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LES PIULADES 
DE L’ANOIA

Si el motiu de tot és la llibertat, senyor Wert, 
ja ha descobert perquè els catalans demanem 
poder votar. O aquesta llibertat ja no la vol?
21 abril

@LaiaVicens

Sant Jordi, diada del llibre i la rosa. Com cada 
any per aquestes dates, la secció local d’ERC 
d’Igualada surt al carrer. Amb l’arribada de la pri-
mavera, arriben també dues campanyes de proxi-
mitat: una per explicar el nostre full de ruta cap 
a la independència i l’altra per explicar quin és el 
drama dels pressupostos de la Generalitat. Una 
campanya no s’entendria sense l’altra, perquè la 
manca liquiditat de la Generalitat és el resultat 
directe de la nostra submissió  política a l’Estat 
espanyol. I això és tant com parlar de la depen-
dència espanyola dels nostres ingressos. 

En aquests moments el “llibre” és fa més que mai 
símbol del raonament, de la pedagogia, de la con-
vicció... en front de la negació per la negació, de 
la mentida, de la campanya de la por... Per negar 
la democràcia. Perquè el fons de la qüestió és si 
es rebutja la democràcia en forma de consulta, 
perquè el poble lliurement manifesti què vol ser. 
Ara no és el moment dels dubtes ni de les excu-
ses. Sí o sí s’ha de donar al poble l’instrument per 
expressar-se. Idealment amb una consulta, però 
sinó amb unes eleccions plebiscitàries que donin 
la força suficient al Parlament per fer el pas defini-
tiu, com a expressió de la lliure voluntat del poble 
català de ser un Estat. Des d’ERC Igualada treba-
llem amb l’objectiu de l’Igualada pel sí.

Gràcies @AlfredBosch,  @JoanTarda i @Te-
resaJorda per fer sentir allà els greuges que 
patim aquí, estic orgullós de tenir-vos!
11 abril

@JordiCalpeC

Les @JERC_Igualada ens hem apuntat a l’@
EsteladaHumana! Som-hi, el 18 de maig la 
farem grossa a Igualada. Apunta-t’hi!
10 d’abril

@JERC_Igualada

“Espanya només ha posat la segona” no 
esperem que posin la directa #adéuespanya 
#independència
 15 abril

@Daniel1714

Enveja sana cap a Escòcia i llàstima cap a 
Espanya. Ells encara no saben què és la demo-
cràcia #Tenimpressa
1 abril

@AriadnaMonleon
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Mentre la Generalitat de Cata-
lunya està asfixiada per falta 
de liquiditat i supeditada cada 
mes a la hisenda espanyola, qui 
disposa dels nostres recursos, 
el Gobierno de España ens vol 
obligar a acatar un sostre de 
dèficit que és absolutament in-
admissible. Tot i representar el  
35% de la despesa total el go-
vern espanyol només ens deixa 
un 15% del dèficit. Un tracte im-
moral sabent que la Generalitat 
destina gran part del pressu-

post a sanitat, educació i serveis 
socials, pilars bàsics de l’estat 
del benestar. 
A l’exigència d’estabilitat pres-
supostària s’hi sumen un gran 
nombre d’amenaces polítiques, 
econòmiques, culturals i lin-
güístiques. Hem de parlar clar i 
dir que no caldria retallar si ens 
paguéssin la meitat del que ens 
deuen per llei o si ens tornessin 
una quarta part de l’espoli fiscal 
al que ens han sotmès any rere 
any. Ni tampoc si reduïssin una 

setena part la despesa militar 
espanyola o si tanquessin els 
ministeris que ja no tenen com-
petències. 
Abans d’exigir res, el govern 
espanyol ens ha de pagar el 
què ens deu. Ara senyors ja no 
volem ser cornuts que paguen 
el beure, exigim el què ens me-
reixem com a ciutadanes i ciu-
tadans d’un poble que vol ser 
lliure i vol beure’s allò que es 
treballa amb esforç. 

No permetrem que ens imposin ofegar el nostre estat del benestar

Alba Vergés
Presidenta ERC Igualada i diputada 
@AlbaVerges

A Igualada, ja són més de 20 
anys de polítiques de coope-
ració i de treball continuat de 
les entitats i de la Comissió 
d’Igualada Solidària. Ara que 
l’entorn complex ens obliga a 
buscar alternatives per afrontar 
noves realitats, és un moment 
idoni per debatre i actualitzar el 
model de polítiques de coope-
ració que volem fer.

Per això des de la Regidoria de 
Cooperació conjuntament amb 
la comissió Igualada Solidària 
hem fet diferents accions en 
aquest camí. Des del curs de 
reflexió sobre les polítiques de 
cooperació al món local, que 
vam fer el darrer trimestre del 
2012, a càrrec de la Federació 
Catalana d’ONG per al Desen-
volupament, la taula rodona 
‘Cooperació en temps de crisi’ 
amb la participació d’Arcadi 

Oliveras, Lola López i Eduard 
Ballester realitzada a l’Ateneu 
el passat mes de març o diver-
ses xerrades com la feta amb 
Rita Huybens, presidenta de la 
Lliga dels Drets dels Pobles o la 
que es farà properament amb 
l’escriptora algeriana El-Kaissa 
Ould Braham, etc.. Tot això, a 
més, està recollit i concen-
trat en la comissió creada per 
l’elaboració d’un Pla de Coope-
ració Municipal, formada per 
una dotzena de persones de 
l’àmbit de la cooperació a Igua-
lada. N’estic segur que d’aquí 
en sortirà un camí ferm que ens 
permetrà desenvolupar unes 
polítiques de cooperació clara-
ment transformadores.
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“La realitat ens imposa respon-
sabilitat, austeritat i eficiència. 
Tres eixos bàsics que vertebren 
la feina de la regidoria d’acció so-
cial i promoció personal.
Molts dels nostres veïns es 
troben en situacions extremada-
ment delicades, i és per això que 
hem d’esmerçar tots els nostres 
esforços en donar respostes i 
sortides a tota aquesta gent. És 
la nostra feina.”

En l’ajuda a l’escolarització i a la infància s’hi han destinat 
85.300€, 77.200€ en ajudes en l’àmbit de l’habitatge i 116.900€ 
en transport públic. Finalment, s’han aportat 55.000€ al banc 
de queviures d’Igualada i 4.600€ per ajuts farmacèutics o 
d’allotjament d’urgència. Segons el regidor d’acció social, 
Joan Torras: “hem treballat de manera exemplar, transver-
sal i coordinada dins del Pacte Social per Igualada, per tal 
d’oferir el màxim suport a aquells que més el requereixen”.

ES CREA LA TAULA 
CONTRA LA POBRESA

S’està impulsant una Tau-
la contra la pobresa que 
pugui coordinar totes les 
opinions i sensibilitats de 
les entitats socials que tre-
ballen en l’àmbit de la soli-
daritat al nostre municipi.
 
CONTINUÏTAT DE LA 
“PRIMAVERA GRAN”

Després de l’èxit de la pri-
mera edició de la “Primavera 
Gran”, que consta de 10 dies 
d’activitats orientades a la ter-
cera edat i organitzades con-
juntament amb l’Associació 
de Gent Gran, es repe-
tirà  novament aquest any.

PACTE SOCIAL PER 
IGUALADA 

L’ajuda a les famílies en risc 
de desnonament, la mediació 
amb els bancs per renegociar 
les hipoteques, la supressió de 
l’impost per llicències d’obres 
menors, horts socials per sub-
ministrar productes frescos el 
Banc de Queviures, un servei 
públic de bugaderia o un es-
pai d’intercanvi de productes 
de segona mà, són algunes de 
les 14 mesures que preveu el 
Pacte Social per Igualada, con-
sensuat amb diverses entitats 
socials de la nostra ciutat i en-
gegat amb la voluntat de co-
hesionar la societat i dotar-la 
d’eines per fer front a les difi-
cultats econòmiques del país.

“HEM DESTINAT 334.000 EU-
ROS EN AJUTS SOCIALS PER 
LES FAMÍLIES MÉS NECESSI-
TADES DURANT EL 2012”

ES DOBLEN LES AJUDES 
PER COMPRAR LLIBRES 
La regidoria d’acció social ha des-
tinat 80.000 euros a concedir aju-
des per a comprar llibres de text 
pel curs escolar, augmentant 
aquest mateix curs la quantia en 
30 euros respecte els cursos ante-
riors. D’aquesta manera les famí-
lies sol·licitants rebran per cada 
fill o filla 75 euros (enlloc dels 45€ 
d’abans). Aquest curs també in-
trodueix novetats en l’adjudicació 
d’aquestes ajudes, de les que tin-
dran màxima preferència aque-
lles famílies més  necessitades. 

JOAN TORRAS
Regidor d’acció social i promoció personal

@JoanTorras2011
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Vivim en temps de canvis. No 
vivim en un parèntesi que ens 
retornarà a la situació prèvia a 
la crisi. Els vells paradigmes han 
canviat i ens afrontem davant de 
noves realitats que ens dema-
nen diferents accions. Ara és 
moment de treballar plegats, 
buscant el bé comú. I tenim la 
clau per fer-ho possible: la parti-
cipació real i efectiva. Si no som 
capaços d’obrir-nos a la partici-
pació ciutadana, fracassarem.

El passat 1 de març, es va realitzar la 2a edició de la Fira Igd 
Universitària, impulsada pel departament de Joventut de 
l’Ajuntament. Al llarg d’aquesta jornada, més de 1.400 per-
sones van visitar el recinte de l’antic Escorxador d’Igualada. 
La Fira permet conèixer en primera persona l’oferta d’estudis 
superiors de dinou universitats públiques i privades cata-
lanes, vuit centres de formació professional d’Igualada 
i altres municipis, a banda de l’oferta pública municipal.

MIL QUATRE-CENTS VISI-
TANTS CONSOLIDEN LA FIRA 
IGD UNIVERSITÀRIA

ES REUNEIX LA COMIS-
SIÓ DE TREBALL PER 
L’ELABORACIÓ DEL PLA 
DE COOPERACIÓ I SOLI-
DARITAT D’IGUALADA
Des del passat mes de gener, di-
ferents representants de l’àmbit 
de la cooperació i solidaritat 
s’han reunit diversos cops per 
treballar en les bases d’un Pla 
de Cooperació i Solidaritat que 
marqui les línies estratègiques en 
aquest àmbit pels propers anys. 
Una vegada es tingui un primer 
document, es debatrà a la Co-
missió d’Igualada Solidària amb 
l’objectiu de tenir el màxim con-
sens de tots els agents implicats.

JOAN REQUESENS
Regidor de joventut i cooperació
@JoanRequesens
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ÈXIT DE LA TAULA RO-
DONA DE REFLEXIÓ DE 
LA COOPERACIÓ EN 
TEMPS DE CRISI
El passat 21 de març, l’Ateneu 
acollí una taula rodona de 
reflexió de la cooperació en 
temps de crisi amb Arcadi Oli-
veras, Lola Lopez i Eduard Ba-
llester. L’acte organitzat pel 
Departament de Cooperació i 
la Comissió Igualada Solidària 
omplí el teatre durant dues 
hores amb un ric debat sobre 
la cooperació, les desigualtats 
Nord-Sud i com fer-hi front.

LA KASERNA ESDEVÉ PUNT WI-FI GRATUÏT
L’equipament juvenil de la 
Kaserna d’Igualada ofereix 
des del mes de març accés 
gratuït de Wi-fi, connexió a 
Internet sense cables, a tots 
el joves que en vulguin fer 
ús. Amb el nou servei de wi-
fi, el jovent podrà utilitzar els 
seus ordinadors o tauletes 
per connectar-se a internet i 
fer-ho més enllà dels horaris 
d’obertura de l’equipament. 

Amb aquesta mesura es vol 
avançar amb l’accés universal a 
la xarxa i a les comunicacions.

PROJECTE PER MILLO-
RAR EL CONSELL MU-
NICIPAL DE JOVENTUT

El passat 4 d’abril, la convoca-
tòria del Consell Municipal de 
Joves estava enfocada a posar 
les bases per la transformació 
d’aquest òrgan per dotar-lo 
com a una eina real de parti-
cipació. El Consell aprovà la 
creació d’un grup motor que, 
amb l’ajuda d’una tècnica de 
l’Agència Catalana de la Joven-
tut, treballarà per presentar 
una proposta d’un nou òrgan.

LA SETMANA JOVE TIN-
DRÀ 2A EDICIÓ
El Departament de Joventut 
ja ha convocat joves i enti-
tats d’Igualada perquè ela-
borin la “Setmana Jove”. 
Aquest projecte iniciat l’any 
passat dóna al jovent la possi-

bilitat d’organitzar diferents acti-
vitats (artístiques, formatives, de 
lleure, etc.) en el marc estiuenc 
a partir d’un pressupost que es 
posa a disposició i que poden 
gestionar segons les necessitats.
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ALBA VERGÉS
“LA INDEPENDÈNCIA NO ÉS EL FINAL 
SINÓ EL PRINCIPI D’UNA COSA MÉS 
IMPORTANT”.

Marina Llansana
@marinallansana

De totes les entrevistes que 
m’ha tocat fer com a periodis-
ta, en cap havia comprès tant 
la persona entrevistada; amb 
l’Alba Vergés compartim el pri-
vilegi d’haver estat diputades al 
Parlament de Catalunya. Ella hi 
és des del novembre de 2012, i a 
més de representar l’Anoia és la 
portaveu d’ERC a la Comissió de 
Salut. Té 34 anys, és membre de 
La Teixidora i l’ANC, té una ener-
gia desbordant i parla clar com 
l’aigua.

Els representants polítics sou la 
diana de totes les crítiques. Que 
si la poltrona, que si el sou... Què 
els respons, als crítics amb la po-
lítica?

Primer de tot els responc que 
els entenc. Però els demano 
qui hi guanya si la política deixa 
d’existir. Qui és el primer interes-
sat que no existim? Doncs al po-
der econòmic i financer de sem-
pre. Aquell poder que, hi hagi 
qui hi hagi, tinguem el règim que 
tinguem, dictadura o democràcia 
té poder i vol manar. Qui el pot 
controlar? Les lleis, la política. 

La feina de diputada és molt ab-
sorbent. I difícil de conciliar 

amb la vida personal.... Com te’n 
surts, fent de mare i diputada?

Sincerament? Malament. No es 
pot conciliar si no hi ha horari i 
si a sobre l’horari es molt extens, 
de marxar d’hora i tornar tard 
és impossible. No pel Nil, que 
està preciós i creix molt bé, sinó 
per mi, ell encara és molt petit 
i estem organitzats amb el meu 
company i els avis. Algun dia que 
estic a Igualada, li puc donar jo 
el dinar i només això ja salva la 
setmana.

Quins objectius t’has marcat 
per aquesta legislatura? Què 
t’agradaria haver acomplert en 
acabar-la?

L’objectiu principal marcat és 
clar, la independència i la cons-
trucció d’un nou país molt millor 
per a tothom. Si em centro en 
el tema principal que jo porto al 
Parlament, que és Salut, ara que 
està en debat el nostre sistema 
sanitari a causa de les retallades 
i també a causa de les irregulari-
tats en la gestió, vam proposar el 
primer Ple desenvolupar el Pacte 
Nacional de Salut, que va tenir 
consens majoritari.

PÀGINA 6

EL QÜESTIONARI

-Digues un tòpic o una men-
tida que t’agradaria trencar 
sobre el Parlament. 

-En dic dos: que els diputats 
tenim cotxe oficial i Ipad i que 
si no som a l’hemicicle és que 
no estem treballant.

-Dedicar-se a la política impli-
ca gratificacions però també 
renúncies. Quina ha estat la 
renúncia més dolorosa? 

-El temps per poder dedicar a 
la vida personal.

-I la gratificació més gran?

Ser al Parlament en aquest 
moment històric.

-Si  ERC pogués “fitxar” un 
diputat o diputada d’un altre 
grup parlamentari, quin esco-
lliries?

-En Quim Arrufat i ho dic amb 
molt desconeixement tant del 
Quim com de molts d’altres. 

-Quin llibre regalaràs aquest 
Sant Jordi?

-No ho sé, encara no ho he 
pensat, potser el del Vicent 
Partal, A un pam de la inde-
pendència.
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 L’objectiu és tenir el Pacte molt 
treballat, consensuat i que dibuixi 
l’horitzó de futur en un tema de 
país tant important.

Aquesta està sent i serà una legis-
latura històrica, que marcarà el fu-
tur del país. Com es viu des de la 
primera línia?

Jo ho visc molt intensament, 
com suposo la majoria de nosal-
tres. També té l’inconvenient que 
tothom et pregunta coses que a 
vegades no saps. Tenim un full de 
ruta que molta gent es saltaria i ani-
ria de pet al final. La independència 
no és el final sinó el principi d’una 
cosa més important, la plena sobi-
rania és el que ens donarà les eines 
per tenir el país que mereixem i vo-
lem. Hem de fer bé aquest procés 
per poder arribar a aquest principi 
amb el poble català convençut que 
entre tots ho farem i ho farem bé. 

Creus que hi haurà referèndum? El 
guanyarem?

Sí, el primer trimestre de 2014. Sí, el 
guanyarem! N’estic absolutament 
convençuda. Ara bé, hem de pen-
sar dues coses; primer que no ens 
vindrà donat i que ens ho hem de 
treballar, sobretot per convèncer 
els indecisos, i segon que l’Estat es-
panyol ens posarà totes les traves 
que ens imaginem i les que no ens 
imaginem. Potser també caldrà de-
claració del Parlament, eleccions 
plebiscitàries abans de la consulta 
o tot plegat. El que segur que serà 
és que serem escrupolosament de-
mocràtics, ho necessitem pel su-
port internacional.

La gran feina de l’independentisme 
ara és eixamplar la base social pel 
Sí. Com ho podem fer per arribar 
als indecisos, per convèncer a les 

persones que no vénen del catala-
nisme tradicional que amb un Es-
tat propi viuríem millor? 

Parlant clar, molt clar. La gent no 
vol demagògia política, vol saber 
dades i vol saber la veritat. Estem 
treballant molt en una campanya 
que es dirà, “2014 decidim lliber-
tat” on expliquem el col•lapse 
de les finances de la Generalitat, 
l’asfíxia a la qual ens sotmet l’Estat 
espanyol amb la conclusió clara 
que necessitem accelerar el procés 
de transició nacional per poder viu-
re millor.  Aquesta campanya la fa-
rem on cal, que és al carrer, parlant 
amb tothom.

S’està fent, aquesta pedagogia, a 
l’Anoia?

L’estem fent, fem molt sovint pa-
rades informatives al carrer, reu-
nions amb entitats, empreses, per-
sones individuals on els escoltem 
per conèixer quina és la realitat 
d’Igualada i l’Anoia avui, el 2013, i 
els plantegem també com veuen 
aquest futur immediat esperança-
dor. Tenim sorpreses agradables 
amb les opinions que tenen i crec 
que molta gent amb la que parlem 
també es sorprèn perquè potser 
no s’ho havien plantejat. El que 
més m’omple i m’agrada és parlar, 
debatre i discutir amb gent que si 
no fos per això no hauria tingut 
l’oportunitat de conèixer. 

El teu nom sona com a futura alcal-
dable.... T’agradaria ser alcaldessa 
d’Igualada? 

A mi no m’ha sonat mai aques-
ta música, i no m’ho he plantejat 
mai. Dir que no m’agradaria seria 
menystenir l’honor de ser escollit 
per la teva ciutat; no ho puc dir, 
però ara com ara no m’hi veig gens.
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Els dos regidors d’ERC-RCAT tot i no percebre un sou 
per la seva dedicació a les tasques municipals van infor-
mar, en el transcurs del ple municipal del passat mes 
de desembre, de la donació d’una part proporcional de 
les seves retribucions, el que es podria considerar com 
a paga extra de Nadal a entitats socials igualadines.

ELS REGIDORS D’ERC-RCAT FAN DONACIÓ 
DE LES SEVES RETRIBUCIONS A 
ENTITATS SOCIALS

A proposta de l’equip de govern, el regidor d’ERC-
RCAT Joan Requesens va presentar el text de la moció 
d’independència de Catalunya, per la qual “s’insta al Par-
lament de Catalunya a convocar un referèndum sobre la 
independència de Catalunya, i si s’escau, a votar la declara-
ció unilateral de sobirania nacional de Catalunya.” La moció 
també declara la ciutat d’Igualada com a territori lliure cata-
là a l’espera de que el Parlament de Catalunya dicti la legis-
lació aplicable. La moció va rebre el suport d’ERC-RCAT, CiU 
i PSC; amb l’abstenció d’ICV i els vots contraris del PP i PxC. 

IGUALADA ES DECLARA TERRITORI LLIURE 
CATALÀ

L’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada (EEI) i l’Ajuntament 
han impulsat, conjuntament 
amb la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), la creació 
d’un nou màster internacional 
en Enginyeria del Cuir que es 
començarà a impartir a la ca-
pital de l’Anoia el proper curs 
2013-2014.

MÀSTER INTERNA-
CIONAL EN ENGINYE-
RIA DEL CUIR

La Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament d’Igualada 
aborden actualment la rec-
ta final de la redacció de 
l’avantprojecte per al futur 
enllaç que ha d’unir Iguala-
da amb la Ronda Sud, una 
via que ara mateix rodeja la 
ciutat sense accés directe al 
municipi.

L’AVANTPROJECTE 
PER ENLLAÇAR LA 
RONDA SUD 

IGUALADA OFERIRÀ PISOS DE LLOGUER SOCIAL A 
FAMÍLIES AMB POCS RECURSOS
L’Ajuntament i CatalunyaCaixa han signat un acord pel 
qual l’entitat bancària posarà a disposició del Pacte Social 
per Igualada alguns dels seus pisos vacants a la capital de 
l’Anoia, per tal que aquests puguin ser llogats a famílies 
amb pocs recursos que no poden accedir lliurement al 
mercat.
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“Visca Catalunya lliure”, va cri-
dar el senyor Carrasco i Formi-
guera abans que l’assassinessin. 
Fa ben pocs dies va fer 75 anys 
que el van afusellar, era un dels 
fundadors d’Unió Democràtica 
de Catalunya. Avui, si fos possi-
ble, seria impagable un diàleg 
entre el senyor Carrasco i For-
miguera i el senyor Duran i Llei-
da. Què es dirien l’un a l’altre?
L’any que ve en farà 300 que 
els catalans som espanyols per 
la força de les armes. Ells no va 
convocar cap referèndum per 

preguntar-nos si ens faria gràcia 
ser espanyols. Van tirar pel dret, 
com han fet sempre (com el 
genocidi que va suposar el des-
cobriment d’Amèrica) i van sot-
metre Catalunya i concretament 
Barcelona a un setge sense pre-
cedents. Són els mateixos as-
sassins del president Lluís Com-
panys, no ho oblidem, i d’una 
llarguíssima llista de catalans 
que van morir defensant Cata-
lunya. Ara, amb la força de la raó 
que hem tingut sempre, podem 
girar la truita. Podem tornar a 

ser el que érem fins el 1714, ca-
talans i prou. Sense disparar 
un sol tret, almenys nosaltres, 
podem tornar a ser lliures. Tan 
lliures com són i volem que con-
tinuïn essent els nostres veïns 
espanyols. Perquè la llibertat 
és inherent a l’ésser humà i no 
n’hi pot haver cap altre que te’n 
privi. Independència és lliber-
tat, la llibertat de decidir-ho tot. 

Ho decidirem tot!
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Bernat Dàmaso
Membre de l’executiva d’ERC Igualada

 
ERC ANOIA COMMEMORA LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA CA-
TALANA I ENTREGA EL PREMI ESTEL BLANC
El passat divendres dia 19 d’abril, la Federació co-
marcal d’ERC va fer entrega, en la seva novena 
edició, del premi honorífic Estel Blanc al Sr. Josep 
Mª Cugat i Bonet. Aquest premi es va entregar en 
el decurs de l’acte de commemoració de la procla-
mació de la República Catalana. Amb aquest premi 
honorífic, ERC Anoia va voler  reconèixer la dilatada 
dedicació al país i a la llengua catalana del Sr. Cugat.

Prèviament es va presentar el llibre “Esquerra Re-
publicana de Catalunya 1931-2012. Una història polí-
tica”. L’exdiputada Marina Llansana va fer una pre-
sentació de l’autor, el professor Joan B. Culla, i una 

sinopsis acurada del llibre.
Per la seva part el Professor Culla va manifestar el 
seu interès en estudiar la història d’ERC, el partit 
més antic de l’arc parlamentari català.  Aquest in-
terès ve del propi “adn” del partit, un partit diferent 
el qual la militància marca clarament l’esdevenir del 
partit.

Durant la seva exposició, el professor Culla va co-
mentar diverses anècdotes que queden recollides 
en el propi llibre.
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El trajecte Igualada-Barcelona 
s’afegeix a la xarxa exprés.cat, 
una xarxa de reforç en serveis 
de bus a hores punta i amb 
una dotació de 2 nous auto-
busos per aquest recorregut, 
que fan un milió de persones 
a l’any. Aquesta compra de 
nous vehicles anirà a càrrec de 
l’administració i de l’empresa 
Hispano Igualadina-Montbus, 
i de cara a l’any vinent la Gene-
ralitat pagarà tres busos nous 
“sempre i quan les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin” 
(sic), que segur que serà així... oi?
En cas que arribin, m’agradaria 
que Montbus no s’emporti els 

busos nous (i subvencionats per 
la Generalitat) a Galícia i porti 
aquí autobusos amb vora 3 mi-
lions de km (com està passant 
actualment, 3 milions!!!). Vull 
refiar en què la Generalitat es-
tarà alerta perquè aquest espoli 
de busos no es torni a produir. 
Com espero, també, que el Sr. 
Ricard Font, secretari de mo-
bilitat de la Generalitat, vetlli 
perquè el servei sigui, almenys, 
digne. Quan parlo de dignitat 
em refereixo a què funcionin els 
aires condicionats, que cap pas-
satger hagi d’anar dret, que el 
porta-equipatge funcioni, que 
es compleixin els horaris, que 

es compleixin les mesures de 
seguretat (Montbus gestiona 
estacions d’ITV a Galícia...),  i si 
pot ser que no s’incendiï cap bus 
més –almenys amb gent a dins-.
Alerta! No tot són crítiques! Amb 
aquesta incorporació a la xarxa 
exprés.cat els autobusos tindran 
servei wi-fi! Nens, traieu el cava 
i pastetes, s’ha de celebrar que 
la Hispano Igualadina serà la pri-
mera companyia del món que 
oferirà wi-fi i no 
aire condicionat.

País de 
pandereta. 

La (des)vergonya de la Hispano David Prat
Portaveu JERC Igualada

@DavidPrat
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90 PERSONES OMPLEN 
L’ACTE DE LES JERC 
IGUALADA EN MOTIU 
DEL DIA DE LA DONA
Les igualadines Marina Llan-
sana, Mar Aguilera i Cristina 
Domènech van fer els parla-
ments de l’acte del dia de la 
dona que va organitzar les 
JERC Igualada i moderat per 
la igualadina Laura Farreras el 
dia 8 de març. La sala de socis 
de l’Ateneu es va fer petita per 
encabir-hi els 90 assistents. 

LES JERC IGUALA-
DA REPINTEN EL MU-
RAL I LA SENYERA DE 
L’AUTOVIA

EL DIA 27 D’ABRIL, CAP 
A VALÈNCIA! SOM PAÏ-
SOS CATALANS

El passat diumenge dia 21 les 
JERC Igualada van repintar 
el mural independentista i la 
senyera  de l’A-2 a l’entrada 
555, embrutats i tapats amb 
pintades. L’acció es va desen-
volupar amb total normalitat 
i emmarcada en la campan-
ya de treball en pro de la in-
dependència de Catalunya.

En motiu de la commemora-
ció de la batalla d’Almansa, 
les JERC Igualada aniran a la 
manifestació organitzada el 
proper    27 d’abril a València. 
Òmnium Cultural-Anoia i Casal 
la Teixidora d’Igualada organit-
zen autobusos per tot aquell 
que hi vulgui anar. Més infor-
mació a www.lateixidora.cat

Castella 
la Manxa donarà 

1000€ a cada jove que va 
deixar l’ESO si reprèn els 

estudis.

Font: 20minutos.com

Els estudiants 
d’Erasmus d’Andalusia 
reben 600€ al mes i els 
catalans només 200€

Font: lavanguardia.com

El preu mitjà d’un 
curs d’universitat pels 
estudiants catalans és 
de 1423€ i a Andalusia

només 732€. A Cantàbria,
Múrcia o Canàries és

de 1000€.
Font: abc.es

I FINS QUAN HA DE DURAR LA BROMA?
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FRANCESC BÒRIA 
@fcescboria

Un xic més amunt del mapa, 
passada una bona quantitat 
de terra forastera, al nord oest 
d’Alemanya hi trobem un dels 
molts reductes catalans fora de 
les nostres fronteres: un Centre 
Català amb 15 anys d’història que 
es manté ben actiu, a Colònia.
Compta amb socis de totes les 
edats però sobretot amb un en-
torn plegat de catalans que esti-
men i aprecien la nostra cultura 
i la nostra llengua, participant vi-
vament en les activitats.
Precisament aquest cap de set-
mana hem celebrat la diada de 
Sant Jordi. Un centenar de per-
sones, adults i infants catalans, 
espanyols, alemanys i d’altres 
nacionalitats, ens vam reunir diu-
menge per celebrar la diada del 
nostre patró. Grans i petits vam 

gaudir d’un arròs casolà i d’un en-
tretingut sobretaula amb un joc 
de preguntes sobre Catalunya i 
les seves tradicions. A més, nens 
i nenes de totes les edats van 
gaudir amb un taller d’escuts, co-
rones i roses de paper i fins i tot 
reinventant la llegenda de Sant 
Jordi tot jugant amb un dels nos-
tres valors més preuats, la llen-
gua. I és que en el joc i la innocèn-
cia d’aquests infants, el futur de 
la nostra Catalunya tan dins com 
fora de les seves fronteres, passa 
perquè no oblidin aquesta llen-
gua tan pròpia. En plena immer-
sió lingüística en un país forà, els 
infants acaben adoptant la llen-
gua d’acollida en tots i cadascun 
dels petits detalls de la seva vida, 
des de la guarderia a la rutina de 
rentar-se les dents, jugar amb els 

germans o fins i tot adreçar-se als 
pares, i és un procés completa-
ment normal. Famílies mixtes o 
catalanes que creixen envoltats 
de paraules germàniques, inten-
tem que tots trobin al Centre 
Català el mateix suport: fer que 
la cultura i la llengua Catalana, a 
través de les nostres tradicions, 
sigui una realitat dins i fora de 
casa.
Aquesta pinzellada des de la diàs-
pora és només per no oblidar 
que la nostra diada no és només 
una tradició viscuda fora de les 
fronteres, sinó que els catalans 
forans vetllem, i amb orgull, per 
una cultura que malgrat els més 
de mil quilòmetres no ha deixat 
de ser ben nostra.

Sant Jordi a 1400 quilòmetres

LA PLOMA CONVIDADA, DES D’ALEMANYA.
ANNA MARSAL, PERIODISTA.

Aquestes quatre línies voldrien servir de presen-
tació de la plataforma “Igualada Sí”.
A semblança de la plataforma “Catalunya Sí” 
de les últimes eleccions nacionals catalanes, 
per les properes eleccions municipals un grup 
d’independents de diversos àmbits amb relació 
directa amb Igualada i amb ganes de voler millo-
rar la nostra ciutat, voldríem aportar noves idees 
i propostes per tal d’encaminar-nos cap a una 

ciutat socialment més justa i econòmicament 
més sostenible, però sobretot una ciutat més en-
grescadora, creativa, responsable i participativa.

Ens agradaria poder comptar amb gent com tu, i po-
der fer un dia un cafè plegats. Escriu-nos al correu 
igualadaSi@gmail.com a l’atenció de Francesc i 
ens posarem en contacte amb tu.
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