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La majoria d'alcaldes diu NO
a l'abocador d'Argençola
JAUME SINGLA

ENQUESTA A
TOTS ELS
ALCALDES
DE L'ANOIA
La gran majoria d'alcaldes
de la comarca s'ha pronunciat
aquesta setmana en contra de
la instal.lació d'un abocador
de residus al terme municipal
d'Argençola.
Un total de 25 municipis dels 33 que hi ha l'Anoias'han mostrat contraris a la
construcció del recinte de tractament de deixalles. Entre
aquests pobles, hi ha tots els
de la Conca d'Òdena i els més
importants, com Piera, Masquefa i Capellades.
Únicament tres municipis
s'han mostrat favorables a la
construcció de l'abocador: la
Torre de Claramunt, Castellfollit del Riubregós, i Vallbona
d'Anoia.
2 a 6, 11 i Editorial

Les protestes contra l'abocador d'Argençola han produït mobilitzacions. Porquerisses acull els diumenges assemblea de veïns
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Jove Cambra d’Igualada
(JCI) acollirà aquest cap de
setmana la 32a edició del
Congrés Nacional de Joves
Cambres de Catalunya. Des
d’avui, els participants podran
gaudir de les diferents activitats programades, tant de formació com de distracció.
L’organització ha pensat en
cursos de formació, esport i
una ruta per diferents establiments de la capital de l’Anoia
per tal de «tastar» el ritme
comercial de la ciutat.

En total, JCI creu que acollirà durant els tres dies de
durada del congrés uns 200
participants, vinguts d’arreu de
la geografia catalana. La majoria d’actes tindran com a seu
l’Ateneu Igualadí. Allí s’hi farà
l’assemblea general, els cursos de formació, i hi tindrà lloc
una conferència i es podrà
gaudir d'exposicions, una
d'elles sobre els 25 anys de
Jove Cambra d’Igualada.
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Aclaparadora majoria d'alcaldes en
contra de la instal.lació de l'abocador
FAVORABLES A L'ABOCADOR: 3
Vallbona d'Anoia, la Torre de Claramunt,
Castellfollit de Riubregós
CONTRARIS A L'ABOCADOR: 25
Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Santa
Margarida de Montbui, Capellades, Carme, el
Bruc, Calonge de Segarra, Orpí, Jorba,
Montmaneu, Castellolí, Sant Martí Sesgueioles,
Prats de Rei, Sant Pere Sallavinera, Piera,
Masquefa, la Pobla de Claramunt, Pujalt,
Veciana, Copons, Bellprat, Sant Martí de Tous,
Santa Maria de Miralles i Rubió.
RESPECTEN LA DECISIÓ D'ARGENÇOLA,
SIGUI QUINA SIGUI: 3
Calaf, els Hostalets de Pierola, la Llacuna
SENSE OPINIÓ: 1
Argençola
Nota: Ha estat impossible aconseguir l'opinió de l'alcalde de
Cabrera d'Igualada, Salustiano Monteagudo

IGUALADA
Jordi Aymamí (PSC)

J. PUIGGRÒS, M. VARELA, M. MARTÍ

La gran majoria d'alcaldes de la comarca s'ha
pronunciat aquesta setmana en contra de la
instal.lació d'un abocador de residus al terme
municipal d'Argençola. Fruit de l'enquesta que ha
realitzat LA VEU, un total de 25 municipis -dels 33
que hi ha l'Anoia- s'han mostrat contraris a la
construcció del recinte de tractament de deixalles.
Entre aquests pobles, hi ha tots els de la Conca
d'Òdena i els més importants en població de la
comarca, com Piera, Masquefa i Capellades.
Únicament tres municipis s'han mostrat favorables
a la construcció de l'abocador, dos d'ells governats
per CiU, la Torre de Claramunt i Castellfollit del
Riubregós, i un altre pel PSC, el de Vallbona d'Anoia.
Tres alcaldes més han dit conformar-se amb la
decisió que prengui l'Ajuntament d'Argençola, sigui
favorable o no. Es tracta dels municipis de Calaf, on
governen independents, la Llacuna (CiU) i els
Hostalets de Pierola (PSC), aquest últim poble en
plena polèmica per la presència d'un abocador al
seu terme municipal. L'alcaldessa d'Argençola, Rosa
Vilaplana (CiU), ha preferit fugir d'estudi i diu esperar
a veure el projecte que, curiosament, fa dies que és
al seu propi despatx.

ÒDENA
Agustí Viñals (CiU)

"Igualada diu un no rotund a la
instal.lació d'un gran abocador"

"La poca informació que en
tenim el fa una mica sospitós"

"Creiem que la política mediambiental, i
especialment la que fa referència al tractament
de residus, per la seva complexitat, ha de ser
objecte d’un ampli consens polític i institucional, en el qual Igualada n’és una peça fonamental.
Nosaltres ens pronunciem en la més ferma
oposició al projecte, així com qualsevol altre
desmesurat que es proposi ser ubicat a l’Anoia.
Igualada diu un no rotund a l'abocador».

"Jo estic en contra l'abocador d'Argençola;
tot i que no en tenim massa informació, fa sospitar que és un abocador per solucionar els problemes de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Crec que la nostra comarca ha complert amb
escreix la quota de solidaritat. En tot cas, hauríem de treballar per un abocador comarcal, a
Jorba".

STA. MARGARIDA DE MONTBUI
Teodoro Romero (PSC)

"Hem complert amb escreix la
quota de solidaritat amb el país"
"Estem en contra de la implantació de
l’abocador, sobre tot perquè hem complert amb
escreix la quota de solidaritat envers el país en
aquest tema. Tothom n’és conscient que l’Anoia
només està en el punt de mira de CiU i la Generalitat en els abocadors. En canvi, hi ha d’altres
assignatures pendents"

CAPELLADES
Xavier Bartrolí (CiU)

"Estem d'acord amb un
abocador comarcal"
"Estem absolutament en contra d'un macroabocador. Ja en tenim massa: el d'Hostalets,
el de Castellolí... La quota de solidaritat està
perfectament complerta. En el que sí que estem
d'acord és amb un abocador comarcal"

HOSTALETS DE PIEROLA
Sebastià Sorolla (PSC)

"Respectem l'opinió del poble"
"No ens volem posar en els afers interns dels
altres ajuntaments; no té sentit demanar més autonomia per al nostre ajuntament si després ens
entrometem en el dels altres. Respectem l'opinió
del poble"

VILANOVA DEL CAMÍ
Joan Vich (PSC)

"Abans, hi ha moltes altres
estructures o serveis a cobrir"
"Hi ha moltes altres estructures o serveis a
cobrir a la comarca abans que instal·lacions que
poden malmetre els recursos naturals que tenim.
No volem que arribin les deixalles de l'àrea
metropolitana de Barcelona abans que l'aigua"

PIERA
Jaume Salvador Guixà (CiU)

"Ja hem cobert amb la quota de
macroabocadors a la comarca"
"Estic en contra de la idea d'ubicar un
macroabocador a la comarca. Considero que ja
s'ha cobert suficientment la quota i precisament
en tenim un de molt a prop, el d'Hostalets.
Del que sí que sóc partidari és de construir
un abocador comarcal per fer front a les deixalles
de l'Anoia, únicament.
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ARGENÇOLA
Rosa Vilaplana (CIU)

BELLPRAT
Joan Salat (CiU)

EL BRUC
Rafael Escriu (Independent)

"No ho podem justificar fins a
veure el projecte"

"L'administració només es recorda
de pobles petits per temes així"

" S'hauria de tenir en compte

"Mentre no es vegi exactament el que és el
projecte encara no podem dir res" (???)

"No estic d'acord amb la instal.lació d'aquest
abocador. A més a més considero que Bellprat
hi té molt a dir ja que pot convertir-se en veí
d'aquesta planta de tractament de deixalles.
Per altra banda, el que passa és que
l'administració només es recorda dels pobles
petits com Argençola per temes així, i és fa el
sord quan són altres tipus d'infraestructures les
que falten"

"Personalment, no hi estic d'acord. Complim
de sobres la quota de solidaritat. No ens calen
més abocadors, excepte el projectat pel Consell
Comarcal. En qualsevol cas, s'hauria de tenir en
compte l'opinió de tots els grups afectats: els
pobles de més a la vora, els ecologistes...

ORPÍ
Juli Urgell (CiU)

l'opinió de tots els grups afectats "

CALONGE DE SEGARRA
Ramon Maria Fitó (CiU)

CALAF
Josep Casulleres (Independent)

"Només residus de la comarca"
"Estic en contra de qualsevol
macroabocador a l'Anoia"
"Jo estic en contra de tots els abocadors que
es puguin fer a l'Anoia. Potser faria falta un
abocador comarcal, sobretot si es tanca el
d'Hostalets. Però, no macroabocadors"

CARME
Joan Hernán (CIU)

"És molt important estudiar
l'impacte mediambiental"
"Prefereixo no opinar sobre la
construcció d'aquest abocador perquè
considero que no estic prou informat,
només sé el que diu la premsa. Hauria
de veure personalment el terreny, el
projecte... En tot cas, és molt important
estudiar l'impacte mediambiental que pot
causar així com les conseqüències que
pot comportar en l'entorn més immediat"

"Els residus de la comarca,
aquí i els de fora, a fora"
"Jo estic a favor d'un abocador
comarcal -en principi, a Jorba, si no
és el lloc més adient, busquem-ne un
altre- i en contra d'un macroabocador.
Els residus de la comarca s'han de
quedar a la comarca i els de fora, a
fora".

"En contra. El que caldria és resoldre el tema
de l'abocador a nivell comarcal, que és el
veritable problema. Si ho haguéssim fet ara no
ens trobaríem amb això. Jo sóc partidari de
l'abocador de Jorba i tancar el d'Hostalets.
Només residus de la comarca, res de fora".
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CASTELLFOLLIT RIUBREGÓS
Felip Torreguitart (CiU)

CASTELLOLÍ
Jesús Brugués (CIU)

COPONS
Jordi Bertran (PSC)

"Si el poble hi està d'acord,
endavant"

"Trobo a faltar més informació"

"Hem d'evitar una instal.lació així i
mirar per coses més importants"

"El que es decideixi a Argençola suposo que
estarà bé. Personalment, no m'hi oposo, sempre
i quan no perjudiqui els mateixos veïns. Si el
poble hi està d'acord, endavant. De totes
maneres, potser faria falta més informació"

"Fan falta instal·lacions com aquesta però no
abocadors supracomarcals. A l'Anoia ja n'hi ha
prous i potser Argençola no és el lloc més
adequat. En tot cas, el que més trobo a faltar és
informació. És un assumpte prou delicat com per
informar de tot el que sigui necessari"

JORBA
Marià Casellas (Independent)

LA LLACUNA
Jaume Bages (CIU)

"No m'agraden els abocadors
però són necessaris"

"Respectaré el que resolgui la
Rosa Vilaplana"

"No és fàcil opinar perquè és evident que és
una necessitat de tots els ajuntaments. Estic a
favor d'un abocador comarcal (a Jorba ja ho
tenim coll avall), no d'un macroabocador. Però
cal veure què seria exactament aquest abocador.
No m'agraden els abocadors, però són
necessaris, per tant, no existeix un sí o un no
rotund"

"No estic ni a favor ni en contra. Respectaré
el que resolgui la Rosa Vilaplana. Penso que
l'Anoia ja ha complert bastant en aquest aspecte,
tot i que crec que podríem fer alguna cosa més.
Personalment, respecto molt la decisió de
l'alcaldessa"

MASQUEFA
Teresa Estruch (PSC)

MONTMANEU
Enric Admetller (CIU)

"No hi estic d'acord. A la comarca de l'Anoia
ja hem cobert amb la quota de solidaritat amb la
resta de comarques. Hauríem d'evitar una
instal.lació així i procurar per aconseguir millores
en altres tipus d'infraestructures com la carretera
o l'aigua.

LA TORRE CLARAMUNT
Ramon Ferri (CIU)

"S'hauria d'agrair el servei que
Argençola està disposada a donar"
"És difícil opinar al respecte sense estar ben
informat. No és prudent. Si es tanca, com diuen,
l'abocador dels Hostalets, els nostres pobles
necessitaran un lloc per abocar els RSU. Si
Argençola està disposada a fer possible aquest
servei crec que se li hauria d'agrair"

ELS PRATS DE REI
Maria Bertran (CIU)

"Jo buscaria consens"
"El que s'hauria de fer és portar
una bona política de residus"
"No estic d'acord amb un altre abocador
supracomarcal. Ja en tenim prou a la comarca. I
el que s'hauria de fer és portar a terme una bona
política en relació als residus. S'hauria de buscar
la manera de fer front als residus que produeix
la comarca, sense haver de suportar les deixalles
dels altres"

"Els
abocadors
són
instal·lacions
indesitjables, encara que imprescindibles en una
societat moderna. En aquest sentit, la comarca
ja fa la seva aportació. La informació de què
disposo actualment és la de la premsa, no tinc
cap altra informació oficial, fet que limita molt
les valoracions a fons que es puguin fer. No
obstant, la responsabilitat que pot assumir
Argençola és desproporcionada respecte de la
hipoteca que pot suposar per la comarca. Jo no
voldria assumir-la, en tot cas buscaria un
consens. Tot i això respectaré la decisió
d'Argençola, encara que no la comparteixi".

"Un altre abocador a la comarca
no és pertinent"
"No estic ni a favor ni en contra però penso
que un altre abocador a la comarca no és
pertinent, pel fet que ja n'hi ha prou. El que ens
cal és un abocador comarcal, així es podrà
clausurar el d'Hostalets, tal com està previst per
d'aquí dos anys"
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LA POBLA DE CLARAMUNT
Jaume Armenteras (CIU)

PUJALT
Antoni de Solà (CIU)

RUBIÓ
Miquel Archela (CIU)

"Primer de tot resolem el problema
de l'abocador comarcal"

"El rebuig és més que justificat"

"Prou de fer-nos càrrec dels
residus de tota la província"
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"Primer de tot, resolguem el tema de l'abocador
de residus de la comarca i després ja parlarem sobre
l'abocador de residus supracomarcal. De totes
maneres, ara diem no a la instal.lació de l'abocador
a Argençola que està pensat per absorvir els residus
de fora de la comarca. A l'Anoia ja en tenim prou.

"No hi estic d'acord. Els de Barcelona només
se'n recorden de nosaltres quan ens han de posar
instal·lacions com aquestes i no ho fan quan
demanem la Universitat, que s'amplïin els estudis
universitaris, millorar les comunicacions (som la
comarca més maltractada)... Diuen que som
massa perifèrics, però en canvi tenim l'únic
abocador d'industrials legalitzat a Catalunya. El
rebuig és més que justificat".

"El passat dilluns es va celebrar un ple
extraordinari on es va aprovar una moció en
contra d'aquest abocador. A la comarca ja en
tenim prou i de tots els tipus. Ja n'hi ha prou de
fer-nos càrrec de tots els residus de la província
de Barcelona"

ST. MARTÍ SESGUEIOLES
Josep Piquè (CIU)

VALLBONA D'ANOIA
Romà Casanovas (ExPSC)

VECIANA
Ramon Servitje (CIU)

,

"Cal tractar les deixalles
comarcalment"

"Estic d'acord amb la
instal.lació de l'abocador"

"Estic en contra d'aquest abocador i de
qualsevol altre que es faci a la comarca de l'Anoia
que no sigui el del Consell Comarcal. Cal
conscienciar la gent perquè recicli i que les
deixalles es tractin comarcalment. Si s'actués
d'aquesta manera no hi haurien tants problemes".

"Aquest tema és assupte de l'ajuntament
d'Argençola. L'alcaldessa ja sap el que es fa. De
totes maneres, tot i que no sóc comarcalista, si
haig de valorar l'abocador, ho faig positivament,
ja que suposarà una reducció de les despeses
en relació amb el transport de deixalles pel poble
de Vallbona"

ST. MARTÍ DE TOUS
Xavier Solé (CIU)

ST. PERE SALLAVINERA
Càndid Viladrich (CIU)

"No estic d'acord amb què el
d'Argençola acabi convertint-se en
un macroabocador"

"El final es troba en reciclar tots
els productes"

"Sembla ser que es tracta d'un gran projecte
i això no agrada a ningú. No estic d'acord amb
què el d'Argençola es converteixi en un
macroabocador, encara que sí que hi estaria si
es tractés d'un abocador per gestionar els
residus comarcals"

"Jo estic en contra de tots els abocadors i el
final es troba en reciclar tots els productes,
formar més llocs de treball i poder treure la
majoria dels abocadors que tenim a la comarca.
Es tracta que hi hagi els mínims abocadors
possibles i centralitzar-los en algun lloc"

"L'abocador comarcal ja hauria
d'estar fet"
"Estic en contra de l'abocador perquè és de
caràcter supracomarcal. Pel que fa a l'abocador
per a residus comarcals, ja hauria d'estar fet. En
el pròxim ple es presentarà una moció en contra
i si s'aprova serà transmesa a tots els
ajuntaments de la comarca. Crec que Veciana hi
té molt a dir ja que la ubicació de l'abocador
serà sobre deus d'aigua que abasten el nostre
poble"

STA. MARIA MIRALLES
Joan Solé (CIU)

"Cada comarca s'hauria de fer
càrrec dels seus residus"
"Tot i que és segur que en algun lloc o altre
s'ha d'ubicar l'abocador que absorveixi els
residus de la comarca, no estic d'acord amb la
possible
instal.lació
d'aquest
abocador
supracomarcal. Cada comarca s'hauria de fer
càrrec dels seus residus"
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ABOCADOR D’ARGENÇOLA

Els veïns d’Argençola exigeixen
explicacions coherents a l’Ajuntament
S’han recollit
més de cent
firmes només de
propietaris i
censats en
contra de
l’abocador

projecte d’abocador a Aguilar
de Segarra els ajuntaments
que se sentien amenaçats per
aquesta pressió varen fer la
Declaració de Pinós -bàsicament els 4 punts de la mociói es reuneixen un cop al mes
de manera itinerant.
La propera reunió és previst de fer-la dissabte a Argençola «a dos quarts de sis
de la tarda a l’antic cafè,
local social de l’ajuntament».
Els veïns d’Argençola han
demanat ajuda als municipis
signants de la Declaració de
Pinós «per no sentir-nos tan
sols. L’abocador afectarà a
Jorba i ningú de Jorba no
diu res. Tampoc sentim la
veu dels partits polítics de
la comarca».

JAUME SINGLA

Durant mesos l’alcaldessa
d’Argençola s’ha escudat en
què no havia vist el projecte
d’abocador per no donar cap
explicació ni donar a conèixer
la seva postura al respecte.
Ara però quan el projecte ja
fa més de tres setmanes que
ha entrat a l’ajuntament, Rosa
Vilaplana segueix sense donar
explicacions encara que se li
demanin oficialment.
El diumenge, assemblea
Això és precisament el que
ha fet un nombrós grup de
veïns dels diferents nuclis
d’Argençola sense que a hores d’ara, l’alcaldessa hagi
atès les seves peticions. Cada
diumenge a les 12 del migdia,
a Porquerisses -a escassos
cinc-cents metres en línia recta de lloc elegit per ubicar
l’abocador- es reuneixen els
veïns afectats per parlar de les
accions que cal fer per oposar-se al projecte.
Diumenge passat l’assemblea va reunir més de seixanta veïns dels diferents nuclis
d’Argençola amb un sol objectiu: conèixer la postura de
l’ajuntament al respecte.
«El problema és que no
sabem quines accions hem
d’emprendre per defensar el
nostre municipi, perquè per
no saber no sabem ni tan
sols la postura de l’actual
ajuntament» explicava el pe-

Un moment de l’assemblea celebrada a l’esglèsia de Porquerisses diumenge

riodista Josep Lluís Gonzalez,
un dels veïns afectats pel projecte. La comissió té representants a tots els nuclis d’Argençola excepte Rocamora, els
Plans de Ferran i Foc Encés.
Aquest grup a més està
duent a terme una recollida de
signatures de propietaris i
censats, havent-ne recollit
més de cent -el cens
d’Argençola no arriba als doscents habitants comptant-hi
els menors d’edat- que properament entraran a l’ajuntament
en petició que no es doni permís per fer l’abocador projectat. «El problema és que no
hi ha manera que l’ajuntament ens doni el cens oficial, ens envia al jutjat a
buscar-lo però al jutjat ens
diuen que no és competència seva. L’alcaldessa ens hi
posa totes les pegues que

pot per no donar-nos el
cens» declarava en l’assemblea en Ramon Cortés, l’únic
regidor
independent
de
l’ajuntament d’Argençola.
Moció independent
Precisament el grup Independent ha presentat una
moció per debatre a l’ajuntament en la qual, a través de 4
punts, es demanarà l’adhesió
d’Argençola a la declaració de
Pinós.
Els 4 punts són:
- El dret a viure en aquest
territori i, per tant, a escollir el
nostre model socioeconòmic i
de creixement adequat a les
característiques de cada zona
i el deure de defensar la nostra terra.
- El compromís d’actuació
conscient, solidària, activa i
coordinada de la Catalunya

Anoia Verda i Neta denuncia la
maniobra dels germans Requesens
Anoia Verda i Neta ha donat a conèixer un dur escrit
titulat Com dóna voltes el
món, on denuncia el canvi de
postura dels germans Requessens que fa quatre anys demanaven a l’ajuntament d’Argençola no donés permís per
a instal.lar un abocador que
perjudicava la seva finca
d’Albarells i en canvi avui volen l’abocador prrecisament a
la seva finca.

Com dóna
voltes el món
En tot aquest assumpte de
l’abocador d’Argençola, hi ha
una peça clau que ha passat
gairebé desapercebuda per-

què pràcticament tot s’ha basat en la postura de l’ajuntament d’Argençola i molt especialment en la seva pintoresca
i esperpèntica alcaldessa. En
referim sense dubte als propietaris dels terrenys on es
farà l’abocador si no hi posem
remei.
Els germans Rquessens a
finals del 1996 varen ser els
opositors a l’abocador, que
presentava Arrins SL, més
bel.ligerants de tota la comarca, ja que com tothom sap, en
aquella ocasió era la propietat del costat la que en sortia
beneficiada i ells els perjudicats. Qui aniria de cacera al
costat d’un abocador?
Després de moltes protes-

tes, al.legacions i corredisses
de personatges importants la
cosa sembla que es vulgui
arrreglar i ara els senyors
Requessens passarien a ser
els beneficiats per l’abocador
i el veí el perjudicat. Com
dóna de voltes el món! Ja no
s’haurien de preocupar més
de les perdius i dels caçadors.
Anoia Verda i Neta
Com a complement al seu
escrit, Anoia Verda i Neta ens
ha tramès còpia de l’escrit que
Miquel Requessens i Corbella
va entrar al registre de l’Ajuntament d’Argençola el 10 de
desembre del 1996 -i que us
reproduïm al costat- que té el
número 319.

Interior per aconseguir l’autodefensa del nostre territori.
- El rebuig a la utilització
del territori rural per a la ubicació d’infraestructures i activitats alienes i/o contràries als
interessos de la pròpia població.
- La necessitat d’una política territorial i d’una correcta legislació que garanteixi un
veritable equilibri territorial que
ens permeti un nivell de benestar i qualitat de vida digna
i respectuosa amb el medi.
La declaració de Pinós
Els municipis rurals de la
Catalunya Interior des de fa
uns mesos se senten pressionats pels successius projectes
d’instal.lar abocadors de tot tipus per acollir els residus de
l’àrea metropolitana de Barcelona. Arran la presentació d’un

Que parli l’Ajuntament
Durant l’assemblea -que es
tornarà a reunir a Porquerisses diumenge vinent a les 12
del migdia- es va insistir en
obligar a l’ajuntament a posicionar-se davant dels ciutadans respecte de l’abocador
«segons declara el conseller
de Medi Ambient el projecte
depèn exclusivament del
permís que pugui donar
l’Ajuntament».
També es va fer esment de
la campanya que duen a terme els ajuntaments dels voltants de l’abocador dels Hostalets de Pierola per fer-lo
tancar «per les molèsties,
pudors, rates... que genera.
Si el que volem fer a Argençola és tan bo per què
no ho apliquen als Hostalets?».
Aquestes i altres preguntes es fan a Argençola sense
que, de moment, ningú no els
hagi contestat.

Editorial
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Un projecte que ens condiciona
Des que s'ha confirmat l'existència
d'un projecte per instal.lar un abocador
a Argençola, molt bona part de
l'activitat política anoienca gira a
l'entorn d'aquest projecte. Uns i altres,
partits i entitats cíviques, han convertit
en imprescindible oposar-se a l'abocador. Amb matisos, però tothom hi
està en contra i vol que la seva postura
sigui coneguda.
Això que és perfectament normal i
legítim fa que les nostres informacions
agafin un cert to monotemàtic que
sense ser ni bo ni dolent, no deixa de
ser un condicionant a la línia normal
de les publicacions o les programacions
radiofòniques.
En tot cas la nostra obligació és que
surti la informació resulta un tant
monotemàtica, cal que ens esforcem
per aportar-hi tants punts de vista
variats com sigui possible. Per això
aquesta setmana hem fet una enquesta
-ja és la segona que fem durant aquest
any- entre tots els alcaldes de l'Anoia

A PEU PLA

per saber quina és la seva postura. Hi
ha opinions per a tots els gustos, tot i
que la immensa majoria es mostren
clarament contraris a l'abocador,
evidenciant-se que la responsabilitat
d'ostentar una alcaldia fa que les
opinions manifestades són sempre de
caràcter constructiu i allunyades de la
demagogia.
Malauradament ens manca l'opinió de
la principal protagonista del cas, l'alcaldessa d'Argençola, Rosa Vilaplana
que malgrat que el projecte fa quasi un
mes que ha entrat a l'ajuntament encara
diu que no l'ha vist. Tal vegada està
molt ocupada a Barcelona negociant
instal.lacions polèmiques per a l'Anoia?.
Per ser un bon alcalde no cal
aparèixer constantment davant la
premsa per explicar els projectes. El
que cal és donar la cara, donar
explicacions al conjunt dels habitants
del municipi que són, al capdavall, els
que l'han elegit i els que li paguen les
dietes o el sou.

Jaume Singla

Ja fa mesos que l'alcaldessa d'Argençola s'ha convertit en una caricatura del que ha de ser un alcalde
amb sentit de responsabilitat i visió de
futur. Que es tracti d'un municipi petit
en nombre d'habitants, no excusa a
l'alcalde i als regidors de tenir l'alçària
ètica suficient com per respondre a un
càrrec tan bàsic per als ciutadans.

Creu Roja s'adapta
Una entitat, Creu Roja Anoia, està
fent un notable esforç per adaptar-se
a la nova situació creada amb el canvi
en el transport sanitari. A l'actual
president li ha tocat la missió més
complicada i l'està encarant de manera
valent i realista; evitant de crispar
l'ambient amb retrets cap a altres
institucions.
Creu Roja Anoia seguirà donant
servei solidari a la comarca en la
mesura que segueixi tenint el suport
dels seus socis i membres.

LA VEU DE L'ANOIA

CRÍTIQUES AMB HUMOR

Jordi Sanahuja

Política erràtica
L'actual alcalde d'Igualada
-i també l'anterior- té el
projecte d'incrementar les
places hoteleres de la ciutat
amb la instal.lació de dos
nous hotels un al nucli antic
d'Igualada i l'altre al barri de
Montserrat.
Lloable proposta si no fos
(sempre hi ha un si no fos)
per la política erràtica de
l'ajuntament -l'actual i l'anterior- tant pel que fa a
dinamització turística com -i
això és més greu- en
protecció dels barris de la
ciutat.
La proposta de fer més
places hoteleres es dóna de
bufetades amb la pusilanimitat
de l'ajuntament -l'actual i
l'anterior- en negar-li la
llicència d'activitats al circuit
d'automodels del polígon de
Les Comes.
Una llicència que, tenint en
compte que es tractava del
millor circuit d'Europa de les
seves característiques i l'únic
permanent, hauria doblat per
si sola la demanda d'hos-

pedatge de la ciutat.
D'altra banda tampoc la
política de revitalització del
Nucli Històric d'Igualada no és
gens trempada. N'hi ha que es
pensen que per revitalitzar un
nucli antic n'hi ha prou de
privar la circulació rodada. En
aquest cas ni això han fet
perquè si una cosa hi passa
pel nucli antic són cotxes. I a
més hi aparquen durant hores.
A més els excrements dels
coloms, la brutícia general, els
contenidors cremats, l'escassa
vigilància o l'encara més
escassa il.luminació fan que
no solament no es deturi la
degradació sinó que en alguns
carrers fins i tot empitjora.
Si parlem de l'atenció
municipal al barri de Montserrat és per posar-se a plorar,
sort que hi viu gent pacient.
Faria bé l'ajuntament si
portés una política més
coherent que fins ara. Fent
propostes
erràtiques
ni
l'Aymamí del 95 ni el Susanna
del 99 varen revalidar els seus
mandats respectius.
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BÚSTIA OBERTA
Totes les cartes adreçades a La Veu de l'Anoia -encara que es publiquin amb pseudònim- han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça i número de telèfon de contacte. Així
mateix, cal que siguin escrites a màquina, a doble espai, una sola cara i que la seva extensió no superi les trenta línies. En cas que les superin, la redacció es reserva el dret d'escurçar-les. En cap cas no es
mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc no seran retornades als seus redactors. La Veu de l'Anoia expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles
firmats exposen el parer dels seus autors, que la Direcció no té perquè fer seu necessàriament.

Gràcies als que em
van ajudar a viure
Hola, sóc el Gerard Serra
Cruz. Vaig néixer a Igualada
el 23 d’agost.
Aquell dia no va ser un dia
normal per a cap dels professionals de ginecologia i pediatria que es trobaven a l’edifici
blau de la Fundació Hospital
d’Igualada. Tampoc ho va ser
per a mi, ja que de seguida
que vaig treure el nas em van
haver d’enviar a l’hospital de
la Maternitat de Barcelona.
Però després de passar 15
dies a la incubadora, finalment
ja sóc a casa i tot ha anat molt
bé. És per això que he decidit
escriure una carta: vull donar
les gràcies a tots els que hem
van ajudar a viure. Moltes gràcies a la Dr. Maria Inglés per
portar la meva mare durant
l’embaràs amb tanta cura,
amabilitat i simpatia; moltes
gràcies a totes les llevadores
que aquell dia es trobaven al
servei NST, especialment a la
Pepi, una noia encantadora;
moltes gràcies al Dr. Mateu,
la Dra. Garcia i al Dr. Brescó.
Moltes gràcies també a tots
els professionals de quiròfan i
a tots els pediatres que es varen fer càrrec de mi els meus
primes minuts de vida. També vull agrair a la maternitat
de Barcelona la seva estimació i tracte humà tant per a mi
com per als altres nens de les
incubadores i saludar des
d’aquí a una infermera molt
maca, la Carme d’Igualada.
Gràcies a tots!
Gerard Serra Cruz

La importància de
les línies ferroviaries
regionals
Aquesta carta és una continuació de la que ja va sortir
el passat dia 6 d‘octubre en
aquestes mateixes pàgines
respecte a les declaracions
del conseller Macias sobre la
línia de tren Igualada-Lleida.
No volem allargar-nos
mencionant les paraules que
a més va pronunciar i a les
quals ja vàrem fer menció en

el nostre anterior escrit a la
premsa igualadina.
Volem novament informar,
com ho vàrem fer el 24 de febrer del 1989 a La Veu de
l’Anoia, on explicàvem detalladament sobre els trens regionals de passatgers.
La primera referència que
féiem sobre les línies ferroviàries,
de
les
quals
l’explotació depèn de les comunitats regionals o autonòmiques, que a casa nostra
corresponen a Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya
que són els únics d’aquesta
mena de dependència catalana.
Aquests trajectes els subvencionen els ens regionals.
això ens sembla gairebé impossible a casa nostra, actualment per la precària situació
econòmica de les nostres institucions, per causes sociopolítiques.
Tant França com Espanya
contemplen dos tipus de serveis: els regionals i els interurbans.
Ens agradaria saber què
pensa fer la direcció general
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb els
seus trens? Pensa allargar les
seves actuals línies o solament allargar les seves línies
urbanes a les de Barcelona i
el seu entorn.
No fa massa temps que
ens van electrificar la nostra
línia del carrilet Martorell-Igualada. També volem preguntarlos perquè la conselleria, per
boca del seu conseller, creu
tan impossible l’allargament
del nostre tren, per connectarlo amb els trens estatals de la
RENFE, enllaçant-lo amb la
línia Manresa-Lleida i que
conjuntament podríem aprofitar la línia Lleida-la Pobla de
Segur, foradant els Pirineus al
Port de Salau, per enllaçar-los
amb els trens francesos a
Saint Girons.
També voldríem dir-li al
senyor conseller que no dongui l’excusa que primer han de
construir el tren de gran velocitat, TGV, competència del

Ministeri de Transports de
l’estat, i que nosaltres, els
catalans, els problemes dels
nostres circuits ferroviaris els
hem d’estudiar i resoldre noslatres, en benefici de tots els
ciutadans de Catalunya.
Amics dels Ferrocarrils
de la Comarca de l’Anoia.

Sobre el 25è aniversari d’estada a la
comarca de l’empresa
Berneda SA
Sr.
Amb el prec de la seva
publicació li adreço aquesta
carta en relació a l’article
publicat en aquest diari el dia
11 d’agost passat amb el titular «Berneda SA celebra el
seu 25è aniversari d’estada a
la comarca», i en veure el seu
contingut, he de fer les següents precisions i aclariments:
a) L’empresa va ser creada exclusivament per qui signa la present, Lluís Berneda
Navarro, l’any 1939, quan els
seus fills, Lluís i Francesc
d’Assís encara no havien nascut. El dia 6 d’octubre de 1983
es va constituir Berneda SA,
sempre amb l’objectiu de fabricar en sèrie calçat esportiu, donant entrada merament
simbòlica en l’accionariat de
l’empresa als esmentats Lluís
i Francesc d’Assís.
b) L’empresa va estar dirigida, gestionada i administrada personalment per mi (1a
generació) des de la seva
constitució fins l’any 1996, en
que vaig dimitir del càrrec
d’Administrador Únic, circumstància que s’obvia. Berneda
SA no seria el que avui és de
no haver-hi dedicat tota la
meva vida i esforços personals.
c) En la data en què va
tenir lloc la meva dimissió, havia cedit les meves accions
(representatives de més del
80% del capital social) als
anomenats Lluís i Francesc
d’Assís, de la qual cosa es
desprèn que l‘establiment de
la factoria de l’empresa a Vi-

lanova d’Espoia va tenir lloc
sota la meva única responsabilitat i decisió personal. No
poden, doncs, atribuir-se el
mèrit o el reconeixement
d’aquesta.
d) He de fer constar i que
cadascun en tregui la conclusió que vulgui, que de la celebració per part de Berneda SA
de la que es va fer ressò el
diari que vostè dirigeix, no en
vaig tenir notícia fins que no
se’m va fer a mans, l’exemplar
del dia 11 d’agost, un mes
després de l’»esdeveniment»,
insòlit i totalment contradictori
amb les manifestacions que es
recullen en el seu diari, atribuïdes als actuals representants
i
propietaris
de
l’empresa, i que fan esment al
seu tarannà humà. Cal dir que

la meva condició física no
m’impedien assistir-hi.
Lluís Berneda Navarro

Agraïment
Aquestes quatre ratlles són
insuficients per explicar amb
paraules el servei donat per
PADES. Per més i més paràgrafs que escrivíssim mai
quedaria constància del nostremés sincer agraïment envers les mostres de professionalitat
i
humanitat
demostrades que ens van
ensenyar que més enllà dels
lligams familiars hi ha persones disposades a atenuar els
moments de desesperació.
Només de records està
feta la vida i nosaltres sempre ho agrairem.
Família Puig

Pere Somacarrera

BORSA

Que ningú
s’enganyi...
La setmana passada va
ser un autèntic calvari per als
mercats que no van fer res
més que pujar i baixar fins a
portar-los, genèricament, a
una situació de sobrevenda
que ha provocat una reacció
lògica i, al mateix temps, violenta a l’alça, però...
Que ningú s’enganyi: no
és una recuperació sinó una
mera reacció després de les
fortes caigudes sofertes dins
d’un panorama general de
mercats baixistes, si traiem
«el soroll» dels moviments
diaris, la tendència és baixita, independentment de possibles vaivens alcistes que
puguin fer-nos oblidar, circumstancialment, l’entorn
global.
Des de principis de març,
quan es van aconseguir els
màxims històrics, els màxims relevants han estat descendents, senyal inequívoca
d’una ausència de tendències alcistes. Essent eloquentment magnànims diríem que el mercat, com
menys, es troba en una situació de «no tendència» o
moviment lateral, jo diria lateral descendent (repeteixo,
siguent benèvol, però molt).
Em remeto a anteriors descripcions i visions de mercat
plasmades per mi mateix en
aquestes pàgines, -puc equivocar-me però això és el que
crec-, veient els gràfics, ja
que és el que em mostra el
mercat, o millor dit el que jo
veig en ell. Òbviament puc
equivocar-me com tothom
però aquesta és la meva opinió i serà el mercat sobirà,
qui me la prengui o me
l’atorgui.
En base a l’exposat, aviso: atenció, que ningú (llevat que disposi informació de
manera permanent a temps

real i agilitat per comprar o
vendre amb soltesa) compri
en el rebot doncs possiblement que malgrat aquest
serà bastant fort i intens, deu
ser una fabulosa oportunitat
per vendre, però donades les
circumstàncies de mercat, no
per comprar.
Recordi que una situació
baixista dels mercats, allò
que avui sembla barat demà
pot ser car; recordi i sàpiga
també, que la immensa majoria dels operadors amercians són d’origen jueu i, en
conseqüència, molt sensibles
a qualsevol esdeveniment
que es doni a l’Orient Mitjà.
Males dades de l’IPC,
mala evolució de l’euro i desorbitats preus del petroli a
les portes de l’hivern i... es
recorden vostès de les famoses Stocks Options de Telefónica, quan es van estendre entre els treballadors?
Efectivament, en el moment
més alt de la seva cotització
(sobre els 32¤), què són
ara...? Paper mullat. El cas
espayol gairebé només és
anecdòtic comparat amb la
immensa
multitud
d’empreses (sobretot americanes) tecnològiques que
permutaven sous per accions, doncs els mercats estaven molt alts i (creien ells)
que pujarien encara més.
Ara... paper mullat. Què faran els treballadors? Doncs
oblidar-se d’aquests «paperets o cromos» i demanar un
aument de sou, com a justa
paga a la dedicació a
l’empresa, però... amb diners
eh!
La situació a l’Orient Mitjà, les eleccios presidencials
als EEUU, la pujada del petroli i l’estat de l’euro, una
combinació «interessant».

El Calaix

De primera mà

SERVEI OFICIAL

FARMÀCIES

Siemens
Panasonic

Hi ha trucades?
OFICINA DE FARMÀCIA
i ORTOPÈDIA DEL PILAR
Rbla. Sant Isidre, 55
IGUALADA

Fa uns mesos un jove va ser
contra l'abocador i el jove presinomenat president d'un Consell
dent per la seva banda encara
Comarcal que per discreció no
no s'ha manifestat públicament.
nomenarem. El primer acte púL'un i l'altre i quan han parblic d'aquest jove
lat ho han fet
president va ser
amb molta mesureunir-se amb el ra,
lluny
de
Els
partits,
des
aquest no tan jovel'impuls de la prialcalde de la capide Barcelona,
mera trobada pútal de la comarca.
blica.
s'ocupen
que
Al final de la reunió
Què ha passen lloc de fer un
els militants
at que s'han recomunicat oficial,
fredat els ímpede comarques
varen comparèixer
tus?
tots dos davant la
Hi ha qui diu
no els esguerrin
premsa per dir que
-i no deixa de ser
els
assumptes
havien repassat els
un rumor sense
temes institucionals
confirmarque
prèviament
per mantenir, Condes de Travessepastelejats
sell i Ajuntament,
ra de Gràcia i des
una posició unànidel carrer Nicarame davant l'admigua -ambdós a
nistració.
Barcelona- els han recomanat
En el tema que hi havia més
molta tranquil.litat i que no
unanimitat era el tema -que aless'esverin en aquest tema "en el
hores semblava llunyà- d'un posqual hi ha acord de molta gent
sible abocador a Argençola.
de pes i no cal embolicar la
"Consell i Ajuntament ens opotroca".
sarem a qualsevol intent de fer
No crec que amb visites o
un abocador" deien a l'uníson.
trucades es puguin frenar els
Quan el projecte d'abocador
ímpetus dels joves polítics aja és una realitat -que ha vist tonoiencs.
thom menys Rosa VilaplanaÉs clar que, per altra banda,
l'alcalde s'ha limitat ha donar sua vegades la realitat supera els
port a una moció de l'ajuntament
rumors més interessants.

SERVEI D'URGÈNCIES
*Dia 20, Secanell
Òdena, 84
*Dia 21, Soler
R. Nova, 1
*Dia 22, Torelló
P. Verdaguer, 82
*Dia 23, Verdés
Soledat, 119
*Dia 24, del Pilar
R. Sant Isidre, 55
*Dia 25, Pagès
Pau Muntadas, 58
*Dia 26, La Creu
P. de la Creu, 7
(R): oberta dissabtes tarda

ÒPTICA

del

PILAR

ÀUDIO
Aparells per a sords

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

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

12
13
14
15
16
17
18

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

SISTEMES DE SEGURETAT

DEROIN

CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES

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

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

Telèfon 93 805 51 11

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

Servei d'Urgències Permanent
Animals recollits

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

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
.

11
13
16
17
18

22.649
43.526
47.906
62.303
90.421

800.000
1.500.000
800.000
800.000.
800.000

Servei Permanent - Telèfon 93 805 11 11

* Gos raça husky siberià, mida gran, color fosc del llom i blanc del
pit, 3 anys. Odena (16-10-00)
* Gossa raça creuada de podenc, mida gran color marró, 1 any.
Òdena (16-10-00)
* Gos mascle raça creuat de pastor alemany, mida gran, color
marró amb taques blanques, 2 anys. Igualada (10-10-00)
* Gos mascle, raça husky, mida gran color gris, 2 anys. el Bruc (1610-00)
* Gossa raça creuada d'husky i pastor alemany, mida gran, color
marró 2 anys . El Bruc (16-10-00)
* Gos mascle, raça creuat de pequinès, mida petita, color marró, 3
anys. Odena (10-10-00)
* Gossa, raça creuada, mida petita. Esparreguera (13-10-00)

Truqueu al tel. 609922053. Demaneu per Francisco Martín

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

*Dia 20 d'octubre
Sts. Artemi, militar, mr; Andreu de Creta, monjo. Sta Irene vg. mr
*Dia 21 d'octubre
Sts. Hilarió, bat. Stes Ursula i comps, vgs. mrs. Cilinia, mare
*Dia 22 d'octubre
XXIX del temps ordinari. St. Heracli, mr. Stes. M. Salomé, mare
*Dia 23 d'octubre
Sts. Joan de Capistrano, franciscà; Severí, bisbe; Servand i Germà, mrs
*Dia 24 d'octubre
Sts. Antoni M Claret, bisbe, fund; Martirià, mr; Aretas i companys, mrs
*Dia 25 d'octubre
Sts. Bernat Calbó, b; Crisant i Daria, esp mrs; Crispí i Crispinià, mrs
*Dia 26 d'octubre
Sts. Evarist, papa, mr; Marcià i Llucià, mrs; Gaudiós, bisbe

per Josep Jorba

horòscop

ÀRIES
del 21-III al 20-IV

TAURE
del 21-IV al 20-V

BESSONS
del 21-V al 21-VI

CRANC
del 21-VI al 20-VII

Dissabte, 14-10-00
7-8-12-17-19-45
C: 3 R: 7
Dimecres, 18-10-00
13-22-29-32-40-45
C: 27 R: 7

Tel. i Fax 93 805 04 79

CECS

D

195
759
284
741
397
481
719

Setmana favorable amb petites
sorpreses agradables. A la llar
bon ambient

Estaran alegres i dinàmics, gaudiran d'una bona imginació. Els
seus projectes per al futur els
portaran tensions

Estaran lluitadors però les seves idees originals els poden
perjudicar. Excel.lent ambient a
la llar.

Estarn lluitadors i comunicatius
amb encert. Viuran la llar amb
intensitat

LLEÓ
del 20-VII al 23VIII

VERGE
del 24-VIII al 24-IX

BALANÇA
del 24-IX al 23-X

ESCORPÍ
del 24-X al 22-XI

Setmana tranquil.la en què és
millor que no es deixin portar
per la seva imaginació que serà
negativa.

SAGITARI

Bon ambient a la llar. És qüestió que es mantinguin tranquils i
no vulguin fer gaires coses fora
del comu, que fóren coses negatives.

CAPRICORNI

Encara que els seus projectes
pel futur els portaran tensions,
s'agafaran les activitats amb
alegria i dinamisme

AQUARI

Setmana tranquil.la encara que
els seus projectes els portaran
tensions. Estaran alegres.

del 23-XI al 21-XII

del 22-XII al 20-I

del 21-I al 19-II

PEIXOS
del 20-II al 20-III

Sabran posar a la pràctica les seves
idees imaginatives i originals. La
sort no els acompanyarà.

La imaginació els portarà alegries. L'amor tensions

La comunicació amb els demès
serà dificl però els seus projectes d'expansió tindran èxit

Setmana plena de dificultats
però que sabran superar amb
encert. L'amor molt faborable.

IGUALADINES
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POLÍTICA

L’Ajuntament es pronuncia de forma
unànime contra l’abocador d’Argençola
ARXIU

a Barcelona. Curiosament, no
hi era la Ronda Sud, llargament demanada, fins i tot pel
Parlament. El govern, per
boca de Jordi Aymamí, va
negar-se a acceptar la proposta de CiU.

JORDI PUIGGRÒS

L’Ajuntament d’Igualada va
aprovar per unanimitat dimarts, en la sessió plenària
del mes d’octubre, una moció
en contra del projecte d’instal.lació d’un abocador al municipi d’Argençola. La proposta va ser presentada per
l’Entesa per Igualada, i de
seguida s’hi van afegir ERC i
el PP, mentre que CiU va
necessitar d’esgotar un llarguíssim recés per donar el seu
vot afirmatiu. Aquest és el
primer pronunciament d’una
institució important de la comarca contra el polèmic projecte del macroabocador d’Argençola, el projecte del qual
va ser avançat fa quatre setmanes per LA VEU.
La moció recorda que el
consistori igualadí ja va aprovar una proposta similar el
desembre de 1999 i afirma
que l’Anoia «ha estat històricament objecte de diferents
especulacions»
respecte
aquest tema, però «ha complert sobradament amb la
seva quota de solidaritat en
el tema dels residus amb un
abocador a Castellolí i un altre als Hostalets de Pierola». La moció igualadina es va
presentar per «responsabilitat com a capital de comarca» i amb el «convenciment
de què podem ser útils als
ajuntaments més petits de la
comarca i a les plataformes
i col.lectius que treballin per
oposar-se al projecte».
La proposta aprovada per
unanimitat consta de quatre
punts, en els quals es diu que
«creiem que la política mediambiental, i especialment
la que fa referència al tractament de residus, per la
seva complexitat, ha de ser
objecte d’un ampli consens
polític i institucional, en el
qual Igualada n’és una peça
fonamental». La moció dóna
suport a la Plataforma Antiabocador d’Argençola i mostra
«la més ferma oposició al
projecte, així com qualsevol
altre projecte desmesurat
que es proposi ser ubicat a
la comarca de l’Anoia». La
moció serà enviada a les institucions més importants del
país, com les Diputacions, els
consellers de Medi Ambient i
Política Territorial, el Parlament, i al propi president Jordi Pujol.

Tots els grups del consistori, en contra de l’abocador d’Argençola

A favor del tren
Lleida-Igualada
El govern va presentar
també altres tres mocions.
L’única que no va comptar
amb el suport unànime -CiU
es va abstenir- va ser la
sol.licitud a la Generalitat de
realitzar «en col.laboració
amb les administracions locals afectades, un estudi de
viabilitat per a la possible
construcció d’una línia fèrria

entre Igualada i Lleida, que
permeti obrir una nova via
directa de comunicació entre ambdues ciutats». CiU va
mostrar-se d’acord amb el
fons de la moció, però va
demanar que el text inclogués
una sèrie de projectes considerats més prioritaris, com
l’arranjament de les carreteres
de Tarragona i Santa Coloma,
la millora de l’aeròdrom Igualada-Òdena, i la del propi tren

Moció per la
construcció de l’autovia
En les altres dues mocions presentades, va haver-hi
vot unànim. En una d’elles, el
consistori insta el Ministeri
d’Infraestructures del govern
central perquè «reconsideri
la seva decisió de tornar a
ajornar l’adjudicació de la
construcció del tram d’autovia entre Santa Maria del
Camí i Cervera i n’executi el
projecte de forma urgent».
La moció demana també a la
Generalitat que faci les gestions oportunes per alleugerir
la concessió de les obres, i
sol.licita també «una entrevista urgent i personal» amb el
ministre d’Infraestructures del
govern de Madrid.
El consistori també es va
mostrar unànim en apuntar-se
a la Declaració de Pinós, que
es basa en la necessitat de
mantenir l’equilibri territorial i
en el dret dels ciutadans de
la Catalunya Interior de decidir el futur del seu territori.

Els impostos i taxes del 2001
només pujaran el 4% de l’IPC
El punt més important del
ple, abans de la moció contrària a l’abocador d’Argençola, era l’aprovació de les
ordenances fiscals per 2001,
és a dir, l’augment dels impostos i taxes municipals. En
línies generals, l’augment
serà del 4%, seguint l’Índex
de Preus al Consum (IPC).
Les ordenances van ser
aprovades amb els vots del
govern, l’abstenció de CiU i
el vot contrari del PP. Val a
dir que el principal grup de
l’oposició, CiU, no va prendre la paraula en cap moment en aquest punt, la qual
cosa succeeix per primera
vegada en molts anys.
El regidor d’Hisenda, Xavier Fabregat, va explicar que
les ordenances pel 2001

«obeeixen a la constatació
de l’IPC interanual del 4,1%,
i a l’aplicació del Pla de Sanejament aprovat recentment». Hi ha, però, algunes
excepcions al citat augment,
però a la baixa. Les escombraries pujaran únicament un
1,5%, i l’impost de circulació,
un 1,8%, a més de descomptes en abonaments del
Patronat d’Esports. «Són
unes ordenances que comporten una clara moderació
tributària», va dir Fabregat.
Pere Calbó (PP), l’únic que
va contrarrestar la proposta
d’ordenances presentada pel
govern, va recordar que l’IPC
d’Espanya és del 3,6% -menor al de Catalunya, aplicat a
les ordenances- i va proposar,
per votar a favor, un seguit de

mesures, encaminades a
subvencionar reduccions de
l’IAE i IBI a establiments que
realitzin reformes, o a parelles de joves que comprin o
lloguin un habitatge.
Fabregat va contestar
que «això no és aplicable a
les ordenances, hi ha uns
reglaments per fer-ho». En
quant a l’IPC, «si l’any passat haguéssim aplicat el
2,1% de l’IPC espanyol, ens
haguéssim equivocat, ja
que ha estat finalment del
3,6%. Apliquem ara el 4%, i
amb cert temor, ja que pot
ser que pugi en els propers
mesos. No es pot jugar
amb l’equilibri financer de
l’Ajuntament quan hi ha un
Pla de Sanejament. Fer-ho
seria políticament suïcida».

Altres temes
d’interès
REPRESENTANTS DE CiU
ALS CONSELLS.- Hermini
Pla i Sebastià Múrcia (Centre), Josep Morales i Jaume
Escolà (Ponent), Josep Font
i Carme Minguet (Pla St.
Magí), Robert Genovés i Teresa Sert (Llevant), Joan
Soler i Jaume Roma (Les
Comes), i Josep M. Ustrell i
Marcel.lí Guitart (la Massa).
LA GESTIÓ DE LA RÀDIO.- La contractació d’una
nova publicista a Ràdio
Igualada va motivar un debat sobre la gestió de
l’emissora. Pere Calbó (PP)
va afirmar que la gestió
«era pèssima. S’han ingressat tres milions en el
que portem d’any, i vostès en preveien 10. Potser
pensaven que una emissora privada tancaria i
s’aprofitarien del pastís
publicitari. Vostès van
prescindir del publicista
que tenien, i després van
haver de contractar-lo a
corre-cuita per la Fira de
Setembre, amb una comissió més alta». Aymamí va
contestar que s’havia provat
de fer un concurs però «no
s’hi va presentar ningú.
L’any passat es van ingressar 2,8 pessetes i ara
passem dels tres milions,
i això ja és un èxit». Ràdio
Igualada va tenir unes despeses, el 1999, de 28 milions.
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Igualada, seu fins diumenge del Congrés
Nacional de les Joves Cambres de Catalunya
JORDI PUIGGRÒS

Jove Cambra d’Igualada
(JCI) acollirà aquest cap de
setmana la 32a edició del
Congrés Nacional de Joves
Cambres de Catalunya. Des
d’avui, els participants podran
gaudir de les diferents activitats programades, tant de formació com de distracció.
L’organització ha pensat en
cursos de formació, esport i
una ruta per diferents establiments de la capital de l’Anoia
per tal de «tastar» el ritme
comercial de la ciutat.
En total, JCI creu que acollirà durant els tres dies de
durada del congrés uns 200
participants, vinguts d’arreu de
la geografia catalana. La majoria d’actes tindran com a seu
l’Ateneu Igualadí. Allí s’hi farà
l’assemblea general, els cursos de formació, i hi tindrà lloc
una conferència i es podrà
gaudir de dues exposicions,
una sobre els 25 anys de Jove
Cambra d’Igualada, i una altra sobre les diferents seus de
les cambres catalanes.
La conferència versarà
sobre «Les necessitats actuals
de les pimes i propostes de
cohesió», i tindrà lloc demà
dissabte a les 6 de la tarda, a
càrrec de Josep González,
president de la patronal de la
petita i mitjana empresa Pimec-Sefes.
Els cursos es celebraran
dissabte. Un sota el títol «Fidelitzar és guanyar», i un altre sobre la direcció d’equips
de treball. Ambdós s’impartiran a partir de 2/4 d’onze del
matí a l’Ateneu Igualadí. Tant
la conferència com els cursos
de formació són oberts a tothom, només cal inscriure’s
avui divendres mateix a Jove
Cambra d’Igualada (tel. 93
804 4414).
Un gran premi per a
Jove Cambra d’Igualada
L’organització
d’aquest
congrés nacional suposa un
gran premi per a Jove Cambra d’Igualada, una entitat de
la qual han sorgit molts joves
vinculats a la política i l’economia de l’Anoia.
La Jove Cambra és un
moviment internacional format
per joves amb edats compreses entre els 18 i 40 anys,
pertanyents a més de 125
països i repartides en més de
9.000 organitzacions locals.
És una organització no gover-

namental (ONG), amb una
participació activa a l'Organització de Nacions Unides
(ONU), la UNICEF i la UNESCO. Té signats acords de cooperació amb la Cambra de
Comerç Internacional, l'Associació Internacional d'Estudiants de Ciències Econòmiques i Comercials, l'Organització Panamericana de la
Salut i l'Organització Mundial
de la Salut (OMS).
La JC Igualada és la delegació local a l'Anoia de les
Joves Cambres. És el que
s'anomena una LOM (Local
Organization of Members), o
sigui, una organització local de
membres. La JC Igualada es
va fundar l'any 1975, per tant
enguany celebra el seu 25è
aniversari.
Està formada actualment
d'uns 30 membres, i presidida
per Jordi Pons i Bonet. La
resta de la junta són Ramon
Costa i Pujol, David Badia,
Lleonard del Río i Torrents,
Josep Ma. Plassa, Toni Diaz i
Ballesteros, Adela Salcedo i
Rojas, Pilar Esteve, Imma
Jubert, Montserrat Sanz i Latiesas, Marga Claros i Marta
Prats. Alhora, JC Igualada
compta amb uns senadors que
la representen al màxim òrgan
català, i que són Francesc
Altés, Josep Gumà, Jordi Pedragosa, Josep Mª Planella i
Francesc Puertas.
La formació, un
objectiu consolidat
Un dels camps amb més
projecció de les activitats que
genera Jove Cambra és la
formació de les persones, a
través de cursos que gaudeixen de prestigi a nivell
nacional, i que coordina el
Centre Nacional de Formació
(CNF) de les Joves Cambres.
Fou creat el 1993 per la
Federació Catalana de Joves
Cambres amb la missió principal de potenciar la formació
a cada una de les Joves Cambres d'àmbit local. Està integrat per més de cinquanta
formadors d'arreu de Catalunya, tots ells membres de les
Joves Cambres.
A nivell de cursos, el CNF,
assessora les Joves Cambres
locals pel que fa a cursos de
formació, possibilitats de realització, relació de cursos i
formadors disponibles. També
informa dels cursos que es
donen a totes les Organitza-

cions Locals.
Un altre aspecte, és la
creació de nous formadors, ja
sigui oferint una formació global com una formació sobre
cursos concrets. Està sempre
en contacte amb la Junior
Chamber International, per tal
de conèixer els punts geogràfics on es desenvolupen
els cursos de formació per a
formadors (PRIME, EXCEL,
etc.), les dates i l'idioma. El
C.N.F. vol incentivar i motivar
als formadors en els seus
objectius docents. Això s'aconsegueix mitjançant el reconeixement de nivell de cada
formador (graduació), la facilitació de material...

L’Ateneu acollirà el Congrés català de Joves Cambres

Les Joves Cambres de Catalunya
i el Programa Nacional 2000
Les Joves Cambres de
Catalunya, que formem part
d'un moviment internacional
de joves (JCI), pretenem
contribuir, humilment, al progrés de la comunitat a què
pertanyem proporcionant als
joves l'oportunitat de desenvolupar les seves capacitats
de lideratge, esperit cívic i
empresarial necessàries per
aconseguir canvis positius.
Tot plegat mitjançant la realització de diverses activitats
en diferents camps amb la
intenció de formar-nos contínuament.
És dins d'aquesta voluntat de contribuir a la millora
de la societat que ens envolta, que aquest any celebrem la sisena edició del
Programa Nacional. Al llarg
dels anys ha intentat trans-

metre les inquietuds que tenim els joves per la millora de
la nostra comunitat fent una
aposta en comú per totes les
Joves Cambres que hi ha
arreu de Catalunya, sobre temes ben diferenciats però alhora comuns dintre la nostra
societat.
En la primera edició, es va
tractar sobre els Joves i
l'Alcohol en la conducció.
L'any següent, es va treballar
amb la problemàtica dels Joves i l'Accés al Món Laboral.
El 1997 el fil conductor del
Programa Nacional va ser les
Barreres Arquitectòniques que
posem en la nostra activitat
diària a les persones amb una
minusvalia. El 1998 es tractaven els Problemes del Reciclatge i la cultura de les persones en aquest àmbit.

A CUA D'ULL!

Finalment, en la darrera edició el tema ha estat el Civisme Urbà en que s'intentà
conscienciar del cost que té
per a tots els ciutadans els
desperfectes en el mobiliari i
l'entorn urbà.
Enguany la campanya
gira al voltant dels riscos en
el treball. Tenim la voluntat
de incidir en la prevenció
com a element clau per reduir una sinistralitat creixent
que representa un efecte no
desitjat del nostre desenvolupament econòmic. Tot això
ho farem amb les accions de
caire demostratiu que caracteritzen els programes nacionals de Jove Cambra.
Josep Santacreu
President de Joves
Cambres de Catalunya

per Capdevila

Igualadines

La Veu de l'Anoia - 20 d’octubre del 2000

13

FIRES

Dijous s’inaugurarà la cinquena edició de la
fira Maq&Punt, en el nou espai de les Comes
ARXIU

JORDI PUIGGRÒS/I.J.

El conseller d’Indústria de
la Generalitat, Antoni Subirà,
inaugurarà el proper dijous a
2/4 de 6 de la tarda la cinquena edició de la fira Maq&Punt,
la novetat més important de
la qual, és aquest any la nova
ubicació.
Per raons d’espai, aquesta mostra biennal deixa l’espai
de Cal Carner per encabir-se
en dues naus del polígon industrial de les Comes, al carrer França, davant l’empresa
Visteon System. El president
de Fira d’Igualada, Pere Carles, va afirmar durant l’acte de
presentació que l’anterior ubicació «no reunia prou condicions, especialment de
subministrament energètic,
amb la qual cosa hem pogut arribar a un acord per a
participar colateralment en
la construcció de dues naus
a les Comes».
Única fira a Espanya
Maq& punt, és l’única fira
que es convoca a Espanya en
aquesta especialitat dins del
sector del gènere de punt.
Aquest saló de caràcter biennal acull novedoses màquines
de tecnologia punta que estaran exposades per les millors
i més importants firmes del
món en el sector del gènere
de punt.
La maquinària exposada
representa diferents subsectors com tricotoses rectilínies,
màquines de confecció, màquines d’acabats així com programació i disseny per ordenadors, màquines circulars i
complements diversos.
La maquinaària prové
d’arreu de la geografia com:
Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Canadà, Corea, Estats
Units, Itàlia, Japó, Portugal,
Suècia, Suïssa i Taiwan.
La cinquena edició de
Maq&Punt se celebrarà els
dies 26, 27 i 28 d’octubre i
acollirà 40 expositors, que representen a unes 107 mar-

ques. Respecte l’anterior edició representa un augment del
8% de participació, en què
segons fonts dels mateixos
expositors es generà un volum de negoci de més de
2.000 milions de pessetes.
Enguany donada una manca d’espai s’ha hagut de canviar l’emplaçament de la Fira,
passant de disposar d’una superfície de 5.000m2 dels quals
2.700m2 eren ocupats a
5.500m2, 3050m2 ocupats.
La mostra de maquinària
de gènere de punt té un pressupost de 21 milions de pessetes, el 95% del qual està
cobert pels expositors, i la
resta procedeix de les subvencions de caràcter públic que
rep
Fira
d’Igualada.
A
Maq&Punt hi tornaran a ser la
major part de les marques
més importants del sector.
Ubicació nova, però
només per aquest any
El problema de la manca
d’espai per a les fires més
importants que organitza Fira
d’Igualada no s’acabarà amb
la nova ubicació de Maq&Punt. Efectivament, l’acord al
qual va arribar Pere Carles
amb els propietaris de les
dues naus del carrer França,
avançat per LA VEU a inicis
d’any, especifica que en podran disposar a partir de la
finalització de la mostra. És a
dir, que per a l’edició de l’any
2002 s’haurà de cercar un
altre indret. I, tal i com estan
les coses, és «molt dífícil»,
tal i com va explicar el regidor
de Promoció Econòmica, Xavier Fabregat, que el projectat nou espai firal sigui una
realitat.
Bon moment del
punt anoienc
En roda de premsa, Fabregat va explicar que el moment
actual del gènere de punt, un
dels sectors més importants
en volum de feina i treballadors de la comarca, «és òp-

La fira Maq&Punt de fa dos anys. Enguany estrena ubicació

tim, gairebé diria històric i
clau per al futur. Els empresaris igualadins poden fer
de la comarca una capital
del punt a nivell europeu,
però per això cal fer un esforç en formació i noves
tecnologies. En aquesta línia, cal pensar en unes
màquines tricotoses rectilínies, gràcies a les quals la
peça de roba surt gairebé
tota feta, en un procés quasi integral». Cal recordar que
s’està creant a Igualada el
CITEX, un laboratori dedicat
especialment al subsector del
gènere de punt i en general a
tot l’àmbit tèxtil, que vindrà a
complir una funció similar a la
de l’AIICA, de provada vàlua
en el sector dels curtits, i que
ha consolidat la capital de
l’Anoia com a punt de referència estatal en aquest sector
industrial.

Maq&Punt, en números
DIES: 26, 27 I 28 d’octubre de 2000
LLOC: Carrer França, 18-20 d’Igualada
1998: Superfície – 5000m2
Sup. Ocupada – 2700m2
2000: Superfície – 5500m2
Sup. Ocupada – 3050m2
Augment de 350m2 ocupats – 11 % més d’ocupació
EXPOSITORS:
40 expositors participants
107 marques representades
Augment del 7% de participació quant a nombre d’expositors.
VOLUM DE NEGOCI:
1998: La maquinària exposada va ser de 1.000 milions de
pessetes i es generà un negoci de més de 2.000 milions de
pessetes segons els mateixos expositors.
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Aymamí veu
«complicat» un
consorci anoienc
de l’aigua
J.P.

L’alcalde d’Igualada, Jordi Aymamí, veu «complicada» la creació d’un Consorci Anoienc de l’Aigua, que
serviria per gestionar la política de l’aigua a la comarca, i que va ser proposat pel
president del Consell Comarcal de l’Anoia, Josep
Miserachs, a través de LA
VEU.
Aymamí va explicar dimecres a la premsa que «el
govern municipal té matisos sobre la portada
d’aigües des del Ter-Llobregat. Mai hi estarem en
contra, però hi ha matisos
importants, com el preu, la
qualitat, o possibles renúncies a d’altres fonts
d’abastament que té el
territori». L’alcalde ha fet
arribar aquests detalls a
Marta Lacambra, presidenta de l’Agència Catalana de
l’Aigua, organisme depenent
de la Generalitat que té cura
de la política de l’aigua al
país. «Estem en la línia
d’arribar a un acord per
assolir un ampli consens
en aquest tema, però s’ha
de produir en un marc en
el qual cap dels nostres
drets d’abastament d’aigua puguin quedar en
qüestionament».
Les paraules d’Aymamí
fan referència a unes altres
de Lacambra, en les quals
anava a dir que probablement s’hauria de renunciar
a l’extracció d’aigua de
l’aquífer Carme-Capellades,
d’on ara arriba l’aigua a la
Conca d’Òdena. «Ja dic ara
que de cap manera l’Ajuntament d’Igualada farà
això. És més, estem disposats a pleitejar sobre
aquest tema, no podem
renunciar-hi». L’alcalde va
manifestar que Igualada ha
d’estar alerta sobre altres
possibles abastaments, com
un transvassament del canal Segarra-Garrigues, o
des del pantà de la Llosa
del Cavall, que plantejen els
municipis de l’Alta Anoia.
Respecte el consorci,
Aymamí va dir confiar més
en una ELA (Entitat Local de
l’Aigua) a nivell de la Conca
d’Òdena, en la qual ja s’hi
està treballant, ja que un
consorci a nivell de tota la
comarca «és complexe.
Les necessitats d’aigua de
la comarca són molt diferents segons la zona».

POLÍTICA

Teo Romero: «La baixa de Romà
Casanovas ha produït més de 20 altes»
ARXIU

de comarca. El millor seria
seure tots plegats i fer un
pacte comarcal en qüestions tan bàsiques».
Respecte l’autovia, el PSC
farà un Consell Institucional en
poc temps, ja que «el tema
és extraordinàriament important.
Volem
criticar
aquest retard i farem tot el
que sigui a la nostra mà amb
els diputats socialistes a
Madrid. El que hi ha en el
fons d’aquest tema, i és el
més preocupant, són els
morts que estan pagant
cada dia aquest injustificable retard. Aquest també és
un tema de front comú, de
pacte comarcal de tots els
partits i agents socials».

JORDI PUIGGRÒS

Ara fa un mes el PSC
Anoia va efectuar una assemblea de militants en la qual va
optar per escollir com a nou
Primer Secretari de la formació política socialista a la comarca, a l’alcalde de Santa
Margarida de Montbui, Teodoro Romero. Des de l’àmbit del
PSC s’ha volgut donar a
aquest canvi un caràcter de
renovació interna molt important.
Romero ha explicat aquesta setmana a LA VEU, en la
seva primera entrevista extensa amb un mitjà de comunicació de l’Anoia des que va resultar escollit, que «s’ha fet
una profunda renovació,
amb un equip molt plural, en
una executiva àmplia, amb
més de 20 persones, i amb
moltes ganes de treballar. Hi
ha un compromís que volem
portar a terme, després
d’una assemblea multitudinària, que va suposar la
necessitat de fer un tomb,
fer un partit més fort, amb
una més gran presència del
socialisme a la comarca».
De moment, s’han fet noves
gestions amb la seu del partit
a Barcelona, i s’han convocat
entrevistes amb els principals
agents socials de la comarca.
Tot això «culminarà amb noves activitats, amb un Consell de Federació, la creació
del primer Consell Institucional, per parlar dels temes
d’actualitat, i un butlletí intern, i la celebració d’una
trobada
del
socialisme
anoienc amb els màxims dirigents del partit».
El posicionament del PSC
com a partit en els afers de
més actualitat de la comarca
era una assignatura pendent
dels últims anys. «Cal fer debats interns i posteriorment
posicionar-nos amb una
única veu envers els problemes que preocupen els ciutadans», diu Romero.
La baixa de
Romà Casanovas
Hi ha qui no ha esperat al
debat intern, i ja s’ha donat
de baixa del partit, com
l’alcalde de Vallbona, Romà
Casanovas, fa poc temps un
referent indiscutible del socialisme a la comarca. «Hi ha qui
entèn d’aquesta manera la
renovació. Lamentem la
baixa d’en Romà Casano-

vas, encara que entrar i sortir del partit és una opció
personal. Ell sabrà les raons
que li han portat a fer això,
però no en pot argumentar
cap altra que no sigui personal. Ho lamentem, perquè
és un alcalde del PSC i ha
fet molta feina». El nou líder
del PSC Anoia afegeix, però,
que «donar-se de baixa és
l’últim que s’ha de fer, i més
encara abans de parlar-ho
amb la nova executiva».
Teo Romero ha explicat
també que «en el moment en
què Casanovas s’ha donat
de baixa, hem tingut més de
20 altes. Insisteixo, lamentem que s’hagi donat de
baixa, però s’ha de dir que
hi ha molta més gent que,
de cop, ara vol entrar al
nostre
partit,
i
això
s’agraeix».
L’abocador d’Argençola
Fruit del debat intern,
aquests dies els militants i
càrrecs electes del PSC Anoia
s’han pronunciat sobre el projectat abocador d’Argençola.
El Primer Secretari socialista
de la comarca insisteix en
«estar en contra de la implantació de l’abocador, sobre tot perquè hem complert
amb escreix la quota de
solidaritat envers el país en
aquest tema. Tothom n’és
conscient que l’Anoia no-

més està en el punt de mira
de CiU i la Generalitat en els
abocadors. En canvi, hi ha
d’altres assignatures pendents, i també en el camp
del medi ambient. La Generalitat, perquè és competència seva, ha d’estar al darrere d’aquest projecte».
Romero cita els temes de
l’aigua, el riu Anoia, les comunicacions, com assumptes
que necessiten d’una urgent
solució, i que no s’està donant.
Pacte comarcal
El Consell Comarcal de
l’Anoia, per boca del seu president, Josep Miserachs, va
anunciar la setmana passada
a LA VEU la futura creació
d’un Consorci de l’Aigua de
l’Anoia, per tal de gestionar la
política de subministrament
d’aigua potable a la comarca,
així com també la creació
d’una plataforma unitària per
a la construcció de l’autovia
Igualada-Cervera.
Teodoro Romero pensa,
en relació al consorci de
l’aigua, que «s’haurà d’estudiar profundament, perquè
encara no ens ha arribat. En
aquells temes importants de
la comarca, però, és bo tenir tots la mateixa posició.
Faig una crida al diàleg previ, i a l’estudi conjunt de
temes que podríem dir són

El retard de l’Hospital
El possible endarreriment
de les obres de construcció
del futur hospital pel fet que
la Generalitat ha demanat 200
milions de pessetes pels terrenys on s’ha d’aixecar també preocupa el PSC. «L’Hospital és i ha de ser comarcal,
i a voltes s’ha parlat poc
d’aquesta
comarcalitat.
Hauríem de sentir més veus
de la resta de la comarca
envers aquest tema, però
una cosa és clara: volem
l’hospital ja, i no més pals a
les rodes. Lamentem que
sembli que sigui la pròpia
Generalitat la que els estigui posant. El PSC Anoia
està al costat de l’Ajuntament d’Igualada en aquest
assumpte, buscant que
aquest hospital, i remarco lo
de comarcal, sigui una realitat».
La intenció d’aquesta nova
executiva socialista comarcal
és mantenir el PSC com a
primera força política de la
comarca, realitat que es va
assolir a les passades eleccions municipals de 1999, i
malgrat no presentar-se a
Capellades per un escandalós
error. «És un dels objectius
més clars, hem de mantenirnos i incrementar el nostre
pes i força a la comarca.
Pensem que també hem de
posar el nostre gra de sorra
per aconseguir que Pasqual
Maragall sigui el futur president del país. És un camí
que ha de ser el nostre referent en els propers anys.
Hem de treballar per aconseguir-ho des d’ara».
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Unànime representació política en l’ofrena
floral al monument igualadí a Lluís Companys
JORDI PUIGGROS

JORDI PUIGGRÒS

Tots els partits polítics amb
representació a la comarca, i
les principals institucions, van
ser presents diumenge en
l’ofrena floral al monument a
l’expresident de la Generalitat
Lluís Companys, afusellat per
les tropes franquistes ara fa
60 anys.
En un acte senzill però
molt significatiu, van prendre
la paraula l’alcalde de la ciutat, Jordi Aymamí, el president
local d’ERC, Ramon Costa, i

el comarcal, Jordi Mercader.
Els assistents, entre els quals
es podia veure gairebé la totalitat de regidors de l’Ajuntament d’Igualada, van acabar
l’acte amb el Cant dels Segadors, himne oficial del país. Hi
havia representants de CDC,
UDC, PSC, ERC, IC, el president del Consell Comarcal de
l’Anoia, Josep Miserachs, així
com també el regidor igualadí
del PP, Pere Calbó, que va
assistir a la primera part de
l’acte, més institucional.

L’ofrena floral va finalitzar amb el cant dels Segadors per part de tots els assistents

Moment de l’ofrena de la delegació d’ERC

Val a dir que aquesta era
la primera ocasió, des de
l’aixecament del monument
l’any 1996, que el 15 d’octubre
es feia un acte d’aquestes
característiques, especialment
amb la presència de tots els

partits polítics.
El
monument
a
l’expresident Lluís Companys,
l’únic que hi ha a la comarca
de l’Anoia, es troba situat a la
zona residencial de les Comes
II, en una plaça paral.lela a

les avingudes de la Generalitat i del Parlament. Durant tot
el dia algunes persones a nivell particular també van
deixar flors al davant del petit
monument.
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FESTES

ESCOLES

Els concursos de les
festes de la Font Vella

El nen a l’escola
bressol, l’adaptació a
l’escola de l’Ateneu

En la programació de les
festes de la Font Vella 2000,
hi figuraren diversos concursos.
Oferim, avui, els resultats
i els guanyadors dels celebrats el dia 12 d’octubre, festivitat de la Mare de Déu del
Pilar
El Jurat format per Anna
M. Duran Flores, Josep Francés Camps, Juan Lorenzo
Borrega Claver i Pere Regordosa Busqué (secretari). Establí el resultat seguent:
XXIII de Pintura Ràpida
Categoria general
1 - Pere Noguera
2 - Marcial Fernández
3 - Pere Ros
Premi local
Pau Corcelles
Categoria infantil
1 - Enric Cuadras
2 - Jordi Cuadras
Medalles
Ariadna Pous
Mar Jorba
Berta Jorba
Albert Llimós
I Concurs de menjar
flams, en un minut
Xavi Zamora, 10 flams
Francesc Mestre, 9

Albert Durán, 9
Josep Tomàs, 8
Mario Parramo, 8
Toni Quiñonero, 8
Iván Hernández, 7
Xavier Clarassó, 6
Ramon Puig, 6
Roger Soler, 6
Joan Castells, 5
Bernat Esteban, 5
Arol Graells, 5
Jordi Esteban, 4
Joan Ferran, 3
Pepi Santromà, 3
I Concurs de polsos
Per a nois i noies a partir
del 15 anys d’edat fins a 90
anys
Es concursà per parelles,
per ordre d’inscripció i partint
de les categories masculins i
femenins, segons el pes:
Categoria fins a 65 Kgs.
Campió - Óscar Morón
Subcampió - Ramon Puig
Categoria de 65 a 75 Kgs.
Campió - Xavi Zamora
Subcampió - Angel Luis
Folleco
Categoria de més de 75
kgs.
Campió - Josep Bonet
Subcampió - Joan Llopart
A més a més hi participaren en diverses categories:

Amadeu Lumbreras
Toni Quiñonero
Esteve Camps
Arol Graells
Joan Castells
Xavi Gaya
Josep M. Costa
Xavier Segarra
Albert Duran
Albert Roset
Diumenge passat, a la tarda la pluja impedí la celebració del festival infantil, però va
celebrar-se la gran xocolatada.
Ara, per diumenge vinent,
dia 22 d’aquest mes, està
anunciada com cloenda de les
festes d’enguany, la tradicional Pescada sorpresa, en la
seva XIII edició, amb sortida
a les 7 del matí, des de la
plaça del Rei, amb autocar, a
la qual poden participar-hi els
veïns i amics del barri.
Serà una agradable excursió, amb un bon dinar de germanor, que posarà el punt i
final a la festa del barri 2000,
que ha tingut de cònsols a:
Llorenç Bertran, Josep M.
Compte, Pere Farré, Toni
Guasch, Josep M. Marimón,
Joan Morros, Pere Regordosa, Joan Sallés i Jaume Trull.

Els nens i nenes tenen a l’escola un ambient , acollidor, familiar i relaxat,
proper al caliu d’una casa

A l’Escola de l’Ateneu, conscients de la importància del primer contacte de l’infant i la seva
família amb l’entorn escolar,
donen a aquest període
d’adaptació un tractament específic i acurat fins a l’últim detall.
Tenen establert un programa
d’adaptació per tal d’afavorir
l’entrada dels menuts i familiars
a l’escola d’una manera
tranquil.la i el més personalitzada possible.
El contingut d’aquest projecte es concentra en un seguit
d’actuacions que s’inicien ja la
darrera setmana de juny.
S’estableix el primer contacte
amb les famílies en una reunió,
on se’ls aconsella sobre la importància d’assistir a l’escola
amb els seus fills i romandre-hi
un temps reduït durant els primers dies.
Prèviament, a l’inici del curs,
el tutor convoca els pares a una
entrevista personal amb el propòsit d’iniciar una relació individual, transmetre’ls una petita
dosi de confiança i seguretat i
recollir informació sobre els
costums i les rutines del seu fill
(el llenguatge, els hàbits alimentaris, el dormir, com juga, quin
grup de dependència té amb els
pares...)
Els progenitors també fan
una visita per l’escola per tal

de conèixer l’espai. Des del
primer dia, i al llarg de tot el
curs, l’horari d’entrada i sortida és flexible.
Hi ha un contacte molt
directe amb les educadores.
Les famílies acompanyen i
recullen els seus fills de les
classes. Així poden comentar com ha anat el dia, poden conèixer els altres nens
del grup i, fins i tot, relacionar-se amb els altres pares.
Per poder acollir i atendre més acuradament els
infants, també disposen de
personal de suport suficient.
També és habitual portar
a terme, a l’inici del curs, una
xerrada sobre algun tema
relacionat amb els nens i
nenes d’aquestes edats.
Enguany el tema escollit
tractarà del Procés de
criança dels infants (les relacions entre els infants,
l’autoritat dels adults, la imposició dels límits i les rebequeries).
Serà el proper dimecres, dia 25, a les 9 del
vespre, a la sala de socis
de l’Ateneu Igualadí.
La xerrada serà a càrrec
de Sílvia Morón Sompolinski, assessora per a Educació Infantil a l’ICE de la
Universitat de Barcelona.
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Igualada i Castellolí es dolen de la
mort de l’escolapi Pare Rafael Oller
El P. Rafael Oller i Serdanyons, sacerdot escolapi, ha
estat cridat a la plenitud de la
vida en Déu, als 68 anys
d’edat i 44 de sacerdoci.
Per ell s’oferí l’Eucaristia,
a la capella de l’asil del Desert, de Sarrià, comunitat de
Santa Eulàlia de Barcelona, el
dia 13.
En recordança seva
Demà dissabte, dia 21
d’octubre, a les 8 del vespre, al Santuari de la Mare
de Déu de la Pietat, d’Igualada se celebrarà una Missa
en recordança i sufragi per
l’ànima del P. Rafael, que
serà concelebrada per pares
escolapis.
El P. Rafael Oller va estar al col.legi de l’Escola Pia
d’Igualada durant molts anys,
Durant molts anys, també,
fou rector de la parròquia de
Castellolí, substituint a Mn.
Josep Homs. El seu successor fou el també escolapi, P.
Lluís Ferrer.
Condol de Castellolí
Al funeral, hi assistí una
representació de Castellolí,
que volgué dir unes paraules
en el seu record. La Mercè
Costa, llegí una pregària en
nom de tots els castellolinencs, fent extensius els records que d’ell compateixen.
Una representació del jovent
del poble adreçà, també, unes
paraules de record:
«El jovent de Castellolí volem també adreçar un sentit
comiat al P. Rafael el qual no
podem deslligar mai dels nostres records de joventut.
Ell, entre altres coses, ha
estat per nosaltres el professor que ens va introduir en el
camí de la religió, el capellà
que ens va donar la primera
Comunió, la Confirmació, el
cap de monitors de les nostres millors colònies...
Ell ens formà i ens ensenyà a créixer, comprenent-nos,
jugant amb nosaltres i ens
encomanà les seves ganes de
fer coses, per exemple, a ell

debem que aquest any puguem celebrar el 10è aniversari d’una revista que publiquem quinzenalment. I sense
adonar-nos-en estem seguint
el seu camí donant al jovent
actual el que vàrem rebre d’ell.
L’estimem, el seu record
estarà sempre amb nosaltres».
La missa del passat dia 15,
fou en memòria del P. Rafael.

Record de
l’Escola Pia
d’Igualada
«Dijous de la setmana passada ens donaven la malaurada notícia del traspàs del P.
Rafael Oller i Serdanyons,
escolapi. Aquesta notícia significà, per a molts igualadins,
records d’infantesa, moments
que, en la seva majoria, es
tornaren, amb el pas del
temps, de la dolçor de la mel.
El P. Oller va estar a
l’Escola Pia d’Igualada, impartint classes, espiritualitat, humanitat i germanor. Una debilitat seva fou l’afecció per les
motos, cosa que el portà a
accidents, resultat-ne l’últim
definitiu per la seva salut.
La convivència del P. Oller
a Igualada fou experimentada
per molts dels que sortiren del
col.legi escolapi compartiren:
des de la convivència en campaments (heus ací l’escolapi
avançat en el temps), junt amb
el P. Castelltort; passant per
classes intenses i melanconioses de català, en què feia
néixer i viure en cada un dels
alumnes un petit «Massagran», mitjançant la inoblidable literatura d’en Josep M.
Folch i Torres, fins compartir
hores i hores d’escolans amb
aquell capellà que sempre
estava a punt d’explicar i fer
conèixer l’esperit religiós a través de l’anècdota i la facècia.
Qui no recordarà el P.
Rafael com a un home bonhomiós? Moltes són les foto-

grafies instantànies que ens
poden venir al nostre pensament de temps reculats, però
n’hi ha alguna que es pot repetir: la d’aquell home que
sempre tenia un braç obert per
acollir a un noi. De cada moment, de cada oportunitat
d’abandonar per a molts, ell
en treia un major impuls per
continuar donant-nos. Era la
fidelitat a què s’havia compromès: veure amb realisme
el que no funcionava i l’anomenava pel seu nom. Cercava la manera que prevalgués
per damunt de tot la voluntat
de nosaltres. Sabia esperar.
tenia paciència. Feia, moltes
vegades, del sofriment un
dolor de part.
Aquest va ser el camí l’únic camí- que l’ha portat a
l’Eternitat, seguint el mestratge de Jesús, quan deia: « Qui
estima Déu, que estimi també
el seu germà».
El P. Rafael Oller en el seu
silenci, i en el silenci i l’oblit
de molts igualadins deixebles
seus, ha anat a cercar de bell
nou la mar gran, el repòs
etern. L’Escola Pia - direcció,
claustre de professors i personal administratiu- s’uneix al
dolor de la seva família i de la
família escolàpia, tot recordant
el poeta: I quan vinga aquella
hora/ de temença/en què
s’acluquin/aquests ulls humans/obriu-me’n, Senyor,/uns
altres de més grans,/per contemplar/la vostra faç immensa./Sia’m la mort/una major
temença!»

El P. Rafel,
conciliari escolta
J.V.S.

El pare Rafel Oller, nascut
a Moià l’any 1932, ha mort.
Molts igualadins el recorden
per haver estat membre de de
l’Escola Pia d’Igualada, i la
gent de Castellolí guarda un
gran record, per haver estat

El P. Oller en una festa de camp, escolta, l’any 1967

rector de la parròquia.
Els que fòrem escoltes
dels agrupaments Jaume Caresmar i M. Antònia Salvà, a
mitjans dels anys seixanta, el
recordem com el nostre conciliari, o el que avui se’n diu
animador de la fe. Com tots
els escoltes veterans que havien fet la promesa escolta
tenia un sobrenom. El seu era:
Serp de la Ploma àgil.
Certament era una serp
que t’abraçava com un amic i
et parlava de compromís i de
servei; compromís i servei
davant de Déu, el país i el
proïsme, com diu la promesa
escolta. Certament, també era
una ploma àgil. Sabia escriure, sabia fer contes i sovint se
t’apropava a través de la paraula escrita; aquella que pots
llegir i rellegir, aquella que
acaba essent més eficaç perquè l’escoltes quan la llegeixes i la veus.
En assabentar-me de la
seva mort en una residència

de l’Escola Pia de Barcelona,
ocorreguda doncs lluny de les
muntanyes i d’aquella moto,
amb què es presentava, per
sorpresa, als campaments i
excursions, busco aquella
foto, que tantes vegades he
contemplat, on faig la promesa escolta davant del P. Rafael -i d’en Lluís Solà- i la Creu
de Sant Jordi. Em cauen a les
mans escrits que ens adreçava amb ganes d’ajudar-nos a
ser millors: «Us queixeu que
sempre teniu les mateixes fallades. Hi ha debilitats contra
les quals haurem de lluitar
sempre. No podem ser perfectes del tot en aquesta vida. La
Sagrada Bíblia diu que el just
cau set vegades al dia. Imagineu-vos, si no caurem nosaltres! Hi ha errades que són
com les mosques, que quan
més les empipes perquè marxin, més amoinen i s’acosten».
El Pare Rafael fou home
de paraula i de servei. Un bon
escolta!
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ENTITATS

Anada del Sindicat de
Pagesos al Parc de l’Oli

III Trobada del
Voluntariat Comarcal

ANTONI PRAT GELABERT

Cada any el Sindicat dels
Pagesos, d’Igualada subvenciona als seus socis a un dinar de germanor, però, enguany, ho harmonitzà amb
una visita col.lectiva (307 components) al Parc Temàtic de
l’Oli, a la Masia Salat de les
Borges Blanques-Juneda.
Allí, poguérem observar un
gran Museu amb mostres d’oli
de totes les parts del món, en
setrilleres de tots tipus que es
fan servir a diversos països,
diorames demostrant els procediments d’elaboració. També grans soques d’oliveres, algunes d’elles -segons rètolsdel temps de Crist, que les
han replantades i cuidades,
adobant-les cosa que ha permès que puguin tornar a
treure brosta i tornen a fer
olives. Alguna té un diàmetre
molt considerable.
També
hi
han
ben
instal.lats i equipats restaurants, capaços de complimentar-nos i servir-nos molt bé i a
gust de tots els assistents.
Enalteix aquest parc -centre específic oliaci de primer
ordre, com totes les Garrigues- com ho és, també Granadella, d’on procedien les
antigues instal.lacions de la
nostra cooperativa (que encara hi continuen sense servir).
A Granadella se’n varen
desprendre, perquè varen
instal.lar un procés nou tipus
italià que es fonamentava en
què l’acidesa de l’oli, procedia dels «cofins», encara que
si bé eren d’espart ja estaven
entrellaçats amb niló: consis-

Assistents a la Trobada
CRA

Una de les premses de la col.lecció del Parc de l’Oli (Borges Blanques)

tia la instal.lació en un cap on
se separava la pulpa del pinyol; una part es trencava per
la meitat; una altra part ho
trencaven en tres o quatre
parts i una última part ho
trinxaven menudet, i muntaven
les premses, com si fossin
autoclaus de desinfecció, les
trencadisses del pinyol, en
tres sostres depuratius es
colocaven dins d’aquestes
premses, que movien operaris en bata blanca, i automàticament havia de sortir per un
costat l’oli filtrat de 0’4 dèci-

mes i, per altres cantons, els
diferents graus d’acidesa, però
va venir un any molt cuc, i llavors van haver de sobreinstal.lar unes centrifugadores.
No sé com va acabar, tot i
així, concentraven un gran
grup de collidors i, per llista
donaven torn d’entrar olives,
que no quedaven esperant ni
un dia.
Enguany, doncs, fou una
diada molt complerta instructivament i amb un dinar de
germanor que es notava en
els rostres satisfets.

Més de 70 voluntaris/es
participaren en la III Trobada
comarcal de voluntariat, celebrada els dies 7 i 8 d’octubre
a la casa de colònies la «Censada».
Fou preparada per una comissió de voluntaris, plantejada com unes jornades lúdiques i formatives, on tothom,
independenment del projecte
al qual pertanyia, podia escollir entre un ampli ventall de
sessions de treball, on va intentar-se
incloure
temes
d’interès.
El dissabte es feu la presentació de la trobada. Posteriorment, es van iniciar els
grups de treball: Medi Ambient, el paper del voluntari de
CRA, la immigració i el protocol d’actuació davant una
emergència.
Després d’una pausa el
coordinador de Creu Roja
Anoia, Enric Mòrist, explicà la
nova organització de l’entitat,
en una sessió conjunta.
Abans de sopar, encara es
realitzaren dues sessions
més. Els set pilars de la Creu
Roja i el protocol del servei
de teleassistència.
El sopar fou molt nombrós

i participatiu. Val a dir que
tothom estava força animat
per, posteriorment, conèixer
l’experiència que van tenir 4
voluntaris que participaren el
mes de juliol en un camp de
treball organitzat conjuntament
entre el Consell Comarcal i la
Creu Roja de l’Anoia, ubicat
en un dels barris marginals de
Travnik (Bòsnia). Aquesta jornada acabà amb una petita
festa, karaoque, inclòs.
Però la gran novetat de la
trobada, fou el diumenge al
matí.
Es proposà de realitzar un
simulacre d’actuació en cas
d’emergència, un autobús
d’infants havia patit un accident i un cop donat l’avís
d’urgència, tots els mecanismes -tant socials com sanitaris- es posaren en marxa.
Val a dir que l’experiència
fou molt ben rebuda per tothom i participada. També serví per donar a conèixer tots
els passos que cal seguir davant d’una situació d’aquestes.
Com a conclusió, cal esmentar que la trobada deixà un
bon record per a tothom i amb
ganes de participar en edicions venideres.

Activitats de l’Associació de Veïns del
barri de Santa Caterina
Durant les festes del barri es posà a disposició de totes
aquelles persones que han nascut, viuen o treballen al barri
una Targeta acreditativa de soci de manera gratuïta. Per aquelles persones que no la tinguin, es tornarà a oferir properament.
El passat 27 de setembre, la junta directiva de l’Associació
de Veïns, visità les instal.lacions de l’Associació d’Estudis
Espírites d’Igualada, ubicada al carrer Carme, número 13. Allí
els components de l’esmentada entitat presentaren llurs objectius i finalitats. D’aquesta manera l’Associació de Veïns enceta
una campanya d’apropament i coneixença de les diferents
entitats amb seu al barri.
Des d’aquest mes s’han posat a la venda les participacions
de l’Associació de Veïns dels carrers de Santa Caterina, Carme i Travessies, per la Rifa de Nadal. Enguany el número que
juguen és el 12.550, que podreu adquirir a qualsevol membre
de la directiva, o bé als diversos comerços de la barriada.
S’ultimen els preparatius per al Concurs de Pessebres que,
com ja és tradicional, se celebrarà el proper mes de desembre,
a nivell de tota la ciutat. Enguany, però, amb alguna novetat
que ja s’anunciarà oportunament.
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SOCIETAT

Concentració amb motiu de la
Marxa Mundial de les Dones

Cinc minuts de silenci
pel nou atemptat d’ETA
JEF

REDACCIÓ

Dimarts a la tarda va tenir
lloc una concentració de dones convocada per Dones de
l’Anoia i Debat a Bat amb
motiu de la celebració de la
Marxa Mundial de dones 2000
contra la pobresa i la violència.
L’acte, que va tenir lloc al
davant de l’Ajuntament, va començar amb l’encesa d’espelmes i posteriorment, algunes
representants de les entitats
convocants van llegir un manifest contra la violència i la
pobresa envers les dones. Els
actes de la Marxa es van acabar aquest mateix dimarts a
Nova York amb una concentració de dones davant la seu
de Nacions Unides i el lliurament a aquest organisme de
les signatures d’adhesió recollides.

REDACCIÓ

L’Ajuntament d’Igualada va
tornar dimarts a realitzar cinc
minuts de silenci en memòria
d’Antonio Muñoz Cariñanos, el
metge coronel assassinat per
ETA a la seva consulta privada de Sevilla. Gairebé la tota-

Alta assistència als actes
de l’Escola de Pares

REDACCIÓ

El dimarts dia 3 va tenir
lloc la primera trobada de
l’Escola de Pares, al Casal
Cívic Montserrat. El tema de
la conferència va ser «Com
generar l’autoestima en els
fills i filles?», a càrrec del
conegut neuropediatre Dr.
Monbiela, qui va saber connectar amb les 175 persones
assistents, amb molta simpatia, a través d’exemples pràctics de la vida quotidiana, en

els quals tots ens veiem reflectits.
Va parlar sobre quines són
les millors formes per a comunicar-nos amb els nostres
fills, per tal de millorar i treballar la intel.ligència emocional i el desenvolupament
afectiu de cadascun d’ells.
En finalitzar la xerrada hi
va haver un petit sucamulla
que
permeté
l’intercanvi
d’opinions entre els assistents.

litat de regidors, encapçalats
per l’alcalde Jordi Aymamí,
van sortir a la plaça de
l’Ajuntament per complir escrupulosament els cinc minuts
de silenci. El consistori pensa
fer aquest acte cada vegada
que hi hagi un atemptat.
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ENSENYAMENT

Ha començat la restauració del
claustre de l’Escola Pia d’Igualada
El claustre
està datat
del 1612 i és un
dels racons més
característics
d’Igualada
JAUME SINGLA

El claustre de l’Escola Pia
d’Igualada es troba en aquest
moment a punt d’iniciar la rehabilitació de dues de les seves quatre ales. (Les altres
dues varen ser rehabilitades
els anys 60).
En aquest moment -com
mostren les fotografies- ja hi
ha posats els aparatosos puntals que asseguren l’estabilitat
del claustre que, tot i que les
obres no han començat encara, calia assegurar l’estabilitat
en el moment de fer una sèrie
de prospeccions geològiques
per valorar l’estat dels fonaments, pas previ per a la redacció d’un projecte de construcció.
Només una de les ales
suporta pes. L’altra és només
un lloc de pas, però el moviment i la vibració generada
per les broques de sondatjos
geològics podia moure l’estructura i per això s’ha apuntalat.

«És el moment
de fer-ho»
Jaume Pallarolas, cap de
Patrimoni de l’Escola Pia, ens
ha informat que «ara és el

Els puntals asseguren que al claustre no tindrà moviments malgrat els treballs de rehabilitació

moment d’escometre aquesta obra. Després de la rehabilitació parcial del claustre
de l’any 1966 i després de
rehabilitar tota la façana exterior, en toca acabar el
claustre. A més, el canvi de
projecte de centre que ha
comportat el trasllat d’alumnes i aules ens permetrà fer l’obra sense condicionar el desembolupament de
la tasca educativa. Cal tenir
en compte -afegeix Jaume
Pallarola- que no estem parlant d’un museu sinó d’una
escola i el més important

són els alumnes».
En aquest moment s’està
acabant de redactar el projecte de rehabilitació amb un cost
calculat al voltant dels 40 milions de pessetes, una quantitat que podria superar-se segons quina sigui la solució
tècnica que finalment s’adopti.
«Estem en converses amb
els equips tècnics de l’ajuntament d’Igualada ja que es
tracta d’un patrimoni arquitectònic i cultural de la ciutat d’Igualada».
Per això la comunitat de
l’Escola Pia de Catalunya no

descarta «demanar subvenció a la Generalitat i la Diputació, un cop tinguem el
projecte de rehabilitació aprovat» ens ha declarat Jaume Pallarola, el màxim responsable del patrimoni de
l’Escola Pia a Catalunya.
Racó igualadí
El claustre que es troba en
un bon estat de conservació
malgrat un parell d’esquerdes
forma part del patrimoni sentimental d’Igualada. És un espai que tot i formar part de
l’escola Pia, «està sempre

obert a tots els igualadins o
forans que el volen visitar.
Molts nuvis s’hi han fet les
fotografies i és l’escenari de
tots els concerts que ens
han demanat per fer-hi» ens
ha declarat, Rosa Sànchez,
actual directora de l’Escola
Pia. Entitat que ja durant el
curs 1997-1998 va ser declarada per la Unesco Escola
Associada en referència al seu
Claustre.
El Claustre de Can Colapi
es va començar al voltant del
1612 i probablement fou acabat el 1670 tot i que la presència del convent dels agustins
-aixecat al damunt d’una encara més antiga església dedicada a Santa Maria Egípciaca l’any 1393.
L’actual podria ser el tercer dels claustres que en tot
cas eren d’estil gòtic quan
l’actual és renaixentista del
corrent italianitzant. Està format per quatre ales amb columnes toscanes de ritme irregular i arcs de mig punt.
El pati del claustre està
dominat per un característic
pou -d’on antigament tots els
habitants del barri podien
treure aigua- que avui a causa dels excrements dels coloms que tant han proliferat als
voltants de l’Escola Pia no és
potable. Té quatre escuts -un
al centre de cada ala- tres són
de l’ordre dels Agustins i un
pertany a la família Cornet que
segurament va finançar la
construcció del Claustre.
Mentre durin les obres el
claustre estarà tancat.
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COMUNICACIÓ

101.1 Ràdio diu adéu per passar
a ser un repetidor de RAC1
ARXIU

Igualada
Comunicació
negocia amb
l’Ajuntament per
cedir-li els
equips de la
ràdio i Televisió
Igualada
JORDI PUIGGRÒS

L’emissora de ràdio 101.1
passarà a ser un repetidor de
RAC1 a partir del dia 1 de
novembre, segons ha sabut
LA VEU, posant punt i final a
una sèrie de rumors sobre
aquesta possibilitat que van
començar a produir-se abans
de les vacances d’estiu, i que
aquest periòdic va avançar a
l’agost.
L’empresa propietària de
101.1 Ràdio i Televisió Igualada, Igualada Comunicació
SA, va iniciar negociacions
amb l’emissora privada RAC1,
propietat del Grup Godó, coincidint amb el fet que el director de Televisió Igualada,
Joan Maria Morros, va deixar
la televisió local per entrar a
formar part de l’equip dels serveis informatius del primer
canal de Ràdio Associació de
Catalunya.
Es dóna la circumstància
que RAC1 no disposa de
massa freqüències com per
poder cobrir la totalitat del
territori català amb garanties
de correcta sintonització, amb
la qual cosa ha mantingut
negociacions amb moltes

La seu de Televisió Igualada i 101.1 Ràdio, al carrer Margarides. Aviat passaran a d’altres mans

emissores locals i comarcals
catalanes per adquirir la freqüència, la qual cosa també
ha
succeït
a
Igualada.
D’aquesta manera, des dels
seus equips transmissors de
la Tossa de Montbui -o possiblement Montserrat-, RAC1 no
només podrà cobrir a la perfecció l’àrea de l’Anoia i l’Alt
Penedès, sinó també arribar
sense problemes al Bages i al
Berguedà, comarques on la
recepció actual no és massa
òptima. Això comportarà, però,
la desaparició de la radiofórmula musical 101.1 Ràdio, ja
que RAC1 utilitzarà la mateixa
freqüència per sortir a l’antena, a mode de repetidor de la

programació que es fa a Barcelona. Igualada Comunicació
SA ha explicat ja de paraula
als seus treballadors alguns
detalls d’aquesta operació.
D’altra banda, fonts municipals han confirmat a LA VEU
que la mateixa empresa s’ha
posat en contacte amb l’Ajuntament per tal de negociar una
possible compra per part del
consistori dels equips de la
ràdio i de la pròpia Televisió
Igualada.
L’alcalde Jordi Aymamí ha
explicat que «estem disposats a parlar-ne. Recordem
que l’Ajuntament va demanar formalment fa poc temps
la concessió d’una llicència

de televisió local». En qualsevol cas, no sembla que sigui l’Ajuntament l’únic possible comprador de Televisió
Igualada, ja que hi ha d’altres
empreses que també podrien
entrar en l’operació.
TVI va ser adquirida per
Igualada Comunicació SA el
1991, quan ja portava cinc
anys de funcionament, en
unes dependències les Comes. Mesos més tard es va
inaugurar 101.1 Ràdio, emissora que era molt escoltada a
la comarca. Els últims mesos
havia perdut l’emissió en estèreo per una avaria i no
s’havia procedit a arranjar-la.
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Pensar sense voler

PUNT DE REFERÈNCIA
Olga Jiménez

El valor
Tenim valor per fer una
cosa quan no voldríem morir sense haver-la fet. Tenir valor és vèncer la por
per afrontar una acció que
val més la pena que esporuguir-se. La por és un
estat d’alerta que de vegades es torna un estat de
comoditat. S’ha de vèncer
la port perquè aquesta no
és res més que un avís que
ens indica la dificultat de
la situació i, per això mateix, ens demana valor. La
por ens demana valor. Ella
mateixa ens diu que anem
endavant i no pas enrere.
El valor existeix perquè
existeix la por. El famós
personatge del conte « En
Joan sense por » afrontava
qualsevol situació per difícil que fos perquè no coneixia la por. Però no era
un personatge valent. Actuava de manera temerària
perquè ignorava el perill.
Qui s’exposa i es llança al
perill sense reflexionar,

sense motiu, no és valent,
és temerari. Benvolguda
amiga nostra, la por. Responguem-li amb el que espera: valor. Totes les pors
tenen alguna cosa a veure
amb la mort, encara que
sigui de manera remota.
Tenen a veure amb morir o
amb deixar de tenir ganes
de viure, que és el mateix.
Però només per una gesta
valerosa la vida cobra sentit i la mort ja no té tanta
importància. Bernard Fontanelle va dir: «No us prengueu la vida tan seriosament: de totes maneres no
en sortireu vius». Tampoc
no cal prendre’s la mort
massa seriosament; de totes maneres no tenim més
remei que viure. Però s’ha
de viure amb consciència i
a consciència, que no vol
dir viure a límit ni arriscarse innecessàriament. El
valor és lluitar per allò que
no volem que ens quedi per
fer.

L’alternativa del monorail
Ara que sembla que hi hagi
a tot el mig oest català una
voluntat decidida de tirar endavant la línia ferroviaria entre Barcelona i Lleida, passant
per Igualada, caldrà posar-se
d’acord sobre quin tipus de
tren volem per a aquest trajecte nou de trica. S’ha de
descartar de bell antuvi la idea
d’allargar fins a Lleida la via
mètrica dels Ferrocarrils de la
Generalitat que actualment
arriba fins a Igualada, en no
connectar amb cap trajecte de
la seva mateixa amplada... ni
a Barcelona ni enlloc.
Eliminada aquesta primera possible alternativa, resten
per considerar -dins dels trens
clàssics convencionals- les
amplades espanyola (1.673
mil.límetres) i internacional
(1.435 mm). de cara a enllaçar
directament Barcelona amb
Lleida a través de la variant
Martorell-Igualada-Sant Guim
sembla que hauria resultat millor de fer amb via de 1.673
mm, que és encara la «normal» en el reialme d’Espanya;
però la presència a molt curt
termini de l’AVE a Lleida i a
Barcelona i la progressiva implantació per tot l’Estat
d’aquest servei ferroviari d’alta
velocitat, predisposen a creure
que els més adient seria unir
Lleida-Igualada-Barcelona per

mitjà de la via europea de
1.435 mm.
Cal insistir que això és
referint-se tan sols a equipaments ferroviaris convencionals electrificats que continuaran essent indispensables per
molt de temps degut als problemes energètics derivats del
petroli que no cessaran
d’augmentar, sobetot per qüestions de preu i carestia. No
hi ha -ni hi haurà durant una
bona temporada- cap altre
mitjà de transport que els
guanyi en pla de «metro» regional o bé en el trasllat de
mercaderies a llarga distància.
Aquest sistema esdevé força
eficaç si no s’ambiciona de
superar una velocitat comercial de 200 Km/h.
Per moure’s amb una celeritat molt superior no hi ha
més remei que recórrer a l’ús
del monorail. Però no precisament -per exemple- al famós tren penjat de Wuppertal
(Alemanya) que ben aviat serà
centenari, ni als funiculars
aeris penjats d’un cable i remolcats per un altre cable. No
es tracta de penjar-se sinó de
cavalcar.
I per cavalacar tothom ja
coneix més o menys els monoraïls de l’Expo 92 a Sevilla,
del Disney World d’Orlando
(Florida) o uns quants al Japó.

Els combois circulen muntats
dalt d’una biga prefabricada,
elevada respecte de l’entorn,
per la qual cosa es poden contemplar magnífiques panoràmiques dels parcs visitants.
Però aquests monobiga tampoc no donen opció a córrer
gaire.
Els únics monorails capaços d’assolir velocitats molt
superiors a les de l’AVE o el
TGV o l’ICE o el Tokkaido i
equivalents a les dels avions,
són aquells que cavalquen damunt de coixins d’aire o bé
electromagnètics. L’inconvenient que presenten és el de
trobar-se encara en període
experimenal, però ja han
aconseguit arribar en tots dos
casos als 500 Km/h... amb
moltes possibilitats d’augmentar fins als 1000 Km/h
d’aquí a ben poc temps.
Amb uns hipotètics trens
viatjant sobre coixins aeirs o
electromagnètics a 1000 Km/
h un recorregut BarcelonaIgualada-aeroport de Montpalau-Lleida es podria efectuar
en uns 10 minuts: es faria a
la mateixa velociat el viatge
per terra entre Igualada i un
futur superaeroport de Montpalau que el vol des de Montpalau fins a Tokio, Sidney o
Los Angeles.
Josep Castelltort
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ABOCADOR ARGENÇOLA

Iniciativa està radicalment
contra l’abocador d’Argençola
Maria Dàvila que no es va estar d’ironitzar amb la recent
campanya de les matrícules
del Consell Comarcal «haurien d’haver estat tan ràpids
com han estat amb el tema
dels adhesius CAT. Deixant
de banda -afegia el president
d’Iniciativa per Catalunya- la
barroeria de posar l’anagrama del consell».

Dàvila ironitza
sobre la celeritat
del Consell
Comarcal amb el
CAT i la lentitud
amb l’abocador
JAUME SINGLA

Josep Maria Dàvila, Xavier
Badia, Francesc Viera i Marcel Mateu, (president i regidors d’IC respectivament) varen comparèixer dimarts per
explicar públicament la postura d’Iniciativa per CatalunyaVerds respecte del projectat
abocador d’Argençola.
Ni parlar-ne
Josep Maria Dàvila no vol
ni sentir parlar d’un macroabocador a Argençola «no entrarem a valorar les característiques
tècniques
del
projecte perquè el tema no
és si el projecte és bo o és
dolent, el tema és si a
l’Anoia volem ser l’abocador
de Catalunya».
Segons aquesta formació
l’empresa promotora «actua

Josep M. Dàvila

de mala fe al voler portar el
tema per camins tècnics
perquè volen abusar de la
bona fe de les persones».
Iniciativa per CatalunyaVerds està radicalment en
contra la instal.lació de l’abocador a Argençola: «Estem en
contra de l’abocador i en
contra de la forma de plantejar el tema tant per part del
Consell Comarcal de l’Anoia
i de l’ajuntament d’Argençola com de les empresses
promotores. Un tema d’aquesta trascendència s’hauria d’haver portat amb més
transparència» deia Josep

Obrir un debat
Més en clau constructiva
Iniciativa per Catalunya considera que «a l’Anoia tenim
un problema de tractament
dels nostres propis residus,
això és cert, i per això proposem obrir un debat, des
del Consell Comarcal, amb
participació dels ajuntaments, els partits, els sindicats, les entitats ecologistes
de
la
comarca...
amb
l’objectiu de definir com
hem de resoldre el nostre
problema propi. Nosaltres
no tenim l’obligació de resoldre el problema de l’àrea
metropolitana de Barcelona».
Iniciativa per Catalunya
segueix de primera mà tots els
moviments antiabocador que

es fan a la comarca, ja que
militants de la formació hi són
presents participant-hi directament.
On es tractaran els
residus?
La formació roig-verda,
d’altra banda, considera que
el projecte que l’empresa promotora ha presentat té molts
punts foscos. El primer és que
la meitat de les 300.000 tones de residus que anualment
s’han de dipositar a l’abocador
d’Argençola «han de tenir un
tractament de recuperació
de la fracció orgànica però
només hi ha previst un Ecoparc. On es tractaran els
residus de l’Anoia? Faran un
Ecoparc petitet? es preguntava públicament Josep Maria
Dàvila.
Per això, per la desconfiança que els genera el projecte d’abocador a Argençola
«promourem mocions contràries a tots els organismes
públics on Iniciativa per Catalunya-Verds hi tenim representació: Parlament, Diputació, Consell Comarcal,
ajuntaments de la comarca...
No volem l’abocador».
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El grup
Independent
d’Argençola
recull firmes
El dia 12 d’octubre el
Grup Independent va convocar al poble i va convidar
també als membres del consistori.
El que va ben clar és
que el poble no vol l’abocador (cosa que queda ratificada amb la recollida de
signatures).
El més destacable va
ser quan un veí va preguntar als regidors assistents
(Isidre Davins, Josep M.
Gassó i Ramon Cortés) si
volien l’abocador, la resposta dels tres va ser rotunda:
NO.
Per fi, i davant l’ausència de la nostra alcaldessa,
els dos regidors de l’equip
de govern es varen poder
manifestar. Creiem que no
traicionaran un poble que
en més d’una vegada ha
confiat plenament amb ells
dos per mitjà d’unes eleccions.
L’alcaldessa segueix el
mateix camí que l’anterior
projecte d’abocador, és a
dir, sense donar la cara.
Aquesta vegada ambé se li
suma el regidor Joan Lluís
Palau.
Grup Independents
d’Argençola
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NO SÓN NI UNA NI DUES NI TRES

Carmel.la Planell

Clara Schumann i Wleck,
una artista consumada i
escombrada per l’èxit del
seu marit (I)
Des de la més tendra infància transcorreguda a la
ciutat de Leipzig, aquesta,
amb els anys, admirable,
atrevida apassionada artista, ja va manifestar una inequívoca passió pel món de
la música i molt en particular el seu amor suprem pel
piano. Les mans amorosides
d’un pare aficionat, van
orientar-la envers les seves
primeres composicions que
de bon tros van contribuir a
eixugar moltes llàgrimes a
propòsit de la desgraciada
separació dels seus progenitors. Una infantesa trista i
melanconiosa doncs, per la
pèrdua i el viu record d’una
mare, no van ser amb tot un
gran impediment per a què
ella, un cop complerts els sis
anyets, comencés a treballar
gràcies al seu virtuós domini
del teclat. Amb no més de
nou anys era ja considerada
amb escreix tota una nena
prodigi, un qualificatiu francament merescut -en opinió
d’alguns personatges de
fama de l’època- a mercès
del seu esperit lluitador i excepcionalment sacrificat.
La joventut la va viure, a
voluntat del seu pare, al costat d’un dels grans mestres
de l’època, el gran compositor Robert Schumann, bo i

seguint la pràctica habitual de
concedir proteccionisme a
aquells que hom augurava un
gran futur. Un aparent i noble
mecenatge, expressat particularment en termes d‘amistat,
van abocar-la a l’èxit sense
precedents a l’hora que es va
veure obligada a plantar cara
-amb un gest d’amabilitat com
pocs- a les males llengües
que molt aviat van mal dir
d’unes relacions entre ella i el
seu mestre, les quals durant
molt de temps s’havien mantingut en la simpatia i cordialitat i, molt especialment, atrapades en el sentit del deute a
un pacte familiar. Ara bé, ben
inagurada la seva joventut,
ben aviat va adonar-se que
aquella adoració tan particulr
que sentia pel seu mestre
s’esdevenia dia rere dia, tot
un acte serè i asssossegat
d’enamorament, un enamorament -val a dir- que es veurà
censurat sense pal.liatius per
un pare que -bo i sentint-se
traït- va decidir allunyar-la de
cop i volta de tota relació. Amb
el cor partit per aquesta frustracio i allunyada d’aquell món
de Leipzig, a més va haver de
pair el desegany de veure el
seu pretendent en una situació de compromís amb una
nova promesa. Si l’amor és
immens i realment cura totes

les ferides (?), així és demostra quan ella és capaç
de perdonar el seu enamorat -el seu primer «perdó»un bon dia, anys després
quan tot penedit, retorna i li
jura amb majestuositat solemne el seu gran amor. A
partir d’ara, les relacions entre ells hauran de viure’s en
una total clandestinitat puig
la indulgència i la fanàtica
posició del pare tendien a
provocar una situació de
brutal hostilitat fins al punt
de contribuir a desacreditar
i calumniar públicament a la
propia filla. Tan sols, la condició legal obtinguda a partir de la majoria d’edat va
permetre que un tribunal
concedís una sentència favorable per fer realitat el
matrimoni, en data d’un gloriós dia de setembre de l’any
1839 moment en què complia el seu vintè aniversari.
Aquest tortuós calvari d’un
nuviatge furtiu, amb tot, va
veure uns fantàstics resultat
en a prolífica i fecunda producció musical d’aquell grandíssim compositor a qui ella
va jurar fidelitat i va accedir
al seu segon i gran «perdó»
que la convertiria en acceptar l’única condició social
d’abnegada esposa i mestressa de casa.

Aires sardanistes
Ballades de sardanes
Abrera. Diumenge 22
d’octubre a les 5 de la tarda a
la plaça Rafael Casanova amb
la part musical a càrrec de la
Cobla Ciutat de Manresa.
Badalona. Diumenge a les
12 del migdia a la Rambla
amb la Cobla Marinada.
Sabadell. Diumenge a dos
quarts de 7 de la tarda a la
plaça del Dr. Robert amb la
Cobla la Nova del Vallès
Martorelles. Diumenge a
les 11 del matí a la plaça de
l’Ajuntament, concentració per
dur a terme una curiosa iniciativa: una sardana a cada
plaça del poble. La part musical anirà a càrrec de la Cobla
Banda del Sol.legi Santa Maria.
Aplecs
L’Hospitalet de Llobregat.
XXVI Aplec de la Sardana,
dissabte a les 10 del vespre,
concert a l’Auditori Barradas i
diumenge, Aplec al Parc de
can Buxeres, matí i tarda.
Amenitzat per les cobles Principal del Llobregat, Ciutat de
Cornellà i Ressò.
22 d’octubre, diada dels
socis a Mollet

Aquest diumenge és el dia
dedicat als socis de Tradicions i Costums de la població
de Mollet del Vallès. Per celebrar-ho aquests podran gaudir d’un programa de sardanes durant tot el dia. La festa
començarà a les 12 del migdia
a la plaça de Catalunya, amb
una audició a càrrec de la
Cobla Ciutat de Terrassa, seguida d’una altra ballada a les
5 de la tarda al mateix lloc.
Concursos de sardanes
Diumenge passat, les colles de la nosta entitat van
passar el dia a Terrassa on al
matí van participar al Concurs
de colles, vàlid per al Bàsic
d’Honor de Catalunya. Els Petits Corriols van obtenr el primer lloc de la categoria infantil, a les dues sardanes de
lluïment i Els Corriols van quedar en el quart i cinquè lloc a
la primera i segona sardana,
respectivament, de la caegoria juvenil. A la sardana de
punts lliures, les dues colles
van obtenir el segon lloc de
les seves respectives categories. A més a més Els Corriols
també van encertar i repartir
correctament la sardana revessa del concurs.

Curset intensiu de sardanes per a
adults del Grup Sardanista Montserratí
Els dissabtes 21, 28
d’octubre i 4 i 11 de novembre tindrà lloc el curset intensiu de sardanes per a
adults en el qual hi poden
assistir persones des dels
14 anys fins als 90. A les
classes s’ensenyarà a repartir la sardana.
El curs tindrà lloc a Unicoop Cultural, al carrer de

l’Aurora, 80 d’Igualada de
dos quarts de 8 a les 9 del
vespre. Les inscripcions al
curset són gratuïtes i es poden fer al telèfon 938041833
o bé al mateix curset.
L’activitat és organitzada
pel Grup Sardanista Montserratí i amb la col.laboració
de l’Ajuntament d’Igualada.
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ENTITATS

Creu Roja Anoia afronta una nova etapa, en la
qual serà primordial el suport dels socis
El voluntariat
hi tindrà un gran
paper
J.E.F.

Des del primer d’octubre
Creu Roja Anoia afronta una
nova etapa, en la qual es veu
minvada de la gran font
d’ingressos que suposava
efectuar el transport sanitari,
que ara han perdut per raons
politicoeconòmiques...
Divendres passat, en roda
de premsa informativa, Francesc Xavier Botet, president
de l’entitat, va explicar les línies d’actuació que s’han
plantejat de cara a la nova situació en la qual els socis
seran una part primordial i el
voluntariat hi jugarà un gran
paper.
«Estem davant d’una
nova etapa. Etapa de futur
incert de cara el nou
mil.lenni. Hem hagut de procedir a una reestructuració,
per manca de la, fins ara,
principal font d’entrades.
Volem, però, mantenir i incrementar els serveis socials que fins ara veníem
donant als anoiencs. Ara,
doncs, el soci serà la font
més important dels nostres
ingresos. Ara, la seva col.laboració serà primordial.
Abans era la segona manera de tenir entrades. També,
ara més que mai jugarà un
paper determinant, tot el
voluntariat. Si eren ja importants, ara, ho seran més.
S’ha reduït al màxim el

nombre de professionals en
el nou organigrama de
l’entitat».
Aquest òrgan de govern
està escollit democràticament
per 4 anys. Llavors entre els
seus components s’escull el
president, que, actualment, és
l’esmentat Xavier Botet, continuador d’una nissaga estretament vinculada amb l’entitat,
al qual l’hi ha correspost afrontar aquesta delicada situació,
que ha sapigut encarar, amb
decisió i amb el suport i comprensió de molta gent. La vicepresidència és ocupada per
Pere Peralta i Josep Company, homes de confiança del
president. La coordinació general continuarà en mans de
l’Enric Morist, que té ja una
llarga experiència, ja que ja
fou col.laborador del pare de
l’actual president.
Coordinació general
La coordinació general
comprèn: Relacions institucionals i coordinació amb presidència, coordinació àrees oficina, coordinació tècnica
comarcal, coordinació general
oficina provincial i autonòmica, secretaria tècnica general,
gestió econòmica, magatzem
comarcal, gestió de taller,
gestió del vehicle antena,
manteniment edificis i locals,
cooperació internacional, gestió del personal tècnic, coordinació amb el grup de voluntaris veterans.
Recordem que el magatzem, és el lloc on s’ha centralitzat el dipòsit de tot el material destinat a Kosovo. Ara, per

F. Xavier Botet

cert, ha estat traslladat a la
Pobla de Claramunt per raons
econòmiques. El veterà voluntari Jordi Mòritz, n’és el responsable. Allí hi ha el taller
de reparació de vehicles, el
magatzem general i el vehicle
antena.
La Secretaria tècnica, està
a cura de la Susanna Agramunt, que porta la Gestió
econòmica, la gestió del personal i l’arxiu i secretaria general.
Per assumptes de coordinació amb la comarca es
compta amb Josep Leal.
Àrea d’activitats i serveis
Aquesta té de responsable
a la Carolina Martínez i abraça
les activitats d’infància i joventut (Casal d’infants i joves de
Fàtima, Reforç escolar a Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui,
Esplais a Vilanova del Camí
(2) i Santa Margarida de Montbui, Transport d’Infants, Ges-

tió d’activitats d’estiu, Mercajoc a Igualada i a Vilanova del
Camí,Servei en benefici de la
comunitat, campanyes puntuals, acolliment familiar, campanyes de recollides de joguines), Activitats de gent gran
(Programa de teleassistència
domiciliària, Acompanyament,
animació al centre de dia P.
Vilaseca), Activitats sociosanitàries (Transport adaptat, serveis preventius, actuació
d’emergències), Altres activitats ( Banc d’aliments, programes U.E., Campanyes puntuals, Programes d’atenció i
suport a immigrants, programes de mediació).
Àrea de marquèting i
comunicació
Al front d’aquesta s’hi troba l’Anna Garrido i comprèn
(Captació de fons, comunicació externa i interna, promoció d’empreses, comerços,
Relacions i promoció socis i
sòcies, mitjans de comunicació, suport a la promoció i
esponsorització de campanyes, publicitat i propaganda).
Àrea de voluntariat i
formació
Finalment, aquesta àrea
encapçalada per l’Antoni Pérez. Té a cura l’Àmbit voluntariat (captació de voluntaris,
afiliació, promoció de la vida
associativa), Àmbit de formació i ocupabilitat (Formació
interna, externa i ocupacional,
Plan d’empleo Creu Roja Espanyola, Accions d’ocupabilitat, accions de formació a les
escoles) Àmbit general ( Aten-

ció externa i informació general i Pràcticum).
Botet continuà explicant
com d’ara en endavant, «haurem de vigilar fins l’última
pesseta, cada dia i hem hagut de fer un pressupost
molt ajustat, per tal de poder dur a terme les 34 activitats dels projectes i programes que tenim entre
mans.
Estem il.lusionats en el
d’acolliment d’immigrants i
hem presentat la proposta
que hem generat i creat a
Creu Roja Anoia, sobre la
mediació. Un projecte pilot
i embrionari que ha estat
ben acollit per les esferes
superiors de Catalunya, Espanya i Europa. Es tracta de
mediar amb diferents centres escolars i una mediació
entre parelles divorciades,
establint un espai neutral
per fer les visites dels seus
fills.
Hi
estem
molt
il.lusionats».
Tenen un potencial d’uns
600 voluntaris, que suposen
un actiu constant d’unes 400
persones. «En percentatge
sobre el nombre d’habitants
-continuà dient-nos- anem al
capdavant de Catalunya».
Continuaran fent serveis
d’urgències a l’Anoia Sud, on
diversos ajuntaments han confiat en Creu Roja. El canvi de
professionals ha estat menys
traumàtic del que podia esperar-se. Han estat 10 messos
de transformació i adaptació,
fent un esforç molt gran. S’ha
assolit una transició en termes
acceptables.

