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Per a coneixement general es fa saber que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 16 de 
desembre de 2008, va acordar el següent:

Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries anomenat  “Projecte de restauració de la torre i espais 
annexes dins l’àmbit del Fort de Sant Magí”, redactat per l’arquitecta Laura Marcé Termes, que compta amb un termini 
d’execució de quatre mesos i un pressupost per a contracta de 175.562,84 € sense IVA (203.652,89 IVA inclòs).       

Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que els interessats puguin examinar 
l’expedient al Departament d’Obra Pública, Serveis Municipals i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada (Plaça de Sant 
Miquel núm. 12 de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 15:00 hores) i fer les al·legacions que estimin oportunes.

Tercer. Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició pública el projecte i l’estudi bàsic de seguretat i 
salut es consideraran definitivament aprovats sense necessitat de nou acord.

Quart. Aprovat definitivament, es publicarà l’edicte d’aprovació definitiva al BOP i al DOGC.

Igualada, 17 de desembre de 2008

L’ALCALDE 
Jordi Aymamí i Roca

A 2/4 de 8 del vespre d’avui, dia
19, a l’auditori del Museu de la
Pell d’Igualada, la Fundació Pri-
vada Portal organitza una confe-
rència-presentació del llibre «Els
rebels del benestar. Claus per a la-
comunicació amb els nous ado-
lescents» (Alba Editorial, 2008). 

El conferenciant i autor de llibre
és en Jordi Royo i Isach, profes-
sional expert en l’atenció a joves i
adolescents i els seus principals
comportaments de risc. Tal com
ho descriu en el llibre, «en l’àmbit
familiar, els nous adolescents pre-
senten cinc tipus de conflictes bà-
sics: el baix rendiment acadèmic; la
manca de participació en el reparti-
ment de les tasques domèstiques;
l’exigència desmesurada d’amplis
horaris d’oci i sortides; la negocia-
ció relacionada amb els diners i
amb la seva destinació, i l’excessiva
exposició a formes d’oci paralit-
zant: televisió, mòbil, Internet,
etc.». Complementàriament, i se-
gons dades oficials, el 20 % de l’a-
lumnat té comportaments de risc
i està afectat per diversos tras-
torns, com ara oposicionismes,
dèficit d’atenció, hiperactivitat,
trastorns associats (fòbic, obses-
siu, hipocondríac...), comporta-

ments de risc (drogues, trastorns,
d’alimentació, Internet, joc...),
trastorns límit de personalitat, pa-
tologia dual... La pregunta clau és:
fins a quin punt són reconverti-
bles aquests alumnes que una vi-
sió superficial veu tan sols desmo-
tivats, malcarats, irritables i des-
afiants?

Els beneficis d’aquest llibre són
destinats a la Fundació Privada
Portal, de suport a nois i noies
amb patologia dual i a les seves
famílies. Aquesta fundació, de la
qual són patrons fundadors, entre
d’altres, els igualadins Joan Bios-
ca, Josep Biosca, Jordi Biosca,
Joan Homs, Bernat Biosca, Marta
Valls i Antoni Riera, té com a ob-
jectiu l’ajuda a aquests nois i no-
ies i a les seves famílies, així com
la sensibilització social respecte
d’aquest nou problema emer-
gent.

La presentació serà a càrrec de
l’igualadí Rafael Jorba, periodis-
ta, i Jordi Labòria, president de la
Fundació Privada Portal, ambdu-
es persones d’una llarga i profito-
sa trajectòria professional.
Aquest llibre, indispensable per a
pares i educadors de joves i d’a-
dolescents, estarà a la venda al
mateix auditori al preu de 18 eu-
ros. 

Royo i Isach presenta la
seva obra «Els rebels del
benestar» avui al museu

ARXIU

Royo ha escrit una obra molt útil per afrontar els reptes educatius i d’atenció dels infants

REDACCIÓ
Igualada

Nou premi per a Lleonard del Rio
La setmana passada es va fer públic a Barcelona el veredicte del
V Concurs Literari de Poesia Festa Major de Gràcia 2008. El pri-
mer premi va ser per al poeta igualadí Lleonard del Rio i Camp-
majó amb el treball «La festa major de la Vila de Gràcia».

Fa deu anys que la parròquia de
la Sagrada Família d’Igualada es-
tà agermanada amb la Comuni-
tat do Menino Jesú, al barri de
Manaus, al Brasil, i per aquest
motiu el consell parroquial ha
decidit commemorar-ho amb
una nova empenta econòmica.
Durant aquests deu anys s’han
anat recollint diners que s’han
anat transmetent per conducte
d’una religiosa igualadina allí
destinada, la germana Montser-

rat Vives. Més enllà d’aquestes
aportacions genèriques, s’ha sus-
citat darrerament una necessitat
molt concreta, un pou d’aigua. Es
recolliran donatius a partir d’una
quantitat no gaire elevada per-
què les aportacions tinguin un
caràcter popular. Es poden fer
arribar els donatius a la rectoria
de la Sagrada Família, o bé dei-
xar-los en la caixeta que hi ha a
l’església parroquial destinada a
Manaus. 

La Sagrada Família d’Igualada obre una
campanya solidària amb Manaus
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Per a coneixement general es fa saber que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 16 de desembre 
de 2008, va acordar el següent:

Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries i d’activitats titulat “Projecte bàsic i executiu d’una nau de tallers i 
magatzems per a les brigades municipals de l’Ajuntament d’Igualada”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, que té un 
Pressupost de contracte de 762.872,23 € sense IVA (884.931,79 € amb IVA), i un  Pressupost per a coneixement de l’Administració 
de 765.725,59 € sense IVA (888.241,68 € amb IVA), que es desglossa de la manera següent: 

Pressupost de contracte, ......................................................................... 762.872,23 € 
 (pressupost d’execució material ................................................... 751.996.05 € 
  pressupost de Seguretat i Salut ...................................................... 9.453,49 € 
  pressupost Control Qualitat ............................................................. 1.422,69 €)

Pressupost instal·lació escomesa d’aigua amb comptador per al reg.............. 930,12 €
Pressupost instal·lació escomesa d’aigua per a l’edifici................................... 534,48 €
Pressupost subministra instal·lació escomesa elèctrica................................ 1.388,75 €

*els imports esmentats no inclouen l’IVA, llevat que així s’indiqui expressament.

Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar de l’endemà de la publicació 
de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que els interessats puguin examinar l’expedient al 
Departament d’Obra Pública, Serveis Municipals i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada (plaça de Sant Miquel núm. 12 de dilluns 
a divendres, de les 8:00 a les 15:00 hores) i fer les al·legacions que estimin oportunes.

Alhora, sol·licitar el corresponent informe a la Ponència Tècnica Municipal.

Tercer. Si no es presentés cap al.legació en el període d’exposició pública el projecte d’obres ordinàries i d’activitats, i l’estudi 
de seguretat i salut, es consideraran definitivament aprovats sense necessitat de nou acord, previ informe favorable de la Ponència 
Tècnica Municipal.

Quart. Aprovat definitivament, es publicarà l’edicte d’aprovació definitiva al BOP i al DOGC.

Igualada, 17 de desembre de 2008
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Jordi Aymamí i Roca


