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Celebració de 
St. Cristòfol patró 
dels conductors
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Ha començat 
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Dissabte 10J 
manifestació a 
Barcelona “Som una 
nació. Nosaltres 
decidim”

Pàgs. 28, 29 i 30

Xerrada d’economia 
amb l’especialista 
Santiago Niño-
Becerra

Pàg. 26

Al Castell de La 
Pobla, Anoia Folk

Pàg. 28

Trobada d’esbarts 
infantils a Carme

Pàg. 26

Campionat de 
Catalunya de trial 
4x4 a Conill

Pàg. 41

Els Gegants de La 
Llacuna a Brusel.les

Pàg. 14

Al Parc de Valldaura, del 
handbol al volei

L’espai de sorra habilitat al Parc de Valldaura del barri de Fàtima, aco-
llia el passat cap de setmana la competició estiuenca del torneig de 

Handbol Sorra Ciutat d’Igualada amb 12 hores ininterrompudes d’activi-
tat esportiva. Ara des de demà i fins diumenge serà el torn de la competi-
ció de voleibol.  Pàgs. 38 i 41

Per als joves: Música, nits 
i festivals 

L’Anòlia a Igualada, el Festival The Lemon Day a Capellades i el concert 
jove a Montbui, configuren el panorama musical d’aquest cap de set-

mana de juliol. La música i els joves també van ser protagonistes a La Sala 
amb la Festa del Mestissatge i el Certamen de Grups d’Igualada, concurs 
que va guanyar el grup local Faèrica.   Pàgs. 19, 21 i 27

Un tram de l’antiga A-II prova 
pilot per a carril bici

Els onze quilòmetres que separen Jorba de Santa Maria del Camí, ja 
es poden fer pel carril bici que s’ha habilitat al voral de l’antiga N-II. 

Es tracta d’una prova pilot de la Generalitat, en aquest tram de carre-
tera que li va ser traspassada des del Ministeri de Foment. Aquests vials 
tenen actualment un trànsit molt pacificat i es pot compartir perfecta-
ment l’espai, amb vianants i ciclistes.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, 
va fer-ne la inauguració oficial.   Pàg. 7
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D’INTERÈS 8 de juliol de 20102

FARMÀCIES DE TORN

SANTORAL
Avui dijous dia 8: St. Adrià III. St. Eugeni III. Sts. 

Àquila i Priscil.la. Dia 9: Sta. Verònica. Mare de Déu 
Reina de la Pau. St. Ciril. Sta. Anatòlia. Dia 10: St. 
Cristòfol. Sta. Amèlia. Stes. Rufi na i Secunda. Dia 11: 
St. Benet, patró d’Europa. Sta. Olga. St. Pius I. Dia 12: 
St. Joan Gualbert. St. Paulí. Sta. Marciana. Sta. Epi-
fana. Dia 13: St. Enric. Sts. Joel i Esdras. Sta. Sara. St. 
Anaclet. Dia 14: St. Camil de Lel.lis. St. Francesc So-
lano. Sta. Adela. Dia 15: St. Bonaventura. St. Pompili 
Ma Pirrotti.

Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de 
l’endemà. A partir de les 12 de la nit caldrà adre-
çar-se, amb la recepta corresponent, a la Policia 
Local.

Avui dijous, dia 8: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 9: Verdés, Soledat, 119.
Dia 10: Del Pilar, c/ Comarca-Mestre Montaner.
Dia 11: Pagès, Pau Muntades, 54. 
Dia 12: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 13: MR Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 14: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 15: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
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La batukada omple els carrers de 
Vilanova 
La Setmana de la Joventut de 

Vilanova del Camí va tancar 
diumenge amb un dels actes més 
participats de la festa d’enguany. 
La batukada, una original cerca-
vila en la que hi van participar 
fins a set colles, va convidar als 
vilanovins i vilanovines a sortir al 
carrer i a prendre part de la festa. 
Més d’un centenar de persones va 
seguir la cercavila que va sortir des 
de l’Espai Jove i va acabar a la pla-
ça de Can Papasseit, però van ser 
moltes més les que van participar 
sortint a les finestres i els balcons. 
L’èxit d’aquesta iniciativa, que la 
regidoria té clar que repetirà l’any 
vinent, la tenen, segons explica 
la regidora d’Educació, Joventut 
i Solidaritat, Vanesa González, 
les colles que hi van participar i 
que van aconseguir implicar tam-
bé al públic. González ha volgut 
reconèixer el treball desinteressat 
de la majoria dels grups com els 
locals: moltaXamba Camp del Rei 
i els Gegants de Vilanova, que van 
demostrar una vegada més el seu 
bon saber fer. També van partici-
par a la batukada les colles comar-
cals dels Trabucaires d’Igualada, 

els Falcons de Piera i la Muntanya 
Blava, la colla de geganters i tabals 
de Castellolí. La cercavila va comp-
tar també amb l’animació del grup 
Escarabelos, amb l’home bala i dos 
clowns molt especials i els ritmes 
de la banda Ektomba.

Altres actes de la Setmana de 
la Joventut també han tingut bo-
na acollida com la sessió de di-
vendres del Festival de Música In-
dependent que es va fer al Parc 
Fluvial. També van aplegar força 
gent les activitats programades a 
la piscina municipal i el torneig de 
cartes màgic. Tot i així, la regidora 
assegura que no s’han complert 

les expectatives de l’organització i 
es mostrava especialment decepci-
onada per la manca de públic du-
rant la tarda d’skate, una activitat 
que s’havia programat a petició 
d’un grup de joves usuaris de l’Es-
pai Jove.

La participació dels joves du-
rant aquesta setmana monogràfi-
ca ha induït a la regidoria a plan-
tejar-se possibles modificacions en 
la seva planificació. La regidora 
valora un canvi de dates de cara a 
la propera edició per no coincidir 
amb altres actes juvenils organit-
zats a la comarca.

L’Educoteca s’acomiada fins després de 
les vacances
L’Educoteca del Mercat de Sant 

Hilari es va acomiadar dels 
infants el passat dissabte amb 
diferents activitats centrades en el 
món de les motos. Una pila de jocs 
de cucanya i altres entreteniments 
van entretenir la quitxalla a l’ex-
terior del mercat mentre els pares 
i mares feien les seves compres 
tranquil·lament. 

L’Educoteca del mes ha estat 
una iniciativa dels comerciants del 
mercat amb l’objectiu de promo-
cionar-ne el comerç i dinamitzar 
la vida del mercat municipal. Els 
nens i nenes han gaudit des del 
passat mes de febrer, gràcies a l’as-
sociació de lleure infantil i juvenil 
Endinsa’t, d’aquestes activitats que 
s’han fet el primer dissabte de ca-
da mes. Les sessions han permès 

als més petits descobrir diferents 
oficis com el de decorador, el d 
jardiner, fuster, cuiner, socorrista o, 
aquest darrer, el de motorista.

L’Educoteca del mes farà unes 
merescudes vacances però ja es-
tan programades les sessions del 
segon semestre. El 2 d’octubre la 

quitxalla tindrà l’oportunitat els 
detalls de fer de constructor. El 6 
de novembre s’endinsaran en el 
món dels pintors i la darrera sessió 
de l’any servirà per conèixer una 
professió, gairebé en vies d’extin-
ció, la de sastre i la modista.

Primera Assemblea General de DECIDE a 
Vilanova del Camí
Després que el passat 22 de 

maig DECIDE, (Derecho, Ciuda-
danía y Democracia) es presentés 
públicament a la societat vilanovi-
na, el dissabte 3 de juliol els seus 
afiliats es van reunir per celebrar 
la primera Assemblea General, que 
va servir per constituir la que serà 
durant els pròxims tres anys la Jun-
ta Executiva del partit municipal 
vilanoví. 

Un total de vint-i-cinc afiliats 
van participar als comicis on, per 
llistes obertes, van poder escollir els 
candidats. 

Carlos Bolaño, veí de Vilanova 
del Camí de 43 anys i tècnic electri-
cista de professió, agafarà el relleu 
de la presidència, que fins ara se 
n’havia fet càrrec, de forma provi-
sional, la regidora no adscrita del 
consistori vilanoví, Imma González. 

La nova executiva comptarà 
també, entre d’altres, amb Maria-
no Ortiz, que serà el nou Secretari 
General; Alejandro Merino, que ja 
actuava com a portaveu i que va 
ser ratificat per al càrrec; Antonio 
Calvache, que portarà les Relacions 
Institucionals; Antonio Delgado les 
Finances; Tina Fernández la secreta-
ria de Ciutadania i Medi Ambient, i 
Imma González la secretaria d’Acció 
Política.

Bolaño es va comprometre a 
treballar per a la nova formació i 
perquè aquesta sigui l’alternativa 
política als partits tradicionals que 
existeixen a Vilanova. 

A partir de setembre, DECIDE 
començarà el procés per realitzar 
les eleccions també pel mateix siste-
ma de llistes obertes, de la que serà 
la llista de candidats a les eleccions 
municipals del 2011. C/ COMARCA, 64 • IGUALADA • TEL. 93 803 77 97 • MÒBIL 620 213 718
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El cost previst de l’obra és de 398.000 euros

La Diputació de Barcelona 
lliura a Veciana el 
projecte del nou edifici de 
l’ajuntament 

La Diputació de Barcelona, a tra-
vés de la seva Àrea d’Infraes-

tructures, ha lliurat a l’ajuntament 
de Veciana el projecte executiu 
per a la construcció del nou edifi-
ci de la casa consistorial d’aquest 
municipi. El cost previst és de gai-
rebé 400.000 euros, i els terminis 
d’execució de l’obra, de 10 mesos. 

La nova casa consistorial serà 
un edifici funcional i versàtil que 
permetrà millorar el servei a la ciu-
tadania i facilitarà la realització de 
tot tipus d’actes cívics a la sala de 
plens: conferències, cursos, expo-
sicions, projeccions... fins i tot fora 
de l’horari d’obertura de l’equipa-
ment.

L’edifici, de planta baixa i dues 
plantes pis, estarà ubicat al carrer 
Afores, des d’on s’accedirà a l’ofici-
na d’atenció ciutadana. Disposarà 
també d’un accés complementari i 
independent a la sala de plens, en 

planta segona, des de l’actual pla-
ça de l’Ajuntament. Serà un edifici 
totalment accessible, tant per la 
seva ubicació com per la seva con-
figuració interna.

El nou equipament tindrà les 
façanes de pedra i quedarà ple-
nament integrat al nucli antic del 
poble. L’actuació intervé també 
en l’actual mur de contenció de 
la placeta del carrer Afores, inte-
grant-lo parcialment com a balcó 
de la casa consistorial. 

Serà un equipament energèti-
cament molt eficient, que aconse-
guirà reduir el consum energètic 
en un 62% respecte el d’un edifici 
estàndard. El seu consum anual 
s’estima equivalent al de només 
8 llums de carrer, i la reducció 
d’emissions de CO2 associada a 
l’edifici és de 5 tones/any de CO2, 
equivalent a la combustió anual 
de 3 automòbils.

Assemblea anual d’AESCO 
(Associació d’Empresaris de Santa Coloma 
de Queralt)

El passat divendres 11 de juny va 
tenir lloc l’assemblea anual de 

l’Associació d’Empresaris de Santa 
Coloma de Queralt (AESCO).

Amb el missatge “Ara més que 
mai cal avançar junts”, el presi-
dent de l’associació va iniciar l’ac-
te, que també va comptar amb 
la presència de l’alcalde Ramon 
Borràs i la secretària general de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, Àn-
gels Chacón.

A més d’exposar l’estat de 
comptes, la memòria d’activitats 
i propostes de futur, durant l’as-
semblea van resultar reescollits 
els següents membres de la Junta 
Directiva: President, Santiago Fi-
gueras (Plasfi); vicepresident: San-
tiago Trull (Grup Trumes); tresorer: 

 Jaume Vila (Vigerm); secretari: 
Josep Bergadà (Grup Hormipresa); 
vocals: Josep M. Gassó (Excavaci-
ons Gassó) i Santiago Berenguer 
(Coperal); adjunt: Gumersind Par-
cerisas; secretari administratiu: 
Ricard Plaza.

AESCO és una associació ad-
herida a la Unió Empresarial de 
l’Anoia , amb la qual es volen se-
guir desenvolupant línies de col.
laboració. 

En la cloenda que va realitzar 
l’alcalde de la vila va reiterar el 
suport de l’Ajuntament al teixit 
empresarial, valorant especialment 
la necessitat que les empreses de 
Santa Coloma puguin continuar 
generant riquesa .

La Diputació aprova dues 
inversions a Tous i l’Alta 
Anoia
La Diputació de Barcelona, en el 

marc del Pla de concertació de 
la institució, ha aprovat 16 noves 
actuacions per import de 5,8 mili-
ons d’euros per a projectes locals 
d’inversió en equipaments cultu-
rals i esportius, infraestructures, 
i promoció econòmica i turística 
local.

A la comarca de l’Anoia es 
veurà beneficiat el poble de Sant 

Martí de Tous, amb un ajut de 
220.000 euros per a desenvolu-
pament de millores i reformes de 
zones esportives. 

També el Consorci de Promoció 
Turística de l’Alta Anoia, amb un 
suport de 200.000 euros, impulsa 
obres d’adequació del Centre de 
Desenvolupament Turístic d’aques-
ta zona.
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Els anoiencs passen la selectivitat 
amb un 6,3
El nombre d’estudiants anoiencs 

aprovats per la Selectivitat s’ha 
quedat per sota la mitjana cata-
lana. Dels 394 estudiants que s’hi 
van presentar en van aprovar 370, 
el que representa el 93,91%. En 
canvi, a Catalunya, és del 94,4%. 
Els joves anoiencs es van presentar 

a les proves amb una nota mitjana 
d’expedient d’un 7,13. En canvi, a 
la selectivitat, la mitjana de qua-
lificació va baixar fins al 6,30, una 
tendència que es repeteix al con-
junt català.

L’anoienca que ha obtin-
gut més bona nota en les proves 

d’accés a la universitat ha estat la 
igualadina Èlia Bosch i Borràs amb 
un 9,30. L’alumna ha cursat el bat-
xillerat Científic a l’Escola Pia i ha 
decidit estudiar Ciències biomèdi-
ques a la Universitat Autònoma.

Èlia Bosch i Borràs, 
de l’Escola Pia d’Igualada, amb un 9,3, 
nota més alta de l’Anoia
L’Èlia Bosch i Borràs és una igua-

ladina que quan nasqué els 
seus pares, Jaume Bosch i Seroles 
i Maria Dolors Borràs i Fillat, vivi-
en al Passatge de la Tossa, molt 
a prop de la redacció de L’Enllaç. 
És néta del nostre col.laborador 
Sebastià Borràs i Guadalaviart.

L’Èlia obtingué un 9,30 de mit-
jana en les proves de selectivitat 
d’enguany per a l’accés a la Uni-
versitat, nota que ha resultat ser la 
més alta de la comarca de l’Anoia. 
Per aquest motiu li serà lliurada 
la distinció que atorga el Depar-
tament d’Innovació, Universitats 
i Empresa als estudiants amb mi-
llor nota en l’acte que tindrà lloc 
el proper 26 de juliol al Palau de 
Pedralbes de Barcelona.

La seva vida estudiantil ha 
transcorregut per les aules de l’Es-
cola Mowgli, després per l’Escola 
Anoia i el batxillerat a l’Escola Pia, 
per decisió personal, escollint la 
branca científica. Com a futur es 
planteja cursar estudis de ciències 
biomèdiques a la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Ha simultanejat els estudis amb 
els de l’Escola de Música d’Igua-
lada i forma part, com a violista, 
de la Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia. També ho ha fet compati-
ble amb el ball a l’Agrupació Fol-
klòrica Igualadina.

L’haver puntuat més de tot 
l’Anoia l’ha sorprès, tota vegada 
que no té afany de protagonisme i 
procura passar-ho el més discreta-
ment possible.

Hem parlat amb ella i ens ha 
explicat com viu aquest moment.

- Un 9’3 a la selectivitat et fa 
sentir...?

- Orgullosa de la feina feta, 
contenta, satisfeta.

- Podem dir que ets una bona 
estudiant?

- Suposo que sí, tot i que no 
m’agrada que m’ho diguin; jo no 
faig res d’especial: estudiar no 
és un sacrifici, m’agrada saber i 
aprendre.

- Com has viscut els teus estu-
dis de Batxillerat?

- Ha estat dur, especialment 
2n de batxillerat. Vaig començar 
il·lusionada i amb por..., després 
la il·lusió ha anat superant la por. 
Al llarg d’aquests dos anys he anat 
descobrint el meu interès per la 
biologia; en començar batxillerat, 
volia estudiar un grau de fisiote-
ràpia i, poc a poc, la biologia ha 
anat apareixent com a una opció 
més clara. La meva intenció és fer 
Biomedicina a la UAB.

- L’Èlia no només ha estat es-
tudiant de batxillerat, també ha 
estat estudiant de música: la viola 
i la ciència es poden compaginar?

- M’agrada la música, tot i que 
no a nivell professional: durant 
l’últim curs el temps dedicat a la 
música ha anat disminuint a favor 
del temps dedicat al batxillerat. 
Però tinc un deute amb la música: 
amics, l’ambient de l’escola i, so-

bretot, m’agrada tocar en orques-
tra, sentir tot el que s’està tocant i 
pensar que jo en formo part...

- Com has viscut la selectivi-
tat?

- Ja amics i la meva germana 
m’havien dit que allò realment im-
portant era el batxillerat: fent un 
bon batxillerat, la selectivitat no 
havia de suposar cap problema... i 
ha estat així. Això no treu que vis-
qués amb una mica de nerviosisme 
els dies previs.

- Un somni per al futur? Ara 
comences una nova etapa, com 
imagines que pot acabar?

- M’encantaria que acabés en 
l’àmbit de la investigació... però 
ves a saber.

- Quin balanç fas de la teva 
estada a l’Escola Pia?

- Estic molt contenta. No esta-
va previst que vingués a aquesta 
escola, però vaig venir a veure-la, 
durant la Jornada de Portes Ober-
tes, i em va agradar per l’atenció 
rebuda, les explicacions, els seus 
laboratoris i la possibilitat de fer-
hi pràctiques. Balanç? He après, 
he estat molt bé, he trobat bons 
companys i companyes...

Èlia, enhorabona!

El Consell d’Alcaldes de l’Anoia es va 
celebrar a Montserrat

Infraestructures viàries 
i electricitat centren la 
jornada

El Consell d’Alcaldes, que va 
tenir lloc dimecres de la set-

mana passada, amb la presència 
d’una vintena d’alcaldes i regidors, 
va celebrar-se de manera extra-
ordinària a Montserrat. Amb això 
el Consell Comarcal volia “reivin-
dicar” la part de muntanya que 
pertany a l’Anoia, concretament 
al municipi de El Bruc, que es de 
gairebé el 25%.

La jornada va tenir un caire de 
treball i cultural. Així, tots els as-
sistents van trobar-se a les 10h del 
matí a Monistrol de Montserrat 
des d’on, acompanyats per Josep 
Sinca, director general de la Fun-
dació Abadia de Montserrat, van 
agafar el cremallera que els va 
portar fins al Monestir. 

El temes tractats van ser el Pla 
Especial d’Incendis Forestals que 
va comptar amb la presència de 
Carles Llussà, director del Serveis 
Territorials de la Catalunya Cen-
tral, el Pla nacional d’impuls de 
la seguretat TIC a càrrec de Jordi 
Batlle, responsable de ciutadania 
i administració local del CESICAT, 
la compra agregada d’electricitat 
a través del Consorci de Desen-
volupament Local de l’Agència 
Catalana de Municipis que va ser 
comentat per Anna Mochales, cap 
dels serveis jurídics de l’ACM i va 
tancar la sessió, el director general 
de carreteres, Jordi Follia, que va 
explicar l’estat de les infraestructu-
res viàries a la comarca.

Seguidament els representants 
anoiencs van ser rebuts pel Pare 
Abat de Montserrat, Josep Maria 
Soler, que va els donar la benvin-
guda a l’Abadia i va felicitar a l’ens 

anoienc per l’iniciativa de realitzar 
el consell d’alcaldes a Montserrat.

També es va aprofitar la visita 
per signar el conveni de col.labo-
ració entre el Consell Comarcal de 
l’Anoia i la Fundació Abadia de 
Montserrat, 2025. El conveni té 
per finalitat ajudar a l’Abadia a 
mantenir, promocionar i fomentar 
tots aquells valors més propis del 
Monestir i del Santuari, com són 
ara els socials, culturals i els eco-
lògics en benefici de les persones 
o entitats. 

Car Service

Mecànica
Electricitat
Electrònica

Novetat:
adaptació de vehicles 

per a tot tipus 
de minusvalies

TALLERS FERMI VALLS, S.L.
C/ Alemanya, 33 nau 3 - IGUALADA

Tel. 93 803 10 78
Fax 93 804 02 38

E-mai.fermivalls@telefonica.net
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Molt interès per la 
successió familiar

Organitzat per la Confedera-
ció de Comerç de Catalunya i 

Igualada Comerç UBIC es va cele-
brar el passat dia 30 de juny una 
xerrada sobre Empresa familiar, 
amb el títol “Mecanismes per pla-
nificar la seva successió i garantir 
la seva continuïtat”. La jornada es 
va celebrar al local social d’Iguala-
da Comerç UBIC.

El ponent, Llorenç Maristany, 
amb un ampli currículum (Doctor 
de dret, Auditor de Comptes, Màs-
ter en fiscalitat, Llicenciat en Cièn-
cies Econòmiques i Empresarials, 
professor de fiscalitat per ESADE i 
professor del col.legi de Censor Ju-
rats de Comptes de Catalunya), va 
desenvolupar de forma molt ame-
na i senzilla i amb un vocabulari a 
l’abast de tothom, la problemàtica 
jurídica de les empreses familiars, 
explicant que s’entén per empresa 
familiar, la relació de la família 
amb l’empresa, titularitat i con-
trol de l’empresa per part de la 
família, com preparar la successió, 
quan plantejar-se la successió i una 
bona planificació successòria. Va 
fer incís en un bon protocol famili-

ar i tots els seus aspectes legals així 
com el consell de família. 

No va passar per sobre de fer 
un repas dels impostos que tenen 
un impacte directe en la tributa-
ció de la família i els mecanismes 
d’optimització de la tributació i 
de la salvaguarda del patrimoni. 
Va ser molt explícit explicant en el 
tema herència o donació i alterna-
tives d’una bona planificació.

Finalment i en relació al procés 
successori i altres aspectes civils, va 
fer referencia a les capitulacions 
matrimonials, bens privatius en so-
cietat de guanys, els mecanismes 
existents a l’hora d’orfenar la suc-
cessió, elaboració d’un testament 
que respecti la voluntat de l’em-
presari i aspectes fiscals a tenir en 
compte.

En resum, una magistral xer-
rada de la que tots els assistents 
varen sortir més que satisfets per 
la informació, molt planera i ente-
nedora, que varen rebre.

A petició de tots els assistents 
es programaran més xerrades per 
aprofundir en els conceptes ex-
posats.

Masquefa aprova un pressupost que 
conté la despesa i manté l’esforç inversor
Els polítics i càrrecs electes de l’Ajuntament es rebaixen un 15% 
les retribucions

El darrer ple de l’Ajuntament 
de Masquefa va aprovar un 

pressupost per al 2010 que fa un 
exercici de contenció de la despe-
sa, al mateix temps que garanteix 
els serveis als vilatans i la realit-
zació d’importants inversions que 
milloraran la seva qualitat de vida. 
Els polítics i càrrecs electes donen 
exemple amb una rebaixa del 15% 
de les seves retribucions

Aprovat amb els vots a favor 
de l’equip de govern (CiU i PP) i 
d’ERC, i amb els vots contraris del 
PSC i l’Entesa per Masquefa, el 
pressupost d’aquest 2010 ascen-
deix a 18.741.638 euros, un 3,3% 
menys que el de l’any passat. Els 
números del 2010 destaquen per 
la contenció de la despesa que 
aplica l’equip de govern, que no 
va sotmetre el pressupost al ple, 
el 17 de juny, fins que no va tenir 
tancat el pressupost del 2009 amb 
un detallat estudi de totes les des-
peses.

Amb aquest exercici de con-
tenció es vol donar resposta a l’ac-
tual situació de crisi econòmica i 
també al ‘handicap’ que suposa 
que l’estat hagi retallat en més 
d’un 10% les aportacions als ajun-
taments i hagi aprovat la pujada 
de l’IVA (del 16 al 18%) a partir 
d’aquest juliol.

Retallada en les 
retribucions dels 
polítics

Per aconseguir aquest estalvi 
l’equip de govern ha aplicat di-

verses mesures. Entre aquestes 
destaquen les sensibles rebaixes 
en les factures que s’ha negociat 
amb els principals proveïdors de 
l’Ajuntament. També s’ha retallat 
en un 10% el sou del personal 
eventual. 

A més, els polítics i càrrecs 
electes s’apliquen també una re-
tallada del 15% de mitjana en 
les seves retribucions a partir del 
mes de juny, tot i que en el cas 
de l’única regidora que tenia de-
dicació completa al Consistori, M. 
Àngels Font, aquesta rebaixa és 
molt superior i se situa per sobre 
del 50%. Així, passa de cobrar 
35.000 euros anuals bruts a co-
brar-ne 14.875. 

Per als dos representants 
municipals amb dedicació par-
cial, l’alcalde Xavier Boquete i 
el regidor Carles Mernisi, la re-
ducció és del 15%. Boquete pas-
sa de 19.500 euros anuals bruts 
a 16.575, i Mernisi de 6.000 a 
5.100.

Els regidors de l’Ajuntament 
veuen també reduïdes les seves 
retribucions en un 15% per as-
sistència als plens (de 100 euros 
a 85), a les juntes de govern (de 
100 a 85), a les juntes de porta-
veus (de 50 a 42,5) i a les comissi-
ons informatives (de 50 a 42,5%). 

També als cinc grups amb 
representació al Consistori se’ls 
rebaixen les retribucions en un 
15% (que passen de 100 euros 
per grup i 50 per regidor a 85 per 
grup i 42,5 per regidor). Igual-
ment, els quatre alcaldes de barri 

passen de 100 a 85 euros per as-
sistir a les juntes mensuals. 

L’Ajuntament també aplicarà 
la retallada del 5% en el sous del 
personal funcionari decretat pel 
govern de Madrid.

Més de 10 milions i 
mig en inversions

Tot i  el complex context 
econòmic actual, el pressupost 
manté un important esforç in-
versor per a aquest 2010, amb 
un capítol d’inversions previstes 
de 10.646.996 euros. Bona part 
de les quals són possibles gràcies 
a les subvencions que l’equip de 
govern ha aconseguit d’altres ad-
ministracions. Aquests ajuts s’han 
de destinar forçosament a la rea-
lització d’inversions. 

En total es preveu fer més 
d’una trentena d’ inversions 
al centre urbà, les urbanitzaci-
ons i La Beguda, algunes de les 
quals ja són una realitat. Entre 
les inversions destaquen especi-
alment el nou Centre d’Atenció 
Primària (2.443.730,84 euros), 
les obres d’urbanització a Can 
Valls (2.086.830,49 euros), la in-
fraestructura elèctrica per al 
nou polígon del Clot del Xarel.
lo (1.361.485,62 euros), la prime-
ra fase del nou parc urbà a la 
Font del Roure (603.110,34 eu-
ros), el nou Casal de Joventut 
(461.586,17 euros) o l’ampliació 
de la llar d’infants de La Beguda 
(385.000 euros).

Castellolí i Jorba rebran ajuts del 
programa Viure al Poble per reactivar 
l’economia i evitar el despoblament 
dels municipis més petits 
El Departament de Governació 

i Administracions Públiques ha 
seleccionat 28 projectes d’arreu de 
Catalunya en la segona edició del 
programa Viure al Poble, destinat 
als municipis petits, amb menys 
de 2.000 habitants, que requerei-
xen una atenció especial i hagin 
presentat projectes per afavorir la 
instal.lació de nova activitat eco-
nòmica i iniciatives emprenedores 
que permetin la dinamització i el 
desenvolupament dels municipis 
de les zones rurals.

Dijous passat, la Subcomissió 
de Règim Econòmic del Departa-
ment de Governació i Adminis-
tracions Públiques va resoldre la 
convocatòria i es van seleccionar 
set projectes de la demarcació de 
Girona, sis de la Catalunya Central, 
quatre del Camp de Tarragona, 
quatre de Lleida, tres de l’Alt Pi-
rineu, dos de les Terres de l’Ebre i 
dos de Barcelona.

A  la  demarcac ió  de  la 
Catalunya Central, Governació ha 
seleccionat sis municipis perquè 
realitzin els seus projectes en el 
marc del programa Viure al Poble, 
entre ells dos anoiencs:

- Castellolí rebrà 715.000 euros 
per a les actuacions de regene-

ració urbana i promoció turística 
d’espais naturals.

- Jorba rebrà 436.586 euros per 
al projecte de dinamització turísti-
ca de Jorba amb el camí de Sant 
Jaume i el Castell de la Frontera.

El conseller de Governació i 
Administracions Públiques, Jordi 
Ausàs va valorar que “Viure al Po-
ble és un exemple més de les polí-
tiques que impulsa Governació per 
a la cohesió social i la vertebració 
territorial, en aquest cas pensat 
per evitar el despoblament de les 
zones rurals del país a partir de 
la creació de noves expectatives 
laborals i econòmiques”.

El Fons europeu de desenvo-
lupament regional (Feder) apor-
ta 12.292.671 euros del total de 
13.521.938 euros d’aquesta con-
vocatòria del programa Viure 
al Poble. Governació hi aporta 
1.229.267 euros, el 5% de la des-
pesa subvencionable total. Els mu-
nicipis seleccionats realitzaran una 
despesa mínima de 600.000 euros 
i màxima de 1.300.000 euros. El 
cofinançament màxim és del 55% 
de la despesa subvencionable. 
D’aquesta manera, els municipis 
s’han de fer càrrec com a mínim 
de finançar el 45% del cost de l’ac-
tuació.

Acollirà espais escènics, biblioteca, escola 
de música i sala d’exposicions

La Diputació de Barcelona 
lliura a l’ajuntament de 
Montbui el projecte del 
nou centre cultural 
La Diputació de Barcelona, mit-

jançant la seva Àrea d’Infraes-
tructures, ha lliurat a l’ajuntament 
de Santa Margarida de Montbui 
el projecte executiu del nou Cen-
tre Cultural d’aquesta població de 
l’Anoia, que té un pressupost pre-
vist de 8.394.000 euros. 

L’objectiu del projecte és el de 
construir un centre cultural per 
ampliar l’oferta d’activitats cultu-
rals, escèniques i de lectura al mu-
nicipi i al seu entorn, apropant la 
cultura a tota la ciutadania. L’equi-
pament inclou:

- 2 espais escènics: sala polivalent 
de 396 localitats i sala de petit for-
mat de 101 localitats. Aquests espais 
permetran realitzar actes de tipus 
molt divers: teatre, concerts, confe-
rències, convencions, cinema, etc.

- 1 biblioteca, amb 136 punts 
de lectura i 32 punts de consulta 

informàtica, i 2 places de biblio-
bús.

- 1 escola de música amb 6 au-
les (3 són insonoritzades, 1 poliva-
lent i 2 de teoria).

- 1 sala d’exposicions.
- 1 cafeteria
L’edifici optimitza la gestió 

interna a través d’un únic vestí-
bul que l’organitza, tot i que ca-
da equipament disposa dels seus 
accessos independents de servei. 
L’edifici és de planta irregular i 
s’adapta a la forma del solar. L’edi-
fici aconsegueix una reducció del 
consum energètic del 50,5% res-
pecte un edifici estàndard, i la re-
ducció d’emissions de CO2 anual 
associada a l’edifici és de 178 tones 
de CO2, equivalent a la combustió 
anual de 296 automòbils o a l’ab-
sorció anual de 8.900 arbres.

VENDA
Meitat indivisa

FINCA URBANA DE 400 m2
c/ Vilanova, 21 – COPONS

Raó: Jordi 666 334 802
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El conseller Nadal visita el nou carril 
bici, prova pilot a l’antiga N-II
El conseller de Política Territori-

al i Obres Públiques, Joaquim 
Nadal, va visitar dimarts d’aquesta 
setmana la remodelació de l’antiga 
N-II entre Jorba i Santa Maria del 
Camí, tram on la carretera com-
parteix el trànsit rodat dels cot-
xes amb un carril bici apte per a 
ciclistes i vianants, degudament 
independitzat. Aquesta actuació 
ha estat possible per l’actual paci-
ficació de trànsit de la zona, trànsit 
que absorbeix l’Autovia.

Els treballs han permès millorar 
i adaptar la carretera, traspassada 
pel Ministeri de Foment a la Gene-
ralitat. Es tracta d’una prova pilot 
que vol ser referència d’altres ac-
tuacions, a mida que es vagin recu-
perant d’altres trams de carretera 
arreu del territori català.

Aquesta actuació abasta un 
tram d’11,3 quilòmetres i ha comp-
tat amb una inversió de 3,1 MEUR.

El DPTOP i el Ministeri de Fo-
ment van signar la tardor de 2007 
un conveni pel qual el Ministeri 
traspassava al DPTOP 71 quilòme-
tres en diversos trams de l’antiga N-
II que, arran de l’entrada en servei 
de l’autovia A-2, han perdut la seva 
funcionalitat de llarg recorregut.

El punt de trobada amb les 
autoritats per conèixer sobre el 
terreny aquest nou carril bici, va 
ser just el nucli de Santa Maria del 
Camí, i no va ser escollit perquè sí, 
sinó que segons el conseller Nadal, 
i en una confessió particular va 
destacar la tria del lloc com “una 
mania” ja que sempre que passava 
per aquest indret el meravellava 
l’església romànica tan a peu de 
carretera i que sempre admirava 
tot passant.

Van acompanyar Joaquim 
Nadal, l’alcalde de Jorba, Josep 
Ma. Palau, i l’alcalde de Veciana, 
Jordi Servitge; va disculpar la se-

va absència l’alcalde d’Argençola 
Ramon Cortés. Acompanyaven la 
comitiva política veïns dels pobles 
i demés d’altres autoritats de la co-
marca. També hi va ser present el 
Director General de Carreteres que 
va fer les explicacions pertinents 
dels detalls de les obres.

Les obres
Els treballs han consistit en la 

reordenació de la calçada per tal 
d’establir dues seccions diferencia-
des: una per als vehicles de motor i 
una altra per als ciclistes i vianants. 

La secció per als vehicles està 
formada per dos carrils de circula-
ció de 3,25 metres d’amplada i la 
de ciclistes i vianants consta d’un 
carril d’entre 2,5 i 4 metres d’am-
plada, pavimentat amb aglomerat 
vermell per tal de diferenciar-lo. 
Ambdós espais estan separats per 
una barrera de protecció revestida 
de fusta per tal d’integrar-la millor 
en l’entorn.

Aquesta secció se segueix en els 
primers set quilòmetres, entre l’ini-
ci de l’actuació, a Santa Maria del 
Camí just en una àrea de descans 
– pícnic degudament habilitada, 
i la baixada al riu Anoia. A partir 
d’aquesta zona, i per evitar el cre-
uament amb la carretera C-1412, 
el carril bici se separa del traçat de 

l’N-II al llarg d’1,3 quilòmetres.
A continuació, segueix un tram 

urbà que transcorre per la traves-
sera de Jorba en uns 770 metres. 
Finalment, el carril-bici torna a 
separar-se de l’N-IIa i discorre pel 
vial local de Sant Genís fins a la 
rotonda de l’enllaç amb l’A-2, a la 
sortida Jorba est.

Una de les actuacions singulars 
de l’obra se situa a l’altura del pont 
del Ganxo, a uns 1,5 quilòmetres 
abans del nucli urbà de Jorba. A 
aquest pont, que té 7 metres d’am-
plada i 96 metres de longitud, s’hi 
ha adossat una estructura metàl.
lica en voladís. D’aquesta manera, 
s’ha guanyat l’espai necessari per 
al pas del carril bici tot respectant 
el pont, amb voltes de pedra.

D’altra banda, el carril bici cre-
ua el riu Anoia dos cops, mitjan-
çant dues passarel.les d’estructura 
metàl.lica i paviment de fusta, de 
22 metres de longitud i 2,5 d’am-
plada cadascuna.

A la travessera de Jorba, que 
té 770 metres, s’ha format un vial 
lateral de 100 metres amb zona 
d’aparcaments, s’han dut a terme 
plantacions d’arbrat i s’ha instal.
lat enllumenat. També en aquesta 
travessera s’ha disposat la parada 
d’autobús, una a cada costat del 
tronc de la carretera.

Montserrat Mateu 
encapçalarà la 
candidatura pròpia 
d’ICV-EUiA a Igualada

El divendres dia 2, i en l’assem-
bla del grup d’ICV-EUiA a Igua-

lada, es va aprovar per unanimitat 
que Montserrat Mateu sigui la per-
sona qui encapçali la seva llista a 
les properes eleccions municipals.

Després de prendre la decisió 
de concórrer a les properes elecci-
ons en solitari, ICV ha vist necessa-
ri començar a treballar ja en el seu 
nou projecte i per això ha anome-
nat a qui serà la seva cap de llista. 
Amb l’elecció de Montserrat Ma-
teu, ICV aposta per l’experiència 
i la continuïtat d’un projecte de 
ciutat. El bagatge de la candidata i 
el seu perfil de dona, mare, treba-
lladora i compromesa amb la seva 
ciutat, fan de Mateu el perfil de 

candidata més fidel a la ideologia 
de l’esquerra verda.

La gran vinculació al partit i 
la seva implicació en el projecte 
de l’Anoia i de Barcelona, fan de 
la candidata la millor opció pel 
projecte d’ICV-EUiA a Igualada. 
Després de 12 anys com a regi-
dora a l’Ajuntament d’Igualada, 
Montserrat Mateu identifica el 
nou projecte d’autonomia i expe-
riència de la nova candidatura en 
solitari del partit.  

Per la seva part, Montserrat 
Mateu, agraïa el suport dels seus 
companys de partit i afegia que 
“no ha estat una decisió fàcil, l’ac-
tivitat política suposa un sacrifici 
de la vida personal”.
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ELS PETITS ANUNCIS

Per incloure el teu anunci en aquesta secció, 
cal que t’adrecis al Passatge de la Tossa, 8 - 3r d’Igualada.

* PIS D’ESTUDIANTS A 
BARCELONA. 4 habitacions, 
ascensor, cuina nova, 80 m2, sol 
tot el dia. Zona València - Aragó. 
L2 Metro. Telèfon 646 532 715 
(vespres).

* ES VENEN CADIRES DE 
FUSTA natural plegables, noves, 
i TAULES I CADIRES de bar. En 
perfecte estat. Telèfon 660 017 
654.

* SALA DE BALL EN TRASPÀS, 
en ple funcionament (500 m2). 
Preu molt interessant. Telèfon 
629 57 94 10.

* S’OFEREIX UNIVERSITÀRIA 
de 22 anys, amb experiència, 
per fer CLASSES DE REPÀS. 
Tels. 93 804 00 56 - 615 703 684 
(Mariona).

* NOIA de 16 anys, responsable, 
S’OFEREIX COM A CANGUR per 
a les tardes de juliol. Telèfon 630 
24 45 31.

* GANDIA - Construccions i 
reformes. Pressupostos sense 
compromís. Tel. 649 57 73 48.

* SOLUCIONO PROBLEMES 
D’ORDINADORS: Mòdems, 
windows, internet, impressores, 
escàners, tot en portàtils de totes 
les marques, disc dur, gràfi cs, 
CD-DVD, so, ADSL, LAN, routers. 
20 anys d’àmplia experiència. 
Telèfon 669 21 84 26.

* ATENCIÓ!: Reparació, 
muntatge i manteniment de tot 
tipus i marques d’ASCENSORS 
I MUNTACÀRREGUES. Rebaixi 
la seva quota actual i obtingui un 
bon servei. Sol.liciti pressupost 
i veurà les nostres ofertes 
per a comunitats, empreses 
i particulars. Servei per a tot 
Catalunya.  Telèfon 630.076.279.

* ES TRASPASSA ROSTISSERIA 
a Capellades, en ple 
funcionament, per no poder 
atendre. Ingressos demostrables. 
Tel. 676 387215.

* ES LLOGA, per setmanes, 
APARTAMENT petit per a 2-3 
persones, al Port d’Aiguadolç 
(SITGES). Primera línia, tocant 
a la platja, aire condicionat i 
aparcament inclòs. Tels. 93 804 
21 72 - 677 052 989 (trucar tarda 
o vespre).

* VENC CASA DE POBLE a 
Sant Martí de Tous. Telèfon de 
contacte: 93 809 63 92.

* RENTEM NÒRDICS, 
EDREDONS, MANTES... Rentem 
individualment i amb aigua. 
Estem al c/ França, 14 (costat 
Buff) - Pol. Industrial Les Comes. 
Bugaderia Soler. Tel. 696 07 06 
08.

* NETEJA D’ESCALES, 
OFICINES, etc. A PREUS 
ASSEQUIBLES. Informi’s. Tel. 
610 906 733.

* ES VENEN, juntes o per 
separat, DUES PLACES 
DE PÀRQUING al Passeig 
Verdaguer. Molt a prop dels 
jutjats. Interessats trucar al 
telèfon 696190643.

* PASSEGEM GENT GRAN amb 
mobilitat reduïda o nul.la. Preu 
econòmic. Domicili i residències. 
Tel. 610 906 733.

* ENSENYEM A COSIR a nenes 
i nens a partir de 6 anys. Preus 
econòmics. Horari de 5 a 7 de la 
tarda i dissabtes al matí. Telèfon 
686 346 322 (Maria).

* SENYORA CATALANA amb 
experiència S’OFEREIX PER 
CUIDAR persones grans i nens. 
Tel. 93 806 82 29.

* ANGLÈS. Professor nadiu i 
diplomat. Experimentat, amb 
més de 25 anys. Classes per a 
directius, adults i joves. Grups 
de 4 alumnes o individuals a 
convenir, tots els dies inclosos 
els dissabtes. Tel. 93 803 74 57.

* GRAN OFERTA DE SAL per a 
descalcifi cadors d’aigua. Tipus:
- Tac Saldosa de Navarra.
- Ametlla Regemia 25/15.
- Ametlla Calino Sal. Com.
- Ametlla Torremar. Sal.
A 6’60 euros (IVA inclòs). Pes 
sac: 25 Kg. Trasllat inclòs. 
Tel. 608 949 966.

Calbó demana al govern 
parlar i dialogar sobre 
el nou POUM amb els 
ciutadans
Pere Calbó, Portaveu del Grup 

Municipal del Partit Popular de 
Catalunya a l’Ajuntament d’Igua-
lada, davant de les manifestaci-
ons de l’Alcalde d’Igualada envers 
el POUM i les properes eleccions 
municipals, ha manifestat que 
“demostren de forma clara que 
el Partit Socialista i ICV mai van 
tenir una voluntat real de diàleg 
i no estava disposat a modificar 
la seva proposta de POUM. Ni la 
tenia abans ni la té ara, després de 
conèixer com ha acabat el procés.”

Calbó ha manifestat que “exi-
gim al Partit Socialista i ICV que 
deixi el ressentiment per no haver 
pogut aprovar la seva proposta de 
POUM. Els reclamem que miri en-
davant, pel futur de la ciutat. No 
es poden tancar en banda.”

El Portaveu popular ha asse-
nyalat que “tenim per endavant 
una mica més de dos anys per en-
cetar un procés de diàleg amb el 
conjunt de ciutadans i entitats que 
els representa. Un temps suficient 
per analitzar i debatre amb pro-
funditat el POUM que necessita 
Igualada. És més el Partit Popu-
lar d’Igualada, en el marc del Ple 

Municipal, ja va proposar la crea-
ció d’un consell assessor urbanístic 
amb aquesta finalitat d’acord amb 
l’article 8.2 de la Llei d’Urbanisme 
i 24 del Reglament que la desen-
volupa. És un marc idoni per tre-
ballar en positiu per a la ciutat.”

Calbó ha manifestat que con-
trasta l’actitud del Partit Socialista 
i ICV amb la mantinguda l’Associ-
ació d’afectats pel POUM. Mentre 
el Govern Municipal no ha facilitat 
públicament la viabilitat de les ac-
tuacions proposades en el POUM 
–ni als ciutadans ni als grups mu-
nicipals-, la referida Associació ho 
facilita de forma clara i sense em-
buts.

Finalment, ha reclamat “més 
diàleg per dotar-nos del POUM 
que necessitat Igualada. I cal as-
senyalar que el Partit Socialista i 
ICV alguna responsabilitat duen 
tenir en el procediment d’aprova-
ció del POUM. Quan hom es tanca 
en banda i només accepta que pu-
gui ser aprovada la seva proposta, 
és molt difícil que pugui assolir 
un posicionament majoritari en la 
ciutat.”

El diaca Mn. Antoni 
Monclús s’acomiada de la 
parròquia de Fàtima

El mes de febrer ja va sol.licitar 
al senyor bisbe de Vic aquesta 

renúncia, motivada pels 10 anys 
que porta a la quasi parròquia de 
Fàtima i per la seva edat, a la ratlla 
dels 79 anys.

Va aclarir, igual que ja ho va 
transmetre al Senyor Bisbe, que 
continuaria la seva tasca diaconal 
a la parròquia de Sant Maure com 
també al lloc que puntualment el 
necessitin.

El seu adéu va ser molt emo-
tiu, l’Antoni va dir que va ser molt 
difícil arribar a aquesta església 
doncs substituïa, d’alguna manera, 
a Mn. Gregori que va ser molt esti-
mat i la seva absència va ser molt 
dolguda.

Fent referència a l’Evangeli del 
dia, va dir que tots estem inscrits 
en el cel i que això comporta mol-
ta responsabilitat davant les per-
sones que, com Jesucrist, les hem 
d’estimar i ajudar, nosaltres hem 

de ser un bàlsam, un medicament, 
una mà amorosa per tots els que 
ens necessiten. 

Va acabar amb unes paraules 
d’agraïment a la comunitat parro-
quial i els va demanar que igual 
que ell, junt amb la seva esposa 
Núria, tindrà sempre un raconet 
en el seu cor per a totes les per-
sones que han conegut en aquest 
barri durant els 10 anys, també de-
sitja que elles destinessin una part 
del seus cors al record per a ells. 

Va expressar el seu últim desig: 
una pau, un amor i una concòrdia 
per a tos els veïns del barri i que 
recordin que, com una cursa ci-
clista, els participants sempre han 
de buscar una arribada final i que, 
per arribar-hi, mai es pot tornar 
enrere. 

Les seves paraules van ser re-
budes amb un fort aplaudiment.

Els veïns del Ptge. La Tossa – C/ Bruc 
recuperen les festes del barri
El barri igualadí del passatge de 

la Tossa – carrer del Bruc ha 
recuperat, el passat cap de set-
mana, la festa veïnal, festa que 
ha tingut una gran participació i 
una millor organització per part 
del grup de joves que ha elaborat 
un seguit d’actes ben diversos per 
fomentar la participació familiar.

Així la festa començaria dissab-
te amb l’engalanament del carrer i 
parament de taules per poder fer 
el sopar de carmanyola, on tots 
els veïns van portar-se l’àpat per 
compartir amb els veïns. Per ame-
nitzar la vetllada es va organitzar 
un bingo popular amb premi per 
al guanyador que va ser la jove 
Carina Gras.

La festa va continuar fins les 
dues de la matinada gràcies al ball 

amb la música en directe del Me-
xicanito.

L’endemà diumenge continuava 
el programa d’actes amb activitats 

dirigides a la quitxalla; la pluja que 
va caure a mitja festa, no va impe-
dir fer la sessió de contes a càrrec 
d’Anna Garcia; l’escenari: un garatge 
del carrer. La festa es va reprendre 
després de la pluja i van continuar 
els jocs i l’animació infantil tot arro-
donint-ho amb una xocolatada amb 
coca i melindros en la que s’hi van 
aplegar fins a 200 persones. La tira-
da de bitlles catalanes va tenir com a 
guanyadors pare i filla de la família 
Canals i el sorteig de la panera va 
premiar a Montse Soler.

Una sorollosa traca i la pluja 
de confeti van tancar la festa d’en-
guany. 

Remarcar la bona organització 
dels Animan’s que sembla ja estan 
“contractats” per tornar-hi l’any 
vinent.
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Si som capaços de patrocinar l’espectacle més gran 
del món, ¿com no hem de ser capaços d’oferir-te un 
gran finançament?

Emissions de CO2 (gr/km): Gamma i10: 114-139. Gamma i20: 109-135. Gamma i30: 115-152.

Només el Patrocinador 

de l’espectacle més gran, 

pot oferir-te una 

Tarifa Plana per a cotxes.

quotes.

Ens acompanyes?

Exemple de finançament per als modesl i10 1.1 GL Classic, i20 3p 1.2 L Classic AA Key, i30 1.4 CVVT Classic. PVP a la Península i Balears: i10 (8.087 euros), i20 (9.490 euros), i30 (11.760 euros). Inclou IVA, transport i impost de matriculació, descompte promocional i aportació del concessionari. No inclou el Pla 2000E. 96 quotes de 99 
euros. Entrada: i10 (9,72%: 785,68 euros), i20 (23,06%: 2.188,68 euros), i30 (37,91%: 4.458,68 euros). Comissió d’apertura 2% (146,03 euros) i comissió d’estudi 1% (73,01 euros). Import total finançat: i10 (10.508,72 euros), i20 (11.911,72 euros), i30 (14.181,72 euros). TIN: 6,85%, TAE: 7,96%. Oferta realitzada per Cofiber Financiera, 
E.F.C.S.A. RBE 2150/10.  Vehicles mostrats: i30 Style, i20 Comfort i i10 Comfort amb equipament opcional. Gamma i10: Consum mixt (l/100 km): 5-5,9. Gamma i20: Consum mixt (l/100 km): 4,2-5,8. Gamma i30: Consum mixt (l/100 km): 4,3-6,2.

C/ Gran Bretanya, 11 - Pol. Les Comes - Tel. 93 801 77 17 - IGUALADA
Ctra. de Vilanova a Sitges, km. 42,3 - Pol. Vilanoveta - Tel. 93 814 34 04 - SANT PERE DE RIBES / VILANOVA

C/ Castellet, 6 - Pol. Av. Tarragona - Tel. 93 817 34 84 - VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Ctra. Nacional 340, km. 1.187 - Tel. 977 66 77 60 - EL VENDRELL

 CIUTADANA DEMPEUS  Maribel Nogué i Felip

Una sorpresa renovada
Enfilem la carretera que ens permet veure un sol que acaba el seu dia caient damunt 

uns camps que han donat la collita reglamentària als qui els conreen en aquesta part 
de la Segarra Anoienca, dita també Alta Anoia. Un sol que ens enlluerna, sí, però que 
aviat ens mena a tocar de l’eix transversal, vorejant-lo i passant dues vegades per sota 
d’aquesta via de connexió ràpida entre les comarques centrals.

Aviat identificarem, a la dreta, l’arbreda que ens condueix indiscutiblement a Sant 
Pere Sallavinera on, com cada any, l’organització d’aquest esdeveniment de les Nits Culturals ens rep i ens 
orienta on podem deixar el vehicle dintre aquell indret habilitat per acollir la munió de visitants que ens hi 
donem cita, en un ambient que ja s’ha fet familiar.

Va entrant la nit mentre arri-
bem on comença la Baixada Martí 
i Pol, just on hi ha el rètol que 
mostra la gran estima que el po-
ble palesa al malaurat poeta del 
poble que havia assistit més d’una 
vegada a unes nits que no va dub-
tar en qualificar de màgiques. De 
fet, enguany hi era també present 
Montserrat Sanz, la que va ser la 
seva companya. 

És que la màgia envaeix real-
ment tot l’entorn, des de l’acurada 
il·luminació dels arbres que voreja 
el riu, així com també els matolls 
ornamentats amb begònies i d’al-
tres flors, donen llum i color a un 

pas vestit en catifa vermella on els assistents accedeixen a l’entrada al recinte d’aquella plaça empedrada, de 
meravellosa acústica, que ens sorprèn any rere any per la seva bellesa. Sembla de conte però el paisatge és 
real.

En el marc d’aquest increïble escenari natural, el poeta Miquel Desclot tornava a mostrar-nos la seva 
saviesa musical il·lustrant-nos didàcticament sobre les obres que conformaven el concert del divendres en la 
quinzena edició de les Nits. Perquè quinze són quinze, com diu en la presentació del programa Miquel Des-
clot, que va tenir unes paraules de reconeixement per als promotors de les Nits. Una iniciativa desvetllada i 
empesa brillantment per en Blai Puig i en Jaume Tubert. Una idea que és un veritable regal per a la comar-
ca i que, un cop absents de Sant Pere Sallavinera, el poble es va proposar de continuar tirant-la endavant 
passant per dubtes, vacil·lacions i fins i tot errors. Era qüestió de recollir aquella llavor que havien plantat 
perquè en sortís un arbre que madurés i fruités durant molts anys amb plena vitalitat. Aquest és el mèrit de 
l’actual equip organitzador, el d’haver sabut sospesar-ho i aspirar, sense por, a millorar l’experiència.

El cel s’anava tenyint de color de nit, alguns estels s’havien afegit al voltant d’unes 300 persones que 
s’havien aplegat cada nit i que es delectaven amb les obres de Mozart, Robert Schumann i Gabriel Fauré que 
Claret Piano Quartet va ser capaç de trametre’ns tota la bellesa d’aquesta música tan singular. De fet, aquest 
és un dels objectius perseguits pels organitzadors, apropar la música al poble perquè la puguin conèixer i 
que, sobretot la gent més gran, pugui evitar de desplaçar-se per tal de gaudir de la peculiaritat de la música 
en directe i despertar-ne la seva estima.

Amb un temps que amenaçava pluja però que es va dissipar, els infants van gaudir del concert pensat per 
a ells i que es duu a terme el dissabte a la tarda. S’hi congreguen totes les famílies de l’entorn, i la mainada 
ja n’espera la coca del berenar.

La particularitat de la “Gala de Tenors” del dissabte a la nit, tal com va anunciar Miquel Desclot, va ser 
que els instruments que feien servir per oferir-nos el concert eren les pròpies veus de cada un dels tres can-
tants. Conjuntament o per separat, León de la Guardia, Àlex Vicens i Josep Fado, acompanyats del piano 
per Ricard Estrada, ens delectaven amb un repertori qualificat i popular. Les seves veus envaïren el recinte 
d’àries d’òpera i cançons populars en una exquisida interpretació curulla de sensibilitat en un tot integral de 
l’expressió de si mateixos.

Tan sols una òliba trencava el màgic silenci d’aquestes nits, però no hi dissonava pas. El més segur és 
que també s’havia volgut sumar 
a la bellesa dels sons més sublims 
que sonaven a la plaça. Tot ple-
gat feia que ens retrobéssim un 
any més amb aquest esdeveniment 
únic que, a cada edició, assoleix de 
renovar la nostra capacitat d’ad-
miració i sorpresa per a gaudi dels 
assistents. Felicitats per aquests 15 
anys. 

 maribelanoia@gmail.com

“Una lliçó de democràcia”, 
el documental de 
la consulta sobre la 
independència a Igualada
Una doble crònica audiovisual que es pot 
veure per internet

IGDecidim i Aixina Produccions 
han editat “Una lliçó de demo-

cràcia”, un documental que per-
met reviure amb imatges la con-
sulta sobre la independència 
celebrada a Igualada el passat 
25 d’abril. En gairebé quaran-
ta minuts, aquest vídeo de Dan 
Ortínez també aborda les diferents 
onades que aquest moviment per 
l’autodeterminació ha organitzat 
al Principat.

Presentat en un acte d’agraï-
ment als centenars de voluntaris 
d’IGDecidim, el vídeo es pot veure 
de franc per internet a l’adreça 
http://vimeo.com/12974154 o bé 
a la web d’IGDecidim www.igde-
cidim.cat. Alhora, tothom qui en 
vulgui una còpia en DVD es pot 
adreçar al cafè de l’Ateneu Igua-
ladí (c. St. Pau, 9), a la taverna El 
Clot del Clos (c. del Clos, 32), o bé 
pot demanar-lo a comunicacio@
igdecidim.cat

Una doble crònica
Més de 7.500 igualadins, el 

23,3% dels 32.243 que estaven cri-
dats a les urnes, van participar en 
la consulta sobre la independència 
organitzada per IGDecidim, on el ‘sí’ 
va guanyar amb el 94,83% dels vots.

El 25 d’abril va ser, però, la 
cloenda. La ciutat va viure durant 

mig any una mobilització excepci-
onal de la societat civil. Més enllà 
de la xifra final de participació, 
IGDecidim destaca que “centenars 
de voluntaris i adherits van en-
fortir la participació democràtica i 
van ratificar la centralitat del dret 
a l’autodeterminació”.

A més, aquest documental 
també és una crònica del movi-
ment de les consultes sobre la in-
dependència arreu de Catalunya. 
Els politòlegs Raimundo Viejo 
i Jordi Muñoz analitzen l’abast 
d’aquesta mobilització, que va néi-
xer a Arenys de Munt (Maresme) el 
passat 13 de setembre, i el contrast 
amb la desafecció envers la políti-
ca tradicional. Precisament, quan 
l’autonomisme és més qüestionat 
que mai, com ha ratificat la recent 
sentència o retallada de l’Estatut.

El documental compta també 
amb les intervencions de diferents 
personalitats que van participar 
en actes públics d’Igdecidim, com 
són el sociòleg Salvador Cardús, 
l’alcalde d’Arenys de Munt Carles 
Móra, l’escriptor Matthew Tree, 
l’historiador Pep Cruanyes i l’actriu 
igualadina Lloll Bertran. A més, 
recull el punt de vista dels obser-
vadors internacionals que van ser 
presents a Igualada durant la jor-
nada electoral.
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Núria Hoja i Carretero
Directora de la Llar d’Infants Municipal L’Espígol

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal
expressen el seu dol.

NÚRIA HOJA CARRETERO

Tants bons moments, tants records,

tantes vivències plegades,

sempre amb els infants al voltant,

amb la teva força per tirar sempre endavant,

amb alegria i il.lusió,

sempre et recordarem des de

“LA LLUNA”.

5 - 7 - 2010

MOVIMENT FAMILIAR
Baptismes
Aina, Rosa, Natàlia Pérez Roca, filla d’Ivan i Judit; Helena Giménez 

Mayoral, filla de Francisco i Aida; Roger, Salvador, Francesc Puig i Gil, 
fill de Ramon i Judit; Jana Casado Montellà, filla de Xavier i Carolina; 
Araya González Abad, filla de Xavier i Cristina; i Dúnia-Maria Gil Mazi, 
filla de Tomàs i Soundouss.

Han rebut la Confirmació
Camila Fernanda Aguilar Leiva, Marta Badal Cogull, Sara Biosca 

Caro, Montserrat Bover Farré, Maria Casanellas Casanovas, Laia Castro 
de la Cortina, Cristina Figuerola Pola, Laia Marcet Clares, Maria Mo-
reno Ortega, Berta Pujol Mediano, Kira Vilamajó Grau, Marta Torras 
Vives, Bernat Garcia Roca, Pol Garcia Turmo i Laia Xicola Albarran.

Matrimonis
Jonathan Márquez Romero amb Maria-Asunción Climent Castells; 

Antonio Lopez Reyes amb Susana Ramírez Solís i Enric Solà López, 
amb Núria Solà Salas.

Defuncions
Ana Raja Méndez, de 96 anys; Ramona Prat Dalmases, de 92 anys; 

Francisca Alemany Cabrera, de 98 anys; Montserrat Farrés Puiggròs, de 
58 anys; Eusebi Talón Méndez, de 86 anys; Dolores Garcia Domínguez, 
de 83 anys; Alfons Costa Puiggròs, de 98 anys; Carme Serrato Vargas, 
de 89 anys; i Maria Alsinellas Puigrodon, de 94 anys.

Dos santuaris, una 
església i una catedral 
abans del comiat de 
mossèn Jaume Serra

La ruta que el dimarts 29 de juny 
van fer prop de seixanta perso-

nes en un peregrinatge de la parrò-
quia de la Sagrada Família, estava 
atapeïda de visites a diferents llocs 
de caràcter religiós. Els dos santuaris 
eren el del Sant Dubte d’Ivorra i el 
del Miracle; l’església, la parroquial 
d’Ivorra; i la catedral, la de Solsona. 
El viatge facilità unes primeres mos-
tres públiques d’estima per a mos-
sèn Jaume Serra i Torras, després 
d’haver-se anunciat el comiat. És el 
seu darrer viatge col·lectiu, com a 
Rector, acompanyat de feligresos i 
altres igualadins i anoiencs. Al llarg 
de trenta-un anys han estat molts 
els viatges organitzats per mossèn 
Jaume i col·laboradors destinats a 
conjugar espiritualitat i relacions 
humanes.

A l’autobús, ja el mossèn va es-
coltar unes paraules propícies que 
li manifestaven l’apreci. I ell tingué 
ocasió d’agrair-ho en un brindis a 
l’hora del dinar que es va fer a Ca 
Xuriguera, de Palouet de Segarra. 
Explicà la seva sorpresa quan, ja fa 
tants anys, el van destinar a Iguala-
da --on parava Igualada, vist des del 
Bages?-- i aquell desconeixement 
s’ha transformat, després de tres 
dècades, en un profund afecte vers 
Igualada.

A Solsona es visità primerament 
el Pou de Gel, molt ben atesos pels 
de Turisme de la població. I després, 
la catedral. No hi hagué temps --
llàstima-- de fer un volt per carrers 
i racons cèntrics, tan atractius i con-
servats amb tanta cura. Una cosa 
curiosa: Solsona encara disposa d’un 

nunci; el vaig veure actuar no fa pas 
gaire. Després d’un toc d’atenció, el 
pregoner deia: “Devots cristians...” 
i expressava el missatge amb la can-
tarella pròpia dels nuncis. 

Al Santuari del Miracle, el grup 
assistí, a la una, a l’ofici dels monjos 
benedictins, els quals se n’encarre-
guen de la conservació i del culte. 
S’afegiren a la cerimònia mossèn 
Jaume i el diaca igualadí Joan Prat. 
A la tarda, visita a l’altre Santuari, 
el d’Ivorra, on mossèn Fermí, el res-
ponsable, s’esmerçà en deixatar fets 
i circumstàncies del mil·lenari del 
Sant Dubte. Explicació que continuà 
ell mateix, tot seguit, a l’església 
de la parròquia d’Ivorra, on tingué 
lloc una Hora Eucarística, presidida 
per mossèn Jaume, amb Exposició 
del Santíssim, cants, rés del Rosari 
conduït per Sira Roset i unes pinze-
llades poètiques, originals de Joan 
Vila i també de mossèn Josep M. 
Borràs, amb recitació de Jaume Fer-
rer i del propi Vila.

Una vivència del qui signa. As-
segut, a mig matí, en un banc de la 
catedral de Solsona, em vaig ado-
nar que, en el passadís central, als 
meus peus, hi havia la tomba del 
qui en fou bisbe, Antoni Deig. Ha-
vent-lo conegut, vaig imaginar au-
tomàticament com s’expressaria el 
bon sacerdot aquell mateix dia 29, 
d’haver viscut. Era justament l’en-
demà de fer-se pública la sentència 
del Constitucional sobre l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. I és que 
el pensament corre.

Traspunt

La creu del Papa passa per Igualada 
acompanyada de joventut

La creu de la joventut, que per 
encàrrec de Joan Pau II fa un 

recorregut mundial des de fa 
més de vint-i-cinc anys, va passar 
aquest dijous per Igualada, acom-
panyada per una vuitantena de 
joves que l’han volguda acompa-
nyar durant el seu recorregut per 
la diòcesi de Vic.

Al matí, a Jorba, es va fer el 
traspàs amb la diòcesi de Solsona, 
que s’havia responsabilitzat de la 
creu durant els darrers dies, i es 
van realitzar diversos tallers i ac-
tivitats. A la tarda, la marxa jove 
--amb la presència del bisbe Mons. 
Romà Casanova i el nou delegat 
de joves de la diòcesi, Mn. Jaume 
Casamitjana, de Prats de Rei-- es 
va dirigir a Igualada, entrant per 

Fàtima, on van ser rebuts per un 
grup de feligresos d’aquell bar-
ri. A continuació es van dirigir a 
l’Asil del Sant Crist, on s’havia pre-
parat una gran rebuda, amb les 
religioses i molts avis a la plaçeta 
de davant l’edifici, adornada amb 
multitud de banderes vaticanes. La 
creu va arribar-hi i va poder vene-
rada pels avis. El seguici --sense la 
participació de l’àguila de la ciutat 
ni els grallers, com s’havia previst-- 
va passar pel barri de Sant Agustí, 
per acostar-se a la basílica de San-
ta Maria passant pel carrer de l’Ar-
gent i la plaça de l’Ajuntament.

L’acte a la Basílica va ser molt 
emotiu. Després de l’entrada de 
la creu i de la icona de la Mare 
de Déu que l’acompanya, amb 

els cants d’un conjunt dirigit per 
Isidre Prat; hi hagué la Moixiganga 
Igualadina, a càrrec de Bitrac Dan-
sa, la representació mímica de la 
Passió de Jesús, que es va guanyar 
forts aplaudiments. A continuació, 
es van llegir diversos testimonis, 
alternats amb música, destacant 
sobretot el de la jove tetraplègica 
Meme Alsina, que va explicar com 
la fe cristiana l’ha ajudada en la 
seva vida. Després de les paraules 
i la benedicció del bisbe, la intensa 
jornada s’acabà i els joves es dirigi-
ren a les famílies igualadines que 
els van acollir, a descansar per la 
marxa a Montserrat de l’endemà.
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ICV demana des del Consell Comarcal ajornar el tema de l’abocador 
d’Argençola
El Ple del Consell Comarcal de 

l’Anoia celebrat dimarts de la 
setmana passada, aprovava una 
moció presentada pel Grup d’ICV 
per demanar a l’Ajuntament 
d’Argençola que ajorni prendre 
cap decisió en relació a la instal.
lació d’un abocador a l’indret d’Al-
barells. 

L’argumentari que susten-

ta aquesta petició ve marcat fo-
namentalment per la necessitat 
d’aconseguir un consens suficient 
ja que la implantació d’un equipa-
ment d’aquestes característiques 
afectarà a més d’una població.

Des del grup d’ICV afirme que 
“creiem que un abocador a la co-
marca de l’Anoia només pot tenir 
sentit si hi ha un ampli consens 

sobre la seva ubicació i les seves 
característiques i sobretot s’ha de 
valorar la seva aportació en quant 
a solucionar les necessitats de la 
comarca en matèria de gestió de 
residus urbans”.

En aquesta moció també es 
demanava que el Consell Comarcal 
reprengui les tasques d’elaboració 
del Pla d’Acció Comarcal de Re-

sidus Municipals, l’esborrany del 
qual va ser lliurat per l’Agencia de 
Residus de Catalunya l’any 2006. 
Ha de ser en el marc d’aquests Pla 
Comarcal on s’han d’encabir tots 
els equipaments necessaris.

Des del grup comarcal d’ICV-
EUiA es valora molt positivament 
l’aprovació d’aquesta moció per 
part del Ple del Consell Comarcal. 

Creiem que és necessari trencar la 
forma d’actuar a través de la qual 
una empresa fa una proposta a 
un municipi petit amb la promesa 
d’una quantitat econòmica i sen-
se tenir en compte els municipis 
veïns ni les necessitats reals de la 
població.

Es constitueix 
el Comitè 
Director de 
la Xarxa 
Productes de 
la Terra

Dijous passat es va constituir el 
Comitè Director de la Xarxa 

Productes de la Terra, liderat per 
la Diputació de Barcelona i inte-
grat pels Consells Comarcals de 
l’Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix 
Llobregat, Garraf, Maresme, Osona 
i Vallès Oriental, el Consorci de For-
mació i Iniciatives Cercs Berguedà, 
el Consorci per a la promoció dels 
municipis del Moianès i el Consorci 
de Turisme del Vallès Occidental.

El diputat de l’Àrea de Desen-
volupament Econòmic, Teo Rome-
ro, acompanyat dels diputats de les 
àrees d’Espais Naturals, Josep May-
oral; de Comerç, Xavier Florensa; 
de Salut Pública i Consum, Dolors 
Gómez, i de Turisme, Carles Ruiz 
Novella, i dels 11 representants dels 
ens locals membres de la xarxa, van 
presidir la primera reunió de cons-
titució del Comitè Director de la 
Xarxa Productes de la Terra.

A la presentació, Romero va 
destacar que “el sector de produc-
tes alimentaris locals i de qualitat 
és un sector emergent, tant des del 
punt de vista de l’activitat econò-
mica com des de la seva projecció 
territorial, ambiental i cultural i, 
en definitiva, de reforçament de la 
identitat local.

Aquest Comitè regirà l’activitat 
durant 5 anys i en total es preveu 
la realització de més de 600 acci-
ons, més de la meitat de les quals 
tenen l’objectiu de relacionar els 
productes de la terra amb el turis-
me i sectors complementaris. Amb 
la realització de totes aquestes 
activitats s’activarà la promoció i 
sensibilització d’aquests productes 
entre els consumidors, s’elaboraran 
censos i estudis del sector, es for-
maran més de 750 empreses per 
millorar la seva gestió empresarial i 
s’assessoraran més de 600 empreses 
per a la millora dels seus processos 
productius.

PIS D’ESTUDIANTS
A BARCELONA
80 m2, 4 habitacions, 

ascensor, 
cuina nova, sol tot el dia.
Zona València - Aragó. 

L2 Metro.
Tel. 646 532 715 (vespres)
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Constitució del Consorci urbanístic per 
desenvolupar el nou sector residencial 
de Montbui 

Un dia al camp ple de circ i natura...

Circ a les Feixes CIRC ESTABLE

Obert tots els 
diumenges i festius, 

matí de 9.00 a 14.00 h. 

ESMORZARS 
AMB BRASA
I pels més petits: 

ZONA DE JOCS 
“LA VAGONETA” 
Per grups o per venir 
en altres dies i horaris 

trucar per reservar: 
tel. 93 809 00 81

686 83 72 25 
info@totcirc.com  
www.totcirc.com

Lloc: “Circ a les Feixes” 
a 2 km. de Copons 
direcció Veciana.

L’Institut Català del Sòl, INCA-
SÒL, i l’Ajuntament de Santa 

Margarida de Montbui van cons-
tituir ahir dimecres, un Consorci 
urbanístic per promoure el nou 
sector residencial, a l’Anoia.

El nou sector residencial està 
situat al sud del nucli urbà i acolli-
rà 1.239 habitatges, 798 dels quals 
seran amb diferents règims pro-
tegits. El nou barri combinarà els 
usos residencials amb els comerci-
als i d’equipament.

El Consorci urbanístic, opera 
com a administració actuant per 
dur a terme el desenvolupament 
i execució del nou sector i està 
integrat al 50% per INCASÒL, i 
l’Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui.

Les funcions d’aquest Consorci 
són coordinar les actuacions dels 
ens consorciats; redactar i execu-
tar els instruments de gestió i els 
projectes d’urbanització i d’infra-
estructures necessaris per al desen-
volupament de l’actuació; establir 
els criteris i els mecanismes de fi-
nançament, i totes aquelles fun-
cions pròpies de la seva condició 
d’administració actuant del sector.

Un nou creixement urbà 
amb nous espais lliures i equi-
paments

L’Àrea residencial estratègica 
(ARE) nou sector residencial té una 
superfície global de 19,35 hectà-
rees i està situat al sud del nucli 
urbà, entre la carretera de Valls 
i la ronda sud d’Igualada. Inclou 
part de la muntanya del Pi i es veu 
delimitat pel barri del Tibidabo.

El nou barri ha d’iniciar la tra-
ma urbana de la zona sud del nucli 
de Santa Margarida de Montbui, 
que connectarà amb la ciutat 
d’Igualada i les vies d’accés des 
de la nova ronda sud, aconseguint 
continuïtat en el territori.

Del total de la superfície del 
Nou sector residencial, més de 
56.000m2 està destinat a espais 
lliures, part dels qual pertanyen 
a la muntanya del Pi, que forma 
un sistema de parc urbà. La resta 
de sòl destinat a espais lliures es 
distribueix a l’interior de les illes, 
a l’extrem sud del sector i al límit 
del nou barri com a connector dels 
dos grans espais lliures del nord i 
del sud.

El projecte que desenvolupa-
ran INCASÒL i l’Ajuntament de 
Santa Margarida preveu diverses 
peces de sòl destinades a equi-
paments. Una, a la zona d’accés, 
aprofitant el caràcter emblemàtic 
de la porta sud de la ciutat i una 

altra zona al costat sud de la mun-
tanya del Pi per reforçar i comple-
tar els espais lliures.

Les Àrees residencials es-
tratègiques

Les ARE seran sectors que s’ur-
banitzaran en diversos municipis 
de Catalunya, en zones ben comu-
nicades, dotats dels serveis neces-
saris, amb una qualitat urbanística 
garantida i on la meitat, com a mí-
nim, dels seus habitatges seran de 
protecció. Per tal de fer més àgil el 
procés de tramitació, el Decret Llei 
de mesures urgents en matèria ur-
banística, aprovat el mes d’octubre 
de 2007, determina que el seu des-
envolupament es faci mitjançant 
Plans Directors Urbanístics, promo-
guts pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, prè-
via consulta als ajuntaments del 
document d’objectius i propòsits 
generals.

A més de donar resposta a les 
necessitats de sòl per a habitat-
ge a un preu assequible, les ARE 
asseguren una elevada qualitat 
urbanística i garantiran a la seva 
població la disposició dels equipa-
ments necessaris.

Ni crisis, ni retallades

Al dell’Arte, aquests esdeve-
niments no sembla que, a 

nivell d’idees, de recursos o d’en-
giny, l’hagi afectat perquè, com a 
mínim, en la 33a Mostra de Dansa, 
sota el títol “Mirades”, que van 
dur a terme al Teatre Municipal de 
l’Ateneu el dissabte 3 de juliol, no 
es va notar. El vestuari auster, que 
no pobre, adequat a cada core-
ografia de les petites i mitjanes 
ballarines va combinar perfec-
tament amb l’elegància del dels 
grans. Quatre “Mirades”, dues a 
la primera part i dues a la segona. 
La primera, GEORGIA 1826, va ser 
molt emotiva; amb els camps de 
cotó, els sentiments dels negres 
plasmats en unes coreografies que 
em van fer recordar el jazz ame-
ricà, amb el contrast de la riquesa 
dels blancs i els seus luxosos ves-
tits. La segona, ABRACADABRA, 
ens van fer gaudir amb ballarins 
joveníssims, alegres i divertits, com 
els de guants, xisteres, conills, car-
tes, flors...

Obrí la segona part, PAISAT-
GES D’IRLANDA, coreografies d’es-
tructura lineal i d’arrel folklòri-
ca, peces enèrgiques de principi 
a final on hi caben dues menci-
ons especials, una a l’impactant 
duo i l’altra a un solo de poètica 
intimista. I per finalitzar LLUNA 
PLENA A HAUNTED HOUSE, coreo-
grafies plenes de força i emocions 
a flor de pell, música impactant, 
escenografia d’imatges i comple-

ments, efectes especials que ens 
van transportar a l’interior d’una 
història fascinant que podria ser 
perfectament un sol espectacle de 
dansa, enlloc d’una mostra, do-
nant un punt especial a l’última 
història.

La meva opinió sobre aquesta 
escola de dansa igualadina és que 
em sorprèn la capacitat que té la 
directora Roser Rubí, amb el su-
port de Mariona Camelia, per cap-
tivar-nos i brindar-nos unes mos-
tres tan diferents de la resta. Les 
superacions són evidents any rera 
any per als que hi som presents, 
a més de l’imprescindible treball 
d’un bon equip; la qualitat i les ex-
quisides imatges creades per Xavi 
Majoral, la sincronia i policroma-
tisme del disseny de les llums de 
Rafel Roca, la pulcritud del vestu-
ari confeccionat per la Glassilla i 
el suport incondicional de grans 
persones fan del global un resultat 
molt bo. I així ho vam fer saber el 
nombrós públic assistent amb la 
traca d’aplaudiments de satisfac-
ció i respecte a tots els intèrprets, 
coreògrafs i a la direcció.

Ni crisis d’idees, ni retallades 
d’il·lusions. Esforç, dedicació i esti-
mació a una professió com la dan-
sa.

Felicitats i endavant, que per 
molts anys us pugui continuar ve-
ient i gaudint del vostre treball.

Un/a seguidor/a

La Coral Merlet tanca el 
curs

Aquest dissabte passat va tenir 
lloc l’actuació de final de 

curs de la Coral Merlet, dins del 
cicle de concerts d’estiu de la lli-
breria Llegim. Aquesta coral va 
escollir la capelleta de la Verge de 
Montserrat per donar a conèixer 
el treball dut a terme durant tot 
aquest any. Aquest marc iniguala-
ble va fer que la coral brillés més 
que mai, amb un ampli repertori 
on s’hi van incloure obres religi-
oses, del Renaixement, cançons 
modernes d’Abba, melodies de 
cantautors (com Que tinguem sort 
d’en Lluís Llach o fins i tot Boig 

per tu, de Sau), i músiques d’arrel 
africana. 

Felicitem a aquesta coral que 
ha sabut acoplar les seves veus i 
treure ritme i sentiment a les can-
çons que es van interpretar, fent 
arribar a tothom el gust per la mú-
sica.

Amb aquest acte la Coral Mer-
let va donar per acabat aquest curs 
i va convidar  tothom a cantar a la 
coral, que començarà les activitats 
del curs vinent el dijous, dia 9 de 
setembre a les 10 del vespre a l’Es-
cola de Música.

Coral Merlet

Gran assistència a l’acte 
dirigit a empresaris i 
autonòms organitzat per 
CiU Hostalets
El president del grup munici-

pal de CiU a Els Hostalets de 
Pierola, Jaume Trias, va convocar 
el passat divendres un acte col.
loqui amb la presència de la Dipu-
tada al Congrés Imma Riera, espe-
cialista en temes econòmics, que 
va comptar amb l’assistència de 
més de 50 d’empresaris, autònoms 
i professionals lliberals. 

Durant el col.loqui, es va ge-
nerar un debat molt interessant 
gràcies a l’actitud participativa 
dels assistents, que van posar de 
manifest la seva gran preocupació 
per la crisi, i la seva disconformitat 
per l’actuació del govern muni-
cipal encapçalat per ERC posant 
de manifest que durant tres anys 
de legislatura l’Ajuntament ha fet 
adjudicacions d’obres per un im-
port de prop de 5.000.000 euros, 
totes elles a empreses forànies. 
Diverses intervencions van exposar 
que la causa de les adjudicacions 
a empreses alienes al municipi ha 
estat la falta de voluntat política 
i no pas legalismes d’obligat com-

pliment com volen fer creure els 
membres del consistori.

A la vegada, una part impor-
tant dels assistents reivindicar el 
compliment del pacte de govern 
subscrit pels sis regidors del govern 
municipal, que en el seu punt 3r fa 
referència a la promoció de viven-
des per a la gent jove, en règim 
de lloguer, com mesura anticrisi 
d’efectes immediats i que tindria 
una bona acollida social.

La Diputada, de la seva banda, 
va fer un exhaustiu repàs a l’actu-
alitat econòmica explicant deta-
lladament les múltiples iniciatives 
del grup parlamentari de CiU a 
Madrid que no han estat tingudes 
en compte per part del govern so-
cialista, posant èmfasi a l’actitud 
dels 25 diputats socialistes catalans 
que mai han volgut fer un front 
català comú i el seu paper d’abso-
lut seguidisme al PSOE. També va 
exposar els detalls de la tramita-
ció, aquesta vegada sí, a proposta 
de CiU, de la llei de morositat.

Sobre aquesta llei, es va qües-
tionar la seva eficàcia en aquells 
Ajuntaments pateixen greus crisis 
de tresoreria i actualment estan 
pagant als seus proveïdors amb 
terminis de 18 mesos.

Durant el debat es va posar 
de manifest la gran desconfiança 
dels assistents envers a la capaci-
tat d’en Zapatero i el seu govern 
per treure al país de la crisi i es va 
demanar obertament per diversos 
participants l’avançament de les 
eleccions generals.
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Pere Calbó estrena l’escó al Parlament 
de Catalunya
El diputat del PPC al Parlament 

de Catalunya, Pere Calbó, que 
substitueix Francesc Vendrell, qui 
fins ara ocupava l’escó, va celebrar 
dimecres de la setmana passada la 
seva primera sessió de govern.

La pregunta que va fer Calbó 
com a diputat l’adreçava al conse-
ller Huguet i feia: “voldríem saber 
el capteniment del Govern sobre 
diversos projectes i inversions en 
els àmbits universitari i econòmic 
Sessió núm. 82.1 / Ple del Par-
lament / 30 de juny de 2010 21 
d’Igualada, i en concret del World 
Trade Center d’Igualada, del nou 
edifici de l’Escola d’Enginyeria Tèc-
nica i de la proposta d’establir es-
tudis universitaris d’infermeria a la 
ciutat d’Igualada”.

El conseller d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa, Josep Huguet, 
al seu torn de paraula li va respon-
dre, destacant primerament les in-
tervencions, de suport a la inversió 
industrial que, per exemple, van 
portar fa poc temps a la implan-
tació dels centres logístics de les 
empreses Aldi i Abacus. Destacà 
també en l’apartat turístic el su-
port a diverses rutes que circulen 
per l’Anoia.

Calbó va explicar que, actual-
ment, l’Anoia i la ciutat d’Igualada 

“estant patint amb tota la seva 
intensitat la crisi econòmica”. Però 
també va afegir que Igualada “té 
capacitat emprenedora i empre-
nedors”. En aquest sentit, va des-
tacar diferents projectes que “no 
han rebut el suport del govern”, 
com el World Trade Center, el nou 
edifici de l’Escola d’Enginyeria Tèc-
nica o la implantació d’estudis uni-
versitaris d’infermeria a la ciutat.

Segons Calbó, pel que fa al 
World Trade Center, “aquest pro-
jecte no és una realitat avui per-
què el Govern no ha volgut modi-
ficar la trama urbana de la ciutat, 
malgrat els compromisos adquirits 
amb l’Ajuntament”. També va de-
nunciar que “el conseller Huguet 
es va comprometre, fa pocs dies i a 
poques setmanes de les eleccions, 
a dotar financerament el conveni 
signat fa més de dos anys per a 
la construcció del nou edifici de 
l’Escola d’Enginyeria Tècnica”. I 
pel que fa a la implantació dels 
estudis universitaris d’infermeria, 
el diputat popular va explicar que 
en la mateixa visita al municipi “va 
afirmar que en tot cas haurien de 
ser estudis d’àmbit privat”.

Per aquest motiu, Pere Calbó 
va manifestar que “no s’entén” 
que el govern no permeti l’execu-

ció d’aquests projectes i ha exigit 
que treballi “colze a colze, amb 
l’Ajuntament, per contribuir a fer 
possible aquests projectes que són 
imprescindibles per al desenvolu-
pament econòmic i social d’Iguala-
da i l’Anoia”.

El Conseller replicava que 
“l’Escola d’Enginyeria la vam sal-
var aquest Govern; aquesta escola 
d’enginyeria estava a punt de tan-
car i és un cas insòlit que sigui una 
escola participada directament per 
la Generalitat i la UPC. Que l’edifi-
ci vingui més tard o més d’hora és 
el de menys; arribarà l’edifici i el 
conveni està tancat”.

Del World Trade Center va re-
cordar que es depèn de la llei de 
comerç, i sobre l’escola d’inferme-
ria va afirmar que cada poble de 
Catalunya no pot aspirar a tenir 
facultats, és impossible, i menys en 
els temps que corren. I per això el 
mapa està tancat, el mapa univer-
sitari està tancat”.

El diputat del PPC al Parlament 
de Catalunya, Pere Calbó, recla-
mava que “aquests projectes són 
imprescindibles per al desenvolu-
pament econòmic i social” del mu-
nicipi i la comarca.

La Pobla de Claramunt viu cinc dies de 
festa grossa
La Pobla de Claramunt va viure, 

de l’1 al 5 de juliol, la festa gros-
sa, organitzada per la regidoria de 
Cultura i Festes de l’Ajuntament i 
la Comissió de Festes. Durant cinc 
dies, petits i grans van poder gau-
dir d’una sèrie de propostes que 
tenien un únic objectiu: que els 
poblatans i les poblatanes sortissin 
al carrer i s’ho passessin bé.

Les activitats festives es van 
obrir el dijous al vespre amb una 
cantada d’havaneres a càrrec del 
grup Mar Brava. Més de 200 per-
sones es van aplegar a la plaça 
dels Països Catalans per escoltar 
aquestes cançons de vora el mar. 
El divendres el sopar popular va 
reunir uns 180 poblatans i pobla-
tanes, que van acabar la nit ba-
llant amb la música de l’orquestra 
de La Banda del Drac fins a 2/4 de 
4 de la matinada.

Els actes van seguir el dissab-
te a la tarda amb una cercavila 
pels carrers del poble amb els ge-
gants, els grallers i els capgrossos 
de la Pobla i la Colla Gegantera 
d’Ullastrell. A la plaça dels Països 
Catalans, l’orquestra Belle Epoque 
va oferir el concert de Festa Major, 
que es va haver de suspendre a 
mitja actuació per problemes tèc-
nics. A la nit, la Belle Epoque va 
convidar a ballar la gent que es va 
reunir a la plaça porxada dels Pa-
ïsos Catalans. Els joves també van 
poder gaudir de la Festa Major. Un 
concert amb el grup Tremendos i 
una discomòbil amb Tete Producti-
ons van animar el jovent fins a 2/4 
de 7 de la matinada.

El diumenge, a les 12 del mig-
dia, mossèn Valentí Bosch va ofi-
ciar una missa solemne, acompa-
nyada per les veus de la Coral Lira 
i amb la música de Marta Torres 
a l’orgue. Mitja hora més tard, a 

la Sala Municipal d’Exposicions, la 
regidora de Cultura, Esther Tou-
riñán, va inaugurar una mostra 
de quadres de l’Escola de Pintors 
de la Pobla de Claramunt, sota la 
direcció de la professora Pilar Gil. 
La col·lecció de quadres d’aquest 
grup de pintors i pintores autodi-
dactes locals es podrà visitar fins al 
18 de juliol. A la tarda, la quitxalla 
va passar una bona estona saltant 
i jugant amb uns inflables que es 
van col·locar a la piscina. La festa, 
però, es va haver de suspendre a 
causa de la pluja.

El mal temps va obligar a tras-
lladar la representació teatral, que 
era previst fer a la plaça dels Països 
Catalans, a l’Ateneu Gumersind 

Bisbal. El local es va omplir de 
gom a gom i la gent va passar una 
estona divertida amb la posada en 
escena de la comèdia “No miris 
davall del sofà”, a càrrec del grup 
Teatre Cercle Dramàtic Talia. Els 
assistents, a més de veure l’obra, 
van poder sopar un entrepà i una 
beguda.

El dilluns 5 de juliol la quitxalla 
va gaudir d’uns inflables del Parc 
Guyus a la plaça dels Països Cata-
lans. A més d’aquestes atraccions, 
a la tarda, els nens i les nenes es 
van poder remullar amb un bany 
d’escuma. Amb aquesta activitat la 
Pobla de Claramunt va posar punt 
i final a cinc dies de Festa Major.

PINTURA DECORATIVA
☛ Celoberts
☛ Antigoteres per a terrats
☛ Decoració

Pressupostos al 630 95 10 97
SERVEI DE PINTORS

COLOHER

Adjudicades les obres del 
nou Casal de Gent Gran i 
Oficina d’Acció Ciutadana 
d’Igualada per 2,4 milions 
d’euros
Durant el passat mes de juny, 

la Generalitat de Catalunya 
va adjudicar, per mitjà de l’empre-
sa pública GISA, obres i projectes 
en matèria de transports i equi-
paments per un valor de 23 mili-
ons d’euros. D’aquests, 18 milions 
corresponen a l’execució d’obres 
i 5 milions d’euros a la redacció 
de projectes constructius, estudis 
informatius i direccions d’obra.

Cal destacar, pel que fa refe-
rència a la comarca de l’Anoia i 
en l’apartat d’altres equipaments, 
l’adjudicació de les obres de nova 
construcció del Casal de Gent Gran 
i Oficina d’Acció Ciutadana d’Igua-
lada, per un valor de 2,4 milions 
d’euros.

L’atur torna 
a disminuir 
a l’Anoia
L’atur disminueix per tercer mes 

consecutiu a la comarca de l’Ano-
ia i se situa en 10.856 aturats, 429 
desocupats menys que el mes pas-
sat. El descens més important s’ha 
produït a la ciutat d’Igualada, on 
l’atur ha disminuït en 152 persones 
i ara mateix hi ha 3.491 aturats. A 
la capital de l’Anoia la segueixen 
Vilanova del Camí, amb 68 desocu-
pats menys, i Santa Margarida de 
Montbui, on 43 persones han trobat 
feina durant aquest mes de juny. 

Cal destacar que l’atur també 
va baixar a l’Anoia, els passats me-
sos d’abril i maig, en 117 persones 
i 373, respectivament. D’aquesta 
manera, en els últims tres mesos 
919 persones han trobat feina a 
la nostra comarca. Pel que fa a 
Catalunya, l’atur també ha baixat 
aquest mes de juny en 20.285 per-
sones. 
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EMPRESA AMB SEU A IGUALADA, CERCA 
PER AL SEU DEPARTAMENT COMERCIAL

ANALISTA COMERCIAL / 
CONTROLLER

 Les seves funcions seran:
-  Aquelles relacionades amb l’anàlisi del mercat per tal de 

cercar oportunitats de negoci i defi nir objectius.
-  Tutelar i ajudar a l’equip comercial cap a l’increment de la 

productivitat i l’assoliment de les fi tes establertes.
-  Estar en contacte constant amb el mercat i client, tot re-

alitzant també tasques comercials necessàries.
- Fidelitzar l’actual cartera de clients, potenciar-la i ampliar-la.
 
 Es cerca una persona:
- Constant, metòdica i amb iniciativa.
- Amb criteri i senti comú.
- Capacitat d’organització i vocació comercial.
- Optimista amb afany de superació.
- Amb habilitats pel lideratge d’un equip comercial.

- Confi dencialitat garantida.
- Incorporació immediata (o setembre).
- Sou d’acord amb l’experiència aportada.

Interessats enviar c.v. amb fotografi a a: Passatge de la Tos-
sa, 8, 3r, 08700 Igualada - Ref. ANALCO33

Nit de rebaixes i festa del 
nucli antic de Piera

Aprofitant l’entrada de les 
rebaixes, el passat dissabte 

l’UBIC va celebrar la primera Nit 
de Rebaixes amb bon ambient, 
activitats al carrer i les botigues 
obertes fins, pràcticament, la mit-
janit. La participació comercial a 
última hora va baixar per la dispu-
ta del Mundial de Sud-Àfrica i el 
partit entre la selecció espanyola 
i el Paraguai. No obstant això, el 
públic, i en especial jovent d’entre 
14 a 18 anys, va assistir a la disco-
mòbil a la Nau de Cal Sanahuja, 
que va donar marxa fins a la mati-
nada. 

Paral.lelament, l’Associació de 
Veïns del Casc Antic (AVIACAP), 
l’Associació d’Artesans de Piera i 

l’entitat Cerka’l van organitzar la 
festa del nucli antic i la nit de les 
fades. El dissabte a la tarda els di-
ables d’Abrera Bram de foc van 
fer una cercavila per tot l’eix co-
mercial. La plaça del Peix va con-
centrar diversos actes, com el so-
par popular, l’actuació d’H&M i els 
concerts de Jekyll Shade, La Ênga 
Buclé i Uno más. A més, a la tarda 
hi va haver Fira d’Artesans amb 
parades i obsequis per als compra-
dors. Diumenge, també a la plaça 
del Peix, hi va haver espectacle 
de pallassos i concurs de disfresses 
infantils amb regals per a tots els 
participants. Els artesans van tor-
nar a muntar la Fira d’Artesans i 
van organitzar tallers infantils.

Els Geganters i Grallers de La Llacuna 
presents al Parlament Europeu de 
Brussel.les
Del 30 de juny al 3 de juliol, 

els geganters i grallers de La 
Llacuna van visitar Brussel.les per 
fomentar la cultura gegantera 
catalana a la capital d’Europa.

Per una banda, dimecres 30 
de juny, invitats per l’Eurodiputat 
Raimon Obiols, van fer una sèrie 
de ball de gegants a l’interior del 
Parlament Europeu, davant una 
cinquantena d’eurodiputats que 
no es van voler perdre l’espectacle. 
Entre els assistents va acompanyar 
la comitiva anoienca Miguel Án-
gel Martínez Martínez (vice-pre-
sident del Parlament Europeu) i 
Juan Fernando López Aguilar (cap 
dels socialistes al Parlament Eu-
ropeu i ex.ministre de Justícia de 
Zapatero). 

Un cop finalitzada l’actuació 
va arribar el moment dels tradici-
onals parlaments per part del Vice-
president del Parlament Europeu, 
de l’Ajuntament de La Llacuna i 
dels Geganters i Grallers de La Lla-
cuna. Posteriorment hi va haver el 
lliurament de recordatoris al Parla-
ment Europeu.

En aquest viatge es va comptar 
amb una representació de l’Ajun-
tament de La Llacuna, delegant 
aquesta representació en dos dels 
regidors els quals també varen fer 
lliurament d’un present.

Dijous 1 de juliol, es va fer una 
actuació a la Plaça de la Moneda 
de Brussel.les a on turistes i vila-
tans van poder gaudir de la mos-
tra de la cultura gegantera cata-
lana que els hi van oferir aquesta 
entitat llacunenca.

En acabar va tenir lloc una re-

cepció oficial a l’Ajuntament de 
Brussel.les. Per tant, van recórrer 
els carrers d’aquesta localitat ofe-
rint una mostra de la música po-
pular i tradicional catalana a càr-
rec del grup de grallers i timbalers 
de la colla.

Arribats a l’Ajuntament de 
Brusselles van ser rebuts pel con-
seller d’Esports, el qual va agrair el 
fet d’haver portat, a aquesta capi-
tal europea, una representació de 
la cultura gegantera catalana.

L’ajuntament vilanoví i les entitats 
culturals renoven el seu compromís
Prop d’una vintena d’entitats 

culturals van signar la setmana 
passada el conveni de col.laboració 
amb l’ajuntament vilanoví. El pac-
te, que van rubricar l’alcalde Joan 
Vich i els presidents de les entitats 
vilanovines, deixa constància dels 
drets i deures d’ambdues parts en 
el tema de la promoció cultural 
i associativa del municipi. L’ens 
local participa econòmica i logís-

ticament mentre que les entitats 
es comprometen a tirar endavant 
una sèrie d’activitats durant l’any.  

La regidoria de Cultura ha re-
partit enguany prop de 28.000 eu-
ros entre 18 entitats del municipi: 
L’associació de la Dona Vilanovina; 
la delegació vilanovina de l’asso-
ciació espanyola contra el càncer, 
la Casa d’Andalusia de l’Anoia, la 
Unión Cultural Extremeña de l’Ano-

ia, Xarxa, l’associació cultural Camp 
del Rei, la coral La Pregona, el Sin-
dy Kat’s Rock&Roll Club, l’Agrupa-
ció Cultural i Recreativa, Amigos 
Belmezanos en Cataluña, la Colla 
Excursionista de Vilanova, l’Esbart 
Dansaire, els Cabrons de Vilanova i 
la colla dels Geganters. També van 
rubricar el conveni les associacions 
de veïns del barri La Pau, Bonavista  
i la de veïns de Vilanova.

L’Associació de veïns de Vilanova 
del Camí s’ofereix per vehicular les 
propostes veïnals
L’Associació de veïns de Vilanova 

del Camí, que es va presentar 
en societat fa prop d’un any, acaba 
de ser inscrits al registre d’entitats 
de la Generalitat de Catalunya. 
El seu president, David Piqué, ha 
aprofitat l’ocasió per recordar els 
principis de l’entitat que va néixer 
amb l’esperit de vehicular les quei-
xes i les propostes veïnals. Piqué 
assegura que un dels principals 
objectius de l’associació és infor-
mar sobre els drets i deures dels 
veïns i per això han destinat el pri-

mer i segon dilluns de cada mes 
a recollir les consultes de la ciuta-
dania. Els membres de l’associació 
atendran els veïns que ho desitgin 
de dos quarts de vuit a les nou del 
vespre en un despatx habilitat a 
Can Papasseit. 

També es pot contactar amb 
l’associació a través del coreu elec-
trònic: veïnsdevilanova@gmail.com 
o del mòbil 686 09 54 93. També 
podeu obtenir més informació a 
través de la xarxa: http://veinsde-
vilanova.blogspot.com

Obres i wi-fi a la Piscina Municipal 
d’Òdena

S’han fet obres a la Piscina Muni-
cipal d’Òdena tot treient les 

rajoles i posant-hi ciment que que-
darà pintat. També s’ha construït 

un mur paral.lel al que existeix 
tocant als vestuaris del camp de 
futbol, per la banda de la mateixa 
piscina.

D’altra banda, hi haurà servei 
wi-fi a les mateixes instal.lacions.

La subvenció amb què s’han 
dut a terme aquestes obres s’ha 
rebut del Pla E, del Fons Estatal 
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local (FEOSL). 



15MIRANT ENRERE8 de juliol de 2010

SARAUTO:  Av. Balmes, 28 - 08700 Igualada - Tel. 93 803 38 50 - igualada@sarauto.com
Ctra. Manresa Berga, km 0,650 - 08272 Sant Fruitós de Bages - Ctra. Sant Fruitós, 36 - 08600 Berga

La història de les biblioteques de “la 
Caixa”, a l’abast
El llibre “Una aportació a la lec-

tura pública del segle XX: les 
biblioteques de ‘la Caixa’ (1923-
1993)”, del qual és autora la bibli-
otecària igualadina M. Teresa 
Miret, va ser presentat el dia 28 de 
juny al saló de plens de la Diputa-
ció de Barcelona.

Van participar en aquest acte 
José Manuel González Labrador, 
president de l’Àrea de Cultura de 
la Diputació; Jaume Lanaspa, di-
rector general de la Fundació “la 
Caixa”; Antoni Dalmau, president 
de la Fundació Teatre Lliure, i un 
bon nombre d’assistents que van 
omplir la sala.

“la Caixa” va encarregar 
aquest estudi a la M. Teresa Miret 
quan era directora de la biblioteca 
d’Igualada, però l’any 1993 es va 
aprovar la llei del sistema biblio-
tecari i van començar a traspassar-
se les biblioteques de “la Caixa” 
als ajuntaments, que en són des 
d’aleshores els responsables. Va 
semblar que no era el millor mo-
ment per parlar de la xarxa, men-
tre s’estava desmuntant, i el llibre 
va restar inèdit.

En canvi, ja tancat el període 
de funcionament de la xarxa, es 
podia explicar amb una certa pers-
pectiva com va néixer, com es va 

estructurar, quin era el seu fons 
documental, com va evolucionar, 
quines activitats s’hi organitzaven 
i quina va ser la seva incidència. 
Aleshores, la Fundació “la Caixa” 
va reprendre l’interès per l’edició 
del llibre com un testimoni his-
tòric de la seva obra cultural i la 
Diputació de Barcelona, que ges-
tiona amb els ajuntaments moltes 
d’aquelles antigues biblioteques, 
l’ha publicat amb la col·laboració 
de “la Caixa” i de Pagès Editors. El 
treball inicial es va revisar i ampliar 
i s’hi va afegir un epíleg d’Assump-
ta Bailac que descriu el procés dels 
traspassos als ajuntaments.

L’obra dóna una visió general 
de les biblioteques de “la Caixa” 
i explica la seva actitud de servei 

cap a la població i la cultura i la 
seva trajectòria, que ha travessat 
totes les vicissituds històriques i so-
cials de la major part del segle XX. 
Aquelles biblioteques van fer una 
tasca complementària a la de les 
institucions, i en alguns casos de 
suplència, ja que sense elles moltes 
poblacions catalanes no haurien 
disposat de servei de lectura públi-
ca. També van organitzar i acollir 
moltes activitats culturals, en uns 
temps difícils, i van ser pioneres 
en l’ús de les tecnologies, però so-
bretot van apropar els llibres als 
lectors.

Aquesta obra, amb la biblio-
teca d’Igualada a la portada, vol 
ser-ne un testimoni i un acte de 
reconeixement.

Participada Festa Major 
de la Pineda de Calaf
Els veïns del barri de la Pineda 

de Calaf van celebrar, el cap de 
setmana passat, una nova edició 
de la seva festa major, una iniciati-
va veïnal que porta ja una llarguís-
sima trajectòria.

Els actes van començar diven-
dres al vespre amb l’escala en hi-fi, 
seguida del bingo i d’una disco-
mòbil. Dissabte al migdia hi va ha-
ver el repic de campanes i després 
es va celebrar una missa, seguida 
d’un vermouth popular. Al vespre 
va tenir lloc el pregó i la traca, que 
encetava de manera oficial la festa 
major. Seguidament hi va haver el 
concorregut sopar de veïns, que 
va acabar amb una cantada d’ha-
vaneres amb el grup “La Taverna” 
i l’actuació de l’humorista David 

Vilaseca. Diumenge, a primera ho-
ra del matí, es va fer una activitat 
fisiorecreativa i una xerrada sobre 
educació nutricional, i al migdia 
es va celebrar la Segona Trobada 
Country. A la tarda va tenir lloc 
l’actuació de David el mag i des-

prés la Festa de l’Escuma, en la 
que els més petits s’ho van pas-
sar d’allò més bé. Finalment es va 
celebrar un ball de vetlla amb el 
grup Crystal i a la mitja part es va 
repartir pa amb tomàquet i pernil 
per a tothom.

Important actuació de la 
Policia Local de Montbui
La Policia Local de Montbui va 

procedir, dimarts de la setma-
na passada, a la detenció de qua-
tre persones com a presumptes 
autors d’un delicte de falsificació 
de moneda i efectes timbrats. Als 
volts del migdia, membres de la 
policia local montbuienca van 
observar un vehicle el qual va fer 
una infracció de trànsit. El van fer 
aturar i van observar una actitud 
estranya dels ocupants.

Tot seguit, el cap de la Policia 
Local i dos agents del cos polici-
al montbuienc van procedir a la 
identificació de les persones que 
anaven en el vehicle, dos de naci-
onalitat nigeriana, un pakistanès 
i un altre liberià, comprovant lla-
vors que alguna d’elles no portava 
la corresponent documentació. A 
continuació els membres de la Po-
licia Local van realitzar un escor-
coll en el maleter del vehicle i van 
observar una bossa que contenia 
un ordinador portàtil, un lector de 
targetes, 2 USB i altres estris per 

a la manipulació i clonació de tar-
getes de crèdit, així com targetes 
que havien estat manipulades per 
al seu ús.

Tot seguit amb la col.laboració 
del Cos de Mossos d’Esquadra es 
va procedir a la detenció de les 
quatre persones. Precisament els 
Mossos d’Esquadra porten la in-
vestigació del cas i del material 
intervingut.

Conveni de l’Ajuntament 
d’Hostalets i la Fundació 
Abadia de Montserrat

L’Alcalde dels Hostalets, Jordi 
Calpe, i Josep Sinca, director 

general de la Fundació Abadia de 
Montserrat, van signar dilluns 28 
de juny un conveni de col.labora-
ció de dos anys de vigència, pels 
exercicis 2010 i 2011. En virtut 
d’aquest, s’estableix l’aportació de 

300 euros anuals a la Fundació, 
en concepte d’ajuda econòmica 
per a la realització de les activi-
tats pròpies de l’entitat (inversions 
en obres de millora i rehabilitació 
dels edificis del conjunt històric, 
ampliació i informatització de la 
Biblioteca del Monestir, etc.).

D’esquerra a dreta, Jordi Calpe i Carbonell i Josep Sinca i Cura en el moment de la 
signatura del conveni
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Vuitena sessió informativa de 
l’Ajuntament de Carme
Dissabte passat a la tarda, 

l’equip de govern de l’Ajun-
tament de Carme va fer l’habitual 
sessió informativa, en la que s’ex-
plicaren les actuacions que s’estan 
realitzant i aquelles que es pre-
veuen tirar endavant els pròxims 
mesos.

Després d’un any en què les 
sessions informatives abordaren 
temes monogràfics, com ara la 
desconnexió analògica i la TDT, el 
parc eòlic o la recollida de la frac-

ció orgànica, en aquesta ocasió es 
tornà a repassar i donar comptes 
al públic assistent de les accions de 
govern dels darrers mesos.

Es destacaren les gestions rea-
litzades per al bon finançament de 
les inversions fetes i les previstes, 
la reducció del pressupost munici-
pal en un 20% en despesa corrent 
i s’explicaren aquelles activitats 
previstes per al futur immediat, ai-
xí com aquelles accions noves: ar-
ranjament d’un nou tram de camí 

rural, compra de butaques per al 
teatre, conveni amb la Universitat 
de Lleida per a la recerca històri-
ca del poble, obres pendents de 
licitar, servei d’inserció laboral, mi-
llora del transport públic, recollida 
de fracció orgànica, etc.

En el torn de preguntes, els as-
sistents feren arribar a l’equip de 
Govern els seus neguits en relació 
a diverses qüestions relacionades 
amb la via pública i temes de con-
vivència.

Estrena del capgròs “la 
baldufeta” en la festa 
major del Barri de la Pau

Divendres passat, i coincidint 
amb l’inici de la festa major 

del Barri de la Pau de Vilanova del 
Camí, la Llar d’Infants Municipal 
la Baldufa, ubicada en el mateix 
barri, l’hem volgut obsequiar amb 
un capgròs elaborat per Lourdes 
Mena i l’equip de mestres de la 

Llar, com a agraïment per la bona 
acollida que hem tingut al barri.

Esperem que aquest capgròs, 
“la baldufeta”, pugui ser portat 
per molts infants de Vilanova.

Gràcies a totes i tots per man-
tenir les festes dels barris.

Equip educatiu de la Baldufa

Els Amics del Tren al Berguedà i 
pacte amb St. Pere
Anunciada l’excursió pel Ber-

guedà, tot i els temps que 
estem passant, prop d’una tren-
tena d’Amics ens vàrem apuntar 
per fer-la. A les 8 del matí del diu-
menge ens trobàrem al davant del 
nostre local per pujar a un autocar 
tot contemplant uns grans núvols 
negres que rondaven pel cel. El 
presagi va ser que possiblement 
tindríem aigua, però com que 
tenim un pacte, des de fa catorze 
anys, amb sant Pere, confiàrem en 
que el pacte continuaria. 

Només passar per Manresa 
ja ens queia aigua i cap a la zo-
na nord encara era més negre, ai 
quin dia… aquest cop potser no 
hi hauria pacte! Un cop arribats a 
Berga deixà de caure el gotellam 
prim i pujant cap a Sant Corneli 
amb una vista preciosa de la vall 
amb el pantà de La Baells sortia 
un sol que enamorava, el pacte, 
el pacte… Esmorzar una mica i co-
mençà la visita amb un àudiovisu-
al explicant  la vida passada a les 
mines, molt didàctic. Tot seguit 
muntàrem al tren miner i cap dins 
la mina de sant Romà de 7 km de 
llargada. Només en vàrem fer 300 
mts. però ens vem poder fer una 
idea del que havia estat. Molt ben 
explicat i a peu s’anà a dinar al 
santa Bàrbara patrona dels miners. 

Bon menjar i bona harmonia i ti-
parrons i amb un bon sol pujàrem 
a l’autocar que ens portaria al Clot 
del Moro, a Castellar de N’Hug. 
Passant per La Pobla de Lillet, ai-
gua per l’amor de Déu, quina ma-
nera de ploure, però a l’arribar 
a la fàbrica de ciment deixa de 
ploure i podem baixar de l’autocar 
sense paraigües, el pacte.

El tren arribava més tard per 
culpa d’unes pedres que havien 
caigut a la via. Pugem i avall cap a 
La Pobla. Amb una olor de verd i 
un paratge preciós poguérem ad-
mirar de reull l’obra de Gaudí dels 
Jardins Artigues i final de trajecte. 
Quina aigüada baixaba per jove 

Llobregat, era ben roja dels pa-
tecs.

Arribats al final, exposició de 
trens petits, 60 i 100 cm d’ampla-
da, de Catalunya. Per cert màquina 
cremallera de vapor de Montserrat 
i vagó reial. Tot molt ben pre-
sentat i una història dels nostres 
trens. Quatre gotes més. Pugem a 
l’autocar per tornar a casa nostra. 
Sense més pel camí, però si que a 
l’arribar al nostre local, tota la pla-
ça dels autobusos estava anegada 
d’aigua. Ara, ho vàrem poder fer 
tot i amb el cap aixut… el pacte, 
el pacte.

Amics del Tren d’Igualada

Vilanova, Amilly i 
Calcinaia enforteixen els 
vincles
L’alcalde Joan Vich i la regidora 

de Cultura, Participació Ciuta-
dana i Agermanament, Francina 
Gabarró, van viatjar aquest passat 
cap de setmana fins a la vila ager-
manada d’Amilly, per participar en 
una nova edició de la Festa d’Euro-
pa. Un esdeveniment que enguany 
tenia un significat diferent i espe-
cial doncs Amilly va formalitzar el 
seu agermanament amb Calcinaia, 
l’altre municipi agermanat amb 
Vilanova del Camí. Un compromís 
que segons la regidora Francina 
Gabarró enfortirà, encara més, els 
vincles entre els tres pobles.

Les tres poblacions agermana-
des es trobaran de nou al setem-
bre en el marc de la Festa Major 
de Vilanova, moment que apro-
fitaran per fer balanç del darrer 
any i valorar algunes peticions 
concretes. Amilly, per exemple, 
demana a Vilanova més implica-

ció en els intercanvis ja que des 
d’aquest municipi francès han 
esmerçat molts esforços perquè 
els veïns aprenguin castellà i els 
agradaria, segons ha explicat la 
regidora, practicar l’idioma amb 
els vilanovins.

Aquest tipus d’intercanvi està 
funcionant molt bé entre els es-
tudiants de l’institut vilanoví i els 
del Collège Robert Schuman. La 
propera setmana, dos alumnes de 
l’institut Pla de les Moreres viat-
jaran a Amilly per compartir una 
estada d’una setmana amb les fa-
mílies d’acollida. 

La regidora està molt satisfeta 
i agraïda per l’esforç que han fet 
tant les famílies de l’institut vila-
noví com el propi centre, especial-
ment, Marta Bartrolí professora de 
francès així com el director, Josep 
Pons.

Dinar dels adéus de les Dones de les 
tardes del dimecres
El dimecres dia 16 va ser l’hora 

dels adéus per a les Dones de 
les tardes del dimecres, però com 
bé diu la cançó, no és un adéu per 
sempre sinó per un instant, i per 
a nosaltres és per un estiu, ja que 
hem acabat el curs (que comen-
cem al setembre i acabem el juny), 
el mateix que les escoles, només 
que nosaltres ens trobem un dia 
a la setmana, el DIMECRES, però 
molt i molt aprofitat. En el trans-
curs d’aquestes tardes aprenem a 
estar juntes de bon rotllo, conèixer 
l’entorn caminant, els pobles de la 
comarca, anant d’excursió, ens han 
fet conferències, xerrades, hem lle-
git llibres, i també fem voluntariat 
amb persones grans i també nens 
petits marroquins. Una infinitat 
d’activitats que, com ens va dir la 
nostra presidenta, la Rosa Munte, 
ens hem de sentir orgulloses de 
ser com som.

Tot això ho deixem enrere, fins 
al pròxim setembre, i ho vam cele-
brar en un dinar de dones al res-
taurant Canaletes (com ja és tra-

dició) per acomiadar-nos de totes. 
Sempre és molt emocionant, pels 
parlaments i l’assistència també 
de persones de l’Ajuntament, del 
Casal i fins i tot una representant 
de la Generalitat de Catalunya, 
Violant Mascaró i López, directora 
general d’Acció Civica

Ara totes exercirem d’àvi-
es més plenament, i potser ens 

trobarem pel barri o pels carrers 
d’Igualada i ens saludarem pen-
sant i enyorant les hores passades 
al Casal Montserrat, juntes amb les 
Dones de les Tardes del Dimecres. 
Tot esperant el pròxim curs, bon 
estiu a totes!

MR Busquet
Dones de les tardes del dimecres

Nou exemplar d’“el 
trumfo” de la Coral de 
Santa Maria
La Coral de Santa Maria d’Igua-

lada acaba d’editar el seu but-
lletí número 181 d’“el trumfo”, 
que correspon al mesos de juliol i 
agost. De fet com s’indica en l’edi-
torial la sortida d’aquest butlletí 
s’ha avançat un mes, donades les 
moltes activitats realitzades darre-
rament i de les que es dóna àmplia 
i puntual notícia.

El president Lleonard del Rio 
signa l’esmentat editorial fent-se 
ressò de la cloenda de les festes 
del setantè aniversari fundacional, 
esdevingudes el proppassat mes 
de maig.

Teòricament la trobada de fi 
de curs a Can Bordis de Jorba, tin-
drà lloc el 10 de juliol, després que 
al matí d’aquesta mateixa data, 
s’hagi solemnitzat la missa de sant 
Cristòfor, a la basílica. La revista 
també anuncia les altres actuaci-
ons previstes, malgrat el període 

de vacances, i que obligaran a un 
calendari d’assaigs extraordinaris.

Es publica la segona part de 
l’entrevista d’Antoni Olivé amb 
Jordi Gual, titulada “Una mirada 
serena i equànime a la crisi econò-
mica”, i la “Hoja de ruta” a càrrec 
d’Enrique Hurtado.

Les seccions habituals “Picant 
l’ullet sense malícia”, de Josep 
Nadal, “Vida familiar” i “Aula d’as-
saigs” completen aquest exemplar.
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De la mà de la UEA i amb la col.laboració de Fundació “La 
Caixa” Incorpora

Jornada de sensibilització dirigida als 
empresaris de l’Anoia

Dijous passat, dia 1 de juliol, 
la Unió Empresarial de l’Ano-

ia i l’Obra Social van organitzar 
una jornada sobre responsabilitat 
social corporativa i van presentar 
als empresaris de la zona la xarxa 
creada en el marc del programa 
Incorpora de l’entitat, que incen-
tiva la integració laboral de perso-
nes amb dificultats per accedir al 
mercat laboral. 

L’objectiu d’aquest programa 
de ”la Caixa” és fomentar, per 
part dels empresaris, la contracta-
ció de persones en risc d’exclusió 
social, prioritàriament immigrants, 
aturats de llarga durada, persones 
amb discapacitat, dones afecta-
des per situacions de violència de 
gènere i joves amb dificultats per 
accedir al primer lloc de treball.

L’acte va comptar amb la par-
ticipació del president de la UEA, 
Ramon Felip; el director d’àrea de 
negoci de “la Caixa” a l’Anoia i 
Baix Llobregat Nord, Antoni Isern; 
el president de La Fageda, Cris-
tóbal Colón; el cap de personal 
de l’empresa Graphic Packaging; 
el responsable del programa In-
corpora, Jaume Farré, i l’expert en 
responsabilitat social empresarial 
Josep M. Canyelles.

Des de novembre de l’any pas-
sat, l’Obra Social “la Caixa” i la 
Unió Empresarial de l’Anoia fo-
menten, a través d’Incorpora, la 
contractació de persones en risc 
d’exclusió social amb l’objectiu 
que el projecte es pugui implan-
tar en el major nombre possible 
d’empreses vinculades a aquesta 

organització empresarial. La vo-
luntat és concretar un model d’in-
termediació que es converteixi en 
un referent com a eina de cohesió 
social.

L’organització empresarial 
aporta al programa Incorpora de 
l’Obra Social “la Caixa” el conei-
xement de l’empresa i de les seves 
necessitats. Aquesta associació ac-
tua, a més, com a vincle entre el 
món empresarial i les entitats so-
cials i elabora un model de relació 
entre els dos àmbits per millorar 
l’índex d’inserció de persones en 
situació o risc d’exclusió.

“La responsabilitat 
social ajuda a 
dignificar la imatge 
que té la societat de 
les empreses” 

I un dels missatges que també 
es vol fer arribar és que, a més dels 
beneficis que té per a les perso-
nes, les empreses també es veuen 
beneficiades, ja que a part dels 
incentius econòmics, les empreses 
que també estan compromeses so-
cialment estan més ben vistes i va-
lorades a nivell intern i extern, i fa 
que la societat valori més la funció 
empresarial i l’emprenedoria. 

Més de 3.500 
insercions a la 
província de Barcelona

Des de l’any 2006, l’Obra So-
cial “la Caixa” fomenta, amb el 

programa Incorpora, la inserció 
al món laboral de persones en 
situació o en risc d’exclusió social 
i amb dificultats especials per tro-
bar feina. Un dels eixos d’aquesta 
iniciativa és posar al servei del 
teixit empresarial un programa 
de responsabilitat social corpo-
rativa per afavorir la integració 
laboral.

En aquests cinc anys, el pro-
grama Incorpora de l’Obra So-
cial “la Caixa” ha facilitat 3.754 
insercions en un total de 1.136 
empreses que col.laboren amb 
el programa. En els primers cinc 
mesos de 2010, la xifra ascendeix 
a 568 insercions a 260 empreses. 

Pensant en les persones, més 
que mai

“la Caixa” ha optat per refor-
çar, més que mai en aquests mo-
ments, el seu compromís amb les 
persones. En aquest sentit, l’Obra 
Social manté el 2010 un pressu-
post de 500 milions d’euros. 

El desenvolupament de pro-
grames de caràcter social, ade-
quats a les necessitats més emer-
gents en l’actual conjuntura, aca-
para gran part de la inversió. La 
superació de la pobresa infantil, 
el foment de l’ocupació entre col.
lectius amb dificultats, l’envelli-
ment actiu i saludable de les per-
sones grans i l’atenció a les perso-
nes amb malalties avançades són, 
en aquests moments, las línies de 
treball prioritàries. 

A més, l’entitat impulsa altres 
projectes dirigits a cobrir dife-
rents carències socials: prevenció 
del consum de drogues, accés a 
l’habitatge, valor positiu de la di-
versitat i la interculturalitat pre-
sents a la nostra societat actual, 
foment del voluntariat, concessió 
de microcrèdits o la Cooperació 
Internacional. El recolzament a 
l’educació i la investigació, la con-
servació del medi ambient i la di-
vulgació de la cultura completen 
els objectius essencials de l’Obra 
Social “la Caixa”.

Sant Martí de Tous .............. 63 ........... 19 .............16 ........ 25,4
Vallbona d’Anoia .............. 125 ........... 63 .............53 ........ 42,4
Els Hostalets de Pierola ..... 237 ........... 90 .............75 ........ 31,6
El Bruc ................................ 156 ........... 50 .............44 ........ 28,2
Carme ................................... 69 ........... 27 .............24 ........ 34,8
La Llacuna ............................ 51 ........... 29 .............24 ........ 47,1
Castellolí .............................. 19 ........... 12 ...............9 ........ 47,4
TOTALS ............................... 720 ......... 290 ...........245 ........ 36,7

El Consell Comarcal de 
l’Anoia duu a terme 
el projecte Laborateca 
Comarcal

Des del passat mes de febrer 
de 2009, el Consell Comarcal 

de l’Anoia duu a terme el projec-
te “Laborateca Comarcal”, dins 
el programa complementari de 
reforç dels Serveis Locals d’ocupa-
ció de la Diputació de Barcelona.

Laborateca Comarcal és un 
dispositiu d’orientació i inserció 
laboral que ofereix mesures de re-
col.locació que facilitin l’entrada 
al mercat laboral de les persones 
en situació d’atur de la comarca 
de l’Anoia. El projecte vol ser un 
servei obert davant la contínua 
demanda de persones en situa-
ció d’atur, provinents de municipis 
que no disposen d’un servei d’ori-
entació laboral, interessades en 
reincorporar-se al mercat laboral, 
prioritzant els col.lectius vulnera-
bles o amb risc d’exclusió social.

L’objectiu de la Laborate-
ca Comarcal, no està pensat per 
ser només un projecte per trobar 
feina sinó que pretén augmen-
tar les oportunitats laborals dels 
seus usuaris prioritzant una ori-
entació i qualificació cap a sectors 
emergents on se’ls intenta recol.

locar. Alhora, el projecte ofereix 
el suport i l’acompanyament indi-
vidualitzat en l’itinerari d’inserció 
laboral.

El projecte, iniciat el febrer de 
2009 com a prova pilot a la Lla-
cuna, compta actualment amb la 
participació de 7 municipis: La Lla-
cuna, el Bruc, Carme, Castellolí, els 
Hostalets de Pierola, Sant Martí de 
Tous i Vallbona d’Anoia.

Fins ara la Laborateca Comar-
cal ha atès 290 persones en situa-
ció d’atur de les quals s’ha fet un 
seguiment i orientació a 245. El 
perfil de persona atesa ha estat 
tant home com dona amb una 
edat entre 25 i 45 anys, amb un ni-
vell d’estudis obligatoris o inferior, 
en situació d’atur des de fa més de 
6 mesos, procedents del sector ser-
veis i perceptors d’una prestació.

El projecte liderat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia compta amb 
un pressupost de 119.595 euros, 
dels quals un 60% està subvencio-
nat per la Diputació de Barcelona i 
el 40% restant és aportat entre els 
municipis participants i socis del 
projecte.

Nº 
persones 
a l’atur a 
l’abril de 

2010
Persones 

ateses

Persones 
orien-
tades

% de per-
sones ori-
entades 
sobre les 
aturades
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Festa de final de curs a la 
llar d’infants municipal de 
Calaf

Divendres passat a la tarda, el 
pati de la llar d’infants muni-

cipal de Calaf es va omplir amb 
motiu de la festa de final de curs 
d’aquest centre educatiu. Els actes 
van començar a les 6 de la tar-
da amb la inauguració oficial del 
rètol amb el logo i el nom de la 
llar d’infants “La boireta”. El logo 
que s’ha triat correspon a un dis-
seny realitzat per Anna Noguera 
Raja, alumna de 2n de Batxille-
rat Artístic de l’IES Joan Mercader 
d’Igualada, que va guanyar el con-
curs organitzat per l’AMPA de la 
llar d’infants. 

La descoberta del rètol va anar 
a càrrec de l’alcaldessa de Calaf, 
Maria Antònia Trullàs; la directo-
ra de la Llar, Íngrid Ruiz; la presi-
denta de l’AMPA, Gemma Ripoll, 
i la dissenyadora del logo, Anna 
Noguera. Tot seguit, el grup “Pa-
mipipa” va oferir un espectacle de 
titelles amb el que la canalla s’ho 
va passar d’allò més bé. A conti-
nuació es va procedir al lliurament 
d’orles als nens i nenes que deixa-
ran la llar d’infants per començar 
P3 al CEIP. Finalment, es va oferir 
un berenar a tots als assistents. 

Èxit de públic a la 9a 
Festa de la Sardana dels 
Hostalets de Pierola

Més de dues-centes persones 
van participar el diumenge 4 

de juliol a la 9a Festa de la Sardana 
organitzada per l’Agrupació Sar-
danista dels Hostalets de Pierola. 
La pluja va obligar el canvi d’esce-
nari de la trobada que inicialment 
havia de celebrar-se a la plaça de 
Cal Figueres i que finalment va 
tenir lloc a la Sala del Casal Català 
que es va omplir d’espectadors.

La interpretació musical va 
anar a càrrec de la Cobla Ciutat de 
Manresa i va comptar amb l’actu-
ació de la Colla Nova Galzeran de 
Rubí, convidada per a l’ocasió.

Després de la ballada de sar-
danes, a la qual hi van participar 
membres de l’Agrupació Sarda-
nista i un bon nombre d’especta-
dors, es va servir un refrigeri amb 
coca i cava. L’èxit de la iniciativa 
ha convertit aquesta festa en una 
referència obligada de l’agenda 
cultural dels Hostalets de Pierola i 
consolida la tasca de difusió i fo-
ment de la cultura tradicional que 
desenvolupa l’Agrupació Sardanis-
ta del poble.

Antoni Pau i Pepita Pareta guanyadors 
del concurs Del mercat a la taula, 
receptes de baix cost
Al mercat municipal de Vilanova 

es va fer dissabte, el lliura-
ment dels premis del concurs “Del 
mercat a la taula, receptes de baix 
cost”. Aquesta és la segona edició 
d’aquest concurs que organitza 
l’Oficina de Mercats i Fires Locals 
de la Diputació de Barcelona amb 
la col.laboració de l’Àrea de Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí amb l’objec-
tiu d’aportar solucions a la pobla-
ció en la cuina diària mitjançant 
receptes o menús econòmics i salu-
dables, a l’abast de totes les eco-
nomies. També ha servit però per 
situar els mercats municipals com 

a referents de compra saludable i 
de consum responsable.

El jurat, format per Ricard Tor-
ras, regidor de Promoció Econò-
mica,  Alícia Lanuza, presidenta 
de l’associació de comerciants del 

mercat municipal de Sant Hilari i 
Sergi Arasil, restaurador del mu-
nicipi; va seleccionar sis receptes 
finalistes, entre les quals hi ha les 
dues guanyadores: “Tarta de trufa 
al brandy”, d’Antoni Pau Martí, i 
“Popets amb patates, esqueixades 
i all i oli” de Pepita Pareta. 

Aquesta campanya finalitzarà 
el proper mes de gener amb el 
lliurament gratuït, a través de les 
parades dels mercats, del segon 
llibre de receptes Del mercat a la 
taula. Aquest llibre contindrà les 
receptes de baix cost seleccionades 
per cada municipi, incloses aques-
tes dues de Vilanova del Camí.

Concert d’estiu de la Coral Sifasol
Aquest passat diumenge 4 de 

juliol, vem tenir l’ocasió de 
tornar a escoltar les interprata-
cions del grup Coral Sifasol, a les 
7 de la tarda a l’església de la 
parròquia de Santa Margarida de 
Montbui.  

La forta tempesta no va impe-
dir que es pogués celebrar, encara 
que amb un petit retard de deu 
minuts; aquest concert és habitu-
al cada any pels vols de la Festa 
Major.

El programa constava d’unes 
9 peçes ben variades i algunes de 
grans autors, altres més divertides 
i populars, també s’estrenà: I ha-
ve a dream de B. Andersson que 
era la novetat d’enguany. No hi va 
faltar l’habitual acompanyament 
musical d’instruments de corda o 
percussió o la coreografia grupal. 

Remarcar l’excel.lent actuació dels 
solistes: Roser Jorba, Magda Sau-
mell i Salvador Llorens.

En un conjunt feren disfrutar 
l’auditori que omplia tota l’esglé-
sia que va correspondre amb forts 

aplaudimens, la coral va oferir fins 
a tres bisos, un dels quals cantaren 
plegats amb el públic.

Dolors Vives

L’escola “La Torre” celebra 25 anys
El passat dissabte 19 de juny, 

l’escola “La Torre” va celebrar 
els seus 25 anys. 

La nostra escola va començar 
el curs 1984-1985 amb quatre au-
les, amb alumnes en edats com-
preses entre quatre i deu anys, 
que fins aquell moment havien 
estat escolaritzats en altres edificis 
municipals. 

A les 12 del migdia la directora 
de l’escola va conduir un acte, en 
què antics directors, mestres, AM-
PA i alumnes van explicar els re-

cords que en tenien, amb el suport 
d’una presentació de fotografies. 
Altres que van explicar una part de 
la història van ser l’alcalde, Jaume 
Riba, també com a antic alumne, i 
l’Inspector Carles Enric, com a antic 
director de l’escola de Capellades, 
entre d’altres. També es va aprofi-
tar l’acte per fer un homenatge a 
la Isabel Oliver, mestra durant 24 
anys a l’escola, que es jubila.

Va cloure l’acte Paco Ramon, 
mestre i exdirector dels Serveis 
Educatius de l’Anoia, amb unes 

paraules de suport a la tasca que 
es porta a terme i d’ànims cap al 
futur.

En acabar l’acte, que va ser 
molt emotiu, es va fer una visita 
guiada per l’escola per ensenyar 
les noves instal.lacions als antics 
pares, mestres i alumnes i es va 
finalitzar amb un aperitiu.

Des de l’escola volem donar 
les gràcies a totes les persones que 
van fer possible aquesta jornada.

Escola “La Torre”

Final de curs a l’IES calafí, Alexandre de 
Riquer
El dissabte 19 de juny es va cele-

brar la festa de graduació del 
curs 2009-10 a l’IES Alexandre de 
Riquer de Calaf. L’acte va tenir lloc 
a 2/4 de 9 del vespre, amb l’assis-
tència d’alumnes de 4rt d’ESO , 
2n de Batxiller,  i tots els familiars 
i alumnes d’altres cursos que hi 
varen voler assistir.

L’acte va estar organitzat per 
l’AMPA de l’IES conjuntament 
amb l’Institut i es va començar 
amb un sopar. Seguidament es va 
iniciar l’acte de lliurament d’or-
les als alumnes de 4rt d’ESO i 2n 
de Batxillerat, que són els que 
acaben una etapa, els de 4rt, la 
ESO,  i els de Batxiller, ja deixen 
l’Institut.

Durant la cerimònia, també es 
van  passar uns powerpoints on es 
reflectien les diferents activitats 
que varen realitzar els alumnes 
durant la seva estada al centre.

La vetllada va finalitzar amb 
l’actuació musical de l’ex-professor 
de l’IES, Xavier Mayora.

En definitiva, va ser una nit 
molt maca i molt ben organitza-
da i  que esperem recordar amb 
simpatia. Desitjar, finalment, que 
l’harmonia que es va respirar 
aquella estona es traslladés a tot 
l’àmbit educatiu.

I.A.R.
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DEPT. DE VIA PÚBLICA I MOBILITAT
cms

EDICTE 
Per a coneixement general es fa saber que, mitjançant decret de l’alcalde de data 18 de juny de 
2010, s’ha resolt:

Primer.- Aprovar les tarifes del transport urbà d’Igualada, segons la relació següent:

Títols integrats al sistema tarifari de l’ATM
Bitllet senzill 1,40 €
T-10 ............................................... 7,95 €
T-50/30 ........................................ 32,40 €
Títols no integrats  -corresponents a la tarifació social de l’Ajuntament-
T-10 (taronja) ................................. 4,00 €
T-50/30 (amb carnet vermell) ...... 25,90 €
T-50/30 (amb carnet verd) .......... 16,20 €
T-100 (blava) Gratuïta

Segon.- Aquestes tarifes entraran en vigor a partir de l’1 de juliol de 2010.

Tercer.- Notifi car aquest acord a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i a la Comissió de 
Preus; i, publicar-ho en el Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya, el Butlletí Ofi cial de la Pro-
víncia  i la premsa local. 

Quart.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es dugui a 
terme per a la seva ratifi cació.

Cinquè.- Notifi car-ho a les parts interessades amb indicació dels recursos a interposar.

Contra l’anterior resolució que és defi nitiva en via administrativa podeu interposar, alternativament, recurs de reposi-
ció davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de 
l’endemà de la data de la darrera publicació d’aquest edicte en el Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya i en el 
Butlletí Ofi cial de la Província.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs con-
tenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la recepció de la notifi cació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos 
a comptar des de la data en què s’ha d’entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel trans-
curs d’un mes a comptar des de la data d’interposició sense que s’hagi notifi cat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Igualada, 18 de juny de 2010
L’ALCALDE
Jordi Aymamí i Roca

Faèrica guanya el 5è Certamen de Grups 
de música jove d’Igualada
Durant els dies 2 i 3 de juliol, al 

recinte La Sala, ha tingut lloc 
el Certamen de grups de música 
jove d’Igualada. Aquest ha estat el 
cinquè any que el Departament de 
Joventut de l’ajuntament d’Iguala-
da l’organitza.

Enguany destaca un canvi en 
el format del certamen, ja que els 
grups han tocat directament a la 
final, donant el jurat el veredicte 
el dia 3 de juliol. 

Han estat tretze els grups pre-
sentats finalment, i varen actuar 
segons l’ordre que se’ls va atorgar 
en el sorteig que es va realitzar el 
divendres 4 de juny:

En Jordi Cuadras, periodista de 
Conca TV i Ràdio FlaixBac, va ser 
l’encarregat de realitzar la presen-
tació de cada grup i d’amenitzar 
l’entrega de premis. 

El jurat, format pel Jordi No-
vell com a representant d’Ender-
rock, en Xavier Pasquina com a 
representant dels 40 Principals, i 
l’Ester Vilà com a representant  de 
la productora Acords de Terrassa; 
després de molt deliberar, varen 
decidir que els grups que es merei-
xien ésser classificats, de quarta a 
primera posició, eren els següents: 
Face, Fraktal, Mahogo i Faèrica.

L’actuació dels Faèrica plena 
de força, color, energia i passió, va 
seduir tant al públic assistent --que 

va corejar algunes cançons que ja 
esdevenen himnes pels seguidors 
del grup guanyador, com al jurat. 
Faèrica va executar temes de no-
va factura i clàssics del seu primer 
treball “Benvinguts al Planeta Ver-
mell”, i tot sota una posada en 
escena espectacular que 

Els premis
Faèrica, com a grup classificat 

en primer va rebre 720 euros, una 
invitació per actuar dins del marc 
del Track, concurs de música jove 
del Vendrell; un autobús pagat 
pel Departament de Joventut, per 
al grup i tots els seus seguidors, 

per poder anar de forma gratuïta 
a qualsevol concurs o projecte de 
promoció artística musical d’arreu 
de Catalunya i la possibilitat d’ac-
tuar l’any vinent a l’Anòlia de for-
ma remunerada.

Mahogo, que va ser el grup 
classificat en segon lloc, va rebre 
un import de 540 euros com a pre-
mi i també se’ls va oferir la possibi-
litat d’actuar a l’Anòlia al 2011. 

Fraktal i Face van rebre la 
quantitat de 360 euros i 180 euros, 
respectivament.

La Sala escalfa motors 
amb la Festa del 
Mestissatge

La nit del dijous 1 de juliol, el 
recinte La Sala va acollir a un 

gran nombre de joves que assistien 
a La Festa del Mestizzatge. Aquest 
és un esdeveniment que s’organit-
zà des de la Zona Jove d’Igualada, 
una comissió de joves de la ciutat, 
amb el suport del Departament de 
Joventut de l’ajuntament d’Iguala-
da. La Festa del Mestizzatge és una 
mostra dels grups de música que 
sorgeixen dels diferents instituts 
d’Igualada. Els vuits grups inscrits 
varen tenir la possibilitat de tocar, 
molts per primera vegada, sobre 
un escenari com és el d’aquest 
recinte, durant 25 minuts.

En Jordi Cuadras, periodista 
de Conca TV i Ràdio Flaixbac, tam-
bé va ser l’encarregat de fer les 
presentacions i de dinamitzar el 
temps que hi ha entre les actua-
cions.

Festes per als joves 
amb hàbits saludables

Des de l’Ajuntament de la 
ciutat s’han promogut un seguit 
d’iniciatives per ajudar als joves a 
prendre consciència de la salut en 
un ambient festiu, així en la festa 
del Mestissatge i Certamen de Mú-
sica Jove es va encetar la iniciativa. 

Per la IV Festa del Mestizzatge 
doncs, es van oferir a la barra dos 
originals cockails dissenyats per 
la Zona Jove -comissió de Joves-, 
un de dolç amb grosella, llima i 
prèssec i un d’àcid amb taronja, 
lima i sucre.

D’altra banda pel V Certamen 
de música Jove es va preveure la 
distribució de 500 preservatius per 
recordar la importància de gaudir 
de la sexualitat evitant riscos d’em-
barassos no desitjats o malalties de 
transmissió sexual.

La “campanya” es va reforçar 
amb una exposició de pósters ce-
dida per l’ONG Sida-studi, i fulle-
tons i materials informatius pels 
joves amb consells per gaudir ple-
nament de l’oci i de la festa i, al-
hora, reduir els riscos derivats del 
consum de drogues i alcohol. Els 
materials pertanyen al programa 
“Nit Segura” Departament de Sa-
lut  fulletons.

Aquestes activitats són una ini-
ciativa de les regidories de Joventut 
i de Salut i Acció Social de l’Ajunta-
ment d’Igualada, amb la coordina-
ció de l’Agència Medi i Salut (IMIS), 
i la col.laboració de La Sala, el De-
partament de Salut de la Generali-
tat i la Diputació de Barcelona. 

L’Ajuntament vilanoví 
ofereix una recepció als 
nens i nenes saharauís
Can Papasseit va acollir dimarts 

d’aquesta setmana, la recepció 
institucional que l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí fa cada any als 
nens i nenes saharauís. Des de la 
regidoria d’Educació, Joventut i 
Solidaritat encapçalada per Vanesa 
González, es va fer un senzill acte 
en el decurs del qual es va agrair 
a les famílies d’acollida el seu gest 
i es va obsequiar als infants amb 
articles d’estiu. Des de la regido-
ria d’Esports també es col·labora 
regalant a cada nen un carnet per 
fer ús de la piscina municipal.

D’altra banda, l’associació de 
colònies saharauís de Vilanova 
del Camí - Conca d’Òdena amb 
el suport municipal ha organitzat 
per aquest divendres el tradicional 
sopar de benvinguda dels nens i 
nenes saharauís que passen les va-
cances d’estiu acollits per diferents 
famílies vilanovines. El sopar es 
farà a Can Papasseit i començarà 

a 2/4 de 10 del vespre. Els tiquets 
per assistir-hi es poden adquirir a 
la seu social de l’entitat, al carrer 
Sant Josep, 14 o bé al carrer del 
Roser, 24, seu social de la Unió Cul-
tural Extremenya. També podeu 
fer la reserva al telèfon: 616 53 
45 23.
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Intercanvi d’alumnes de l’Escola Pia 
amb el Regne Unit
Un any més els nois i noies de 

1r d’ESO que el passat mes 
d’abril van acollir un estudiant de 
Hampton School a casa seva van 
fer realitat la segona part de l’in-
tercanvi. En efecte, la setmana del 
15 al 22 de juny, 31 nois i noies 
van enlairar-se per viure una expe-
riència irrepetible i inoblidable: 
conviure amb una família britànica 
durant una setmana.

De ben segur que l’estada amb 
les famílies els ha permès conèixer 
de primera mà i viure en directe 
diferents aspectes de la cultura i la 
gent d’aquest país. D’altra banda, 
també han gaudit de l’oportunitat 
de conèixer el llocs més emble-
màtics i turístics de Londres, com 
ara el famós Big Ben, l’abadia de 
Westminster, l’ull de Londres, com 
ells anomenen la gegantina nòria 
i des de la qual van poder veure 
la ciutat a vista d’ocell, el Tower 
Bridge i la Torre de Londres, tot 
gaudint d’una passejada seguint el 

riu Tàmesis, els parcs increïblement 
verds plens d’esquirols i diferents 
tipus d’aus... i també de cérvols!

Algunes visites de caire més 
cultural, però no per això menys 
interessants, van ocupar alguns 
moments del seu programa i els 
va permetre endinsar-se en el món 
dels dinosaures durant la seva vi-
sita al National History Museum 

o de veure el ritual del canvi de 
guàrdia davant del palau de Buc-
kingham i també de conèixer la 
vida de palau dels diferents ha-
bitants del palau de la cort de 
Hampton.

La part més lúdica va arribar 
el cap de setmana que van passar 
amb les famílies acollidores, amb 
sortides d’allò més divertides entre 
les quals hi ha hagut una mica de 
tot: diumenge en un parc d’atrac-
cions, barbacoes familiars, piscina, 
teatre, musicals, ballets a l’Albert 
Hall...

Les passejades pel centre de 
la ciutat i especialment la zona de 
Picadilly Circus i Leicester Square 
van ser aprofitades al màxim per 
fer una mica de shopping i com-
prar algun record per a la família 
i els amics.

Una experiència inoblidable 
que esperem poder repetir el curs 
vinent.

Festa de final de curs a 
l’Escola Pia

El passat 22 de juny, al clautre 
de l’Escola Pia d’Igualada, es va 

celebrar la festa de final de curs 
d’Educació Infantil. 

Els alumnes de P3 i P4 van ini-
ciar l’acte cantant una cançó i van 
continuar els alumnes de P5, que 
van representar dos contes que 
havien escrit ells mateixos. Les his-
tòries eren divertides i la posada 
en escena va ser quasi com d’ac-
tors professionals. El moment més 

emotiu va ser quan els alumnes de 
P-5 van obsequiar amb un ram de 
flors a la directora Rosa Sánchez, 
com a agraïment per la seva tasca 
i dedicació com a directora de l’es-
cola, ja que pocs dies abans havia 
anunciat que deixava el càrrec. 

Pares, professors i nens van 
acomiadar el curs contents, valo-
rant tot allò que han après i han 
viscut durant el curs i desitjant 
unes bones vacances d’estiu.

Festa de fi de curs al CEIP 
Alta Segarra

El divendres dia 18 de juny, el 
CEIP Alta Segarra de Calaf va 

celebrar la seva festa de final de 
curs. A les 7 de la tarda es van obrir 
les portes de l’escola per tal que 
tothom podés  visitar les aules i el 
museu d’objectes dels anys 60 que 
la canalla va recollir en la setmana 
cultural que s’ha realitzat. Cap a 
2/4 de 9 els nombrosos assistents, 
pares i mares, alumnes, mestres i 
altres acompanyants, van comen-
çar a sopar, amb els entrepans que 
va repartir l’associació de mares i 

pares. Havent sopat va començar 
un divertit espectacle d’animació 
per als més petits. A continuació, 
algunes de les mares que han 
seguit el curs de batuka van fer 
una petita demostració davant dels 
assistents, així com també es van 
fer diverses actuacions dels nens i 
nenes que fan activitats extraesco-
lars. La festa va ser, com cada any, 
molt participada, i va omplir el pati 
de l’escola de persones relaciona-
des amb l’escola, que acomiadaven 
d’aquesta manera el curs escolar.

Festa de fi de curs a 
l’escola Maria Borés de la 
Pobla

L’escola Maria Borés de la Pobla 
de Claramunt va viure el dis-

sabte 19 i el dimarts 22 de juny la 
festa de fi de curs. Durant aquests 
dos dies es van fer diverses acti-
vitats, con un sopar, una repre-
sentació a càrrec dels alumnes o 
tallers en què van participar els 
estudiants.

El dissabte els nens i les nenes 
de l’escola van fer una represen-
tació i van ballar diferents balls. 
Aquest espectacle es va preparar 
des de l’escola. Després hi va haver 
un sopar en què hi van participar 
unes 320 persones. Un cop finalit-
zat l’àpat el grup Malvins va oferir 

un concert i la festa es va acabar 
amb una discomòbil. El sopar, el 
concert i la discoteca es van orga-
nitzar des de l’Associació de Mares 
i Pares d’Alumnes (AMPA).

El dimarts els nens i les nenes 
del centre poblatà van viure el 
darrer dia de classe participant en 
diverses activitats. Els estudiants 
de sisè van fer tallers de maqui-
llatge, de collarets i polseres, de 
xapes i de bombolles de sabó. Els 
alumnes també van poder gaudir 
d’uns inflables i d’un circuit de cars 
sense motor i es va repartir un ge-
lat per a tots els nens i nenes.

L’AMPA de l’Antoni Gaudí al capdavant 
de la Festa de fi de curs

Festa de fi de curs a l’escola Gabriel 
Castellà

Dissabte 19 de juny es va cele-
brar l’esperada festa de final 

de curs que l’AMPA organitza per 
a tothom.

Cal dir que encara que el 
temps no va acompanyar, en no 
ploure es va poder sopar al pati de 
l’escola com estava programat.

Destacar l’èxit del sorteig, en el 
que tots els regals eren pels nens, i 
també l’entrega d’una placa en 
reconeixement al Sr. Gregorio més 
conegut per tothom com Goyo.

Es va comptar amb l’actuació 
d’un mag amb el seu espectacle 
Sermagic, i després l’actuació d’un 
DJ el qual no va poder actuar pel 
mal temps.

Des de l’organització es vol do-
nar les gràcies a tots els assistents, 
alhora que desitjar molta sort als 

nens i nenes de 6è curs en la seva 
nova etapa escolar.

El dimarts dia 22 de juny tota la 
comunitat educativa va cele-

brar la festa d’acomiadament dels 
alumnes de sisè. 

En primer lloc els alumnes de 
Cicle Mitjà  van oferir un concert 
de violins, fruit del projecte de 
música que s’ha treballat al llarg 
del curs. La Regidora d’Educació 
d’Igualada, Montserrat Mateu, va 
valorar molt positivament aquesta 
proposta educativa, així com l’es-
forç fet pels alumnes i professors 
que ho han dut a terme.

A continuació, uns quants 
alumnes de 6è van llegir les seves 
vivències del seu pas per l’escola 
en català castellà i anglès. Com a 
cloenda d’aquest acte formal van 

participar amb les seves reflexions 
les tutores de sisè, així com la di-
rectora del centre. En acabar es va 
donar un petit obsequi i les orles a 
tots els alumnes que el proper curs 
aniran a l’institut.

Després, tots els alumnes de 
l’escola, van esmorzar coca amb 

xocolata i seguidament van gaudir 
de l’actuació d’un grup d’animació 
amb el que es va donar per finalit-
zat l’últim dia del curs 2009-2010.

Mònica i Puri. Comissió de 
premsa

J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.
A S S E S S O R A M E N T  G E S T I Ó  D ' E M P R E S E S
O R G A N I T Z A C I Ó  A D M I N I S T R A T I V A
O F I C I N A  C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L

P. Verdaguer, 120, entl. - IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 - e-mail: jmmorros@jmmorros.com
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Avui, viatge aventura a 
Costa Rica 

Curs de seguretat en 
carretons frontals i 
retràctils

La Festa Major de Carme 
ja és a les portes

L’ordenació sacerdotal de 
Joan Prat i Xavier Bisbal, 
el 5 de setembre

Continua la Setmana de la Joventut 
de Montbui

S’inaugura el nou pas de vianants sobre 
el riu Anoia a Vilanova del Camí

Ens trobem a poc més d’una 
setmana per arribar a la Festa 

Major de Carme, que se celebrarà 
del 15 al 18 de juliol, i el programa 
d’activitats ja és a punt.

El divendres dia 16, al matí, 
la festa començarà amb un pre-
gó d’homenatge a Maria Teresa 
Rius, la Ita, qui fou mestra i “mare 
d’acollida” de moltes senyores que 
avui dia viuen a Carme. Després, 
missa cantada i sardanes de mà de 
la Cobla Ciutat de Manresa. A la 
tarda i al pati de missa, Teia Moner 
presentarà l’espectacle “Galaxis”. 
En acabat es cantaran havaneres al 

pati de missa. La companyia convi-
dada és “Sac i ganxo”. Al punt de 
la mitjanit i a la pista nova, aquells 
qui se sentin joves podran escol-
tar o ballar la proposta de “Els 
xitxarel·los” i “The popo’s and the 
papa’s”. Acabaran la festa punxa-
discos locals.

El dissabte comença d’hora amb 
tir al plat, continua amb futbol in-
fantil i la cercavila de capgrossos. Al 
migdia, a les fonts de Carme, dinar 
popular de Festa Major i postres 
musicals amb l’Orquestra Rosaleda, 
qui també farà el concert de la tar-
da i el ball de gala a la nit. 

El darrer dia, diumenge, hi 
haurà missa cantada pels Amics de 
la parròquia i inauguració de l’ex-
posició amb els treballs de pintura 
que han fet les senyores durant el 
curs. Acabarem la festa amb par-
tits de futbol, festa de l’escuma 
i ball amb Montse i Joe Transfer. 
Trobareu la informació concretada 
a www.carme.cat

Desitgem que us la feu vos-
tra, que la doneu a conèixer i que 
la gaudiu. És la festa de Carme, 
dels carmetans i carmetanes i de la 
gent que se sent propera a aquest 
poble.

Continuen celebrant-se diferents 
activitats de la Setmana de la 

Joventut amb una bona partici-
pació per part dels més joves. Les 
propostes van a càrrec de l’Àrea 
Jove. Del primer cap de setmana 
d’activitats cal destacar la realit-
zació, dissabte passat, del Festival 
de Cultures Urbanes, en la qual 
diferents grups de la nova cultu-
ra urbana barcelonina van poder 

mostrar el seu repertori de Hip 
Hop. 

Les activitats de la Setmana de 
la Joventut seguien ahir dimecres 
amb la realització d’un club de 
lectura juvenil sobre l’obra “Cre-
púsculo”.

Per avui dijous 8 de juliol a par-
tir de les 11 de la nit es farà una 
nova sessió de cinema a la piscina, 
amb la projecció del film d’ani-

mació “UP”. Però sens dubte un 
dels plats forts de la Setmana de 
la Joventut 2010 es viurà el proper 
divendres amb la celebració a la 
Plaça de La Vinícola d’un concert 
jove amb la participació dels grups 
locals El Vado, Robertto i Acadèmia 
Nocturna. El concert, amb entrada 
gratuïta, permetrà veure les evolu-
cions d’alguns dels més importants 
talents musicals de casa nostra.

El riu Anoia, al seu pas per 
Vilanova del Camí comptarà, 

a partir de demà divendres, d’un 
nou pas de vianants que comu-
nica Vilanova del Camí i Santa 
Margarida de Montbui i es suma 
al que ja existeix a Igualada. La 
nova passera s’inaugurarà oficial-
ment divendres a les 11 del matí. 
A l’acte hi assistiran, a banda de 
l’Alcalde Joan Vich i del titular de 
medi ambient Francesc Viera, el 

gerent de l’ACA, Adolf Martínez i 
Mercè Sellés, cap del Gabinet del 
Director.

La construcció d’aquest pas de 
vianants, que ha anat a càrrec de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, ha 
tingut un cost proper als 162.000 
euros i ha consistit en la construc-
ció d’una passera de formigó ar-
mat de 17 metres de longitud i 3,5 
metres d’amplada que permet el 
pas de l’aigua a través de quatre 

marcs de 3 x 0,40 metres, junta-
ment amb les corresponents ram-
pes de connexió amb els camins 
existents. 

A més, també s’ha habilitat la 
protecció del marge dret del riu 
Anoia amb escullera en un tram 
aproximat de 85 metres, que en-
llaça els dos endegaments, el de 
la riera d’Òdena i el del riu Anoia. 
D’aquesta manera, es minimitza el 
risc en cas de riuades.

El Centre Cívic de Fàtima acolli-
rà, avui dijous a les 9 del ves-

pre, una xerrada que tindrà com 
a temàtica un viatge aventura a 
Costa Rica. Anirà a càrrec de Lluís 
Castelltort i l’entrada és gratuïta.

El ponent explicarà el seu viat-
ge a Costa Rica: bitllet d’avió, guia 

Lonely Planet... i moltes experièn-
cies úniques en aquest paradís de 
la natura entre dos oceans, un vi-
atge de contrastos: selva, volcans, 
platges paradisíaques, fauna... 

Adreçat tant a operaris amb 
experiència però sense forma-

ció i a operaris amb experiència i 
amb formació (reciclatge), es pre-
para pels propers dies 19-20 de 
juliol un curs de seguretat en car-
retons frontals i retràctils on s’im-
partirà una sessió de formació teò-
rica a les instal.lacions de la UEA 
i una sessió de formació pràctica 
a les instal.lacions de Manutenció 
Rosich.

Es lliurarà a tots als alumnes 
un manual de prevenció de riscos 

i maneig segur de la maquinària. 
Una vegada realitzat el curs es lliu-
rarà als assistents el corresponent 
diploma d’aprofitament i adquisi-
ció dels conceptes. No s’acreditarà 
la formació d’aquelles persones 
que puguin suposar un perill per 
a elles mateixes o per a la resta de 
treballadors.

Per a informació d’horaris, ins-
cripcions i preus contactar amb 
UEA 93 805 22 92 ( Montse Sote-
ras- montse@uea.cat).

Mons. Romà Casanova ha 
decidit i ha autoritzat a fer 

públic que els diaques igualadins 
Mn. Joan Prat i Jorba i Mn. Xavier 
Bisbal i Talló, així com un tercer 
Mn. Ricard Lázaro i Medina, natu-

ral de Folgueroles, rebran l’ordre 
sacerdotal a la Catedral de Vic, el 
proper diumenge 5 de setembre 
a les 6 de la tarda, havent passat 
els sis mesos que exigeix el dret 
canònic.

El Festival Microcurt ja té els 16 
finalistes que optaran als premis
Dels 84 curtmetratges inscrits 

en aquesta novena edició del 
Festival Microcurt, l’organització 
ha triat un total de 16 treballs que 
seran projectats el dia 23 de juliol, 
dia en què es donaran a conèi-
xer els guanyadors de les diferents 
categories.

Els microcurts seleccionats 
per participar al concurs arriben 
de diferents punts de l’Estat i de 
Catalunya: Madrid, Santander, Ali-
cante o Barcelona. 

En la categoria del “Premi Es-
pecial de l’Anoia” s’han inscrit tres 
microcurts que podran guanyar 
300 euros i el trofeu acreditatiu. 
Són els següents: “Barrots”, de 
Marc Farreras d’Igualada; “Punto 
de no retorno”, d’Albert Caballé, 
d’Igualada; “Nàufrag”, de Bernat 
Enrich Miquel d’Igualada

El mateix dia 23 de juliol, al 
parc de Valldaura, també es pro-
jectaran els curtmetratges realit-
zats dins la setmana de l’Audio-
visual de l’Escola Gaspar Camps 
d’Igualada, així com els cinc tre-
balls que es van presentar al III 
Concurs Microcurt Express, que va 
tenir lloc el passat dissabte.

A continuació, passem la rela-
ció dels 16 microcurts sel·leccionats 
per participar en la novena edició 
del Festival Microcurt d’Igualada: 
“Forguetina”, de Juan Alberto de 
Burgos, de Madrid; “¿Quién puede 
matar a un hombre?”, d’Enrique 
Piñuel Martón, de Madrid; “El Fin-
ger”, d’Alvaro Oliva de Santander; 
“Barcelona-Venècia”, de David 
Muñoz, de Barcelona; “Nombres 
propios”, de Maria Pérez i Sabina 
Urraca, de Càceres; “Tachaan”, de 
Rafael Cano, de Madrid; “¿Cómo 
termina Lost?”, de Luis Murillo, 
de Madrid; “Lost”, d’Alberto Do-
rado, de Madrid; “La Tormenta”, 
de Camilo Villasmil, de Barcelona; 
“Luciérnaga”, de Carlota Corona-
do, de Madrid; “Mi abuela María”, 
de David Valero Simón, d’Alacant; 
“En el insomnio”, de José Angel 
Alayón, de Santa Cruz de Tenerife; 
“Burocracia”, de Rosa Màrquez, de 
Madrid; “La piñata”, de Manuel 
Arija, de Madrid; “Story of David 
Leonard Sutton”, de Alfonso Díaz, 
de Madrid; “Turno de noche”, de 
Víctor Palacio, de Madrid.

El jurat. El jurat del Micro-
curt, Festival de vídeo d’Iguala-

da està compost per:  President: 
Joan Domènech, realitzador de 
Rosebud Films. Vocals: Ricard Fus-
té, representant del Cine Club 
Ateneu; Joan Fitó, crític de cine-
ma; Montserrat Mateu, tinenta 
d’alcalde de l’Àrea de Serveis a 
les Persones; Eva Ripoll, represen-
tant de la Conca Televisió; un re-
presentant de Canal Taronja TV; 
Manel Almiñana, professor del 
Centre d’Estudis Cinematogràfics 
de Catalunya; Jaume Enrich, re-
presentant de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps; Josep Bar-
trolí, de l’Escola Taller de la Conca 
d’Òdena.

Projeccions i lliurament de pre-
mis: El divendres 23 de juliol, a 
les 22,30 h, al parc de Valldaura 
d’Igualada. Entrada lliure

Programa del Festival: Pro-
jecció de tots els curtmetratges 
participants al Microcurt Express; 
projecció curtmetratges de l’Es-
cola Gaspar Camps; projecció dels 
curtmetratges anoiencs presentats 
al concurs; projecció 16 microcurts 
finalistes de la 9a edició Festival 
Microcurt; i lliurament de premis.

Diumenge, a Calaf, 
Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple!
La piscina municipal de Calaf 

se sumarà aquest diumenge 
al “Mulla’t per l’esclerosi múlti-
ple”. Es tracta d’un acte solidari 
convocat per la Fundació Escle-
rosi Múltiple des del 1994, en el 
qual es convida a tota la societat 
a “mullar-se” en el sentit literal 
de la paraula, llançant-se a l’aigua 
de la piscina més propera per col-

laborar en la lluita contra aquesta 
malaltia. 

Enguany, doncs, el Mulla’t se 
celebrarà aquest diumenge 11 de 
juliol. A la piscina de Calaf, a més 
de participar en aquesta iniciativa, 
es posarà a la venda el material de 
la campanya, des de tovalloles fins 
a bosses de platja, i molts altres 
simpàtics articles.

Els hi oferim la 
millor qualitat 
en treballs 
d’inoxidable
ferro i alumini 
- Portes
- Baranes
- Reixes
- Tanques
- Finestres…

Treballs de serralleria en acer inoxidable i ferro
Fusteria metàlica d’alumini

Av. Àngel Guimerà, 38 - IGUALADA
Tel./Fax: 93 803 32 92
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  PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit 

Ballades de sardanes
Dissabte, 10 de juliol
Arenys de Mar, a la fàbrica Calisay, a la tarda. 

Cobla, La Principal de la Bisbal.
Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 6 de la 

tarda. Cobla, La Principal del Llobregat.
Canet de Mar, a la Pl. de la Llenya, a 2/4 de 8 

de la tarda. Cobla, La Principal de Cassà.
El Masnou, a la Pl. d’Ocata, a les 10 de la nit. Cobla, Iluro.
Esplugues de Llobregat, al Parc de l’11 de Setembre, a les 8 de la 

tarda. Cobla, La Principal de Terrassa.
Sallent, a la Pl. de Sant Antoni Maria Claret,a les 10 de la nit. Co-

bla, Súria.
Sant Vicenç dels Horts, a la Pl. de Narcís Lunes, a les 10 de la nit. 

Cobla, Baix Llobregat.
Viladecans, a la Rbla. Modolell, a les 10 de la nit. Cobla, Rambles.
Vilanova i la Geltrú, a l’ermita de Sant Cristòfol, a les 7 de la tar-

da. Cobla, La Sitgetana.
Diumenge, 11 de juliol
Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 11 del matí. Cobla, Marina-

da.
Barcelona, a la Pl. de Sant Jaume, a les 6 de la tarda. Cobla, Ressò.
Calella, al Pg. de Manuel Puigvert, a 2/4 de 8 de la tarda. Cobla, 

Sabadell.
Cambrils, al Pg. de les Palmeres, a les 10 de la nit. Mitjans mecà-

nics.
Cardedeu, al Barri de la Granada, a 2/4 de 12 del matí. Cobla, 

Premià.
Centelles, al Passeig, a 2/4 de 7 de la tarda. Cobla, Sant Jordi-Ciu-

tat de Barcelona.
Premià de Mar, a la Pl. Ajuntament, a les 7 de la tarda. Cobla, 

Premià.
Malgrat de Mar, al Parc de Can Campassol, a les 8 de la tarda. 

Cobla, Iluro.
Molins de Rei, a la Pl. de Catalunya, a les 8 de la tarda. Cobla, Ciu-

tat de Terrassa.
Sabadell, al Barri de Can Feu, a 2/4 de 7 de la tarda. Cobla, Jovení-

vola de Sabadell.
Tàrrega, a El Pati, a 2/4 de 9 del vespre. Cobla, Tàrrega.

Aplecs
Dissabte, 10 de juliol
Castellbisbal, a la Pl. de l’Església, a les 7 de la tarda i a 2/4 d’11 de 

la nit, 2n Aplec de la Sardana. Concurs de colles improvisades a la nit. 
Cobles, Marinada, Vila d’Olesa i Sabadell.

El Pla de Santa Maria, a la Pl. de l’Església de Sant Ramon, a les 7 
de la tarda i a les 10 de la nit, 24è Aplec de la Sardana. Sardanes de 7 
tirades. Cobles, Ciutat de Terrassa i Reus Jove.

Granollers, al Parc Municipal Torras i Villà, a les 9 del vespre, 61è 
Aplec nocturn de la Sardana. Sardanes fins a 2/4 de 2 de la matinada. 
Sopar amb la ‘butisardana’. Concurs de colles improvisades i de la 
sardana incògnita. Cobles, Jovenívola de Sabadell, Mediterrània i La 
Principal del Llobregat.

Agrupació Sardanista d’Igualada
joaquimbacarditcabestany@gmail.com

Presentació de la 2a convocatòria de 
l’Eix 1 FEDER Catalunya 2007-2013
Fent créixer Europa des de l’economia local

Fins al 31 d’agost, els ens locals 
de la província podran pre-

sentar els seus projectes a la 2a 
convocatòria de l’Eix 1 del FEDER 
Catalunya 2007-2013, segons van 
anunciar el diputat de Desenvolu-
pament Econòmic, Teo Romero, i 
el secretari general del Departa-
ment de Governació i Administra-
cions Públiques de la Generalitat, 
Jaume Oliveras.

La Diputació cofinançarà els 
projectes seleccionats en un 25% 
que es sumarà al 50% que cobreix 
el fons FEDER, que cogestionen la 
Corporació i el Departament de 
Governació i Administracions Pú-
bliques, suposant per als benefi-
ciaris un cofinançament total del 
75%. En total seran 15 milions 
d’euros destinats a projectes de 
l’àmbit del desenvolupament de 
l’economia del coneixement, la in-
novació i la competitivitat empre-
sarial a la província de Barcelona.

El secretari general del De-
partament de Governació i Ad-

ministracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, Jaume 
Oliveras, va destacar que l’avan-
çament d’aquesta 2a convocatòria 
“permet una millor planificació 
dels ens locals”. A més, va explicar 
que la cogestió entre administra-
cions “permet que els ens locals 
presentin millors projectes per a la 
societat”.

Per la seva banda, el diputat 
de Desenvolupament Econòmic, 
Teo Romero, va remarcar els re-
sultats de la primera convocatòria, 
que es va resoldre el mes de ge-
ner amb “l’aprovació de 24 pro-
jectes que quan es finalitzin per-
metran allotjar més de 400 noves 
empreses en els propers 5 anys, 
crear més de 1.500 llocs de treball 
i beneficiar més de 2.000 empreses 
per actuacions de millora en els 
polígons d’activitat econòmica on 
s’ubiquen”.

Romero va recordar als alcal-
des i regidors presents en la jor-
nada que existeixen tres elements 

d’aquestes convocatòries que fa-
ciliten la presentació de millors 
candidatures: “l’existència d’un 
cofinançament addicional del 25% 
per part de la Diputació; la creació 
d’una Oficina Tècnica de Suport al 
FEDER; i la simplificació adminis-
trativa que comporta la col.labora-
ció entre Diputació i Generalitat”.

En aquesta convocatòria es 
mantenen com a prioritàries les se-
güents tipologies d’operacions: les 
actuacions de suport al creixement 
empresarial d’empreses locals amb 
projecció global, les actuacions per 
millorar les condicions dels polí-
gons d’activitat econòmica i les ac-
tuacions que fomentin la societat 
del coneixement. Com a novetat, 
s’incorporen a la convocatòria la 
possibilitat de presentar projectes 
vinculats amb la creació de fines-
tretes empresarials on-line i les in-
fraestructures, serveis i continguts 
que donin suport a l’e-salut.

Com pot vostè apropar-se a Déu?
La resposta a aquesta pregunta 

li serà resposta en la propera 
assemblea que els Testimonis de 
Jehovà celebraran durant tres dies 
al Palau Sant Jordi de Barcelona, 
els propers dies 16, 17 i 18 de juli-
ol. L’acte és d’entrada gratuïta, 
oberta a tots els públics i no s’hi 
fan col.lectes. L’horari serà: diven-
dres de 10.50 a 17.55. Dissabte de 
10.50 a 18.10 i diumenge de 10.50 
a 17.30.

Aquesta assemblea girarà en-
torn el tema “Romanguem prop 
de Jehovà” i consta de lectures, re-
presentacions i respostes a moltes 
preguntes com “Què fa Déu per 
apropar-se a cada un de nosaltres? 
Com reforça a les famílies apropar-

se a Jehovà? O Per què hem de 
voler apropar-nos a Déu?”

La història
La història moderna dels tes-

timonis de Jehovà va començar 
a principis de la dècada de 1870 
quan es va formar un petit cercle 
d’estudi bíblic a Pensilvània (EUA) 
a iniciativa de Charles Taze Rusell, 
un estudiós de la Bíblia preocupat 
perquè molts creients, segons el 
seu parer, es trobaven a la deriva 
i de manera progressiva s’havien 
allunyat de les veritables ense-
nyances de Crist.

Des d’aquells inicis, el senti-
ment comú dels integrants dels 
primers grups i congregacions va 

ser el desig de compartir la seva 
fe amb altres d’una manera acti-
va, mitjançant el testimoni casa 
per casa oferint publicacions per a 
l’estudi de la Bíblia. A Catalunya i 
Espanya distribueixen la revista La 
Atalaya.

Amb els anys s’han format 
congregacions noves i a dia d’avui 
hi ha més de cent sucursals a tot 
el món, que atenen els gairebé 
vuit milions de Testimonis que hi 
ha a la Terra. A Catalunya són uns 
25.000 Testimonis confessionals 
agrupats en 306 comuniats locals o 
congregacions i 175 llocs de cultes 
o Sales del Regne.

Comença la segona edició de l’Objectiu 
24 Hores

Aquest 2010 es torna a convocar 
l’Objectiu 24 Hores, una selec-

ció on s’escolliran els tres millors 
pilots per a córrer la prova de 
resistència més dura i emblemàtica 
de l’estat, les 24 Hores d’Automo-
bilisme, que se celebrarà els dies 
10, 11 i 12 de setembre al Circuit 
de Catalunya.

El programa Motor a Fons de 
Televisió de Catalunya i FAST Parc-

motor Castellolí uneixen esforços 
per a reeditar la selecció de pilots 
per a córrer les 24 Hores d’Auto-
mobilisme amb l’objectiu de millo-
rar l’èxit de la temporada passada.

Les proves de selecció van co-
mençar al juny i acabaran a mit-
jans d’agost, i tindran lloc a les 
modernes instal·lacions de FAST 
Parcmotor Castellolí. Allà, s’hi du-
ran a terme les proves pràctiques 

per a poder escollir els tres afortu-
nats de l’edició d’enguany.

La metodologia serà idèntica 
a la de l’any passat. Es classificaran 
els millors participants de cada dia 
que, posteriorment, participaran 
en la final, d’on sortiran els millors 
aspirants que passaran per l’Escola 
de Pilotatge FAST-Parcmotor.

Un cop rebuda la formació, es 
decidirà en la Superfinal els 3 pi-
lots oficials i els 3 pilots de reserva 
que correran en les 24 Hores d’Au-
tomobilisme. Els tres seleccionats 
tindran el privilegi de pilotar un 
Seat León de la Supercopa cedit 
per SEAT SPORT, amb el que van 
aconseguir una meritòria vuitena 
posició en l’edició passada. A més, 
compartiran volant amb un nom 
il·lustre del motor, del que encara 
no es pot desvetllar el nom, i que 
en l’edició anterior va ser el cam-
pió del Dakar, Marc Coma.

Les entrades ja es poden reser-
var a través de ServiCaixa, escollint 
el dia i la jornada que es prefereixi 
--matí o tarda. Més informacio a: 
www.objectiu24hores.cat.

Diumenge, Ruta Urbana 
de Patrimoni d’Igualada 
en Segway
Per al proper diumenge dia 11 

de juliol us proposem la Ruta 
Urbana de Patrimoni d’Igualada 
en Segway, emmarcada dins la 
campanya “Activa’t al Museu”.

El segway és un aparell disse-
nyat i fabricat per a la mobilitat 
personal amb una tecnologia basa-
da en el principi giroscòpic. Aquest 
mitjà de transport senzill ens per-
metrà desplaçar-nos per Igualada 
d’una manera poc convencional i 
molt divertida, alhora que desco-
brirem racons del patrimoni arqui-
tectònic i històric igualadí. 

La Ruta Patrimonial tindrà una 
durada d’una hora i començarà 
a 2/4 de 12 al Museu de la Pell. 
Els intrèpids participants aniran 
acompanyats en tot moment d’un 
guia monitor.

El grup de la Ruta Patrimonial 
Urbana és reduït i les places són 
limitades. Per aquest motiu cal fer 

una reserva prèvia al telèfon 93 
804 67 52 del Museu de la Pell fins 
a les 14 hores del dissabte anterior, 
dia 10 de juliol. El preu de l’activi-
tat és de 40 euros per persona. 
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Piera desplega una campanya 
informativa sobre el mosquit tigre
El pròxim dilluns 12 de juliol 

comença una campanya infor-
mativa sobre el mosquit tigre, amb 
una sèrie de reunions informatives 
en uns quants punts concrets del 
municipi. Les xerrades explicaran 
les mesures preventives i les reco-
manacions per ajudar a combatre 
aquest insecte, la picada del qual 
és força molesta. Les reunions es 
fan segons el calendari següent: 
Dilluns 12 de juliol de 16 a 20h 
Punt d’informació mòbil al vol-

tant de la Llar d’Infants Municipal. 
Dimecres 14 de juliol de 16 a 20h 
Punt d’informació mòbil al vol-
tant de la Llar d’Infants Municipal. 

De 20 a 20.30h Xerrada informati-
va al local social del barri de Can 
Canals. Dilluns 19 de juliol de 16 a 
19.30h Punt d’informació mòbil al 
barri de Can Mas. De 20 a 20.30h 
Xerrada al local social del mateix 
barri. Dimarts 20 de juliol de 16 a 
20h Punt informació mòbil al barri 
de Can Bonastre i el dimecres dia 
21 de juliol de 16 a 19.30h Punt 
informació mòbil al barri de Can 
Claramunt i de 20 a 20.30h Xerra-
da a Piera (a la Biblioteca).

La 3a generació de Garatge Montserrat, 
banderers de la festa de St. Cristòfol
Demà divendres 9 de juliol, i 

dins el programa de la cele-
bració de Sant Cristòfol, patró 
dels conductors, es farà el can-
vi de banderer del gremi. Per a 
ostentar el càrrec al llarg de l’any 
s’ha designat els representants de 
la tercera generació familiar de 
Garatge Montserrat. 

Així a 2/4 de 8 de la tarda, hi 
haurà la concentració al davant 
de Taller Turbo Diesel Injecció (Fre-
mo), al polígon de les Gavarreres 
d’Òdena, de tots aquells que amb 
els cotxes particulars, vulguin par-
ticipar en la comitiva festiva de 
trasllat cap el nou banderer: Garat-
ge Montserrat. Seguidament lluïda 
cercavila pels carres de la ciutat 
per retornar a Garatge Montserrat 
on a l’acabar es repartirà coca, ca-
va i refrescs als assistents, per gen-
tilesa del nou banderer.

L’endemà dissabte, s’escau la 
celebració del Sant; a les 9 del ma-
tí a la Basílica de Santa Maria, es 
farà la celebració de l’Ofici Solem-
ne de la diada, presidit per Mn. 
Josep Massana, arxiprest de l’Ano-
ia-Segarra i rector de les parròqui-

es del centre de la ciutat. Els cants 
durant la celebració, i en la inte-
pretació dels goigs anirà a càrrec 
de la Coral de Santa Maria, dirigits 
per Coni Torrents, a l’orgue Isidre 
Solé.

A partir de les 11 del matí i 
fins a les 2 de la tarda, al passeig 
Verdaguer, acte de benedicció po-
pular de tots els vehicles. Hi haurà 
un carril especialment habilitat per 
la benedicció, controlat pels mem-

bres de Policia Local i Protecció 
Civil.

A la tarda, la festa es trasllada 
a la plaça de Cal Font, així a les 6 
de la tarda hi haurà xocolatada 
popular, cap a 2/4 de 9 del vespre, 
espectacle de màgia i il.lusionisme 
i per tancar la festa, ball del Con-
ductor amb la música en directe 
de l’Orquestra Aquarama.

Josep Basols, 3a generacií de Garatge Montserrat

INDÚSTRIES I ACTIVITATS

E D I C T E
Igualada, 01.07.2010

Es fa saber que els titulars següents han sol·licitat permís i/o llicència ambientals a l’Ajuntament de les activitats 
que s’indiquen a continuació:
 
PETROMIRALLES, SL; C/ del Rec cantonada C/ Dr. Joan Mercader; ampliació amb una estació de servei de GLP 
d’una estació de servei amb botiga annexa de venda de productes relacionats amb l’automòbil i boxes de rentat 
manual de cotxes; annex II.2; apartat 12; subapartat 20.

ESCOLA PIA D’IGUALADA; Plaça Castells, 10; ampliació de centre d’ensenyament amb llar d’infants; annex II.2; 
apartat 12; subapartat 48.

ALEX TREPAT MAS; Av. Europa, 35, nau 8; nova; bucs d’assaig musical; annex II.2; apartat 12; subapartat 35a.

Es fa pública la petició per tal que, durant el termini de 20 dies, a comptar a partir del dia següent al de la inserció de 
l’edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, les persones que estiguin afectades puguin personar-se a les ofi cines 
municipals a examinar l’expedient incoat i presentar al·legacions al projecte mitjançant escrit dirigit a l’alcaldia.

i,

M. ÁNGELES GARCIA LOZANO; C/ Capità Muntaner, 2, local 5; nova; bar-restaurant (EPC Classe 3.8); annex III; 
apartat 12; subapartat 35b.

PROMOCIONS ESBERSA, SL; C/ Gran Bretanya, 37, nau 2A; nova; instal.lació solar fotovoltaica; annex III; apartat 
1; subapartat 12.

M. ÀNGELS HERRERA PIEDRA; Av. Europa, 21, nau 5; nova; taller de manteniment bàsic d’automòbils - branques 
mecànica i elèctrica; annex III; apartat 12; subapartat 19b.

Es fa pública la petició per tal que, durant el termini de 15 dies, a comptar a partir del dia següent al de la inserció de 
l’edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, les persones que estiguin afectades puguin personar-se a les ofi cines 
municipals a examinar l’expedient incoat i presentar al·legacions al projecte mitjançant escrit dirigit a l’alcaldia.

L’ALCALDE 
Jordi Aymamí i Roca

Dos barris pierencs de 
festa
Aquest cap de setmana dos 

barris pierencs estan de fes-
ta. Aquest dissabte, Can Mas cele-
bra la festa Gallega, amb mostra 
i degustació de plats típics de 
Galícia preparats per especialis-
tes i degustació gratuïta d’orujo 
i queimada. Al vespre, a les 20h, 
actuació del grup gallec Agarimos 
de Badalona, i a les 23h ball amb 
el Duet Tempo.

Per la seva banda, el barri de 
Montserrat celebra la festa d’estiu 
amb un programa d’actes força 
ampli. Dissabte a la tarda, anima-
ció infantil i xocolatada i al vespre, 
a les 21h, sopar de carrer a la plaça 

Montmar (preu: 6,50 euros) a base 
de pa amb tomàquet i graellada 
de carn. Seguidament, actuació 
de la Colla Infantil dels Diables de 
Piera i a les 23h ball de carrer amb 
l’Orquestra La Secreta. Diumenge, 
el matí engega amb una concer-
tració dels veïns del Barri per fer 
una desfilada tractoritzada fins a 
l’església de Sta. Maria de Piera 
per assistir a l’ofici religiós de les 
11.15h. A la tarda, a les 18.30h, 
festa especial dels 22 anys amb 
actuació del grup de sevillanes 
Aromas del Sur i, per finalitzar, 
ball de tarda amb el Duet Venus.

Festa del carrer de la 
Guixera d’Òdena
Aquest proper cap de setmana 

se celebrarà la Festa del car-
rer de la Guixera d’Òdena, inclosa 
també dins de la Festa dels colors.

L’activitat començarà a les 9 del 
vespre del dissabte 10 de juliol amb 
els sopar a la fresca entre  veïns. A 
partir de 2/4 d’11 de la nit hi haurà 
el gran ball en directe amb “Axis 
Duet”. També hi haurà servei de 
bar. A la mitja part se sortejarà la 
panera amb els números que s’hau-
ran venut durant aquell vespre nit.

Diumenge 11 de juliol a la 1 de 

la tarda hi haurà vermut pels ve-
ïns. A les 7 de la tarda del mateix 
diumenge se celebraran les tra-
dicionals havaneres amb el grup 
l’Espingari. També hi haurà el rom 
cremat. I després hi haurà xocola-
tada per a tothom.

En cas de pluja el ball i les ha-
vaneres es farien al Casal d’Avis 
situat al carrer Jaume I s/n.

Aquesta festa que és organit-
zada des de l’Associació de Veïns 
del carrer de la Guixera rep el su-
port de l’Ajuntament d’Òdena.

Dissabte, festa de Sant 
Cristòfol a Capellades
Aquest dissabte, en l’escaien-

ça de la festivitat de Sant 
Cristòfol, a Capellades se celebra-
ran diversos actes per tal de com-
memorar la festa del patró dels 
automobilistes.

El programa festiu començarà 
a 2/4 d’11 del matí amb el trasllat 
de la imatge del sant (des del do-
micili de Josep Carreras (c/ Torre-
nova, 5), fins a l’església, on a les 
11 se celebrarà un ofici solemne. 
I a les 12 del migdia, benedicció 
de vehicles lleugers (entrada pel c/ 
Fosssar i sortida per Casa Bas). 

Cal destacar que tots els actes 
comptaran amb l’acompanyament 

de la Banda de l’Escola de Música 
de Capellades.

Ja a la tarda, a les 6, sardanes 
als Jardins de la Bassa, a càrrec de 
la Cobla Selvatana.

A les 8 del vespre, benedicció 
de vehicles pesats i lleugers, a la 
cruïlla del Passeig amb el c/ Sant 
Joan. (Concentració a la Ronda 
Capelló, en direcció a la carrete-
ra, passeig i sortida pel c/ Dr. Fle-
ming).

A les 11 de la nit, a la Piscina 
Blava, gran concert i a continuació 
ball de gala a càrrec de l’Orquestra 
Selvatana.

Montbui també tindrà un 
Espai Lúdic per a la gent 
gran
El proper dimarts 13 de juliol a 

partir de dos quarts del migdia 
tindrà lloc al Parc de la Solidari-
tat de Montbui la inauguració del 
nou espai lúdic i de salut per a la 
Gent Gran, format per diferents 
elements amb els quals la gent 
gran del municipi podrà realitzar 
activitats físiques a l’aire lliure. El 
circuit està dissenyat per afavorir 
les condicions físiques de la gent 
gran, contribuint a la millora del 
seu benestar. El nou circuit ha estat 
possible gràcies al suport rebut per 
l’Àrea d’Infraestructures, Urbanis-
me i Habitatge de la Diputació de 
Barcelona. Precisament la Diputa-
da Anna Hernández i l’alcalde Teo 
Romero presidiran la inauguració 
d’aquest nou espai, dimarts.
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La Rec Race dels 
Moixiganguers ja és aquí

Els Moixiganguers d’Igualada 
organitzen per dissabte, la Rec 

Race, una cursa de deu quilòme-
tres que transcorre per la zona del 
Rec i Parc Fluvial de Vilanova. La 
sortida es donarà a 2/4 de 8 de la 
tarda des del local dels Moixigan-
guers d’Igualada (baixada St. 
Antoni 106-108).

La cursa serà cronometrada 
amb xip i està dins la Lliga Catala-
na de curses Championchip.

La inscripció que és oberta a 
tothom, té un preu de 12 euros si 
es disposa de xip propi i si no, dos 
euros més pel servei de lloguer. El 
preu també inclou samarreta, re-
gals diversos i botifarrada en aca-
bar la cursa. A més a més, durant 
el recorregut hi haurà avitualla-
ment d’aigua, i en arribar a meta 
es donarà refrescs i fruita.&La bossa 

del corredor, amb el dorsal, xip, i 
tots els regals es podran passar a 
buscar el mateix dia de la prova, a 
partir de les 6 de la tarda al punt 
de sortida (local dels Moixigan-
guers: C/ St. Antoni de Baix 106-
108 d’Igualada).&Actuació castelle-
ra al Parc de Valldaura, l’endemà 
diumenge

L’endemà de la Rec Race, els 
moixiganguers canviaran les ma-
lles per la camisa i la faixa, per fer 
una exhibició dels seus millors cas-
tells amb companyia de Castellers 
de Sants i Xiquets de Reus; en mo-
tiu del primer aniversari del nostre 
local d’assaig Cal Tabola. 

L’actuació serà a partir de les 
12 del migdia al parc de Valldaura, 
envoltats del bon ambient del tor-
neig de volei sorra.

Santa Caterina segueix de festa 
El barri de Santa Caterina, Carme 

i travessies continua immers en 
les seves festes patronals.

Els actes festius van començar 
divendres al vespre amb la lectura 
del pregó a càrrec de Joan Valentí. 
Acte seguit el grup de diables del 
barri, el grup Mal- Llamp, va fer la 
lectura de versots, uns versots que 
van ser crítics amb l’actualitat del 
barri i la ciutat.

Per acabar es va fer un gran 
correfoc pels carrers del barri amb 
el grup Mal.Llamp i els diables de 
Sant Joan Despí.

Dissabte va ser el dia del ge-
gants. A partir de quarts de 7 de la 
tarda els carrers d’Igualada es van 
omplir amb més d’una vintena de 
gegants d’arreu de Catalunya.

Els gegants després de fer la 
cercavila van protagonitzar un fi 
de festa molt participat.

La festa es va acabar ben en-
trada la nit amb gresca catalana al 
carrer de Santa Caterina.

Per cloure el cap de setmana 
diumenge al matí es va celebrar 
la IX Trobada de plaques de cava. 
La trobada va ser un èxit de par-
ticipació.

Programa per aquest 
cap de setmana

Aquest cap de setmana arri-
ba el gruix més important de les 
festes amb la següent programa-
ció: Divendres dia 9: A les 22h a 
la plaça de Santa Caterina es farà 
la sardinada popular i per acabar 
gran Ball de vetlla amb “ Oriol i 
els seus teclats”.

L’endemà dissabte, durant tot 
el dia es podrà donar sang a Cal 
Font on s’hi instal.larà una unitat 
mòbil del Banc de Sang i Teixits.

A les 6 de la tarda a Cal Font, 
es podrà participar als tallers de 
cultura popular catalana per la 
canalla i en acabar, a les 7, espec-
tacle infantil a càrrec del grup  De-
parranda.

Diumenge dia 11 a  les 9h del 
matí diana pels carrers del barri 
a càrrec dels grallers del Bisbalet. 
A la 1 del migdia, ofici solemne a 
la basílica de Santa Maria. A les 3 
dinar de veïns al carrer del Carme 
i en acabar la sobretaula, cap a 
2/4 de 7, tarda d’humor amb el co-
negut Ramon de Filiprim de TV3. 
Tancarà la festa el ball del Bisba-
let, el cant de l’himne del barri i es 
dispararà una traca per acomiadar 
oficialment les festes 2010.

1a Mostra de tallers de teatre de Piera
L’Escola de Teatre de Piera ha 

preparat per al pròxim cap de 
setmana un cicle de petits especta-
cles com a mostra del que ha après 
l’alumnat d’aquest centre durant el 
curs 2009-2010. La finalitat d’aques-
ta primera mostra és essencialment 
pedagògica i hi participaran tots els 
grups que formen part de l’escola 
(nens i nenes, nois i noies, joves i 
adults) interpretant personatges en 
obres de gènere divers.

Programa d’actuacions
Divendres dia 9 a les 5de la 

tarda el grup de nens i nenes pre-
senta Ningú, de Toni Cabré. A les 8 
de la tarda el grup de nois i noies 
presenta Les aventures del bon 
soldat Svejk, de M. Zgustova.

Dissabte dia 10 a les 6 de la 
tarda el grup de joves presenta 
Ligazón, de Valle Inclán i a les 8, 
el grup de joves presenta Cabaret 
Macbeth, a partir de Shakespeare.

Diumenge dia 11 a les 7 de la 
tarda, el grup d’adults presenta 
Pervertimientos, de Sanchis Sinis-
terra.

Si voleu integrar-vos a l’Esco-
la de Teatre de Piera us hi podeu 
inscriure els dimarts, dimecres i di-
vendres, de l’1 al 15 de setembre 
de 2010, a la sala del Teatre Fo-
ment de Piera.

X Curs de Lied per a pianistes i cantants
La celebració del Xè Curs de 

Lied per a pianistes i cantants 
que s’organitza anualment des de 
Paper de Música de Capellades, ha 
obtingut una resposta massiva per 
part dels alumnes. 

Entre en professorat es compta 
amb la cantant internacionalment 
reconeguda, Mitsuko Shirai que 
ja ha impartit lliçons en d’altres 
edicions del curs.

Per a festejar el desè aniver-
sari del Curs de Lied i celebrar al 

mateix temps l’aniversari de nai-
xement de Robert Schumann (200) 
i d’Hugo Wolf (150), s’organitzen 
quatre concerts: 

Diumenge, 11 de juliol, a les 
6 de la tarda el concert inaugural 
a càrrec dels professors, Mitsuko 
Shirai, mezzosoprano i Francisco 
Poyato, piano. Dimecres, 14 de 
juliol, a les 9 del vespre actuació 
de Carlos Alcocer, tenor -alumne 
del curs- i Francisco Poyato, piano.  
Divendres, 16 de juliol, a les 9 de 

la nit Assumpta Mateu, soprano, 
Lluis Vilamajó, tenor i Francisco 
Poyato, piano i dissabte, 17 de ju-
liol, a les 9 de la nit concert final a 
càrrec dels alumnes del curs. 

Tothom que hi estigui interes-
sat pot reservar lloc trucant al telè-
fon 93 801 40 43 de 8 del matí a 4 
de la tarda, i a l 93 801 17 07, de 4 
a 7 de la tarda, els dies feiners.


