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Teo Romero deixa la presidència de l’ACTE 

Montbui va acollir el passat dissabte la 19a Assemblea General d’ACTE, l’Associació de Col·lectivitats del Tèxtil Europeu, que va reunir al municipi 
una setantena de delegats d’aquesta associació, en representació de diferents països membres. Aquesta era la darrera trobada presidida pel 

montbuienc Teo Romero, que deixa el càrrec després de 4 anys.   Pàg. 9

Un ramat de cabres 
i ovelles faran el 
“manteniment” a boscos 
anoiencs

L’Ajuntament de Bellprat, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural i la granja Can Casellas han arribat 

a un acord per tal que una part del ramat de cabres i ovelles de la granja 
pasturi als boscos públics de la comarca. Amb aquesta iniciativa s’ajudarà 
a mantenir neta la zona boscosa fet que millorarà el control dels incendis 
forestals.   Pàg. 11

Amb La Mostra, dies de 
teatre a Igualada

Com diu la campanya publicitària, La Mostra “ha fitxat” actrius, acrò-
bates, cantants i showmans, per tal que aquests dies actuïn a Iguala-

da. En total hi ha programats 75 espectacles diferents, que es repartiran 
en setze espais d’actuació. Si ahir dimecres era La Companyia La Baldufa 
qui aixecava el teló, la cloenda de La Mostra d’enguany anirà a càrrec 
del grup musical SP3 que posaran en escena l’espectacle “Anem a veure 
món”.   Pàg. 23
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FARMÀCIES DE TORN

SANTORAL
Avui dijous dia 7: St. Joan Baptista de la Salle. 

St. Epifani. St. Sadurní. Dia 8: St. Joan d’Organyà. 
Sts. Amanci i Dionís. Stes. Màxima i Macària. Dia 
9: Sta. Maria Cleofàs. Sts. Acaci i Marcel. Sta. Casil-
da. Dia 10: St. Ezequiel. Sts. Terenci i Pompeu. St. 
Dimes. Dia 11: St. Estanislau. St. Isaac. St. Antipas. 
Dia 12: St. Juli I. St. Damià. St. Zenó. Sta. Visia. Dia 
13: St. Hermengild. St. Martí I. St. Carpus. St. Ursus. 
Dia 14: Sts. Tiburci, Valerià i Màxim. St. Lambert.

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 7: Secanell, Òdena, 84 .
Dia 8: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 9: Bausili, Born, 23.
Dia 10: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Verdés, Soledat, 
119 (22-9 h).
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.

COL.LABORA:
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El PSC Igualada aposta per una 
reconversió industrial cap a la logística 
amb l’horitzó del 2019
Aquesta setmana el PSC ha pre-

sentat les línies sobre les quals 
pivotaran les seves propostes elec-
torals en matèria d’activitat econò-
mica i ocupació que tenen com a 
objectiu fer front a la crisi econò-
mica.

Adaptar la indústria al 
segle XXI

En roda de premsa, Jordi Ayma-
mí ha desgranat diferents propostes 
que serviran per “preservar i confir-
mar” el caràcter industrial d’Igua-
lada i la Conca: “conscients que és 
gairebé impossible fer front a la 
força de països com la Xina, propo-
sem mantenir la indústria tot fent 
una reconversió i apostant pels sec-
tors de la logística i l’agroalimentari 
que són els àmbits en creixement 
en aquests moments a Catalunya”. 
Com a exemple del que és la in-
dústria logística, hi ha el centre de 
distribució d’Abacus a Vilanova del 
Camí o el dels supermercats Aldi a 
Masquefa. 

D’altra banda, el PSC també 
proposa ubicar al territori grups 
d’empreses (clústers) de nous sec-
tors que facin créixer una base àm-
plia de serveis al territori.

A més d’apostar per la logística 
o el sector agroalimentari el PSC 
també facilitarà que els sectors tra-
dicionals innovin en les seves acti-
vitats per ser més competitius, com 
ja es fa en l’àmbit del tèxtil i la pell 
des dels centres Fitex i AIICA. 

Un element clau perquè tot 
això sigui possible és que el polí-
gon industrial de la Zona Franca a 
Can Morera sigui una realitat. Jordi 
Aymamí ha explicat que “l’aposta 
per aquest nou polígon és una clara 
aposta per la Conca”, i ha recordat 
que tots els municipis de la Conca 
han de coordinar les seves planifica-
cions urbanístiques futures.

L’horitzó del PSC per aconseguir 
una plena recuperació econòmica 
és el 2019, després de l’aplicació 
d’aquestes propostes durant 2 man-
dats. Jordi Aymamí s’ha mostrat 
convençut i segur que és possible 
millorar l’actual situació econòmi-
ca perquè Igualada “sempre ha si-
gut una ciutat feta des de la feina 
i l’esforç, amb una forta cultura del 
treball”. Això ho ha lligat amb l’es-

lògan de campanya del PSC “Feina 
per Igualada”.

Altres punts
El programa electoral del PSC 

també apostarà fortament per do-
nar suport als autònoms, ja que 
Igualada té fins a 4.500 treballadors 
d’aquest perfil. 

Pel que fa  a les persones en si-
tuació d’atur, es mantindran tots els 
serveis a través del Servei d’ocupa-
ció i es prioritzarà la seva formació.

D’altra banda, també es man-
tindrà i potenciarà el suport als em-
prenedors de la ciutat amb serveis 
d’assesorament i acompanyament.

El PSC seguirà reclamant infra-
estructures clau com l’Eix Ferroviari 
Transversal, l’Eix Diagonal, l’Aero-
port Corporatiu i l’acabament de la 
Ronda Sud per tenir una Igualada 
més competitiva i ben connectada. 
També s’aposta per consolidar el 
model de comerç urbà de proximi-
tat a través de les zones d’excel.lèn-
cia comercial i potenciant el comerç 
als barris, amb un urbanisme i una 
distribució dels aparcaments adap-
tada a les necessitats dels comerços.

El PSC també es compromet a 
continuar col.laborant i potenciant 

les infraestructures de R+D+I (Re-
cerca, Desenvolupament i Innova-
ció) de la ciutat com a peça bàsica 
i fonamental del futur. En són un 
exemple AIICA, FITEX, Leitat i el 
Centre de Simulació per a la Inno-
vació en l’àmbit de la salut que es 
farà a l’Antic Hospital.

D’altra banda, vol aprofundir 
i aprofitar l’existència d’esdeveni-
ments culturals com la Mostra de 
teatre, el festival Zoom, l’European 
Balloon Festival o el Rec.0 com a 
oportunitat de creació de nous es-
pais de dinamisme. També es vol 
consolidar el turisme industrial que 
té la ciutat.

El PSC aposta pel projecte del 
World Trade Center Igualada i ge-
nerar activitat econòmica a l’avin-
guda de Catalunya, on ha recordat 
que CiU volia fer-hi blocs de pisos.

Pel que fa a la formació, el PSC 
es compromet a seguir el projecte 
del Campus Universitari del Pla de 
la Massa on s’hi ha d’ubicar l’Escola 
d’enginyeria amb una ampliació del 
seus estudis, i també retornar l’Es-
cola d’Infermeria a la ciutat a través 
de la Universitat de Lleida, amb qui 
ja hi ha un acord.

Visita d’Oriol Pujol 
al sector comercial i 
empresarial d’Igualada

Dimecres de la setmana passa-
da, el secretari general adjunt 

de Convergència Democràtica de 
Catalunya, Oriol Pujol, va visitar 
Igualada acompanyat del candi-
dat a l’Ajuntament, Marc Castells. 
Junts van dedicar la jornada a cop-
sar el parer del sector empresarial 
de la ciutat; primer amb un dinar 
amb representants de la majoria 
de gremis i entitats econòmiques 
i, posteriorment, amb visites a 
empreses d’àmbits tan diversos 
com la informàtica, l’alimentació 
o els subministraments industrials, 
entre altres. Van poder avaluar la 
preocupació de tots els sectors pel 
present econòmic de la ciutat i la 
comarca, greument afectada per 
l’atur, el tancament d’empreses, 
la manca de personal qualificat i 
el poc suport de l’Administració 
local. 

Pujol va destacar el valor de les 
petites i mitjanes empreses a Igua-
lada i al conjunt de Catalunya: “les 
PIMEs estan cridades a treure’ns de 
la crisi, no ho farà la gran empre-
sa, l’empresa pública, ni l’Adminis-
tració. Per tant, la PIME necessita 
tot el nostre suport per comen-
çar a tibar del país. Avui som aquí 
per escoltar l’empresa igualadina 
i saber què necessita”. I també va 
fer una crida a augmentar la pre-
sència en mercats aliens, ja que 
“les empreses que ja tenien una 
forta activitat exportadora, estan 
començant a superar la crisi; tenir 
una bona capacitat d’exportació i 

una alta quota de facturació exte-
rior és molt positiu”. 

Oriol Pujol també va destacar 
la figura de Marc Castells “com un 
bon futur alcalde d’Igualada; no 
serà un alcalde fàcil ni submís, serà 
un alcalde insistent amb la Gene-
ralitat perquè la seva prioritat és 
aconseguir el millor per a Iguala-
da. Sabem que ens apretarà en tot 
allò que calgui, en infraestructures 
o en necessitats per a l’empresa i 
la gent, i això ens agrada”. 

Per la seva banda, Marc Cas-
tells va agrair l’interès de Pujol 
per conèixer de primera mà la re-
alitat igualadina i va recordat que 
la ciutat “necessita una sacseja-
da important. Ja fa molt temps 
que recollim el malestar del sector 
empresarial, i això ens preocupa 
moltíssim, ja que ells són els ge-
neradors d’ocupació i riquesa del 
nostre territori”. I va afegir que 
“és imprescindible atreure empre-
ses a Igualada, necessitem generar 
feina per evitar convertir-nos en 
una ciutat dormitori. Volem crear 
oportunitats, hem de solucionar 
l’alt atur que tenim i hem de fer 
créixer la nostra competitivitat. 
Per això treballem des de Conver-
gència i Unió”. 

La jornada va finalitzar amb 
un sopar tancat amb els militants 
de la coalició a la renovada seu de 
CiU a la Rambla d’Igualada. 

marccastells.cat

INAUGURACIÓ DE TEMPORADA
17 D’ABRIL 2011

BOTIFARRADA POPULARBOTIFARRADA POPULAR
PLACES LIMITADES!!!

RESERVES: 931019813 - 609209427

Ctra. de Vilanova d’Espoia 
(B-2135) Km 0,5

08789 LA TORRE DE 
CLARAMUNT

www.aidinapark.com
Tels. 93 801 89 13 

696 77 14 34
E-mail: info@aidinapark.com
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Esquerra Republicana - 
Reagrupament presenten 
la candidatura

“Felicito sincerament a la gent 
d’Esquerra Republicana i Rea-

grupament per l’acord de con-
córrer junts a les properes elec-
cions municipals d’Igualada”. 
Amb aquestes paraules va iniciar 
Francesc Ricart l’acte de presen-
tació de la candidatura abans de 
donar la paraula als membres de 
la llista. També va afegir que “estic 
convençut que ERC-RCAT posaran 
Igualada al mapa del nostre país, 
Catalunya’.

En la primera intervenció, To-
ni Claramunt, núm. 6 de la llista, 
va reivindicar el treball de camp 
desenvolupat per tal de vestir un 
projecte de ciutat molt diferent al 
de l’Entesa, el PP i CiU, i destacà la 
voluntat d’ERC-RCAT de potenci-
ar la participació ciutadana, com 
ara els Consells de Districte, i va 
accentuar la importància del món 
associatiu en l’ideari de la candi-
datura, a més de reivindicar “un 
ajuntament que assumeixi una ca-
talanitat desacomplexada”.

Tot seguit, Carina Alcoberro, 
número cinc, va defensar la cultu-
ra igualadina i catalana davant la 
greu situació econòmica reivindi-
cant que ‘ara és quan cal ser més 
agosarat i creatiu’, i va mostrar-se 
orgullosa de les iniciatives que sor-
geixen des del carrer: “El mosaic 
cultural igualadí ha de continuar, 
viu, actiu i participatiu”.

Per la seva banda, el número 
4, Ramon Costa va declarar que 
‘tot i que la ciutat i comarca estan 
patint crisis que ens marquen pro-
fundament, estic convençut que el 
nostre territori té molt futur’. Per 

això, “Empresa, Innovació i For-
mació seran els nostres eixos de 
treball en promoció econòmica”, 
va asseverar. I també va posar incís 
en el comerç urbà, el turisme i la 
indústria local, la millora de les 
infraestructures de comunicació, 
i en els nous projectes comarcals 
com el Parc d’Innovació Igualada-
Jorba, el Parc Motor, l’Aeròdrom 
Corporatiu.

Alba Vergés, número 3, va vo-
ler ressaltar el seu compromís cívic 
i polític amb la ciutat i el país: “És 
important que ens impliquem!’. 
Després d’afirmar que un ajunta-
ment pot ajudar i molt a les per-
sones, també va manifestar que 
“tots els serveis socials que ens ha 
costat tant aconseguir hem de re-
clamar-los i defensar-los”. 

El número 2 de la llista d’ERC-
RCAT, Joan Requesens, va emfatit-
zar l’educació, el treball i l’habitat-
ge com els cavalls de batalla de la 
candidatura vers els joves, i va rei-
vindicar que Igualada compti amb 
un Consell de Joventut. Pel que fa 
a les arques municipals, Requesens 
va remarcar que “cal redreçar ur-
gentment la situació econòmica i 
financera de l’Ajuntament”.

El darrer torn fou per a l’alcal-
dable Joan Torras, que va afirmar 
que ‘32 anys d’estudis i poques 
realitats ens contemplen. 16 anys 
de CiU i 16 anys de PSC. S’han fet 
més polítiques de partit que polí-
tiques de ciutat. Som la garantia 
per trencar aquesta dinàmica que 
ja sabem on ens ha portat. Volem 
governar amb la gent, propers al 
ciutadà, com ens coneixeu’. Tor-
ras va definir la seva candidatura 
com un equip barreja de joventut i 
veterania, de formació i de capaci-
tat, de tenacitat, d’il·lusió i d’entu-
siasme, va remarcar que ‘tots hem 
decidit dedicar els millors anys de 
la nostra vida a treballar per millo-
rar la vida dels igualadins i iguala-
dines’. El cap de llista d’ERC-RCAT 
també va reivindicar que l’equip 
que forma la candidatura ‘permet 
visualitzar un projecte que està per 
damunt de personalismes, doncs la 
importància del grup és fonamen-
tal i la cohesió, necessària’. Final-
ment Torras ressaltà les prop de 
400 persones amb que ha parlat, i 
que ‘la gent ens està manifestant 
quines són les necessitats d’Igua-
lada. Volem ser, doncs, la corretja 
de transmissió de les demandes 
dels igualadins”, i va cloure l’acte 
remarcant el compromís sincer de 
la seva candidatura, i amb un so-
lemne “no us fallaré”.

Moda íntima

 nu & nua
Nou horari: 

De dimarts a dissabte
de 10 a 1.30 i de 5 a 8.30

(dilluns tancat)

Continuarem amb la mateixa 
serietat i professionalitat que els 
20 anys d’experiència que ens 

avalen.

Nova col.lecció bany 2011
Dolores Cortés

ORY

-  Especialistes en tot tipus de 
sostenidors

- Totes les talles (de 80 a 140)
- Roba interior d’home
- Roba interior esportiva
-  Tot tipus d’arranjaments en roba 

interior

C/ Sant Jordi 3 – Igualada

“Empresa, Innovació i Formació”, pilars 
del desenvolupament econòmic per 
Esquerra Republicana - Reagrupament
Segons Ramon Costa, per acon-

seguir el rellançament de la ciu-
tat en matèria econòmica, d’ocu-
pació, comerç i turisme, cal execu-
tar polítiques de macroeconomia 
local. “Les solucions típiques no 
serveixen. Segurament disposarem 
d’escassos recursos econòmics per 
tirar endavant la ciutat, però ho 
aconseguirem’, va dir per definir el 
context econòmic i polític actual. 
Tanmateix, Joan Torras va tornar a 
defensar la necessitat d’unir forces 
amb la Conca i la comarca, “per-
què allò que és bo per a la Conca 
i per a la Comarca, és bo per a 
Igualada”. I va recordar el suport 
de la candidatura a projectes com 
el centre de simulació, el parc d’in-
novació Igualada-Jorba, el Parc 
motor i l’Aeròdrom Corporatiu.

En el mateix sentit, Costa, nú-
mero 4 i responsable de l’àrea de 
desenvolupament econòmic, món 
laboral, comerç i turisme, va des-
granar els tres grans pilars de la 
candidatura d’ERC-RCAT, que són 
Empresa, Innovació i Formació. Se-
gons Costa, l’aposta de la candida-
tura passa “perquè el món empre-
sarial i emprenedor treballi plegat 
amb els centres de recerca i inno-
vació locals. És per això que propo-

sem la constitució d’una mesa/co-
missió de treball que agrupi totes 
aquestes visions, coordinades des 
de la mateixa regidoria. Després 
de defensar el futur del comerç 
urbà i de la industria local, Costa 
també va assenyalar que la ciutat 
i la comarca ‘ha de definir què vol 
ser i com se’l vol conèixer i apostar 
per aquesta diferenciació”.

Finalment Ramon Costa, pre-
sident de TIC Anoia, assessor em-
presarial i professor associat a la 
UAB, UOC i EADA, va reivindicar 
l’actualització de l’administració 
als nous temps. I la comarca de 
l’Anoia, i Igualada com a capital, 
no pot viure d’esquena a aquesta 
realitat, com des de l’administra-
ció local s’ha fet, malauradament, 
en moltes ocasions”.

Montserrat Mateu presenta les persones 
en la llista com a gent “valenta, solidària 
i compromesa amb la ciutat”
La candidata d’ICV-EUiA per 

Igualada, Montserrat Mateu, 
presentava el passat dissabte la 
llista de persones que l’acompa-
nyaran en els propers comicis del 
22 de maig.

En un acte celebrat a la plaça 
de l’Enxub, l’alcaldable Montserrat 
Mateu presentava les 23 persones 
que formen la candidatura. L’ac-
tual regidora va comptar també 
amb la presència de Conxa Cas-
tells, número dos a la llista, que 
va ser l’encarregada de presentar 
l’acte, i Xavier Badia, que va oferir 
un discurs de suport i coratge per 
la candidata Mateu.

Montserrat Mateu, en la se-
va intervenció va agrair el suport 
rebut per la coalició i definia les 
persones que l’acompanyaran a la 
llista com a “valentes, solidàries 
i compromeses”. Segons Mateu, 
són gent valenta perquè és neces-
sita coratge per estar ara en una 
llista electoral, solidàries perquè 
defensen els valors de la diversitat, 
i els mateixos drets i deures per a 
totes les persones. I són gent com-
promesa per servir als nostres ciu-
tadans, persones preocupades pel 
que és col·lectiu, per l’espai comú, 
per la construcció d’una societat 

més justa. Enfront a la tendència 
individualista de la nostra societat, 
en la que cadascú procura per ell.

L’alcaldable va explicar els eixos 
del programa electoral, en el qual 
ja s’està treballant i on s’incideix 
en la lluita contra les desigualtats. 
Mateu va declarar que “des de les 
ciutats i pobles de Catalunya hem 
de dir que les retallades que està 
fent CiU són immorals, injustes i 
que ja n’hi ha prou. El vot del 22 
de maig ha d’expressar aquesta 
indignació. La crisi serveix al go-
vern de CiU per dur a terme les 
polítiques de retallades i aprima-
ment de l’estat del benestar que 
són pròpies de la dreta. Aquestes 
retallades no són inevitables”.

Les persones que formen la 
candidatura d’ICV-EUiA per or-
dre descendent són: Montserrat 
Mateu, Maria Concepció Cas-
tells, Francesc Badia, Josep Galan, 
Dolors Caballero, Patrícia Maria 
Marimón, Julián Borrega, Agustí 
Massip, Eugènia Minguillón, Maria 
Soledad López, Paco Fernández, 
Joan Francesc Martí, María Carmen 
Pelfort, Marta Ferrer, Jorge Do-
mingo Cazorla, Santiago Muñoz, 
Maria Magdalena Barrieras, Encar-
na Vivancos, Aitor Salmeron, Ma-
ribel Nogué i Xavier Badia. Com a 
suplents hi haurà Enrique Prado, 
Josep M. Dàvila i Laura Borrega.

Calbó critica una gestió insuficient del 
govern municipal
Pere Calbó, portaveu del grup 

municipal del Partit Popular 
a l’Ajuntament d’Igualada, en el 
ple celebrat dimarts de la setmana 
passada, i en relació a la liquida-
ció del pressupost de l’ajuntament 
d’Igualada 2010, va manifestar que 
“la responsabilitat de gestionar i 
executar el Pressupost Municipal 
correspon exclusivament al Govern 
Municipal. Considerem que no és 
una bona política recórrer al dèfi-
cit i defensem la contenció fiscal. 
El Govern Municipal, si la previsió 
d’ingressos no es complia, havia de 
reduir encara més la despesa”.

En el mateix ple, el Grup Po-
pular va defensar la necessitat 

de tirar endavant el World Trade 
Center com a projecte que ha de 
crear llocs de treball a la ciutat. 
En aquest sentit, va denunciar que 
l’anterior govern de la Generalitat 
no va donar suport al projecte i 
això explica la situació en que es 
troba actualment. I va afegir que 
“atès que ha canviat el govern de 
la Generalitat, proposem a l’alcal-
de que el ple torni a sol·licitar la 
modificació de la trama urbana. 
Amb aquesta petició podrem cons-
tatar si el nou govern de la Ge-
neralitat donarà suport a aquest 
projecte tan important”.

D’altra banda, el Partit Popular 
va denunciar que l’actual reconei-

xement de crèdit ha batut rècords 
en el sentit que és el d’import més 
alt des de 1998. Per això, Calbó 
va exigir al Govern Municipal que 
assumís les responsabilitats políti-
ques per aquesta gestió.
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GARATGE MONTSERRAT
Av. Catalunya, 10 

IGUALADA
Tel. 93 803 15 50

Més de 50 anys al servei de 
l’automoció

TENS UN BMW ?
Nosaltres cuidarem d’ell...

Mecànica 
Planxa i Pintura 
Pneumàtics

Ignasi Vich porta al Parlament els 
dèficits d’infraestructures d’Igualada i 
l’Anoia
El candidat de Solidaritat Cata-

lana per la Independència a 
l’Ajuntament d’Igualada, Ignasi 
Vich, va mantenir recentment una 
entrevista amb el diputat de SI al 
Parlament de Catalunya, i Secreta-
ri General d’aquesta formació polí-
tica, Uriel Bertran, amb la intenció 
de fer arribar a la cambra catalana 
el greu dèficit d’infraestructures 
ferroviàries que pateix la capital 
de l’Anoia.

Vich va insistir davant Bertran 
sobre les dificultats amb què 
s’ha trobat el nostre territori per 
avançar en temes tan bàsics com 
la comunicació en transport pú-
blic, especialment en l’àmbit fer-
roviari, recordant-li que “avui 
es tarda més que mai per anar a 
Barcelona, gairebé 90 minuts, és 
del tot intolerable”. I també va 
traslladar a Bertran la seva “preo-
cupació” per l’absència de notícies 
del govern de CiU respecte el nou 
Eix Transversal Ferroviari, que si-

tua Igualada com un eix de vital 
importància en el seu traçat. El 
projecte contempla una zona de 
logística a Òdena i un nou tram 
Igualada-Martorell que hauria de 
servir per a descongestionar les 
vies d’entrada i sortida de merca-
deries de Barcelona, conjuntament 
amb el projectat Corredor Medi-
terrani, i millorar definitivament el 
transport de viatgers Lleida-Anoia-
Barcelona, i que tant el govern Tri-
partit com l’actual van assegurar 
que seria “prioritari” en la seva 
construcció. 

El candidat igualadí també va 
demanar al diputat que transmeti 
a la Cambra l’interès de SI a Igua-
lada i l’Anoia de conèixer quines 
són les intencions del govern de 
la Generalitat respecte l’Aeroport 
Corporatiu de Catalunya, que l’an-
terior Consell Executiu va decidir 
que es construiria a l’actual aerò-
drom Igualada-Òdena, amb una 
inversió total de 80 milions d’eu-
ros: “Cal que s’estigui molt ama-
tent de que aquesta infraestruc-
tura no es perdi”. Finalment, Vich 
també va mostrar interès en conèi-
xer què pensa fer la Generalitat en 
facilitar l’accés directe a Igualada 
des de la nova Ronda Sud.

El diputat Uriel Bertran va re-
collir les propostes de Vich i es va 
comprometre a elaborar un seguit 
de preguntes per fer-les arribar als 
membres del Govern i es respon-
guin al Parlament.

Solidaritat Catalana per la In-
dependència - Igualada

Des del Consell Comarcal, s’insta la 
Generalitat a involucrar-se al Parcmotor
El 5 de novembre de 2001 es 

va presentar oficialment a 
Barcelona el projecte del Parcmotor 
Castellolí, una iniciativa impulsa-
da  des de la Federació Catalana 
de Motociclisme amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya i que 
esdevenia una de les apostes més 
ambicioses dels darrers anys per tal 
de construir a Catalunya un com-
plex esportiu global per a la pràcti-
ca i la promoció del món del motor. 

És ben conegut que el Parcmo-
tor de Castellolí és un equipament 
esportiu que ha de dinamitzar 
l’economia anoienca alhora que 
ha de ser capaç de crear sinèrgies 
amb la indústria del territori i els 
serveis que hi estan ubicats, creant 
riquesa i llocs de treball. I és per ai-
xò que, atenent al posicionament 
clau d’aquest equipament, es creu 
necessari la creació d’un instru-
ment de gestió del Parcmotor per 
tal que sigui la garantia que l’inte-
rès públic serà preservat.

Els diferents governs de la Ge-
neralitat des del 2001 fins a l’ac-

tualitat han estat invertint varis 
milions d’euros.

És per tot això que tots els 
grups en representació al Consell 
Comarcal de l’Anoia proposen a 
aprovació de tots els grups comar-
cals presents al ple del Consell Co-
marcal de l’Anoia: Primer, instar a 
la Generalitat de Catalunya per la 
creació d’un instrument de gestió 
entre el govern de la Generalitat i 
les administracions locals per ges-
tionar el Parcmotor de Castellolí, 
d’acord amb la Fundació Catalana 
de l’Esport del Motor.

Segon, instar al Govern de la 
Generalitat de Catalunya que faci 
possible completar aquesta instal.
lació atès a l’interès estratègic que 
el Parc Motor té per la nostra co-
marca, i tercer: Comunicar aquest 
acord al President de la Generali-
tat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya i als Grups Parlamenta-
ris, al Conseller d’Empresa i Ocu-
pació, al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, al Delegat del Go-
vern i a l’Ajuntament de Castellolí.

Presentació de Laia 
Claramunt com a 
alcaldable de CiU a Tous

Dijous passat va tenir lloc, a 
l’Ateneu de Tous, l’acte de pre-

sentació oficial de Laia Claramunt 
com a candidata de Convergència 
i Unió a l’alcaldia de Sant Martí de 
Tous, en les eleccions del proper 
22 de maig. 

Va obrir l’acte Xavier Solé amb 
unes paraules de suport i consell 
cap a la Laia, a més d’anunciar que 
li passava el relleu. Després va par-
lar el diputat de CiU al Parlament, 
Roger Montañola, el qual va mos-
trar la seva satisfacció pel fet de 
trobar gent jove amb il.lusió, i 
també va explicar la línia de go-
vern de CiU. Per la seva banda, la 
també diputada Maria Senserrich 
va parlar de la seva estreta relació 
amb la candidata, amb la qual ja 
fa més de 15 anys que es coneixen, 
i li va donar alguns consells per 
seguir aquest nou camí: ganes de 

treballar, honestedat, saber escol-
tar la gent, tenir família i amics 
sempre al costat…

Per finalitzar l’acte, Laia 
Claramunt va expressar la seva 
il.lusió i les ganes de fer coses, que 
va concretar en unes marcades líni-
es de gestió: Anàlisi de la situació 
actual, racionalització de la despe-
sa, transparència real en la gestió, 
unitat d’acció i treball i control de 
la inversió.

També va donar molta impor-
tància al projecte de crear una 
àrea de promoció econòmica i va 
criticar la temporalitat i poca ga-
rantia de la política de pedaços, 
per acabar explicant les seves pro-
postes en apartats com ara l’es-
cola, llar d’infants, poliesportiu, 
centre de dia, carrers i clavegue-
ram, impuls en la cultura o l’accés 
a noves tecnologies, entre d’altres.

Ara Montbui

Dimarts de la setmana passa-
da es va presentar la candi-

datura de CiU Montbui per a les 
properes eleccions municipals del 
22 de maig. Repeteix com a cap 
de llista, després del parèntesi de 
la passada convocatòria, Climent 
Requesens, que en aquesta edi-
ció ha reforçat la llista amb vàries 
persones residents al nucli urbà i 
que, per la seva vàlua personal, 
formen un equip molt cohesionat 
per afrontar el repte de portar la 
veu de CiU a l’Ajuntament de San-

ta Margarida de Montbui. 
La capçalera de la llista està 

formada, junt amb el candidat 
Climent Requesens, per Josep 
Maria Garcia, Aurora Alsina, el ve-
terà Tomàs Miquel, que va encap-
çalar la llista de fa quatre anys, i 
la jove Estela Garcia. Entre tots els 
membres de la candidatura estan 
elaborant un programa de govern 
que serà presentat properament 
i que es basa en dos grans eixos, 
l’economia i les persones.

CiU - Anoia

Compra venda 

2a mà
RECOLLIM A 
DOMICILI
• Llibres
• Revistes
• Còmics
• Pel.lícules
• Discos
• Antiguitats
• Papers…

Abans de llençar 
res truqui’ns al 
687 436 909

Obert tots els dissabtes 
de 10 del matí a 2 de la tarda i de 5 a 8.30
També el 2n i últim diumenge de cada mes 

de 10 a 2.
C/ Esquiladors 16 d’Igualada
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Esquerra de Jorba amb l’equip preparat 
per a les properes eleccions municipals
Amb el lema “Al servei de les 

persones amb la força de 
l’equip”, Esquerra de Jorba es pre-
sentarà a la nova etapa municipal 
que s’iniciarà a partir de les elecci-
ons del 22 de maig. Un cop refor-
çat i ampliat el grup de col.labora-
dors del grup municipal d’Esquer-
ra a Jorba, i elaborat el primer 
document de programa, també 
s’han anat perfilant els noms de 
les persones que formaran part de 
la candidatura. 

El cap de llista serà l’actual 
alcalde, Josep Maria Palau i Ar-
nau, llicenciat en ciències políti-
ques i actualment treballant de 
tècnic d’administració general en 
l’administració local, que estarà 
acompanyat en els primers llocs 
per Josep Maria Vallès i Solà, amb 
formació professional agrària, pa-
gès professional i actual regidor 
d’Obres i Equipaments Municipals; 
Isabel Marmí i Roca, llicenciada en 
dret, treballa com a tresorera en 
l’administració local i actual regi-
dora d’Urbanisme i Serveis Muni-
cipals, i comptaran amb les noves 
incorporacions de David Sánchez, 
enginyer informàtic, professional 
d’una empresa de serveis informà-
tics i president de la Unió Joventut 
Jorbenca; Josep Armengol, tècnic 
d’arts gràfiques, treballa en una 
indústria del sector del packaging 
i jove vinculat a diverses entitats 
i comissions d’activitats del muni-
cipi; Miquel Albareda, agent co-
mercial, vocal de la Unió Joventut 
i ha participat en el grup de tea-

tre La rural de Sant Genís; i Judit 
Casellas, estudiant d’infermeria i 
implicada en les activitats juvenils, 
infantils i festives del municipi. 

Els acompanyaran, entre d’al-
tres, els ja confirmats Joan Sanjo-
sé, del nucli del Pla de Torruella i 
tècnic informàtic; Eulàlia Masana, 
de Sant Genís, professora de Geo-
logia a la UB; Xavier Prieto, tècnic 
en una multinacional del sector 
electrònic; Anna Solà, estudiant de 
Farmàcia; Pilar Queralt, professio-
nal del sector dels viatges; i Rubèn 
Sarlé, enginyer informàtic.

Durant les properes setmanes, 
els membres de la candidatura, 
junt amb l’equip de col.laborador-
es, recolliran opinions i suggeri-
ments de totes les persones del 
poble que vulguin aportar els seus 
punts de vista i el seu ordre de pri-
oritats per als propers quatre anys. 

El candidat a l’alcaldia, Josep 
Maria Palau, explica que “ara 
comptem amb una experiència 

de vuit anys de treball al govern 
de l’ajuntament. Són vuit anys de-
dicats al diàleg amb els veïns, a 
l’esforç per a la millora del civis-
me i dels serveis, i dedicats a la 
reparació, a la millora o a la no-
va construcció d’espais d’ús públic 
i d’equipaments municipals, dels 
quals ara tots i totes en podem 
gaudir”. Segons Palau, “la feina 
feta durant aquests anys pot ser 
un bon aval, però ara tenim tota 
l’atenció posada en el programa 
de treball que ens plantegem per 
als propers quatre anys, amb un 
equip renovat, rejovenit i reforçat, 
que significarà una nou impuls per 
a l’equip de govern”. Properament, 
Esquerra de Jorba també explicarà 
els continguts programàtics que 
l’equip ha estat elaborant els dar-
rers mesos, al qual s’hi afegirà tot 
allò que els veïns els facin arribar 
a través de les trobades personals 
que es vagin tenint durant les pro-
peres setmanes.

Amb l’aigua no s’hi juga! (segona part)
Vila de Capellades - Candidatura 

d’Unitat Popular, amb l’ànim 
de seguir informant sobre els dos 
pous il·legals fets per Mas Perfo-
racions per encàrrec de l’empresa 
MB Papers Especials, fem públic 
aquest segon comunicat.

El 16 de març es donava per 
segellat amb èxit el pou anome-
nat 2, però malgrat els esforços de 
l’empresa que hi treballa en l’actu-
alitat, Catalana de Perforacions, el 
pou 1 no suportava les tècniques 
d’obturació i continuava extraient 
aigua; de l’ordre de 15.000 m3/dia. 
Per fi, dos dies després aconseguei-
xen segellar aquest primer pou. 
Amb tot, a uns dos metres del pou 
il·legal 2 hi ha un antic pou en 
desús, d’uns 12 m de profunditat, 
que amb la pressió de l’aigua ha 
entrat en contacte amb els nous 
pous a través d’una fissura i també 
extreu aigua. A tall d’informació i 
per mostrar la magnitud dels fets, 
en els primers 22 dies de la infrac-
ció es van abocar a la riera 400 mi-
lions de litres que provenien dels 
dos pous il·legals.

El 6 d’abril podem dir que els 
dos pous il·legals estant segellats 
i sembla que estan prou estables 
per no patir; el seu segellament és 
palpable en la nostra Bassa, plena 
i viva com mai. Malgrat això l’es-
querda que s’ha produït en l’antic 
pou continua traient aigua, 120 
m3/dia;sembla que sigui poc, però 
si tenim en compte que aquesta 
esquerda perd aigua des del prin-
cipis de març podem dir que en 30 
dies s’han perdut per l’esquerda 
3.600 m3 d’aigua.

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha iniciat un expedient san-
cionador, on hi consten totes les 
negligències produïdes i accions 
il·legals, així com un llistat detallat 
de tots els efectes mediambientals 
i estructurals que ha patit l’aqüí-
fer i la seva zona d’influència, pe-
rò sembla que no acabi d’actuar 
amb la celeritat que caldria. D’al-
tra banda, els Mossos d’Esquadra 
treballen per reunir més dades 
per ampliar dit expedient. Un cop 
complert, es trametrà a la fisca-
lia de Medi Ambient perquè jutgi 
la gravetat dels fets. Pel que fa a 
l’empresa MB Papers Especials, res-
ponsable de demanar que es fessin 
els pous il·legals a l’empresa Perfo-
racions Mas, dóna el problema per 
resolt i no li dóna més importància 
a l’incident.

Alguns col·lectius preocupats 
per aquesta situació, ADAPA, As-
semblea de Joves de Capellades, 
Clau de Volta, Endavant, Grup 
d’Independents i Vila de Cape-
llades-CUP, hem pres l’acord de 
presentar una moció conjunta a 
l’Ajuntament de Capellades, a la 
que també s’hi han sumat la res-
ta de forces polítiques, ERC, PSC 
i CiU. En ella queda palès que el 

poble es compromet amb l’aqüífer 
i que no vol deixar passar les ac-
cions il·legals que s’hi produeixin. 
En aquesta moció s’hi acorda que 
l’Ajuntament es querellarà con-
tra les dues empreses responsables 
d’aquest delicte, exigirà a l’ACA 
i la Junta d’Usuaris de l’Aqüí-
fer Carme-Capellades (JUACC) 
que també ho facin i traslladarà 
aquests acords als ajuntaments 
que es troben sobre l’aqüífer i als 
que fan ús de l’aigua d’aquest, per 
tal que també emprenguin accions 
legals. Podeu trobar la moció al 
nostre lloc web: www.viladecape-
llades.cat

La Bassa, com tots hem pogut 
copsar, ha recuperant el seu aspec-
te, però la ferida continua oberta. 
Des de Vila de Capellades-CUP de-
sitgem que es trobi una solució de-
finitiva al mal causat, que aquells 
que tenim una responsabilitat vers 
els nostres veïns no defugim l’obli-
gació d’emprendre accions legals, 
que aquells que són responsables 
d’aquest mal ecològic no quedin 
impunes i que no haguem de la-
mentar cap més atac a l’aqüífer 
Carme-Capellades.

Vila de Capellades – 
Candidatura d’Unitat Popular

Òscar Labraña repetirà 
com a alcaldable d’ERC a 
Vallbona d’Anoia
“Seguim treballant per tu” és 

l’eslògan triat per Esquerra 
de Vallbona per concórrer a les 
eleccions del 22 de maig. Repeteix 
com a cap de llista l’alcalde actual, 
Òscar Labraña. L’equip que propo-
sa Esquerra per aquest nou man-
dat combina continuïtat i reno-
vació. Continuen els actuals regi-
dors Joan Sabaté i Pau Rebollo; i 
Joan Garcia i Pilar Martínez són 
novetats a les primeres posicions 
de la llista. La resta està forma-
da per Jaume Vilaseca, president 

de la secció local d’Esquerra, Roc 
Farreras, Jordi Santos i l’Assumpta 
Sorolla, regidora en aquesta últi-
ma legislatura, que tanca la llista. 
Com a suplents: Ester Segura, Jordi 
Rabell i Ramon Sanz.

Esquerra de Vallbona està ulti-
mant els continguts programàtics 
que l’equip ha estat elaborant du-
rant els darrers mesos, amb l’aju-
da de l’enquesta que s’està reco-
llint i l’experiència acumulada en 
aquests últims 4 anys al capdavant 
del govern municipal. 

Els portaveus dels grups 
municipals vilanovins “fan 
balanç” de legislatura 
Des de la setmana passada, 

Ràdio Nova emet el programa 
“Fem balanç” on els portaveus dels 
grups municipals presents a l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí, ana-
litzen per espai d’una mitja hora la 
legislatura que és a punt de finalit-
zar. Els primers programes, emesos 
la setmana passada van entrevistar 
els portaveus del grups municipals 
del Partit Popular, Josep Maria 
Borrega, i Convergència i Unió, 
Joan Costa, mentre que per ahir 
dimecres estava prevista l’entrevis-

ta a Xavier Bermúdez, d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.

Avui dijous passarà per TV 
Vilanova Francina Gabarró, d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds-EUiA, 
el 13 abril per ràdio i a partir del 
14 abril per TV; Juan Manuel Civi-
danes, portaveu d’Independents 
per Vilanova-Veïns amb Veu, el 20 
d’abril a la ràdio i a partir del 21 
abril per TV Vilanova, i l’alcalde 
Joan Vich del Partit dels Socialistes 
de Catalunya, el 27 d’abril per rà-
dio i a partir del 28 abril per TV.

José Lagunas serà el 
candidat de PxC per Santa 
Margarida de Montbui
La delegació de PxC 

Anoia ha presentat 
a José Lagunas Galle-
go com a candidat de 
PxC per a la localitat 
de Santa Margarida 
de Montbui. 

Lagunas va néixer 
a Igualada, té 34 anys 
i resideix i ha residit 
sempre a Montbui. 
Té estudis d’administració i és co-
mercial autònom; ha estat secretari 
i tresorer de la Federació Catala-
na de Futbol. Home compromès 
amb el seu poble de tota la vida, 

ha declarat que està 
molt il.lusionat amb 
aquest nou projecte 
i convençut d’assolir 
uns grans resultats, 
perquè Montbui ne-
cessita un canvi i la 
gent de casa necessi-
ta algú que la repre-
senti a l’Ajuntament. 
Cal recordar que en 

les passades autonòmiques PxC 
va aconseguir un 4,91% de vot a 
Montbui, un percentatge que es 
pot triplicar, segons els informes de 
la formació. 

Crta. de Manresa 24 - Igualada
Tel: 93 805 47 41

Als cursos: Teràpies manuals, Estètica i Perruqueria

VAL DESCOMPTE 50€
* Excepte: Iniciacions, tallers, serveis. 
No acumulable. Caduca l’1 de juny’11

MATRÍCULA OBERTA
* Massatge Esportiu

* Quiromassatge
* Refl exologia Podal

* Estètica
* Perruqueria
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El Parlament de Catalunya dóna suport 
al projecte d’aeroport corporatiu
Pere Calbó, Diputat del Grup 

Municipal del Partit Popular 
de l’Ajuntament d’Igualada, pre-
sentava i defensava, ahir dimecres 
una proposta de resolució en la 
Comissió de Territori i Sostenibili-
tat del Parlament de Catalunya en 
defensa del projecte d’aeroport 
corporatiu i empresarial a Iguala-
da i Òdena.

Aquesta proposta va ser apro-
vada per unanimitat per la Comis-
sió que demanava, entre d’altres: 
Respectar la declaració d’idoneï-
tat de la ubicació proposada pels 
ajuntaments d’Igualada i Òdena 
i el consorci de gestió de l’aerò-
drom d’Igualada-Òdena, per l’em-
plaçament del futur aeroport cor-

poratiu-empresarial, d’acord amb 
la declaració realitzada pel Govern 
el passat mes de juny de 2009; al-
hora que es demanava “Concretar 
de forma pública els terminis per 
l’execució de les diferents fases 
del projecte fins a la seva entrada 
en funcionament en el marc de 
col.laboració públic-privat i que 
l’execució d’aquest projecte esti-

gui entre les prioritats del seu de-
partament”:

El diputat popular ha manifes-
tat, en la referida Comissió, que 
“des de la comarca de l’Anoia, es 
volen impulsar projectes que ge-
nerin llocs de treball i que permeti 
aquest territori sortir de la crisis 
econòmica”.

El Consell Comarcal de l’Anoia té una 
economia sanejada i una situació 
general molt bona
El conseller d’Hisenda del 

Consell Comarcal de l’Anoia, 
Francesc Jorba, vol deixar palès 
el bon estat econòmic de l’ens 
comarcal. Així ho assenyalen els 
indicadors de liquidació, a través 
del quals es pot conèixer la situ-
ació real de qualsevol Adminis-
tració. L’economia de la institució 
està absolutament sanejada. Així, 
el Consell Comarcal de l’Anoia té: 
Un romanent de tresoreria que, 
com cada any, tornarà a ser posi-
tiu; uns resultats pressupostaris 

per al 2010 que també seran posi-
tius; i un estalvi net igualment 
positiu.

El Consell, com la major part 
dels ajuntaments, té una pòlissa 
de crèdit per pagar als seus pro-
veïdors, tenint en compte que les 
Administracions amb què treballa 
van amb retard en els seus paga-
ments. Només d’aquesta manera 
l’ens comarcal pot pagar correcta-
ment als seus proveïdors i suportar 
alhora les demores d’aquestes Ad-
ministracions.

“Les afirmacions que fa el pri-
mer secretari del PSC igualadí i 
conseller del Consell Comarcal de 
l’Anoia, Xavier Figueres, denoten 
el desconeixement que té d’aques-
ta pòlissa de crèdit, que és senzilla-
ment per a corregir desviacions de 
tresoreria i a retornar en el termini 
d’un any”, ha afegit Jorba, el qual 
ha lamentat una vegada més que 
s’utilitzi el Consell Comarcal com 
a cavall de batalla entre partits a 
Igualada i les administracions.

IPV-Veïns recull les propostes dels 
ciutadans vilanovins
Independientes por Vilanova - 

Veïns amb Veu (IPV-VV) proposa 
al seu nou programa electoral 
obrir l’Ajuntament vilanoví per 
les tardes, per tal de facilitar als 
ciutadans els tràmits i gestions 
sense necessitat d’haver d’anar 
forçosament al matí o el dijous 
a la tarda. Així l’horari s’amplia-
ria per fer realitat una demanda 
que molts vilanovins porten anys 
esperant.

Una altra proposta que es re-
cull és l’eliminació de la mesura 
d’estacionament quinzenal o per-

manent per incorporar l’estacio-
nament anual, de manera que ca-
da any s’aparqui en un costat del 
carrer facilitant així la neteja i que 
els veïns no hagin de tenir perma-
nentment els cotxes aparcats a la 
seva vorera.

D’altra banda, IPV-Veïns amb 
Veu vol fer una auditoria comp-
table a l’Ajuntament per conèixer 
com estan realment les arques i el 
deute municipal. Totes les vegades 
que s’ha proposat ha estat rebut-
jada per l’actual equip de govern 
de PSC i ICV. 

Així doncs, IPV-Veïns amb veu 
ja té a punt el nou programa elec-
toral per a les eleccions municipals 
de maig. En ell s’han recollit les 
propostes de les diferents entitats 
vilanovines i dels ciutadans i ciuta-
danes que han fet arribar els seus 
suggeriments, idees i comentaris. 
Durant els propers dies s’acaba-
ran de recollir les propostes de les 
entitats que falten i totes aquelles 
que els ciutadans continuen en-
viant a través de la web: www.
ipv-vv.net.

Serveis per al poble: 
Serveis de proximitat, no 
només municipals
Des de l’equip de govern de 

l’ajuntament de Montbui 
lamentem la interpretació que des 
d’alguns àmbits s’ha realitzat de la 
publicació “Serveis per al Poble”, 
la qual va voler recollir tots aquells 
serveis per a les persones que es 
poden trobar al Nucli Antic, inde-
pendentment de si són públics o 
privats. L’increment d’aquests ser-
veis en els darrers anys és el que 
ens va motivar a conjuntar en una 
mateixa publicació tots els serveis 
de què diposen els ciutadans del 
Nucli Antic i per això la publicació 
vol ser una guia, amb telèfons, 
adreces, correus electrònics de 
contacte… L’objectiu, únicament, 
ha estat el de facilitar als ciutadans 
el coneixement dels serveis de 
proximitat dels quals disposen en 
aquest nucli del municipi. D’aques-
ta manera, en el llibret es recullen 
tots els serveis de caire municipal 
englobats en el Centre de Serveis, 
també els serveis (privats) culturals 
i associatius que ofereix l’Ateneu, 
els serveis (privats) esportius que 
es troben al CE Les Moreres i tam-
bé els serveis educatius vinculats a 
l’Escola Montbou. 

De forma prèvia a l’elabora-
ció d’aquesta publicació des de 
l’àmbit polític es va parlar amb els 
responsables dels diferents ens pri-
vats per tal que tinguessin conei-
xement de la publicació del llibret, 
i se’ls va requerir que facilitessin 
la màxima informació --això no 
treu que hi hagi pogut haver al-

guna errada puntual--. D’aquesta 
manera, amb el vist-i-plau dels res-
ponsables d’aquests ens privats, es 
va poder recollir directament tot 
el material informatiu (textos) i es 
van realitzar les corresponents fo-
tografies que conformen un llibret 
que ara és motiu d’una polèmica 
clarament alimentada amb finali-
tats electoralistes per alguns.

Des de l ’a juntament de 
Montbui s’ha treballat per acon-
seguir subvencions que ajudessin 
a millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans del Nucli Antic. El Centre 
de Serveis n’és un exemple, amb 
més d’1’2 milions d’euros d’inver-
sió. L’Ateneu Cultural i Recreatiu 
també s’ha millorat, parcialment 
amb fons públics, però això no 
treu que des de l’ajuntament es 
respecti plenament el caire pri-
vat de la institució i la voluntat 
dels seus socis, que han fet unes 
aportacions econòmiques impor-
tants per poder millorar l’equipa-
ment. En cap cas el llibret “Serveis 
per al Poble” ha volgut ferir la 
sensibilitat de ningú: simplement 
hem volgut que els ciutadans del 
Nucli Antic estiguessin plenament 
informats i fossin coneixedors de 
tota l’oferta de serveis dels quals 
disposen, a tocar de casa. Per això 
són “Serveis per al poble”. Serveis 
de proximitat, tant públics com 
privats. 

Equip de Govern de Santa 
Margarida de Montbui

Entrega de claus a les 
entitats pierenques
Dilluns de la setmana passada, 

els regidors d’Urbanisme i Bar-
ris de l’Ajuntament de Piera, Javier 
Perellón i Marta Jiménez, van fer 
entrega de les claus dels locals 
remodelats gràcies als Plans d’Ocu-
pació que van finalitzar el passat 
gener. Es tracta d’unes millores 
que afecten una dotzena d’enti-
tats i associacions de veïns com les 
de Can Bonastre, Can Claramunt, 
Can Martí i Can Mas, les associa-
cions culturals Ballestea, Regional 
i “El Tirurí” de Can Mas, el Club 

Atlètic Mas, l’Associació 83 i mig, 
el club petanca de Can Claramunt i 
l’Associació de festes de Can Martí. 
Actualment els Plans d’Ocupació 
actuen en zones verdes i locals a 
Can Canals i Can Mata.
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Convidat per BAULA, José María Vigil va 
estar a Montbui
Dimarts ens visità una persona 

il·lustre pel que fa a la gent 
que es mou a l’entorn dels movi-
ments cristians que s’han donat a 
llatinoamèrica amb l’anomenada 
teologia de l’alliberació. 

Amb una Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Montbui ben cu-
rulla, Josep Maria Pujol va pre-
sentar al llicenciat en teologia i 
psicologia José Maria Vigil, impul-
sor juntament amb Pere Casaldáli-
ga de l’Agenda llatinoamericana 
Mundial, una bona eina de treball 
i reflexió per a nombroses perso-
nes vinculades a aquest entorn. 
Vigil diu que va néixer dues ve-
gades, una a Espanya i l’altra a 
Nicaragua, perquè és allà on va 
reeixir veritablement en la seva 
nova identitat i fe.

La seva va ser una lúcida dis-
sertació sobre la història de la hu-
manitat i de les religions, marcant 
la diferència i complementarietat 
entre espiritualitat i religió, així 

com sobre el macro ecumenisme, 
és a dir, una visió molt més ampla 
de compartir les diferents formes 
i maneres de creure i practicar la 
religiositat dels pobles i de la gent.

De fet, el títol de la xerrada 
que el grup BAULA Comitè Òscar 
Romero de Santa Margarida de 
Montbui havia preparat tot aprofi-
tant que el coordinador d’aquesta 
Agenda Llatinoamericana era de 
visita per Catalunya convidat alho-
ra per l’associació Araguaia amb 
el Bisbe Casaldàliga no era altre 

que el títol de l’Agenda d’enguany 
“Quin Déu, quina religió?”.

José Maria Vigil va parlar 
a bastament de la finiquitat de 
la societat d’origen agrícola que 
durant segles ha condicionat la 
societat europea i que ara ja no 
són vàlids els mateixos valors de 
la tradició que han estat inamo-
vibles durant segles. Per això ha 
aprofundit en els nous conceptes 
de cos i esperit, de dos móns dife-
renciats a un sol ésser integrat i en 
evolució. Recentment, i conjunta-
ment amb Pere Casaldàliga, han 
publicat el llibre “Espiritualidad 
de la liberación”. Després d’haver 
estat uns dels pares de la teologia 
de l’alliberament, aprofundir en 
aquesta altra dimensió ha de ser, 
certament, una experiència ben 
interessant, i un privilegi haver-lo 
pogut veure i escoltar a Montbui.

maribelanoia@gmail.com

Igualada Comerç impulsa 
un curs de psicologia de 
vendes

Dilluns passat va acabar amb 
una nota molt alta el curs de 

psicologia de vendes, realitzat per 
Igualada Comerç. En total, uns 
18 comerciants van poder seguir 
durant uns dos mesos interessants 
i pràctics consells de diferents pro-
fessors, amb l’objectiu de conèixer 
les estratègies per vendre millor. 
L’interès va ser tal que l’entitat 

va haver de deixar fora de convo-
catòria molts interessats. Es veu 
com cada vegada més se sol·liciten 
cursos atípics, diferenciadors i que 
porten un valor afegit més ampli. 
Per aquest motiu, Igualada Comerç 
ja està preparant un nou curs, 
“Anglès especialitzat per al sector 
de la moda”. L’entitat publicarà 
la convocatòria en els propers dies.

Reeixida celebració del Dia Mundial de 
l’Activitat Física a Vilanova del Camí
Al llarg d’aquesta setmana la 

població vilanovina ha pogut 
participar de la celebració del Dia 
Mundial de l’Activitat Física. El 
Pla d’Activitat Física Esport i Salut 
del govern català va proposar als 
municipis adherir-se a la celebra-
ció del Dia Mundial de l’Activitat 
Física, a l’entorn del dia 6 d’abril, 
amb el lema Junts per una vida 
activa i feliç.

A Vilanova del Camí, les infer-
meres del CAP van organitzar una 
passejada pels entorns naturals del 
municipi que va aplegar una cin-
quantena de persones, entre les 
quals hi havia el grup d’activitat 
física de la gent gran. 

La sortida es va fer dilluns. 
Els caminaires van sortir des de 
l’ambulatori acompanyats per 3 
infermeres del CAP vilanoví, dues 
persones de l’Àrea d’Esports i el 
regidor de Medi Ambient, Francesc 
Viera. Plegades van fer un doble 

recorregut fins als Moletons, on 
es va fer una breu explicació del 
patrimoni cultural de Vilanova 
del Camí. Des d’allà un circuit més 
curt va portar un grup per la zo-
na d’horta cap al parc fluvial i un 
recorregut més llarg va enfilar un 
segon grup fins a la carena de la 
muntanya i el mirador.

El bon temps va acompanyar 
als participants d’aquesta cami-
nada, que va obrir la setmana de 

celebració entorn al Dia Mundial 
de l’Activitat Física.

D’altra banda, l’Àrea d’Esports 
ha fet una setmana de portes 
obertes a totes les activitats diri-
gides que ofereix l’ajuntament. Ha 
estat una iniciativa molt reeixida 
que ha convidat a la població a 
assistir lliurement a les classes de 
ioga, aeròbic, a les del programa 
Activa’t o del grup d’activitat física 
per a la gent gran. 

Montbui celebra el Dia 
Mundial de l’Activitat 
Física 

El Centre d’Atenció Primà-
ria (CAP) i l’ajuntament de 

Montbui van organitzar dues 
caminades populars per tal de 
commemorar el Dia Mundial de 
l’Activitat Física. Ambdues activi-

tats, van incloure passejades asse-
quibles. Una de les consignes del 
Dia Mundial de l’Activitat Física 
és la de realitzar activitat física 
de forma continuada per millorar 
l’estat de salut personal. 

Relleu de junta de l’AAVV Barri 
Bonavista de Vilanova
El passat 26 de març es va cele-

brar Assembla anual de socis, 
en la mateixa s’ha aprovat entre 
altres; el balanç econòmic del 
2010, el pressupost del 2011 i s’ha 
elegit una nova Junta.

La Junta sortint informa que 
gràcies a les reivindicacions dutes 
a terme per l’AA.VV. en els dos 
anys que ha durat el seu mandat, 
s’han aconseguit una sèrie de mi-
llores al barri: Adequació de les 

zones destinades a containers de 
deixalles. Parc C/ Narcís Monturi-
ol: Col·locació papereres, substi-
tuir arbres morts, arranjar la font 
i llum que no funcionaven, pin-
tat de porteries i canastres, segar 
l’herba, col·locar arena, retirar jocs 
en mal estat. Remodelació plaça 
Gertrudis Artigal: Col·locació de 
jocs infantil, bancs per seure, ar-
bres nous i reparació de la font. 
Pas elevat de vianants. Arreglar 
vorera aixecada al C/ Montserrat 
altura C/ Berenguer. Col·locar sol 
antilliscant a la cantonada entre C/ 
Montserrat i C/ Narcís Monturiol. 
Col·locació de bancs i papereres al 
C/ Sevilla. Adequació de la parada 
d’autobús i col·locació d’un banc.

Així mateix la Junta informa 
que encara queden temes pen-
dents de resoldre: La pista espor-
tiva del C/ Narcís Monturiol, quan 
plou l’aigua queda entollada varis 
dies i els nens no hi poden jugar, 

no s’ha reposat el mobiliari in-
fantil retirat en mal estat, una de 
les porteries està trencada. Al C/ 
Sevilla hi han dues senyal al mig 
de la vorera que impedeixen el 
pas dels vianants. Falta asfaltar un 
tram del C/ Ferran Miró. Falta una 
marquesina a la parada Bus del C/ 
Roger de Flor. Demanem un pas 
elevat a la cruïlla del C/Montserrat 
amb Roger de Flor. Accessos am-
bulatori: Arranjament de la vo-
rera entre C/ Copèrnic i C/ Ferran 
Núñez, falta un pas de vianants 
a la Crta. de la Pobla altura de 
Ferran Núñez. Adequació de la 
parada de la Hispano Igualadina 
direcció Barcelona, a la Crta. de la 
Pobla davant l’ambulatori.

La Junta recorda als veïns que 
l’AA.VV. organitza l’arròs de 1 de 
maig, la revetlla de Sant Joan i 
una excursió cultural.

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

Assemblea general de la UEA
El dia 28 de març va tenir lloc 

l’assemblea general anual de 
la Unió Empresarial de l’Anoia, on 
es va presentar la memòria d’ac-
tivitats i l’estat de comptes cor-
responents a l’any 2010 i també 
els projectes previstos per l’entitat 
per aquest any 2011.

Entre els nous projectes que 
s’endegaran destaquen les noves 
comissions d’autònoms i empre-
nedors de la UEA, l’ampliació del 
ventall d’oferta formativa, espe-
cialment pel que fa a la forma-
ció bonificada, amb organització 
d’activitats formatives a altres po-
blacions de la comarca i també 
es va presentar la campanya de 
fidelització i captació de nous so-
cis. Seguint la línia encetada, es 
treballarà en la captació d’inversi-
ons per a la comarca i els projectes 

que n’impulsin l’economia (com el 
Centre de Simulació o la Taula de 
Turisme de l’Anoia).

El president Ramon Felip, la 
secretària tècnica de la UEA Xussi 
Muñoz, i el tresorer Bernat Vilar-
rubias, van presentar uns resultats 
de l’entitat totalment satisfactoris, 
el que demostra que la UEA és una 
entitat activa a la vegada que van 
llançar un missatge d’optimisme 
de cara al futur, ja que amb l’am-
pliació de la plantilla de la UEA 
s’espera augmentar els serveis i 
aconseguir nous projectes en be-
nefici de la comarca.
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Restaurant Santmagí

C/ Sant Magí, 58 (al costat de les escales mecàniques) - Igualada - Tel. 93 804 66 26

Dina al Jardí del
Restaurant Santmagí

Preu menú

13,80 €
iva inclòs

Celebrada la 19a Assemblea General 
d’ACTE a Montbui

Inici del curs de Perfeccionament de la 
conducció de vehicles pesants

Montbui va acollir el passat 
dissabte la 19a Assemblea 

General d’ACTE, l’Associació de 
Col·lectivitats del Tèxtil Europeu. 
L’assemblea, que es va celebrar 
a la Sala d’Actes del Centre Cívic 
La Vinícola va comptar amb una 
setantena de delegats d’aquesta 
associació, en representació de 
diferents països membres com ara 
Espanya, França, Bèlgica, Croà-
cia, Macedònia, Itàlia, Polònia i 
Portugal. 

L’alcalde de Montbui i presi-
dent sortint d’ACTE Teo Romero 
va ser l’encarregat de presentar 
l’acte, tot recordant “la impor-
tància que suposa tancar el meu 
cicle com a president d’ACTE rea-
litzant aquesta assemblea general 
a Montbui”. 

Durant l’Assemblea es va pas-
sar balanç a les diferents propos-
tes i projectes duts a terme per 
ACTE durant el darrer any. Teo Ro-
mero va recordar que “ACTE té un 
important paper com a lobby. Re-
ivindiquem l’ADN industrial d’Eu-
ropa i comptem amb més de 100 
socis de vuit països diferents”. El 
fins ara president d’ACTE, que va 
exercir com a amfitrió de la troba-
da, va enviar un discurs optimis-
ta als industrials i empresaris del 
sector textil europeu. Romero va 
assenyalar que “la gran fàbrica del 

món, que és la Xina, cada vegada 
surt més cara. Allà hi ha augments 
de sous d’un 20 i un 30 per cent 
anual, i el cost del transport dels 
productes cada vegada és més car 
per l’augment del preu del petroli. 
Aquest procés farà que cada vega-
da sigui més car produir allà i això 
ens obre noves oportunitats a la 
indústria europea”. 

Un dels punts més destacats de 
l’Assemblea General d’ACTE va ser 
l’anunci del canvi de presidència a 
la institució, ara càrrec passarà a 
mans de representants de la Co-
munitat Urbana de Lille (França), 
encapçalada per Martine Aubry.

Cal destacar que a l’Assemblea 
General d’ACTE hi van ser presents 
diferents personalitats de l’àm-
bit econòmic, social i polític de la 

comarca de l’Anoia. La trobada 
va ser finançada íntegrament per 
fons d’ACTE i va obligar a adap-
tar un petit espai dins la mateixa 
sala per tal de poder coordinar 
un sistema de traducció simultà-
nia per afavorir l’entesa entre els 
coneixements. La Vinícola, en el 
llibre sobre el 20à aniversari d’AC-
TE

Coincidint amb el 20è aniver-
sari d’ACTE divendres passat va 
tenir lloc la presentació pública 
del llibre commemoratiu del 20è 
Aniversari d’ACTE. Aquest llibre 
inclou un apartat especial dedicat 
a La Vinícola de Montbui com a 
exemple de bones pràctiques en la 
reconversió d’una fàbrica moder-
nista i transformada en usos per a 
la comunitat. 

El dimecres 23 de març va inici-
ar-se, a l’aula d’autoaprenen-

tatge d’Ignova Ocupació, l’acció 
formativa de Perfeccionament de 
la conducció de vehicles pesants 
organitzada per l’Ajuntament 
d’Igualada en el marc del Projecte 
Anoia Activa, amb un total de 15 
participants, i que finalitzarà al 
mes de maig.

Amb els objectius de desenvo-
lupar les habilitats d’anticipació a 
situacions adverses, identificació 
de factors de risc, anàlisi de situa-
cions, així com el control i gestió 
de l’espai de seguretat i prendre 
consciència del risc de la conducció 
en un vehicle de gran tonatge i de 
la responsabilitat del conductor 
per tal d’evitar accidents, el curs 

està destinat a personal professio-
nal en la conducció de transports 
pesants, matèries perilloses i trans-
port sanitari.

Es tracta d’una formació total-
ment innovadora, tant pels con-
tinguts com per la metodologia, ja 
que combina la formació presen-
cial al centre d’Ignova Ocupació, 

la formació a distància i les pràc-
tiques que es realitzaran al Circuit 
del Parcmotor de Castellolí. 

El curs, que té una durada to-
tal de 100 hores: 92 hores de for-
mació teòrica-pràctica i 8 hores de 
pràctiques, aposta per millorar les 
competències professionals, de ba-
se i les transversals de les persones 
assistents a l’acció de perfecciona-
ment de la conducció de vehicles 
pesants.

El projecte Anoia Activa està 
liderat per l’Ajuntament d’Iguala-
da i el Consell Comarcal de l’Ano-
ia i està subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya en el 
marc del Projecte “Treball a les 7 
Comarques” i cofinançat pel Fons 
Social Europeu.

L’Aula-Escola de Dansa, a 
la XV Temporada de Ballet 
del Poble Nou

Aquest darrer cap de setmana 
s’ha celebrat al Centre Moral 

i Cultural del Poble Nou la XV 
Temporada de Ballet, en la que 
ha participat L’Aula-Escola de Dan-
sa d’Igualada, a més d’altres enti-
tats d’ensenyament del ballet de 
diferents llocs de Catalunya i una 
d’Andorra, i que s’ha desenvolupat 
al llarg del divendres, amb l’acte 
inaugural, dissabte i diumenge a 
la tarda.

L’Aula-Escola de Dansa d’Igua-
lada, que dirigeix Ma Dolors 
Climent, va estar especialment in-
vitada a l’acte inaugural, on les 
alumnes més grans van presen-
tar un total de cinc coreografies, 
“Horitzó”, “Roxanne”, “La Reja”, 
“Massh” i “Festa Hindú”, totes 
molt ben interpretades i acollides 
per forts aplaudiments del públic 
que omplia totalment el teatre.

El diumenge l’escola de ballet 
igualadina va tornar a ser present 
en la gala final, en la qual s’oferia 
un homenatge a la ballarina i co-
reògrafa Isabel Porcar, actual pre-
sidenta de l’Associació d’Escoles 
de Dansa de Catalunya. Les alum-
nes mitjanes de l’Aula van presen-
tar les coreografies “Arlequins” 
i “Festa Hindú”, aquesta darrera 
original del mestre Joan Sánchez i 
que formarà part de la gala que es 
prepara per al festival de cloenda 
de curs de l’entitat.

En les tres gales presentades, el 
local de la popular barriada barce-
lonesa va enregistrar un ple total i 
representa un èxit més per al crea-
dor d’aquestes jornades, el mestre 
coreògraf Carles Ibáñez, amb l’aval 
de 15 anys d’organització.

Alumnes mitjanes de l’Aula presentant “Arlequins” en la mitja marató de dansa 
del Poblenou.

Compromís de promoció 
del mercat de Sant Hilari 

L’Associació de Comerciants del 
Mercat de Sant Hilari i l’Ajun-

tament de Vilanova del Camí han 
renovat el conveni de col.labora-
ció amb la finalitat de continuar 
promocionant el mercat munici-
pal. Aquest dilluns, la signatura 
del conveni 2011 va anar a càrrec 
de l’alcalde Joan Vich, el regidor 
de Promoció Econòmica Ricard 
Torras i la presidenta de l’Asso-
ciació de Comerciants del Mer-
cat de Sant Hilari, Alícia Lanuza, 
assistits per la secretària, Cristina 
Farrés.

Per mitjà del conveni, l’associ-
ació de comerciants es compromet 
a realitzar un mínim de campanyes 
encaminades a la promoció i ani-
mació del mercat. Així, entre altres 
accions, els comerciants tornaran a 
repetir iniciatives tan consolidades 
com el Bon dia! Esmorzem, El mer-
cat et regala una flor, la sardinada 
popular de la Festa Major o el ser-
vei d’Educoteca. 

Una de les principals finalitats 
de l’Associació de Comerciants del 
Mercat de Sant Hilari és desenvo-
lupar totes aquelles actuacions i 
iniciatives que tendeixen a aug-
mentar el grau de qualificació i 
competitivitat del mercat, així com 
la seva projecció cap a l’exterior. 

Ahir dimecres va comença una 
nova edició de la campanya “Un 
berenar saludable”, en el seu se-
gon any, que vol conscienciar la 
població de la importància d’una 
bona alimentació. La presidenta 
del mercat, Alícia Lanuza, va ex-
plicar que la diferència respecte 
al Bon dia! Esmorzem és que està 
oberta a tothom. Així, tots els di-
mecres i divendres, de 5 a 6 de 
la tarda, s’instal.larà una parada 
davant del mercat per oferir una 
proposta de berenar saludable: 
entrepà d’embotit, un suc o aigua, 
per només 1 euro. La campanya 
s’allargarà fins a finals del curs es-
colar. 
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Guanyadors del 6è concurs de dibuix 
infantil a les escoles “Surt a veure els 
Tres Tombs”
El dia 15 de març, els membres 

del jurat del 6è concurs de 
dibuix infantil a les escoles “Surt 
a veure els Tres Tombs”, format 
per: Carles Costa, Gerard Para-
dell, Montse Argelich, Sandra 
Paradell, Elisabet Pons, Lídia Rica 
i Ma Teresa Costa, va decidir, per 
unanimitat, premiar els escolars 
següents:

P3: Irene Corral (Escola Pia). 
P4: Dunia Haddouchy (P. Ramon 
Castelltort). P5: Marc Vidal (Esco-
làpies). 1r EP: Alba Ribalta (Ma-
ristes). 2n EP: Ivan Pache (Monal-
co). 3r EP: Quim Xifré (Maristes). 
4t EP: Alba Pelfort (Emili Vallès). 

5è EP: Arnau Pinto (Jesús Maria). 
6è EP: Marcel Planell (Mare del 
Diví Pastor). Especial “Collage”: 
Jana Puig - 2n (Mowgli). Especial 
“Enagrama”: Guillem Ribas - 2n 
(Monalco). Especial “El cavall”: Ia 
Prats - 3r (Garcia Fossas). Especial 

“Composició original”: Oriol Vall 
- 5è (Maristes).

L’entrega de premis s’efectua-
rà el proper dia 9 d’abril a les 12 
del migdia, a la sala de la Biblio-
teca Central de Cal Font. L’exposi-
ció dels dibuixos participants, més 
d’un centenar (un per cada curs 
de cada escola) s’efectuarà de l’1 
al 9 d’abril, també a la Sala de la 
Biblioteca Central. S’ha de fer es-
ment que han estat 14 les escoles 
participants i que tots els alumnes 
de les escoles han participat en 
aquest concurs, triant els profes-
sors un dibuix de cada curs, entre 
els quals s’han triat els premiats.

Agraïment de l’Ajuntament d’Òdena 
per la feina feta
El 18 de març es va fer l’acte 

d’agraïment a la bona feina del 
grup d’agents forestals i dels de 
pintura que han treballat durant 
dos mesos a Òdena. L’acte se cele-
brà al Saló de plens de l’Ajunta-
ment, on l’alcalde Francisco Gui-
sado els va donar les gràcies en 
persona, com també ho va fer la 
regidora de medi ambient Anna 
M. Garcia. 

Per una banda, els deu alum-
nes del mòdul de pintura de la ter-
cera Casa d’Oficis de la Mancomu-
nitat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena han realitzat tasques en 
l’interior del cementiri municipal, 
mobiliari infantil, les pistes de les 
escoles, manteniment de bancs i 
mobiliari urbà. Pel que fa als deu 

alumnes del mòdul d’agent fores-
tal medi ambiental, han finalitzat 
les tasques assignades a les zones 
de Puig Rabat, retirant arbres mal-
mesos per la neu i el vent, i han se-
leccionat i aclarit les espècies d’ar-
bustos per reduir la inflamabilitat 

del sotabosc. A més, la brancada 
s’ha triturat per tal d’augmentar 
la matèria orgànica del sòl, i s’ha 
intentat respectar i promoure alzi-
nes i roures, espècies minoritàries 
en aquest bosc.

Sortida a Castell D’Aro
El passat 23 de març, un grup 

de 60 sòcies de les Dones de les 
tardes dels dimecres vam anar a 
Santa Cristina d’Aro per visitar la 
Casa Màgica, on s’exposen autò-
mats, pòsters, aparells de màgia 
de diferents èpoques, pintures, 
baralles de cartes, tarots, llibres, 
objectes curiosos i fotografies. 
Important col.lecció màgica reco-
pilada per l’il.lusionista internaci-
onal Xevi durant la seva llarga tra-
jectoria artística pel món. Després 
de la visita al museu, en Xevi ens 
va oferir uns trucs de màgia molt 
divertits als jardins.

Tot seguit ens vam dirigir a 
Castell d’Aro per visitar el Museu 
de la Nina; a la planta baixa vam 
trobar nines de tot el món fetes 
amb diversos materials i comple-

ments, destacant la nina de cartró 
coneguda com la Pepa. A la planta 
superior hi ha les nines més an-
tigues i de gran valor museístic, 
que mostren la seva evolució amb 
diferents materials i acabats.

Seguí un passeig pel poble, al 
voltant del castell de Benedormi-
ens, l’església de Santa Maria i els 

indrets on es representa el pesse-
bre vivent més antic de Catalunya. 
I després cap al restaurant, on ens 
esperava un bon dinar i també una 
estona de música i un animat ball.

J. Gassó
Dones de les tardes dels 

dimecres

Barón Rojo a Igualada   
Diumenge passat Armando de 

Castro, guitarrista del conjunt 
històric de rock Barón Rojo, va fer 
una “masterclass” de guitarra a 
Igualada. La sessió va tenir lloc als 
bucs d’assaig So Lògic, amb la par-
ticipació dels alumnes del projecte 
Akords d’Èxit Hard, organitzat per 
Pol Sánchez i Anna Singla, de l’es-
cola de música Akords.

El guitarrista de renom inter-
nacional va entretenir el públic 
amb explicacions i demostracions 
de com es fa una cançó de rock i 

va acabar la sessió amb una actu-
ació espontània en directe. Tot se-
guit, els alumnes van fer les seves 
fotos de record i, finalment, l’Ar-

mando va fer una gravació d’un 
solo de guitarra que apareixerà 
en el cd del projecte de propera 
edició. 

Pol Sánchez i Armando de Castro, durant la gravació. FOTO: Peter Coates.

L’últim concert del 
Festival d’Orgue va tenir 
un marcat accent català

L’últim concert del XVIII Festival 
Internacional d’Orgue d’Igua-

lada es va celebrar el passat diu-
menge 3 d’abril a la basílica de 
Santa Maria. Va anar a càrrec de 
l’organista terrassenc Joan Casals i 
del Cor Artesenc, de la vila d’Artés, 
dirigit per Pere Soldevila. Les 
obres interpretades també van ser 
d’autors catalans, amb una única 
excepció. Els acurats comentaris 
els va fer Antoni Miranda, i Jordi 
Balsells i Josep Aguilera van ser els 
responsables de les imatges de la 
pantalla del presbiteri.

Joan Casals és, des del 1965, 
organista titular i responsable mu-
sical de la S.E. Catedral Basílica del 
Sant Esperit de Terrassa, ara en 
qualitat d’emèrit, i professor emè-
rit de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Ha acompanyat moltes 
vegades l’Escolania de Montserrat 
i també el Cor Artesenc, amb el 
qual va actuar l’any passat a la 
mateixa basílica de Santa Maria, 
en un Concert de Quaresma for-
mat per obres de Narcís Casanovas 
i de Mn. Valentí Miserachs, el gran 
músic anoienc tan conegut a la 
nostra ciutat. El Cor Artesenc, fun-
dat el 1980 per Pere Soldevila, que 
en continua essent el director, ha 
realitzat molts concerts, sobretot 
de música religiosa, tant al nostre 
país com a Itàlia, Alemanya i l’an-
tiga Iugoslàvia.

En el concert es van anar al-
ternant les obres amb orgue sol i 
les obres on també hi intervenia 
el cor. Va començar amb Fanta-
sia cromàtica, Rosa mística i Turris 
Davidica del sacerdot gironí Camil 
Geis (1902-1986) per a orgue sol. 
Va continuar amb Kyrie, Sanctus, 
Benedictus i Agnus Dei de la Mis-
sa Te rogamus Domine del músic 
italià Delfino Thermignon (1861-
1944), en una adaptació per a cor 
i orgue de Mn. Valentí Miserachs, 
que va ser un dels grans prota-
gonistes del concert, ja que s’hi 
van interpretar moltes obres seves; 
encara que sabem que li hauria 
agradat ser-hi present, això no va 
ser possible perquè el proper mes 
de maig s’estrenarà una composi-
ció sobre “El dubte d’Iborra” i ara 
s’està en plena fase d’assaigs. Es va 
continuar amb Lauda Sion Salvato-
re, per a cor i orgue, Piccola Suite 
Catalana, per a orgue sol, i Himne 
als màrtirs i Jubilate Deo, per a cor 
i orgue, de Mn. Valentí.

Un canvi important d’estil es 
va propiciar amb Retablo de Inven-
ciones para órgano, del professor 
Jordi Alcaraz (1945-1985), organis-
ta català que va morir quan tenia 
poc més de 40 anys, ja que es trac-
ta d’una obra de joventut d’aquest 
mestre on es va deixar influir per 

les tendències dodecafòniques. A 
continuació vam tornar a escoltar 
les veus del Cor Artesenc en les 
obres de Mn. Valentí Miserachs, 
Laudate Dominum, Oració (per a 
orgue sol) i O filii et filiae. De Fre-
deric Mompou (1893-1987) vam 
escoltar la composició per a orgue 
sol Pastoral (Cançó i dansa núm. 
15). L’última obra del programa 
va ser Regina coeli de Mn. Valentí 
Miserachs, que van interpretar el 
cor i l’organista.

El públic va ser molt nombrós 
i va gaudir moltíssim amb aquest 
concert que ens va fer sentir dos 
dels millors instruments musicals: 
l’orgue, que comença ja a ser molt 
conegut i apreciat pels igualadins, 
i la veu humana en forma de cor 
mixt. Al final del concert el pú-
blic aplaudí generosament. Això 
va propiciar que hi haguessin en-
cara dues intervencions més, la de 
l’orgue sol amb un petit Coral de 
Nadal de J.S. Bach (1685-1750), i la 
de l’orgue i el cor, aquesta vegada 
situat al presbiteri, amb Al·leluia 
del monjo montserratí P. Gregori 
Estrada (1918). Joan Casals i Pere 
Soldevila van ser obsequiats per 
la regidora de Cultura i Festes de 
l’Ajuntament de la ciutat, Maria 
Enrich, i felicitats efusivament per 
molta gent.  

Amb aquesta actuació va fina-
litzar el XVIII Festival Internacional 
d’Orgue que tant prestigi dóna 
a Igualada per l’alta qualitat de 
tots els concerts. Esperem que el 
seu director artístic, Joan Paradell i 
Solé, segueixi treballant per oferir-
nos-en, l’any que ve, la 19a edició. 
Sabem que és un esforç conside-
rable per part de l’Ajuntament, 
però estem segurs que ho tornarà 
a fer possible, ja que la ciutat ho 
demana i ho mereix: ho ha de-
mostrat amb la gran assistència 
que hi ha hagut a tots els concerts 
d’enguany.

Maria Dalmases

Josep M. Mas, Maria Enric, Pere Soldevilla, Joan Casals i Antoni Miranda
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El ramat de Can Casellas col.labora en 
la prevenció d’incendis als boscos de 
l’Anoia
L’Ajuntament de Bellprat, el 

Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural i la granja Can Case-
llas han arribat a un acord per tal 
que una part del ramat de cabres i 
ovelles de la granja pasturi als bos-
cos públics de la comarca, en con-
cret a la forest pública propietat 
de l’Ajuntament de Bellprat “Bosc 
i Pany, Coma i Costa de Xoliu - CUP 
B-64” i a la forest patrimonial “Els 
Segarresos CUP - 59” del municipi 
de Sta. Maria de Miralles propietat 
de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest acord, inclòs al conve-
ni establert entre la Generalitat, 
la Caixa i la FECOC (Federació de 
Ramaders de Catalunya) perme-
trà, mantenir de forma general i 
en un nivell adient, la càrrega de 
biomassa forestal dels esmentats 

boscos i en concret afavorirà el 
manteniment de les zones estra-
tègiques definides pel control dels 
grans incendis forestals. 

La ramaderia extensiva té una 
gran importància en l’actualitat, 
ja que a més de la seva funció en 
la col.laboració davant el control 
d’incendis forestals, proporciona 

un aliment proteínic de gran qua-
litat natural i suma esforços en 
la millora de l’economia rural de 
forma directa (derivada de la seva 
activitat de producció) i de forma 
indirecta a l’ajudar en la persistèn-
cia dels boscos i en la qualitat i di-
versitat dels seus productes (fusta, 
oci, millora ambiental, etc.) .

Subvenció del Pla 
de Concertació de la 
Diputació a tres municipis 
anoiencs
La Diputació de Barcelona, en 

el marc del Pla de Concertació 
de la institució, continua donant 
suport a les inversions locals amb 
noves actuacions per import de 
4,1 milions d’euros per a projectes 
d’inversió en els àmbits de millora 
de l’espai públic, polítiques locals 
de comerç i equipaments muni-
cipals a les comarques de l’Alt 
Penedès, Anoia, Bages, Barcelonès, 
Garraf, Osona, Vallès Occidental i 
Vallès Oriental. 

Pel que fa a la comarca de 
l’Anoia, l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui, que im-
pulsa la urbanització del marge 
dret del riu Anoia, rebrà 668.000 
euros; l’Ajuntament dels Prats de 
Rei rebrà una dotació de 150.000 
euros per a la urbanització de di-
ferents carrers del centre de la po-
blació, mentre que l’Ajuntament 

d’Igualada rep 500.000 euros per 
a l’arranjament del parc de l’accés 
est i 300.000 euros per a la supres-
sió de barreres arquitectòniques 
del passeig Verdaguer. 

El Pla té com a objectiu con-
tribuir al desenvolupament d’ac-
tuacions de qualitat a partir de la 
satisfacció de les necessitats ex-
pressades pels ens locals i es confi-
gura com a una important font de 
finançament de les inversions mu-
nicipals en infraestructures i equi-
paments. La Diputació garanteix 
així la continuïtat de les polítiques 
municipals basades en la inversió 
en equipaments i infraestructures 
locals prioritàries i contribueix a 
la suficiència de recursos a l’abast 
dels municipis per poder donar 
resposta a les agudes necessitats 
socials i col.lectives. 

Els Moixiganguers descarreguen el 
primer quatre de set amb 
agulla de la temporada
Els Moixiganguers d’Igualada 

actuaren diumenge passat a 
la plaça Pius XII, en la Diada de 
Primavera, conjuntament amb 
els Castellers de la Vila de Grà-
cia  de Barcelona i els Castellers de 
Badalona. En l’exhibició es pogué 
comprovar els progressos dels de 
la camisa morada, tota vegada que 
s’aconseguí per primera vegada al 
2011 el quatre de set amb l’agulla.

Després dels pilars de saluta-
ció, dos per parts dels igualadins 
i els graciencs, i un altre per part 
dels badalonins, els Moixiganguers 
optaren en primera ronda pel tres 
de set. La construcció fou descar-
regada amb facilitat  i rapidesa, 
tornant a fer-se evident que és un 
valor segur per als igualadins. En 
segona ronda arribaria el castell 
més important del programa igua-
ladí, doncs era el torn del quatre 
de set amb l’agulla. El castell pujà 

tranquil i ferm,  i el quatre era car-
regat amb facilitat. Posteriorment, 
es coronà el pilar, que tingué algu-
nes dificultats , però que finalment 
era descarregat davant l’alegria 
del públic congregat a la plaça. 

A la tercera ronda era el torn 
del quatre de set. El castell es car-
regà amb aparent tranquil·litat,  
i quant tot feia pensar que seria 
descarregat sense més dificultats, 
una despenjada en els pisos alts 
provocà que el castell es trenqués 
en dos temps, suposant aquest 
l’únic contratemps de l’exhibició. 
Per acomiadar-se, els Moixigan-
guers optaren per tres pilars de 
quatre simultanis.

Pel que fa a les altres colles 
participants, els Castellers de la 
Vila aconseguiren els millors re-
gistres de l’actuació. En primera 
ronda descarregaren el tres de set. 
A la segona ronda, arribaria el mi-

llor castell de l’actuació, el cinc de 
set, també superat amb solvència. 
A la tercera ronda farien el ma-
teix amb el quatre de set, tancant 
plaça amb un bonic pilar de cinc 
també descarregat.

Pel que fa als Castellers de 
Badalona, tan sols optaren pels 
castells de sis. Descarregaren el 
quatre de sis amb l’agulla, el tres 
de sis i el quatre de sis, cloent la 
seva actuació amb un pilar de qua-
tre, també descarregat.

Més de 200 arbres a la 
Festa de la Primavera de 
Piera
Fins a 216 arbres van omplir l’ac-

cés al torrent del Gall Mullat, 
just darrere l’ampli aparcament 
que hi ha en aquesta zona, en la 
primera Festa de la Primavera el 
passat 3 d’abril. 

Una trobada que va tenir una 
gran acollida i satisfacció per totes 
les parts que hi van participar. Es 
tractava d’una festa cívica orga-
nitzada pel Grup Medi Ambient 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Piera, on els protagonistes van ser 
els nens i nenes de la franja de 0 
a 3 anys, que van poder plantar 
un arbre amb l’ajuda de jardiners. 
A més, cada infant es va poder 
endur una pinça de record amb 
el número del seu arbre. Pròxima-
ment es posarà un plànol de com 
s’han distribuït els arbres per tal 

que cada nen pugui recordar el 
punt exacte on va plantar el seu. 
Un plànol que completarà l’espai 
anomenat “Parc del nadó”, en una 
experiència que s’espera repetir en 
altres punts del municipi.



12 MIRANT ENRERE 7 d’abril de 2011

A l’AUGA, a l’Ateneu, es 
parlà de ciència, moral i 
bioètica

Dilluns passat, al Teatre Munici-
pal de l’Ateneu, en l’aula dels 

dilluns d’AUGA, després de l’as-
semblea general ordinària, Magí 
Puig presentà els germans maris-
tes Lluís Serra i Llansana, Dr. en 
Psicologia, llicenciat en Teologia 
i Filologia i professor del depar-
tament de Moral a la facultat de 
Teologia de Catalunya, i el seu cosí 
germà, germà Ramon Llansana i 
Colom, Dr. en Biologia i director 
tècnic de l’Escola Universitària Car-
denal Cisneros d’Alcalá de Hena-
res. Ambdós donarien una lliçó a 
l’alumnat d’AUGA Anoia sobre el 
“Diàleg entre la ciència i la moral i 
qüestions de bioètica”.

Inicià la classe el germà Lluís 
Serra endinsant l’alumnat en el 
tema del diàleg entre la ciència i 
la moral contemplant les figures 
de la persona, la norma i les situ-
acions. Tot plegat ajudant-se de 
projeccions adients i clares. L’ètica 
aplicada a unes situacions en les 
quals, actualment, es tendeix a su-
primir la moral donant pas al: jo 
faig el que em sembla a mi. Si ad-
metem una norma amb tendència 
universal només caldria aplicar-la. 
D’aquí passà a l’ètica existencial  
formal i posà l’exemple de Jesús 
en aquelles cures fetes en dissabte 
i a més a més en la sinagoga. L’es-
càndol dels puritans fou notori. Pe-
rò... plantegem-nos-ho. Què faig? 
El curo? Què cal que prevalgui: la 
lletra? El fer el bé sigui el dia que 
sigui? Tenen de prevaldre els ritus? 
La Facultat s’inclina perquè el bé 
passi al davant. I esmentà unes 
quantes situacions comparant-les 
amb la sortida ètica de cadascu-
na d’elles alhora que anunciava 
a l’alumnat que el germà Ramon 
Serra ens donaria orientacions per 
tal de poder posicionar-nos da-
vant el diàleg transdisciplinar que 
plantegen els progressos científics. 
La tècnica actual ens permet fer 
moltíssimes coses, però... les po-
dem fer?

Ramon Serra, també ajudant-
se de projeccions adients, il·lustrà 
l’alumnat sobre les situacions que 
es plantegen durant i després de 

la fecundació i les subsegüents 
divisions una vegada fecundat 
l’òvul. La seva implantació a l’úter 
seguint el camí natural i el camí 
de la implantació després d’haver 
estat fecundat in vitro. Seguiren 
les cèl·lules mare. D’on provenen? 
Com es divideixen? Seguiren uns 
comentaris sobre els tubs d’assaig i 
la manera com es seleccionen, suc-
cionen i s’injecten. A partir d’aquí 
passà a fer veure a l’alumnat la 
diferència entre unes i altres ma-
neres d’obtenció de les cèl·lules 
mare i els possibles transplants en 
un proper futur i que ara són im-
possibles. Comentà la diferència 
entre potents, pluripotents i mul-
tipotents davant el fet que ja hi ha 
qui en vol guardar per a un futur. 
Èticament caldria plantejar-se si 
cal anar pel camí de les cèl·lules 
d’embrió o bé d’altre tipus, ja que 
en uns casos es rebutgen éssers 
vius i en altres no.

Seguiren unes projeccions i co-
mentaris de bessons univitel.lins, 
amb una sola placenta, i els de 
dues placentes amb les diferències 
de cada cas. Després els diferents 
tipus d’eliminació d’embrions, si-
gui per mitjà d’avortament natu-
ral o bé induït. Una interessant 
visió de les fecundacions in vitro i 
la selecció, amb el problema ètic 
corresponent de refús de la resta, 
quan es pretén implantar a l’úter 
un embrió amb cromosoma mani-
pulat. Tot plegat dins el que ja es 
coneix com la teràpia gènica.

A partir d’aquí seguiren pro-
jeccions de biotecnologia i clonaci-
ons i una explicació de com funci-
onen els cromosomes i l’ADN i les 
proteïnes. Tot plegat enginyeria 
genètica. Actualment, encara que 
està prohibit, es coneixen dues 
maneres diferents de clonar éssers 
humans.

El germà Lluís Serra tornà a 
prendre la paraula en el tram final 
de l’aula per parlar de 4 principis: 
1 - L’autonomia, o sigui el dret a 
decidir que té cada persona per 
si mateixa. 2 - La beneficència, o 
sigui el principi del bé de la perso-
na; i parlà dels possibles conflictes 
entre principis. 3 - El principi de 
maleficència, contraposat al de la 
beneficència; i posà uns exemples. 
4 - El principi de Justícia; i tam-
bé posà exemples, ja que poden 
existir costums o lleis que xoquin 
amb l’ètica. Cal dialogar molt, con-
clogué. Ens sobra ideologia i ens 
manca humanisme. I acabà par-
lant dels marcs jurídics dels estats, 
a vegades contraposats als drets 
humans i l’eliminació de tot el que 
atempti contra la genètica i l’ètica. 
No hi hagué col·loqui però sí molts 
aplaudiments.  

S.B.G.

ELS PETITS ANUNCIS

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

* ES FAN PETITS ARRANJAMENTS 
D’OBRA, fontaneria, jardineria, etc. 
Telèfon 619 74 00 49. 

* ES VEN CASA seminova de 300 
m2, en perfecte estat, al NUCLI 
ANTIC DE STA. MARGARIDA DE 
MONTBUI. Calefacció i aire acondi-
cionat a tota la casa. Piscina comu-
nitària. Telèfon 93 803 90 43 (ves-
pres) i 610 46 22 66.  

* EN VENDA SOLAR AL POBLE 
SEC, al c/ Tarragona. 7x26 m. Edi-
fi c. baixos i dos pisos i àtic. Cèntric. 
Telèfon 628 775 166.

* IDEAL ESTIU amb nens! VENC 
CASA amb garatge, pis i terreny, 
tot petitet, en un poblet molt tran-
quil. Aigua abundant, a 10 minuts 
de Santa Coloma. Tel. 93 803 01 24 
(contestador).

* ES LLOGA UN 3r PIS. Cèntric, 
gran, molt assolellat i amb vistes. 
4 hab. exteriors, galeria envid., 2 
trasters, bany, llar de foc. Semi-àtic 
però restaurat i pintat de nou. Finca 
i escala presentables. Comptadors 
d’alta. Preu: 330 euros/mes. Telèfon 
628 775 166.

* ES VENEN DOS EDREDONS. Mi-
des: 1,90 x 90 cm, en perfecte es-
tat. Interessats trucar al telèfon 93 
830 03 73

* EN VENDA BICICLETA de passeig 
per a noia. Preu: 80 euros. Telèfons 
647 111 823 - 804 26 21 (vespres).

* AUXILIAR DE REHABILITACIÓ 
cerca centres d’herbodietètica, fi -
sioteràpia, de dia per a gent gran... 
per a possible col.laboració en terà-
pies manuals. Zona Anoia. Telèfon 
628 068 532.

* LOCAL COMERCIAL de 65 m2, 
diàfan, amb terrassa de 14 m2 i la-
vabo amb dutxa, en venda o lloguer. 
Interessats/ades truqueu al telèfon 
639023365.

* VENC AMPLI PIS a la millor zona 
d’Igualada. Gran rebedor, 4 habita-
cions dobles exteriors, saló menja-
dor, cuina amb safareig, 2 balcons, 
2 lavabos i pàrquing. Preu: 299.000 
euros. Tel: 639023365.

* ES VENEN OUS de gallines cam-
peres. Telèfon 637 09 30 22.

* TRACTAMENT D’AIGÜES. Espe-
cialistes en tractaments d’aigües, 
manteniment de descalcifi cadores 
comunitat, subministrament de sal a 
6,50 euros/sac, 99,9% rica en sodi. 
Manteniment d’equips de bombes. 
PREUS IMBATIBLES. Comprovi-ho 
sense compromís. Telèfon 608 94 
99 66 (Joan).

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

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

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

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

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

* GRAN OFERTA DE SAL!! Especia-
listes en tractaments d’aigua i man-
teniments. Tipus:
- Pastilla Berisal de Navarra.
- Saldosa Navarra.
- Ametlla de Torremar. 
- Regina Ametlla, 99% rica en sodi. 
A 6’50 euros/sac de 25 kg, IVA in-
clòs. Transport gratuït. Tel. 608 949 
966 (Joan).

Reforç escolar
Anglès

Proves accés 
grau superior

Tel. 938034946 - 626082108
C: Prats de Rei, 3 - IGUALADA

L’Esbart Dansaire de Vilanova, amfitrió 
de la XXXII Roda d’Esbarts Catalònia
Diumenge passat, a Vilanova 

del Camí va tenir lloc una tro-
bada de tres esbarts dins el marc 
de la XXXII Roda d’Esbarts Cata-
lònia, i de la qual l’Esbart Dansai-
re Vilanova del Camí, en la seva 
secció infantil i juvenil, va ser-ne 
l’amfitrió i que va aplegar unes 
200 persones de públic i uns 60 
dansaires.

A les 12 del migdia, a la plaça 
del mercat, començava la trobada 
d’esbarts amb els grups: Esbart del 
Centre, Esbart Sant Martí de l’Ate-
neu Torrellenc, Agrupació Cultural 
i Dansaire Pla del Penedès i l’Esbart 
Dansaire Vilanova del Camí, que 
van fer gaudir el públic assistent 
amb les danses tradicionals cata-
lanes ofertes pels més menuts dels 
esbarts.Van ser moltes i variades 
les danses que es van poder veu-
re. L’esbart hi va participar amb el 

Punta i taló, el Xiriminimí, l’Hereu 
Riera i el Ball de Pastors.

Al finalitzar l’acte, la regidora 
de Cultura Francina Gabarró i l’al-
calde Joan Vich van fer entrega 
d’un trofeu de fusta en record de 
la trobada a cada un dels esbarts 
participants, donant així per fina-
litzat l’acte.

Una jornada en que, acompa-
nyats del sol, va fer de la plaça 
un gran teatre on veure-hi danses 
tradicionals catalanes. Des d’aquí 
donar les gràcies a tots i totes els 
que vau fer possible que aquest 
dia fos una realitat i un èxit.

L’Esbart Dansaire Vilanova 
del Camí

Sortides de l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada
El diumenge 3 d’abril, l’Antic 

Gremi de Traginers d’Iguala-
da participà als Tres Tombs dels 
Hostalets de Pierola amb quatre 
carruatges propietat de Magí 
Molas, Pere Pineda, Joan Sellés i 
família Costa. I també amb dife-
rents carros emblemàtics de l’en-
titat, com són el de paper, el de 
bocoi, el de bombers i un carro de 
pagès. 

Aquest proper diumenge, el 
gremi es dirigirà a Anglesola per 
tal de col·laborar en els Tres Tombs 
d’aquesta localitat. 

També cal destacar que el dia 
1 de maig es farà la cloenda dels 
Tres Tombs d’enguany a la ciutat 
de Valls, participant amb el carro 
de fogots i diferents carruatges. 
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Obre les portes d’Uni-
Her, un nou concepte de 
magatzem de pintures que 
et vindrà que ni pintat

Somriu!
Amb una revisió Opel de qualitat

arribaràs molt lluny

Després dels rigors de l’hivern, ara t’has d'assegurar que el teu Opel estigui en plena forma per gaudir 
del bon temps. A GARATGE MONTSERRAT sabem millor que ningú com deixar-te’l a punt. I com que et 
coneixem, també sabem què et fa falta.

tenim cura
del que fabriquem

Postvenda 
Opel

Fes la revisió de primavera i arriba més lluny 
pagant menys

Inspecció visual gratuïta de 22 punts*
Actualització de software gratuïta*
Descomptes de ns al  en vehicles de més de 4 anys**

El càlcul de l’antiguitat del vehicle es basa en la data 
de la primera matriculació. Descomptes vàlids 
només per a vehicles a partir de 4 anys. Descompte 
aplicable a totes les operacions de taller mecànic. 
Els accessoris i els pneumàtics no estan inclosos. 
L’oferta no és acumulable a altres promocions. 
Oferta vàlida fins al 31 de desembre de 2011.

**IVA inclòs. Promoció vàlida de l’1 de març al 15 
d’abril de 2011. L’oferta no és acumulable a altres 
promocions. Consulta les condicions i els reparadors 
autoritzats Opel adherits a www.opel.es. Bases 
dipositades davant de notari. Demana hora al teu 
reparador autoritzat Opel.

*

����������
��� �������

+ � ����
+ � ����
+ � ����
+ �����

���������
�� ������

��������� ����� ��
���������� �� ������ �������

� ����� �� 
�� ������� ��  RE ERS 

��� ����������� ��� � ���� 
����������� ��������� 

�������� �� ������ ������� �l�� 
im���� igual � su�e�i�� a  

������� ���������� �R�R
Avda. Catalunya, 10
08700 IGUALADA          

Tel.: 938 03 42 00
gmsa@gmsa.es

Els professionals i els aficio-
nats al bricolatge d’Igualada 

i la comarca de l’Anoia ja poden 
comptar amb un nou espai que, 
a partir d’ara, “pintarà molt en 
la seva vida”. Es tracta d’Uni-Her, 
un nou concepte de magatzem 
de pintures que ofereix els millors 
productes del mercat, professio-
nals i altament qualificats, a més 
d’un servei integral d’assessora-
ment, i amb la garantia d’un líder 
empresarial i sempre uns preus 
sense competència.

Podeu trobar Uni-Her a l’avin-
guda Montserrat, 7 d’Igualada, da-
vant la gasolinera del Mirasol, amb 
una àmplia oferta en revestiments 
decoratius, papers pintats, rodets, 
pinzells i complements, pintura en 
esprai, maquinària, tractaments 
per a fusta, solucions especials, dis-
solvents, massilles i pastes, etc. Tot 
amb productes de primeres mar-

ques com Dkor Decoración, Zenko, 
Crea Color o Zenkoplast, només 
així estem segurs que seguirem 
mereixent la teva confiança.

Sempre bons preus
A Uni-Her s’ofereixen els mi-

llors productes del mercat. Com-
prova-ho tu mateix: Blancomat 
pintura plàstica mate: 5 Kg. per 
4,90 euros. Zenkoplast massilla per 
allisar superficies rugoses i cobrir 
gota: 15 Kg. per 9,90 euros. Pintu-
ra antigoteres amb fibra (elàstica 
a l’aigua impermeabilitzant amb 
fibra de vidre per aplicar sobre 
terrasses, cobertes, teulades i mit-
janeres...): 15 L. per 39,40 euros 
(tots els preus inclouen l’IVA). Re-
corda: pintem molt a la teva vida.

Per a més comoditat, també 
podeu visitar la botiga online:
www.uni-her.com.

Una divertida i amena Desfilada aplega 
fins a 700 persones a Can Papasseit
Fins a 700 persones van gaudir, 

dissabte, de la 6a edició con-
secutiva de la Desfilada organit-
zada per l’Àrea de Promoció Eco-
nòmica amb la col.laboració de 
l’ACI (Associació del Comerç i la 
Indústria de Vilanova del Camí) i 
l’Escola de dansa “Artístic”, que 
va dur a terme el muntatge core-
ogràfic. Enguany el nombre de 
comerços participants ha estat 
de tretze: Joieia Díaz, Cristalleria 
Maria, Imagine, Perruqueria Look 
21, El Golafre, Gonzalo, Daycris, 
Punt d’Instal.lació Samy, Bodegas 
Gallardo, Sweet India, IT Anoia 
botiga d’informàtica, Galisteo i Cal 
Rubio. Cada comerç ha exposat 
els seus productes, com ara roba 
infantil, roba d’adult, joies, llami-
nadures, productes informàtics... 
També s’ha comptat amb la col.
laboració de Jara Art Floral, Viffer, 
Brillos de hadas i de Mary Kay, en 
el maquillatge de les models.

Per sobre la passarel.la de Can 
Papasseit van desfilar 69 models, 
tant adults com infants, presen-
tant els productes dels comerços i 
interpretant coreografies diverti-
des i plenes de llum.

Aquest any el fil temàtic con-
ductor de l’exhibició ha estat un 
conte de fades. La fada Elva, a qui 
donava vida la cantant vilanovi-
na Sheila Grados, acompanyada 
de dos follets trapelles, el Nix i 
la Failin, interpretats per Víctor 
Parra i Jéssica Fernández, arriben 
a Vilanova i van descobrint els cos-
tums i la forma de viure dels seus 
habitants. Així, a poc a poc, tasten 
nous aliments, coneixen eines per 
viure i es vesteixen amb la matei-
xa roba que els vilanovins. Aques-
ta escenificació va servir per anar 
presentant i descrivint els diferents 
productes que oferien els comer-
ços participants a la desfilada. En 

total 13 peces i una hora i quart 
de desfilada que, un any més, va 
fer les delícies del públic.

Van cloure l’acte l’alcalde Joan 
Vich i el regidor de Promoció Eco-
nòmica, Ricard Torras, amb els 
parlaments de felicitació a tots els 
participants per la bona feina rea-
litzada. 

Aquest projecte de dinamit-
zació comercial es porta a terme 
des de l’Àrea de Promoció Eco-
nòmica donant suport al comerç 
del municipi, facilitant un acte de 
promoció dels productes i/o serveis 
que aquests ofereixen en els seus 
establiments. 

Les farmàcies de Vilanova 
amb la campanya 
“Comparteix el seu somni”
Des de fa uns dies, les farmàcies 

de Vilanova del Camí, com la 
resta d’establiments adscrits al Col.
legi de Farmacèutics de Barcelona, 
col.laboren amb la campanya 
“Comparteix el seu somni”, actu-
ant de centre receptor de material 
ortoprotètic.

L’objectiu de la campanya és 
recollir material com cadires de 
rodes, crosses, caminadors i pròte-
sis de membres inferiors. Un cop 
reciclats, aquests elements són en-
viats a països en vies de desenvo-

lupament o afectats per conflictes 
bèl.lics.

Les persones interessades en 
col.laborar poden recollir més in-
formació a les farmàcies o poden 
donar i portar aquests materials 
al punt de missatgeria i transport 
urgent MRW més proper, o a l’As-
sociació d’Amputats Sant Jordi o 
a l’Institut Desvern. A més de les 
entitats i institucions esmentades, 
Intervida també participa en la 
campanya que té per eslògan “No-
saltres reciclem i ells caminen”.

Actuacions de la Capella de Música de 
la Tossa a Capellades i Sant Feliu de 
Llobregat

Diumenge passat, al migdia, es 
va celebrar una missa d’exè-

quies en record de mossèn Frede-
ric Ràfols, que va ser durant molts 
anys rector de la parròquia de San-
ta Maria de Capellades, on va dei-

xar un testimoni molt profund de 
fe i d’amor. Era un gran coneixe-
dor i apassionat de la música i l’art 
en general. La Capella de Música 
de la Tossa, que va ser convidada 
a participar amb els seus cants, 

va interpretar obres de Polifonia 
religiosa com “O esca viatorum” d’ 
Isaac Henrich (1450-1517) i “Tan-
tum Ergo” (XI) de Ch. H. Rinck i 
peces gregorianes de la “Missa de 
Angelis”, Ubi Caritas, Anima Chisti 
i, per finalitzar, la Salve gregoriana 
cistercenca.

A la tarda es va cantar el ma-
teix programa a la catedral de Sant 
Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. 
El bisbe Mn. Agustí Cortès va diri-
gir l’ofici en el qual un seminarista 
va rebre “L’Acceptació a les Ordres 
Sagrades”. Al finalitzar va agrair 
l’assistència de la coral i els va fe-
licitar, tot recordant que els cants 
ajuden a la pregària. Els fidels van 
aplaudir l’actuació.

Pots llegir-lo a internet: www.latossa.com
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El Centre de Recursos per a l’Ocupació 
de Calaf ja ha atès a més de 90 usuaris
Fa poques setmanes que va 

entrar en funcionament i jus-
tament dilluns, de la setmana pas-
sada, es va inaugurar, però el nou 
Centre de Recursos per a l’Ocu-
pació de Calaf ja treballa a bon 
ritme. De moment són 94 les per-
sones que s’han atès, i que han 
rebut o estan rebent atenció per-
sonalitzada i orientació laboral. A 
més, ja han començat els dos pri-
mers cursos destinats a persones 
a l’atur: el d’alfabetització digital 
per a aquelles persones que no 

tenen cap coneixement d’informà-
tica, i el taller de recerca intensiva 
de feina per als usuaris que sí que 
saben navegar per Internet.

Els assistents van poder veu-
re també els diversos espais del 
CRO, com són el Club de Feina, 
els despatxos on els tècnics ofe-
reixen atenció individual, l’aula 
TIC --equipada amb una quinzena 
d’ordinadors i una pissarra digital-
- o altres aules per a la formació. 

El CRO s’ha posat en mar-
xa gràcies a la línia ‘Treball al 
barri’, del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, un programa vinculat a 
la Llei de Barris.

Quasi 100 estudiants universitaris i de 
cicles formatius van rebre les beques 
municipals
El dissabte 26 de març va tenir 

lloc l’acte de lliurament de les 
beques als estudiants universitaris 
del municipi de Montbui i també 
a aquells que cursen estudis de 
Cicles Formatius. En aquesta ter-
cera convocatòria s’han beneficiat 
dels ajuts 99 alumnes, d’un total 
de 107 sol.licituds presentades. 

Cal destacar que en aquesta 
tercera convocatòria la mitjana 
dels ajuts per als universitaris ha 
estat d’uns 300 euros. Entre les 
tres convocatòries resoltes fins 
al moment s’hi ha destinat quasi 
100.000 euros. El nombre total de 

becats pel municipi arriba a 230. 
Cal recordar que a la primera con-
vocatòria es van donar 53 beques a 
universitaris, a la segona van rebre 

l’ajut 70 universitaris i 8 alumnes 
de cicles formatius i en aquesta el 
número ha pujat fins a 99.

Diumenge ple d’activitats per a l’Esbart 
Dansaire Vilanova del Camí 
El diumenge 27 de març, la 

secció infantil i juvenil de l’Es-
bart Dansaire Vilanova del Camí 
va actuar a la Múnia dins el marc 
de la XXXII Roda d’Esbarts Infan-
tils i Juvenils Catalònia. En aques-
ta trobada hi van ser presents el 
Casal Cultural Dansaires Manre-
sans de Manresa, Esbart Dansaire 
de Calafell, Esbart Dansaire de la 
Múnia i l’Esbart Dansaire Vilanova 
del Camí.

Degut a que el dia s’esperava 
amb alguna pluja, l’actuació es va 
fer en l’Ateneu del poble. L’esbart 
hi va participar amb un total de 4 
danses: Ball de Sant Ferriol, el Ro-
gle, el Xiriminimi i Ball de Pastors, 
totes elles molt ben interpretades. 

A la tarda van fer la seva apor-
tació en la 2a Trobada de Corals 
que es feia a Can Papasseit, amb 
el ball de l’Hereu Riera cantat per 
la Coral La Pregona de Vilanova 
del Camí.

El mateix diumenge, la sec-
ció del cos de dansa de l’Esbart 
Dansaire Vilanova del Camí era 
l’organitzador de la cloenda Roda 
Setvetes. Així a les 6 de la tarda, 

a l’Ateneu Igualadí, es van con-
gregar un total de 7 esbarts, per 
fer-hi un recital de danses. Van 
ser: Esbart Rocasagna de UCG de 
Gelida, Esbart Olesà de Olesa de 
Montesrrat, Grup Mediterrània de 
Sant Cugat del Vallès, Esbart Sant 
Genís de Taradell, Esbart Dansai-
re del Vallès del CSP de Terrassa, 
Esbart Egarenc del CCS de Terras-
sa i l’Esbart Dansaire Vilanova del 
Camí.

Va ser una vetllada on es van 
poder veure moltes danses tradi-
cionals catalanes i que van durar 
fins ben passades les 8 de la tarda.

Esbart Dansaire Vilanova del 
Camí

Geden encapçala la campanya 
“Coneix el teu riu”
Dins del programa d’educació 

ambiental que GEDEN, Grup 
d’Estudi i Difusió de l’Entorn Natu-
ral, porta a terme al llarg de l’any, 
aquest mes de març ha començat 
la campanya “Coneix el teu riu” 
que té per objectiu donar a conèi-
xer l’ecosistema d’un riu i el seu 
entorn. El taller té una durada 
d’unes 3 hores, i s’analitzen dife-
rents aspectes que permeten deter-
minar la qualitat ambiental d’un 
riu, així com la flora i la fauna de 
l’entorn. Tot això es treballa a tra-
vés d’un quadern de camp on els 
alumnes van anotant les diferents 
dades, mesures i observacions. 

Al llarg d’aquests dies ja han 
participat a l’activitat alumnes dels 

col.legis vilanovins Marta Mata i 
Joan Maragall i també de l’Escola 
de l’Ateneu d’Igualada.

En aquest recorregut els es-
colars hi ha descobert una gran 
varietat d’aus com el corb marí, 
bernat pescaire i fotja comú. En-
tre la vegetació se’ls va explicar 
les diferents espècies vegetals que 
trobàvem com l’àlber que van po-
der observar amb els seus aments, 
el freixe, l’alzina, entre altres, i les 
diferents plantes del jardí botànic 
de Vilanova del Camí. 

Aquesta activitat està oberta a 
totes les escoles, i va adreçada als 
alumnes des de 4art de primària 
fins a 1er d’ESO. Si algun centre 
educatiu hi està interessat o vol  

més informació pot contactar amb 
l’entitat a través de telèfon 600 
569 403 o del mail geden@geden.
es o visitar la pàgina web www.
geden.es.

Els dissabtes vine a sopar a 
Camaró i disfruta de la música en directe de 

L’ORQUESTRA AMATISTA i ara amb un altre 
integrant més com a cantant

Per reserves al tel. 93 801 41 66
Vine a Camaró i t’ho 
passaràs genial!!
Preu: 20 euros

Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km. 8,3 
La Torre de Claramunt / Capellades (al costat de la benzinera Petronor)

S’inicien les obres de 
restauració de l’església 
de Sant Pere del Vim
Fa una dies es van iniciar les 

obres de restauració de l’esglé-
sia romànica de Sant Pere del Vim, 
promogudes per l’Ajuntament 
de Veciana amb la col.laboració 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Dipu-
tació de Barcelona, el Bisbat de Vic 
i els veïns del poble de Sant Pere. 

Aquesta restauració integral 
del temple arriba després de molts 
anys d’espera  i diverses gestions 
entre les quals destaca la declara-
ció de l’edifici com a Bé Cultural 
d’Interès Local, l’any 2007. En la 
mateixa línia destaca la recupera-
ció de les pintures murals que hi 
ha a la volta de l’absis, les quals es 

van arranjar després de tres fases 
de restauració realitzades durant 
els anys 2001, 2006 i 2009. 

Amb aquestes obres, que 
s’estan realitzant aquests dies, es 
recuperarà finalment la bellesa 
d’aquesta joia del romànic llom-
bard del segle XI.

El Servei Escolta portat a 
les noves tecnologies
Ser escolta i estimar al Cau, és el 

que ha fet, que Oriol Planas i 
Miquel Gleyal, dos antics membres 
de l’Agrupament Escolta Jaume 
Caresmar i MaAntònia Salvà hagin 
volgut oferir un nou servei a l’en-
titat, desenvolupant altruistament 
la seva nova web.

Feia anys que el Cau necessita-
va d’un espai on comunicar-se amb 
els escoltes, poder-hi interactuar 
i tenir-hi material gràfic, sortides, 
trobades, etc… Pels pares també 
els hi és un lloc de trobada, per 
veure com els seus fills gaudeixen 
amb els caps.

Amb aquesta premisa, la web 
ha estat desenvolupada amb un 
munt d’utilitats que de forma molt 

intuïtiva es troben al web. Desde 
l’any 1970 fins a l’actualitat.

Una eina, que permet agluti-
nar dins la xarxa tota l’essència del 
Cau i saber millor què s’hi fa, qui-
na es la manera de ser, i promoure 
l’escoltisme.

Els creadors del web Oriol Pla-
nas i Miquel Gleyal, han treballat 
conjuntament en aquest projecte, 
moguts per la il.lusió de veure com 
el Cau es posa al dia. Oriol Planas 
ha desenvolupat tota la programa-
ció i la part tècnica del web, men-
tre que Miquel Gleyal, dissenyador 
igualadí, ha portat a terme tota 
la direcció d’art, l’arquitectura i la 
navegavilitat del site. http://www.
cauigualada.cat.

3a passejada “A cent cap 
als cent”
Gairebé 200 persones van parti-

cipar a la 3a passejada del cicle 
“A cent cap als cent” que aple-
ga els municipis de Vilanova del 
Camí, Castelldefels, Lliçà de Vall i 
Sabadell. La passejada es va fer el 
dimarts 22 de març a Lliçà de Vall i 
va aplegar uns 190 caminaires, una 
cinquantena de vilanovins. 

Plegats van fer un recorregut 
irregular, urbà i interurbà, d’uns 

7,8 km des de la Torre de Can Coll. 
A dalt de la muntanya els va ploure 
una mica, però el temps va aguan-
tar i la passejada va continuar fins 
al poliesportiu municipal, on es va 
fer el dinar i el ball de cloenda.

La quarta caminada serà a 
Sabadell el dimecres 13 d’abril i 
la cloenda del cicle de passejades 
2010-2011 està programada per a 
la setmana del 9 de maig.
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9 d’abril dia 
“UNDER”

Liquidació d’estocs home / dona

- 50 / 60 / 70%
C/ Caritat, 53  - IGUALADA (carrer paral.lel sota església Soledat) 

De 10 a 20 h.

Satisfacció per l’acollida de les activitats 
entorn al Dia Mundial de l’Aigua
Les activitats organitzades a 

Vilanova del Camí amb motiu 
del Dia Mundial de l’Aigua han 
tingut un seguiment força satis-
factori, segons el regidor de Medi 
Ambient, Francesc Viera.

Una vintena de persones van 
assistir el dia 22 a la xerrada sobre 
la gestió de l’aigua que es va fer 
a Can Papasseit. Lorenzo Correa, 
de l’Agència Catalana de l’Aigua 
va explicar el cicle de l’aigua, la 
problemàtica que planteja la seva 
escassetat i el mal ús que se’n fa a 
vegades. 

L’exposició sobre “Present i 
futur: l’aigua a Catalunya” que 
s’ha pogut veure fins dilluns pas-
sat a Can Papasseit ha estat tam-
bé molt comentada i força visi-
tada. La mostra es va inaugurar 
el dia 21 i consistia en un seguit 
de plafons amb documentació i 

explicacions pedagògiques, a més 
de donar a conèixer els principals 
reptes de la gestió de l’aigua i les 
inversions que s’estan realitzant 
per garantir l’abastament i la sos-
tenibilitat des de l’Administració 
de Catalunya.

Una altra de les iniciatives de 
la regidoria de Medi Ambient vila-
novina va ser la distribució de difu-
sors per a ús domèstic. Se n’havien 
encarregat uns 450 i van quedar 
del tot exhaurits, fins i tot va ha-
ver de limitar-se el lliurament per 
no quedar-se sense existència des 
dels primers dies.

D’altra banda, el dilluns 28, 
en la reunió del Consell de Medi 
Ambient es va presentar el pla di-
rector de la bicicleta encarregat 
i finançat per la Diputació i que 
mostra les possibilitats que ofe-
reix la trama urbana de Vilanova 

del Camí pels desplaçaments en 
bicicleta.

El consell va rebre informació 
també del procés per la implan-
tació del projecte mancomunat 
de bicicleta pública que podria 
està en funcionament passat l’es-
tiu, una vegada s’hagi adjudicat 
l’explotació del servei a una de les 
empreses especialitzades que op-
ten a aquesta adjudicació.

El projecte de bici pública, 
a l’estil del bicing, incorpora els 
municipis de Vilanova del Camí, 
Igualada i Montbui. En el cas de 
Vilanova, es van fixar tres punts 
on se situarien estacions de bici 
en una primera fase: a l’ajunta-
ment, a l’estació de ferrocarril i al 
mercat. En una segona fase se’n 
posarien al barri de la Pau i a Can 
Papasseit i més endavant a Can 
Muscons.

Mn. Josep Maria Mas ha participat a 
Madrid en un congrés sobre santedat
Mn. Josep Maria Mas, rector de 

la parròquia de la Sagrada 
Família d’Igualada i col.laborador 
d’aquest setmanari, Delegat Epis-
copal per a les Causes dels Sants 
del Bisbat de Vic, enviat pel Bisbe 
Romà Casanova, ha participat en 
el “Congreso de Santidad” que es 
va fer durant la setmana passada 
a Madrid, organitzat pel “Colegio 
Santísimo Sacramento”, regentat 
per les religioses fundades per la 
Mare Mª Emilia Riquelme, que està 
en procés de canonització. 

Per l’espaiós saló d’actes hi van 
anar passant els cursos de primà-
ria, ESO i batxillerat del col.legi 
--que té 800 alumnes-- i d’algun 
que altre de la capital d’Espanya, 
distribuïts programadament per 
dies i hores, i ponents especialistes 
en diferents infants, adolescents i 
joves dels segle XX amb fama de 
santedat en feien la corresponent 
presentació. 

La darrera sessió, dijous pas-
sat, va estar dedicada a la serventa 
de Déu Josefina Vilaseca i Alsina, 
presumpta màrtir de la puresa, i 
va ser confiada a Mn. Josep Maria, 
que és el vicepostulador de la seva 
causa de canonització. Un cente-

nar de nois i noies de 5è i 6è de 
primària van escoltar atentament 
la narració de la vida tan normal 
d’aquesta noieta d’Horta d’Avinyó 
(Bages), i els esgarrifosos fets que 
van demostrar la seva fe valen-
ta fins al punt de jugar-se la vida 
abans que pecar. Va ser tal l’im-

pacte que, després de l’exposició 
del mossèn, en el torn de pregun-
tes n’hi havia tantes que no n’hi 
hagué prou amb l’hora i mitja pre-
vista, deixant-ne vàries sense po-
der respondre i igualment quedà 
pendent la representació per part 
d’uns alumnes dels fets a partir 
del text del poeta igualadí Mn. 
Josep Maria Borràs, “Cel rogent”, 
que ha traduït al castellà el també 
igualadí Joan Vila.

L’escola valora molt positiva-
ment aquest congrés per l’interès 
demostrat per part dels alumnes i 
l’efecte positiu que ha tingut en la 
seva educació. 

C/ Sant Jordi 1
08700 IGUALADA
Tel. 93 803 29 51
Tel. 626 00 66 76

COMPRO OR
MÀXIMA COTITZACIÓ
PAGUEM A L’INSTANT

NO REGALEM DINERS! PAGUEM EL PREU JUST!
• OR VELL 

• OR MALMÈS 
• OR TRENCAT 

 • MONEDES • ETC.

Trobada de joves 
carmetans
El dissabte 26 de març es complí 

la cita anual de trobada dels 
joves carmetans. Des de la regido-
ria d’infància i joventut de l’Ajun-
tament de Carme i en col·laboració 
amb la tècnica de participació del 
Consell Comarcal es conduí la ses-
sió, en la qual els i les joves en 
grups de treball podien manifestar 
les seves preocupacions i les man-
cances que troben al municipi en 
diferents àmbits.

Fou una sessió participativa, 
oberta i comunicativa en la que 
els joves i els representants de 
les administracions es troben per 
compartir. El proper mes d’abril 
hi haurà la segona trobada, en la 

que es posaran de relleu les pro-
postes a aquestes qüestions.

En la mateixa trobada s’orga-
nitzà l’esquema d’activitats del cap 
de setmana jove, programat el 29 i 
30 d’abril i es començà a embastar 
la participació dels joves en la Fes-
ta Major del municipi.

La presentació del llibre 
“Òdena segles XVI i XVII” 
omplí el saló de plens 

El dissabte 18 de març es va cele-
brar al saló de plens de l’Ajun-

tament d’Òdena, ple de gom a 
gom, la presentació del llibre 
“Òdena segles XVI i XVII”, d’en 
Xavier Jorba i Serra. L’acte l’en-
capçalà l’alcalde Francisco Guisa-
do i seguidament passà el torn de 
paraula al creador del pròleg del 
llibre Valentí Gual Vilà (professor 
d’Història Moderna de la Univer-
sitat de Barcelona), qui va fer una 
dissecció de l’obra, composada 
d’11 capítols i 726 pàgines.

A l’acte hi van assistir perso-
nes d’arreu, també propietaris dels 
mateixos masos que van cedir do-
cumentació, regidors, la diputada 
al parlament Maria Senserrich i 
el president del Consell Comarcal 
Marc Castells, i tampoc no hi va 
faltar la pubilleta d’Òdena, Júlia 
Galarza.

Tal com va dir l’autor, aquest 
llibre ha estat el treball de 10 anys. 

El va presentar com a tesi doctoral 
i ha estat qualificat amb la màxi-
ma puntuació de Cum laud. Se-
guidament va parlar dels diferents 
aspectes que tracta el llibre: l’agri-
cultura, els testaments, els naixe-
ments, els diferents noms dels di-
ferents masos, la francofòbia, la 
violència, els bandolers.

Xavier Jorba també va agrair a 
les persones que li han facilitat la 
informació i també des d’on s’ha 
pogut fer el finançament: l’Aca-
dèmia Igualada i l’Ajuntament 
d’Òdena, amb qui es va signar un 
conveni. L’escriptor va signar els 
llibres que es van vendre durant la 
mateixa tarda a l’Ajuntament, que 
es van exhaurir, i va recordar que 
l’alcalde i la regidora de Cultura 
li van obrir de seguida les portes 
quan els va parlar del llibre. La ma-
teixa regidora, Anna M. Garcia, va 
ser l’encarregada de cloure l’acte.

Aquest dissabte 
Musicalaf: concert a 
l’Escola de Música
Per a aquest dissabte 9 d’abril, 

l’Escola de Música de Calaf ha 
organitzat un concert especial per 
celebrar la posada en marxa de les 
noves instal·lacions, que van ser 
inaugurades el passat 25 de març. 
El concert tindrà lloc a les 6 de la 
tarda a la sala d’actes de la nova 
Escola de Música, al carrer Mestre 
Manel Giralt, 4. 

En aquest espectacle, titulat 
Musicalaf, alumnes i professors 
interpretaran diverses peces rela-
cionades amb la vila. El concert és 
gratuït i obert a tothom. A més, 
es podran visitar les noves instal-
lacions de l’Escola durant el matí, 
en una jornada de portes obertes.
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Poesia Viva d’Igualada commemorà el 
Dia Mundial de la Poesia
Dissabte passat se celebrà al 

teatre de l’Aurora la sessió 
mensual de Poesia Viva d’Iguala-
da, en el transcurs de la qual es 
commemorà el Dia Mundial de 
la Poesia. Es féu una lectura en 
homenatge a Marta Pessarrodo-
na amb la col.laboració del Con-
sorci de Normalització Lingüística 
Montserrat. A la primera part hi 
hagué la Roda de Poetes, i a la 
tercera part l’actuació del Grup 
de Play-Back de l’Associació de la 
Gent Gran d’Igualada.

Roda de poetes i premi 
per a Marisa de la 
Torre

Adoració Aliberch obrí la vet-
llada amb la recitació de “La pri-
mavera” de Miquel Martí Pol. Tot 
seguit s’inicià la Roda de poetes, 
en que participaren amb poesies 
pròpies: Anna Banchs amb “Es-
clat de vida” (rec. Adoració Ali-
berch); Silveri Lecina amb “Cap-
vespre a Sant Pere d’Ordesa” (rec. 
M. Carme Miserachs); Enriqueta 
Pàmies amb “A la ciutat d’Igua-
lada”; Josep Pons amb “Janette” 
(rec. Jaume Ferrer); Rosa Rosich 
amb “Cant a la primavera” (rec. 
Adoració Aliberch); Enrich Sen-
serrich amb “La nova primavera”; 
Teresa Senserrich amb “Para ti”; 
Ramon Solé amb “Tsunami” (rec. 
M. Carme Miserachs); Marisa de la 
Torre amb “El camino del cielo”; i 
Berta Torres amb “Igualada” (rec. 
Josep M. Vilarrúbias). Pel que fa 
a poesies d’altres autors, es van 
llegir les següents: “La pàtria” 
d’Antoni Bori Fontestà, per Eulàlia 
Valls; “Les primeres orenetes” de 
Teresa Castellà, per Narcís Viarnés; 
“La vaca cega” de Joan Maragall 
i “Solo por hoy” d’autor desco-
negut, per Eusèbia Fanega; “Oda 
a Maria Rosa” d’Albert Borés per 
Montserrat Llopart. 

Per votació del públic s’atorgà 
el diploma i la ceràmica de Poe-
sia Viva d’Igualada a Marisa de la 
Torre. També hi hagué sorteig de 
llibres d’Antoni Canals, José An-
tonio Nieves, Irene Tarrés i Martí 
Noy Freixa.

Commemoració del Dia 
Mundial de la Poesia

A la segona part, el president 
de l’entitat Lleonard del Rio justi-
ficà l’adhesió a la commemoració 
del Dia Mundial de la Poesia i la 
dedicatòria a Marta Pessarrodo-
na. A continuació Oriol Torras, di-
namitzador del voluntariat de la 
llengua, explicà el funcionament 
de les parelles lingüístiques. Tot 
seguit es llegiren diversos tre-
balls de la poeta terrassenca a 
càrrec d’Adoració Aliberch, Núria 
Castelltort, M. Carme Miserachs 
i Valentí Marimon, de l’equip de 
rapsodes de Poesia Viva d’Iguala-
da, i de Karina Legunes de Mèxic 
i de Marco Monti d’Itàlia. Es lliurà 
un obsequi als rapsodes partici-
pants.

Actuació del Grup de 
Play-Back

Finalitzà la vetllada amb l’es-
perada actuació del Grup de Play-
Back de l’Associació de la Grant 
Gran d’Igualada que, presentats 
en to de bon humor per Lleonard 
del Rio, desenvolupà disset núme-
ros musicals. Una actuació rebuda 

amb simpatia per un públic àvid 
de passar-ho bé i que aplaudí la 
teatralització de les cançons de 
coneguts intèrprets. Ben estudi-
at dinamisme en la successió de 
les diferents peces del programa. 
Vestuari ric i variat. I molta sim-
patia i ganes d’agradar per part 
dels actuants. Un col.lectiu que en 
línies generals, i tenint en compte 
l’edat dels seus components, va fer 
una bona feina. Esmentem els seus 
noms: Pilar Benito, Tomàs Berzo-
sa, Carmen Fernández, Celestino 
Herrero, Jaume Jorba, Lluís Mas, 
Salvador Massana, Conxita Milian, 
Francesc Morera, Antònia Ortega, 
Magdalena Regordosa, Paco Ro-
mera, Gustau Rubio, Elena Segura, 
Ramona Solé, Eulàlia Valls, Pere 
Via i Enric Vives. El públic va sortir 
complagut de l’espectacle. 

Ceràmiques record per 
a tres col.laboradors

En acabar, Lleonard del Rio 
lliurà una ceràmica record de Po-
esia Viva d’Igualada al Grup de 
Play Back, que va recollir el direc-
tor Pere Via. També es lliuraren 
sengles ceràmiques record als col.
laboradors Núria Castelltort, M. 
Carme Miserachs i Valentí Mari-
mon.

Esmentem finalment que l’am-
bientació escenogràfica fou de 
Tomàs Berzosa i la il.luminació i 
control de so de Lluís Segura i Pere 
Pelfort.

Mes d’abril: Bitrac 
Dansa

Poesia Viva retornarà el proper 
mes d’abril a la seva data tradici-
onal del tercer dissabte de mes. 
Serà el dia 15. En aquesta ocasió 
s’oferirà l’espectacle “És temps de 
primavera” amb Bitrac Dansa, que 
presentarà un atractiu repertori, 
falcat amb poesies a càrrec dels 
rapsodes de Poesia Viva. En aca-
bar aquesta sessió es presentarà 
el llibre guanyador del XVI Premi 
de Poesia Joan Llacuna: “Ingènu-
ament protocol.lari” de Josep Fà-
brega Selva.

El director del Grup de Play-Back, Pere 
Via, rep de mans de Lleonard del Rio 
la ceràmica-record de Poesia Viva.

Notes informatives de l’església del 
Roser
Donatius del mes de 
febrer

Durant el passat mes de febrer 
s’han rebut els següents donatius 
destinats a equilibrar el pressupost 
de la millora de la teulada. Són 
els següents: Caixeta de l’esglé-
sia, 200 euros; donatiu, 165; M.V. 
20 + 20 euros; de loteria: 20,60 + 
55,20 + 4,50; LS 300; V 20; anònim, 
350; sobre anònim, 250; caixeta 

de l’església, 165; anònim 60. To-
tal: 1.930,30 euros. A tots, moltes 
gràcies.

Canvi i ampliació de la 
Comissió

S’ha procedit a la renovació 
de la comissió per a la conservació 
de l’església, formada per les se-
güents persones; Mn. Josep Aribau 
Riba, Ramon Franquesa Homedes, 
Joan Morros Pont, Joana Montiel 

Rojo i Maria Cuadras Queraltó. 
Agraïm els serveis prestats als ces-
sants i exhortem als nous membres 
a continuar el servei de la nostra 
església.

Noves actuacions
La Schola Cantorum d’Iguala-

da, en un gest que els caracteritza, 
s’ha ofert a donar un concert be-
nèfic, propi d’aquest temps Pas-
qual, per a contribuir a les despe-
ses extraordinàries amb motiu de 
refer la teulada de l’Església, to-
talment desinteressat amb entra-
da gratuïta i aportació voluntària. 
Està previst pel dia 10 d’abril a les 
6 de la tarda, a la mateixa església 
del Roser. No cal dir que felicitem 
la idea i agraïm la iniciativa. 

Finalment agraïm a l’Ajunta-
ment d’Igualada pel restabliment 
de la il.luminació del campanar 
que des de feia temps restava par-
cialment apagat.

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

Trobada de companys de 
treball d’Indústries Valls

El passat 25 de març es va cele-
brar una trobada de companys 

de treball d’Indústries Valls. Tot va 
començar quan, mirant fotogra-
fies, vam trobar-ne una de l’any 
1953, corresponent a un comiat de 
soltera d’una companya. Com sigui 
que se’ns va ocórrer fer una reunió 
per retrobar-nos, després de tants 
anys; la idea va ser ben acceptada 
per tothom, com ho prova el fet 
que va anar corrent la veu i final-
ment van participar en la trobada 
un total de 38 persones, tot i que 
hi va haver algú que, per falta de 
dades, no va ser informat, per la 
qual cosa preguem disculpes.

La reunió va transcórrer amb 
molta simpatia i alegria per part 
dels participants, que van cons-
tatar el desig de repetir en una 
altra ocasió. En acabar, i per tal 
de tenir un final feliç, per genti-
lesa de Marta Valls, presidenta de 
l’empresa Indústries Valls (que en 
visitar-la  ens va atendre molt bé), 
es va obsequiar amb uns mitjons a 
cadascun dels assistents, els quals 
van restar sorpresos i contents per 
aquest detall.

Grup d’antics treballadors 
d’Indústries Valls

El gust per la dansa

El Teatre Municipal L’Ateneu va 
acollir el divendres 25 de març 

una nova edició de l’activitat extra-
escolar “El gust per la dansa”, que 
figura en el calendari d’activitats 
que organitza el Departament 
d’Ensenyament de l’Ajuntament 
per als centres docents d’Iguala-
da i que va comptar amb la col-
laboració de l’Aula-Escola de Dan-
sa d’Igualada. La platea del teatre 
la van ocupar alumnes de tercer 
curs de primària de diferents cen-
tres escolars igualadins.

L’acte, dedicat a difondre el 
món de la dansa, va estar presen-
tat per alumnes de l’Aula, de for-
ma didàctica i entretinguda, i va 

servir per explicar als joves alum-
nes el que és el món de la dansa 
i els diferents estils que es poden 
practicar.

Així, els joves espectadors van 
poder veure els exercicis prelimi-
nars de cara a la preparació en 
barra, i quadres de ballet clàssic, 
de dansa moderna, contemporània 
o el clàssic espanyol, a més d’una 
demostració de gimnàstica rítmica. 
Tots els exercicis van ser seguits 
amb interès pels joves assistents a 
aquesta nova edició d’“El gust per 
la dansa”, i que van acollir amb 
forts aplaudiments tots i cada un 
dels números presentats sobre l’es-
cenari.

Dissabte 16 Abril
Horari: de 9 a 13 i de 15 a 19 hores
(8 hores lectives)
Adreçat a tota la població,
monitors i entrenadors esportius
majors de 18 anys INSCRIPCIONS

OBERTES FINS EL
8 D’ABRIL

www.creurojaanoia.org
Telf.: 93 803 07 89

Formació
CREU ROJA ANOIA
experiència i qualitat

CURS D.E.A 
Desfibril·lador Extern Automàtic
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Free-art, plat fort de la Fes-ta Jove de 
Vilanova del Camí
Fes-ta Jove, la versió actualitzada 

de la Setmana de la Joventut 
que organitza l’Àrea de Joventut 
de l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí tindrà el Free Art com a acte 
central d’aquest programa. Con-
sistirà en una mostra i exhibició al 
carrer de tot tipus d’expressions 
artístiques, els dies 9 i 10 d’abril.

S’inclouen arts plàstiques, te-
atrals, musicals, ball... A més hi 
haurà parades de venda de com-
plements i roba, menjar i beure. 
Es tracta d’una fira jove a través 
de la qual cadascú pot mostrar les 
seves aptituds i treball, participant 
d’aquesta primera edició del Free 
Art.

Tancat ja el període d’inscrip-
ció són moltes les varietats de cre-
ació artística que es podran ad-
mirar en un o altre moment del 
dia. Així, per exemple, a manera 
d’avanç, pel matí de dissabte hi 
haurà la creació d’una escultura 
per part d’Art Enzila amb l’artis-
ta Marilú Martínez; es mostraran 
plafons itinerants amb arts visu-
als, hi haurà participació de col.
lectius artístics de municipis veïns, 
com el Dip Creative Montbui, o 

poesia visual amb Dani Clemente 
o la participació dels alumnes del 
curs de dibuix artístic de l’Espai 
Jove, a més d’actuacions musicals 
i monologuistes. Durant la tarda 
i vespre, Marc Vera i 9 joves més 
conformen el LSD Skate System  
realitzant una exhibició de skate 
amb gravació d’imatges. A més hi 
haurà la confecció de grafittis que 
a falta de parets disponibles es 
crearan en plafons; també es farà 
la flashmob coordinada per Artís-
tic; una masterclass de balls llatins; 

una jam session oberta a  càrrec 
del grup Lumbre; exhibició de bre-
ak dance a càrrec d’especialistes 
de Vilanova del Camí i d’Olesa, i 
a la nit, a Can Papasseit, dj house 
music amb Gerard.

De cara al diumenge, hi ha 
programades també moltes altres 
activitats com ara l’actuació del 
grup de jazz-blues “Jazzing Z” o la 
coreografia de jazz contempora-
ni de Rebeca Cristóbal de l’Escola 
Artístic. L’Espai Jove oferirà un ver-
mut popular i alguns establiments 
trauran els seus productes al carrer 
per afegir-se a la manifestació de 
creativitat artística i arts diverses.

Per a més detalls, actuacions i 
horaris, cal consultar el web  www.
joventutvilanova.cat

L’organització compta ja amb 
diverses col.laboracions d’escoles, 
colles, artistes, músics, destacant 
la participació de l’escola Artístic, 
que amb motiu de l’aniversari del 
centre convoca a tothom qui li 
agradi ballar a la flashmob que es 
farà el dia 9, a la tarda, a la plaça 
del Mercat.

Tallers Montoliu
Taller Autoritzat Mercedes-Benz, Ctra. la Pobla, n. 205, 08788 Vilanova del Camí. Tel.: 93 806 04 79, Fax: 93 806 04 84, www.mercedes-benz.es

Si no es va conformar amb qualsevol vehicle, per què 

fer-ho amb qualsevol taller?
Sabem que el seu Mercedes-Benz és especial. 
Per això el nostre servei Postvenda Mercedes-Benz, 
també ho és. Així, en cada servei de manteniment, 
els nostres professionals li faran una revisió 

exhaustiva del seu vehicle, només a l’abast dels 
especialistes més qualifi cats, i utilitzant sempre 
Recanvis Originals Mercedes-Benz
www.mercedes-benz.es

Assaig de Caramelles a 
Capellades
Si teniu entre 3 i 16 anys i us 

agrada cantar, la coral Xeremell 
de Capellades us convida a cantar 
les caramelles del diumenge de 
Pasqua, que enguany serà el 24 
d’abril.

Per participar només cal assis-
tir als assaigs, que van començar 
dissabte passat dia 2 i seguiran el 
dissabte 16 i el dilluns 18 d’abril, 
de 6 a 7 de la tarda, al 1r pis de 
Cal Ponet.

Miquel Roca i Francesc 
Homs amb Marc Castells a 
Igualada
Avui dijous, 7 d’abril, Miquel 

Roca i Francesc Homs deba-
tran al voltant del moment pre-
sent de crisi, de les alternatives 
que s’hi poden trobar i de què 
pot fer una ciutat mitjana com 
Igualada per sortir-ne reforçada i 
superar les actuals problemàtiques 
d’atur, deslocalització d’empreses i 
manca d’oportunitats al territori. 
L’objectiu és donar algunes claus 
sobre com actuar per poder situar 
una ciutat de 40.000 habitants al 
grup capdavanter de ciutats de 
Catalunya.

L’acte, gratuït i obert al públic 
en general, tindrà lloc a l’Hotel 

Amèrica a 2/4 de 9 del vespre, i Ro-
ca i Homs conversaran amb Marc 
Castells, candidat de Convergència 
i Unió a l’Ajuntament de la ciutat. 

Presentació de la 
candidatura del PSC 
a Capellades
Demà divendres dia 8, a les 

19:30 h, tindrà lloc a la sala 
d’actes del Museu Molí Paperer de 
Capellades l’acte de presentació 
de la candidatura del PSC per a les 
properes eleccions municipals del 
22 de maig.

L’acte també comptarà amb 
la presència de Teo Romero, 1r 

secretari de la Federació del PSC a 
l’Anoia, Diputat Provincial i alcal-
de de Sta. Margarida de Montbui, 
i Laia Bonet, diputada del Parla-
ment de Catalunya i portaveu ad-
junta al Grup Parlamentari del PSC

unió comercial de
G A S O I L S

Distribució de gasoil 
per a la calefacció a domicili

Països Baixos, 12 
08700 IGUALADA

93 805 17 16
www.ucgsl.com 

e-mail: ucgasoils@ucgsl.com

Ara pot pagar el gasoil de
calefacció per mensualitats

evitant la feixuga despesa puntual en l’economia familiar 
que suposa omplir el dipòsit en un sol pagament.

Esculli el termini: 3 a 12 mesos.

Se necesita PERSONAL AUTÓNOMO con 
experiencia en REPARTO DE PAQUETERÍA. 

Con vehículo propio de 1.500 Kg de carga útil de la zona 
de Martorell y Olesa de Montserrat, y de 400 Kg de la 

zona de Manresa. 
Buenas condiciones. 

Tel. 93 289 39 92
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Aquest diumenge, consulta 
independentista a set municipis anoiencs
Diumenge vinent, dia 10 d’abril, 

tindrà lloc la darrera onada 
de consultres sobre la indepen-
dència de Catalunya. Pel que fa a 
la comarca de l’Anoia, estan cri-
dats a les urnes els municipis de 
Santa Margarida de Montbui i el 
Bruc, als que s’hi han afegit cinc 
municipis de l’Alta Segarra, on la 
Coordinadora Segarra Decideix 
ha promogut la consulta a Calaf, 
Calonge de Segarra, Castellfollit 
de Riubregós, Pujalt i Sant Pere 
Sallavinera.

Pel que fa a la jornada de vota-
ció d’aquest diumenge, a Montbui 
podran votar tots els majors de 16 
anys, independentment de la seva 
nacionalitat, si estan empadronats 
a Santa Margarida de Montbui i 
resideixen al Nucli Antic, la Mallo-
la, el Coll del Guix o les masies. El 
dissabte 9 d’abril també es podrà 
votar de 17’00 a 20’00 h a l’Ate-
neu. 

Al municipi del Bruc, el dissab-
te dia 9 es podrà votar de 10 a 
1 del matí i de 4 a 8 de la tarda 
a Can Casas, on al llarg de tot el 
dia tindrà lloc la Gran Festa de la 
Consulta, que començarà a les 10 
del matí amb activitats esportives; 
a les 12 es farà la projecció d’un 

vídeo, seguida d’una xerrada-col.
loqui; a les 5 de la tarda, activitats 
infantils i xocoltada; a 2/4 de 8 del 
vespre ballada de gegants i actua-
ció dels timbals del Bruc; a 2/4 de 
9, botifarrada popular, i cloenda a 
2/4 de 10 amb ball amenitzat pel 
grup “La Lloca” (acordió, viola i 
contrabaix). L’endemà diumenge 
el vot es recollirà a Can Casas, de 
10 a 13 i de 16 a 19 h. Paral.lela-
ment, durant la jornada electoral 
s’ha organitzat un seguit d’actes 
populars, com ara un curset “acce-
lerat” de sardanes per a totes les 
edats (a les 11’30 h), una ballada 
de sardanes (a les 13 h) i la projec-
ció d’una pel.lícula infantil (17 h).

Per la seva banda, la Coordina-
dora Segarra Decideix ha informat 
que diumenge cada poble dispo-
sarà d’un únic col·legi i una mesa 
electoral, amb horaris diferents 
a cada població. Així, a Calaf es 
podrà votar a l’institut Alexandre 
de Riquer, de 9 a 20h; a Calonge 
de Segarra al local social de Dus-
fort, de 13 a 17h; a Castellfollit 
de Riubregós al local social, de 10 
a 14h; a Pujalt, també al seu local 
social, de 10 a 14h, i a Sant Pere 
Sallavinera al local social de Sant 
Pere, de 12 a 17h. Els resultats de 

les votacions dels 5 municipis es 
faran públics el mateix diumenge 
a les 21 h a la plaça dels Arbres de 
Calaf. Així mateix, Ràdio Altiplà 
ha previst emetre un programa es-
pecial sobre les consultes a partir 
de les 20.30h, en que també s’hi 
anunciaran els resultats obtinguts 
als 5 municipis.

A més de les votacions, du-
rant tota la jornada es duran a 
terme un seguit d’activitats a la 
plaça dels Arbres de Calaf, que 
començaran a les 10 del matí amb 
un taller infantil (mural) a càrrec 
dels Escoltes; a les 12 del migdia, 
animació infantil amb l’espectacle 
“La Faràndula Guillem Roca”, de 
la Cia Sapastre; a la 1 del migdia, 
vermut i cultura popular amb els 
Geganters de Calaf i Bastoners 
d’Igualada; a 2/4 de 2, dinar po-
pular (tiquets a la venda al preu 
de 10 euros fins demà divendres 
a: Fitó, Gatells, Tock, Canet i Dus-
fort). Al llarg de la tarda hi haurà 
espectacles musicals amb: Trio Es-
pontani, Comandante Rock Trio i 
Naraina. Tot plegat per convertir 
la jornada en un acte polític però 
també cívic i lúdic.

Rècord de colles a Igualada
30 colles sardanistes i la Cobla Bellpuig, diumenge al pati de les 
Escolàpies

Aquest diumenge, a les 12 del 
migdia, tindrà lloc el 42è Con-

curs de Colles Sardanistes d’Igua-
lada, on hi prendran part un total 
de trenta colles sardanistes que 
abocaran tot el seu esforç per fer-
se valorar pel jurat. Per completar 
la jornada sardanista, a la tarda se 
celebrarà el 17è Concurs Individual 
de Sardanes Revesses a l’Audito-
ri de l’Escola Municipal de Músi-
ca. Tant al matí com a la tarda, la 
part musical anirà a càrrec de la 
Bellpuig Cobla.

Igualada, punt de 
partida del Territorial

A les 12:00h del migdia comen-
çarà una nova edició del Concurs 
de Colles, que enguany es traslla-
da al mes d’abril després de la re-
forma del calendari de competició 
que l’any passat va dur a terme 
la Unió de Colles Sardanistes. La 
cobla Bellpuig interpretarà 4 sar-
danes de concurs agrupades en 
dues rondes, la primera per a les 
colles que competeixen a la Terri-
torial de les Comarques Barcelo-
nines que ballaran Nit estelada, 
de Josep Saderra i Xamosa Roser, 
d’Enric Sans. Amb aquest concurs, 
Igualada deixarà inaugurat aquest 
campionat, en el que les colles 

buscaran accedir a les primeres po-
sicions per tal de poder participar 
en el Campionat de Catalunya que 
se celebra a partir del setembre. 
La segona ronda serà per les colles 
lliures, que ballaran Noves Arrels, 
d’Albert Taulé i Alba, de Jaume 
Roca Delpech. L’acte es tancarà 
amb la sardana de germanor La 
colla dels 16, de Francesc Mas Ros i 
la lectura de classificacions.

5 categories; 30 colles 
La presència de 30 colles en el 

concurs de diumenge és una xifra 
rècord en els darrers anys, on el 
còmput global se situava a l’entorn 
de les 20 formacions. D’aquestes 
30 colles, 18 competiran dins de 
la territorial de comarques barce-
lonines (4 alevines, 3 infantils, 2 
juvenils, 6 grans i 3 de veteranes) 

mentre que les altres 12 ho faran 
com a colles lliures. La nombrosa 
presència de colles en aquest se-
gon grup confirma el ressò que va 
tenir la celebració de la Final de 
Punts Lliures el passat 2010, així 
com la idoneïtat del mes d’abril 
per a la celebració del concurs, ja 
que aquestes colles, encara fora 
de campionat, aprofiten aquests 
mesos per escalfar motors. 

A la tarda, revesses
El Concurs Individual de Sarda-

nes Revesses, a la tarda, tornarà a 
acostar al públic igualadí la moda-
litat més desconeguda del món de 
la sardana. Els participants, a títol 
individual i asseguts, competiran 
entre ells per ser el màxim puntua-
dor de la jornada.

Per aconseguir-ho, hauran de 
resoldre (endevinar) el tiratge de 
cadascuna de les vuit sardanes re-
vesses interpretades i que, com el 
seu nom indica, el compositor ha 
intentat que siguin el més enre-
vessades possible. El guanyador 
absolut s’endurà el Trofeu Sardana 
d’Argent, elaborat i cedit per la 
Joieria Pons – Rambla i que al llarg 
dels anys ha anat fent-se un lloc 
d’honor entre els guardons desta-
cats del campionat.

Cartes - Gestió 
d’apartats de correus 

- Certifi cats - Bustiades - 
Publicitat direccionada

Avinguda Europa, 35 nau 10 
 Pol. Les Comes - Igualada 

Tel. 93 116 22 22 - info@mba.cat

Dijous vinent, taller de 
“Reporters del casc antic 
de Calaf”
Des del pla comunitari Barri 

Amunt, inscrit dins de la Llei 
de Barris de Calaf, s’ha organit-
zat un taller-acció sobre mitjans 
audiovisuals, que serà presentat el 
dijous 14 d’abril, a les 18.00 h, al 
Centre Cívic (C/ Xuriguera, 42).

L’artista i educadora Marta Ri-
cart presentarà el projecte, junt 
amb avis i àvies participants del 

projecte germà i encara en actiu 
“Avis reporters” de Solsona. Amb-
dós projectes, el planejat a Calaf 
i el ja desenvolupat a Solsona, te-
nen com a objectiu obrir processos 
d’aprenentatge-acció en fotogra-
fia i vídeo, tot desenvolupant re-
portatges sobre l’entorn del barri, 
la seva gent, les seves inquietuds, 
el seu passat, present i futur.

Calaf viurà diumenge 
una jornada dedicada a la 
gent gran
Prop de 200 persones participa-

ran, aquest diumenge, en la tra-
dicional Festa d’Homenatge a la 
Gent Gran de Calaf organitzada per 
l’Ajuntament. Es tracta d’una jor-
nada festiva i lúdica, dedicada ínte-
grament a les persones grans; un 
dia emotiu i intens que començarà 
a les 11.30 h amb la missa solemne 

cantada per la coral Ressons, que 
després oferirà un petit concert. A 
continuació, després de realitzar la 
fotografia de grup a la plaça Gran, 
els assistents es desplaçaran fins a la 
sala de festes Bogart, on tindrà lloc 
el dinar de germanor. Després del 
dinar hi haurà espectacle i, seguida-
ment, ball.

Cursos de formació de 
Cambra de Comerç 
La delegació a Igualada de Cam-

bra de Comerç de Barcelona, 
oferta pels propers mesos, els 
següents cursos de formació: Ges-
tió duanera,  “Cash-Flow Manage-
ment”. Controlant la liquiditat de 
l’empresa. Gestió administrativa 
de comerç exterior, Comptabili-
tat general.perfeccionament, Com 
optimitzar la gestió per processos 
i, El comercial negociador. Tanca-
ment de la venda.

Per a confirmar dates i horaris 
i inscripcions: Delegació a l’Anoia 
- Born, 5 baixos - 08700 Igualada 
- Tel.: 938 046 408 - A/e: igualada@
cambrabcn.org.

Tots aquests cursos són bonifi-
cables, a través del sistema de for-
mació continuada a l’empresa. La 
Cambra de Comerç de Barcelona 
gestiona la bonificació sense cap 
cost addicional.

Divendres de pregària la 
Sant Crist d’Igualada
Aquest proper divendres, i en 

ocasió del temps quaresmal, 
tindrà lloc una nova celebració dels 
Misereres al Sant Crist d’Igualada. 
A ¾ de 8 del vespre, a l’església del 
Roser: Miserere i Eucaristia presidi-
da pel provincial dels caputxins P. 

Jacint Duran. Les lectures i pregà-
ries aniran a càrrec dels grups Terç 
Orde i Comunitat Cristiana. Actuarà 
com a monitor dels cants, Florenci 
Oliva i acompanyarà a l’orgue Lluís 
Victori.

INGRID DE LA CAÑA BARRERA
El dia 10 d’abril farà 8 anys. 

Moltes felicitats
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No et pots 
vestir si
fas més 
de la talla 44?

Sí, a 
MODA 
SPORT

FABRICACIÓ PRÒPIA
CONJUNTS I 

VESTITS DE FESTA
des de 54,95 €

Florenci Valls, 89 
08700 IGUALADA
TEL. 93 804 00 08

La fira internacional MaqPaper obre 
portes del 13 al 15 d’abril
Dimecres vinent obrirà les seves 

portes MaqPaper, la fira inter-
nacional de subministradors per a 
la indústria de la cel.lulosa, paper 
i cartró ondulat que, del 13 al 
15 d’abril, acollirà el recinte firal 
de Cal Carner (c/ Dr. Pujadas, 83, 
Igualada). L’edició d’enguany és la 
setena, que se celebra amb caràc-
ter biennal, i compta amb l’orga-
nització de Fira d’Igualada, Unió 
Empresarial de l’Anoia i el Museu 
Molí Paperer de Capellades.

La presentació de MaqPaper 
als mitjans de comunicació es va 
fer dimarts passat a la seu de Fira 
d’Igualada, a càrrec del seu pre-
sident Pere Carles, el qual va re-
marcar el caràcter professional, 
comercial i tècnic del certamen, 
que aplega diversos expositors 
dels sectors de la maquinària, 
accessoris, vestidures, productes 
químics, tintes, tallers, enginyers, 
medi ambient, etc. Carles també 
va fer referència a les dades tèc-
niques del MaqPaper 2011, amb 
una superfície de 3.000 m2 per 
acollir un total de 49 expositors i 
55 estands, que representa un sig-
nificatiu augment respecte l’edició 
anterior, amb 43 expositors i 43 
estands, mentre que el nombre de 
marques representades és de 163. 
El pressupost de MaqPaper puja 
fins als 75.000 euros, aportats ínte-
grament pels expositors, sense cap 
cost per a Fira d’Igualada.

Paral.lelament s’han organit-
zat diversos actes, com ara confe-
rències tècniques, amb un atapeït 
programa de 16 ponències en tres 
dies (i fins i tot amb llista d’espe-
ra), a més de la visita i el sopar al 
Museu Molí Paperer de Capella-
des.

Carles va manifestar la seva 
satisfacció per la continuïtat del 
certamen, després de 14 anys, amb 
l’objectiu principal de promocionar 
un sector econòmic de la comarca, 
com és el del paper i les arts gràfi-
ques, que malgrat la crisi s’ha anat 
mantenint, tot fent una aposta 

per la inversió i el creixement. I va 
destacar que, després de plantejar 
la celebració de MaqPaper a em-
preses del sector, aquestes van res-
pondre positivament, superant fins 
i tot les xifres de la darrera edició. 
Pel que fa als visitants, un cop ate-
ses les sol.licituds d’invitacions i 
acreditacions mitjançant internet, 
les previsions també indiquen un 
augment en el nombre d’assistents 
al certamen.

Finalment, Pere Carles va ex-
plicar que des de Fira d’Igualada 
es farà una petició formal al Minis-
teri d’Indústria, Comerç i Turisme 
per tal de sol.licitar la declaració 
de MaqPaper com a Fira Interna-
cional, com de fet ja ho corrobora 
el lloc de procedència dels exposi-
tors, de diversos països europeus, 
tot i tenir representació al territo-
ri. Aquesta petició es presentarà 
un cop acabada la fira, per tal de 
poder-hi aportar les xifres registra-
des com a aval de la demanda.

Pel que fa al programa de 
Maqpaper, va explicar que la in-
auguració oficial serà el dimecres 
dia 13 a les 11 del matí, a càrrec 
d’una personalitat rellevant, en-
cara per confirmar. El dijous 14 es 
farà el sopar del sector al Museu 
Molí Paperer de Capellades, que 
comptarà amb l’assistència d’Enric 
Colet, Secretari General d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat.

La fira MaqPaper, en conve-
ni amb l’Ajuntament d’Iguala-

da, compta amb el suport, entre 
d’altres, del Consell Comarcal de 
l’Anoia i la Cambra de Comerç - 
Delegació a l’Anoia. Per això, en 
el decurs de la presentació, tam-
bé van intervenir els representant 
d’aquestes entitats. Així, per la 
Cambra, Josep Vallès va remarcar 
la importància de comptar amb 
una majoria d’expositors d’empre-
ses europees i va mostrar la seva 
satisfacció per les previsions d’aug-
ment d’expositors i assistents.

Josep Centelles, responsable 
de Promoció Econòmica del Con-
sell Comarcal, va remarcar dues 
qüestions: d’una banda, la pro-
posta d’oficialitzar la internacio-
nalització del certamen, i per altra 
el nivell dels conferenciants, de-
mostrant l’aspecte més tècnic de 
la Fira.

Va cloure l’acte Jordi Riba, res-
ponsable de l’Àrea de Coordinació 
i 2n Tinent d’Alcalde de l’Ajun-
tament d’Igualada, el qual posà 
èmfasi en el caràcter sectorial de 
MaqPaper a nivell de territori, així 
com el compromís de les entitats 
envers un sector arrelat a la comar-
ca, el del paper, que genera activi-
tat i ocupació. També va destacar 
l’esforç que suposa mantenir, en 
un món cada vegada més globa-
litzat, aquesta fira especialitzada a 
casa nostra, i el seu reconeixement 
a Fira d’Igualada pel caràcter in-
ternacional del certamen.

La Conca d’Òdena s’implica amb la 
Setmana de l’Energia Sostenible
La Mancomunitat de la Conca 

d’Òdena, formada pels munici-
pis d’Igualada, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui, 
Òdena, la Pobla de Claramunt, 
Jorba i Castellolí, ha organitzat un 
programa d’activitats a l’entorn de 
la Setmana de l’Energia Sostenible, 
que es desenvolupa durant aquest 
mes d’abril i primera setmana de 
maig. Aquest projecte s’emmarca 
en el programa de lluita contra el 
canvi climàtic a nivell europeu i té 
com a objectiu l’educació ambi-
ental en temes d’energies soste-
nibles, la sensibilització entre la 
població, els compromisos de la 
pròpia administració i la divulgació 
de les potencialitats de les energi-
es alternatives.

L’acte central del programa és 
la mostra del Festival Internacional 
de Cinema de Medi Ambient. El 
primer dels actes, que es va fer di-
marts al vespre a Montbui, va ser 
la projecció del documental “La 
lluita alimentària”.

A la Pobla de Claramunt avui 

dijous, a les 6 de la tarda, al Teatre 
Jardí, projecció de “Només una 
aigua”, pel.lícula que posa de ma-
nifest un món on l’aigua és delici-
osament abundant en alguns llocs 
i perillosament escasa en altres.

A Vilanova del Camí, dilluns vi-
nent a les 11 del matí tindrà lloc a 
Can Papasseit la representació tea-
tral de l’obra “Operació domèsti-
ca”, de la companyia Entresòl. Està 
adreçada als escolars i pretén sen-
sibilitzar els més petits sobre els 
hàbits més quotidians que poden 
contribuir a la sostenibilitat. 

A Òdena, dijous vinent dia 14, 
a 2/4 de 8 de la tarda a l’Espai Cul-

tural del nucli d’Òdena, es projec-
tarà la pel.lícula “Addictes al plàs-
tic”, un viatge global per a esbri-
nar allò que realment sabem sobre 
aquest material d’un miler d’usos, 
descobrint el seu llegat tòxic, així 
com els homes que es dediquen a 
netejar-ho. 

A Igualada, el mateix dijous 
14, el Museu de la Pell acollirà, a 
les 7 de la tarda, la projecció de la 
pel.lícula “Un mar canviant”, que 
tracta d’educar l’espectador sobre 
el què de ciència s’amaga darrera 
aquest món en ràpida transforma-
ció i cerca el seu compromís per a 
un canvi.

Vols treballar als Jutjats i ser funcionari 
de l’Administració de Justícia?

Prepara’t i ho aconseguiràs. 
Llarga experiència, classes a Igualada.
Informa’t als tels. 938034882 i 627474065

Concert de Quaresma amb 
la Schola Cantorum
La Schola Cantorum ha preparat 

per al proper diumenge dia 10, 
a les 6 de la tarda, un Concert de 
Quaresma que tindrà lloc a l’esglé-
sia del Roser d’Igualada.

És una aportació desinteressa-
da de la coral igualadina, per tal 

d’animar el públic assistent a col.
laborar amb el cost de les obres 
de reparació que han estat neces-
sàries i que queden pendents de 
liquidar. L’entrada és lliure i es des-
tinarà un lloc adient on cadascú 
podrà dipositar el seu donatiu.

Aquest diumenge, Festa 
de la Bicicleta de Montbui 
Aquest proper diumenge a par-

tir de 2/4 de 12 del migdia tin-
drà lloc la 16a Festa de la Bicicleta 
de Montbui, una activitat lúdico-
festiva que aplegarà els afeccio-
nats al ciclisme grans i petits, en 
una concentració-passejada pels 
carrers del municipi. Com a nove-
tat d’enguanya es canvia el lloc 
de concentració dels participants. 
L’espai MontMercat acollirà les 
activitats.

Entre 2/4 d’11 i ¼ de 12 del 
matí es podran fer les inscripcions. 
La sortida real de la prova es farà 

a 2/4 de 12. També es farà un petit 
circuit per als més menuts.

Hi haurà diferents premis: al 
participant més jove, al més gran, 
a la millor disfressa infantil, a la 
millor disfressa adulta, a la bicicle-
ta millor engalanada, la més an-
tiga, la més divertida i a l’entitat 
amb més participació (amb premis 
de 200 i de 100 euros).

L’organització anirà a càrrec de 
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament 
de Montbui, amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i Ma-
gatzems Faro.

Nou seminari de Gestió del Talent

El procés d’elaboració del 
dol en les organitzacions

L’Ajuntament d’Igualada i el 
Consell Comarcal de l’Ano-

ia han organitzat per al proper 
dijous 14 d’abril el seminari “El 
procés d’elaboració del dol en les 
organitzacions”, emmarcat en els  
Seminaris de Gestió del Talent dins 
el programa comarcal Anoia Acti-
va. En aquest seminari s’abordarà 
el procés del dol individual i col-
lectiu, tant en la societat, com en 
les organitzacions i es treballarà 
sobre experiències i casos reals. 
També es donaran idees i eines 
que ens puguin fer la vida més 
tranquil·la, més feliç i més inno-
vadora.

El seminari tindrà lloc el pro-
per dijous de 16:00 a 20:00 hores 
a IG-NOVA Empresa (Av. Mestre 
Muntaner, 86) i serà impartit per 
Santi López Villa, consultor de re-
cursos  humans i psicologia de les 
organitzacions i coach personal i 
professional.

Aquesta acció ha estat subven-
cionada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, en el marc del Projecte 
“Treball a les 7 comarques” i cofi-
nançada pel Fons Social Europeu.

Podeu consultar tota la infor-
mació detallada de cadascun dels 
seminaris a la pàgina web www.
gestiodeltalent.com, des d’on po-
dreu també formalitzar les vostres 
inscripcions.

VILARRUBIAS-MARTÍ
GABINET JURÍDIC

C/ Clavells, 10 bxs. IGUALADA
Tel. 93 803 11 10 - Fax 93 805 04 02

vilarrubiasmarti@icab.es

Elisenda Vilarrubias Lampreave
Amparo Martí Gimeno

ADVOCADES

SEPARACIONS I DIVORCIS
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PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

Recordatori Assemblea

Tal com informàvem la setmana anterior, aquest dissabte 9 d’abril tin-
drà lloc a l’Espai Cívic Centre, a les 20:30 h en primera convocatòria i a 

les 21:00 h la segona, l’Assemblea General Ordinària. Des de l’Agrupació 
Sardanista d’Igualada creiem que és un bon moment per compartir amb 
tots els socis el funcionament de l’entitat, intercanviar opinions, recollir 
propostes... així que us hi esperem a tots.

Concursos a la nostra ciutat aquest 
diumenge

Aquest diumenge 10 d’abril encetarem el calendari anual d’activitats 
amb un doble esdeveniment: el 42è Concurs de Colles Sardanistes, 

vàlid per al Campionat Territorial de les Comarques Barcelonines; tindrà 
lloc a les 12 del migdia, al pati del col·legi Mares Escolàpies. Per la tarda, 
a les 17:30 h, a l’Escola de Música es farà el 17è Concurs de Sardanes 
Revesses. Ambdós actes comptaran amb la presència de la Bellpuig Cobla. 

A causa de la celebració de la Mostra de Teatre aquest cap de set-
mana a la nostra ciutat, el concurs de colles tindrà lloc al pati del col·legi 
Escolàpies, i no a la plaça de Cal Font, que era el lloc inicialment previst. 
Esperem, tot i així, que el públic també tindrà una estona per gaudir de 
les ballades de les colles i escoltar les sardanes revesses, a més de veure 
els concursants intentant resoldre el tiratge de cada peça.   

    

Ballades de sardanes
Dissabte, 9 d’abril
Badalona, a la Pl. de Trafalgar, a les 6 de la tarda. Cobla, Baix 

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

del Llobregat.
Lleida, a la Pl. de Ricard Vinyes, a 2/4 de 7 de la tarda. Cobla, Munici-

pal de Lleida.
Sabadell, a la Pl. de la Sardana, a les 12 del migdia. Cobla, La Nova 

Vallès.
Diumenge, 10 d’abril
Badalona, a la Rambla, a les 12 del migdia. Cobla, Marinada.
Barcelona, al Pla de la Catedral, a ¼ de 12 del matí. Cobla, Rambles.
Barcelona, a la Pl. del Diamant de Gràcia, a les 12 del migdia. Cobla, 

Thermalenca.
Canet de Mar, a la Pl. del Mediterrani, a les 3 de la tarda. Cobla, Nova 

Germanor.
Cubelles, a la Pl. de la Vila, a les 12 del migdia. Cobla, Maricel.
L’Hospitalet de Llobregat, a la Pl. de l’Ajuntament, a 2/4 de 12 del 

matí. Cobla, Contemporània.
Sabadell, a la Pl. del Dr. Robert, a 2/4 de 7 de la tarda. Cobla, 

Sabadell.
Sant Cugat del Vallès, al Centre Cultural Valldoreix, a les 12 del mig-

dia. Cobla, Ciutat de Terrassa.
Viladecans, a la Pl. de la Sardana, a les 12 del migdia. Cobla, Baix 

Llobregat.

Aplecs
Diumenge, 10 d’abril
Barcelona, al Parc de l’Espanya Industrial de Sants, a 2/4 d’11 del matí 

i a 2/4 de 5 de la tarda, 24è Aplec de la Sardana. Concurs de colles impro-
visades. Cobles, La Selvatana, Mediterrània i La Principal del Llobregat.

Breda, a l’aparcament del Cercle Bredenc, a 2/4 d’11 del matí i a les 
4 de la tarda, 34è Aplec de la Sardana. Cobles, La Principal de La Bisbal, 
Jovenívola de Sabadell, La Bisbal Jove i La Flama de Farners.

Agrupació Sardanista d’Igualada
joaquimbacarditcabestany@gmail.com

Entrega dels Premis 
Igualada Recerca Jove
L’Escola d’Enginyeria d’Igualada 

(EEI), amb  el suport del Consor-
ci Escola Tècnica d’Igualada (CETI), 
del Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada (CECI), del Rotary Club 
d’Igualada, de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, de l’Ajuntament 
d’Igualada i el Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya farà entrega dels premis 
Igualada Recerca Jove 2011.

L’objectiu d’aquests premis, 
que enguany és la setena edició, 
és potenciar l’interès per la recerca 
dels alumnes de secundària, així 
com incentivar la tasca educativa 
que es duu a terme als centres de 
secundària.

L’acte tindrà lloc el proper di-
jous dia 14 d’abril a les 6 de la 
tarda a la sala d’actes de l’EEI.

Mostra col.lectiva Igualada Foto Bart a 
L’ou com balla
De l’11 d’abril a l’11 de maig, 

L’ou com balla Bart (a la place-
ta de la Kaserna d’Igualada) acolli-
rà l’exposició del col.lectiu Iguala-
da Foto Bart, presentada per Poc 
Zamora Llorach.

La inauguració tindrà lloc di-

lluns vinent, a les 8 del vespre, i 
estarà amenitzada amb un petit 
concert a càrrec de Mateu Piano 
Robles Veu. 

La mostra inclou “11 mirades 
lúcides per combatre la foscor”, 
amb obres de J. Valldaura, G. Poc, 

R. Enrich, P. Sabárich, J. Singla, D. 
Dàmaso, R. Vila, J. Balcells, P. Poch, 
M. Vila i A. Pons. Es tracta d’una 
iniciativa que neix amb esperit de 
continuïtat, dins la programació 
cultural de l’espai L’ou com balla 
d’Igualada.

El Parc fluvial, escenari de la Romería 
Virgen de los Hitos
Jornada festiva, diumenge a 

Vilanova, amb la celebració de la 
Romeria de la Virgen de los Hitos a 
la zona del Parc fluvial.

La celebració començarà amb 
la processó que sortirà a les 10 del 
matí des de l’església, tot portant 
la imatge de la verge. En arribar 
hi haurà esmorzar típic i activitats 

diverses com un concurs de ven-
talls i postres. A les 12 del migdia 
hi haurà la celebració de la missa 
cantada típicament extremenya i 
petita processó pels voltants. Se-
guidament actuació del grup co-
ral i de dansa “El sentir de una 
tierra”. Seguirà el dinar de píc-nic 
(cadascú se’l porta), i a partir de 

les 4 de la tarda es reprendran les 
actuacions musicals i de ball amb 
els representants de la Casa d’An-
dalusia de Capellades.

Dissabte a 2/4 de 8 del vespre, 
se celebrà una missa cantada a 
l’església de Sant Hilari i es treurà 
la imatge de la verge en processó 
pels carrers de la ciutat.

Capellades al Saló de Turisme de 
Montjuïc
Capellades serà present al Saló 

Internacional de Turisme de 
Catalunya 2011, a través de la 
Xarxa de Turisme Industrial de 
Catalunya (XATIC), a l’estand de 
Turisme de Catalunya (Montjuïc 
1- Palau 2). 

L’Ajuntament de Capellades 
pertany a la Xarxa de Turisme In-

dustrial de Catalunya, la XATIC, 
que és una associació de municipis 
que té per objectiu utilitzar el tu-
risme industrial, a través de visites 
a antics espais industrials museït-
zats i a empreses actualment en 
actiu, com a element dinamitza-
dor econòmic i cultural del seu ter-
ritori.

En aquest marc del SITC 2011, 
demà divendres 7 d’abril la XATIC 
farà la presentació d’una central 
de reserves online especialitzada 
en turisme indurstrial, que serà 
pionera i un projecte de referència 
en el sector. L’acte tindrà lloc a les 
11:30 al mateix estand de Turisme 
de Catalunya.

Tangus Quintet en concert
L’Auditori de Cal Figueres dels 

Hostalets de Pierola, serà diu-
menge vinent, l’escenari del con-
cert que oferirà la formació Tangus 
Quintet, amb un programa mono-
gràfic dedicat a Astor Piazzola.

Tangus Quintet és un dels 
grups de tango més destacats del 

panorama musical català actual. La 
íntima connexió entre els seus in-
tegrants, la seva riquesa tímbrica, 
gran sensibilitat, maduresa i capa-
citat emotiva fan de cada concert 
un esdeveniment únic destinat als 
sentits i l’emoció. Integrat pels mú-
sics Josep Vila, Andrea Chao, Marc 

Sambola, Gerard Alonso i Javier 
Fierro, el seu repertori es basa en 
la versió original de les obres per 
a bandoneó, violí, guitarra, piano i 
contrabaix del compositor argentí 
Astor Piazzolla.

El concert començarà a les 7 de 
la tarda i té un preu de cinc euros.

Marc Castells, convidat al Cafè digital
El proper Cafè digital sobre 

innovació i empresa de TICAno-
ia, previst pel dimarts dia 12, serà 
una continuació de l’iniciat la set-
mana passada, en la que es convi-
da un dels candidats igualadins de 

les properes eleccions municipals 
del 22 de maig.

L’objectiu d’aquesta trobada 
és que el convidat presenti les se-
ves propostes per a la capital de la 
comarca en l’àmbit de la innovació 

i les noves tecnologies.
Així el proper dels candidats 

és Marc Castells, de CiU; serà a les 
8,40h del matí a la seu de la UEA.
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