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A la Plaça Pius XII 
d’Igualada Fira 
nadalenca
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Concert antològic 
“J.S. Bach, música i 
llegat”
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Unitat mòbil del 
Banc de Sang al 
Mercat de Vilanova 
del Camí

Pàg. 18

El grup d’adults de 
La Tarima presenta 
“Off”
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Fira de Nadal al Pla 
de Rubió

Pàg. 18

Trobada HandboliCat 
amb 61 equips i 
jornada solidària

Pàg. 31

“La Serva Padrona”, 
una òpera bufa al 
Teatre Municipal 
l’Ateneu

Pàg. 21

Toni Bou Campió 
d’Espanya

Pàg. 33

Els Reis d’Igualada declarada Festa 
Popular d’Interès Cultural

El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, que pertany al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha 
declarat recentment, la festa dels Reis d’Igualada Festa Popular d’Interès Cultural. Els 115 anys d’història la converteixen en pionera al nostre país i 

també a la resta de la Península.   Pàg.  5

Endreça a l’Avinguda 
de Catalunya

De fet més que un procés d’endreça el que patirà l’Avinguda de 
Catalunya és un procés de transformació, del qual en sortirà el Parc 

11 de Setembre. Les obres començaran aquest mes de desembre i es pre-
veuen acabin d’aquí a sis mesos. Pels treballs d’arranjament s’han ocupat 
persones en situació d’atur, i el finançament prové d’una important xifra 
de diners del Servei Català d’Ocupació i també de l’Ajuntament de la ciu-
tat d’Igualada.   Pàg. 15

La Fira de La Llacuna 
aplega més de 
5.000 visitants

Carrers, places i carrerons de La Llacuna van ser l’escenari de la Fira de 
Sant Andreu i la tradicional Matança del Porc, festa que va aplegar 

més de 5.000 persones, sent aquesta la cita que reuneix més gent al 
municipi.   Pàg. 7

Restaurant

977 880 187 
639 009 343 

Can Casellas

cancasellas@gmail.com
www.cancasellas.cat

Casolà
Celebracions
Menús
Rural i acollidor

Ctra. Tous a Bellprat
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D’INTERÈS 9 de desembre de 20102

FARMÀCIES DE TORN

SANTORAL
Avui dijous dia 9: Stes. Leocàdia (Llogaia) i Valèria. 

St. Restitut. Dia 10: Mare de Déu de Loreto. Sta. Eulàlia 
de Mèrida. St. Trobat. Dia 11: St. Damas I. St. Daniel Es-
tilita. St. Sabí. Sta. Ida. Dia 12: Mare de Déu de Guadal-
upe. Sta. Joana Francesca de Chantal. Dia 13: Sta. Llúcia. 
Sta. Otília. St. Autbert. St. Antíoc. Dia 14: St. Joan de la 
Creu. St. Nicasi. St. Abundi. Dia 15: St. Valerià. St. Max-
imí. Sta. Cristiana (Nina). Dia 16: Sta. Adelaida (Alícia). 
Sts. Ananies, Azaries i Misael. St. Josep Manyanet. Sta. 
Albina. 

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 9: Bausili, Born, 23.
Dia 10: Verdés, Soledat, 119.
Dia 11: Del Pilar, c/ Comarca-Mestre Montaner .
Dia 12: Pagès, Pau Muntades, 54. 
Dia 13: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 14: MR Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 15: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 16: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.



Divendres 17 Sopar-ball per a empreses. Tot inclòs  25 €
 Sopar-ball, dormir i esmorzar 48 €
Dissabte 18 Sopar-ball festes de Nadal. Tot inclòs 30 €
Divendres 24 Sopar-ball de Nit de Nadal. Tot inclòs 30 €
Dissabte 25 Dinar especial de Nadal. Tot inclòs 35 €
Diumenge 26 Dinar de Sant Esteve. Tot inclòs 32 €
Divendres 31 Sopar – ball de cap d’any
 - Al saló principal amb menú tot inclòs 85 €
 - A la sala de festes amb bufet tot inclòs 65 €
Dissabte 1 de gener Dinar d’any nou. Tot inclòs 32 €

--IVA inclòs--

ESPECIAL BODES HIVERN / PRIMAVERA 
Menús amb tot inclòs a 5555 Euros

Informa’t

Dies amb preus especialsDies amb preus especials
DESEMBRE 2010 - GENER 2011DESEMBRE 2010 - GENER 2011

HOTEL BRUC: Autovia A2 – Barcelona-Lleida, Km. 570 – Sortida Montserrat-Manresa – 08294 El Bruc
Tel. 93 771 00 36 – 93 771 02 51 – 93 771 00 61 – fax 93 771 00 86 – hotel@hotel-bruc.com – www.hotel-bruc.com
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El restaurant 
Les Olles acull el 
1r Sopar Vegetarià, 
amb experiència de so

El Restaurant Les Olles d’Iguala-
da ha començat una nova eta-

pa amb una proposta arriscada 
però a la vegada molt engrescado-
ra, com són els sopars temàtics.

Dijous passat dia 2 de desem-
bre, a la sala de la Font Major, 
tots el amics que es van reunir en 
aquesta taula oberta van poder 
gaudir dels sentits: el sentit del 
gust, amb la cuina vegetariana de 

les Olles, i el sentit del so, amb la 
veu fabulosa d’Inma Ortiz, acom-
panyada del percussionista Pedro 
Collares, amb una sensibilitat in-
creïble, tocant un instrument in-
novador, el Hang, i el Monocord. 

Realment, una experiència de 
so. 

Fina Olmedo Xaus
Gerent Restaurant Les Olles 

Lleonard del Rio en el llibre 
de Poesia Comparada

Editat per l’Ajuntament de 
Barcelona, el dimarts 30 de 

novembre es presentà a l’Auditori 
de Districte de Sant Martí, el llibre 
“V Mostra de poesia comparada”, 
que inclou una acurada selecció 
de treballs poètics. Hi figura el 
poema “Amoixant fal·leres” de 
Lleonard del Rio Campmajó, obra 
que es parifica amb “Estampa” 

del poeta mallorquí Miquel Àngel 
Lladó. Ambdós treballs foren lle-
gits públicament.

La vetllada fou presidida pel 
regidor Francesc Narváez, acom-
panyat pel jurat de selecció com-
post per Eduard Miró, Sergi Roche, 
Enric Virgili, Miquel Àngel Rico i 
Francisco Fernández. En acabar se 
serví un aperitiu.

COMPRA
D’OR
• OR VELL

• OR MALMÈS
• OR TRENCAT

• MONEDES • ETC...

TALLER DE JOIES

C/ Sant Jordi 1
08700 IGUALADA

Tels. 93 803 29 51 - 626 00 66 76

NO REGALEM DINERS! PAGUEM EL PREU JUST!
VALOREM AMB LA MÀXIMA TAXACIÓ

Aquestes  festes a més,
l’obsequiem amb un regal

Vingui a veure’ns

Lleonard del Rio amb els membres del jurat de selecció.

La Masuca, dins els 29 mercats del 
Cercle de Comparació de la Diputació
Dijous de la setmana passada 

se celebrava la jornada de clo-
enda dels Cercles de Comparació 
Intermunicipal de Mercats Muni-
cipals, activitat coordinada per la 
Diputació de Barcelona, i en la que 
a través d’uns indicadors s’exami-
nen els nivells de competències 
municipals d’ajuntaments que par-
ticipen voluntàriament a l’experi-
ència establerts per ells mateixos 
(des de serveis policials fins a la 
recollida de la brossa, passant per 
l’escoles bressol o biblioteques)

El més significatiu dels cercles 
de comparació intermunicipal de 
la Diputació com a indicadors de 
gestió és que, a més de servir com 
a anàlisi detallat d’unes realitats 
diverses i de rànquing construc-
tiu per l’intercanvi de experiènci-
es i bones pràctiques, incorpora 
una nova dimensió per la qual, al 
final del procés, s’incorpora una 
darrera fase a la qual es preveu 
individualitzar un espai on es pot 
i és necessari millorar i empren-
dre proactivament la consegüent 
acció d’avançament en l’esmentat 
àmbit.

En el cas dels mercats, es té la 
satisfacció de què, dues terceres 
parts dels participants, han expres-
sat que l’experiència els ha portat 
a emprendre millores concretes 
als seus respectius serveis públics 
avaluats amb aquesta innovadora 
metodologia.

Des de la Diputació s’ha des-
tacat al resum d’actuació de l’any 
2009 que les parades obertes als 
mercats dels municipis implicats a 
la iniciativa (29 en total) han cres-
cut un 11%, contrastant fortament 

amb la caiguda del 17% en esta-
bliments comercials dels voltants, 
com també han pujat el 32% les 
accions de dinamització, el 14% 
de despesa corrent del servei per 
habitant i el 66% en autofinança-
ment”. Quant a reptes, s’ha desta-
cat que de l’anàlisi es desprèn que 
encara hi ha espai per a la millora 
als apartats d’horaris, formació de 
paradistes, recollida selectiva i des-
envolupament de serveis avançats 
com els de lliurament a domicili.

III Workshop d’actualització en salut 
mental i drogodependència, a l’hospital 
d’Igualada
El passat 26 de novembre, es va 

celebrar el III Workshop d’actu-
alització en Salut Mental i Drogo-
dependència, a la sala d’Actes de 
l’Hospital d’Igualada.

A l’acte hi van participar un 
centenar d’especialistes i profes-
sionals de l’àrea de Salut Mental, 
vinguts d’arreu de Catalunya, i es 
va atorgar per segona vegada el 
premi d’investigació “Dr. Tomàs de 
Flores”.

El Servei de Salut Mental de 
l’Hospital d’Igualada, va organit-
zar la tercera jornada sobre salut 
mental enguany en el marc dels 
tractaments eficaços en Trastorns 
de la personalitat. 

Els ponents, referents destacats 
en el tema, van exposar “l’estat de 
la qüestió” i van poder debatre 
amb els assistents, creant-ne un 
espai de debat constructiu i alta-
ment enriquidor. La complexitat 
en el tractament dels trastorns de 
la Personalitat, amb un elevat im-
pacte funcional sobre les persones 
que els pateixen i també sobre les 
seves famílies, va quedar palesa 
durant tota la jornada i va eviden-
ciar la necessitat d’espais de dis-
cussió entre els professionals que 
s’hi dediquen. 

Al finalitzar la jornada es va 
entregar el segon premi “Dr. De 
Flores” d’investigació en salut 
mental, a la que es van presentar 
un total de cinc treballs, tots ells 
projectes de recerca ja començats 
o pendents de fer-ho durant l’any 
2010-2011. El comitè científic, 
responsable de la valoració dels 
treballs i determinació del gua-
nyador, en va destacar el rigor me-
todològic i el gran interès científic. 
Per primer cop, el premi va comp-
tar amb l’aval de la Societat Cata-
lana de Psiquiatria i Salut Mental, 
la Societat Catalana de Recerca 
i Teràpia del Comportament i la 
Societat Catalana de Qualitat As-

sistencial. Finalment, el premi va 
ser pel treball “Functional Mag-
netic Resonance Imaging of Pre-
dominantly Inattentive Children 
compared with Combined subtype 
of Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder Children and Controls du-
ring attention allocation” disse-
nyat per un equip de recerca de la 
Fundació Privada Clínic (Hospital 
Clínic i Provincial de Barcelona) del 
qual el Dr. Jaime Moyá Querejeta 
és l’investigador principal. L’equip 
guanyador, en rebre el premi, as-
sumeix la responsabilitat de pre-
sentar les dades preliminars en la 
quarta edició del Workshop, al no-
vembre de 2011. 

El sou de l’alcalde de Vilanova del Camí 
en la butlleta de loteria de Nadal

Hem volgut donar a conèixer el 
sou de l’alcalde de Vilanova 

del Camí d’una forma distesa i 

agradable; una informació que 
creiem que ha de ser publicada 
anualment de forma transparent 

i normal. Un dels principis de la 
democràcia és, precisament, la 
informació al poble.

Igualment, hem de dir-vos que 
ens ha sorprès molt la bona aco-
llida que ha tingut el número de 
loteria, ja que ens estem quedant 
sense butlletes. 

Independents per Vilanova 
- Veïns amb veu
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La Festa dels Reis d’Igualada declarada 
Festa Popular d’Interès Cultural

La Comissió dels Reis d’Iguala-
da es complau en comunicar a 

tota la ciutat i a la seva comarca, 
que la Festa dels Reis d’Igualada 
ha estat declarada Festa Popu-
lar d’Interès Cultural. Aquest 
reconeixement ha sigut conce-

dit pel Centre de Promoció de 
la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana, que pertany al Depar-
tament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya. La notícia es 
va publicar al DOGC nº 5770 del 
07/12/2010.

Amb una llarga trajectòria que 
enguany arriba als 115 anys, la 
Festa de Reis d’Igualada ha estat, 
sens dubte, pionera al nostre país 
i també a la resta de la Penínsu-
la. Mercès al recolzament ciutadà 
s’ha mantingut sempre viva i acti-
va, i ha sabut adaptar-se als canvis 
socials i culturals que s’han anat 
succeint en el decurs del temps. 

Un dels atributs que l’hi ha 
conferit un caràcter propi i perso-
nal és la figura de l’Emissari Reial, 
el “Patge Faruk”. Aquest perso-
natge tan entranyable va ser creat 
fa 67 anys per l’igualadí Lluís Valls, 
autor també de la lletra de l’him-
ne “Benvingut Patge Faruk”, al 
qual el mestre Joan Just va posar 
la música. Els actes multitudinaris 
relacionats amb aquest ambaixa-
dor de Ses Majestats, i la participa-
ció altruista de més d’un miler de 
ciutadans en les diverses facetes 
de l’organització, han despertat 
un interès especial dins del con-
junt de la Festa. 

Aquest és doncs un reconeixe-
ment per a totes aquestes perso-
nes. També, a la manera tan màgi-
ca i especial en què Igualada i els 
igualadins, tan els residents com 
els forans, viuen la seva Festa de 
Reis. No oblidem tampoc als que 
ens van precedir en l’organització 
d’aquest esdeveniment. Tot plegat 
ens permet gaudir d’aquesta mag-
nífica i solidària Festa, que omple 
de joia i d’il·lusió a petits i grans. 

Des de la UBIC, a Igualada 
Comerç

A l’antic Escorxador va tenir lloc 
un excel.lent sopar del 30è 

aniversari, de la que era, fins ara, 
Unió de Botiguers i Comerciants 
d’Igualada. L’entitat va aprofitar 
el marc d’aquesta efemèride per 
anunciar i presentar la seva nova 
marca, Igualada Comerç. Els assis-
tents van valorar molt positiva-
ment la nova empenta del comerç 
igualadí. L’organització del sopar 
va estar molt ben preparada i 
portada a terme. L’esdeveniment 
va ser excel.lent en tot: ubicació 
i indret, decoració, detalls, par-
laments dels assistents, sopar i, 
sobretot, la nova imatge d’Iguala-
da Comerç. 

Els presents van recordar les 
tres dècades d’existència, treball i 
esforços de la UBIC. Però sobretot 
es va parlar de futur, de comen-
çament d’un nou cicle. Igualada 
Comerç va donar el tret de sortida 
a una nova etapa. Amb l’objectiu 
d’alçar la mirada i treballar, a par-
tir d’ara, per TOT el comerç d’Igua-
lada i per promocionar la ciutat 
neix la nova imatge coorporativa 
i el nou nom d’Igualada Comerç. 
Com deia la invitació de l’acte, es 
va posar la primera pedra. I de 
seguida es van convidar els assis-
tents per posar-ne una més. Els 
parlaments remarcavem que “tots 
junts podem fer i demostrar que 
som un equip i que fem ciutat, 

que lluitem per avançar i construïr 
el futur del nostre comerç i de la 
nostra ciutat.”

A partir d’ara, doncs, cal fer un 
canvi de xip. Després de 30 anys la 
Unió de Botiguers i Comerciants 
d’Igualada comença una nova eta-
pa sota la marca Igualada Comerç. 
Un concepte aglutinador, que con-
tribueix a una millor promoció del 
comerç i la ciutat. I en temps de 
dificultats econòmiques, cal op-
timisme i valorar i estimar el que 
tenim al nostre entorn. Per això 
es posa en marxa una ambiciosa 
campanya comunicativa, amb l’es-
logan “M’agrada Igualada”.

Igualada Comerç i M’agrada 
Igualada, la marca i el missatge, és 
el que es repetirà aquests dies per 
donar l’impuls a l’entitat comerçi-
al igualadina després de 30 anys 
d’existència.

Igualada Comerç convida en 
aquesta nova etapa a tots els co-
merciants d’Igualada a buscar les 
noves idees, i ajudar-se entre ells. 
Cal buscar l’excel.lència, trobar 
punts de cooperació i, d’aquesta 
manera, demostrar com es creu en 
Igualada i en el seu comerç.

L’entitat ja està repartint ma-
terial promocional entre els esta-
bliments associats, com ara gerros 
amb piruletes corporatives i amb 
el nou logotip de l’entitat.

Guanyadors del Concurs d’Aparadors de 
Piera
Després de la Festa de la Rosta 

del passat 27 de novembre, on 
es van donar a conèixer els gua-
nyadors del concurs d’aparadors, 
divendres passat es van lliurar els 
premis als guardonats.

En aquest cas, Núria Sánchez, 
de la perruqueria Urbana, va reco-
llir el primer premi, que consistia 
en una reserva en una casa rural, 
mentre que Esther Pérez del Vado, 
de la pastisseria Mora, va rebre 
un lot de cava i oli com a finalista 
de l’edició d’enguany. També hi 
va haver dos tercers premis, que 
van recaure en la botiga Heyre i la 

pastisseria Carreño.  Van participar 
en el concurs més d’una desena de 
botigues, que van decorar els seus 
aparadors amb motius sobre l’oli 

durant tota la setmana en que es 
va fer la festa popular a la nau de 
Cal Sanahuja. 

D’esquerra a dreta, la regidora de Salut MJ Escuin, Esther Pérez del Vado, Núria Sánchez, 
la regidora de Promoció Econòmica Fina Altarriba i Montserrat Ramon, del jurat.
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Els Curtidors
MENÚ DE CAP D’ANY
CÒCTEL DE RECEPCIÓ
Kir Royal
APERITIU
Anxoves de Santoña amanides a l’estil Els Curtidors
Cloïsses Gallegues amb salsa de pescadors
Gamba vermella de Huelva amb rovellons
PRIMER
Llangosta Canària a la planxa
Sorbet de llimona
SEGON
Medalló de fi let de vedella amb foie
POSTRES
Carpaccio de mango amb gelat de vainilla i fruites del bosc

Protos Roble “Ribera del Duero” 
Blanc Vaya Pasada “Penedès”
Cafès i licors
Cava Cavalló Graula Brut Nature
Cubalibre o similars

Restaurant

80 euros + IVA
Reserves: 

93 803 72 99

Rambla Sant Isidre, 12 - 08700 IGUALADA: 

COTILLÓ I MÚSICA 
EN DIRECTE AMB 

BALL FINS LA 
MATINADA

El servei d’orientació 
laboral de Vilanova 
del Camí ha inserit 255 
persones aquest 2010
Durant aquest any 2010, han 

trobat feina 255 persones usu-
àries del Servei d’Orientació Labo-
ral de Vilanova del Camí. D’aques-
tes, 35 han aconseguit un lloc de 
treball en empreses de la comarca, 
mitjançant la gestió d’ofertes labo-
rals de la borsa de treball d’aquest 
servei. Les altres s’han incorporat 
al món laboral a través d’altres 
vies d’inserció amb el recolzament 
i l’assessorament del Servei d’Ori-
entació del municipi.

Segons les estadístiques del 
2010, han rebut assessorament 
637 persones, han participat en 
sessions grupals d’orientació la-
boral i tècniques de recerca de 
feina 466 i 394 usuaris/àries han 
visitat l’espai “Club de Feina”. 
Aquest és un espai d’autoconsul-
ta amb ordinadors i tot tipus de 

recursos per cercar feina de ma-
nera autònoma.

El Servei d’Orientació de 
Vilanova del Camí és un recurs 
gratuït de l’Ajuntament destinat 
als ciutadans que volen assesso-
rament i orientació per afrontar 
amb èxit la recerca de feina.

També disposa de borsa de 
treball, on es realitza una tasca 
d’intermediació entre les empreses 
que sol·liciten personal i les perso-
nes que en busquen.

Els serveis que ofereix el Servei 
d’Orientació són: sessions d’orien-
tació laboral individuals, el Club de 
Feina (espai d’autoconsulta amb 
ordinadors i recursos per cercar 
feina) i sessions grupals amb l’ob-
jectiu de millorar les tècniques de 
recerca de feina i augmentar les 
possibilitats d’inserció laboral.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí 
signa convenis amb les entitats 
esportives per la cessió d’espais i per al 
desenvolupament de l’esport
Una temporada més, les prin-

cipals entitats esportives de 
Vilanova del Camí que fan ús dels 
camps de futbol, del poliesportiu 
municipal i de les pistes de petan-
ca, es van asseure amb l’alcalde 
Joan Vich i el regidor d’Esports 
Antonio Sánchez, per tal de reno-
var els compromisos de cessió d’es-
pais i de col·laboració mútua per 
al desenvolupament de l’esport.

La jornada de la signatura va 
iniciar-se amb un passi audiovisual 
on es mostrava amb xifres i imat-
ges com de gran i variada és la 
família esportiva de Vilanova del 
Camí. En total, l’any 2010 s’han 
comptabilitzat 131 equips de 25 
entitats diferents d’esport esco-
lar, federat i de lleure, que donen 
l’opció de practicar fins a catorze 
modalitats esportives dins del pro-
pi municipi.

En la mateixa exposició es par-
lava també del treball de Valors 
en l’esport, com a eix principal on 
unificar esforços en pro del civisme 
i la tolerància.

El regidor d’Esports, Antonio 
Sánchez, va destacar el volum de 
pràctica i la tasca de les entitats, 
i les encoratjà a seguir treballant 
plegats per l’esport que defensen. 
Al seu torn, l’alcalde Joan Vich féu 
notar com era d’important que 
l’esport cresqués i s’afiancés, en 
una època difícil econòmicament i 
laboral. Probablement, la pràctica 

física i esportiva estava complint 
també una funció social important 
i complementària, va assenyalar 
l’alcalde. I en aquest sentit va en-
coratjar les entitats a continuar 
treballant, amb fermesa però amb 
tolerància, conjuntament amb 
l’Àrea d’Esports, a favor dels inte-
ressos de tots plegats.

El Conseller Comarcal d’Educació de 
l’Anoia va seleccionar els guanyadors 
del Concurs de Dibuix del Cigronet
El dijous 25 de novembre, el 

Conseller Comarcal d’Educació 
de l’Anoia, Jaume Riba i Bayo, va 
participar en l’etapa final del pro-
cés de selecció dels guanyadors 
del Concurs de Dibuix del Cigro-
net, que va tenir lloc a la seu de la 
empresa Serunión en Sant Feliu de 
Llobregat.

El concurs, organitzat pel De-
partament d’Educació del Consell 
Comarcal juntament amb l’empre-
sa de càtering Serunión, va ser una 
de les activitats incloses en les jor-
nades desenvolupades a les escoles 
de la comarca amb l’objectiu de 
promoure el consum del producte 
local i donar a conèixer el Cigro-
net de l’Alta Anoia als més petits. 
En aquest certamen artístic, on el 
fil conductor havia de ser el Cigro-

net, hi van participar alumnes de 
1r a 3r de primària. De l’última fa-
se del procés de selecció van sortir 
els noms dels 3 finalistes.

Un cop finalitzada la reunió 
del jurat, el Conseller, acompa-
nyat per Rafael Giménez, Director 
Regional de Serunión, va visitar 
la cuina central de l’empresa, on 
s’elaboren els menús per a més de 
la meitat dels menjadors escolars 
de la comarca de l’Anoia.

Durant el recorregut per les 
instal.lacions, el Conseller va tenir 
l’oportunitat de conèixer totes les 
fases que intervenen en el procés 
d’elaboració dels menús, des del 
moment que les matèries primes 
arriben a la cuina central fins que 
els plats arriben als diferents cen-
tres educatius. 

Sobre Serunión 
Serunión, empresa líder en el 

sector de la restauració col.lectiva 
a Espanya, ofereix solucions inno-
vadores adreçades a empreses i 
institucions públiques i privades. 
Compta amb més de 25 anys d’ex-
periència i know-how al mercat 

de la Restauració Col.lectiva i del 
Facilities Management i pertany al 
grup francès Elior.

En l’actualitat, Serunión té 
15.000 professionals que presten 
servei cada dia a 315.000 comen-
sals d’una cartera de 2.740 clients. 
Serunión mostra especial atenció 
en l’equilibri nutricional dels seus 
comensals que provenen del sec-
tor de les empreses, els col.legis, 
els hospitals i les residències de 
tercera edat. 

Servei, qualitat, innovació i 
confiança fan de Serunión la pri-
mera empresa del sector de la res-
tauració col.lectiva amb registre 
de qualitat certificat per AENOR 
d’acord amb la norma ISO 9002 i 
la ISO 14001 referent al medi am-
bient.

I, sota el lema “Ens plau tenir 
cura de les persones”, Serunión 
abandera el respecte davant les 
diferències culturals i gastronòmi-
ques, així com envers les persones 
i els seus entorns. 

D’esquerra a dreta: Carles Andreu, cap d’Àrea de Serunión; Carme Ripoll, secre-
tària del Departament d’ Ensenyament; Jaume Riba i Bayo, Conseller Comarcal 
d’Educació, i Rafael Giménez, Director Regional de Serunión.

Av. Manresa, 115 - ÒDENA 
Tel. 93 803 46 92

Els violins tornen a sonar 
a l’Escola Gabriel Castellà

El curs passat tots els alumnes de 
Cicle Mitjà de l’escola Gabriel 

Castellà van agafar per primera 
vegada un violí i es van enfron-
tar amb curiositat i una gran dosi 
d’entusiasme a la tasca d’apren-
dre’l a tocar. El que va néixer com 
un projecte innovador i arriscat, 
gràcies a l’empenta de la pròpia 
escola i de l’escola municipal de 

música, és avui una realitat con-
firmada per la segona fornada 
d’alumnes que s’hi ha incorporat 
aquest curs.

En aquest curs, a més de con-
solidar el grup existent, s’han su-
mat vint-i-cinc nous alumnes de 
tercer a la pràctica musical, i un 
grup de cinc d’aquests nous alum-
nes incorporen el violoncel.
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Més de 5.000 persones es van aplegar 
a la Matança del Porc i la Fira de Sant 
Andreu de la Llacuna 

El cap de setmana passat, el 
municipi de la Llacuna es va 

omplir de record i tradició amb 
motiu de la Matança del Porc i la 
Fira de Sant Andreu, la festa que 
reuneix més persones d’arreu.

El temps també va acompa-
nyar força i van ser més de 5.000 
visitants els que van poder passe-

jar entre el gairebé centenar de 
parades i estands que van omplir 
els carrers de la població per la 
Fira de Sant Andreu.

Antigament es passejava tot 
l’any un porc per tot el poble i des-
prés es matava a la plaça Major. La 
prohibició de fer exhibició de la 
mort de l’animal no ha fet oblidar 

aquells temps passats. Avui en dia 
s’ha substituït aquest fet per l’en-
trepà de botifarra amb allioli, que 
costa 2 euros, i el porró de vi. En el 
decurs de la festa es van repartir 
més de 5.500 entrepans amb la 
popular botifarra de La Llacuna.

Amb representació anoienca

Multitudinària clausura a 
Mèxic del Centenari de la 
mort del P. Vilaseca

El dia 13 de novembre, al San-
tuari de la Mare de Déu de 

Guadalupe, la patrona de Mèxic, 
s’hi va celebrar una solemníssima 
i multitudinària missa de clausu-
ra del Centenari de la mort del P. 
Josep Maria Vilaseca, igualadí que 
l’any 1853 va anar com a missio-
ner a Mèxic i on hi va fundar els 
religiosos Missioners Josefins i les 
Germanes Josefines. 

La missa va anar precedida per 
un Pelegrinatge en el que hi parti-
ciparen persones vingudes de dife-
rents indrets que s’aplegaren a cinc 
quilòmetres de distància del santu-
ari per a una marxa tan atapeïda 
de gent que tot el gruix trigava 
una hora a passar, totes elles pre-
sidides per cinc bisbes i una qua-
rantena de preveres concelebrants. 
Hi foren especialment invitats el 
Bisbe de Vic, Mons. Romà Casa-
nova, amb el Vicari General del 
Bisbat Mn. David Compte, natural 
de Sant Martí de Tous, i el secretari 
personal del bisbe, el diaca Mn. 
Oriol Pallàs, i d’una forma especial 
el rector de Santa Maria d’Igualada 
i arxiprest de l’Anoia-Segarra, Mn. 
Josep Massana, i Mn. Josep Maria 
Riba, natural de Vilanova del Camí, 

rector de vàries parròquies de Vic 
que té una estreta relació amb els 
missioners josefins.

Durant els dies en que l’expe-
dició de la diòcesi de Vic van estar 
a terres mexicanes, els seus com-
ponents van poder comprovar com 
segueix ben viva l’obra iniciada per 
aquest igualadí il·lustre que té in-
coada la causa de canonització. 
Tant els religiosos com les religio-
ses estan fent un molt bon treball, 
molt ben organitzat i molt apre-
ciat per tantes persones que se’n 
beneficien. Les missions que ate-
nen estan preferentment en llocs 
indígenes i pobres. Així, a la gran 
ciutat de León, estan a la part de 
barraques, i al cor de la violència 
del país hi tenen una Universitat 
molt ben muntada.

En motiu de la celebració del 
centenari de la mort del seu funda-
dor, els religiosos i religioses s’han 
proposat recuperar el carisma que 
va portar al P. Vilaseca a anar a 
Mèxic: la missió als més pobres. A 
la vegada han manifestat interès 
per venir a la terra del seu funda-
dor, amb moltes possibilitats de 
que s’instal·lin amb alguna missió 
a la nostra zona.

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

L’atur torna a baixar a Vilanova del 
Camí
Les dades de l’atur del mes de 

novembre que s’han donat a 
conèixer han tornat a ser positi-
ves per a Vilanova del Camí, que 
segueix mantenint una línia des-
cendent progressiva, de manera 
que mes a mes, ni que sigui amb 
xifres discretes, es va rebaixant 
l’estadística de l’atur al munici-
pi. A finals de novembre l’atur a 
Vilanova afectava a 1.468 treba-
lladors, 17 menys que la darrera 
estadística feta pública fa un mes, 
que era de 1.485 persones.

Al descens experimentat el se-
tembre, que en relació a l’agost ja 
representava una disminució de 19 
persones a l’atur, l’octubre seguia 
la tendència i eren 30 més les per-
sones que havien deixat de figurar 
als llistat de treballadors a l’atur. 
Ara, el novembre encara es redu-

eix més i són 17 les persones que 
cal restar, encara que el nombre 
de vilanovins i vilanovines a l’atur 
segueix representant una xifra 
molt important, com són els 1.468 
aturats registrats a dia d’avui.

A la comarca de l’Anoia el no-
vembre va registrar 10.434 perso-
nes a l’atur, 235 menys que el mes 
anterior, per tant, l’atur ha baixat 

en consonància amb la resta de 
Catalunya, excepte les comarques 
gironines. Les dades a nivell co-
marcal segueixen fluctuant.

També cal tenir en compte que 
aquests dies diversos ajuntaments 
han procedit a la contractació dels 
treballadors dels plans d’ocupació, 
cosa que pot veure’s reflectida en 
les dades comarcals.
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Nomenaments eclesiàstics 
per a anoiencs
El darrer butlletí Oficial del Bis-

bat de Vic (BOBV) corresponent 
als mesos de setembre i octubre, 
publica una llarga llista de nome-
naments signats pel bisbe diocesà 
Romà Casanova i Casanova. Entre 
ells hi ha varis càrrecs que s’han 
confiat a preveres d’origen ano-
ienc o que hi han exercit el seu 
ministeri:

Així, l’actual Vicari General del 
Bisbat, Mn. David Compte i Ver-
daguer, natural de Sant Martí de 
Tous, és el nou Delegat Episcopal 
per a l’Ecumenisme i el Diàleg In-
terreligiós substituint al religiós 
claretià igualadí P. Antoni Maria 
Vilarrúbias i Codina, que ho ha 
sigut fins ara. El germà d’aquest, P. 
Josep, també claretià, és membre 
del Consell Presbiteral en qualitat 
de membre elegit entre els religio-
sos de la diòcesi. 

Però qui sobresurt per haver-li 
confiat diversos càrrecs a més del 
de rector de la parròquia de la 
Mare del Diví Pastor de Vic i de 
Delegat Episcopal de Joventut que 
ja tenia, és Mn. Jaume Casamitjana 
i Vilaseca, natural dels Prats de Rei. 

Ara el senyor bisbe l’ha nomenat: 
vice-director i a la vegada secretari 
de l’Institut Superior de Ciències 
Religioses de Vic, la màxima insti-
tució acadèmica diocesana; jutge 
membre del Tribunal Eclesiàstic 
de la Diòcesi (recordem que Mn. 
Jaume ha estat a Roma els tres 
darrers cursos ampliant estudis de 
Dret Canònic); i administrador par-
roquial de Santa Maria de l’Estany, 
al Moianès.

Mn. Melitó Tubau i Espelt, que 
va exercir el seu ministeri a Iguala-
da, Vilanova del Camí i Òdena, és 
el nou arxiprest del Ripollès. Mn. 
Joan Mir i Tubau, exvicari de Santa 
Maria d’Igualada, és el nou Dele-
gat del Moderador en el Consell 
de l’Institut Superior de Ciències 
Religioses de Vic. Mn. Josep Escós 
i Sarsanedas, exrector de la parrò-
quia de Sant Maure de Montbui, 
és nomenat Consiliari de Consell 
de la Federació de Moviments Di-
ocesans. Mn. Jaume Soler i Tuneu, 
que havia sigut rector de Vilanova 
del Camí, ha sigut nomenat rector 
de la parròquia de Sant Miquel de 
Terradelles.

Santa Cecília a les llars 
d’infants municipals 
d’Òdena

El passat dijous 25 de novembre, 
en motiu de la festivitat de la 

patrona de la música, Santa Cecília 
(22 de novembre), els infants de 
les dues Llars d’Infants Municipals 
d’Òdena “l’Avió de paper” ( Pla 
de la Masia-Barri St. Pere) i “Els 
vailets” (nucli ) van gaudir d’un 
concert de música. El de la prime-
ra llar anà a càrrec del Ricard, el 
Ramon i el Carles, que van tocar 
instruments i cançons conegudes.

I a la Llar “Els vailets” se cele-
brà el concert també a càrrec del 
professor de música del CEIP Cas-
tell d’Òdena, el Casanova Ramon, 
juntament amb alguns alumnes de 
l’escola. Tot un reguitzell de can-
çons que van tocar i cantar eren 
conegudes pels assistents.

Recordem que a la Llar d’In-
fants del nucli hi ha 45 infants i a 
la del Pla de la Masia 28.

L’Acadèmia Igualada corre per Haití
El passat dimecres1 de desem-

bre, els alumnes de l’Acadèmia 
Igualada van sortir al carrer, desa-
fiant una climatologia adversa, per 
córrer una cursa solidària, “Kilò-
metres de Solidaritat”.

Com a centre educatiu adhe-
rit a la UNESCO, aquest any col-
laborem amb la fundació Save the 
Children i per aquest motiu es va 
preparar una cursa benèfica, sim-
bòlica i no competitiva, amb una 
doble finalitat, per un costat la de 
despertar en els més joves l’esperit 
crític i solidari sobre les injustícies 
que afecten a milions de nens i 
nenes a tot el món. I per l’altre, 
aquesta activitat pretenia recap-
tar fons per ajudar als infants més 
desafavorits d’Haití.

Aquest esforç conjunt del nos-
tre centre educatiu, juntament 
amb l’esforç d’altres escoles de 
Catalunya, ajudarà a construir un 
futur esperançador a Haití, a més 
de recuperar-se del fatídic terra-
trèmol del passat 12 de gener.

L’esdeveniment va ser coordi-
nat en tres fases. 1a: Els alumnes 
de l’Acadèmia Igualada van conèi-
xer i treballar sobre els aspectes 
relacionats amb el terratrèmol, els 
nens d’Haití i la situació en la que 
es troben, així com alguns dels 
drets dels Infants. 2a: Campanya 
de sensibilització i recol·lecta de 
diners a les famílies per part dels 
alumnes del centre: Ed. Infantil, 

Ed. Primària, Ed. Secundaria, Bat-
xillerat i Cicles Formatius. I 3a: El 
dia 1 de desembre: “VII Cursa pels 
Drets dels Infants”

Des de l’Acadèmia volem agra-
ir a tots els participants (estudiants 
i familiars), així com a l’Ajunta-
ment de la ciutat, per la partici-
pació i les facilitats donades per 
poder fer realitat aquest projecte 
solidari.Gràcies a tots!

Sopar anyal del soci
Com cada any, quan s’apropen 

aquestes dates, acostumem a 
trobar-nos per celebrar el Sopar 
del Soci. En aquesta ocasió l’esta-
ció va ser el Cafè de l’Ateneu, a 
mida que arribavem se’ns convi-
da a “treure el bitllet” per poder 
sopar. Com a comprovant s’utilit-
zà un tipus de nitllet que es fa 
servir a les excursions, bitllet que 
imita els antics però més gran, 
d’aquesta manera es controlen els 
pagaments i queda un record amb 
tema de tren.

Sis taules molt ben preparades 
amb un centre de flors que cada 
any, molt gentilment, Kentia ens 
obsequia. Detalls que tenen molta 
importàancia perquè després els 
rifem amb els de cada taula i així 
s’emporten un detall que sempre 
aprecien. Canvis d’impressions a 
l’anar-nos trobant i bona harmo-
nia. Cada any per sort, es repe-
teix aquesta estampa d’amistat, 
en aquests moments que són tan 
bonics de poder viure. En Xavier 
Cuèllar no es va oblidar de portar 
els àlbums de fotos per recordar 
una colla d’activitats fetes.

Ja sobre a cada plat s’albirava 
el primer regal: Un punt de llibre. 
Tot seguit ens varen servir el sopar. 
Als postres es va brindar amb cava 
per la continuïtat de l’Associació i 
les nostres amistats. Un cop fet el 
cafè, Francesc Farrés, micro en mà, 

va explicar que s’havia concertat 
per després del sopar, una sessió 
de màgia i que no va ser possible 
perquè al mag li va sortir un com-
promís familiar. Ho va aprofitar 
per explicar-nos, tot llegint, la his-
tòria dels Amics del Tren.

Precisament l’any vinent farà 
quinze anys que es va fundar i que 
gràcies a l’esforç de molts socis 
s’ha pogut arribar fins aquí. Per 
ordre d’antiguitats els va anome-
nant a tots els qui d’una manera 
o altra ens havien ajudat i amb la 
feina que havia fet cada un. Va 
ser molt emotiu perquè d’aquesta  
manera vam poder saber, potser, 
el perquè de la nostra Associació 
i els Socis que ho han fet possible, 
de totes formes ens prometé que 

ho farà arribar a tots. També es 
van repartir samarretes i gorres. 
Després en Ramon Prats va comen-
çar per servir-nos, per deferència 
de Casa Franquesa, un regal per 
a cada home i un altre per a cada 
dona present al sopar. Cada any 
quedem gratament sorpresos per 
tot el que rebem, per la constància 
d’en Ramon i per la gentilesa dels 
Franquesa, des d’aquí, moltes grà-
cies. És a dir que entre tots plegats 
com cada any, ens faltaven mans...

Abans d’acomidar-nos, foto de 
record per deixar constància de 
l’efemèride, tot desitjant-nos, tot 
desitjant-vos un bon Nadal i millor 
via per a l’any nou 2011.

Amics del Tren d’Igualada

Quin vent que fa a la Serra 
de Rubió!
El dilluns 29 de novembre, tots 

els alumnes de Cicle Superi-
or del Gabriel Castellà van anar 
d’excursió al Parc Eòlic de la Serra 
de Rubió per a veure i conèixer el 
funcionament d’un molí de vent. 
Ens va impressionar la seva alçada 
(80 m) i les dimensions de les aspes 
(37’4 m). Mare meva! Mentre érem 
allà estaven en funcionament i es 
van aturar produint-se un silenci 
absolut. Sabíeu que un sol molí 
pot produir electricitat a un miler 
de cases? Tot plegat va ser prou 
interessant. Aquesta activitat for-
ma part del treball de l’àrea de 

Coneixement del Medi i tenint 
en compte que hem d’aprendre 
i experimentar amb l’entorn que 
ens és més proper, vàrem anar a 
aquest parc.

Per aquestes dates ja feia fred, 
però allà dalt a la serra, com que 
hi fa molt d’aire, la sensació de 
fred es va intensificar; però tot i 
això, l’experiència va ser molt en-
riquidora, constructiva i profitosa; 
malgrat la fredor.

Comissió de premsa
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CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE GRUP  C2
DE SUPORT A L’ÀREA DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ

Per formar part del Pla de Ciutadania i Immigració de l’Anoia donant suport als 
municipis de la comarca en els processos d’acollida de les persones nouvingudes.

Requisits:
- Es requereix FP II  (titulació homologada).
- Es requereix coneixement de català.
- Es requereix entendre i parlar l’àrab i/o el tamazigh.
- Es valorarà el coneixement d’altres idiomes.
- Carnet de conduir B1.
- Es valorarà la capacitat de treball en equip.
- Habilitats socials d’atenció a la ciutadania.
- Cursos de formació en matèria de traducció i interpretació.
- Cursos de formació en gestió de la diversitat cultural.

Es valoraran currículum i entrevista personal.

El període per a la presentació de currículums serà del dia 13 fi ns el 17 de desembre 
de 2010 al registre de la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, ubicat a la plaça de 
Sant Miquel, 5 d’Igualada.

Per qualsevol dubte o consulta podeu trucar al 93.805.15.85 ext.141

Dissabte 11 de desembre

vine a sopar a Camaró!
amb el nostre menú de 20 euros, 

i també podràs ballar i gaudir amb l’exitosa 
orquestra Amatista. 

I durant el ball, obsequi d’una copa de cava.

Vine cada dissabte a sopar a Camaró i 
gaudiràs de les sorpreses que et tenim 

preparades. 

T’hi esperem!
Reserves al telèfon 

93 801 41 66
Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km. 8,3 

La Torre de Claramunt / Capellades (al costat de la benzinera Petronor)

Vilanova del Camí completa la segona 
fase del projecte de mobilitat
La setmana passada l’Ajunta-

ment de Vilanova del Camí, a 
través de l’Àrea de la Via Pública, 
va donar a conèixer la implantació 
de les mesures que completen la 
segona fase del projecte de mobi-
litat que afecta, entre altres, el 
carrer Molí i alguns trams dels car-
rers Papa Joan XXIII, Bruc i Jaume 
Balmes.

Aquests dies l’ajuntament s’ha 
adreçat per escrit als veïns de les 
zones afectades --unes 2.000 famí-
lies-- explicant els canvis. A grans 
trets, la implantació del projecte 
de mobilitat consisteix en primer 
lloc en la desaparició de l’estaci-
onament quinzenal, deixant les 
zones habilitades per aquests 
com a fixes i sense rotació. D’al-

tra banda, s’ha fet la modificació 
dels sentits de la circulació dels 
carrers Bruc (un tram), Molí i tram 
de Santa Llúcia entre Sant Josep i 
Tarragona, que fins ara era de do-
ble sentit, i la instal·lació de nova 
senyalització vertical i modificaci-
ons en la senyalització ja existent.

El regidor de la Via Pública 
de l’Ajuntament vilanoví, Antoni 
Cano, va explicar que se segueix 
implantant el projecte de mobi-
litat que es basa en el que es co-
neix com a prioritat invertida, és 
a dir, que els vianants adquireixen 
prioritat de pas per davant dels 
vehicles.

El regidor Cano ha comentat 
que s’aprofita les tasques de se-
nyalització d’aquests canvis per 

incorporar a les immediacions de 
l’escola Marta Mata dues places 
d’aparcament per a bus escolar i 
d’altres reservats per a càrrega i 
descàrrega que podran utilitzar els 
pares en el moment de deixar els 
seus fills i filles a l’escola.

Durant aquests primers dies 
dels canvis s’estableix un període 
de tolerància i adaptació perquè 
els veïns, tot i que ja estan infor-
mats, i també els usuaris d’altres 
punts vagin adaptant els seus hà-
bits a les modificacions establertes.

Ara queda encara la tercera 
fase del projecte de mobilitat que 
afecta la zona del barri de La Pau, 
però allà l’afectació no es preveu 
tan important per la configuració 
dels propis vials.

Ja ha començat el cicle de 
conferències a APINAS

El Centre de Desenvolupament 
Infantil d’APINAS-CDIAP/SAP 

Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç és un ser-
vei públic orientat a la prevenció, 
detecció, diagnòstic i tractament de 
les dificultats i malestars dels infants 
en els seus primers sis anys de vida .

Per atendre, en format de xer-
rada/col·loqui, una sèrie de temes 
que plantegen interrogants als pa-
res, el dia 30 de novembre passat 
es va iniciar el cicle de conferències 
“Què em cal saber de...?”, adreça-
des a pares, mares i professionals 
de l’àmbit socio-sanitari i educatiu, i 
amb una periodicitat trimestral. 

La primera xerrada, amb un 
auditori ple, va tractar sobre “L’ali-
mentació en els primers anys de 
vida de l’infant”, a càrrec de Raquel 
Garcia, logopeda de l’Hospital de 
Sant Joan de Déu i del CDIAP API-
NAS.

Les properes seran: “Quan els 
nens no dormen i els pares tampoc; 
algunes claus per desfer l´embolic”, 
el 22 de febrer, i “El nen amb autis-
me; com entendre’l , com tractar-
lo” el 31 de maig, ambdues a les 19 
h, al passeig Verdaguer 45 d’Iguala-
da. L’entrada és lliure i gratuïta. 

Acaba el Tallers de bits de la Biblioteca
Un total de 54 persones han 

seguit durant els mesos d’octu-
bre i novembre els “Tallers de bits” 
de la Biblioteca Central d’Iguala-
da, on han pogut aprendre a fer 
àlbums digitals i a buscar feina a 
través dels recursos que ofereix 
Internet, entre d’altres continguts.

Aquests tallers gratuïts han 
servit per apropar diverses eines 
ofimàtiques i d’Internet a aquelles 
persones que ja tenien uns conei-
xements informàtics previs, però 
que volien aprofundir en algun 
aspecte en concret. Amb aquest 
objectiu s’han dut a terme sis ta-
llers on els alumnes han pogut 
aprendre, de la mà d’un professor 
especialitzat, a gestionar la infor-
mació del seu ordinador; el funcio-
nament del processador de textos 
word; els recursos que ofereix In-
ternet per ajudar a buscar feina; el 
tractament de fotografies digitals 
a l’ordinador; la creació d’àlbums 

digitals a Internet, i la construcció 
de pàgines web amb el Google.

Els alumnes d’aquests cursos 
han valorat molt positivament els 
tallers, tant el professor que han 
tingut com el temari i la metodo-
logia utilitzada, segons les enques-
tes d’avaluació que han omplert.

En aquesta mateixa línia de 
promoure la Biblioteca com un es-

pai d’aprenentatge permanent, 
durant tot l’any els dijous al matí 
es fan tallers d’Internet i de correu 
electrònic bàsic adreçats a tothom 
qui vol aprendre a navegar per 
la xarxa. Aquests tallers consten 
d’una sola sessió de dues hores de 
durada, són gratuïts i cal inscripció 
prèvia.

Al García Lorca, bon ritme 
amb La Trinca
La setmana dedicada a la música, 

al voltant de la diada de Santa 
Cecília, va ser dedicada a escoltar, 
estudiar i representar les cançons 
de la Trinca.

L’humor i el bon ritme de la 
seva música va omplir d’alegria 
i d’activitat les aules de l’escola 
García Lorca, a Santa Margarida 
de Montbui.

Com a cloenda, cada classe va 
cantar i coreografiar una de les se-
ves melodies en un espectacle que 
va tenir lloc a la pista del centre i a 

la qual també hi van poder assistir 
les famílies dels alumnes.



10 MIRANT ENRERE 9 de desembre de 2010

Empresa de distribució de subministraments per a 
la indústria, amb seu a la comarca de l’Anoia, selecciona:

ENGINYER INDUSTRIAL (pref. Organització) 
Per incorporar-se com a adjunt a la Direcció en tasques de desen-
volupament de negoci.
Es cerca:
- Persona jove i amb empenta.
- Capacitat d’anàlisi i síntesi.
- Vocació comercial (tot i que el lloc no és de comercial).
Es valora:
- Experiència prèvia en tasques d’anàlisi d’oportunitats de negoci.
- Capacitat de comunicació.
- Experiència o capacitat en lideratge d’equips comercials.
- Residència a la comarca.
- Capacitat de treball.
S’ofereix:
-  Incorporació a empresa de referència en el seu sector, en crei-

xement.
- Contracte laboral.
- Salari negociable, en funció del valor aportat pel candidat.

Interessats: enviar currículum vitae complet, amb fotografi a recent, 
a l’apartat de correus 209 - 08700 IGUALADA. Ref. Enginyer Ind.

Arriba Sant Nicolau a 
l’escola Mowgli

Divendres passat, dia 3 de 
desembre, i com ja és tradició 

a la nostra escola, va arribar Sant 
Nicolau. 

A primera hora del matí tota 
l’escola l’estava esperant a l’entra-
da. Ell, damunt d’un gran cavall, 
va fer tres voltes pel pati, tot sa-
ludant els alumnes, mestres, per-
sonal de l’escola i pares i familiars. 
Després va anar rebent a totes les 
classes de l’escola. Primer els deia 

un missatge i després, els alumnes 
de 5è de primària, els Mowglis, 
explicaven la vida de Sant Nicolau. 
Tot seguit, Sant Nicolau els agraïa 
la rebuda i els obsequiava amb 
mandarines, panses i un calendari 
de valors.

Per acabar la matinal, tots els 
Mowglis van representar la llegen-
da dels tres infants.

Escola Mowgli 

La tardor i Santa Cecília 
als Maristes

Aquest mes de novembre a la 
Llar d’Infants hem treballat 

molt. Hem fet entrar la tardor dins 
les aules aprofitant que els carrers 
són autèntiques catifes de fulles 
de tots colors. Hem gaudit mol-
tíssim jugant amb elements de la 
tardor: fulles, pinyes, carbasses, 
castanyes… .

Per Santa Cecília els infants de 
tota la Llar hem interactuat molt 

escoltant grans audicions i cantant 
cançons de sempre. Ha estat una 
setmana plena de sensacions mu-
sicals molt boniques. Tant petits 
com grans hem tingut el sentit de 
l’oïda ben despert tots aquests di-
es i la música ens ha regalat unes 
bones estones.

LIM

Alumnes de l’Acadèmia visiten les 
mines de sal de Cardona
Després d’una hora de viatge, 

els alumnes de 3r i 4t de Pri-
mària de l’Acadèmia Igualada arri-
bàrem al destí de la nostra excur-
sió, les mines de sal de Cardona, 
un lloc espectacular, un indret 
natural i únic, que amagava en 
el seu interior tot un tresor, una 
explotació minera de més de mil 
anys.

Abans de posar-nos el casc de 
miner ens van explicar què es fe-
ia a l’interior de les mines, què 
s’extreia (sal comuna, explosius, 
productes de farmàcia), com tre-
ballaven els miners, quins mate-
rials utilitzaven, en definitiva, la 
seva història. 

No vam tardar gaire a endin-
sar-nos en el seu interior. Tots ho 
estàvem esperant; volíem recórrer 
els més de 500 metres de galeries, 

situats a una profunditat de 86 
metres. Una vegada a dins, no hi 
havia res que ens pogués defrau-
dar: les espectaculars estalactites i 
estalagmites, les diferents vetes de 
sals (sòdiques, potàssiques i mag-

nèsiques). Tot un paisatge subter-
rani desconegut, tota una aventu-
ra memorable. 

Acadèmia Igualada 

Sortida Comenius INS Montbui a 
l’Espluga de Francolí

Els alumnes de l ’optativa 
Comenius “Treasures of the 

mountains” de 3r d’ESO (http://
www.treasuresofthemountains.eu) 
vam anar a l’Espluga de Francolí 
per realitzar diferents activitats 
relacionades amb el nostre pro-
jecte.

Al matí vam visitar la “Cova 
museu de la Font Major” per tal 
de conèixer com els primers po-
bladors ja van aprofitar els refu-
gis naturals de les muntanyes per 
guardar-se del fred i desenvolupar 
activitats per tal de reeixir en la 
seva supervivència. Així podem co-
nèixer l’evolució humana des de 
les primeres eines de sílex fins  les 
ceràmiques funeràries que s’han 
trobat dins de la cova. Geològica-
ment vam aprendre que són unes 
de les coves més llargues d’Europa 
en roca conglomerada.

A continuació, en el moment 
més emocionant de l’excursió, ens 
vam endinsar dins la cova amb 
monitors per realitzar una activi-
tat d’espeleologia. Ens vam equi-
par amb cascs, frontals i vestits de 
neoprè per seguir els estrets passa-
dissos dins la cova, que ens van fer 
lliscar per terra i reptar fins arri-
bar al llac subterrani, on es troben 
restes de ceràmica funerària dels 
íbers. Després d’un recorregut per 
un riu subterrani d’uns 400 metres 
els monitors vam arribar a un altre 
llac on vam viure altres experièn-
cies excitants com experimentar 
l’obscuritat absoluta. Per acabar, 
vam aprendre que el nom de la 
població vol dir refugi, justament 
perquè les coves històricament van 
sevir d’aixopluc a la població.

Quan vam sortir vam anar a 
dinar al parc fluvial de l’Espluga i 
havent dinat va ser un altre dels 
moments destacats per al treball 
del projecte ja que vam amagar un 
catxé que és el que fa 8 del nostre 
projecte. Vam aprendre a utilitzar 
el GPS per tal de buscar les coor-
denades del lloc on el vam amagar 
i després l’hem de pujar a la web 
internacional (http://www.geocac-
hing.com) per a què tothom en 
pugui gaudir de la descoberta.

A la tarda vam visitar un altre 
interessant museu que hi ha en 
aquesta població: “El museu de 
la vida rural”, per tal de conèixer 
l’evolució de la vida d’aquells pri-
mers homes, ja en una societat 
que ha viscut durant segles lligada 
a l’entorn natural aprofitant-ne 
els recursos. El museu, que és molt 
modern, té com un dels seus ob-
jectius prioritaris fer-nos adonar 
de com ha canviat la vida rural, 
que durant segles va guardar unes 

tradicions enriquidores però poc 
evolucionades, i de cop, al segle 
XXI, es troba amb grans proble-
mes de   supervivència. Problemes 
quotidians per als que viuen de 
la terra, però que s’estenen i ens 
afecten a tots com ens mostra la 
sala de miralls del museu (metàfo-
ra de la bola del món) que ens va 
sorprendre i ens va fer adonar que 
els problemes d’explotació dels re-
cursos naturals d’una manera sos-
tenible no són només dels pagesos 
sinó de tots nosaltres.

També a l’Espluga 
alumnes de l’IES 
Mercader

L’ Inst itut Joan Mercader 
d’Igualada va fer una sortida 
el passat dia 16 de novembre a 
l’Espluga de Francolí. 77 alum-
nes d’ESO i acompanyats per 4 
professors, la Gemma, la Ino, el 
Domènech i la Gemma van visitar 
les Coves de L’Espluga, les setenes 
més llargues del món formades en 
roca de conglomerat, on van des-
cobrir l’evolució humana des del 
Paleolític fins l’actualitat a través 
de recursos didàctics com àudio 
visuals, dibuixos, gràfics, diorames 
i les explicacions d’un guia.

Com a complement a la visi-
ta, els alumnes van participar ac-
tivament en un taller d’excavació 
arqueològica on van poder posar 
en pràctica totes les tasques que 
es duen a terme en una excavació 
real.
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25 empreses d’arreu del territori a la trobada “Speed Networking” 
al CTC de Masquefa
25 empresaris, autònoms i pro-

fessionals van participar dijous 
passat en l’Speed Networking 
organitzat pel Centre Tecnològic 
Comunitari de l’Ajuntament de 
Masquefa. En la trobada hi van 
prendre part professionals de 
Masquefa i d’arreu del territori, 
com ara l’Anoia, el Baix Llobregat 
i l’Alt Penedès, i fins i tot d’altres 
localitats com Sabadell.

L’Speed Networking consisteix 
en diverses rondes d’entrevistes 
en parelles en les quals els par-
ticipants intercanvien informació 
i impressions durant quatre mi-
nuts. D’aquesta manera, tothom 
va poder conèixer el projecte, les 
activitats i els serveis de tothom, 
i va explorar possibles vies de col.
laboració i oportunitats de negoci.

2a Jornada CTC
L’Speed Networking va ser l’ac-

tivitat central de la Segona Jor-
nada CTC, organitzada amb un 
doble objectiu. D’una banda, crear 
sinergies i oportunitats de negoci 
per ampliar la xarxa de contac-
tes dels professionals i afavorir el 
creixement econòmic del territori. 
I de l’altra, donar a conèixer les 
instal.lacions i serveis que el Cen-
tre Tecnològic Comunitari posa a 
la disposició dels empresaris, els 
emprenedors i els autònoms. 

La jornada s’adreçava especial-
ment a empreses del sector de les 
Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC), industrial i de 
serveis a les empreses.

Projectes empresarials
Els participants també van po-

der escoltar les ponències de cinc 
empreses, les quals van explicar els 
seus projectes i serveis. 

Hi van participar Ibermática 
(especialitzada en consultori TIC, 
equipaments i infraestructures, 
integració de sistemes d’infor-
mació, outsorcing i implantació 
de solucions integrades de gestió 
empresarial) i les quatre empreses 
implantades al viver del CTC de 
Masquefa. Es tracta d’AEIO Engi-

nyers (dedicada als serveis d’en-
ginyeria), aTotArreu.com (especi-
alitzada en projectes d’Internet), 
Grup TDE Gamper Sport (venda 
d’equipaments i material espor-
tius, serveis i gestió esportiva, jor-
nades de valors esportius per a 
centres educatius i assessorament i 
tramitació de llicències i certificats 
mèdics) i Grupo Forma Expert.com 
(formació en Recursos Humans, 
formació comercial i ‘coaching’).

Col.laboració público-
privada

La jornada la van inaugurar 
l’alcalde de Masquefa, Xavier Bo-
quete, i el president delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econò-
mic de la Diputació de Barcelona i 

president del Consell Econòmic i 
Social de la Comarca de l’Anoia 
(CESCA), Teo Romero.

Boquete va destacar especi-
alment la presència a la jornada 
d’empreses d’arreu del territori 
d’influència de Masquefa i va po-
sar de relleu com “l’activitat eco-
nòmica i empresarial es desenvo-
lupa en xarxes que van més enllà 
dels límits administratius”. I que 
precisament per això aquests “no 
poden ser un obstacle”. També va 
agrair la col.laboració econòmi-
ca en la Segona Jornada CTC de 
l’empresa Ibermática i va apuntar 
la “cooperació entre els sectors 
públics i privat” com una de “les 
claus per a sortir de la crisi i ge-
nerar creixement econòmic i ocu-
pació”.

Teo Romero va felicitar l’Ajun-
tament per la iniciativa i va ma-
nifestar que experiències com el 
networking “són de gran impor-
tància per a les empreses petites 
i mitjanes en una economia cada 
cop més interdependent, interdis-
ciplinària i dependent de coneixe-
ments especialitzats i complemen-
taris, on l’avantatge no ve tant de 
la creació de coneixements nous 
sinó de la combinació innovadora 
de coneixements i competències 
ja existents”. A més, va detallar 
els productes i serveis vinculats a 

aquesta estratègia empresarial 
que la Diputació posa a l’abast de 
les empreses del territori, com ara 
cursos i tallers o la ‘Guia de ne-
tworking empresarial’. 

AJUNTAMENT 
DE CABRERA 
D’ANOIA

ANUNCI
La Junta de Govern Local, a la seva sessió 
ordinària realitzada el dia 15 de novembre 
de 2010, per unanimitat dels seus membres, 
va prendre el següent acord:
PRIMER.- Aprovar el “Projecte de restaura-
ció de la Font del Llorer i la Riera Gramar, al 
tram afectat per l’ampliació de l’avda. Can 
Formiga”, redactat per “Naturalea Conser-
vació S.L.”, el pressupost d’execució ma-
terial ascendeix a la quantitat de 53.183,76 
euros, desglosat en tres fases, el pressupost 
d’execució material de cadascuna ascende-
ix a les quantitats de:
   1. 1a fase.- 19.885,85 euros
   2. 2a fase.- 22.669,46 euros
   3. 3a fase.- 10.628,45 euros
SEGON.- Exposar el projecte al públic, mit-
jançant el BOPB i el tauler d’edictes de la 
Corporació, per espai de 30 dies, durant 
els quals es pot examinar i formular-hi les 
al.legacions pertinents. 
TERCER.- Enviar una còpia diligenciada 
pel Secretari de la Corporació a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, per al seu coneixement 
i als efectes de que iniciïn la tramitació de 
l’expedient de contractació.
Cabrera d’Anoia, 29 de novembre de 2010.
Jaume Gorrea Ortiz
Alcalde-President
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300 espectadors gaudeixen de la 
primera edició del Festival El més petit 
de tots al Teatre de l’Aurora
Sensacional i Río de Luna van meravellar nens i nenes 
d’entre 0 a 5 anys 

Els dos espectacles que el festival 
sabadellenc El més petit de tots 

va portar el passat cap de setmana 
al Teatre de l’Aurora van entusias-
mar per igual els 300 espectadors 
(tant menuts, com els adults que 
els acompanyaven) que van assistir 
a la primera edició del certamen 
a Igualada. Dissabte, els nens i les 
nenes van viure en primera perso-
na una original experiència audi-
ovisual amb Sensacional, mentre 
que diumenge van quedar boca-
badats amb la màgia i l’encís de la 
peça de dansa Río de Luna.

Encara que tenien entre pocs 
mesos i fins a 5 anys, van copsar 
fins a l’últim detall tot el que ve-
ien, sentien i, fins i tot, tocaven. 
Petits crits d’alegria, comentaris 
en veu alta, uns ulls ben oberts 
per no perdre’s ni un sol instant, 
corredisses per abraçar el pare o 
la mare, mirades de complicitat... 
aquestes van ser les seves reacci-
ons davant l’emoció produïda per 
les propostes escèniques.

La companyia Imaginart va 
sorprendre els infants amb la mul-
titud d’imatges en moviment i la 
magnífica banda sonora que els va 
oferir Sensacional.

L’escenari del teatre es va con-
vertir en una gran pantalla on 
va projectar-se una pel.lícula de 
dibuixos animats amb vistosos i 

acolorits animalons, flors i altres 
divertides formes que els infants 
van perseguir, aixafar, observar, 
etc. Per exprimir al màxim l’expe-
riència, la companyia va facilitar 
roba blanca als petits perquè les 
imatges els passessin per sobre i 
s’endinsessin de ple en l’activitat.

En total es van dur a terme 
quatre passis integrats per grups 
de 20 nens i nenes que van passar-
s’ho d’allò més bé amb aquesta 
proposta única creada meticulo-
sament per a nens de 18 mesos a 
3 anys. 

Per la seva banda, la formació 
andalusa Da.te Danza va encisar 
els espectadors amb Río de Luna, 
un muntatge de dansa que esceni-

fica l’arribada al món dels nadons, 
les primeres passes i la relació amb 
les seves mares. La tendresa, po-
esia i màgia característiques de 
l’espectacle van meravellar els in-
fants de pocs mesos fins a 5 anys 
que van seguir amb deteniment 
la coreografia, una peça de gran 
bellesa.

El Festival Internacional El més 
petit de tots, pioner en la progra-
mació d’espectacles per als més 
menuts a Catalunya, s’allargarà 
fins aquest divendres 3 de desem-
bre a Sabadell, on va néixer ara 
fa sis edicions de la mà de La Sala 
Miguel Hernández.

Presentació del llibre de Maria Enrich a 
l’IES Montbui
El passat 18 de novembre l’ins-

titut Montbui va tenir l’ho-
nor que l’escriptora igualadina 
Maria Enrich fes la presentació 
del seu llibre “Tres amigues i un 
estiu”, que ha estat la lectura 
escollida per a tots els alumnes 
de 2n d’ESO, ja que és una lec-
tura juvenil amb un llenguatge 
planer i contacta molt bé amb els 
nois i noies d’aquesta edat. I en 
podem donar fe, ja que als nois 
no els ha desagradat i a les noies 
els ha meravellat.

Els alumnes de 3r d’ESO que 
treballen per a la revista del cen-
tre van fer una entrevista a l’es-
criptora.

L’A.E. Torxa celebra la Castanyada

El primer cap de setmana del 
mes de novembre, els membres 

de l’Agrupament Escolta Torxa 
vam celebrar la castanyada a la 

casa de colònies “Can Puig”, situa-
da al municipi de Sant Salvador de 
Guardiola. 

Activitats i jocs diversos van 

omplir la jornada de dissabte, i ha-
vent sopat joc de nit, que consistia 
en aconseguir peces per a vestir la 
nova castanyera del segle XXI ja 
que la vella ja es volia retirar. 

Transcorreguda la nit, era l’ho-
ra de llevar-se i fer motxilles, ja 
que calia esmorzar ràpidament 
per després poder resoldre un ro-
batori. Algú havia robat les millors 
castanyes del país, i calia descobrir-
ne el culpable…

Com és tradició les famílies es 
quedaren a dinar per celebrar ple-
gats, pares, mares, germans, avis, 
àvies, mascotes i monitors, la cas-
tanyada. 

L’Escola Ateneu Igualadí 
mostra la tradició 
castellera a Polònia

Mestres de les Escoles de l’Ate-
neu han estat a l’escola 

Kopernika de Katowice, Polònia, 
juntament amb les altres escoles 
europees, de Grècia, Itàlia i Escò-
cia, amb les que comparteixen el 
projecte “See the sea” .

Cadascun dels països ha pre-
sentat tradicions o costums pro-
pis. L’escola catalana ha mostrat 
la tradició castellera. Els alumnes 
han vist primer el vídeo editat per 

la Generalitat de Catalunya per 
presentat el fet casteller com a Pa-
trimoni inventariable de la huma-
nitat i després van fer una pinya i 
van construir un castell. L’activitat 
va despertar molt interès. Final-
ment se’ls va donar el material en 
anglès que els alumnes igualadins 
els havien preparat.

Per a més informació podeu 
consultar seethesea.one.pl 

Setmana de la Ciència al 
Montclar

A l’escola Montclar, amb motiu 
de la Setmana de la Ciència, 

a les classes de Coneixement del 
Medi hem fet diferents tallers 
que ens han acostat un xic més al 
món de la ciència i la tecnologia. 
Com a grans científics, per mit-

jà de diferents experiments, hem 
après i esbrinat un munt de nove-
tats sobre el món que ens envol-
ta. S’han fet exposicions orals en 
anglès, i s’ha descobert com en són 
de divertides les matemàtiques.

PINTURA DECORATIVA
☛ Celoberts
☛ Antigoteres per a terrats
☛ Decoració

Pressupostos al 630 95 10 97
SERVEI DE PINTORS

COLOHER

Alumnes del Montclar 
visiten la Ciutadella 
Ibèrica de Calafell
Durant la visita a la Ciutadella 

Ibèrica de Calafell, les alumnes 
de Cicle Superior de Primària del 
col·legi Montclar van entrar en con-
tacte, d’una manera lúdica i partici-
pativa, amb el món de fa 2.500 anys 
i van veure com vivia una comunitat 
íbera de l’Edat del Ferro.

En el decurs de la visita la guia 
els va explicar l’estructura social 

dels íbers, les activitats econòmi-
ques, la vida quotidiana i també 
la guerra. 

Ben segur que tot això les aju-
darà a ser més capaces d’aplicar 
aquests coneixements en la inter-
pretació del present, la compren-
sió del passat i en la construcció 
del futur.

Escola Montclar 
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FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK

C/ Còrdova, 14 - Tel. 93 805 27 94 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

info@fernandezsanglas.com - www.fernandezsanglas.com

ESPECIALISTES EN PVC i ALUMINI 
Sostres i recobriments

Fabricants de:

FINESTRES
PORTES
BALCONERES
CORREDERES

Amb la 
confiança

L’Acadèmia participa en un Taller 
d’elaboració d’oli

Els dies 17 i 18 de novembre els 
i les alumnes de 1r i de 2n de 

Cicle Inicial d’E. Primària de l’Aca-
dèmia Igualada ens vam desplaçar 
a Sant Esteve Sesrovires per tal de 
participar en el taller d’elaboració 
de l’oli, i on vam poder veure i 
viure tot el procés des de la recol.
lecció de les olives fins l’obtenció 
del líquid preuat.

L’activitat es va iniciar amb una 
visita a l’oliverar de Can Julià, on 
vam conèixer els diferents mètodes 
de recollida de les olives: manual, 
amb arpa, amb bastó... Després 
vam estendre una xarxa sota l’oli-
vera, ens van proveir de canyes i 
tots junts procedírem a la batollada 
de l’olivera. Les olives madures que 
havien caigut les recollírem manual-
ment fins a omplir la portadora.

Acte seguit, tots anàrem al mo-
lí i allà vam separar les olives de les 
fulles, rentàrem les olives, les và-
rem escórrer i les tiràrem a dins de 
l’embut del molí perquè es tritu-
ressin. Després, a l’antiga premsa 
de Can Julià ens van explicar com 
s’obtenia l’oli en temps passats. 

També vam tenir l’oportunitat de 
fer-lo funcionar tal com ho feien 
els pagesos d’abans i comprendre 
l’esforç que aquesta tasca requeria 
(ara entenem molt bé el valor de 
l’oli, ja que cal triturar i premsar 
molts quilos d’olives per obtenir 
un litre). Després del procés de 
trituració ens dirigírem a decorar 
una etiqueta i enganxar-la a una 
ampolleta, la qual ens van omplir 
amb oli d’oliva, i ens la vam em-
portar cap a casa de record. 

Els més petits visiten 
els capgrossos 
d’Igualada i comarca

Els alumnes d’infantil de l’Aca-
dèmia Igualada van anar a visi-
tar l’exposició de capgrossos que 
l’Ajuntament d’Igualada posa a 
disposició de tots els ciutadans 
Museu Comarcal de la nostra ciu-
tat. Els alumnes, a més de poder 
veure els diferents capgrossos que 
animen els esdeveniments popu-
lars de la nostra ciutat, també van 
tenir l’oportunitat de conèixer els 
més representatius d’altres mu-
nicipis de la comarca de l’Anoia. 
Així, entre tants colors i rialla, van 
descobrir la part lúdica i popular 
d’aquests animadors tan especials.

Durant la visita també es va 
potenciar la nostra capacitat cre-
ativa, realitzant un petit capgros 
amb una pasta especial i la poste-
rior decoració amb pintures.

AI

Revista «Viladepiera.cat» 
núm. 13
Ja està disponible l’edició digi-

tal del número 13 de la revista 
Viladepiera.cat, que conté el pro-
grama de les Festes de Nadal, el 
resum d’actes de la Festa Major 
i les festes d’estiu i les principals 
activitats del darrer semestre. Pel 
que fa a la consulta d’aquesta 
publicació a Internet i buscant la 
comoditat dels lectors hem desen-
volupat un nou servei, disponible 
en aquesta pàgina web, perquè es 
pugui visualitzar de forma virtual i 
es pugui imprimir, descarregar en 
pdf, buscar articles per paraules, 
etc.

Pel que fa a l’edició en paper 
de Viladepiera.cat 13 es repartirà 
pels domicilis pierencs, juntament 
amb l’aGenda i el calendari per al 
2011. També hi haurà exemplars 

disponibles a la recepció de l’Ajun-
tament de Piera, la Biblioteca, 
l’Espai d’Entitats, el supermercat 
Esclat i a la Papereria Dalmau.

Sortida de l’IES Mercader 
al Gran Teatre del Liceu

El dimarts 9 de novembre, 
l’alumnat de l’optativa de 

música de 4t d’ESO de l’IES Joan 
Mercader d’Igualada va assistir a la 
representació del ballet “Giselle”, 
a càrrec de la companyia Sempero-
per de Dresden, dirigida per David 
Dawson.L’argument de l’obra 
explica la història sobre un amor 
no correspost: Giselle estima sense 
esperança un home que pertany a 

una altra. Un relat sobre el destí, 
l’amor, la desesperació, la follia 
i, finalment, la mort i el sacrifici, 
que Dawson passa pel filtre del 
seu estil per tal de redescobrir, per 
al públic del segle XXI, una gran i 
eterna història d’amor. Un ballet 
que guarda l’essència del romanti-
cisme, ple de misteri, poesia, belle-
sa etèria i passions perilloses.

Lliurats els ordinadors als alumnes de 
l’IES Pla de les Moreres
Recentment ha tingut lloc l’acte 

de lliurament dels ordinadors 
per als alumnes de l’IES Pla de les 
Moreres de Vilanova del Camí, 
dins el pla progressiu de digitalit-
zació del sistema educatiu.

Els ordinadors són “netbooks” 
de la marca “Visa CLIP”. Els pares 
han pagat 150 euros i el Departa-
ment d’Educació 150 euros més, i 
l’ordinador és propietat de la fa-
mília de l’alumne. Aquests ordi-
nadors porten una garantia de 2 
anys “in situ” i d’1 any en cas de la 
bateria. Han estat homologats pel 
Departament d’Educació a través 
de l’empresa APPLUS i que garan-
teix l’ús diari a l’escola.

Els equips vénen preparats 
amb 2 sistemes operatius, linux i 
windows 7 professional amb lli-

cència original, així com del pro-
gramari necessari per tal de treba-
llar amb les llicències digitals.

Estudiants de l’IES Montbui al Bus de 
les professions
A mig mes de novembre, els 

alumnes de 4t d’ESO de l’Ins-
titut Montbui van visitar el Bus de 
les professions, que feia parada a 
Piera. En aquesta unitat mòbil, als 
joves se’ls va explicar les caracterís-
tiques de la formació professional 
específica i els diferents cicles for-
matius agrupats per famílies pro-
fessionals, com també els progra-
mes de qualificació professional 
inicial. També van poder visionar 
diferents treballs fets per alumnat 
de cicles formatius.

Des del centre es valora la sor-
tida molt positivament, ja que els 
alumnes han sortit molt motivats i 

molts ja tenen clar què volen estu-
diar quan acabin 4t d’ESO. 
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L’institut Montbui a Tàrraco
El dimarts, dia 23 de novembre, 

l’alumnat del grup de llatí de 
4t d’ESO i del batxillerat humanís-
tic vam fer una sortida per a visitar 
les restes arqueològiques de la ciu-
tat de Tarragona, la Tàrraco roma-
na, imponent capital de l’antiga 
província de la Tarraconensis.

La nostra visita es centrà en 
dos espais. L’un, format per una 
passejada per les muralles, la cap-
çalera del circ i l’amfiteatre. L’al-
tre, per la visita de monuments 
situats vora Tàrraco: la torre dels 
Escipions, l’arc de Berà, la pedrera 
del clot del Mèdol i l’aqüeducte de 

les Farreres o Pont del Diable.
El dia, net i clar, ens ajudà a 

percebre amb més gran mesura 
els monuments. L’intens verd de la 
vegetació i el penetrant blau del 
mar foren els acompanyants fidels 
de la jornada. 

També vam tenir una bona es-
tona per a gaudi personal: dinar, 
passejada, botigues...

Amb una certa enyorança, 
tornarem a Santa Margarida de 
Montbui, pensant ja en imatges 
del record  l’experiència viscuda.

Joan Oliveras. Professor de 
clàssiques

Sortida al Camp Nou de 
l’IES Montbui

L’institut Montbui, gràcies a la 
Penya Blaugrana d’Òdena i a 

professorat de l’institut Pla de les 
Moreres de Vilanova del Camí, va 
omplir dos autocars per a anar a 
animar al FC Barcelona al Camp 
Nou, en el partit de Copa del Rei 
que l’enfrontava al Ceuta.

Alumnes de Montclar al programa “Un 
trimestre a Irlanda”
Ja fa uns dies que les sis alumnes 

de Montclar que estaven cur-
sant el primer trimestre a Irlanda 
han tornat. Míriam Alomar, Cla-
ra Camins, Marta Peña (6è Epri) i 
Marta Bonsfills, Maria Marimón i 
Andrea Motos (1r ESO), han estat 
vivint durant quasi tres mesos amb 
famílies irlandeses i anant a esco-
les de Dublín.

L’experiència ha estat molt bo-
na ja que, a part d’haver après 
i reforçat molt l’anglès, han fet 
molts amics en aquest país i han 
viscut durant unes quantes set-
manes immerses en una cultura 
diferent a la seva.

EM

Educació artística a 
l’escola Maristes

Els alumnes de 2n curs del Cicle 
Inicial de l’escola Maristes Igua-

lada han anat al Museu Comarcal 
de l’Anoia a veure una exposició 
de capgrossos; en acabar la visita 
van fer un taller on cada alumne/a 
va crear el seu propi capgròs. 

Aquest dilluns, en motiu de la 

diada de Santa Cecilia, vam gau-
dir a l’escola d’un espectacle de 
la companyia Samfaina de colors. 
L’obra “De bracet” vol fer arribar 
als infants la màgia de la poesia i 
la música. 

Escola Maristes Igualada

Càritas: Donar vida, sembrant esperança
La nostra ciutat té necessitat de tu

Les persones tenen necessitat de 
pa, però sobretot de tendre-

sa, d’amistat i d’amor. I tu pots 
llescar-los pa i oferir-los la teva 
solidaritat, encara que et sentis 
impotent davant tanta urgència. 
Pensa que:

Si la nota deia: Una nota no fa 
música… No hi haurà simfonia.

Si la gota d’aigua deia: Una 
gota d’aigua no fa riu… No hi 
hauria oceans, mars, ni fonts.

Si l’home deia: Un gest d’amor 
no salvarà pas la humanitat… No 
hi haurà mai justícia, ni pau, ni 
dignitat, ni felicitat, damunt la ter-
ra dels homes.

Tu hi tens molt a fer. Càritas 
t’espera i confia en la teva aporta-

ció. Sembrant esperança donarem 
vida.

Què fem a 
Càritas?

- Atenció directa. Càritas va 
néixer per acollir i donar resposta 
a les persones que pateixen una 
necessitat.

- Servei d’Acollida. El servei 
d’acollida és el primer contacte 
que des de Càritas tenim amb la 
persona que demana ajuda.

- Servei d’atenció social i se-
guiment. El servei d’atenció social 
i seguiment és el segon nivell de 
l’atenció directa que s’ofereix des 
de Càritas.

- Promoció i inserció sòciola-
boral. Projectes per a adults: Curs 
d’aprenentatge de la llengua; Curs 
de Formació Global per a dones; 
Aprendre Oficis; Itinera. Taller de 
roba. Curs d’auxiliar d’ajuda a do-
micili;  Curs d’informàtica…

- Banc de queviures. Unint es-
forços amb l’Ajuntament de la ciu-
tat d’Igualada i de la Delegació lo-
cal de Creu Roja, amb la gestió de 
Càritas i la col.laboració del volun-
tariat de què disposem. També hi 
ajuda, en els aspectes d’educació 
dietètica i alimentària en general, 
l’Escola Pia.

- Botiga de Mà en Mà.
- Llar d’acollida. Llar d’acollida 

d’urgència per a dones i els seus 

fills/es que es troben en situació 
de violència, on se’ls garanteix se-
guretat i protecció.

- Gent Gran. Acompanyament 
d’avis/es ingressats a la residència 
Pare Vilaseca i Clínica Sant Josep.

Àpats a Domicili (garantir que 
les persones grans soles rebin un 
àpat que els proporcioni una ali-
mentació equilibrada i adequada 
a les seves necessitats).

Tots aquests projectes es po-
den portar a terme gràcies als 95 
voluntaris/es compromesos.

Els nostres ajuts
- Aquest any 2010 hem atès a 

1.400 persones.

- Cada mes es donen bosses 
de queviures a un total d’unes 
500 persones (entre totes les en-
titats del banc de queviures).

- S’han donat ajuts per llo-
guer, per aigua i per llum, per 
roba i parament de la llar. Per 
farmàcia…

- El seguiment de la situació 
de les famílies i de les mesures 
preses ens porta a un seguit de 
constatacions que considerem 
significatives:

Es dóna un augment signi-
ficatiu en el nombre d’homes 
atesos, que gairebé iguala a les 
peticions per part de dones, i 
també és molt clarificador el seg-
ment d’edats que concentra més 
peticions: si fins ara era la franja 
entre 35 i 44 anys, ara hi ha més 
peticions entre 25 i 34 anys, per 
la incidència de l’atur entre les 
famílies més joves.

Si bé la demanda més forta 
d’ajudes es produeix en l’alimen-
tació, també creixen notable-
ment les peticions d’assessora-
ment i orientació general (ha-
bitatge, tràmits de documents, 
orientació general i laboral…) 
signe i expressió d’una volun-
tat de les famílies de fer front, 
activament, a una situació que 
es preveu llarga i complicada. 
Ens ho confirma el creixement 
de peticions per participar en els 
projectes d’inserció i promoció 
laboral que actualment portem a 
terme des de Càritas.
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L’Ajuntament contracta fins a un 10,5% dels aturats de la ciutat a 
través dels plans d’ocupació
El Projecte Impuls ha permès a 

l’Ajuntament d’Igualada con-
tractar, durant els propers 6 mesos, 
fins a 142 persones que es troba-
ven a l’atur per fer obra públi-
ca i de millora de zones verdes, 
com la construcció del parc 11 de 
setembre o la millora del parc de 
Puigcornet, també per fer treballs 
de manteniment i millora d’equi-
paments municipals, a més de pro-
jectes de dinamització social. Les 
persones contractades també des-
tinen una part del seu temps a la 

formació, perquè quan acabin el 
contracte puguin seguir vinculades 
al món laboral.

A part d’aquestes 142 persones 
que ja estan treballant, de cara al 
segon semestre del 2011 l’Ajun-
tament ja ha avançat que seguirà 
apostant pels plans d’ocupació i 
donarà feina a 143 persones més 
que estiguin a l’atur. 

En total, doncs, en un any i 
mig, 285 persones es podran bene-
ficiar d’aquesta política que impul-
sa el govern de l’Entesa per Iguala-

da, el que representa ajudar fins al 
10,5% dels aturats que en aquests 
moments hi ha a la ciutat.

La inversió d’aquest pla arri-
ba a través d’una subvenció de 
2 milions d’euros per part de la 
Generalitat de Catalunya a través 
del Servei Català d’Ocupació (SOC) 
i 250.000 euros per part de l’Ajun-
tament.

El segon tinent d’alcalde, Jordi 
Riba, ha afirmat que l’aposta del 
govern de l’Entesa per fomentar 
l’ocupació respon a la convicció 

de que “l’administració, a part del 
que el sector privat ja està fent 
en matèria d’ocupació, ha de col-
laborar amb la màxima de les se-
ves possibilitats a fer front a la 
situació d’atur”.

Aquests nous plans d’ocupació 
se sumen al que l’Ajuntament ja 
va fer abans de l’estiu i que acaba 
aquest desembre, a través del qual 
va contractar 76 persones que han 
treballat en la construcció del refu-
gi de pelegrins de l’Antic Escorxa-
dor, i també en equipaments com 

l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps, l’Arxiu Comarcal, l’Escola 
de Música, el Patronat Municipal 
d’Esports, la nau de les brigades 
municipals d’obres, la Residència 
Pare Vilaseca, el Parc fluvial del 
riu Anoia i diferents carrers de la 
ciutat.

D’altra banda, cal recordar 
que durant el mes de novembre, 
el nombre d’aturats a Igualada 
ha baixat en 103 persones i a la 
comarca de l’Anoia el descens ha 
estat de 235 aturats menys.

Igualada comença les obres del parc 11 de setembre a 
l’avinguda de Catalunya
Aquest mes s’iniciarà la primera fase de les obres que preveu adequar i ordenar tot el terreny 
amb una nova distribució de l’espai i nova vegetació

L’Ajuntament d’Igualada ha 
donat l lum verda perquè 

comencin les obres per fer realitat 
el parc 11 de setembre a l’avingu-
da de Catalunya, on actualment 
hi ha solars buits i que cada estiu 
serveixen de camp de vol de l’Eu-
ropean Balloon Festival.

La primera fase de les obres 
consistirà en acondicionar el solar 
ubicat entre els carrers d’Itàlia i de 
Guimaräes, just davant de l’Hotel 
Canaletas i al costat de l’Hospital. 
L’espai quedarà totalment trans-
format. El projecte és de l’arqui-
tecte Emili Donato, qui també va 
dissenyar l’edifici de l’Hospital i la 
transformació urbanística de l’en-
torn del mateix amb la rambla de 
l’avinguda de Catalunya i la plaça 
sobre l’aparcament Igualada nord 
amb la connexió fins a l’avinguda 
d’Europa.

Els treballs d’aquesta primera 
fase aniran a càrrec de les perso-
nes que han estat contractades 
pels plans d’ocupació impulsats 
per l’Ajuntament d’Igualada i, per 
tant, serviran per donar feina a 
persones que estaven a l’atur.

Segons ha explicat l’alcalde 

d’Igualada, Jordi Aymamí, aquest 
és un projecte que la ciutat te-
nia planificat des de feia temps 
a l’espera de que hi hagués els 
recursos necessaris per portar-lo 
a terme. Ha destacat que el nou 
parc permetrà “dignificar” aquella 
zona de la ciutat i “integrar defi-
nitivament” la zona de l’avinguda 
de Catalunya a la trama urbana 
d’Igualada, per tal de que deixi de 
ser una barrera física i psicològica 

que separa Les Comes del Poble 
Sec.

Aymamí ha assegurat que el 
nou parc és una reivindicació que 
sempre han fet els governs pro-
gressistes i d’esquerres d’Igualada 
que ell ha liderat, en contrast al 
projecte que CiU tenia de fer-hi 
blocs de pisos. L’alcalde ha dit que 
amb el nou parc la ciutat guanyarà 
una gran zona de lleure on s’hi po-
dran fer activitats de gran format.

Com serà el nou 
parc?

El parc 11 de setembre tindrà 
un gran espai central amb pavi-
ment granular que serà una zona 
polivalent on s’hi podrà celebrar 
des de l’European Balloon Festi-
val fins a grans concerts i esdeve-
niments de gran format, ja que 
aquesta part quedarà totalment 
lliure. Aquesta zona central estarà 
envoltada d’arbres. 

Al lateral que toca al carrer de 
Guimaräes s’hi ubicarà un gran es-
cenari i al que queda al costat del 
carrer d’Itàlia hi haurà un edifici 
polivalent per a activitats diver-
ses. Una altra de les instal·lacions 
que hi haurà al nou parc serà un 
mirador.

Els marges del parc, que 
col·linden amb l’avinguda de 
Catalunya i el carrer de Guimaraës 
i d’Itàlia, seran pavimentats per 
facilitar el desplaçament dels via-
nants, ja sigui a peu o en bicicleta 
a través d’un carril bici que s’hi 
instal·larà.

L’accés al parc es farà a tra-
vés d’unes terrasses que es crearan 

amb murs de contenció que servi-
ran per salvar el desnivell que té 
el terreny als carrers de Guimaräes 
i d’Itàlia. També hi haurà alguns 
punts on es faran escales de for-
migó per poder accedir a la gran 
esplanada central del parc.

Actuacions de la 
primera fase

La primera fase de les obres 
començarà aquest mes de desem-
bre i preveu la neteja i adequació 
del terreny per plantar el nou ar-
brat. En aquest sentit es talaran 
els pollancres que hi ha actual-
ment perquè provoquen molèsties 
degut a les grans quantitats de 
pol·len que causen, i al seu lloc 
s’hi plantaran 200 arbres de tipus 
autòcton. Els pins blancs que hi ha 
en alguns punts de l’actual solar 
s’hi mantindran.

En les properes setmanes tam-
bé es duran a terme els moviments 
de terres necessaris per a la creació 
de les terrasses i places que han de 
resoldre el desnivell del terreny i 
permetre l’accés al nou parc.
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Els castellolinencs visitaran el Pessebre 
Vivent dels Prats de Rei
A Castellolí, un dels actes de les 

festes de Nadal que ha esde-
vingut tradicional és la visita a un 
Pessebre Vivent o a una represen-
tació de Pastorets. Per a enguany 
s’ha programat una visita a un dels 
pessebres més espectaculars de la 
comarca, el dels Prats de Rei.

Els carrers i places de la vila es 
transformen en un gran escenari 
i, ajudats per la màgia del guió i 
d’uns decorats molt espectaculars, 
ens recula en el temps i ens trans-

porta a l’antiga Palestina, on fa 
més de 2.000 anys es van produir 
uns fets que van marcar la huma-
nitat. Com a comiat de la repre-
sentació, ens oferiran pa torrat 
amb espetec i bon xarel·lo per a 
tothom.

La visita està prevista per al 
diumenge 9 de gener de 2011. 
L’hora de sortida és a 2/4 de 6 de 
la tarda, davant de l’Ajuntament. 
El preu de l’entrada i el viatge és 
de 10,00 euros.

Montbui col.labora amb la 
Marató de TV3
Santa Margardia de Montbui 

serà un dels municipis col.labo-
radors amb La Marató de TV3, així 
durant les properes setmanes dife-
rents entitats del municipi realitza-
ran activitats destinades a aquesta 
causa. També destaquen la ubica-
ció d’una urna per recaptar diners, 
a les pistes de tennis municipals, 
on el Club Tennis Montbui va 
celebrar un torneig de mini ten-

nis el diumenge 28 de novembre 
i també una xerrada a càrrec del 
psicòleg J.C. Monge, organitzada 
per l’equip tècnic de Top Tennis, 
el divendres al vespre. De cara als 
propers caps de setmana és pre-
vist que continuïn organitzant-se 
noves activitats i es col.locaran 
diferents urnes arreu del municipi, 
amb un caire clarament solidari. 

La Fira de Nadal de l’Associació de 
Veïns dels c/ de Santa Caterina, Carme i 
Travessies es farà el dia 18 a Cal Font

AJUNTAMENT 
DE CABRERA 
D’ANOIA

ANUNCI
Es fa avinent que l’Ajuntament de 
Cabrera d’Anoia ha efectuat dues 
obres amb les següents dades:

1.- Títol: Remodelació de la plaça de 
Piera.
Obra núm.: 170/2010
Contractista: Obras y Construcciones 
Valent S.L.
Pressupost d’adjudicació: 6.302,16€

 Subvenció PUOSC 2010: 5.987,05€

2.- Títol: Tancament al parc de la 
plaça dels Arcs.
Obra núm.: 169/2010
Contractista: Obras y Construcciones 
Valent S.L.
Pressupost d’adjudicació: 6.245,97€

Subvenció PUOSC 2010: 4.996,78€

Cabrera d’Anoia, 2 de desembre de 
2010.
Jaume Gorrea Ortiz
Alcalde-President

L’Associació de Veïns dels carrers 
de Santa Caterina, Carme i Tra-

vessies d’Igualada està preparant 
la Fira de Nadal, que enguany serà 
el dissabte 18 de desembre a la 
plaça de Cal Font durant tot el dia. 

Una de les activitats que es re-
alitzaran serà la cantada de Nada-
les, a 2/4 de 8 del vespre. Aquest 

any s’ha cregut oportú demanar 
la col·laboració de les entitats nas-
cudes a l’Associació, el Bisbalet i el 
Mal Llamp. I com cada any, el que 
es pugui recollir durant la canta-
da serà destinat a La Marató de 
TV3, que enguany tracta sobre les 
lesions medul·lars i cerebrals ad-
quirides. 

Es farà un únic assaig per situ-
ar-se tots plegats una mica i po-
der-se retrobar de nou. Serà el di-
vendres 10 de desembre de 20.45 
a 21.45 h, a l’Espai Cívic Centre. 

Des de l’entitat es convida tot-
hom a participar en aquesta acti-
vitat. 

Presentació de la 
Coordinadora Alta 
Segarra Decideix
Els municipis de Calaf, Calonge 

de Segarra, Castellfollit de 
Riubregós, Pujalt i Sant Pere 
Sallavinera s’afegiran al corrent 
que ha travessat centenars de 
poblacions catalanes per tal de fer 
possible que la ciutadania exer-
ceixi el seu dret a decidir sobre 
la independència de Catalunya. I 
serà el proper 10 d’abril de 2011, 
coincidint amb la celebració de la 
consulta a altres poblacions cata-
lanes. Tots aquests municipis s’han 
unit sota una coordinadora per 
tal de sumar esforços i compartir 
recursos per assolir el major èxit 
possible en les consultes per venir. 

‘Alta Segarra Decideix’ és el 
nom de la coordinadora que ar-
ticularà les diferents iniciatives 

locals que pretenen realitzar la 
consulta en un territori a cavall 
de l’Anoia, el Bages, la Segarra i 
el Solsonès, on de moment s’han 
realitzat ja les consultes d’Aguilar 
de Segarra, els Prats de Rei o Sant 
Martí Sesgueioles. Tot i que és avi-
at per anunciar uns objectius con-
crets, des d’ASD volem manifestar 
el nostre compromís entorn dos 
eixos principals. El primer, el d’ac-
tuar en tot moment amb la major 
serietat per dotar aquest exercici 
democràtic de tota la noblesa que 
requereix, tot i no estar dotat de 
caràcter vinculant. I segon, el de 
defensar i promoure en tot mo-
ment l’exercici del dret a decidir 
dels veïns i veïnes dels respectius 
municipis, per sobre de quina sigui 
l’opció per la que es decantin, tot 
intentant obtenir el màxim per-
centatge de participació possible. 

Tenint en compte que madu-
rar un procés així ha de ser lent, 
aprofitem l’avinentesa per convi-
dar tota persona interessada en 
participar o conèixer més de prop 
la iniciativa a l’acte a través del 
qual ens donarem a conèixer. Serà 
doncs, dissabte 11 de desembre, a 
partir de les 7 de la tarda, al Casal 
de Calaf.

L’acte constarà de la presenta-
ció de les comissions locals i de la 
coordinadora, la xerrada a càrrec 
de Vicent Sanchis, periodista i ex-
director del diari Avui, i la projec-
ció d’un fragment del documental 
sobre la consulta igualadina ‘Una 
lliçó de democràcia’. En acabar 
s’oferirà un pica-pica als assistents. 

Podeu contactar amb la Co-
ordinadora enviant un correu a 
l’adreça altasegarradecideix@
gmail.com o bé visitant la pàgina 
web www.altasegarradecideix.cat.

ASD

Cada diumenge, 
BALL al CENTRE 

CÍVIC DEL PLA D’ÒDENA
(darrera la Masia)

De 6 a 9 de la tarda,
música i ball per a tothom!
Preu de l’entrada: 3 euros
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La basílica de Santa Maria acollirà 
dissabte el concert “JS Bach, 
música i llegat”
Frederic Prat: “Que la música us faci gaudir i entri amb força 
dintre els vostres cors”

El proper dissabte, dia 11 de 
desembre, a les 21:30 hores es 

presentarà a la basílica de Santa 
Maria d’Igualada el concert “JS 
Bach, música i llegat”.

Frederic Prat, director de la Ca-
pella de Música de la Tossa i de 
l’Orfeó de Santa Coloma de Que-
ralt, ha acceptat molt amablement 
contestar unes preguntes sobre 
aquest esdeveniment musical.

- Com va sortir aquesta idea 
tan agosarada?

- “Sorgí fa aproximadament 
un any d’una conversa informal 
entre el director de la Coral No-
ves Veus de Capellades, en Xavier 
Cassanyes, i en Frederic Prat, direc-
tor de les altres dues corals partici-
pants d’aquesta producció”.

- Què ens proposen en aquest 
concert?

- “Donar als respectius can-
taires l’oportunitat de viure una 
experiència inoblidable, i alhora 
també molt exigent”.

- Quin és l’eix central del con-
cert?

- “Sens dubte és Johann Sebas-
tian Bach i la seva música. Vàrem 
triar la seva cantata número 4 del 
diumenge de Pasqua, per verte-
brar al voltant d’aquesta magní-
fica obra un concert antològic i 
alhora interessant des del punt de 
vista històric.

Es fa un recorregut musical des 
de l’edat mitjana fins al barroc, 
en una primera etapa, i des del 
classicisme fins la música de nova 
creació en una segona. I com a 
pedra angular que sosté l’edifici 

musical, la cantata de Bach al bell 
mig del concert.

La darrera obra d’aquest 
concert és una estrena, ‘Neferta-
ri la Reina’, composada especial-
ment per a l’ocasió per en Xavier 
Cassanyes, director de la coral No-
ves Veus de Capellades”.

- Com han respost els cantai-
res?

- “Els cantaires han treballat 
amb il.lusió, rigor i tenacitat, do-
nant el millor de cadascú, han 
mostrat gran interès pel treball, 
imprescindible per aconseguir el 
resultat que vosaltres mateixos po-
dreu jutjar en el concert de dissab-
te a la basílica de Santa Maria”.

- Altres suports?
- “Comptem amb l’orquestra 

de cambra de l’Escola de Música 
de Capellades, formada per pro-
fessors i antics alumnes de l’Escola, 
reforçada amb estudiants de grau 

superior de l’Escola Superior de 
Música de Catalunya, que formen 
un conjunt instrumental sòlid, que 
garanteix una música de digna 
qualitat”.

- Vol afegir unes paraules fi-
nals?

- “Que la música us faci gaudir 
i entri amb força dintre els vostres 
cors”.

Magí Puig

Sim Salabim presenta El conte de Nadal

Per tancar l’any, el grup Xarxa 
d’Igualada ha programat l’es-

pectacle El conte de Nadal. Aques-
ta versió musical del popular conte 
de Charles Dickens està interpre-

tada per Sim Salabim. L’espectacle 
tindrà lloc el proper diumenge dia 
12 de desembre, a ¼ d’1 del mig-
dia, al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada. El preu de les entra-

des és de 5 euros, els socis de Xar-
xa tenen un preu de 4 euros. Les 
entrades es posaran a la venda el 
dissabte dia 11, de 7 a 8 del vespre 
i el diumenge, una hora abans de 
la funció al vestíbul de l’Ateneu.

El Conte de Nadal. 
Un conte de Charles 
Dickens

Ebenizer Scrooge és un avar 
que odia particularment el nadal. 
No suporta l’alegria amb la que la 
gent viu aquestes festes, ni els cap-
taires que pels carrers van cantant 
nadales. Però la seva vida donarà 
un tomb la nit de nadal en arribar 
la visita de tres esperits: l’esperit 
dels nadals passats, dels presents i 
dels futurs. Això el farà reflexionar 
sobre el seu comportament envers 
les persones que l’envolten.

AIGUA • ELECTRICITAT • GAS • CALEFACCIÓ• EQUIPS CONTRA 
INCENDIS • PISCINES • AUTOMATITZACIÓ  GRUP ELECTRÒ-
GEN • ASPIRACIO CENTRALITZADA • ENERGIA SOLAR

Tel. 93 803 03 38 - Mòvil 669 700 057
escura@angelescura.com
C/ Soledat, 24 - 08700 IGUALADA

Concert de Nadal a Santa 
Maria del Mar 
Un cop més, des de la Secre-

taria d’Acció Ciutadana de 
la Generalitat de Catalunya s’ha 
organitzat el ja tradicional concert 
de Nadal. Aquest any, però, amb 
una nova ubicació: l’església de 
Santa Maria del Mar de Barcelona, 
i el grup que actuarà serà el “Cor 
Voxalba”. 

Des de l’Equipament Cívic 
Polivalent de l’Anoia (Casal Cí-
vic Montserrat - Casal de la Gent 
Gran) s’organitza un autocar per 
assistir-hi. 

Totes les persones que vulguin 
inscriure’s ho poden fer a partir 
d’avui dijous, 9 de desembre. La 
sortida és gratuïta. 

Trobada Joiosa d’Advent 
de la Renovació 
Carismàtica
La capella de la parròquia de la 

Soledat d’Igualada acollirà, el 
proper dissabte dia 11 de desem-
bre, la Trobada Joiosa d’Advent de 
la Renovació Carismàtica d’Igua-
lada.

La vetllada s’iniciarà a les 5 de 
la tarda amb l’acolliment i lloança; 

a 2/4 de 6, ensenyament a càrrec 
de Mn. Josep Massana, amb el te-
ma “La voluntat de Déu i la vo-
luntat de llibertat de l’home”. Se-
guirà a ¼ de 7 amb l’exposició del 
Santíssim i Pregària de Guariment, 
per finalitzar a les 7 del vespre 
amb la Santa Missa.

Dissabte, taller de barri 
a Òdena sobre la plaça 
Major i el seu entorn
El proper dissabte 11 de desem-

bre hi haurà un nou taller de 
barri al Saló de Plens de l’Ajunta-
ment d’Òdena. El tema central que 
es tractarà serà l’Àrea de Centrali-
tat: la plaça Major i el seu entorn. 
Es farà la presentació del projecte 
guanyador del Concurs d’Idees i el 
Taller de participació i debat sobre 
noves aportacions.

Aquesta sessió es realitzarà 

entre les 10 del matí i 2/4 de 2 de 
la tarda. L’organitza l’Ajuntament 
d’Òdena, l’assessorament tècnic 
va a càrrec de la Cooperativa d’Es-
tratègies de Transformació Comu-
nitària Sostenible i hi col.labora el 
Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona.

Cantada de nadales a Can 
Papasseit
La Casa d’Andalusia de Vilanova 

del Camí, organitza per dissab-
te vinent, un festival de cançons 

nadalenques, que oferirà per a 
tothom, a Can Papasseit a partir 
de 2/4 de 10 de la nit.

Primera Missa Solemne 
del P. Francesc Sánchez
El proper diumenge, dia 12, el 

Pare Francesc Miquel Sánchez, 
caputxí igualadí, celebrarà la 
seva primera Missa Solemne com 
a sacerdot, després de que fos 

ordenat el passat diumenge 28 de 
novembre al convent d’Arenys de 
Mar. L’Eucaristia la celebrarà a l’es-
glésia dels PP. Caputxins d’Igualada 
a partir de 2/4 de 12 del migdia.

Hora Santa a les 
Carmelites
El proper dissabte, dia 11, al 

Monestir de les Carmelites Des-
calces d’Igualada, a partir de les 5 
de la tarda, amb exposició major 

del Santíssim Sagrament, pregant 
especialment per les vocacions 
sacerdotals i religioses.

Festa de Santa Llúcia a 
l’església del Roser
El proper dilluns dia 13 de 

desembre, amb motiu de la 
festivitat de Santa Llúcia, l’esglé-
sia del Roser d’Igualada romandrà 
oberta tot el dia per al culte per-
sonal. 

Hi haurà missa a les 11 del ma-
tí i a les 8 del vespre. Tots els do-

natius i les col·lectes aniran ínte-
grament destinades a finançar les 
despeses ocasionades per l’arran-
jament de la teulada, recentment 
executat. Anticipadament, gràcies 
per la vostra col·laboració. 
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El grup d’adults de La Tarima presenta 
“Off”
El proper dissabte 11 de desem-

bre el grup d’adults de l’Escola 
Municipal de Teatre d’Igualada La 
Tarima representarà l’espectacle 
“Off” al Teatre de l’Aurora. La 
funció serà a les 21:30h i l’entrada 
és gratuïta. 

Es tracta d’una obra de creació 
col·lectiva dels mateixos alumnes, 
on res no és el que sembla. Dot-
ze personatges expliquen els seus 
somnis i les seves preocupacions, 
tot sotmetent-se a teràpies d’hip-
nosi que acaben complicant-se... 
L’espectacle, treballat durant el 
curs de l’any passat, va sorgir des-
prés de conèixer i aplicar a classe 
diferents tècniques de construcció 
del personatge. Seguidament, ca-
da alumne va triar el personatge 
que volia interpretar i, entre tots, 
es va crear la història. 

La companyia de teatre igua-
ladina Teatre Nu gestiona des de 
fa cinc anys l’Escola Municipal de 
Teatre La Tarima. El centre ofereix 
cursos per a totes les edats (actu-
alment hi ha inscrits un centenar 
d’alumnes amb edats compreses 
entre els 5 i els 70 anys) i les classes 

tenen lloc, tant en horari escolar 
com extraescolar, a l’Espai Cívic 
Centre (carrer de la Trinitat, 12). 
Cada mes de juny, els alumnes pre-
senten en públic i a sobre d’un 
escenari els muntatges treballats 
durant el curs en el marc de la Ma-
rató de teatre.

Actiu cap de setmana a Carme
Exposició de vestits de núvia 

antics, club de lectura, festa 
de Romania i ball popular són els 
quatre ingredients que configuren 
el menú del proper cap de setma-
na carmetà.

Dissabte passat s’inaugurà l’ex-
posició de vestits de núvia antics, 
que compta amb una trentena de 
vestits que daten entre els anys 
1960 i 1970 i més de 130 fotogra-
fies, alguna de finals del segle 
passat, altres de principis i la gran 
majoria dels anys 50 i 60. En l’ex-
posició es féu un petit homenatge 
a les tres darreres modistes de ves-
tits de núvia que es coneixen de 
Carme: Isabel Vinyals, que ha con-
feccionat fins a dia d’avui 16 ves-
tits; Carme Domènech, que en féu 
5, i Magdalena Aloy, que féu un 
únic vestit. L’exposició, situada a 
la sala d’actes del Casal de Carme, 
estarà oberta fins al divendres 17 
de desembre en horari de 2/4 de 

6 a 2/4 de 8, els dilluns, dimecres, 
dissabte i diumenge.

Per altra part, aquest dissabte 
hi ha programada la festa anual 
de Romania, que començarà amb 
la presentació del llibre “Fi de curs 
a Bucarest” per part de Joan Pi-
nyol, el seu autor, i el visionat de 
fotografies i explicacions de Roma-
nia. Continuarem al teatre, amb 
un sopar a base de menjar típic 

romanès i música per escoltar i ba-
llar. Les reserves per al sopar s’han 
de fer al telèfon 93.808.00.51 i 
651.17.35.81.

Acabem el cap de setmana 
amb ball popular el diumenge a la 
tarda. Ens acompanyen Bartomeu 
i Sheila, a partir de 2/4 de 7 de la 
tarda al teatre.

Escola de Nadal Òdena 2010
Com cada any arriba a Òdena, 

una nova edició de l’Escola de 
Nadal on els infants poden gaudir 
de manualitats i jocs durant les 
vacances de Nadal.

Les inscripcions es poden fer 
fins el 15 de desembre, els ma-
tins de 9 del matí fins la 1 de la 
tarda i de 2/4 de 7 fins a 2/4 de 9 
del vespre al Casal de Joves situ-
at al carrer Verdaguer (davant de 
l’Ajuntament la Llar d’Infants “Els 
vailets”). Caldrà omplir una fitxa 

que trobareu a recepció del mateix 
Ajunament o ve a la pàgina web. 

El preu dels cinc dies de l’Es-
cola és de 38,95 euros i les acti-
vitats es relitzaran al CEIP Castell 
d’Òdena, a les antigues escoles de 
l’Espelt i al Centre Cívic (Pla de la 
Masia-St. Pere). 

La programació prevista per 
aquesta edició inclourà diferents 
tallers, jocs i també caldrà portar 
el llibret de deures, que es realit-
zaran de 9 a 10 del matí. 

El calendari que se seguirà du-
rant els 5 dies en què se celebrarà 
l’Escola de Nadal (27, 28, 29, 30 i 
31 de desembre) serà de 9 del matí 
fins la 1 i de 3 fins les 5 de la tarda

Hi haurà dues vies per pagar: 
es podrà fer a la mateixa recepció 
de l’Ajuntament o ve a l’oficina 
Catalunya Caixa (antiga Caixa de 
Manresa) d’Òdena. 

Per a més informació es pot 
trucar al telèfon 938017434 (ex-
tensió 204).

Presentació de la novel.la “Olor de gas” 
de Pep Elias

L’Adam és un home feliç que 
comet l’error de creure que tot 

el que té durarà per sempre. En el 
moment més inesperat, però, tot 
se li’n va en orris i, amb la sensació 
que la vida l’ha estafat, decideix 
començar de nou tan lluny com 
sigui possible i acaba convertit en 
el primer ésser humà que arriba 
a Mart. Una història singular que, 
malgrat estar ambientada en un 
altre planeta, no deixa de ser una 
irònica metàfora de la humanitat. 
El resultat és una distreta crònica 

marciana amb poca ciència i molta 
ficció.

Aquest és l’argument de la no-
vel.la “Olor de gas” de l’escriptor 
igualadí Pep Elias, que ha estat 
mereixedora del XXII Premi Novel.
la Breu Ciutat de Mollerussa, 2010.

La presentació d’aquest llibre 
serà dissabte a l’Ateneu Igualadí 
a les 7 de la tarda; en aquest acte 
que serà presentat per Laura Bor-
ràs, professora de literatura de la 
Universitat de Barcelona, s’hi espe-
ra també, la presència de l’autor.

L’escriptora Najat el 
Hachmi, serà al club de 
lectura de Vilanova
El club de lectura farà una doble 

sessió el dia 17 d’aquest mes 
de desembre a 2/4 de 4 i a 2/4 de 
8 de la tarda per comentar el lli-
bre “L’últim patriarca” de Najat El 
Hachmi. Les sessions es faran a la 
biblioteca del centre cultural Can 
Papasseit.

Les persones interessades es 
poden inscriure gratuïtament al 
taulell de préstec de la biblioteca, 
al carrer Mare de Déu de Núria 1, 
al centre Can Papasseit.

No cal dir que l’escriptora s’ha 
convertir en una icona de les lle-
tres catalanes de la darrera dèca-
da, ha estat premiada i reconegu-
da mediàticament.

La Najat, és molt assequible als 
mitjans de comunicació i no té in-
convenient en pronunciar-se sobre 
els temes que tracta en les seves 
obres ni en manifestar-se sobre 
la realitat social del país, sobre la 
immigració i la cultura marroquina 
i catalana.

Cursos de la Cambra de 
Comerç per a desembre i 
gener

Emmarcats dins el programa 
de Formació de la Delegació a 

l’Anoia de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, per aquests mesos 
de desembre i gener hi ha previs-
tos els cursos següents:

- Tancament comptable i fiscal 
de l’exercici. Inici: 14 de desembre. 
Horari: de 9 a 15 h.

Durada: 6 hores.
- Excel financer. Inici: 13 de ge-

ner de 2011. Horari: de 9 a 13:30 
h. Durada: 18 hores.

- Novetats fiscals de l’exercici 
2011. Inici: 25 de gener de 2011. 

Horari: de 9 a 15 h. Durada: 6 ho-
res.

La Cambra de Comerç de 
Barcelona també presta el servei 
de gestió de la bonificació de la 
formació sense cap cost addicional 
per a tots els cursos de 6 o més 
hores.

Més informació i inscripcions: 
Delegació a l’Anoia, c/ Born, 5 bai-
xos, 08700 Igualada. Telèfon 938 
046 408. A/e: igualada@cambra-
bcn.org - www.cambrabcn.org

Demà, nova sessió del 
Club de lectura d’Òdena
La propera sessió del Club de 

lectura que se celebrarà a 
l’Ajuntament d’Òdena és previs-
ta per a demà divendres 10 de 
desembre. L’activitat començarà a 
les 8 del vespre i tindrà com a pro-
tagonista l’autor membre de la 
Real Academia Española, Arturo 
Pérez Reverte.

L’obra narra la vida de Teresa 
Mendoza, una dona mexicana que 
es trasllada a viure a Espanya en-
tre les xarxes del narcotràfic. En la 
història es tracten els desitjos, les 

il.lusions, els amors i fins i tot els 
seus negocis il.lícits en la seva nova 
pàtria, sense deixar enrere les se-
ves arrels mexicanes.

Aquesta activitat gratuïta està 
organitzada des de l’Ajuntament 
d’Òdena i rep la col.laboració de 
la Diputació de Barcelona, cedint 
els llibres a través del servei del 
Bibliobús. 

A Òdena l’automòbil de la Di-
putació hi és els dimarts de 4 a 7 
de la tarda, a la plaça Major.

Unitat mòbil del Banc 
de Sang al Mercat de 
Vilanova del Camí
Demà divendres dia 10, Vilanova 

del Camí viurà una nova jor-
nada solidària amb el tradicional 
acapte de sang especial coincidint 
amb la proximitat del Nadal.

La particularitat d’aquesta do-
nació serà que per primera vegada 
es farà a la unitat mòbil del Banc 
de Sang i Teixits que es desplaçarà 
a Vilanova del Camí i s’instal·larà a 

la plaça del Mercat just divendres, 
dia de “mercadillo”. 

Les extraccions de sang es fa-
ran en horari de 10 del matí a 2 
de la tarda a l’interior de la unitat 
mòbil situada en un autobús. Or-
ganitza aquesta campanya especi-
al de donació de sang el Banc de 
Sang i Teixits i l’Àrea de Serveis 
Personals, Salut i Consum, i ADSA.

Fira de Nadal al Pla de 
Rubió
Al llarg del matí de diumenge 

vinent, es farà al Pla de Rubió, 
la primera Fira de Nadal que orga-
nitza el Local Social de Rubió amb 
la col.laboració de l’Ajuntament 
del municipi.

En aquesta primera edició del 
mercat nadalenc hi haurà para-
des d’artesans i detalls nadalencs, 
també degustació de polvorons 
artesans. 
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www.grupomasarei.com

Ens trobaràs a Manresa
Avinguda dels Dolors 34 bxs

93 873 38 59
manresa@grupomasarei.com

Empresa líder en construcció de cases d’obra tradicional
Et construïm la casa Et construïm la casa 
dels teus somnis…dels teus somnis…
• Dissenya la casa al teu gust
• Et fem el projecte
• Escull els acabats
• L’entreguem en menys de 8 mesos

DIA A DIA

AVUI DIJOUS
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal d’avis del barri de Sant Pere d’Òdena, sessió de Cafès amb història: La visió de la 
dona al llarg del segle XX.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a la biblioteca de Santa Margarida de Montbui, Baula presenta l’Agenda Llatinoamericana 
2011, “Quin Déu? Quina religió?”.

DIVENDRES
■ Al matí, al Mercat de Vilanova, unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ A 2/4 d’11 del matí, a la Biblioteca Central d’Igualada, conferència-master clas: Presenta el teu projecte en públic, 
amb Núria Crosas i Víctor Borràs.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, club de literatura i cinema, debat sobre “El rey pasmado”.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació del llibre de Marila Pons, L’armari.

DISSABTE
■ Al llarg de tot el dia, a la Plaça Pius XII d’Igualada, Fira nadalenca.
■ De 10 a 2/4 de 2 del matí, al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Òdena, taller de barri sobre l’Àrea de Centralitat: la 
plaça Major i el seu entorn. 
■ A les 11 del matí, al supermercat Viñals d’Òdena, taller de malabars.
■ A les 4 de la tarda, al Teatre La Lliga de Capellades, Festa de Nadal per a nens i nenes, organitzada per l’Associació 
Ecuatorianos i Amigos con sede en Capellades.
■ A les 5 de la tarda, a la parròquia de la Soledat d’Igualada, Trobada Joiosa d’Advent.
■ A les 6 de la tarda, a Les Comes, partit de futbol 1a Catalana – femení.
■ A les 7 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí, presentació de la novel.la Olor de gas de Pep Elias.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, al Centre de Carme, Diada de Romania: presentació del llibre “Fi de curs a Bucarest” de 
l’escriptor Joan Pinyol.
■ A les 9 del vespre, a la sala Paper de Música de Capellades, concert de Nadal: Tactum Ensemble.
■ A 2/4 de 10 de la nit, a la basílica de Santa Maria d’Igualada, concert antològic “J.S. Bach, música i llegat”.
■ A 2/4 de 10 de la nit, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, La Tarima escola de teatre, presenta OFF.
■ A 2/4 de 10 del vespre, a Can Papasseit, festival de cants nadalencs amb la Casa de Andalucía de Vilanova.

DIUMENGE
■ Al llarg del matí, a Les Comes, V trobada d’HandboliCat.
■ Al llarg del matí, al Pla de Rubió, Fira de Nadal.
■ Al llarg de tot el dia, a la plaça Pius XII d’Igualada, Fira nadalenca.
■ A partir de les 12 del migdia, concerts nadalencs de l’Agrupació Coral La Llàntia a la llar del Sant Crist, Residència 
P. Vilaseca i monestir de les monges Carmelites.
■ A ¼ d’1 del migdia, al Teatre Municipal L’Ateneu Igualadí, sessió de teatre familiar La Xarxa amb Sim Salabim i 
“Conte de Nadal”.
■ A 2/4 d’1 del migdia, a Can Papasseit de Vilanova del Camí, sessió de teatre familiar La Xarxa amb la Companyia 
Rocamora i “Oliu, el petit llenyataire”.
■ De 6 a 9 de la tarda, al Centre Cívic del Pla d’Òdena (darrera la Masia), sessió de ball.
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’avis del nucli d’Òdena, ball amb la música en directe de Santané.
■ A 2/4 de 7 d ela tarda, al Teatre de Carme, ball amb la música en directe de Bartomeu i Sheila.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal L’Ateneu Igualadí, La Serva padrona (opereta), amb l’Orquestra Terres de 
Marca.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, festa de l’escola oriental Luna Mora.

DILLUNS - Santa Llúcia
■ A les 6 de la tarda, al Teatre municipal L’Ateneu Igualadí, sessió setmanal de l’AUGA: Història del convent dels 
pares caputxins, del 1610 al 1884, amb Ma.  Rita Marimon.

DIMARTS
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, sessió de contes infantils “Contes del sol i la lluna”.
■ A 2/4 de 9 del vespre, a Jorba (Sala Polivalent), sessió informativa de l’Ajuntament.

DIMECRES
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca de l’escola Marquès de la Pobla de Capellades, xerrada: Canvis i pèrdues a 
l’entorn familiar.

DIJOUS
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, conferència: En els infants i adolescents, què són els tras-
torns de la conducta?
■ A les 8 del vespre, a l’Escola municipal de música d’Igualada, concert amb alumnes de l’EMMI.
■ A 2/4 de 9 del vespre, a la Biblioteca de Capellades, conferència: Confl ictes de parella, per la psicòloga Marta 
Sanahuja. Amb la col.laboració del Grup de Teatre de Vallbona.

Activitats a la Biblioteca 
de Piera
La Biblioteca de Piera, programa 

per demà divendres a 2/4 de 7 
de la tarda, la trobada els partici-
pants al club de literatura i cinema 
per comentar i debatre la novel.la 
El rey pasmado, de Gonzalo Tor-
rente Ballester.

Dimarts 14, a les 6 de la tarda, 
sessió de contes a cau d’orella amb 
els Contes del sol i la lluna, adre-
çats a nens i nenes de 3 a 6 anys.

Pel dimecres 15, a les 7 de la 
tarda, Isabel Sanagustí oferirà la 
conferència Educar jugant, sobre 
les joguines com a eines d’entrete-

niment però també vàlides per a la 
formació dels infants.

Paral·lelament, i fins a final de 
desembre, hi ha un punt d’interès 
centrat en Pablo Ruiz Picasso per 
donar a conèixer l’obra del més 
gran geni de la pintura contempo-
rània. D’altra banda, el racó dels 
menuts presenta una mostra de lli-
bres perquè els més petits puguin 
fer petits i encantadors detalls per 
regalar en les festes de Nadal. Així 
mateix, fins al 5 de gener podeu 
visitar l’exposició Anti-currículum, 
de l’artista pierenc Pierino. 

Xerrada informativa del 
sector sociosanitari de 
CCOO
El sindicat de CCOO de l’Ano-

ia ha organitzat una xerrada 
informativa dirigida a les treba-
lladores i treballadors del sector 
sociosanitari per informar sobre 
la capacitació de professionals de 
centres i serveis del Sistema de 
Dependència 2011-2015.

Es tractaran temes com l’ade-
quació al nou sistema de quali-
ficacions, homologacions de les 
certificacions per a l’obtenció de 

certificats de professionalitat i es 
donarà resposta als dubtes que 
puguin sorgir. 

La xerrada, que es farà dimarts 
a les 4 de la tarda al Museu Co-
marcal d’Igualada, anirà a càrrec 
de Rosalia Port, Secretaria d’Acció 
Sindical de la Federació de Sani-
tat de CCOO de Catalunya i de 
Montse Rovira, Secretària de For-
mació de la Federació de Sanitat 
de CCOO de Catalunya.

Excursió al mirador dels 
Ninots de Castellolí
La plataforma “No” al polígon 

dels NiNOts de Castellolí ha 
organitzat per al proper diumen-
ge, dia 12 de desembre, una excur-
sió al cim dels Ninots. La sortida es 
farà davant de l’Ajuntament, a les 
10 del matí.

Qualsevol mitjà per pujar és 
vàlid: jeeps, motos, bicicletes o a 
peu. Pujarem al mirador dels Ni-
nots per poder gaudir de les vistes 
que tenim, dels camins, els camps 
i els boscos que sustenten aquest 
cim. Reivindiquem que així ho vo-
lem seguir veient, perquè volem 
protegir i conservar el nostre en-
torn. 

Hi haurà una mica de pica pica 
en arribar a dalt, i alguna sorpresa 
més! Avui ja sumem més de 150 
veïns que hem signat en contra 

de la inclusió al POUM del Polígon 
dels Ninots, i cada dia que passa 
som més. Tots junts ho aconsegui-
rem! Només ens falta la teva sig-
natura!

Plataforma “No” al polígon 
dels NiNOts de Castellolí

http://noalpoligondelsninots.
wordpress.com/

no.poligon.ninots@gmail.com
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PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

Ballades de sardanes
Diumenge, 12 de desembre
Badalona, a la Rambla, a les 12 del migdia. Cobla, Ciutat de Terrassa.
Barberà del Vallès, al Pavelló IES La Romànica, a les 5 de la tarda. Fes-

ta nadalenca de la sardana. Cobles, Ciutat de Terrassa i Contemporània.
Barcelona, al Parc de la Guineueta, a les 12 del migdia. Cobla, Mari-

nada.
Berga, a la Pl. de Sant Joan, festa de Santa Eulàlia, a les 6 de la tarda. 

Cobla, La Principal de Berga.
Cambrils, a la Pl. d’Espanya, a les 11 del matí. Cobla, La Principal de 

Tarragona.
Cardedeu, a la Pl. d’Anselm Clavé, a les 12 del migdia, fira de Nadal. 

Cobla, Genisenca.
El Prat de Llobregat, a la Pl. de l’Ajuntament. 37a Fira Avícola Raça 

Prat, “Pota Blava”, a les 12 del migdia. Cobla, Baix Llobregat.
Mataró, a la Pl. de Santa Anna, a les 12 del migdia. Cobla, Ciutat de 

Girona.
Rubí, a la Pl. de Catalunya, a les 12 del migdia. Cobla, La Principal del 

Llobregat.
Sabadell, a la Pl. del Doctor Robert, a les 12 del migdia. Cobla, Jovení-

vola de Sabadell.
Santa Susanna, al Pavelló Esportiu, a les 12 del migdia. Cobla, La Prin-

cipal de Cassà.

Concerts
Barcelona, a la Sala Sant Josep de Calasanç, carrer de Sant Quintí, 19. 

Concert d’homenatge a Joan Maragall en commemoració de l’Any 
Maragall, a 2/4 de 7 de la tarda. Sardanes amb lletra de Joan Maragall. 
Cobla, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

El Papiol, a l’església, a 2/4 de 7 de la tarda. Concert amb la coral La 
Perdiu. Cobla, Vila d’Olesa.

Esplugues de Llobregat, a la Sala Joan Brillas de l’Avenç, a les 6 de la 
tarda. Cobla, Ciutat de Girona.

Sant Cugat del Vallès, al Teatre-Auditori, a les 6 de la tarda. Cobla, La 
Principal de La Bisbal.

Vilanova i la Geltrú, a l’església de la Geltrú, a 2/4 d’1 de migdia. Con-
cert de nadales després de missa. Cobla, Catània. I a les 7 de la tarda, al 
Teatre Principal, concert nadalenc, amb la cobla Marinada, tot recordant 
a Eduard Toldrà.

Mor Antoni Samper, 
expresident de la UCS
El passat 30 de novembre a Barcelona, als 61 anys morí Antoni Samper 

i Ventura, qui fou president, i un dels seus fundadors, de la Unió de 
Colles Sardanistes, responsable del campionat de colles i de profunda 
família sardanista. La seva tasca al capdavant de la institució que aplega 
les colles de sardanes de competició va estar orientada a perfeccionar el 
campionat i promoure la nostra dansa de competició a tots els àmbits 
possibles.

Gran nit a Igualada de la 
final de punts lliures

Després de la gran nit que vàrem viure el passat dissabte 28 de novem-
bre, queda el regust de poder tornar a viure i veure totes les sorpre-

ses que hi hagué. Solament cal entrar per internet a “Youtube” i buscar 
“punts lliures Igualada”; surten els vídeos de pràcticament tots els grans 
moments que vam poder gaudir. Val la pena de recrear-se tota l’estona 
que sigui necessària per recordar aquella nit tan memorable que segura-
ment estarem temps de poder tornar a fruir. 

Agrupació Sardanista d’Igualada
joaquimbacarditcabestany@gmail.com

La voluntat que tot ho pot 

Més que mai, la Marató de 
PTV amb Càritas pren sen-

tit i dóna força a la feina dels 
voluntaris del mitjà de comunica-
ció local. El passat diumenge, a la 
sala del Teatre Foment de Piera es 
va poder viure la gala prèvia amb 
actuacions de grups de Piera, dan-
ses, balls, poesia, teatre i molt més. 
Força públic envoltava la pista 
mentre el show anava a bon ritme 

passant d’una actuació a l’altra. 
Una mostra d’unió i d’implicació 
de grups i entitats que se sumaven 
a les fetes anteriorment pels clubs 
esportius.

L’acte, presentat per Joan 
Vallès i Elisabet Vallès, va comptar 
amb la participació dels grups i les 
entitats següents: La Huella de Na-
gali (amb la Cançó de la Marató, 
l’Escola Artística (hip-hop i dan-

cing), Falcons de Piera, balls de sa-
ló, dansa del ventre, Josepa Ribera 
(lectura de poemes), El Amanecer 
de Piera, Club Destino, Agrupa-
ció Sardanista de Piera, Escola de 
claqué de Barcelona i l’Escola de 
Teatre de Piera.

Objectiu: recollir 
aliments

En el transcurs de la gala es 
van repartir números entre les 
persones i entitats que van fer 
aportacions per a un sorteig que 
es farà al final de la XII Marató. 
Recordem que l’objectiu d’aquesta 
inciativa, que es coordina amb Cà-
ritas Parroquial, és recollir aliments 
per a les famílies necessitades de 
la zona. Dissabte, 11 de desembre 
continua l’espectacle amb la dot-
zena edició de la Marató de Piera 
Televisió amb una programació de 
12 hores i l’objectiu de recollir el 
màxim d’aliments per a la gent 
que ho necessita i superar l’èxit de 
l’any passat.

“El camí de la vida”, darrera sessió dels 
Seminaris per a la Gestió del Talent
El proper dimecres 15 de desem-

bre tindrà lloc el seminari “El 
Camí de la Vida”, emmarcat en els 
Seminaris de Gestió del Talent. El 
seminari es realitzarà de 16:00 a 
20:00 hores a la sala d’actes d’IG-
NOVA Empresa (Av. Mestre Mun-
taner, 86). 

Aquest serà el darrer seminari 
de la Gestió del Talent que s’ha 
dut a terme mensualment de ge-
ner a desembre, en el marc del 
projecte Anoia Activa, amb l’ob-
jectiu de millorar les competènci-
es professionals i les habilitats de 
lideratge, fomentar la creació de 
vincles entre el teixit empresarial 
del territori, facilitar l’intercanvi 
d’experiències i l’aprenentatge 
mutu i capacitar als nous empre-

nedors per iniciar el seu projecte 
empresarial.

“El viatge de la vida” serà un 
seminari atípic i també de comiat 
de l’any. El seminari anirà estructu-
rat al voltant de la narració d’una 
de les històries més increïbles: una 
història de vida. En ella veurem 
com els objectius personals s’incor-
poren als objectius de la comuni-
tat, i com després d’alegres reco-
mençars i de tristos adéus, d’his-
tòries d’amor i de projectes fara-
ònics, d’emocions i de dols, i de 
retrobaments, la vida es va obrint 
camí enmig de senders plens d’es-
tima. “El secret de la felicitat no 
és fer sempre el que es vol, sinó 
estimar el que es fa”. Leon Tolstoi 
(1828-1910). Escriptor rus.

Els seminaris de Gestió del Ta-
lent estan organitzats per l’Ajun-
tament d’Igualada i el Consell Co-
marcal de l’Anoia i s’emmarquen 
en el programa Anoia Activa, una 
actuació subvencionada pel Pro-
jecte “Treball a les 4 Comarques”, 
patrocinada pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i cofinançada pel 
Fons Social Europeu.

El seminari va adreçat a em-
presaris/es, emprenedors/es i totes 
aquelles persones que 

Podeu consultar tota la infor-
mació detallada del seminari a tra-
vés de la pàgina web www.gesti-
odeltalent.com. Per a formalitzar 
les vostres inscripcions a través del 
formulari disponible a la mateixa 
pàgina web.

Sessió informativa de l’ajuntament de 
Jorba
El proper dimarts dia 14 de 

desembre, entre les 20,30 a 
21,30 hores, a la Sala Polivalent 
de Jorba (carrer de la Sort, 11), 
l’equip de govern de l’ajuntament 
ha convocat els veïns de Jorba a 
una nova reunió informativa. 

En aquest cas, s’explicarà l’es-
tat de tres projectes. En primer 
lloc, s’informarà sobre el centre 
de dia, respecte les inversions en 
els subministraments i serveis que 
s’han de fer, les gestions i tràmits 
administratius per posar l’equi-
pament en marxa, etc. En segon 
lloc, es presentarà el projecte d’ar-

ranjament dels carrers del nucli 
històric de Jorba. Recentment, el 
Departament de Governació i Ad-
ministracions Públiques ha aprovat 
un ajut econòmic de 436.586,00 
euros en el marc del programa 
anomenat “Viure al Poble”, que 
té com a finalitat rehabilitar els 
nuclis històrics dels pobles i di-
namitzar el seu atractiu turístic i 
comercial. Finalment, s’explicarà 
el projecte de l’empresa Gestora 
de Sòls de Catalunya, per ampliar 
les activitats de reciclatge que es 
desenvolupen a la zona del Pla de 
Les Alzinetes. Aquesta empresa 

promou una nova planta, dedica-
da al sanejament de terres, amb la 
finalitat de reciclar les terres que 
contenen elements contaminants 
per obtenir terres netes reutilitza-
bles per al sector de l’obra civil i la 
restauració d’espais. 

Els plafons informatius i els 
plànols que s’utilitzaran en aques-
ta reunió es mantindran per a 
la consulta a la sala de Plens de 
l’ajuntament durant les setmanes 
posteriors. La informació sobre 
aquests projectes també es podrà 
consultar amb posterioritat a la 
web municipal www.jorba.cat.

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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