport de 45_ i dirigir-se
(el divendres passat) amb
un cohet cap als 43_. Anirà
als 40_? O bé, renaixerà de
les seves cendres, qual mi-
tològica au fènix i es dirigirà
amb un sospir als 55-57_?
El que vull dir, en definitiva,
és que molta prudència; el
mercat està en un moviment
lateral descendent però ni el
mercat mateix i, en con-
seqüència ningú, té clar en
aquests moments per on pot
sortir a curt termini.

Argençola:
Assumpte
abocador Aliens

Criteri d’un argençolí.
No fa gaire, el 27 de se-

tembre del 2000, va tenir lloc
un ple a l’Ajuntament que més
aviat semblava un «buit» per-
què hi faltaven molts assis-
tents. El motiu semblava ser
la poca informació que vàrem
rebre els del municipi i altres
persones interessades en
l’assumpte de l’abocador.

El ple estava format per la
nostra alcaldessa, Rosita Vi-
laplana Valldeperas i els mem-
bres del seu partit. Els regi-
dors varen demostrar sempre
un silenci religiós. Assistiren
8 convilatans i 7 veïns
d’Igualada, inclòs el ros del
Regió 7. Se suposa que amb
un exèrcit així poques guerres
es poden guanyar. Vàrem es-
tar dues hores en silenci, es-
coltant projectes d’aigües, ca-
mins, patrimonis del poble
d’Argençola, etc. Nosaltres
només volíem escolar la pa-
raula ABOCADOR, que no va
sortir en boca ni una sola ve-
gada però amb paciència de
sants i valents, vàrem aguan-
tar fins a la fi totes les resolu-
cions. Al final, la nostra Rosi-
ta, amb la boca molt petita i
molt fluix va dir... «Bé, i això
de l’abocador, bla, bla, bla...».
Ens va dir que es feia saber
què se sap i què s’ha sabut,
que de fet no se sap res.

De totes les preguntes que
li vàrem fer, li semblava que
hi havia esperances que es
fes l’abocador. Encara que re-
marcava que no en sabia gran
cosa.

En dues ocasions l’hem
votada com a alcaldessa, per-
què vetllava els interessos de
tot el nostre municipi: Ar-
gençola Santa Maria, Porque-
risses, Carbassí, Contràs, Ro-
camora, Plans de Ferran, etc.
I l’únic que farà és passar amb
un tanc per sobre de tot.

Desconeixem què li deuen
haver dit perquè faci el que
vol fer.

Pensem amb lògica:
Busquen una persona «PE-

TITA» per convèncer-la que el
que ha de fer és per una cau-
sa justa i beneficiosa per a la
societat i en faran d’ella el que
vulguin. Ja l’han trobada! No
obstant, el 90% dels habitants
d’Argençola i el seu municipi
han signat en contra de
l’abocador. La Rosita es troba
dins el 10% restant a favor.

Només 48 hores després
del ple, vàrem quedar boca-
badats en veure la sorprenent
fotografia a La Veu de l’Anoia
de l’abocador d’Alemanya.

Totes les persones que
hagin tingut ocasió de veure
la pel.lícula El vuitè passatger
es trobaran identificades amb
el que redactaré a continua-
ció:

La nau comercial MOS-
TROMO ja de retorn a la Te-
rra va passar molt a prop d’un
planeta on detectaven que hi
havia vida; el comandament de
la Terra els va obligar a pren-
dre mostra d’uns microorganis-
mes sortits de l’interior d’uns
fetus en forma d’ous. I ja din-
tre de la nau, aquell organis-
me es va fer gros molt de pres-
sa, convertint-se en un
depredador gran i extremada-
ment HOSTIL, desprenent
unes baves viscoses i un àcid
groc mortífer, equivalent a 10
vegades l’àcid sulfúric.

Amb un sol ou va haver-
n’hi prou per eliminar tota la

tripulació de la nau MOSTRO-
MO. Encara que l’alien no va
tenir sort. Va quedar una su-
pervivent, la tinent Riply, que
va lluitar de forma ferotge fins
a fer-lo fora.

Bé, la fotografia de
l’abocador d’Alemaya mostra
la reina ponedora dels ous fèr-
tils col.locant-los amb molt
ordre de forma que a mida que
vagin fent el seu cicle, eclo-
sionin al mateix temps i surtin
totes les seves baves visco-
ses i destructives.

Ja sabem que perquè això
succeeixi ha de passar molt de
temps, però tots sabem que al
temps el que li sobra és temps.

Si duen 3.000.000 de to-
nes d’aquests ous plens de
sucs X, podrà o voldrà lluitar
la tinent Riply Vilaplana per tal
que no aterrin tants ous blancs
que omplin la nostra vall, aca-
bant per arribar a Jorba i es-
tacionant-se a Igualada per
sempre més?

El suport rebut d’Igualada
ha estat considerable, però és
suficient?

Aquest comentari el vàrem
tenir el passat diumenge a
Porquerisses ja que ens vàrem
reunir quasi tots els afectats
per parlar de com podem fer-
ho perquè no aterrin tants ous.
Si la nostra tinent Riply Vila-
plana no ens vol ajudar a fer
fora aquests invasors, se su-
posa que anirem sempre amb
les sabates plenes de sucs

d’àliens i fins i tot en sortirà
per les aixetes.

Com que el comandament
d’Argençola, encapçalat per la
tinent Riply Vilaplana no ens
vol ajudar, demanem la vostra
ajuda. Crec que serà l’última
vegada perquè el projecte
ALIENS ja està aquí. Dema-
nem ajuda als igualadins que
sou molts i propers. També fer
una crida als verds i a la nos-
tra veïna Santa Coloma de
Queralt, on sempre hem tingut
un suport molt ferm de tots.

A l’última renió de veïns
afectats per aquesta indecèn-
cia, que va tenir lloc a Porque-
risses a les 12 del migdia del
passat diumenge, vàrem acor-
dar que el proper diumenge, a
la mateixa hora i al mateix lloc
tornarem a convocar una nova
reunió. A la nostra alcaldessa
Rosita Vilaplana, se li notifica-
rà per escrit el nostre interès
per la seva assistència per tal
que ens digui si serà «cuca o
moixó».

Farem una pregària tots
plegats a veure si tenim sort i
junts s’apropen els 3 regidors
d’Argençola, Porquerisses i
Clariana. Vindran també els
propietaris dels terrenys, les
famílies Joan i Miquel Reques-
ns, fent-los suport el Sr. Ca-
ralt? Esperem una primitiva.

Aconseguirà la tinent Riply
evitar l’enterrament d’ous
d’àliens?

Riply, tots esperem que

facis ús dels teus galons per-
què puguem continuar gaudint
dels nostres poblets nets i de
la vall verge.

S’informa des de la base
d’Argençola comercial a la ti-
nent Riply.

Fi de l’informe.
Octubre del 2000

Jack,
l’informador de la base

A propòsit de les
medalles

Hem fullejat el llibre recent-
ment editat arran de la darre-
ra concessió de Medalles de
la Ciutat on s’hi esmenten els
atributs que a cada un dels
guardonats l’ha fet mereixedor
del títol.

En el capítol corresponent
al Sr. Aleix Castelltort hi hem
llegit, amb sorpresa, que un
dels mèrits que se li atribueix
és que «va muntar els cinc
economats tèxtils de l’època i
aprofitava la seva estada a
Barcelona per fer, de forma
desinteressada, el subministra-
ment d’aquests economats».
Nosaltres creiem que la forma
correcta de mencionar-ho és:
«Aprofitava la seva estada a
Barcelona per fer el subminis-
trament d’aquests econo-
mats».

Germans Llacuna
Ortínez
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El dijous passat, dia
5 d’octubre, i en del
marc del nou palau de
congressos de Barcelo-
na, l’empresa Logic
Control, la més puntera
dins del món dels ser-
veis informàtics del nos-
tre país, va presentar
públicament el seu nou
paquet de programes i
serveis Logic Win Glo-
bal.

Amb una assistència
molt important de perso-

nes ja usuàries dels ser-
veis de l’empresa i un
muntatge audiovisual
efectiu i amè, durant
aproximadament una
hora,  Josep Ma. Raven-
tós, director de màrque-
ting de l’empresa, ajudat
per diversos
col·laboradors, va anar
desgranant, punt a punt,
les capacitats, avantat-
ges i innovacions del
nou producte de Logic
Control.

Què és Logic Win
Global

De fet, Logic Win
Global no és un nou
programa informàtic,
sinó més aviat una nova
manera d’entendre l’ús
de les aplicacions i ser-
veis informàtics, que ara

mateix ja està al servei
de les petites i mitjanes
empreses, els despatxos
professionals i el co-
merç. Logic Win Global
ofereix un nou concep-
te, a l’integrar en un
mateix entorn les més
avançades aplicacions
informàtiques, amb les
eines de productivitat
més innovadores, les in-
finites possibilitats del
camp de les comunica-
cions i un molt ampli

conjunt de serveis.

Un món de solucio-
ns

 i serveis
Logic Win Global li

ofereix un nou concepte
al integrar en un mateix
entorn aplicacions, co-
municacions i serveis:

• Aplicacions per a
Pymes: gestió compta-
ble-financera, gestió co-
mercial, producció, anàli-
si empresarial i recursos
humans.

• Aplicacions per a
Despatxos Professio-
nals: solucions integra-
des en l’àrea comptable,
fiscal, laboral i la gestió
interna del despatx.

• Aplicacions per al
Comerç: gestió de tau-
lell (Front Office) i de

LOGIC WIN GLOBAL, la darrera
innovació de Logic Control

rebotiga (Back Office).
• B2B (de negoci a

negoci): perquè els
clients i proveïdors pu-
guin fer ells mateixos
comandes, albarans,
consultar existències,
etc. a través d’Internet.

• B2C (de negoci a
consumidor): per obrir la
botiga a Internet.

• Intranet: organitzar
la informació dins de la
pròpia xarxa de PC’s.

• Portal Professio-
nal: Web amb tota la
informació legal, jurídica
i d’actualitat.

• Veu i Dades: el sis-
tema informàtic es con-
verteix amb una centra-
leta telefònica moderna,
amb connexió amb les
bases de dades dels
nostres clients, pro-
veïdors, etc.

• Serveis ASP: fer
servir les aplicacions
Logic Win Global ubica-
des en el centre de da-
des de Logic Control i
despreocupar-se del seu
manteniment, còpies de
seguretat, etc.

• Web de suport: ser-
vei telemàtic les 24 ho-
res del dia.

La importància de
la informació

Si una frase es va
anar repetint durant tota
la presentació del nou
producte era la de què
la informació és, sens
dubte, l’actiu més impor-

tat de qualsevol despatx
professional o pyme i
que, ja avui en dia, qui
no està connectat a In-
ternet, està fora del món,
donat que Internet és el
més gran i millor apara-
dor per a qualsevol tipus
de negoci. Des de la
pàgina Web és pot pre-
sentar al món sencer el
catàleg de productes o
serveis que posem a dis-
posició de tot un amplís-
sim ventall de potencials
clients d’arreu. Si se sap
potenciar adequada-
ment, amb Internet el
mercat d’una empresa
pot ser fàcilment el món

sencer. I en això el Lo-
gic Win Global serà
sens dubte una eina de
gran utilitat, ja que usa
els millors protocols i
posa a disposició de
l’empresa o professional
d’una xarxa sempre en
constant renovació.

Per a més informació
de les gairebé infinites
possibilitats del Logic
Win Global podeu
adreçar-vos a la delega-
ció per a l’Anoia de Lo-
gic Control, l’empresa
igualadina EXPOCOM-
PUTER, S.A., c/ Virtut,
42 tel. 93.804 4811.
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Enguany es compleixen 60
anys de l’assassinat del que
fou president de la Generali-
tat catalana entre els anys
1934 i 40, Lluís Companys i
Jover. Després ja de molts
anys del que fou un dels
crims més terribles perpetrats
mai pel franquisme, és una
obligació de tots recordar la
seva figura i el seu paper
cabdal en la història de Cata-
lunya.

Companys fou un home
sempre fidel als seus ideals.
Ja de ben jove, participà dels
sentiments catalanistes i repu-
blicans, sempre des de posi-
cions esquerranes i progres-
sistes. Amic i company de
professió dels sindicalistes
Salvador Seguí (el noi del
sucre) i Francesc Layret (els
dos assassinats pel pistoleris-
me a sou de les patronals),
milità en els diversos intents
de crear un partit obrer d’àmbit
català que lligués el sentiment
obrer amb els ideals catala-
nistes i republicans. A més
d’impulsar la creació del sin-

dicat agrari Unió de Rabas-
saires, participà en les expe-
riències de la Unió Federal
Nacionalista Republicana o
del Partit Republicà Català,
per acabar finalment amb la
creació, l’any 31, de l’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Serà un dels protagonistes
de la proclamació de la Repú-
blica al 31, i presidirà la Ge-
neralitat (1934-40) a la mort
de l’avi Macià. La seva etapa
de govern serà recordada
sempre per afavorir les clas-
ses populars, la defensa dels
camperols i obrers envers les
injustícies i el seus arrelats
sentiments democràtics i ca-
talanistes, dels quals no rene-
garà mai. Això el portarà a
revoltar-se contra el govern
central (en mans de la dreta
anticatalana i profeixista) per
defensar les conquestes so-
cials i nacionals de Catalunya
i de la República. Davant el
perill d’una involució, procla-
marà l’Estat Català l’octubre
del 34 en un gest de sobira-
nia i de defensa de les lliber-

tats, pel que serà empresonat.
La seva tasca continuà en

els moments difícils de la gue-
rra, intentant sempre el difícil
equilibri entre les forces revo-
lucionàries i el millor per al
poble. Amb la desfeta de
l’exèrcit republicà, ajudà a la
fugida a l’estranger de milers
de catalans i catalanes. A
l’exili, serà capturat per la
Gestapo i entregat a les auto-
ritats espanyoles. El posterior
simulacre de Consell sumarí-
ssim i la seva execució vil a
mans del feixisme restaran per
sempre en la nostra història i
en la memòria de tots els ca-
talans. Companys va voler
morir trepitjant terra catalana
i amb els ulls oberts, amb la
dignitat i la tranquil.litat
d’haver fet sempre el millor
per al seu poble i per la seva
gent i amb les fermes convic-
cions republicanes, catalanis-
tes i democràtiques. El seu
darrer crit, «Per Catalunya!,»
només va poder ser callat per
les bales d’un escamot de
l’exèrcit feixista espanyol.

La figura de Companys
continua, 60 anys després, es-
sent ignorada per molta gent i
amagada per d’altres. Com-
panys fou víctima del pitjor
terror que ha patit mai el nos-
tre poble, el terror institucio-
nalitzat d’una dictadura que
matava impunentment a cara
descoberta i amb botxins que
ostentaven càrrecs públics.
Malgrat això, avui la figura del
president màrtir continua sent
per a molts motiu d’oblit i in-
diferència, els uns perquè són
els hereus directes d’aquells
que l’assassinaren i no dema-
naran mai perdó per això; i els
altres per l’esperit indomable
i el pensament esquerrà, ca-
talanista i democràtic del pre-
sident que es fa incòmode per
als actuals dirigents naciona-
listes catalans, que prefe-
reixen emmirallar-se en a-
quells que, com ells, entre la
pàtria i els interessos trien els
interessos personals i venen
el país (com feu Cambó col.la-
borant econòmicament amb
una dictadura que va intentar

Lluís Companys, per
Catalunya, la justícia i la

llibertat!

esborrar tota empremta de la
nostra llengua i cultura).

Companys és un exemple
de coherència, honestedat,
patriotise i anhel de justícia
social. Ens cal una rehabilita-
ció institucional i una dignifi-
cació de la seva figura i dels
que deixaren la vida en de-
fensa de Catalunya i les lli-
bertats. Malgrat això no es
produeixi, ell romandrà per
sempre al cor de poble com
un home senzill que morí pels
ideals a mans dels que con-
vertiren en delicte l’amor a la
terra i a la llibertat. El millor
homenatge que se li pot retre
avui és continuar lluitant pels
drets pels quals ell morí afu-
sellat. Entre tots i totes, hem
de treballar per fer realitat
aquella mítica frase del presi-
dent: «Tornarem a lluitar, tor-
narem  a sofrir, tornarem a
vèncer!».

Federació Comarcal de
l’Anoia d’ERC

Campanya per un Euro plural
L'1 de gener de l'any

2002 entraran en circulació al
nostre país els bitllets i les
monedes d'euros que substi-
tuiran les unitats monetàries
d'Alemanya, Àustria, Bèlgica,
Espanya, Finlàndia, França,
Holanda, Irlanda, Itàlia,
Luxemburg i Portugal.

Així com els bitllets seran
totalment idèntics per als
onze estats, les monedes
d'euros i cents tindran una
cara comuna a tots onze i
una cara específica que ca-
dascun dissenyarà al seu al-
bir, sempre que inclogui els
estels de la bandera de la
Unió Europea i l'any
d'encunyació.

En el cas d'Espanya,
l'existència d'una cara esta-
tal de l'euro ofereix una oca-
sió històrica d'incorporar el
català, l'euskera i el gallec a
la moneda de curs legal i rec-
tificar així una trajectòria de
133 anys (1869-2002) en què
el castellà haurà estat l'única
llengua dels bitllets i les mo-

nedes de pessetes.
Aquesta trajectòria espan-

yola contrasta amb la d'un bon
nombre d'estats europeus,
que s'han preocupat de reflec-
tir en la seva unitat monetària
la seva diversitat lingüística
interna. Així, els bitllets de
francs belgues són trilingües
(alemany, francès i neerlan-
dès), i existeixen monedes en
francès i en neerlandès;  els
bitllets de lliures irlandeses
són bilingües (anglès i gaèlic);
els bitllets i les monedes de
marcs finlandesos són bilin-
gües (finès i suec); i els bit-
llets de francs suïssos són
quadrilingües (alemany, fran-
cès, italià i romanx).

Recentment, les autoritats
espanyoles han donat a
conèixer el disseny de la cara
estatal dels euros espanyols.
Les monedes d'1 i 2 euros
portaran el bust del rei Joan
Carles I; a les monedes de 10,
20 i 50 cents hi haurà el bust
de Cervantes; i a les mone-
des d'1, 2 i 5 cents hi figurarà

la portalada de la catedral de
Santiago de Compostel·la. A
més, totes les monedes por-
taran el nom de l'estat escrit
únicament en castellà.

Com a parlants de llengües
diferents del castellà que ens

volem reconèixer en els sím-
bols comuns de l'estat, volem
formular públicament la peti-
ció que el català, l'euskera i
el gallec siguin incorporats,
juntament amb el castellà, a
les monedes espanyoles
d'euros i cents. En aquest

sentit, donem ple suport, des
de la societat civil, a l'acord
aprovat pel Parlament de Ca-
talunya el dia 29 d'abril, que
el compromet a presentar una
proposició de llei al Congrés
de Diputats per sol·licitar que
les monedes espanyoles
d'euros i cents portin el nom
de l'estat escrit en castellà,
català, euskera i gallec. Ente-
nem que aquesta incorporació
de les nostres llengües a les
monedes d'euros i cents és un
pas ineludible en el reconeixe-
ment progressiu de la diversi-
tat lingüística d'Espanya per
part dels seus governants.

Els Euros espanyols
La cara espanyola de les

monedes d'euros i cents fou
presentada el 2 de març de
1998 a Madrid per José María
Aznar, president del govern, i
Rodrigo Rato, ministre
d'Economia. L'Estat espanyol
ha escollit tres motius dife-
rents per a les cares espan-
yoles de les monedes d'euros

i cents. Les monedes d'1, 2
i 5 cents reprodueixen la
façana de la catedral de
Santiago de Compostel·la.
Les monedes de 10, 20 i 50
cents reprodueixen el bust
de l'escriptor Miguel de Cer-
vantes (1547-1616), al cos-
tat del qual hi ha una repro-
ducció de la seva signatura.
Les monedes d'1 i 2 euros
reprodueixen el bust de Joan
Carles I, rei d'Espanya. To-
tes les monedes a més de
portar els dotze estels de la
bandera de la UE i l'any
d'encunyació porten el sen-
yal de la seca de Madrid, i
el nom de l'Estat escrit no-
més en castellà: "España".
(Nota: És previst que la Fá-
brica Nacional de Moneda y
Timbre (FNMT) fabriqui
6.254 milions de monedes
d'euros i cents, això és, es-
tadísticament, unes 157 mo-
nedes per cada ciutadà es-
panyol).

Campanya per un
Euro Plural
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ECONOMIA

La vaga del comerç uneix patronal i
treballadors en un acord històric

IGUALADINESIGUALADINES

 La protesta
serveix per
iniciar «un camí
comú», diuen
propietaris i
sindicats 

Comerciants del carrer Argent, tancant els establiments dimarts al migdia

MONTSE VIDAL

JORDI PUIGGRÒS
L’aturada de dimarts pas-

sat en protesta per l’ampliació
dels horaris comercials, fruit
d’un decret del govern de
Madrid, ha unit en un acord
històric a sindicats i patronal
del sector. En una roda de
premsa conjunta -mai sindi-
cats i patronal havien compa-
regut junts davant periodistes
a l’Anoia- en el marc de la
Unió Empresarial de l’Anoia,
representants d’UGT, CC.OO.,
UBIC i ACI van avançar
l’imminent inici d’accions con-
juntes per millorar la situació
del sector terciari a la comar-
ca, en un acord sense prece-
dents que va resultar ser tota
una sorpresa.

El president de la UBIC,
Jordi Martínez, va explicar que
«hem començat una sèrie
d’iniciatives que anirem
plantejant a partir d’avui.
L’aturada ha servit per co-
mençar unes  relacions per
debatre propostes i incen-
tius mutus, que ens poden
beneficiar a tots plegats».

El delegat de Comerç de
Comissions Obreres, Martín
Casas, afirmava a la roda de
premsa que «existeix la pos-
sibilitat ferma i real que en
les properes setmanes totes
les parts implicades, treba-
lladors i patronal, ens re-
unim per, d’una forma sec-
torial, intentar assolir
quotes de solució en les
problemàtiques que hi ha,
amb línies d’actuació con-
juntes». De moment, les dues
parts establiran un calendari
de trobades per tal de posar
fil a l’agulla.

Calendari laboral i
condicions econòmiques
Per la seva banda, Mario

Olmedo, d’UGT, va dir que
l’acord ha «estat fruit de les
trobades que hem mantingut
amb les associacions de co-
merciants per preparar i per
explicar-nos mútuament els
nostres motius i coincidèn-

Carlos Fernández felicita el PP
per haver propiciat l’entesa

El tancament de comerços també es va deixar notar a Vilanova del Camí

JAUME SINGLA

El president de l’Associa-
ció del Comerç i la Indústria
de Vilanova (ACI), Carlos
Fernández, va explicar que
«felicito al PP perquè ha
aconseguit el que no
s’havia aconseguit mai, que
la patronal i els represen-
tants dels treballadors
s’hagin unit i estiguin dis-
posats a treballar conjunta-
ment, que pot comportar
conseqüències molt bo-
nes», de la mateixa manera
que van indicar totes les al-
tres parts.

Per a Fernández «aquest
ha de ser el camí bo a se-
guir. No podem mirar-nos
de reüll mai més». El presi-
dent de l’ACI -a Vilanova
l’aturada comercial va ser
quasi del 100%- va aprofitar
per demanar la dimissió del
ministre d’Economia, Rodrigo

Rato. «Ha dit públicament
que no entenia la vaga. Que
digui això, davant d’un crit
unànim de treballadors i co-
merciants, demostra que no
pot ser ministre. Encara que
sigui des d’Igualada o des
de Vilanova, amb certa hu-

militat, també cal que di-
guem les coses com són. I
que el PP sàpiga que grà-
cies a ell aquí es respira
avui un altre clima. Benvin-
guda sigui la malifeta del
govern del PP».

cies  respecte l’aturada de
dimarts passat». A partir
d’aquí «hem vist que podíem
fer un camí junts, cadascú
defensant a qui represen-
tem, però sempre posant per
davant els objectius co-
muns». Algunes d’aquestes
línies d’actuació conjunta po-
dríen anar encaminades cap
«als calendaris laborals i
condicions econòmiques
que pateixen els petits co-
merços en contraposició a
d’altres superfícies a la co-
marca».

Per al representant sindi-
cal, aquest acord pot contri-
buir força «al futur i la soli-
desa del petit comerç
anoienc», que ocupa milers
de persones, sigui a través de
contractes amb Seguretat So-
cial o bé, en la majoria dels
casos, a través de treballadors
autònoms. El sector terciari, i
dins d’ell, el del comerç, ha
ocupat moltíssims anoiencs en
els últims 15 anys com a con-
seqüència del tancament
d’empreses del sector indus-
trial, fonamentalment proce-
dents del gènere de punt i la
metal.lúrgia. No és que fins
ara sindicats i associacions de
botiguers estiguessin enfron-
tades, o no s’haguessin tro-
bat mai al voltant d’una taula.
Carlos Fernández, de l’ACI, ho
deixa clar: «Probablement al-
gunes vegades divergirem,
però ara és un moment clau,
totes les parts estem predis-
posades a treballar en un
front comú i en benefici de
tots».
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TREBALL

El 90% dels establiments de la comarca va
tancar dimarts en protesta pel «Decret Aznar»

A CUA D'ULL! per Capdevila

MONTSE VIDAL

JORDI PUIGGRÒS
Gairebé la totalitat dels

comerços de la comarca van
tancar dimarts en protesta pel
decret-llei del govern Aznar
d’ampliació d’horaris comer-
cials de 72 a 90 hores a la
setmana. La protesta separa-
da de propietaris i treballadors
va acabar essent una de sola,
amb un èxit rotund, segons
totes les parts consultades per
LA VEU.

Al centre de la ciutat i a
d’altres localitats de la Con-
ca, especialment Vilanova del
Camí i Montbui, l’aturada de
dues hores convocada per la
patronal de comerciants es va
secundar quasi al 100%, com-
plint-se així les expectatives
aixecades la setmana passa-
da quan la Unió de Botiguers
i Comerciants d’Igualada
(UBIC), l’Associació de Co-
merciants i Industrials de Vi-
lanova del Camí (ACI) i
l’Agrupament de Botiguers de
Montbui (ABM) van fer una
roda de premsa conjunta, la
qual cosa tenia lloc per pri-
mera vegada, per reivindicar
la seva postura envers el po-
lèmic decret-llei.

Manifestació pel centre
de la ciutat

Al marge d’aquestes dues
hores de tancament, la vaga
general convocada pels sindi-
cats majoritaris també es va
seguir força, especialment als
establiments de certa enver-
gadura i a les grans superfí-
cies comercials. Al migdia, es
va organitzar una manifesta-
ció pels carrers del centre de
la ciutat, sota el lema «Contra
l’ampliació dels horaris comer-
cials», en la qual van partici-
par un gran nombre de perso-
nes, encapçalades pels
dirigents d’UGT i Comissions
Obreres, els principals convo-
cants.

Més tard, en roda de prem-
sa, el delegat de Comerç de
CC.OO, Martín Casas, valora-
va «de forma totalment po-
sitiva» el balanç de la jorna-
da de vaga. «Pràcticament
totes les grans superfícies

 El tancament
de dues hores va
ser pràcticament
total a les zones
comercials de la
ciutat 

han aturat la seva feina. La
incidència en tots els cen-
tres de treball ha estat prou
important», especialment als
supermercats, tant d’Igualada
i la Conca com a la resta de
poblacions de la comarca.

Per la seva banda, Mario
Olmedo, d’UGT-Anoia, expli-
cava que «el seguiment a la
nostra crida ha estat majo-
ritari, molt bo. El fet que les
associacions de comer-
ciants, pel seu cantó, ha-
guessin convocat dues ho-
res d’aturada ha provocat,
però, alguna mena de con-
fusió en petits comerços,
però això ha estat pura
anècdota. Afortunadament,
no s’ha produït cap mena
d’incident».

Aturada per convicció
i no per coacció

Olmedo afegia que l’atu-
rada de botiguers i treballa-
dors ha estat «per convicció
i no per coacció, molt cívi-
ca, com acostuma a passar
a la comarca de l’Anoia».  El
responsable d’UGT va qualifi-
car que el govern espanyol del
PP «té la virtut» de posar
d’acord patronal i treballadors,

com ja va succeir recentment
amb les protestes de pesca-
dors, pagesos i transportistes
pels preus del gasoil.

El reial-decret que ha pro-
vocat la polèmica, el 6/2000,
s’ha tirat endavant «sense
consens, sense parlar amb
cap de les parts afectades,
amb els interlocutors so-
cials, o les comunitats au-
tònomes, que tenen compe-
tències en la matèria».

Per la seva banda, el pre-

sident de la UBIC, Jordi Mar-
tínez, valorava també «de for-
ma especialment positiva» el
seguiment de l’aturada de
dues hores convocada per les
entitats comercials. «Es veu
una clara implicació del co-
merç en aquest assumpte,
en el qual ens hem posat
d’acord tots plegats». Sindi-
cats i patronal no descarten
més mobilitzacions si el tema
no es recondueix.

Un moment de la manifestació de protesta convocada pels sindicats majoritaris, dimarts al migdia al centre de la ciutat

Seguiment de
l’aturada dels

comerços a l’Anoia
IGUALADA 98%
MASQUEFA 99%
MONTBUI 98%
PIERA 98%
CALAF 99%
CAPELLADES 85%
Nota: a Calaf hi ha 97 comerços.
Tots van tancar menys el super-
mercat Superavui. A Capellades,
només algunes fruiteries, forns i
hosteleria no van tancar.
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SANITAT

El Ministeri de Sanitat nomina l’Hospital
d’Igualada entre els 20 millors d’Espanya

 L’Hospital
igualadí és
candidat a ser
considerat un
dels 4 millors
hospitals
generals de
tamany mitjà 

JAUME SINGLA
Dimecres 25 d’octubre a

Madrid i amb assistència de
la ministra Celia Villalobos, en
el transcurs d’un acte acadè-
mic -i un sopar de gala a con-
tinuació- el Ministerio de Sa-
nidad y Consumo farà entrega
dels guardons obtinguts pels
vint millors hospitals d’Espan-
ya durant el passat 1999.

Entre els hospitals nomi-
nats per obtenir un dels vint
guardons, hi ha l’Hospital Co-
marcal d’Igualada, candidat
situat a la categoria d’hospi-
tals generals de tamany mitjà.
Els guardons divideixen els
200 hospitals de tot l’Estat en
cinc categories, nominant-se 4
hospitals en cadascuna
d’elles. L’Hospital Comarcal
d’Igualada podria, per tant, ser
considerat un dels quatre mi-
llors d’Espanya entre els del
seu tamany.

A l’Hospital d’Igualada

guarden un mutisme absolut
ja que el Ministeri encara no
ha donat a conèixer el vere-
dicte definitiu -que de fet no
es coneixerà fins al mateix
moment de l’entrega dels
guardons-.

Per la seva banda fonts del
ministeri de Sanitat han expli-
cat que els guardons tenen en
compte exclusivament «parà-
metres clínics de qualitat as-
sistencial comparativa. Els
premiats no s’ordenen en
primer, segon o tercer...
sinó que es concedeixen
quatre premis sense distin-
ció ordinal en cada una de
les cinc categories».

El jurat fa la seva valora-
ció tenint en compte única-
ment les dades estadístiques
objectives del nivell de la qua-
litat assistencial en cadascun
dels centres de la xarxa hos-

pitalaria espanyola.

El VAM confirmat
D’altra banda s’acaba de

confirmar que Igualada dispo-
sarà d’un equip VAM (Vehicle
Assistència Medicalitzada) per
donar servei a l’Anoia.

Es tracta d’una unitat
d’assistència urgent amb ca-
pacitat per assistir a víctimes
de grans accidents i catàstro-
fes dotat amb aparells de re-
animació i assistència urgent.

La unitat VAM està com-
posta d’un conductor experi-
mentat, un metge i una infer-
mera altament especialitzats
en assistència urgent i tindrà
la base a l’Hospital Comarcal
d’Igualada. El personal forma-
rà part del PIU (Pla Integral
Urgències) i el seu àmbit
d’actuació és l’Anoia, tot i que
per proximitat podrà actuar en

poblacions veïnes a la nostra
comarca.

El VAM està permanent-
ment preparat per sortir en
direcció a una emergència i la
seva funció és exclusivament
atendre els ferits en el lloc
dels fets a fi d’estabilitzar-los
i preparar-los per al trasllat al
centre sanitari més adient en
cada tipus de lesió. Un tras-
llat que en cap cas fa la prò-
pia unitat sinó que aquesta

tasca es deixa per a una am-
bulància medicalitzada que és
enviada al lloc dels fets des
de la mateixa centraleta que
posa en marxa el VAM.

La filosofia d’aquest siste-
ma assistencial és fer arribar
amb la màxima urgència
l’assistència als ferits en el
mateix lloc dels fets i dispo-
sar en tot moment d’aquest
servei d’atenció immediata

Inversió imminent
Si es compleixen els ter-

minis previstos en el Pla
d’Emergències de Catalunya,
el VAM d’Igualada estarà en
funcionament abans del mes
de desembre.

El cost estimat de la posa-
da en marxa d’aquest servei
que disposa de les millors tec-
nologies disponibles, és d’uns
60 milions de pessetes aproxi-
madament, dels quals 10 han
de ser aportats per l’Ajunta-
ment d’Igualada -que sembla
ja ha donat conformitat a la
inversió-, 10 milions més han
de ser aportats pel Consell
Comarcal de l’Anoia -pendents
de confirmar- i la resta és
aportada per l’ICS.

En un altre ordre de coses
mes immediat, la direcció ge-
neral d’Emergències i Segu-
retat Civil va activar dimecres
un servei de transport urgent
en helicòpter per atendre els
possibles ferits de l’operació
del pont del Pilar.

L’helicòpter tant pot estar
a l’aeròdrom de Sabadell com
a Vilafranca o Igualada. El ser-
vei estarà activat fins diumen-
ge al vespre.

Edifici blau de l’Hospital General d’Igualada. Tot i ser dos centres dispensa una bona atenció sanitària.

Celia Villalobos
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POLÍTICA

Puigcercós (ERC) acusa Generalitat
i Acesa del retard de l’autovia

SOCIETAT

La Generalitat acorda mesures
fiscals pels afectats pels aiguats
REDACCIÓ

La Generalitat ha acordat
amb l'Administració central
aplicar diverses reduccions de
caràcter fiscal a les empreses
i particulars que varen resul-
tar afectats pels aiguats del
juny passat, entre els quals
veïns d’alguns municipis de
l’Anoia. En qualsevol cas, i
prèvia presentació d’un infor-
me, s’hi podran acollir tots
aquells propietaris que, com a
conseqüències de les fortes
pluges, es van veure afectats
en qualsevol punt de la comar-
ca, inclosa Igualada.

Un reial decret-llei que
s'aprovarà properament regu-
larà aquestes mesures, un cop
celebrada aquest dimecres la
reunió de la Comissió de Se-
guiment dels Aiguats del Go-
vern de la Generalitat.

Els integrants d'aquesta
Comissió, que presideix el

secretari general de la Presi-
dència, Carles Duarte, han
decidit donar el vistiplau a
aquest esborrany, després de
l'esmentat acord perquè incor-
pori tot un seguit de mesures
encaminades a finalitzar les
actuacions previstes i ajudar
els afectats.

Així aquest esborrany del
Reial Decret-Llei recull, entre
altres, la reducció de l'IAE i la
exempció de quotes de l'IBI
per a empreses, explotacions
agràries i habitatges, entre
altres impostos.

L'esborrany també esta-
bleix una coordinació entre el
Govern central i la Generali-
tat pel seguiment d'aquest
ajuts, per tal d'evitar que al-
gunes competències del Go-
vern central se solapin amb
les actuacions que ja hi està
efectuant el Govern català.

La Comissió de Seguiment

dels Aiguats ha constatat tam-
bé l'alt grau de compliment de
les inversions previstes en in-
frastructures, corresponents
als departaments de Medi Am-
bient, i Política Territorial i
Obres Públiques.

Ajuts per a les
indústries afectades

El Departament d'Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca té
també pràcticament finalitzat
el seu pla de millora de les
explotacions agràries i el de-
partament d'Indústria, Comerç
i Turisme, per la seva banda,
ja ha tancat la recollida
d'informació per tramitar els
expedients de les indústries
afectades que es volen acollir
als ajuts oferts per la Genera-
litat i sobre els quals hi haurà
una resolució immediata.

Botifarrada
Popular contra
la Hispanitat

Ahir al vespre, tancada
la nostra edició, va tenir lloc
a la plaça d’Espanya, co-
muntment coneguda com
plaça dels Porcs, l’habitual
Botifarrada Popular contra la
Hispanitat, organitzada per
ERC. La convocatòria es va
fer, segons els republicans,
«per tal de mostrar el nos-
tre rebuig a una celebra-
ció basada en l’exaltació
de la “unidad de la pàtria”
amb unes connotacions
feixistes i colonitzadores,
coincidint amb el desco-
briment del continent ame-
ricà».

Diumenge,
homenatge a
Lluís Companys

Esquerra Republicana
de Catalunya convida to-
thom, a l’Ofrena Floral que
han convocat per al pro-
per diumenge 15 d’octubre
a la una del migdia en
motiu de la celebració del
60è aniversari de l’afuse-
llament del President de la
Generalitat Lluís Com-
panys.

L’acte convocat consis-
tirà en una ofrena floral a
la placa commemorativa
ubicada en el carrer Lluís
Companys d’Igualada (Les
Comes II), i lectura del Ma-
nifest Nacional elaborat
per aquesta ocasió.

Conferència
d’Heribert Barrera

D’altra banda, el dia 27
es farà al Saló de Sessio-
ns de l’Ajuntament un acte
acadèmic a càrrec d’Heri-
bert Barrera, qui parlarà
sobre la figura de Com-
panys.

JORDI PUIGGRÒS
L’únic diputat d’Esquerra

Republicana de Catalunya
(ERC) al Congrés de Madrid,
Joan Puigcercós, va ser dime-
cres a l’Anoia. Primer va ofe-
rir una roda de premsa a Igua-
lada, per posteriorment, oferir
un míting a Calaf i un sopar
amb la militància als Prats de
Rei. La visita del diputat a la
comarca forma part d’una «es-
tratègia del partit a l’Anoia,
amb l’objectiu de fer venir
els màxims dirigents de la
formació per conèixer de
primera mà la seva tasca a
les cambres parlamentàries,
i que ens puguin prendre
nota de les nostres preocu-
pacions com a ciutadans»,
va dir Jordi Mercader, presi-
dent comarcal d’ERC, qui ana-
va acompanyat del delegat
local, Daniel Abulí.

Nova etapa política
a Catalunya

Joan Puigcercós va apro-
fitar la roda de premsa per
explicar les conseqüències del
debat de política general que
es va viure al Parlament de
Catalunya la setmana passa-
da. «Hi ha hagut un canvi
substancial. Fins ara CiU era
un partit frontissa, però això
s’ha acabat, perquè ha dit
ben clar que pensa pactar
amb el PP tant aquí com a
Espanya. La primera con-
seqüència d’això és que
ERC obre una nova etapa
política al país», va dir el
número 2 d’ERC. El paper de
la formació republicana en els
propers mesos passarà per
«intentar rescatar el govern
de Catalunya d’una força
radical com el PP. Hem
d’intentar fer arribar als ca-
talans un nou referent pel
catalanisme, ERC. CiU no,
està captiva del PP, segura-
ment per interessos de ca-
ràcter privat».

Puigcercós va informar que
la seva formació està prepa-
rant l’inici de tres campanyes.
Una d’elles anirà destinada al
model de finançament que
«tant necessita el país. CiU
s’ha rebaixat els seus plan-

MONTSE VIDAL

 El diputat
republicà a
Madrid va oferir
dimecres un
míting a Calaf 

Jordi Mercader, Joan Puigcercós i Daniel Abulí, dimecres a la seu d’ERC

tejaments inicials i ha aca-
bat acceptant el que li don-
guin». També es farà una
campanya contra el Pla Hidro-
lògic Nacional, i contra l’am-
pliació d’horaris comercials.
«Recordem que Catalunya té
competència exclussiva en
aquest tema, i no l’ha utilit-
zat. Si la Generalitat vol-
gués, aquí no s’aplicaria
aquest polèmic decret. Com
veiem, a Catalunya no s’a-
plica a voltes ni l’Estatut, ni
la nostra sobirania».

Desenllaç inesperat
El diputat republicà al Con-

grés de Madrid va afegir que
la seva formació va sortir
«molt ben parada» del debat
de política general al Parla-
ment català, gràcies al discurs
del seu líder, Josep Lluís Ca-
rod-Rovira. «Gairebé en va
sortir com a Cap de l’Opo-
sició». Aquesta nova etapa,
segons Puigcercós, pot «tenir
un desenllaç inesperat. Si
l’any 2001 no hi ha un nou
sistema de finançament, el
govern de Jordi Pujol entra-
rà en crisi i es convocaran
noves eleccions. És inexpli-
cable que CiU continuï do-
nant suport al PP, i en me-
sures tan impopulars, com
l’augment del preu dels car-
burants».

El diputat va dir sentir-se
«molt optimista cara el fu-
tur, ja que s’està demostrant

que el catalanisme no s’aca-
ba amb Jordi Pujol».

Joan Puigcercós va deta-
llar alguns temes que, per
dependre del govern central,
afecten Catalunya i més con-
cretament l’Anoia. Un d’ells
és, lògicament, l’autovia Igua-
lada-Cervera, «un punt negre
en la història política recent
del país», va dir el diputat.
Puigcercós no va tenir pèls a
la llengua per llençar dards
contra qui considera respon-
sables de l’enorme retard de
la construcció de la carretera.
«No només és responsable
el ministeri. Aquí també hi
ha responsabilitat de la Ge-

neralitat i la concessionària
d’autopistes Acesa. No és
un problema de pressupos-
tos, sinó de voluntat políti-
ca. Mentre hi ha hagut re-
tards, Acesa ha fet un gran
negoci amb les seves auto-
pistes». El diputat va avançar
que el seu partit presentarà a
Madrid una Proposició No de
Llei sobre aquest tema.

D’altra banda, Jordi Merca-
der va informar que la prope-
ra visita d’un dirigent d’ERC a
la comarca serà el proper 1
de desembre. El líder del par-
tit, Josep Lluís Carod-Rovira,
serà a Masquefa.
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OBRES

Començen les obres al pati dels
antics Maristes per fer-hi una plaça

POLÍTICA

CiU acusa Jordi
Aymamí d’enganyar
els ciutadans
JORDI PUIGGRÒS

El grup de Convergència i
Unió (CiU) a l’Ajuntament
d’Igualada ha enviat als mit-
jans de comunicació una nota
informativa en la qual acusa
l’alcalde, Jordi Aymamí,
d’enganyar els igualadins res-
pecte el cost de la rehabilita-
ció de l’edifici històric de la
Igualadina Cotonera, un immo-
ble industrial declarat bé
d’interès local.

Per als regidors conver-
gents, l’afirmació de l’alcalde
dient que el cost de la recu-
peració de l’edifici seria de
menys de 500 milions de pes-
setes, basant-se en un infor-
me de la Diputació de  Barce-
lona, és un clar intent de
falsejar la realitat, tractant
d’intoxicar l’opinió pública.

Els regidors de CiU creuen
que l’informe de la Diputació
dedica una part molt petita a
fer una valoració superficial
del cost de la rehabilitació de
la Igualadina Cotonera i no és
un informe vàlid.

El grup de CiU manté que
l’únic informe que té validesa
jurídica és el de l’arquitecte
Manuel Francés, que calcula
el cost de la recuperació de
l’edifici en 1.250 milions de
pessetes.

L’alcalde d’Igualada ha
respost a aquest comunicat
assegurant que és fals i que,
en tot cas, s’hauria de felici-
tar el govern per fer possible
estalviar tants diners en la
rehabilitació d’aquest edifici.

Segons Aymamí, CiU es
mostra en contra de la reha-

bilitació de la Cotonera per-
què aquest grup municipal
defensa els interessos del seu
propietari, Francesc Fontane-
llas, un conegut industrial
igualadí vinculat a CiU.

Recordem que l’edifici es-
mentat va ser declarat Bé
d’Interès Local fa tres anys,
en l’època del govern CiU-PP,
no sense diversos mesos de
polèmica. Al final, l’immoble es
va protegir gràcies als vots
dels dos regidors del PP, que
van trencar la disciplina de go-
vern i van fer costat a tota
l’oposició, favorable a incloure
l’edifici en el Pla Especial de
Protecció del Patrimoni.

La polèmica es va desen-
cadenar en comprovar-se com
l’edifici havia desaparegut per
una esborrada barroera, feta
amb Típex, del Catàleg Muni-
cipal, i quan hi havia en tràmit
una sol.licitud de llicència
d’obres del propietari per en-
derrocar l’immoble per cons-
truir-hi dependències de la
seva empresa. CiU sempre es
va oposar a mantenir l’edifici
en peu.

Posteriorment, l’Ajunta-
ment va demanar a la Gene-
ralitat que declarés l’edifici Bé
d’Interès Nacional, demanda
que va ser refrendada per la
Comissió de Cultura del Par-
lament de Catalunya. Malgrat
això, el llavors conseller de
Cultura, Joan Maria Pujals, va
evitar reunir-se amb el consis-
tori igualadí i executar les or-
dres donades per la cambra
catalana.

MONTSE VIDAL

Molts ciutadans s’han aturat aquests dies a veure l’enderrocament de la paret i el pati dels antics Maristes

La Generalitat
millorarà la N-II
entre Castellolí i
el Bruc

El departament de Polí-
tica Territorial i Obres Pú-
bliques ha adjudicat diver-
ses obres en carreteres,
amb una inversió total de
1.415 milions,  segons ha in-
format el govern català.
Entre les obres adjudicades,
que es duran a terme en les
quatre províncies catalanes,
figuren les mesures de con-
dicionament i millora de la
carretera LV-9224 a Lleida
(247 milions) i el reforça-
ment de l’asfaltat de la via
GI-512, entre Tordera (Ma-
resme) i Maçanet de la Sel-
va (Gironès), amb un cost
de 177 milions.

Altres obres a realitzar
són millores en l’asfaltat de
la N-II en el tram Castellolí-
El Bruc, per valor de 87 mi-
lions, i la reordenació de la
rotonda de l’encreuament
Ronda de Llevant-Av. Onze
de Setembre a l’Hospitalet.

Notícies del
Club Esmolet

S’ha acabat l’estiu i mica
en mica tot torna al seu lloc.
L’Esmolet i l’Esmoleta ja han
tornat de vacances i estaran
altre cop amb vosaltres durant
el curs.

Si voleu posar-vos en con-
tacte amb el Club Esmolet
podeu fer-ho de dues mane-
res. O bé enviant-nos el vos-
tre missatge, suggerència,
proposta, queixa... a l’adreça
de correu electrònic
ssatlas@retemail.es, o bé ve-
nint a visitar-nos qualsevol
dimecres de 18.00 a 19.30 a
partir del 18 d’octubre al ca-
rrer Sant Pau, 12. No sigueu
mandrosos i veniu a veure’ns!
Us hi esperem!

JORDI PUIGGRÒS
L’Ajuntament d’Igualada ha

iniciat aquests dies les obres
d’enderrocament del pati de
l’antic col.legi dels Germans
Maristes, al carrer Trinitat de
la ciutat. Les obres consis-
teixen, de moment, en ende-
rrocar la paret que donava al
carrer i aixecar tot el paviment
de l’antic pati.

Posteriorment, el projecte
municipal comprèn la cons-
trucció d’una plaça amb mo-
biliari urbà i arbrat, de mane-
ra que aquest barri de la ciutat
guanyarà un nou espai
d’esbarjo. Aquest era un dels
projectes que tenia en cartera
el nou govern de l’Entesa per
Igualada i ERC, i que es va
posar en marxa gairebé en el
mateix moment d’entrar al go-
vern.

Els treballs d’enderroc i
l’obertura visual d’un nou es-
pai al carrer Trinitat ha capti-
vat l’atenció de molts ciuta-
dans aquests dies, tota
vegada que l’enderroc de l’alta
paret que hi havia tancant el
pati ha estat força espectacu-
lar. L’Ajuntament creu que les
obres es podrien allargar uns

tres mesos.
Després de la construcció

de noves rotondes a l’Eix de
la N-II i al polígon de les Co-
mes, a més d’altres mesures
relacionades amb la circulació,
aquesta és la primera obra de
certa importància que tira en-
davant el nou govern munici-
pal. El departament d’Urba-
nisme, que encapçala Antoni
Pàmies (Entesa), té previst,
però, d’executar noves obres
urbanístiques de forma immi-
nent.

Les dues primeres seran la
construcció d’un aparcament a
l’antic hort dels Pares Capu-
txins, i, sobre tot, la urbanit-
zació del carrer Coral de la
Llàntia, un projecte que ha
esdevingut amb el temps una
de les grans assignatures pen-
dents del capítol urbanístic de
la ciutat. Aquest carrer comu-
nicarà l’actual rotonda del ca-
rrer del Rec a la carretera de
Vilanova, amb el carrer del
Carrilet, tancant així la part est
del barri del Sant Crist i con-
formant-se com l’últim carrer
de la ciutat entre Igualada i
Vilanova.
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SOCIETAT

Tomàs de Flores va crear
expectació a Igualada

El 5 de novembre es
presentarà al públic
l’Entrepà de l’Anoia

JAUME SINGLA
Poques vegades ha estat

tan ple, aquest any, el saló de
sessions de l’ajuntament
d’Igualada com ho estava di-
mecres per escoltar al doctor
Tomàs de Flores i Formentí,
convidat per la Comissió de
Salut Mental d’Igualada per
parlar de «La psiquiatria co-
munitària com a resposta als
problemes de la salut men-
tal».

La conferència del doctor
Tomàs de Flores va ser molt i
molt tècnica, però amb el ti-
pus de públic que hi havia a
la sala era el més adequat ja
que a més de metges hi havia
molts membres de les asso-
ciacions que formen la Comis-
sió de Salut mental d’Igualada
i, per tant, són persones amb
amplis coneixements de la te-
màtica.

Tomàs de Flores va anali-
tzar l’evolució dels tractaments
psiquiàtrics al llarg del temps
fent especial esment a la psi-
quiatria alemanya «que sem-
pre ha estat la més avaça-

da».
En va destacar especial-

ment els treballs del doctor
Kiessinger que ja a mitjans del
segle XIX propugnava una
atenció psiquiàtrica que no es
limités a tenir tancats en un
manicomi a les persones amb
problemes mentals sinó que
estigués encarada al guari-
ment del malalt i fins i tot al
tractament en les fases ini-
cials. Segons aquest metge
alemany «a cada ciutat im-
portant hi havia d’haver un
centre hospitalari on es trac-
tés els malalts mentals. Tam-
bé propugnava l’atenció am-
bulatòria dels casos menys
greus. Això dit a mitjans del
segle dinou era molt innova-
dor».

Un segle més tard, la psi-
quiatria nordamericana coinci-
dia amb les tesis de Kiessin-
ger i es va anar imposant el
tractament de les enfermetats
mentals en els hospitals gene-
rals. Aquesta és precisament
la situació actual de la psiquia-
tria a casa nostra, on es dis-

posa de serveis d’atenció psi-
quiàtrica ambulatòria en tots
els hospitals comarcals de Ca-
talunya.

«Les expectatives dels
malalts mentals i de les se-
ves famílies ha millorat molt
els darrers anys i avui els
hospitals disposen de ser-
veis específics i cada vega-
da més eficients, tot i que
ens queda molt per anar
avançant» deia el doctor
Tomàs de Flores qui agraia
públicament la tasca «dels ge-
rents de les fundacions que
ens informen puntualment
de l’evolució dels malalts al
seu càrrec».

Abans de la intervenció
d’aquest doctor, el regidor
Carles Tarrida va fer una in-
troducció partint de l’atenció
psiquiàtrica a Igualada.

Va sorprendre veure els
bancs del govern pràcticament
buits (3 regidors i l’alcalde)
quan l’oposició hi era gairebé
tota. L’alcalde ho va justificar
aduint «altres reunions on hi
tenim de participar».

El saló de sessions era ple de gom a gom per escoltar al doctor Tomàs de Flores

No hi ha dubte que en
Ricard Segura és un home de
paraula. Fa mesos va prome-
tre que «per la tardor» el Gre-
mi de Flequers de l’Anoia pre-
sentaria un nou producte. La
presentació ja té data: el pro-
per 5 de novembre.

En el transcurs d’una fes-
ta gremial a la qual assistirà
el director general del depar-
tament d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca de la Generalitat
Gustau Garcia Guillamet, es
presentarà l’Entrepà de
l’Anoia.

Es tracta, segons ha infor-
mat el mateix gremi de Fle-
quers «d’un panet fet arte-
sanalment i enriquit amb
calci i fibres dirigit especial-
ment als joves en una etapa
de creixement, precisament
l’edat en què més costa que
els joves mengin equilibra-
dament».

Homenatge als flequers
La festa començarà amb

un solemne ofici a l’ermita
preromànica de la Tossa de
Montbui en honor al patró del
Gremi, Sant Honorat i conti-
nuarà amb un dinar de ger-
manor a Igualada on a més
de presentar l’Entrepà de
l’Anoia es retrà homenatge als
flequers anoiencs: Francesc
Piqué i Vidal de Sant Martí
Sesgueioles; Rosa Poch i
Martí de Santa Margarida de
Montbui; Anna Riu i Ribera de
la Llacuna; Maria Teresa Solà
Farriol de Capellades; Anna
Soteras i Llucià de la Pobla
de Claramunt i al matrimoni de
flequers format per Pau Ven-
drell i Fitó i Mercè Millàs i Sa-
les.

A més el gremi de Fle-
quers de l’Anoia ha convidat
a l’artista flequer de Vallirana,
Ramon Pardo a fer una expo-
sició de les seves peces ar-
tístiques.

La delegació comarcal del
Gremi va aprovar aquest con-
junt d’activitats en la seva

darrera reunió gremial -presi-
dida per Ricard Segura i Ale-
many- en el trancurs de la
qual es va presentar el calen-
dari del 2001 editat pel gremi,
les noves bosses de pa i un
interessant video adreçat als
professionals de la fleca.

Capacitat d’innovació
L’Entrepà de l’Anoia apa-

reix en un moment en què el
Pa de l’Anoia està plenament
consolidat i és ofert a la ma-
joria de fleques de la comar-
ca. Amb aquest nou producte,
el Gremi de Flequers de
l’Anoia demostra capacitat
d’innovació i capacitat de
creació de nous productes
adaptats, cada vegada més,
als gustos canviants i a les ne-
cessitats alimentàries dels
anoiencs de totes les edats.

Els flequers a més de les
dificultats pròpies de tot gre-
mi artesà tenen afegides les
dificultats del petit comerç. Per
això, la tasca del gremi ten-
deix a l’aportació de nous pro-
ductes artesans diferenciats
en qualitat dels productes ali-
mentaris més industrials dis-
tribuïts per les grans cadenes.

Primera fotografia de l’Entrepà de
l’Anoia
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SUCESSOS

Detinguts tres joves per vint robatoris
a bars de l’Anoia i la Segarra
REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra
han detingut tres joves veïns
de Cervera com a presumptes
autors d’una vintena de roba-
toris amb força comesos con-
tra bars i  restaurants de nou
localitats des de final del mes
d’agost passat.

Segons ha informat aques-
ta setmana, la policia autonò-
mica, els detinguts són
LL.L.P., de 22 anys, D.C.P.,
de 21, i A.G.C., de 18, que
van portar a terme els seus

robatoris a Lleida, Igualada,
Cervera (Segarra), Tàrrega
(Urgell), Mollerussa (Pla
d’Urgell), Balaguer (Noguera),
Guissona (Segarra), les Bor-
ges Blanques (Garrigues) i Ta-
marit de Llitera, a la Franja de
Ponent.

A aquests joves se’ls acu-
sa d’entrar en els establiments
arrencant reixes o trencant el
vidre de les portes d’accés i
d’apoderar-se dels diners de
les màquines escurabutxa-
ques o expenedores de pro-

SOCIETAT

El Col.legi d’Arquitectes atorga la Medalla
d’Or a Enric Miralles, autor del Cementiri Nou
JORDI PUIGGRÒS

El Col.legi d’Arquitectes de
Catalunya ha concedit la me-
dalla d’or a títol pòstum a
l’arquitecte Enric Miralles, per
la seva «aportació genuïna»
a la professió i haver obert els
límits d’aquesta disciplina amb
una actitud de «permanent
exploració».

L’arquitecte català, mort el
3 de juliol passat, serà a més
a més recordat diumenge que
ve en un acte organitzat a
Igualada, ciutat en la qual va
fer una de les seves obres
més emblemàtiques, el nou
cementiri, en què està ente-
rrat.

La casa de cultura Cal Ble
organitza el mateix dia un acte
en el qual s’oferirà una visió
artística, professional i huma-
na d’aquest creador amb la
participació d’alguns dels ar-
quitectes catalans més impor-
tants en l’actualitat.

L’arquitecte municipal de la
ciutat, Carles Crespo, parlarà
sobre la construcció del ce-
mentiri d’Igualada, mentre que
un altre reconegut arquitecte,
José Luís Mateo, dissertarà
sobre aquest cementiri com a

«obra programàtica» de Mira-
lles.

El també arquitecte Josep
Mias oferirà la visió del que
va suposar aquest projecte
per a l’estudi de Miralles i el
director de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de
Barcelona (ETSAB), Eduard
Bru, analitzarà la repercussió
urbana del cementiri.

El ferrer Esteve Miret ex-
plicarà la participació que van
tenir els industrials en la cons-
trucció de l’obra i el professor
de literatura i editor Jaume
Vallcorba donarà la seva visió
sobre el Miralles lector.

A l’acte està previst que
assisteixin arquitectes com
Josep Antoni Acebillo, Oriol
Bohigas, Frank Fernández,
Beth Galí, Manuel Gausa,
Helio Piñón i la segona dona
de Miralles, i l’arquitecta ita-

ductes que forçaven amb un
tornavís de grans dimensions.

Als detinguts, que compten
amb antecedents policials i
passaran a disposició del Ju-
tjat d’Instrucció número 1 de
Cervera, se’ls acusa de cau-
sar danys i apoderar-se de
diners per valor de més de 2
milions de pessetes.

Així mateix, se’ls conside-
ra autors de la sostracció de
quatre telèfons mòbils d’una
botiga de telefonia, dos dels
quals han estat recuperats.

 Cal Ble
organitza
diumenge un
acte en el seu
homenatge 

liana Benedetta Tagliabue.
Enric Miralles (Barcelona,

1955-Sant Feliu de Codines -
el Vallès Oriental-, 2000) va
estudiar Arquitectura a
l’Escola Tècnica Superior de

Barcelona, on es va graduar
el 1978 i des del 1973 fins la
1984 va treballar a l’estudi
d’Helio Piñón i Albert Viapla-
na, amb el qual va col.laborar
en el projecte de la plaça dels
Països Catalans, a Barcelona.

A partir del 1984 va formar
el seu propi estudi, que va
compartir fins al 1990 amb
Carme Pinós i des del 1993
amb Benedetta Tagliabue.

L’arquitecte és l’autor del
projecte per al Parlament
d’Escòcia a Edimburg, la in-
auguració del qual està pre-
vista per al 2001, així com
dels projectes del nou Ajunta-
ment d’Utrecht (Holanda) i de

l’Escola d’Arquitectura de
Venècia.

El seu estudi prepara en
l’actualitat l’inici de les obres
del Mercat de Santa Caterina,
els gratacels de Gas Natural
a la Barceloneta i el parc de
Diagonal Mar a Barcelona, així
com la reordenació del cam-
pus de la Universitat de Vigo.

En la concessió de la me-
dalla d’or, la junta de govern
del Col.legi d’Arquitectes ha
valorat així mateix «la lliure
projecció internacional i el
treball pedagògic al taller i
a l’escola sempre estimu-
lant» desenvolupat per
l’arquitecte mort.

El presitigiós arquitecte està enterrat al cementiri que va idear a Igualada

JAUME SINGLA
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FESTES

Continuen les Festes del Pilar 2000
al barri de la Font Vella
    Hi participaren
puntaires d’arreu
de Catalunya

J.E.F.
Les festes del Pilar, han tin-

gut un aire català, gallec i in-
ternacional a la vegada, ja que
el grup de teatre del Foment
de Súria,  puntaires de 33 po-
blacions, músics i dansaires
alemanys, músics de Bellvitge,
grallers de Sitges, geganters i
grallers igualadins, gaiters i
dansaires de Galícia, són al-
guns dels ingredients que en-
guany tenen aquestes més que
centenàries festes del barri del
nucli antic d’Igualada.

Després de fer el Mercat de
la Puça, de dissabte passat, els
actors suriencs presentaren
l’obra La ceba, de Jordi Teixi-
dor.

La XI Diada de la Puntaire
reuní participants de les se-
güents localitats:

Arenys de Mar, Arenys de
Munt, Barcelona, Calaf, Cerve-
ra, Cornellà, l’Arboç, l’Hospi-
talet de Llobregat, Lloret de
Mar, Llinars del Vallés, Man-
resa, Molins de Rei, Palau de
Plegamans, Polinyà, Piera,
Vallbona, Sabadell, Sarral, Sant
Boi de Llobregat, Terrassa,
Òdena, Mollet del Vallès, Va-
carisses, Vallorguina, Premià
de Mar, Tivenys, Vilassar de
Mar, Passanant, Cabrera de
Mar, Vilasar de Dalt, Santa
Coloma de Queralt, Santa Per-
pètua de Mogoda i, natural-
ment, d’Igualada. Enguany el
bon temps acompanyà als or-
ganitzadors i la jornada va dis-
córrer pels carrers i places del
barri, mentres un nombrós pú-
blic anava contemplant com es
feien els treballs d’aquest ofici
artesanal que ha tingut una no-
table reviscolació, mercès tam-
bé a aquestes trobades, que ja
fa onze anys que s’organitzen
a la Font Vella de la nostra
ciutat.

El mateix diumenge, al
Cercle Mercantil va tenir lloc
l’actuació de la banda «Bla-
sorchester Ilmenau», aco-
panyada pel grup de danses
«Volkstansgruppe Elgersburg
E.V.», oferint una, sempre
agradable, nota de música i
color europeu.

Els actes continuaren el
dimecres i ahir, dijous, festi-
vitat de la Mare de Déu del
Pilar, punt central de les fes-
tes.

Cercavila, amb la Banda
de Cal Parera, Concert amb
Sandra Roset Domingo (so-
prano) i Antoni Pallarés Mate
(guitarra), Diana amb els gra-
llers de l’Escola de Grallers
de Sitges, Concurs de Pintu-
ra Ràpida, Missa solemne, a
Santa Maria, Exhibició de
l’escola de «Gaitas e Danzas
Toxos e xestas Galegas»,
cafè, jocs, tertúlia i tarda de
gresca, amb concursos de
menjar flams i de polsos i
música «Country-Rock», amb
el Grup Bisontes

Avui, divendres dia 13

d’octubre, a les 9 del vespre i a
l’església del Roser, tindrà lloc
una missa en sufragi dels di-
funts del barri, que oficiarà Mn.
Joaquim Font, prevere.

Diumenge vinent, dia 15, la
gresca continuarà a les 6 de la

 Un moment de l’actuació dels dansaires alemanys

tarda, a la plaça de Pius XII,
on tindrà lloc una gran xoco-
latada pels infants, abans de
donar pas a l’espectacle in-
fantil «Històries de Mercat»,
a cura del grup Foc Follet.

La cloenda de les festes

d’enguany tindrà lloc el dia 22
d’aquest mes, amb una sorti-
da a les 7 del matí, amb au-
tocar, per fer la tradicional
Pescada Sorpresa.

Fa vint anys!
Efectivament, fou l’any

1980 que l’I.lustre Capítol Me-
tropolità de Saragossa, ator-
gà un mantell per a la imatge
de la Mare de Déu del Pilar,
d’Igualada.

Un autocar amb veïns del
barri, amics i simpatitzans, es
desplaçà a la capital aragone-
sa, per tal de participar en la
donació d’aquell simbòlic man-
tell, que com cada any, llueix
la imatge durant  tots aquests
dies.

Va celebrar-se una Euca-
ristía a la basílica del Pilar,
que fou retransmesa per
Ràdio Nacional d’Espanya, i
després el expedicionaris van
reunir-se en un dinar de ger-
manor, celebrat a la típica
«Posada de las almas»
d’aquella capital. Fou una efe-
mèride que marcà una fita
important en aquestes festes
de tan simpàtic barri.

Participants en l’anada a Saragossa, l’any 1980
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CICLISME

Cinc minuts de
silenci pel darrer
atemptat d’ETA

MONTSE VIDAL

Els membres del consistori igualadí, en els cinc minuts de silenci

REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Igualada va

convocar dimarts novament
cinc minuts de silenci, davant
la porta de la casa consisto-
rial i a les 12 del migdia, en
senyal de protesta pel darrer
atemptat perpetrat per la ban-
da terrorista ETA que dimarts
al migdia va posar fi a la vida

del  fiscal en cap del Tribunal
Superior de Justícia d’Anda-
lusia, Luis Portero, davant del
seu domicili a Granada.

El consistori igualadí, des
de fa uns mesos, ve convo-
cant actes similars, oberts a
tothom, cada vegada que es
produeix un atemptat de la
banda terrorista basca.

Maq&Punt 2000
tindrà 40
expositors i
màquines de tot
el món

Una quarantena d’expo-
sitors participaran els dies
26, 27 i 28 d’octubre a la
Fira Maq & Punt  d’Iguala-
da, l’única que es convoca
a Espanya dedicada al sec-
tor de la maquinària del gè-
nere de punt.

En una superfície de
3.050 metres quadrats s’hi
exposaran màquines d’Ale-
manya, Anglaterra, Bèlgica,
Canadà, Corea, Estats
Units, Itàlia, Japó, Portugal,
Suècia, Suïssa i Taiwan,
amb un valor total d’uns mil
milions de pessetes.

Aquest saló, de caràcter
biennal, acull les màquines
de tecnologia punta de les
més importants firmes del
món en el sector del gène-
re de punt.

Entre el material expo-
sat, hi haurà tricotoses rec-
tilínies, màquines de con-
fecció, màquines d’acabats
i programació i disseny per
ordenadors, màquines cir-
culars i complements diver-
sos. Els organitzadors del
certamen creuen que la fira
generarà un volum de ne-
goci d’uns 2.000 milions de
pessetes.

TRANSPORT

La Hispano demana
a l’ATM formar part
de la tarifa única

J.P.
La companyia d’autobusos

Hispano Igualadina ha
sol.licitat a l’Autoritat del
Transport  Metropolità (ATM)
formar part del nou sistema
tarifari únic que s’aplicarà a
l’àrea metropolitana de Barce-
lona a partir del dia 1 de ge-
ner del 2001.

L’alcalde d’Igualada, Jordi
Aymamí, ha explicat en roda
de premsa que la setmana
passada va mantenir una re-
unió amb els responsables de
l’empresa, que van manifes-
tar-li la intenció de la Hispano
d’estar inclosa en aquesta ta-
rifa única del transport públic.

Per a l’alcalde, aquesta és
una gran notícia perquè
«Igualada ja formava part de
la tarifa única en el sector
dels ferrocarrils i, ara, la

 Un bitllet a
BCN amb
l’autobús podria
costar un 40%
menys que en
l’actualitat 

participació de la Hispano
Igualadina en la tarifa ATM
podria acaba d’arrodonir
aquesta millora del transport
públic des d’Igualada fins a
Barcelona».

Recordem que a partir del
gener vinent el nou sistema de
tarifa única de l’ATM perme-
trà a tots els ciutadans de
l’anella metropolitana de Bar-
celona accedir a la capital
catalana amb un preu fixe i
un únic bitllet. El sistema de-
terminarà un seguit de preus
depenent de la distància en-
vers Barcelona des del lloc
d’origen. Així, valdrà el mateix
anar a la capital catalana des
d’Igualada i Vic, però menys
si se surt de Martorell o Gra-
nollers.

A la vegada, el sistema de
l’ATM permetrà comprar el
bitllet al mateix bus urbà
d’Igualada, i, amb el mateix
bitllet, pujar al tren o a la His-
pano, i, una vegada a Barce-
lona, al metro o a la xarxa
d’autobusos urbans de la ciu-
tat, sense necessitat de tor-
nar a passar per cap més
guixeta.
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ENSENYAMENT

Josep Torelló, professor
de l’IES Pere Vives Vich,
Premi «Carbonell i Gener»

DOMINGO

El guardonat, en la Nit de Premis, de Sitges («L’Eco de Sitges»)

El professor de llengües
estrangeres de l’Institut Pere
Vives Vich d’Igualada, Josep
Torelló i Junyent, ha estat
guardonat amb el XIX Premi
«Josep Carbonell i Gener»,
pel seu treball de tercer cicle,
«Sitges, 1865 - 1877: revo-
lució, guerra i música», pre-

sentat a la UAB durant aquest
darrer curs de 1999/2000 i
dirigit pel doctor Pere Gabriel.

El premi ha estat atorgat
pel Grup d’Estudis Sitgetans i
està dotat amb 80.000 pesse-
tes i la publicació de l’obra.

L’acte oficial del lliurament
va tenir lloc el darrer dissabte

del mes de setembre, en el
decurs de l’anomenada Nit de
Premis Sitges, celebrada a la
Societat Recreativa «El Reti-
ro», d’aquella costanera vila.

Recordem que el premiat
és natural de l’anoienca loca-
litat de la Llacuna.

El primer dia de classe a
l’Escola García Fossas
Gemma Balcells - Mestres de
l’escola

Ja hem començat!!! El pas-
sat dia 15 de setembre
l’escola García Fossas tornà
a obrir les portes als seus
alumnes.

Tots vàrem rebre, amb
molta il.lusió els nous alum-
nes, especialment «Els car-
gols» (nens i nenes de P-3).

Les llàgrimes i plors que,
en un principi veiem al pati,
van desaparèixer ràpidament
en trobar-se sorpresos dins
d’una aula plena de la fanta-
sia de colors, globus, titelles,
joguines...

El retrobament de la resta
d’alumnes fou molt emocio-
nant.

Tots volien explicar les
seves vivències estiuenques i
manifestar els seus bons pro-

La classe dels més petitons

pòsits per aquest nou curs que
iniciem.

Els mestres de l’escola

agraïm la confiança que els
pares han dipositat en nosal-
tres. Ànims i endavant!!!

ENTITATS

Anada a Montserrat,
de l’Agrupació
Veterans Futbolistes

Tal com s’havia fet en els
quatre anys anteriors la Unió
europea va acordar realitzar
el canvi d’horari el proper dia
29 d’octubre.

Més tard, va sortir publi-
cat en el BOE, però el que
no es va dir és que aquell
dia els veterans futbolistes
d’Igualada realitzaran una

vegada més, la seva anual
anada a Montserrat.

Serà la vint-i-cinquena edi-
ció i en ella lliuraran a l’abadia
el llibre Cent obres modernis-
tes d’Igualada, escrit per la
senyora Maria Dolors del Cas-
tillo.

L’hora de sortida serà a  2/
4 de 4 de la matinada.

El Club Isard,
Curs 2000-2001

L’Esperit olímpic  es feu notar en l’acte inaugural

El passat 30 de setembre
va tenir lloc la festa
d’inauguració del curs 00/01
al Club Isard, que transformà
les seves instal.lacions en
una veritable vila olímpica.
Les aules on ordinàriament
es  fan els tallers de pintura,
cuina, manualitats, anglès, i
també el gimnàs i els estu-
dis, van encabir-hi unes pis-
tes d’atletisme, proves de
resistència, de velocitat i, fins
i tot, es va poder gaudir d’un
passatge del terror olímpic.

Amb aquesta festa s’han
iniciat les activitats que es
realitzen durant la setmana i
també els caps de setmana.
El Club Isard pretén oferir als

pares un lloc on les seves fi-
lles complementin les activitats
del lleure, amb els seus estu-
dis i fa compatible ambdues
coses i a més a més s’ofereix
a les associades, l’ajut neces-
sari per realitzar les feines
escolars.

Enguany, ja és el quart any
que el Club Isard està situat a
la seva seu social al carrer
Pobla de Claramunt, número 5,
baixos, organitzant actuacions
i tasques per a les nenes
anoienques, de 8 a 18 anys.

Per a més informació, po-
deu posar-vos en contacte al
telèfon 93 803 38 47, de di-
lluns a divendres, de les 6 a
les 8 de la tarda.

Assemblea del barri
de Santa Caterina

L’Associació de Veïns
dels carrers de Santa Cateri-
na, Carme i Travessies, en
la reunió del passat 20 de
setembre, acordà celebrar
Assemblea General Ordinària
de Socis, el proper dia 25 de
novembre, al local d’atenció i
informació pública de l’es-
mentada Associació.

Recorden que des del
passat dia 11, ha quedat
obert el termini per a la pre-
sentació de possibles candi-
datures a la Junta de l’Asso-
ciació. Aquest termini
romandrà obert fins el dia 11
de novembre del 2000. Ter-

mini que es tanca quinze dies
abans de l’Assemblea.

Per a qualsevol consulta al
respecte, us podeu adreçar a
l’esmentada Oficina de l’Asso-
ciació.

S’ha publicat el número 11
del butlletí «El Fanalet», por-
taveu del Barri, que porta un
recull de notícies.

S’hi fa constar, entre
d’altres notícies, que el Pin
d’Or d’enguany, fou atorgat  a
les senyores: Antònia Ollé Bal-
cells i Teresa Anglada Palome-
ra, de 82 i 86 anys, respecti-
vament.

El dia 21 d’octubre, Ofrena
del ciri votiu a Montserrat

Enguany serà el dissabte dia 21 d’aquest mes, el dia en què l’Ajuntament d’Igualada farà
la tradicional i anual ofrena del ciri Votiu, a la Verge de Montserrat.

L’acte tindrà lloc durant la missa conventual de les 11 del matí. Posteriorment, els assis-
tents seran rebuts pel Pare Abat, del monestir, en una audiència especial.

L’Ajuntament d’Igualada convida als igualadins a què participin de l’esmentat oferiment,
tot acompanyant al Consistori.
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ENSENYAMENT

L’Escola d’Adoberia
participa en dos congressos
REDACCIÓ

El passat mes de setem-
bre, va tenir lloc a Barcelona
la celebració del congrés «15
th International Conference on
Pattern Recognition», al qual
va assistir-hi el professor de
l’Escola Universitària d’Engin-
yeria Tècnica Industrial-Esco-
la Superior d’Adoberia, doctor
Jordi-Roger Riba i Ruiz, cap
del departament de Física,
Informàtica i Matemàtiques.

El congrés estava organit-
zat per l’Associació Espanyo-
la de Reconeixement de For-
mes i Anàlisi d’Imatges, el
Centre de Visió per Computa-
dor, la Universitat Autònoma
de Barcelona, l’Institut de
Robòtica i Informàtica Indus-
trial, i la Universitat Politècni-
ca de Catalunya, i anava
adreçat als investigadors de
reconeixement de formes:
imatges per ordinador.

El doctor Riba i Ruiz va
participar-hi amb la presenta-
ció d’una comunicació en for-
ma de pòster sobre «Methods
for Invariant Signature Classi-
fication», que forma part de
les diverses línies de recerca
en les quals està treballant
l’escola. Hi eren presents més
de mil investigadors de tot el

món que treballen en les qüe-
stions esmentades.

Simposi a Vic
D’altra banda, organitzat

conjuntament per l’Escola d’A-
doberia d’Igualada i l’AIICA, i
el Gremi d’Adobadors d’Oso-
na, va tenir lloc a Vic la cele-
bració del «Simposi sobre ai-
gües residuals d’adoberia».

L’objectiu de l’organització
del simposi era posar en comú
la investigació i innovació ne-
cessària per tal d’aconseguir
avançar en la implantació de
processos més nets i eficaços,

El simposi de Vic va ser molt participat

com a eina que permeti acon-
seguir uns paràmetres més
estrictes en els afluents resi-
duals de certs contaminants.

Es van presentar diverses
ponències, entre les quals la
comunicació que va exposar
Jaume Soler i Solé, director
de l’Escola Superior d’Ado-
beria, titulada «Una possibili-
tat de reducció de crom en els
residus de l’adoberia». L’acte
va comptar amb la presència
d’una important quantitat
d’industrials i les comunicacio-
ns van gaudir d’una excel.lent
acollida.

ENSENYAMENT

Igualada serà seu del
Congrés Nacional
de Joves Cambres
REDACCIÓ

Durant els propers dies 20,
21 i 22 d’octubre, se celebra-
rà a Igualada al 32a edició del
Congrés Nacional de Joves
Cambres de Catalunya, amb
la qual cosa s’aplegaran a la
capital de l’Anoia un gran
nombre de joves provinents
d’arreu del país.

Durant el congrés hi haurà
un gran ventall d’activitats,
algunes de les quals, pel seu
ressò i importància, Jove
Cambra d’Igualada hi vol im-
plicar i obrir a la participació,
als àmbits més representatius
de la comarca.

En el marc de l’assemblea
general de les Joves Cambres
de Catalunya tindrà lloc una
conferència en la qual es
comptarà com a ponent a Jo-
sep González, president de
Pymec-Sefes de Catalunya,
que parlarà de temes relacio-
nats amb les necessitats ac-
tuals de les petites i mitjanes
empreses, i propostes de co-
hesió. L’acte tindrà lloc el dia
21 d’octubre, a les 6 de la
tarda, al Teatre Municipal de
l’Ateneu Igualadí.

Durant el mateix dissabte,

també es duran a terme dos
seminaris de formació. Per
una banda, «Fidelitzar és
guanyar», i per l’altra «Equip
de treball... el Nou Director»,
ambdós impartits per recone-
guts formadors del Centre de
Formació de les Joves Cam-
bres de Catalunya.

Jove Cambra d’Igualada,
presidida per Jordi Pons i
Bonet, ha fet els últims mesos
un enorme esforç per a
l’organització d’aquest con-
grés, el primer d’aquestes
característiques que es fa a
la capital de l’Anoia, i el se-
gon d’aquest any a la ciutat,
després del simposi interna-
cional de ginecologia que tam-
bé es va fer a l’Ateneu.

II Fira Activa i Virtual
d’Igualada i Anoia

Durant el mes de novem-
bre també tindrà lloc la sego-
na edició de la Fira Virtual i
Activa d’Igualada i Comarca,
que tan èxit de participació va
tenir l’any passat, projecte dut
a terme per la Jove Cambra
d’Igualada i pioner a l’estat
espanyol en el seu àmbit.
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LLIBRES

Els adeptes a la BTT omplen
la presentació del llibre de
Josep Maria Bernaus

La presentació del llibre En
BTT per l’Anoia, obra de
l’igualadí Josep Maria Bernaus
i Gené va omplir de gom a
gom -i es va quedar gent al
vestíbul- la sala d’actes del
Consell Comarcal de l’Anoia.

L’actual responsable de la
secció de BTT de la UEC ha
fet un recull imprescindible de
quinze rutes amb diferent grau
de dificultat per anar recorrent
tots els llocs d’interès de
l’Anoia, alhora que es gaudeix
fent un esport tan complert
com la bicicleta de muntanya.

Les rutes, que estan expli-
cades amb minuciositat i rigo-
rositat, disposen a més
d’il.lustracions i planells que
fan encara més planer el se-
guiment de les rutes, sobretot
i s’opta per fotocopiar la ruta

TRANSPORTS

Tendències de la
moda Primavera
Estiu 2001

El proper dimarts, 17
d’octubre, la col.laboradora de
FAGEPI a París, Anna Fran-
quesa, tornarà a Igualada, per
informar, un cop més, sobre
les darreres novetats en el
món de la moda: Confirmació
de tendències Primavera es-
tiu 2001 (Pronta Moda) i les
tendències Hivern 2001 (Mo-
dels, formes, colors, matèries).

La sessió estarà reforçada
per panells de moda i projec-
ció de diapositives.

Aquesta sessió és oberta
a tots els professionals de la
moda i a tothom interessat en
estar al corrent de les prope-
res tendències.

Les sessions de moda es
realitzen amb el suport del

departament de Promoció
Econòmica i Desenvolupa-
ment, de l’Ajuntament d’Igua-
lada i els cavallets de suport
dels panells de moda són ce-
dits per Pintures Planell.

Recordem que FAGEPI, és
l’Agrupació Comarcals de Fa-
bricants de Gènere de Punt
d’Igualada, que promociona
l’eslògan: «Igualada punt de
moda».

El Parlament aprovà
estudiar la rebaixa
d’un 20% en el bitllet
del tren dels FGC

El Parlament de Catalun-
ya aprovà la proposta del PP
d’estudiar la rebaixa d’un 20%
en el preu del bitllet de Bar-
celona-Igualada dels Ferroca-
rrils de la Generalitat.

La diputada popular, Do-
lors Montserrat considera
«abusiu» el preu del bitllet en
aquest tram, comparat amb
altres trajectes de similar qui-
lometratge.

La Comissió de Política
Territorial del Parlament ha
aprovat la proposició no de llei
presentada per la vicepresi-
denta segona de la Coorpora-
ció, l’esmentada diputada, en
la que s’insta el govern au-
tonòmic a realitzar les gestio-
ns oportunes amb Ferrocarrils
de la Generalitat (FGC) per tal
de portar a terme una rebaixa
en el preu del bitllet del tra-
jecte Igualada-Barcelona, com
a mínim en un 20% del cost
actual, ja que els usuaris es
queixen fent comparacions
amb altres trajectes similars.

El trajecte entre Igualada i
la ciutat comtal, amb la His-
pano Igualadina, costa 825

pessetes, mentre que amb els
FFCC val 810.

En aquest sentit, Dolors
Montserrat ha explicat que,
fent una comparativa de
l’import-quilometratge entre el
transport per carretera, Renfe
i FGC, les diferències entre els
imports del bitllet d’altres mu-
nicipis propers a Igualada són
substancials.

Així, per exemple, el tra-
jecte Vic-Barcelona (70 kms)
amb l’empresa Sagalés, cos-
ta 585 pessetes, mentre que
amb Renfe en costa 515. De
la mateixa manera, el trajecte
Manresa-Barcelona (64 kms)
amb l’empresa Atsa costa 850
pessetes, amb FGC, val 710
pessetes i amb Renfe, només
515.

Segons Dolors Montserrat,
aquestes diferències de preu
als mitjans de transport públic
«es deuen al fet que el
transport per carretera té
menys capacitat i està sub-
jecte a tots els costos que
genera aquest tipus de mi-
tjà de transport, com pot ser
el fasoil».

MODA

Es necessiten
voluntaris/es

Càritas necessita vo-
luntaris/es pel programa
de reforç extraescolar.
Aquesta tasca ocupa,
aproximadament, dos dies
a la setmana, en horari de
2/4 de 6 a 2/4 de 7.

Els interessats/ades
caldria que es possessin
en contacte amb
l’esmentat servei social, al
carrer Roca, número 3, o
bé trucar al número 93
803 27 47 ( demanant per
Maite)

 L'igualadí ha
escrit un llibre
imprescindible
per conèixer la
comarca 

As. d'Estudis Espirites d'Igualada
En totes parts es pro-

dueixen fenòmens que s'esca-
pen a les lleis de la ciència
vulgar i que revelen la seva
causa, l'acció d'una voluntat lliu-
re i intel.ligent.

La raó diu que, un efecte
intel.ligent deu tenir com causa
una potència intel.li-gent, i els
fets han demostrat que aques-
ta potència es pot posar en
comunicació amb els homes,
per mitjà de signes materials.

Les comunicacions entre el
món dels esperits i el corporal
estan en la naturalesa de les
coses, i no constitueixen cap
fet sobrenatural. Per aquesta
raó, es troben vestigis d'elles
en tots els pobles i en totes les
èpoques. Avui són gene-rals i
patents en tot el món.

L'espiritisme té per objectiu
l'estudi del món espiritual en les

seves relacions amb el món
material, i troba en la unió
d'aquests dos principis, la raó
d'una multitud de fets fins ara
inexplicables. Aquest, marxa
del concert amb la ciència en
el terreny de la matèria, admet
totes les veritats en què ella
s'assenta, però, os detenen les
investigacions de la cièn-cia,
l'esperitisme continua les seves,
en el terreny de l'espiritualitat.
És, per tant, la ciència que
estudia la natura-lesa, origen i
destí dels espe-rits i la seva
relació amb la matèria. És una
filosofia de conseqüències mo-
rals, que ens dirigeix cap a Déu,
a través de la raó i el senti-
ment. Ens ensenya que la reen-
car-nació és una llei de la natu-
ralesa i que, a través d'ella,
evolucionem com éssers espi-
rituals que som i que com es-
perits som immortals.

L'espiritisme no és una reli-
gió més, degut a què no té
cultes establerts, ni esglésies,
ni imatges, ni rituals, ni dog-
mes, ni tampoc jerarquies sa-
cerdotals. Sols ens invita a
l'estudi i a la reforma interior.

No té res a veure amb la
idea general que hi ha sobre
l'adivinació de qualsevol índo-
le; com tarot, bola de cristall,
etc., ni té cap ànim de lucre,
per petit què sigui.

Ens ensenya mitjançant
l'estudi, a analitzar l'Evangeli de
Jesús, així com també, les en-
senyances dels grans mes-tres
que han vingut a la terra, doncs
el que busca la veritat, s'ha
d'alimentar de totes les fonts
possibles, buscant l'es-sència
que ens uneix i deixant les for-
mes que ens separen.

Jesús va dir: busqueu la
veritat i ella us farà lliures

Des d'un altre angle
Què és l'espiritisme?

OPINIÓ

abans de sortir i no haver de
portar el llibre al damunt tot i
que es tracta d’un volum molt
ben estructurat en tamany.

El fet que el públic omplís
completament l’acte de pre-
sentació del llibre, indica cla-
rament la bona acollida que
està tenint entre els bons afec-
cionats a la bicicleta de mun-
tanya. L’obra d’en Josep Ma-
ria Bernaus és d’aquelles que,
com es diu popularment, fan

afecció, no solament a la BTT
sinó també a recórrer l’Anoia.

Pompeu Marsol, president
de la UEC destacava en l’acte
el bon treball de Bernaus i el
públic assistent ho subratlla-
va amb els seus aplaudiments
i la bona acollida a la venda
d’exemplars a la sortida de
l’acte.

En BTT per l’Anoia és edi-
tat per Cossetania Editors dins
de la col.lecció Azimut.

Un moment de l’acte de presentació del llibre «En BTT per l’Anoia»
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Un nou producte televisiu
envaeix des de fa setmanes la
petita pantalla: El bus. Es trac-
ta d’un concurs de «supervi-
vència» que, seguint la línia de
l’exitós Gran Hermano, posa a
prova els participants, els
quals, confinats en un autobús
-d’autèntic luxe, però- hauran
de passar un cert temps allí
tancats, mentre setmana rere
setmana s’aniran eliminant les
persones que habiten l’artilugi
rodant fins proclamar-ne un fla-
mant vencedor final. Per esco-
llir els participants varen fer-se
unes proves de selecció, com
també va succeir a l’hora de
trobar els conductors d’aquest
autobús que recorrerà tota la
geografia espanyola. Els ide-
lòlegs d’aquest programa, su-
poso, no hauran sentit mai
parlar de la Hispano Igualadi-
na ni d’una companyia de
transport de passatgers que
obeeix a tal nom. Dic això
perquè, fer un programa on els
concursants estiguin en un
autobús amb les millors como-
ditats i serveis i després pre-
gonar als quatre vents que
l’experiència pretén posar a
prova els participants, és
enriure’s del personal. Sobre-
tot, i en especial, de la gent de
l’Anoia i, potser més concreta-
ment, de la d’Igualada.

Si la idea era fer un pro-
grama on els concursants fos-
sin sotmesos a la dura prova
d’estar enclaustrats en un au-
tobús que ha de recórrer tota
Espanya, la veritat és que la
cosa no em sembla creïble.
Volien posar realment a prova
els valents concursants?
Doncs haver llogat un autobús
de la Hispano Igualadina! Res
més fàcil ni convincent: amb
això, l’emoció, basada en con-
dicions quasi infrahumanes de
supervivència, hagués estat
d’un realisme fins i tot an-
goixant. Ja m’imagino aquests

participants, només entrar dins
un dels autobusos de la flota
de la Hispano Igualadina, po-
sarse les mans al cap, pene-
dint-se d’haver començat una
aventura que s’esdevé un mal-
son, el de viure unes quantes
setmanes en una mena de casa
del terror itinerant. I és que, si
de debò un programa
d’aquestes característiques vol-
gués fer honor a la qualitat
d’herois que s’hauria de predi-
car de la gent que els protago-
nitza, sens dubte hagués con-
tactat amb el monopoli del
transport públic per carretera
que cobreix una línia gens des-
preciable com la que va
d’Igualada a Barcelona, sense
oblidar altres destins també im-
portants.

Anem a descriure la hipotè-
tica situació de l’embarca-ment
dels concursants al bus, si
aquest pertanyés a la Hispano
Igualadina. Primer de tot,
s’anirira a buscar el bitllet. Ima-
ginem que la companyia, per
als participants també implan-
tés el seu famós abonament -
naturalment amb uns preus tan
ajustats a la qualitat del seu
servei com els que cobra a la
majoria dels mortals-. Ja estic
veient com, havent suportat la
impertinència de la troupe His-
pano -fet diferencial inherent a
la companyia-, el viatge és el
darrer esglaó d’aquesta cade-
na de despropòsits que és po-
sar-se en mans de l’únic trans-
port públic Igualada-Barcelona
-carrilet a part, donada la seva

condició de peça arqueològica
digna de museu per a relíquies
del segle passat-. Abans de
pujar, però, el conductor de
torn pot rentar-se les mans si
algun dels agosarats li retreu
que ha de viatjar dret per
manca de places. Res, a ell
això ni li va ni li ve: el proble-
ma és que el concursant no
pot esperar-se a la propera
sortida, ja que ell ha de mar-
xar amb aquest bus, cosa a la
qual el conductor, lògicament,
serà sensible -invitant-lo, per
descomptat, a que deixi de
molestar-lo i, en tot cas, parli
amb les altes instàncies de
poder de la cosa nostra.

El trajecte -l’essència del
programa- no serà tan plàcid
com els ingenus concursants
creuen. Els espera, si és es-
tiu, la calefacció a tot gas in-
cendiant-los les cames, i a
l’hivern, un aire condicionat
passat de voltes damunt els
seus caps. Altres comoditats
brindaran als intrèpids aventu-
rers l’oportunitat de viure una
experiència única: manca
d’higiene, parades en llocs on
no s’havia advertit que es pa-
raria i obviant llocs previstos
en l’itinerari inicial... Potser els
concursants només hauran tin-
gut la sort en què, donat que
es tracta d’un viatge mediàtic i
que farà popular la companyia
per una vegada el bus estarà
a la parada a l’hora prevista.
Seria, de ben segur, una de
les poques alegries que
s’endurien els participants.
Potser per precisar-ne millor
l’abast de l’epopeia i gesta
èpica que representaria aques-
ta ficció caldria manllevar el
títol del programa d’un altre de
similars característiques que
també s’emet per televisió:
Supervivientes. Llàstima, però,
que en realitat tot això sigui el
pa de cada dia per a massa
gent.

Diumenge passat, 8 d’octu-
bre, es van reemprendre els
concursos individuals de sar-
danes revesses, amb el con-
curs d’Igualada, que enguany
va arribar a la seva sisena
edició. A partir de les cinc de
la tarda, prop d’una vuitante-
na de revessaires d’arreu de
Catalunya es van reunir al
teatre de l’Ateneu  Igualadí,
per participar en aquest con-
curs, vàlid per al Campionat
de Catalunya, que resultà tan
concorregut com les passades
edicions.

Les vuit revesses que con-
figuraven el concurs foren in-
terpretades per la Cobla Res-
sò, que també ens oferí un
concert amb una sèrie de
Balls Vuitcentistes, com Hello
Dolly i el pas doble La more-
na de mi copla, el fox Sans
soussy i els vals-jota Olé Ara-
gon. Abans de l’entrega de
premis, el públic assistent va
poder mostrar els seus co-
neixements sobre els Jocs
Olímpics, amb el joc «El Savi
Olímpic», que els va perme-
tre guanyar diversos regals.

Durant el trasncurs del
concurs es va estrenar una
nova sardana revessa, del
mestre Joaquim Tristany, que
va ser un petit detall per al
president de la nostra entitat,
Antoni Ferrer i Busquets, que
va ser l’impulsor, ara fa sis
anys, de la celebració d’a-
quest concurs a Igualada. I de
la mateixa manera, aquest
compositor, un dels més im-
portants compositors de sar-
danes revesses, va ser obse-
quiat amb un recordatori del
concurs.

I finalment, el concurs va
finalitzar amb l’entrega de pre-
mis, que va comptar amb la
presència de Xavier Badia, ti-
nent d’alcalde de Cultura i
Festes, i de la regidora M.
Antònia Enrich.

Cal destacar la important
participació dels membres de
la nostra entitat, que van que-
dar molt ben classificats:

Categoria infantil: 3r, An-
toni Valls; 5a, Teresa Vidal.

Categoria juvenil: 1a
Noèlia Perez; 2n Lluís Serra-
no; 4a, Montserrat Prat; 9è
Manuel Duarte i 11è, David
Duarte.

Categoria gran: 8a, Elisa
Pardo; 9a, Mercè Ribera; 30è
Marc Berneda i 48è, Joan
Berneda.

Cal fer menció especial al
trofeu «Sardana d’Argent»,
elaborat i cedit per Joieria
Pons de la Rambla per al
participant que assolís la
màxima puntuació del con-
curs. Després d’un empat a la
mitja part amb vuit participants
amb 120 punts, només quatre
d’ells van encertar les dues re-
vesses de la segona part i van
haver de desempatar per de-
cidir qui s’enduia el trofeu.
Aquests van ser Joan Manel
Paños de Sant Pere de Ribes;
Joan Casal de Cambrils; Aria-
dna Pujol de Mataró i Jaume
Roca de Badalona. Encara
que tots quatre van encertar
el tiratge d’aquesta darrera re-
vessa el trofeu de plata va ser
per a Joan Casals, ja que va
ser el primer que va resoldre.

El proper concurs de re-
vesses serà aquest diumenge
15 d’octubre, a Terrassa.

Aires sardanistes

VI Concurs individual
de sardanes
revesses d’Igualada

PUNT DE REFERÈNCIA David Martí

«El bus»
en versió
(Hispano)
igualadina





El 20 d’octubre comença a
l’Ateneu el cicle de Tardor
 En el cicle hi intervindran
Louisiana Vamper, James
Lynch & Interstate 40, Sam
Lardner & Gaby Katz i Dan-
na Leese Routh quartet.

27

Marxa de les dones 2000
 El 17 de novembre, a les
set de la tarda, les dones de
l’Anoia es concentraran da-
vant l’Ajuntament d’Igualada
en un acte que forma part
de la Marxa de dones
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Èrik presenta el seu disc a
cal Ble
El cantant de pop melòdic en
català presentarà a cal Ble
el seu disc El camí del La-
berint, editat el gener
d’enguany
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La matinal de l’Enfoc reunirà a
Igualada fotògrafs de tot arreu

FOTOGRAFIA
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Xavier Marimon, Xavier Badia, Joan Tomàs i Ignasi Vilanova en la presentació de l’Enfoc

XESCA OLIVER
La ciutat d’Igualada torna-

rà a ser el punt de reunió de
molts fotògrafs arribats de di-
ferents indrets per participar
en la matinal de l’Enfoc, el
certamen fotogràfic que orga-
nitza l’Agrupació Fotogràfica
Igualadina (AFI).

Durant l’acte de presenta-
ció, el president de l’AFI, Joan
Tomàs va explicar que l’Enfoc
va néixer com un acte foto-
gràfic i a la vegada lúdic per
a la ciutat, i ho van organitzar
amb el convenciment que ha-
via de tenir continuïtat: «a
hores d’ara aquest compro-
mís de continuïtat ja es pot
confirmar». Joan Tomàs va
posar de manifest que per als
fotògrafs l’Enfoc és una oca-
sió per disposar de platós fo-
togràfics i models, cosa que
és difícil que aconsegueixn a
nivell individual: «una de les
satisfaccions més grans és
veure que la previsió que
s’havien fet de rodets és
queda curta, és la prova que
gaudeixen tirant fotos»

Joan Tomàs també va ex-
plicar que l’Enfoc és una de
les activitats d’aquest estil
més participada de Catalunya:
«activitats d’aquest tipus
solen tenir uns cent partici-
pants. En l’última edició de
l’Enfoc, tot i que plovia en
vam tenir dos-cents».

Una mostra més de la po-
pularitat de l’Enfoc, ha estat
l’allau de trucades que ha re-
but l’AFI interessant-se per la
celebració de l’Enfoc, recor-
dem que habitualment se ce-
lebrava el mes de setembre.

El membre de la comissió
organitzadora de l’Enfoc, Ma-
nel Marimon, va dir que
aquest retard ha estat degut
a la reducció del pressupost:
«teníem unes coses progra-
mades que hem hagut de
desestimar per qüestió de
pressupost, la seva substi-
tució ens ha suposat un re-
tard organitzatiu»

La matinal
La matinal començarà diu-

menge a 2/4 de 10 del matí,
al parc de l’Estació Vella. Allà
hi haurà diversos models dis-
tribuïts per l’entorn, segons
Manel Marimon el parc de
l’estació és un plató ideal: «el
parc té racons molt bons
com a platós naturals. A
més permet tirar les fotogra-
fies tranquil·lament sense
problemes d’espai»

En cas de mal temps tant

Bitrac Dansa farà la 2a sessió

La segona sessió de la
matinal de l’Enfoc anirà a
càrrec de Bitrac Dansa, que
enguany celebra el seu desè
aniversari. Des dels seus ini-
cis, un dels platós de la
matinal ha anat a càrrec
d’entitats igualadines, i els
membres de l’AFI van ac-
ceptar encantats l’oferiment
que els va fer Bitrac Dansa.

El director de Bitrac Dan-
sa, Ignasi Vilanova va dir que
era un honor poder col·la-
borar en una activitat d’a-
quest tipus. Segons Vilano-
va, la preparació dels balls
que faran en la matinal ha
estat diferent de la seva pre-
paració habitual: «l’especta-
cle requereix una adapta-
ció dels balls i hem treba-
llat la interpretació i l’ex-
pressió d’una manera més
intensa».

Durant una hora seguida,
les 15 parelles que compo-
nen Bitrac Dansa, aniran fent
torns per estar sobre l’es-
cenari, fins al final de l’es-
pectacle, quan pujaran tots
per fer el fi de festa. Segons
va dir l’organització de
l’Enfoc, per als fotògrafs és
millor que hi hagi poques
parelles sobre els escenaris.

les inscripcions com les dife-
rents sessions fotogràfiques
es realitzaran al teatre de
l’Ateneu.

La segona sessió serà a
la plaça de l’Ajuntament a
partir d’1/4 de 12 fins a 1/4
d’1. Bitrac Dansa farà una
actuació d’una hora en dos
escenaris situats a la plaça.

La tercera sessió es farà
al Teatre de l’Ateneu a partir
de 2/4 d’1. Aquest serà un
plató amb llum artificial i mo-
dels. Segons Manel Marimon
en aquest plató hi haurà més
de 50 mil watts de llum, cosa
que permetra tirar sense fer
ús del flaix.

Els membres de l’organit-
zació de la matinal recomanen
preveure l’ús de pel·lícula
d’alta sensibilitat.

Manel Marimon va desta-
car també l’aspecte que té
l’Enfoc com a promoció turís-
tica de la ciutat d’Igualada.

El concurs
Pot participar en el concurs

tothom que ho desitgi, Manel
Marimon va destacar que no
cal comptar amb un equip
gaire sofisticat, ja que amb
una càmera compacta i un
rodet de sensibilitat adequa-
da es poden aconseguir foto-
grafies molt bones.

El tema del concurs ha de
fer referència al dia de l’Enfoc.
Cada autor pot presentar un Una actuació de Bitrac Dansa

màxim de cinc obres. La mida
de les fotografies és lliure,
però han d’anar muntades en
una superfície de 30 x 40 cm.

Les obres s’han de trame-
tre a l’Agrupació Fotogràfica
Igualadina. Plaça de la Creu,
18 o apartat de correus núm
76. 08700 Igualada. El termini
d’admissió de les obres
s’acaba el 26 de novembre.

El jurat estarà format per
tres persones de reconegut
criteri fotogràfic, el veredicte
es farà públic el 3 de desem-
bre al local de l’AFI.

Seguint la línia d’altres
anys hi haurà un premi a la
millor col·lecció, que consisti-
rà en el Trofeu Enfoc 2000 i
un premi en metàl·lic de
75.000 pessetes.

Per a les obres soltes hi
haurà cinc premis.

El certamen de l’Enfoc és
reconegut per la Federació
Catalana de Fotografia i és
puntuable per a l’obtenció de
les distincions d’Artista i Mes-
tre de la F.C.F.


