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A Igualada, Fira 
Reial de Pere III el 
Cerimoniós

Pàg. 19

Presentacions 
literàries: de Rafel 
Nadal, Gaspar 
Hernández i Jordi 
Enrich Hoja

Pàg. 18, 20 i 22

El XIIIè Torneig 
Casteller portarà 
1.700 castellers a 
Igualada

Pàg. 28

Festa disco anys 
60-80 al Foment de 
Piera

Pàg. 18

L’olímpica Laura 
Orgué competeix 
avui als 10 km. estil 
clàssic

Pàg. 32

Xerrada a 
Capellades: “Si 
Catalunya fos un 
Estat”

Pàg. 18

Amb AENA, plantada 
d’arbres a Jorba

Pàg. 22

L’Observatori de Pujalt, 10 
anys recollint dades

Aquesta setmana s’han complert deu anys des que a l’Observatori de 
Pujalt es van començar a prendre dades de forma oficial i continu-

ada; inicialment seria el seu fundador Ernest Guille qui va començar els 
registres, i ara té continuïtat gràcies a l’actual director Albert Borràs que 
ha convertit l’Observatori en un espai de referència on hi tenen cabuda 
nombroses activitats relacionades amb els fenòmens meteorològics i 
astronòmics.   Pàg. 10

El centre universitari 
va prenent forma

La futura Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI) que s’està construint al 
Pla de la Massa, va segons el calendari previst i de cara al proper curs 

escolar ja entrarà en funcionament. L’edifici ha rebut la certificació Classe 
A de màxima eficiència energètica i és que en la seva construcció s’està 
tenint molt en compte tots els sistemes d’aprofitament energètic que 
exigeix la normativa; des de l’orientació de la façana, als aïllaments o la 
instal·lació d’una caldera de biomassa.   Pàg. 5

Toni Bou trenca rècords al 
Palau Sant Jordi

Imparable, intractable, invencible? El pilot pierenc Toni Bou s’imposava 
al Trial indoor de Barcelona celebrat al Palau Sant Jordi i entra en la 

llegenda d’aquesta prova catalana superant el mític pilot Jordi Tarrés que 
comptava fins a set victòries; Bou en aquesta edició ha sumat la vuitena. 
La prova del Sant Jordi que formava part del Mundial, va ser seguida per 
onze mil espectadors entre els quals un grup de 400 aficionats pierencs a 
qui Bou va dedicar el triomf.   Pàg. 35

Avui 13 de febrer, 
data prevista per al 
desallotjament del Casal 
Interparroquial

S’estima que van ser prop de set-centes les persones que dissabte a la 
tarda van donar suport a la manifestació convocada en defensa de 

l’Espai pels Somnis, espai creat des de fa mig any al Casal Interparroquial 
del Passeig Verdaguer, i que avui dijous pot veure com arriba al seu final, 
ja que hi ha una ordre judicial de desallotjament dels ocupants.   Pàg. 15
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EL TEMPS A LA COMARCA
Albert Borràs i Gonzàlez

D’INTERÈS

FARMÀCIES DE TORN

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

Avui dijous, dia 13 de febrer: Secanell, Òdena, 84.
Dia 14: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 15: Bausili, Born, 23.
Dia 16: Miserachs, Rbla. Nova, 1 (9-22 h) i Casas 
Verdés, Soledat, 119 (22-9 h).
Dia 17: Del Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 18: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 19: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 20: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
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SOPAR - CARNESTOLTES
Dissabte nit - 1 de març

Reserva als telèfons 938 096 226 o 620 886 363 
o al nostre correu: info@ateneudetous.com

MENÚ
Còctel de Benvinguda 

Xarrup de cremós de calçots amb 
oli de romesco

Cullereta amb mus de samfaina i 
bacallà

Torradeta de sobrassada amb 
gratinat de mel

* * *
Timbal de foie micuit amb assortit 

de confitures, vinagreta de 
carquinyolis i pipes caramel·litzades

* * *
Daurada a la brasa amb escalivada, 
ceba caramel·litzada i patata al caliu

* * *
Pastís de tres xocolates amb fons 

de maduixa
* * *

Vi negre Cargol 
Cava Brut 

Cafè 

BALL amb CHARLY MUSIC

CONCURS DE DISFRESSES 
amb regals per a tots els disfressats

Preu: 19 €

Comencen amb interès les “Tertúlies del 
Casal del Passeig”
IGUALADA

Ja s’han iniciat les tertúlies del 
Casal del Passeig, que en el seu 

primer dia van comptar amb la 
presència del sotsdirector d’Equi-
paments Cívics i Activitats, Fran-
cesc Molina, de la Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunitària del 
Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Cata-
lunya, i també Laura Llanas, res-
ponsable, a més d’altres tècnics del 
centre.

Davant d’una nova experièn-
cia com és fer tertúlies, en què els 
assistents poden participar activa-
ment de tot el que es digui, es va 
creure oportú iniciar-les informant 
i comentant els “nous models 
d’equipaments”.

En Molina va dir que estava 
content de poder explicar que l’As-
sociació i l’Equip Tècnic havien de-
cidit fer el canvi, recordant que el 
nom surt d’una proposta de l’Asso-
ciació “Casal del Passeig”. Va voler 
fer una mica de història sobre el 
centres, anant al 1970 quan eren 
“El hogar del pensionista” i que 
ara equival a Serveis Socials de gent 
gran. Amb el traspàs a la Generali-
tat va canviar i que la societat s’ha-
via transformat, en especial les per-
sones grans, amb millor salut, més 
actius i nous espais de lleure. De fet 
deia que en els congressos de gent 
gran es va veure les necessitats i es 
va ajudar a crear les associacions, 
etc. Ara tenim tres generacions que 
conviuen: de més de 60, de més de 
70 i els molt grans, tots diferents. En 
el Congrés del 2002 es va aprovar 
que el casals s’haurien d’obrir més 
a la societat, però tota transforma-
ció requereix temps i la Generalitat 
ho ha anat fent poc a poc. Ara el 
tema intergeneracional s’activa i es 
promouen intercanvis amb adults, 
joves, etc. 

Deia que la Generalitat va veu-
re que a Igualada hi havia la neces-
sitat d’enderrocar el vell casal i fer-
ne un de nou, després de 4 anys 
hem arribat aquí i amb l’experièn-
cia d’haver estat quatre anys com-
partint vivències enriquidores amb 
l’equipament Cívic Montserrat, ara 
cal destacar la importància de la vi-
da interna i que amb el nou model 
l’Associació i l’Equip tècnic, han de 
marcar nous objectius i activitats. 
Cal anar fent sobre les demandes, 
com per exemple la informàtica, 
que és molt important. Recorda 
que calen voluntaris per fer cursos 
i compartir coneixements. També 
saber utilitzar millor els espais que 
ara tenim amb persones més joves.

Deia que les Tertúlies serveixen 
per fer discurs entre tots, creant 
un grup d’opinió, que és bo, però 
difícil. Laura Llanas va recordar 
el munt de coses que han passat 
en els 4 anys. Remarcà que estan 
oberts a escoltar opinions de mica 
en mica i que necessiten la gent. 
Diu que l’edifici agrada per la llum 
i els espais, però el més important 
és el que es fa dins. Fa uns anys la 
gent es veia més gran, els concep-
tes eren diferents, recorda els sofàs 
del Casal vell... Calia canviar l’estil 
i els horaris per obrir-lo a altres 

edats. Ens explica les curiositats 
dels nous cursos, qui i on s’apun-
ten. Es fa una proposta per parti-
cipar als cursos com “Vine amb un 
amic - 2x1”...

En Molina repassa què pensava 
de l’edifici, però ara acabat i ple el 
veu molt bé... com la Sala poliva-
lent de dalt... Aprofita per recalcar 
que la sala plena de jocs, sí, però 
és important fer-hi altres activitats 
i que hi participi tothom.

Es recomana que entre tots i 
totes expliquem què es fa al Ca-
sal. Lògicament es fan preguntes 
durant l’acte, però amb les expli-
cacions i la manera de fer del nou 
equipament, tampoc no hi va ha-
ver un gran debat, això passarà 
depenent dels temes que es pre-
sentin i es perdi la por a participar. 
La Laura va explicar les activitats i 
com s’estructura tot, i explicant el 
tema dels dos carnets, el d’Usuari 
de serveis per a la gent gran de la 
Generalitat i el de Soci de l’Associ-
ació de gent gran d’Igualada.

El subdirector ens va felicitar 
i encoratjar a treballar plegats i 
amb il·lusió... i com va dir l’Enric, 
“una persona es fa vella només 
quan perd la il·lusió”...

Tertúlies del Casal del Passeig

El Bisbalet, a la Festa Major de Pallejà
El diumenge 9 de febrer, la colla 

gegantera del Bisbalet va ser 
convidada, junt amb cinc colles 
més, a participar de la trobada 
gegantera que va tenir lloc a Palle-
jà en motiu de la seva Festa Major. 
Tot i que va fer una mica de fred, 
el temps va acompanyar i va per-
metre fer la cercavila, que va aca-
bar amb una ballada conjunta de 
totes les colles davant de l’ajunta-
ment.

Més de 40.000 euros de premi 
amb la Lotería Primitiva
IGUALADA

Al sorteig de la Lotería Primiti-
va celebrat el dia 8 de febrer hi va 
haver set butlletes encertants de 
Segona Categoria, una de les quals 
va ser validada al Punt de Venda 
núm. 12.060 d’Igualada, situat al 
passeig Mossèn Jacint Verdaguer, 
169.

Cada encertant de Segona Ca-
tegoria (5+C encerts) té un premi 
de: 40.436,97 euros.

El PSC-Anoia recolza Javi 
López al Parlament europeu

COMARCA

El PSC ha culminat aquest dissab-
te el seu procés d’eleccions pri-

màries per escollir el seu candidat 
a les pròximes eleccions europees, 
celebrant la jornada de votació. 
Així, a la comarca de l’Anoia es 
van disposar de 6 meses electo-
rals (a Igualada, Vilanova del Camí, 
Capellades, Piera, Masquefa i 
Cabrera d’Anoia), per tal de donar 
l’oportunitat de votar als prop de 
2.000 militants i simpatitzants de 
la comarca (i també aquells que 
no fossin de la comarca, ja que era 
permès el vot a qualsevol mesa). La 
jornada va resultar sense incidents.

Pel que fa a participació a ni-
vell comarcal, van exercir el seu 
vot un 7,6 % del cens de militants 
i simpatitzants, unes 152 perso-
nes, però si només ens fixem en 

militants el percentatge supera el 
25%. Pel que fa a resultats a la 
comarca, el candidat Javi López va 
obtenir el 72 % dels vots vàlids i la 
candidata Eliana Camps va obtenir 
el 28%; a nivell de Catalunya el re-
sultat és del 68% de vots per a Javi 
López i 32 % de vots per a Eliana 
Camps. 

En paraules de Teo Romero, 1r 
Secretari del PSC-Anoia, “Encara 
que hi ha qui ens vol fer desapa-
rèixer, els socialistes innovem i som 
els més demòcrates”, mostrant-se 
satisfet del procés i dels resultats. 
Cal recordar que des del PSC-Ano-
ia es continuarà fent feina sobre 
Europa els pròxims mesos, abans i 
després de les eleccions europees, 
ja que Europa ha de canviar per 
donar solucions als reptes de futur.

Caminada popular “Pedra, 
Tradició i Guerra Civil”

PUJALT

El diumenge 2 de febrer, des del 
Consorci per a la promoció de 

l’Alta Anoia, situat a Els Prats de 
Rei, es va organitzar una caminada 
amb sortida i retorn a Pujalt. 

La Caminada va començar a les 
08.30 del matí al davant de l’es-
glésia de Sant Andreu de Pujalt, 
i va tenir una molt bona acollida 
per part dels participants, unes 200 
persones van poder gaudir de les 
explicacions d’en Pere Tardà. Es 
van visitar dos magnífics exemples 

de viles closes medievals, Pujalt i 
l’Astor, amb bonics carrers estrets i 
precioses cases de pedra. 

El recorregut va començar i 
acabar a Pujalt. En arribar a Pujalt, 
com a cloenda de caminada es va 
visitar el Memorial de l’Exèrcit Po-
pular, recordant que l’any 1939 va 
acabar la Guerra Civil Espanyola i 
commemorant el seu 75è. Aniver-
sari. 

La propera caminada serà diu-
menge 2 de març, sota el títol de 
“Terra de Carbó”.
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La futura Escola d’Enginyeria comptarà amb la màxima certificació 
d’eficiència energètica 

IGUALADA

El futur edifici de l’Escola d’En-
ginyeria d’Igualada (EEI) que 

s’està construint actualment al Pla 
de la Massa, ja ha rebut la certi-
ficació Classe A de màxima efici-
ència energètica. Això, segons va 
explicar ahir el regidor d’Urbanis-
me i Mobilitat de l’Ajuntament, 
Jordi Pont, “s’ha aconseguit posant 
una especial sensibilitat en els sis-
temes de construcció i d’instal·laci-
ons, adoptant els estàndards més 
exigents de la normativa vigent”. 
En el disseny de l’escola universi-
tària han estat especialment con-
templats aspectes com ara l’ori-
entació de la façana, la utilització 
d’una estructura prefabricada, la 
millora en els aïllaments tèrmics i 
acústics, la millora en tancaments 
i finestres o la inclusió de sistemes 
de captació de llum solar per a la 
il·luminació interior. A més, tots 
els sistemes d’instal·lacions estan 
interconnectats per afavorir la 
recuperació energètica del mateix 

edifici i disposaran d’un sistema de 
control intel·ligent que regularan 
elements com poden ser la il·lu-
minació, les persianes i cortines, la 
climatització, la ventilació o l’ober-
tura i tancament de finestres dels 
despatxos. Aquesta qualificació A 
es veurà encara més reforçada amb 
la inclusió d’una nova caldera de 
biomassa per a la calefacció. 

El projecte de la nova escola 
universitària d’enginyeria té un 
cost total de cinc milions d’euros, 
aportats a parts iguals per l’Ajun-
tament d’Igualada i la Generalitat 
de Catalunya, en una inversió que 
l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, 
ha definit com “una aposta decidi-
da d’aquest govern per potenciar 
els nostres estudis universitaris, uns 
estudis amb una gran especialit-
zació i amb un alt índex d’inserció 
laboral per als estudiants que els 
finalitzen”. Actualment l’evolució 
de les obres està seguint els ter-
minis fixats: a finals de febrer es 
preveu acabar l’estructura de l’edi-

fici i, immediatament, es procedi-
rà a fer els tancaments interiors i 
les instal·lacions. Al mes de maig 
es preveu iniciar els treballs de la 
nova plaça a la part davantera i 
s’estima que les obres estaran del 
tot finalitzades a començament del 
mes d’agost. La previsió és obrir 
ja el proper curs escolar, passades 
les vacances, en aquesta nova ins-
tal·lació. 

Un centre universitari de 
sis mil metres quadrats 

La futura seu de l’EEI tindrà 
una superfície total de 5.836 m2. 
A la planta baixa hi haurà la ca-
feteria i una gran biblioteca de 
675 m2 i al primer pis, destinat a 
la gestió acadèmica, s’hi ubicaran 
tretze despatxos i la sala de doc-
torat. 

La segona planta, la més àm-
plia amb gairebé 4.500 m2, inclou-
rà tota l’àrea de docència i inves-
tigació, amb els estudis de grau i 
també la Càtedra A3 en Innovació 
de la Pell, la Moda i el Tèxtil. Aquí 
s’ubicaran nou aules, el menjador 
i la sala d’alumnes, l’Aula Magna, 
dos laboratoris químics, dos labo-
ratoris físics, le planta pilot d’ado-
beria, la planta pilot de projectes i 
investigació, la planta depuradora, 
diverses sales de treball (microbi-
ologia, cromatografia, absorció 
atòmica, medi ambient, aigües i 
residus), el taller de física-mecà-
nica, el taller d’automatismes, 
electrònica i electricitat i, a més, 
l’àrea de direcció, cinc despatxos 

de gestió, el departament d’admi-
nistració, atenció al públic i serveis 
informàtics. Segons Anna Bacardit, 
regidora d’Ensenyament i Univer-
sitats, “amb aquestes instal·lacions 
Igualada disposarà d’una oferta 
universitària de primer nivell en 
enginyeria química, d’una nota-
ble fàbrica de talent humà i, en 
conseqüència, d’una capacitat de 
suport molt més gran per als sec-
tors empresarials vitals a Igualada 

i l’Anoia, com són la pell, el tèxtil o 
la indústria paperera”. 

La nova escola, que serà ac-
cessible des de l’avinguda del Pla 
de la Massa, comptarà també amb 
un ampli espai exterior format per 
una plaça de més de 1.800 m2 a la 
part davantera de l’edifici, zones 
enjardinades i un aparcament per 
a 72 cotxes i 8 places de minusvà-
lids, a banda de motos i bicicletes.

Montbui, el municipi més segur de la Conca 
d’Òdena 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dilluns passat va tenir lloc a 
l’Ajuntament una Junta Local 

de Seguretat on es va repassar 
la situació en matèria de segu-
retat ciutadana al municipi, amb 
dades relatives a l’any 2013, on 
es va poder corroborar l’alt grau 
de seguretat que té el municipi. 
Hi van prendre part a la trobada 
l’Alcalde montbuienc Teo Rome-
ro, el I Tinent d’Alcalde Josep Lluís 
González, el III Tinent d’Alcalde de 
Governació Josep Palacios, el res-
ponsable de l’Oficina del Delegat 
del Govern a la Catalunya Central 
i alcalde de Capellades Marcel·lí 
Martorell, així com l’inspector en 
Cap de l’Àrea Bàsica Policial de 
l’Anoia Damià Larriba, el sotsins-
pector en Cap de Seguretat Ciuta-
dana de l’Àrea Bàsica Policial de 
l’Anoia Joan Tosca, i el sergent en 
cap de la Policia Local de Montbui 
José Andrés González. 

Les dades presentades i corres-
ponents a l’any 2013 mostren una 
reducció del nombre de fets de-
lictius esdevinguts en el municipi 
d’un 27 per cent respecte el 2012. 
Especialment significativa ha estat 
la disminució dels delictes relatius 
a l’àmbit patrimonial, on la reduc-
ció ha estat de gairebé un 30 per 
cent. Els delictes han baixat en tots 
els àmbits: domicili, comerç i em-
presa.

A Montbui les xifres parlen 
per sí soles: la taxa de criminali-
tat és d’un 23 per mil, onze punts 
per sota de la mitjana de la Con-
ca d’Òdena (34 per mil) i gairebé 
un 70 per cent menor que taxa de 
criminalitat a nivell català (67 per 
mil).

L’alcalde montbuienc Teo Ro-
mero ha fet una valoració molt 
positiva d’aquestes dades “que 
demostren que Montbui és un 
municipi molt segur”. El batlle re-
corda que “les xifres parlen per sí 
mateixes, i demostren que s’està 
treballant molt bé per part de tots 
els cossos i forces de seguretat, es-
pecialment Policia Local i Mossos 
d’Esquadra. En el nostre municipi 
hi ha una gran sensació de segu-
retat i això és gràcies a la bona co-
ordinació de moltes persones que 
treballen diàriament amb aquesta 
finalitat”. Romero va destacar que 

“l’ajuntament de Montbui té uns 
recursos limitats, però hem de va-
lorar la gran tasca que fa la nostra 
Policia Local, l’únic servei munici-
pal que està operatiu les 24 hores 
i els 365 dies de l’any, no només en 
els àmbits de vigilància i de trànsit, 
sinó també com a cos policial pro-
per als ciutadans. 

Així mateix, Teo Romero ha 
destacat també que “aquestes xi-
fres no serien possibles sense la col-
laboració dels ciutadans, i demos-
tren clarament l’alt grau de civisme 
dels veïns i veïnes de Montbui”.
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Tenim tot el que li cal al teu fill-filla per a 
la seva educació i creixement personal. 

Des de 4 mesos fins a 12 anys.

Et convidem el dia 23 de febrer, 
d’11 a 14 h. 

T’atendrem personalment 
o a través del telèfon.

c/ Florenci Valls 104
08700 Igualada
93 803 22 49
escola@jesus-maria.cat
www.jesus-maria.cat

Som un equip.
Vine a 
     coneixe’ns.

“El càncer m’ha fet valorar cada dia de la 
meva vida”
IGUALADA 

Més de 100 joves van fer petita 
la sala de socis de l’Ateneu 

Igualadí, que va acollir la xerrada 
de les Joventuts d’Esquerra Repu-
blicana d’Igualada sobre el càn-
cer entre la gent jove. Núria Riba i 
Meritxell Garriga, dues igualadines 
de 20 anys, van explicar com havi-
en viscut el càncer que van patir i 
que han superat. També les acom-
panyaven Vanessa Cortí, psicoon-
còloga, i Gina Teruel, vicepresiden-
ta de l’Associació espanyola contra 
el càncer d’Igualada.

Núria Riba va ser diagnosticada 
fa tres anys amb un limfoma B Ho-
dgkinks tot i que ella ho destaca 
com “una experiència” amb molts 
aspectes negatius però de la qual 
n’ha après molt. Durant la xerrada 
va treure ferro de les parts més 
complicades de la malaltia contra-
posant-ho amb tot el que havia 
après.

En la mateixa línia explicava 
el seu cas Meritxell Garriga, que 
amb només 16 anys li van trobar 
un càncer de tiroides que va haver 
de combatre amb radioteràpia i, 
alhora, amb força i valentia. Du-
rant uns mesos va perdre la veu 

per l’afectació del tractament així 
com li va provocar greus molès-
ties, factors que no van ser sufi-
cients per evitar que ella, aquell 
mateix any, anés al viatge final de 
4t d’ESO ja que “necessitava anar-
hi, tot i que els metges em deien 
que no ho fes”.

Vanessa Cortí, psicooncòloga 
especialitzada en gent jove, va vo-
ler destacar la valentia de les dues 
noies així com va admetre que en-
tre els joves la manera d’afrontar 
el càncer és significativament més 
positiva, per norma general, que 
entre la gent més gran però que 
cal una gran força de voluntat i ser 
“molt forts”.

La Gina Teruel, vicepresidenta 

de l’AECC a Igualada i que també 
va patir un càncer, va destacar la 
importància de lluitar “tots junts 
contra el càncer” i “col·laborar en 
taules informatives i pedagogia 
per evitar exposicions i riscos que 
en puguin afavorir l’aparició”. 

Gemma Marsal, moderadora 
de la taula i secretària d’organit-
zació de les JERC Igualada, va vo-
ler recordar la recent pèrdua de la 
periodista Tatiana Sisquella, també 
malalta de càncer així com va voler 
agrair la participació de les quatre 
ponents a la xerrada destacant “la 
gran importància que té poder ex-
plicar el vostre cas i com pot servir 
a la gent que pateix una situació 
similar”. 

Obres a l’aparcament del camp de futbol i a 
la carretera de la Rata
LA POBLA DE CLARAMUNT

La darrera setmana del mes de 
gener es van iniciar les obres 

d’arranjament d’un tram de la 
carretera de la Rata i de la zona 
d’aparcament del camp de futbol 
del Pas Blau, a la Pobla de Clara-
munt. L’actuació té un termini 
d’execució de sis mesos i l’està rea-
litzant l’empresa Icman, de Man-
resa.

El tram de carretera que s’ar-
ranjarà és d’uns 655 metres i va 
des del pont que hi ha a la zona 
esportiva fins a davant de l’edi-
fici de l’antic consultori. El ferm 
d’aquest vial, tot i que s’hi han rea-
litzat algunes actuacions, està molt 
malmès, a causa de l’important vo-
lum de vehicles, sobretot pesants, 
que hi circula i per l’esfondrament 
d’una canonada d’aigua d’alta 
capacitat d’Aigües Ter-Llobregat 
(ATLL). 

A causa de la importància 
d’aquesta carretera, ja que és l’en-
trada a la Pobla des de la C-15, i 
també a la situació econòmica que 
travessa l’ATLL, l’Ajuntament ha 
decidit tirar endavant aquest pro-
jecte, en lloc d’allargar la situació 

anant a judici per intentar resoldre 
quina administració és la responsa-
ble de l’esfondrament i se n’ha de 
fer càrrec. 

Per tant, l’obra consisteix en 
arranjar els enfonsaments i tren-
caments del paviment, recons-
truint-lo als llocs precisos, i col·lo-
car una nova capa de rodadura 
a tota la calçada per reforçar el 
ferm. Per reduir la velocitat es 
construiran dues plataformes ele-
vades enrasades a les voreres i un 
semàfor.

A la zona de davant del camp 
de futbol hi haurà un espai per a 
aparcament, que es preveu que 
tingui capacitat per a una vuitan-
tena de places. També hi haurà 

un espai enjardinat, amb terra. 
Es mantindran alguns dels arbres 
existents i també hi haurà les bara-
nes de ferro alternades.

L’actuació es va adjudicar, amb 
els vots favorables de CiU, PSC i 
ERC, en el Ple ordinari del 5 de no-
vembre, a l’empresa Icman per un 
import de 233.711,50 euros. L’obra 
compta amb una subvenció de 
163.598 euros del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC), de 
la Generalitat, i la resta la cobrirà 
l’administració local.

Mentre durin les obres, la zona 
d’aparcament del camp de futbol 
serà la de la piscina municipal i 
l’accés al terreny de joc es farà per 
la porta de servei.

Lliurament de projectes d’urbanisme i obres 
a ajuntaments de la comarca
CALONGE DE SEGARRA - ST. PERE 
SALLAVINERA - PIERA

Dimarts passat, el diputat d’In-
fraestructures, Urbanisme i 

Habitatge, Marc Castells, va lliurar 
diversos projectes d’urbanisme i 
obres a ajuntaments de la comarca 
de l’Anoia. 

A Calonge de Segarra, Marc 
Castells va lliurar a l’alcalde, Xa-
vier Nadal, el catàleg de camins 
del municipi, que recull, ordena i 
processa les dades dels camins a 
partir de les característiques mor-
fològiques, el recorregut, la situa-
ció i estat actual. El catàleg inclou 
un total de 78 camins i 5 senders 

o camins històrics, que en alguns 
casos se n’ha perdut trams o estan 
en mal estat de conservació que 
impedeix la circulació de vehicles. 
La longitud total d’aquesta xarxa 
és de 88,28 km, dels quals 85,01 
corresponen a camins i 2,487 a sen-
ders o camins històrics.

A Sant Pere Sallavinera va en-
tregar a l’alcaldessa, Montserrat 
Noguera, l’actualització de la car-
tografia topogràfica urbana digital 
a escala 1:1000. Aquesta és una 
eina essencial per al desenvolupa-
ment de les competències munici-
pals bàsiques, com ara el plante-
jament urbanístic o la cartografia 

del cadastre, i que inclou 16 hectà-
rees de sòl urbà i 328 de sòl rústec. 
També es lliurà el treball de millora 
de la intersecció de la carretera 
BV-3051 amb la N-141b, amb l’ob-
jectiu de la seva adequació en con-
dicions de seguretat, mobilitat i 
comoditat als usuaris.

Finalment, a Piera, el diputat 
va lliurar a l’alcalde, Jaume Guixà, 
el projecte d’ampliació i condicio-
nament de la vorera de la carrete-
ra BV-2243 entre els carrers Tomas 
Edison i Àngel Guimerà, de mane-
ra que pugui permetre un pas de 
vianants més segur i còmode.

Mitjons llargs, el nou llibre 
de Maria Enrich
Ja ha sortit a la venda el nou 

llibre de Maria Enrich: Mitjons 
llargs, de l’Editorial Barcanova, col-
lecció Antaviana núm. 192.

La darrera obra de l’escriptora 
igualadina té com a escenari la dè-
cada dels seixanta, un període ple 
de canvis que introdueixen nous 
signes de modernitat: les cançons 
dels Beatles, l’estètica hippy, les 
faldilles curtes i els mitjons llargs... 
També és l’època dels televisors en 
blanc i negre, del NO-DO i de les 
sessions contínues al cinema. Però, 
sobretot, és una època en què es 
viu una situació política i reivindi-
cativa i convulsa al nostre país. 

La Carme Blanes (la Carmenci-
ta, tal com li diuen a casa) és una 
nena d’aquesta època. Aquest curs 
ha deixat l’escola de monges i ha 
entrat a l’Escola Jardí, una escola 

activa on es fa coeducació i, sem-
pre que es pot, es parla en català. 
Aquest canvi, al principi difícil de 
pair, li suposarà una sèrie de des-
cobertes que la faran créixer i en-
trar al món dels adults. 

Nou president a la Penya 
Madridista 
VILANOVA DEL CAMÍ

En la darrera assemblea de socis 
de la Peña Madridista de Vila-

nova del Camí, i un cop aprova-
da l’acta del dia, es va procedir a 
l’elecció del nou president de l’en-
titat després de la renúncia d’An-
tonio Lorente que deixa el càrrec 
per dedicar-se a la Federació de 
Penyes del Real Madrid de Catalu-
nya on actua com a vicepresident.

Pel que fa al nou president, 
Toni González soci número 33 de 
l’entitat vilanovina, la seva candi-
datura va ser aprovada per tots els 
socis assistents. Així la nova junta 
directiva queda formada per les 
següents persones: Toni González, 
President; José María Piris, Vice-
president 1r; Antonio Sánchez, Vi-
cepresident 2n; Francisco Guisado, 
Secretari; Daniel Gallego, Tresorer, 

i Rafael Ocaña i José Antonio Gon-
zález com a vocals.

Abans de cloure l’assemblea 
l’entitat va tenir un gest d’agraï-
ment cap al ja expresident, Loren-
te, lliurant-li una placa commemo-
rativa pels seus anys de dedicació 
com a president i soci fundador.

També es va informar que s’es-
tà preparant un viatge per assistir 
a un partit del Reial Madrid.
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Tot un mes de 
promocions a

congelats 

xaloc
� Del 11 al 15 de febrer ANELLES DE CALAMAR a 4’85 €/kg
� Del 18 al 22 de febrer  LLENGUADO a 9’85 €/kg
� Del 25 al 28 de febrer  SÍPIA a 4’90 €/kg
� Durant tot el mes de febrer 
 MONGETA PERONA I ESPINACS a 0’95 €/kg

Bossa de regal 
per una compra superior a 50 €
Tiquets acumulables

Us esperem!!! 
CONGELATS XALOC: 

Parada 8-13 Mercat de la Masuca - IGUALADA 
Tel. 93 803 79 60 - www.congelatsxaloc.com

Alba Vergés reelegida 
presidenta local d’ERC
IGUALADA

La secció local d’ERC d’Igualada, 
en assemblea ordinària anu-

al, va reelegir en segon mandat 
a Alba Vergés com a presidenta 
de l’executiva republicana igua-
ladina. Alba Vergés, que actual-
ment és diputada al Parlament 
de Catalunya, exerceix de presi-
denta local des de fa dos anys, 
després que el regidor Joan Torras 
va deixar aquesta responsabilitat 
de partit.

Juntament amb Vergés, la no-
va executiva local està formada 
per Joan Requesens, a la vicepre-
sidència i responsable de comu-
nicació; Martí Prat, a la secretaria 
de finances; Toni Claramunt, a la 
secretaria d’organització; Bernat 
Dàmaso, a la secretaria d’imat-
ge i comunicació; Magda Coll, 
a la secretaria de la dona; Toni 
Martínez, a la secretaria de polí-
tica municipal; i Gemma Marsal, 
representant de les JERC. Tam-
bé formen part de l’executiva, 
com a vocals, Joan Manel Tomàs, 
Lourdes Oliveras, Joan Boix, En-
ric Asensio, Vicenç de Paz, Albert 
Thomas, Benet Asensio, Jordi 
Monroig i Joan Torras.

La candidatura de presidència 
i executiva local liderada per Alba 

Vergés va ser l’única presentada i 
va ser votada per unanimitat dels 
presents.

A part d’aquesta votació, du-
rant l’assemblea es van presentar 
els informes de gestió de la pre-
sidència, tresoreria i del grup mu-
nicipal, els quals van ser aprovats 
per unanimitat.

L’Associació de Veïns del barri de 
Montserrat, en desacord amb el tancament 
de La Ginesta
IGUALADA

L’Associació de Veïns del Barri de 
Montserrat volem mostrar la nos-

tra absoluta disconformitat i rebuig 
a l’anunci realitzat per l’Ajuntament 
d’Igualada de tancar, el proper curs, 
la Llar d’infants La Ginesta, que 
ha estat funcionant des de 1980, 
dotant el barri de Montserrat, man-
cat d’equipaments, d’una escola 
adreçada als més petits del barri i de 
la resta de la ciutat. La Ginesta ha 
desenvolupat al llarg d’aquests anys 
una important labor social, donant 
servei a moltes famílies del barri i 
alhora obrint i aproximant el barri a 
la resta de famílies de la ciutat que 
al llarg de 33 anys han portat els 
seus fills a La Ginesta.

No ens conformem ni amb el 
tancament de La Ginesta ni amb 
deixar el barri de Montserrat sense 
aquest equipament, que entenem 
que ha sigut i ha de continuar sent 
un equipament educatiu pel barri 
i per a tot Igualada. El barri de 
Montserrat s’ha convertit els dar-
rers anys en un barri oblidat per 
l’Ajuntament, als problemes soci-
als, de manteniment urbà, neteja, 
enllumenat, etc. s’hi haurà d’afegir 
a partir d’ara també l’oblit pel que 
fa a equipaments públics i a serveis 
a les persones del que quedarà ab-
solutament desproveït. A més La 
Ginesta és l’única escola bressol en 
tota aquesta part de la ciutat i el 
seu tancament deixarà sense cap 

servei de proximitat d’escola bres-
sol el barri i bona part de la ciutat, 
trencant qualsevol criteri de mínim 
equilibri territorial entre els barris 
d’Igualada.

Per aquests motius manifestem 
la nostra oposició al tancament 
de l’Escola Bressol La Ginesta i de-
manem a l’Ajuntament que man-
tingui oberta i en funcionament 
aquesta escola, realitzant-hi les in-
versions necessàries per garantir 
el seu funcionament en el futur. 
Així mateix, volem mostrar la nos-
tra disconformitat pel fet de no 
haver comunicat en cap moment 
a l’Associació de Veïns del Barri de 
Montserrat aquesta decisió.

ICV-EUiA adverteix que tancant La Ginesta 
es trenca l’equilibri territorial
IGUALADA

A l’igual que l’associació de veïns 
del Barri de Montserrat, ICV-

EUiA està totalment en contra del 
tancament definitiu de la llar d’in-
fants La Ginesta. El grup ecosocia-
lista no comparteix ni els criteris ni 
les formes amb què el govern de 
CiU amb ERC ha decidit aquesta 
mesura que deixa el barri sense 
serveis per a infants de 0 a 3 anys i 
trenca l’equilibri territorial d’Igua-
lada.

Enlloc de tancar centres, ICV-
EUiA reivindica que el que cal és 
fomentar l’ocupació de les places 
de llars d’infants públiques que 
tants esforços ha costat aconse-
guir. En aquest sentit, el grup eco-
socialista demana accions i ajuts 
específics per a mantenir la de-
manda d’escoles bressol. Un pilar 
educatiu que considera bàsic per a 
la construcció d’una societat millor 
i més justa, i amb futur.

ICV-EUiA retreu a l’Ajunta-
ment que primer va tancar L’Espí-
gol, amb 74 places, l’any passat. 
Ara li toca a La Ginesta, amb 115 
places, a canvi de reobrir de nou 
L’Espígol. El grup no entén el ball 
de llars dut a terme pel govern 
sota criteris només numèrics i de 
sostenibilitat.

El fet és que l’Ajuntament 
torna a reduir el nombre de pla-
ces, deixa sense aquest servei 
al barri de Montserrat, que ja 
se sent de per si prou oblidat, i 
desplaça l’oferta cap als extrara-
dis de la ciutat, amb el que això 
significa d’inaccessibilitat física 
per a les famílies d’infants amb 
menys recursos. ICV-EUiA denun-
cia que l’acció del govern retalla 
com ja és habitual les oportuni-
tats de les famílies més desafa-
vorides.

La Ginesta data del 1980 i té 
un gran valor per als veïns del bar-
ri de Montserrat a on desenvolupa 
l’activitat. Els veïns destaquen que 
dóna servei a moltes famílies de 
l’entorn, a l’hora que aproxima el 
barri a les famílies de la resta de la 
ciutat que al llarg de 33 anys han 
portat els seus fills a la llar.

Contradictòriament, el govern 
també hi estava d’acord. Només fa 
un any, quan va tancar L’Espígol, 
va justificar la decisió amb l’argu-
ment que, si tancava La Ginesta, 
situada en una zona del municipi 
del tot allunyada dels altres tres 
centres, i amb un alt índex d’im-
migració, hi hauria una gran part 
de la ciutat que es quedaria sense 
servei de llar d’infants municipal 
de proximitat.

Ara l’argument és que a part 
de la reducció de la demanda, L’Es-
pígol és més nova i està al dia de 
normatives. La Ginesta, més anti-
ga, necessita de reformes estruc-
turals per a actualitzar-se que ICV-
EUiA retreu que ara sembla que 
no ens podem permetre, però en 
canvi no hi ha problema per a con-
vertir-la en un centre de dia per a 
gent gran.

Car Service

Mecànica
Electricitat
Electrònica

Novetat:
adaptació de vehicles 

per a tot tipus 
de minusvalies

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

Tel. 93 803 10 78
Fax 93 804 02 38

E-mai.fermivalls@telefonica.net
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NOCES D’OR 2014
Es proposa a tots els matrimonis igualadins que enguany 
celebrin les NOCES D’OR i que no hagin contactat encara amb 
l’Ajuntament, que ho facin trucant al telèfon 93 8031950 (ext. 537) 
o bé adreçant-se personalment per a inscriure’s al Departament 
de Protocol, abans del dia 12 de maig, per tal d’invitar-los 
formalment, com cada any, a l’homenatge que es durà a terme el 
divendres dia 23 de maig, dins dels actes de la Primavera Gran 
2014.

Igualada,  febrer de 2014

Els alumnes participants al programa ‘Joves 
per l’Ocupació’ reben els certificats
IGUALADA

Els alumnes que han pres part en 
la primera edició del programa 

‘Joves per l’Ocupació’ a l’Anoia 
i han completat la formació van 
rebre dimarts els corresponents cer-
tificats acreditatius en un acte al 
Consell Comarcal.

El Consell lidera aquest projec-
te que vol facilitar la inserció en 
el món laboral dels joves entre 16 
i 25 anys que es troben en situ-
ació d’atur, i també fomentar el 
retorn al sistema educatiu d’aquells 
alumnes que tenen majors dèficits 
en formació reglada per garantir, 
així, que en el futur tinguin més i 
millors opcions d’incorporar-se al 
mercat de treball. El programa està 
subvencionat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i cofinançat pel 
Fons Social Europeu.

En aquesta primera edició de 
‘Joves per l’Ocupació’ hi han pres 
part 25 alumnes: 13 en l’especiali-

tat d’Organitzador/a del punt de 
venda en autoserveis, i 12 en l’es-
pecialitat de Monitor/a esportiu/va. 
Vint d’aquest alumnes, 10 de cada 
modalitat, han completat la forma-
ció i han obtingut el certificat.

El programa ha inclòs diverses 
accions: formació en competències 
transversals, formació professiona-
litzadora en aquestes dues especi-
alitats, tutories individuals i grupals 
amb els alumnes per a orientar-los 
i assessorar-los tant en la formació 
com en la recerca de feina, i la pos-
sibilitat de fer pràctiques en em-
preses. Als alumnes que no disposa-
ven del graduat en ESO (Educació 
Secundària Obligatòria) també se’ls 
ha ofert suport per matricular-se i 
fer la formació a l’Institut Obert de 
Catalunya. Un d’ells ja va obtenir la 
titulació al desembre.

Totes dues especialitats han tin-
gut una durada de 350 hores, amb 
la possibilitat de fer 80 hores de 

pràctiques en empreses.
Els alumnes participants –molts 

dels quals havien abandonat els 
estudis- no només han fet un gran 
esforç per a obtenir el certificat del 
programa ‘Joves per l’Ocupació’, 
sinó que molts d’ells s’han reincor-
porat al sistema educatiu per fer 
els estudis que permeten obtenir 
el graduat en ESO o bé el curs per 
preparar la prova d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà.

Sis dels participants en l’espe-
cialitat de Monitor/a esportiu/va, 
i set de l’especialitat d’Organitza-
dor/a de punt de venda en autoser-
veis, han fet pràctiques en empre-
ses de la zona, les quals han valorat 
molt positivament l’experiència. 

A més, tres dels alumnes de 
l’especialitat d’Organitzador/a de 
punt de venda en autoserveis van 
ser contractats, durant la campanya 
comercial de Nadal, per les empre-
ses on van realitzar les pràctiques.

Teodora Vaquero celebra 
101 anys

VILANOVA DEL CAMÍ

Teodora Vaquero, que des de 
fa uns anys resideix al centre 

gerontològic AMMA Vilanova, va 
celebrar divendres, amb familiars 
i amics, el seus 101 anys. Tan con-
tenta i xerraire com sempre, Teo-
dora Vaquero va rebre amb molta 
emoció la visita de l’alcalde Joan 
Vich i la regidora de Serveis Perso-
nals, Pepita Còdol, amb motiu del 
seu aniversari. 

Vaquero compensa la seva 
manca de visió i una oïda una mi-
ca reduïda amb el tacte, la con-
versa i una memòria espectacular. 
Sense deixar de tocar les flors que 
des del consistori li van regalar, 

i agafant l’alcalde de les mans, 
aquesta àvia centenària va expli-
car-los els seus orígens en terres 
castellanes i la seva arribada a Ca-
talunya. Amb molt bon humor i 
tibant de refranys i dites populars, 
va conversar amb l’alcalde i la re-
gidora durant una bona estona. 
Mentrestant, els seus familiars van 
preparar el pastís i el cava per fer 
el brindis.

Teodora Vaquero va bufar les 
espelmes i va gaudir d’una copa de 
cava entre rialles i acudits. Quan li 
van desitjar que ens fes molts més, 
però, va dir que 101 ja eren molts i 
va tornar a riure.

Xarxa de prevenció i control del tabaquisme 
de la Catalunya Central
La Sala d’actes de l’Hospital 

Sant Joan de Déu de Manresa 
es va omplir, divendres passat, en 
la celebració de la primera Jor-
nada de Prevenció i Control del 
Tabaquisme a la Catalunya Cen-
tral. Organitzada per l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, Alt-
haia, l’EAP Vic, el Consorci Hospi-
talari de Vic, el Consorci Sanitari 
del Solsonès, la gerència territorial 
Catalunya Central de l’ICS, el Con-
sorci Sanitari de l’Anoia i el Col·legi 
de Farmacèutics de Barcelona, la 
Xarxa Catalana d’Hospitals Sense 
Fum i el Programa Atenció Primà-
ria Sense Fum, ha estat la primera 
acció visible de la Xarxa de pre-

venció i control de tabaquisme de 
la Catalunya Central en la qual hi 
han pres part 200 professionals. 

Durant la jornada es va pre-
sentar aquesta xarxa i es va obrir 
a tots els presents convidant-los a 
formar-hi part. El seu grup impul-
sor està format per una trentena 
de professionals de diferents àm-
bits de la salut i el seu objectiu 
principal és buscar diferents me-
canismes que impulsin l’atenció al 
tabaquisme des de tots els recursos 
implicats, a qualsevol punt del ter-
ritori i en tots els vessants, tant el 
preventiu com l’assistencial. Du-
rant la presentació també es va do-
nar a conèixer el treball que s’es-

tà fent per tal de poder disposar, 
en breu, d’un catàleg de recursos 
d’atenció al tabaquisme del terri-
tori de la Catalunya Central. 

La jornada arrencava amb la 
conferència del Dr. Joan Ramon Vi-
llalbí, President del Consell Asses-
sor de Tabaquisme de Catalunya. 

La primera jornada de la nova 
xarxa també va permetre compar-
tir experiències exitoses en l’àmbit 
de l’atenció i la prevenció al taba-
quisme. En una primera taula ro-
dona es van exposar experiències 
des de l’àmbit comunitari mentre 
que la segona taula va servir per 
presentar casos de l’àmbit sanitari. 

Sons i Colors del Món
IGUALADA - VILANOVA DEL CAMÍ

Els alumnes de 2n de primària de 
les escoles d’Igualada i de Vila-

nova del Camí: Ateneu Igualadí, 
Dolors Martí i Badia, Emili Vallès, 
Escola Pia, Gabriel Castellà, Garcia 
Fossas, Joan Maragall, Maristes, 
Marta Mata i Montclar ja estan a 
punt de participar a la Unitat Didàc-
tica Interdisciplinària, que es farà 
a Can Papasseit. Aquesta activitat 
ja fa alguns anys que l’organitza 
l’ajuntament d’Igualada, amb la 
col·laboració de les escoles muni-

cipals d’ensenyaments artístics i el 
suport de l’ajuntament de Vilanova 
del Camí. 

La Unitat Didàctica Interdisci-
plinària és una activitat pedagògi-
ca de formació i d’assessorament 
que s’adreça als mestres especia-
listes de música i als mestres espe-
cialistes de plàstica de 2n curs de 
primària de les escoles d’Igualada 
i de Vilanova del Camí, per tal de 
dur a terme una activitat comuna 
amb l’alumnat de les escoles parti-
cipants. 

Enguany les activitats de for-
mació han estat un taller de can-
çons d’arreu del món, a càrrec 
d’Albert Gumí, i un taller de plàsti-
ca relacionat amb les indumentàri-
es dels llocs on són tradicionals les 
cançons, a càrrec d’Arian Morera.

Tal com s’ha fet altres vegades, 
es farà un petit llibret recordatori 
que recull les propostes didàcti-
ques musicals i plàstiques, i foto-
grafies de les activitats realitzades 
per l’alumnat.

Simulacre d’incendi al 
Consorci Sanitari de l’Anoia

IGUALADA

En el marc de les accions del Pla 
d’Autoprotecció, els dies 25 de 

novembre i 31 de gener s’han rea-
litzat simulacres d’incendi i d’ac-
tivació sense recursos externs a 
l’hospital i al CAP Igualada Nord, 
respectivament. 

L’objectiu era avaluar el pro-
cediment d’actuació davant d’una 
emergència, tant des de la vessant 
tècnica (detecció, sectorització, 
centre de seguretat, etc.) com hu-
mana (equips de primera i segona 
intervenció). Les intervencions es 

van dur a terme seguint els proto-
cols establerts i la seqüència de les 
accions va ser ràpida.

En concret, a l’hospital es van 
simular dos incendis, un a l’àrea 
de Gerència i un altre a la de Re-
cursos Humans i al CAP Igualada 
Nord, a l’àrea d’instal·lacions. Això 
va activar l’alarma d’incendis i tot 
el personal afectat va dirigir-se als 
punts de trobada utilitzant les vies 
d’evacuació. Es van activar les por-
tes tallafocs dels sectors afectats i 
l’extinció dels incendis va ser molt 
ràpida.

Bon inici de les Nits 
Temàtiques 

PIERA

Divendres passat va tenir lloc la 
primera nit temàtica del cicle 

de concerts que organitza l’enti-
tat Pierrakes. Enguany, la nit va 
començar amb una sessió dedicada 
als boleros, amb el grup pierenc 
Mas Gardenias, que van omplir la 
sala de gom a gom i van fer gaudir 

de la vetllada a tot el públic assis-
tent, amb un repertori de boleros 
de sempre.

La pròxima edició de les Nits 
Temàtiques serà el 7 de març, amb 
el rockabilly com a protagonista, 
i amb el grup The Indians i una 
exhibició de ball d’aquest mateix 
estil.
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Bases per a la creació d’un 
clúster del paper, arts 
gràfiques i packaging

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament vilanoví i la Unió 
Empresarial de l’Anoia han sig-

nat recentment un conveni de 
col·laboració per donar contingut 
i col·laborar en l’impuls del Cen-
tre d’Innovació Anoia. D’aquest 
conveni marc s’ha signat un annex 
específic per tal de fer un estudi i 
començar a impulsar un clúster del 
paper, les arts gràfiques i el packa-
ging al nostre territori.

L’estudi, explica Vich, pretén 
fer un sondeig entre els sectors 
econòmics i assentar les bases per 
a la creació d’aquesta agrupació 
d’empreses amb col·laboració de 
l’administració pública. 

El sector del paper, les arts 
gràfiques i el packaging, és a dir, 
l’empaquetatge de productes o 
embalatges, és molt potent a la co-
marca. Representa el 20% de la in-
dústria del territori i dóna feina a 
més de 1.500 persones. Com a con-
trapartida, explica l’alcalde Joan 
Vich, no té el reconeixement social 

que es mereix, i per això cal buscar 
diferents àmbits de col·laboració i 
cooperació, com és el clúster. 

Des del punt de vista territori-
al, deia l’alcalde, també cal crear 
un entorn que reconegui, identifi-
qui i contribueixi a millorar la seva 
competitivitat i les seves possibili-
tats econòmiques.

El president de la Unió Em-
presarial de l’Anoia, Blai Paco, va 
manifestar la seva satisfacció per 
poder formar part del desenvo-
lupament del clúster. Assegurava 
que el treball conjunt entre l’em-
presa pública i privada està en la 
línia dels objectius de la UEA i es-
pera que la constitució d’aquest 
clúster serveixi com a pol d’atrac-
ció d’altres empreses que vegin en 
l’Anoia una comarca de referència 
per al sector del paper, les arts grà-
fiques i el packaging. 

Aquest projecte compta també 
amb la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona.

Anoiaproject obre un perfil 2.0
IGUALADA

Per tal de donar a conèixer els 
projectes que s’estan duent a 

terme, així com totes les formaci-
ons, el Departament de Promoció 
Econòmica i Ocupació del Consell 
Comarcal de l’Anoia fa una aposta 
decidida per a la difusió 2.0.

Aprofitant l’ampli abast de 
públic on arriben les xarxes soci-
als, s’ha creat el perfil Facebook 
d’Anoia Project( https://www.face-
book.com/AnoiaProject), on periò-
dicament s’informa dels projectes 
del departament, dels períodes 
d’inscripció dels cursos, les ubicaci-
ons, el perfil d’alumnes per a cada 

curs, els actes que es duen a terme 
en el departament i d’altres infor-
macions que poden ser d’interès.

La pàgina web www.anoiapro-
ject.cat, a més, permet inscriure’t 
als cursos de forma telemàtica, així 
com sol·licitar informació i/o asses-
sorament mitjançant el servei de 
xat del departament. L’horari del 
servei de xat és de dilluns a diven-
dres de 10 a 12h i els dijous a la 
tarda de 17 a 18h. En aquest horari 
l’equip tècnic de l’Àmbit d’Estratè-
gies per a l’Ocupació resta a la dis-
posició de les persones interessa-
des per resoldre qualsevol qüestió 
que sigui del seu interès.

Campus Motor estrena 
web i perfil a facebook

Per la seva banda, el Campus 
Motor Anoia, gestionat pel ma-
teix Consell Comarcal, disposa 
també de la seva pròpia pàgina 
web www.campusmotor.eu amb 
els serveis que ofereix, la descripció 
dels diversos espais, noticies... A 
més, disposa d’un perfil Facebook 
(https://www.facebook.com/Cam-
pusMotor) i està present a la xar-
xa social twitter (@campus_motor) 
amb tota l’actualitat de les accions 
que es desenvolupen a l’edifici, així 
com la previsió d’actuacions.

Nou conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’ADF
PIERA

El dia 5 de febrer, l’alcalde Jaume 
S. Guixà i el president de l’Agru-

pació de Defensa Forestal de Pie-
ra, Antoni Cantí, van rubricar un 
nou conveni, gràcies al qual l’ADF 
pot fer front a les despeses gene-
rals de funcionament i a l’execució 
dels Plans de Prevenció d’Incendis 
(PPI) de cada any. Aquesta entitat 
compta també amb el suport eco-
nòmic de la Diputació de Barcelo-
na per costejar les obres de mante-
niment dels camins forestals, en les 
quals es basen els PPI.

La gran extensió de zona verda 
i boscosa del municipi pierenc fa 
molt necessària la tasca que pro-
mou l’ADF de Piera, integrada per 
tretze voluntaris, i que des de fa 
anys l’Ajuntament valora molt po-
sitivament.

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment facilita un espai adequat 
per als vehicles i altra maquinària 
destinada a la prevenció i extinció 
d’incendis, actualment situat a la 
nau municipal del polígon industri-
al. A més, l’entitat rep, segons les 
previsions i disponibilitats pressu-

postàries, una quantitat econòmi-
ca que serveix per tramitar, gestio-
nar i controlar la correcta execució 
del PPI.

L’ADF es compromet, a ban-
da de les pròpies competències, 
a participar i col·laborar en tots 
els actes organitzats o amb suport 
de l’Ajuntament, com la Fira del 
Sant Crist, Els Tres Tombs, el Saló 
de la Infància, la cavalcada de Reis, 
l’Aplec de Mas Bonans i de La Pine-
da del Bedorc i la revetlla de Sant 
Joan, així com altres d’esportius 
com la cursa de BTT Malalts de Bici, 
la cursa Els Cobardes, la pedalada 
pel canvi climàtic i el vòlei sorra.

L’acord contempla que el re-
gidor de Medi Ambient, Jaume 
Raventós, sigui el responsable de 
vetllar pel compliment del conveni.
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10 anys de dades a l’Observatori de Pujalt
PUJALT

Ahir dimecres, 12 de febrer, 
es complien 10 anys del pri-

mer dia en que es van començar 
a prendre dades de forma ofici-
al i continuada a l’Observatori de 
Pujalt. L’Ernest Guille fundador de 
l’Observatori de Pujalt va ser qui 
va començar els registres. Des de 
llavors aquestes dades s’han utilit-
zat per fer informes meteorològics 
en episodis concrets, fer les pre-
diccions meteorològiques per a la 
comarca de l’Anoia, fer-ne difusió 
a diferents mitjans de comunica-
ció per tal que altres meteoròlegs 
en puguin fer ús, compartir-les a 
la xarxa d’observadors del Servei 
Meteorològic de Catalunya i tam-
bé per anar fent un registre histò-
ric que serveixi per conèixer una 
mica més com és el nostre clima. 
Les dades recollides a diari són visi-
bles a la web del Servei Meteorolò-
gic de Catalunya a l’apartat d’ob-
servadors meteorològics, la XOM, 
a www.meteo.cat. També totes 
aquelles persones interessades en 
rebre aquestes dades es poden 
posar en contacte amb l’observa-

tori a través del correu electrònic 
info@observatoridepujalt.cat 

En aquests 10 anys de recollida 
de dades no sols s’ha fet això, si 
no, que s’ha anat ampliant el con-
junt d’activitats que es porten a 
terme pel públic com són els tallers 
per a les escoles, visites meteoro-
lògiques i observacions astronòmi-

ques pel públic en general i també 
xerrades. 

Pel futur més proper es preveu 
tenir enllestit l’ampliació de l’ob-
servatori actual amb l’observatori 
astronòmic que permeti ampliar al 
màxim la vessant astronòmica amb 
el suport de l’Agrupació Astronò-
mica de l’Anoia, AstroAnoia. 

Activitats a l’Acadèmia 
Igualada
IGUALADA

Esquiada a Masella
Professors i alumnes de 5è de 

primària fins a 4rt d’ESO de l’Aca-
dèmia Igualada vàrem pujar a un 
autocar en direcció a l’estació d’es-
quí de la Masella. Teníem un ne-
guit dins el cos, una barreja d’emo-
ció, por i ganes d’arribar, fet que 
no ens ha deixat dormir durant 
tot el trajecte. Cap a quarts de nou 
ja ens estàvem calçant els esquis, 
disposats a realitzar les primeres 
baixades per la neu.

La dinàmica de cada dia era: 
dues hores de classe amb monitors 
experimentats, més una hora d’es-
quí amb vigilància. Dinar i dues 
hores més  d’esquí  amb vigilància. 
A la tarda nit també vàrem realit-
zar activitats com ara curses d’ori-
entació, festa de comiat i entrega 
de diplomes.

Celebració del DENIP
El passat 30 de gener, l’esco-

la va celebrar el dia escolar de 
la no violència i la pau (DENIP). 
Alumnes, mestre, professors, i fa-
miliars ens vàrem reunir al pati de 
l’escola per escoltar els diferents 
parlaments relacionats amb el DE-
NIP. Unes cordes amb banderoles 
plenes de missatges de pau i soli-
daritat van enteranyinar el nostre 
cel. Entre parlament i parlament, 
alguns dels nostres alumnes van 
interpretar peces musicals. La festa 
també va tenir un caràcter comme-
moratiu. Feia 50 anys de la creació 
del DENIP. Aquell mestre mallorquí 
ha vist com milers d’escoles de tot 
el món continuem commemorant 
aquest dia, seguint l’exemple de 
Gandhi, en un intent simbòlic per 
acabar amb la violència, les guer-
res i fer un món més just.

Resolució de conflictes a través 
del teatre

Els alumnes de 2n de CFGS 
d’Educació infantil de l’escola van 
poder gaudir d’un taller d’allò 
més divertit. Aprofitant que a l’as-
signatura d’Habilitats socials s’ha 
treballat la “Resolució de Conflic-

tes” i com tractar els problemes a 
l’aula, hem rebut, de mans de la 
professional Anna Boix, una sessió 
intensiva de moviment del nostre 
cos a través de l’expressivitat de si-
tuacions, conflictes de la vida quo-
tidiana, treballant conceptes com, 
l’empatia, la cooperació, cohesió 
de grup, entre d’altres.

Ha estat una experiència molt 
gratificant. Els alumnes han ex-
pressat emocions, pensaments, 
han après jocs, activitats, que de 
segur que utilitzaran en el seu fu-
tur professional.

L’Acadèmia Igualada visita Fin-
làndia

Del 4 al 8 de febrer, Antoni Jor-
ba, director de l’Acadèmia Igua-
lada, i la cap d’estudis d’Infantil, 
juntament amb 14 directors més 
que formen part de l’Associació de 
Centres de Catalunya, han visitat 
cinc escoles finlandeses d’infantil, 
primària i secundària de la localitat 
de Tampere.

L’objectiu principal de la visi-
ta va ser aprofundir en el sistema 
educatiu finlandès i poder valorar 
de primera mà els bons resultats 
que aquest país aconsegueix en les 
proves Pisa.

Al llarg d’aquesta setmana està 
previst fer unes xerrades informa-
tives i de treball a tot el claustre 
de professors de l’escola per tal 
de poder definir els punts forts 
d’aquest sistema i quins d’ells po-
den ser implementats en el nostre.

Humana recull 9 tones de tèxtil usat durant 
l’any 2013
CAPELLADES

Humana Fundación Pueblo para 
Pueblo va recollir 9.731 quilos 

de roba i calçats usats a Capellades 
durant l’any 2013.

Aquesta fundació gestiona la 
recollida selectiva de roba usada a 
través d’una xarxa de tres conteni-
dors situats a llocs molt accessibles 
de la vila. Un cop es recull la roba 
es destina a o bé a les plantes de 
classificació o bé a empreses de re-
ciclatge. Segons ha explicat aques-
ta fundació a través d’un comu-
nicat, “un 12% de la roba classifi-
cada s’envia a les 29 botigues de 
segona mà d’Humana (11 a Barce-
lona i 1 a Hospitalet de Llobregat). 

Un 48% de les peces classificades 
s’envia a Àfrica per a ser venudes 
a preus baixos a comerciants locals. 
Així s’impulsa l’activitat econòmica 
local i es generen recursos per al 
desenvolupament. Hi ha un altre 
32% de la roba que està molt mal-
mesa i no es pot reutilitzar i per 
això es ven a empreses de reciclat-
ge tèxtil. Finalment hi ha un darrer 
8% que es destina directament a 
centres de tractament de residus”.

El reciclatge i reutilització de 
material tèxtil és un servei gratuït 
per als municipis i suposa un es-
talvi important en els costos de 
recollida i eliminació de residus ur-
bans. Segons informa la mateixa 

Fundació, “aquesta recollida de 
tèxtil ha evitat l’emissió de 30 to-
nes de CO2”.

A més a més també es desen-
volupen projectes de cooperació 
orientats a impulsar el progrés de 
les comunitats dels països del sud, 
tot i que a Catalunya també hi ha 
2 grans projectes.

Humana Fundación Pueblo pa-
ra Pueblo és una organització no 
governamental per al desenvolu-
pament que des del 1987 promou 
la protecció del medi ambient i 
duu a terme programes de coope-
ració a l’Àfrica, Àmerica Llatina i 
l’Àsia gràcies als recursos obtinguts 
amb la gestió del tèxtil usat.

Joan Pinyol presentà Aventures i pintures 
per la festa major d’hivern
CAPELLADES

Entre els actes de la festa Major 
d’hivern de Capellades, més 

d’un centenar de persones van 
assistir al Museu Molí Paperer a la 
presentació del llibre Aventures i 
pintures, de l’escriptor capelladí 
Joan Pinyol. A l’acte van intervenir 
també Anna Gabarró, regidora de 
Cultura; Marcel·lí Martorell, alcal-
de, i Maria Àngels Blasco, directora 
dels Serveis Territorials de Cultura 
de la Generalitat. A continuació 
us reproduïm una breu ressenya 
del llibre a càrrec del també filò-
leg i amb arrels capelladines, Pere 
Mayans Balcells. 

Aventures i pintures
Amb aquest títol simpàtic, 

l’amic Joan Pinyol, el prolífic escrip-
tor de Capellades, acaba de publi-
car, amb el suport de l’Ajuntament 
d’aquesta vila anoienca, una biogra-
fia de l’artista capelladí Josep Costa 
i Solé, que, com hem comentat en 
altres apunts, va ser el primer mes-
tre de Josep Mayans, tal com molt 
bé apareix documentat en el llibre 
(de fet, al llarg de l’obra es pot veu-
re la intensa relació d’ambdós pin-
tors al llarg de quasi 60 anys).

Després d’una feina d’anys, Pi-
nyol ha sabut reconstruir, gràcies a 

les aportacions d’amics, familiars, 
documentació diversa, publicaci-
ons... la vida d’una de les persones 
que més han marcat el món artístic 
de Capellades durant bona part 
del segle XX, el recordat Costa Solé 
(Capellades, 1913-2003), tota una 
institució i referent de la pintura 
local, del qual acabem de comme-
morar el centenari del naixement. 

Però el llibre és alguna cosa 
més que una biografia, és la re-
construcció d’un temps i d’un es-
pai d’una població d’aquest pa-
ís, amb totes les grandeses, però 
també amb totes les misèries d’uns 
moments grisos, però on hi havia 
gent, en aquest cas des del món 
de l’art, que intentava donar vida, 
color, amb el que millor sabien, en 
el cas de Costa Solé i de Mayans, la 
pintura, el dibuix...

Un llibre, amable, no gens fàcil 
de fer (en el pròleg l’autor ens re-
corda com Costa Solé li deia “Vols 
dir que això interessarà a algú?”) 
i on, certament, en Pinyol aconse-
gueix fer-nos interessar per la vida, 
d’altra banda interessantíssima, de 
l’artista capelladí. I ho aconsegueix 
perquè és la nostra història, per-
què és la història dels nostres refe-
rents, del nostre món, de la nostra 
gent, una història sense la qual no 
podríem arribar a entendre’ns... 

Només ens podem felicitar per 
obres d’aquest tipus, que reivin-
diquen, en un país tan mediter-
rani com el nostre, la feina feta i 
ens permetran recordar aquells qui 
van treballar per fer-lo una mica 
més alegre, fer un país amb una 
mica més de color...

Gràcies Joan, gràcies Costa!
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SERVEIS

CONTACTE

902 100 999 www.amma.es

 C/ Dels Fusters 2
08788 Vilanova del Camí (Barcelona)

Tel: 93 806 37 37 | Fax: 93 806 37 41 

El nostre 
compromís, 
les persones

amma vilanova del camí
residència per a gent gran

25 anys d’Espeleo Grup 
Anoia
IGUALADA

Ja és un quart de segle; 25 anys 
d’història d’un club igualadí que 

va ser uns dels pioners estatals en 
practicar l’espeleologia i el barran-
quisme.

És per això que durant aquest 
2014, l’EGAN anirà duent a terme 
activitats commemoratives i lúdi-
ques obertes a tothom, per celebrar 
aquest 25è aniversari.

El tret de sortida a tota aques-
ta cadena d’esdeveniments es va 
donar el passat dia 2 de febrer a la 
cova de la Censada, al terme muni-
cipal d’Orpí.

L’assistència va ser rècord: més 
de 140 persones, grans i petits, fa-
mílies i amics, van visitar els racons 
de la cavitat, gateres, dormitori dels 
ratpenats i la sala de les formacions.

Es va instal·lar un pont de mi-
co dins la cova, per fer encara més 
divertia l’experiència a la quitxa-
lla. A partir de les 9 del matí es va 
anar donant cabuda dins la cova, 
de manera ordenada a tots els par-
ticipants de l’activitat. La presidenta 
del CECI (Centre d’Estudis Comarcals 
de l’Anoia), va dirigir unes paraules 
d’agraïment a la tasca docent i ci-
entífica de l’EGAN. Un cop a dins, i 
visitats tos els racons, es va comptar 
amb l’assistència d’Hilari Moreno, 
president de la Federació Catala-
na d’Espeleologia, que també va 

mostrar el seu agraïment al club en 
favor de la promoció de l’espeleolo-
gia durant aquests 25 anys d’histò-
ria, i molt especialment a Jordi Mer-
cadé, fundador i soci n. 1 de l’EGAN 
i a Lluís Fernández, actual president 
de l’entitat.

Un cop acabades les presentaci-
ons, nomes quedava gaudir de l’en-
torn i la companyia dels mes de 140 
participants que visitaren la cova 
durant tot el matí.

Remarcar que aquest és el prin-
cipi d’un any en que EGAN, posa-
rà tots els mitjans per commemo-
rar el 25è aniversari amb activitats 
obertes a tots els públics, socis o no 
del club: trobades, visites guiades 
a coves/avencs/barrancs, raids, ex-
cursions de descoberta... etc. Infor-
mant-ne puntualment.

Èxit de la taula informativa “Salvem El Bruc”
EL BRUC

Diumenge passat, la platafor-
ma ciutadana Salvem El Bruc 

va celebrar una taula informati-
va davant l’Ajuntament del Bruc 
per a explicar als vilatans els fets 
que han motivat la seva creació, 
entre els quals hi ha l’aprovació 
del nou Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal del Bruc i el projecte 
d’obertura d’una gran pedrera i 
una planta d’asfalt a l’espai natu-
ral Roques Blanques. Els membres 
de la plataforma van mostrar als 
bruquetans els plànols de l’Avanç 
del POUM i el projecte de la planta 
d’asfalt aprovats per l’Ajuntament, 
explicant als assistents les princi-
pals determinacions d’ambdós pro-
jectes.

Malgrat el fred i el dia ennu-
volat, la taula informativa va ser 
un èxit: en dues hores, 150 veïns 
van signar el manifest redactat per 
la plataforma contra el POUM i la 
pedrera i a favor d’un desenvo-

lupament urbanístic del municipi 
mediambientalment i territorial-
ment sostenible. 

L’Avanç del POUM del Bruc 
preveu urbanitzar i edificar tots 
els terrenys rústics que hi ha entre 
el Bruc del Mig i el Bruc de Dalt, 
malgrat que es troben dins l’en-
torn de protecció del Parc Natural 
de la Muntanya de Montserrat. Per 
la seva part, la pedrera projecta-
da preveu produir fins a 500.000 

tones d’àrids i 13.000 tones de for-
migó asfàltic a l’any, explotant un 
àmbit de gairebé un km de llarg 
per 250 m d’ample i 200 m de des-
nivell, tot plegat al bell mig d’un 
paratge natural en estat verge, 
just en el límit de l’espai protegit 
Roques Blanques, integrat en la 
Xarxa Natura 2000 i catalogat com 
a Lloc d’Importància Comunitària 
i Zona d’Especial Protecció de les 
Aus.

La sorpresa de la jornada la va 
protagonitzar l’administrador de 
l’empresa promotora de la pedrera 
i la planta d’asfalt, Coll del Bruc, 
S.L., que es va personar a l’acte 
amb la intenció de convèncer els 
assistents de la bondat del projec-
te. No ho va aconseguir.

Salvem El Bruc es tornarà a 
reunir el diumenge 23 de febrer, 
a les 5 de la tarda, al restaurant 
Montserrat Park, per tal de planifi-
car les properes accions en defensa 
dels veïns i del territori.

El tren para a la via que toca l’estació
CAPELLADES

Des d’aquests darrers dies el 
tren, tant direcció a Igualada com 
a Barcelona, pararà sempre a la via 
que toca amb l’estació.

Segons ha explicat l’Alcalde 
de Capellades, Marcel·lí Martorell, 
“hem arribat a un acord per tal 

que el tren sempre pari a la via 
que tenim més a prop. Aquest és 
un avantatge per a tothom en ge-
neral, però en particular per a les 
persones grans o amb mobilitat 
reduïda ja que s’estalvien pujar i 
baixar totes les escales del pas ele-
vat que hi ha per travessar la via”.

Aquesta mesura s’aplicarà in-
definidament amb l’objectiu que 
aquesta millora en el servei animi 
a utilitzar més aquest transport, 
sobretot a les persones que fins ara 
tenien problemes per culpa de les 
escales.
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Els alumnes del col·legi Jesús 
Maria recordem Dalí...

IGUALADA

Ens agrada crear!, ens agrada 
imaginar! Ens agrada obser-

var!... 
Dalí fa 25 anys que ens va dei-

xar però les seves obres viuen per 
sempre entre nosaltres. Els alum-
nes de primària de l’escola Jesús 
Maria estem realitzant treballs 
sobre aquest gran artista català. 
Hem conegut moltes coses de la 

seva vida… Fou un gran pintor, 
escultor, escriptor, decorador i un 
dels principals representants del 
surrealisme.

L’hem dibuixat i hem reproduït 
quadres com “la persistència de 
la memòria” (els rellotges tous). 
Tots els treballs han estat exposats 
a l’escola, per donar a conèixer a 
tothom la seva obra. 

Veredicte del 9è Concurs de 
dibuix infantil “Surt a veure 
els 3 Tombs”

IGUALADA

El jurat del 9è Concurs de dibuix 
infantil a les escoles “Surt a veu-

re els 3 Tombs”, format per Magí 
Molas, David Andreví, Carles Cos-
ta, Sandra Paradell i M. Teresa 
Costa van decidir, per unanimi-
tat, premiar els escolars següents: 
Marta de P3 de l’Escola Ramon 
Castelltort. Abril Abril Garcia Pel-
fort de P4 de les Escoles de l’Ate-
neu Igualadí. Berta Garcia de P5 
de les Escolàpies. Hannah Marbà 
Recasens de 

1r de l’Escola Jesús Maria. Irina 
Padró Ramon de 2n de la Fundació 
Escola Mowgli. Carla Muñoz Ca-
brerizo de 3r del Col·legi Monalco. 
Nil Pelfort Ventura de 4t de l’Esco-
la Emili Vallès. Elena Balici de 5è 
de  l’Escola Garcia Fossas, i Ia Prats 
Enrich de 6è  de l’Escola Garcia 
Fossas. Van atorgar premi especial 

als dibuixos de Martina Oliva 2n 
del Col·legi Maristes; Victor Asan-
te  de 3r de l’Escola Emili Vallès 
i a Carla Dillet  de 4t del Col·legi 
Maristes.

L’entrega de premis es farà dis-
sabte a les 12 del migdia a la Sa-
la de la Biblioteca Central de Cal 
Font. 

L’exposició dels dibuixos parti-
cipants, més d’un centenar, corres-
ponen a un per cada curs de cada 
escola, es pot visitar fins al 21 de 
febrer, també, a la Sala de la Bibli-
oteca Central.

S’ha de fer esment que han es-
tat catorze les escoles participants i 
que tots els alumnes de les escoles 
han participat en aquest concurs, 
triant els professors, un dibuix de 
cada curs entre els quals s’han triat 
els premiats.  

Sancionat dues vegades en 
només vuit quilòmetres
COMARCA

Agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra de l’Àrea Regional de 

Trànsit del Sector de l’Anoia, van 
denunciar administrativament 
el passat dia 6 el conductor d’un 
turisme, dues vegades consecuti-
ves, per excés de velocitat.

En el marc del dispositiu de 
controls de radars en línia que 
efectuen els agents de l’Àrea Re-
gional  de Trànsit, els agents van 
detectar un vehicle circulant a 123 
Km/h per l’A2 en el punt quilo-
mètric 573 (el Bruc), tram limitat a 
100 km/h.

La patrulla va aturar el vehicle 
i el va sancionar administrativa-
ment per l’excés de velocitat. Un 
cop notificada la sanció el conduc-
tor va reiniciar la marxa, i en la 
mateixa A2, en el punt quilomètric 
565 al terme municipal de Caste-
llolí, un radar mòbil va tornar a 
detectar el mateix conductor circu-
lant a 116Km/h en un tram limitat 
a 80 km/h, per la qual cosa, el con-
ductor va tornar a ser aturat i san-
cionat per la nova infracció d’excés 
de velocitat que havia comès.

Les noves cooperatives escolars engeguen 
els seus projectes
IGUALADA

Aquest 2014 Igualada participa 
novament en el projecte Cultu-

ra Emprenedora a l’Escola, impul-
sat per la Diputació de Barcelona 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de la ciutat, i que té com 
a objectiu promoure i fomentar 
l’emprenedoria en el cicle superi-
or d’educació primària, desenvolu-
pant els valors, hàbits i capacitats 
clau. El projecte es duu a terme 
en 25 municipis i promou el tre-
ball conjunt entre ens locals i cen-
tres educatius. Aplega més de dos 
mil alumnes i està prevista la cre-
ació de 95 cooperatives escolars. 
Enguany a Igualada hi participen 
alumnes de 5è de Primària de les 
escoles Maristes, Escolàpies i Aca-
dèmia Igualada

Ara fa dues setmanes, els 
equips directius de les cooperatives 
Detalls Maristes i Tot Coses, dels 
Maristes, Cinquelàpies i Copito de 
les Escolàpies i Cooperativa UNP 
i Els Millors Cooperatius de l’Aca-

dèmia Igualada van visitar les ins-
tal·lacions d’IG-Nova Empresa. Van 
reunir-se amb el cap de l’Oficina 
d’Atenció Empresarial de l’Ajun-
tament, amb qui van intercanviar 
impressions sobre el procés que 
havien seguit fins al moment per 
a la constitució de la cooperati-
va, l’elecció de l’equip directiu, el 
nom i el producte que elaboraran. 
També van presentar els estatuts i 
l’acta de constitució.

Igualment, els membres de la 
cooperativa van fer una visita al 
tècnic d’assessorament empresarial 
de l’Ajuntament d’Igualada, amb 
qui van comentar diferents aspec-
tes sobre l’elecció del producte com 
poden ser la viabilitat, la venda o 
l’estudi de mercat. Ara, les coopera-
tives es troben en ple procés d’elec-
ció i elaboració d’uns productes que 
vendran durant el mes de maig en 
un mercat al centre de la ciutat.

Mireia Sabaté descobreix “La Llacuna 
recupera” a l’AUGA
IGUALADA

Mireia Sabaté va explicar dilluns 
passat a l’AUGA el projecte 

“La Llacuna recupera”, una inici-
ativa per socialitzar el patrimoni 
històric i arqueològic que ha arre-
lat amb força en aquest poble ano-
ienc. Gràcies al treball col·lectiu de 
professionals, entitats, veïns i ajun-
tament, la Llacuna compta avui 
amb un embrió del futur museu 
municipal. 

La jove arqueòloga, una de les 
impulsores de “La Llacuna recu-
pera”, va explicar als alumnes de 
l’AUGA les claus i resultats del pro-
jecte. A partir d’un pressupost de 
zero euros, la Llacuna compta des 
de fa pocs anys amb una sala amb 
vitrines ubicada en dependències 
municipals, on s’exposa i explica 
una part de les troballes aconse-

guides fins ara. Una interessant ex-
posició feta a partir d’aportacions 
voluntàries de materials i hores de 
treball.

Els jaciments ibers del terme 
de la Llacuna ja van ser excavats i 
ben catalogats als anys cinquan-
ta, amb troballes com habitatges, 
ceràmica i restes de teixit, sense 
oblidar les pintures prehistòriques. 
Als anys vuitanta, les excavacions 
es van centrar en la granja cister-

cenca d’Ancosa. Sabaté, llicenciada 
en Belles Arts, va saber transmetre 
el seu entusiasme pel projecte. La 
van acompanyar autoritats locals i 
molts llacunencs entre el públic, i 
tot fa pensar que “La Llacuna re-
cupera” seguirà fent un llarg camí 
i una aportació important a la co-
marca.

El paper i Capellades
Victòria Rabal, directora del 

Museu Molí Paperer de Capellades, 
serà la propera convidada de l’AU-
GA, dilluns vinent al Teatre Munici-
pal l’Ateneu. Explicarà els lligams 
històrics i culturals de Capellades 
amb el paper, així com el moment 
que viu una indústria paperera 
també immersa en la globalització. 
Més informació al web www.auga.
cat.

El disseny, eina de canvi
IGUALADA

Des de disseny=igualada hem 
volgut portar a terme una peti-

ta acció simbòlica a la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada, amb una 
intervenció gràfica en un establi-
ment que, en el temps, havia esde-
vingut un improvisat suport per a 
cartells publicitaris.

Les complicades circumstàncies 
econòmiques que està patint la 
ciutat han portat que molts locals 
ara estiguin buits, de manera es-
pecial al centre. Moltes vegades 
aquests esdevenen suports per a 
la col·locació de cartells que ca-
duquen i envelleixen i són tapats 
per d’altres de nous, formant un 
mosaic d’un aspecte estètic gens 
gratificant. També ens sembla que 
la brutícia porta brutícia i s’acaba 
perdent el criteri pel que fa al mí-
nims de netedat i cura que l’espai 
públic requereix, per part de tots.

El fet que aquests comerços es-
tiguin al costat d’altres en plena 
activitat, no ajuda massa a aquests 
darrers. Alhora fent la ciutat més 
lletja, no convida a passejar-hi, 
alentint encara més l’activitat co-
mercial existent.

Ho explicava perfectament el 
periodista Jordi Cuadras en el seu 

article “Locals buits a Igualada” 
publicat a Anoiadiari.cat d’octu-
bre de 2012: http://blogs.anoiadi-
ari.cat/jordi-cuadras/blog/2330/lo-
cals-buits-a-igualada.

En aquell moment en vam es-
tar parlant amb ell i vam estar tre-
ballant durant molt de temps en 
un projecte que, malauradament i 
per causes alienes, no es va poder 
realitzar. L’acció que hem portat a 
terme ara n’és tan sols una petita 
mostra i ens agradaria imaginar 
que, com una taca d’oli, es pugui 
anar escampant cap a d’altres es-
pais comercials en desús. O bé, 
com ja proposava el Jordi, que en 

aquests espais buits, mentre no es 
lloguin o venguin, s’hi pugui por-
tar a terme alguna altra activitat 
per part d’entitats de la ciutat, per 
exemple. Aquest fet ajudaria a la 
seva conservació i donaria una no-
va vitalitat a Igualada.

El disseny esdevé sempre una 
eina de canvi i de renovació i 
pensem que aquest n’és un bon 
exemple. Des de disseny=iguala-
da seguim treballant en alternati-
ves que aportin noves solucions a 
aquesta problemàtica i que col·la-
borin a fer de la nostra ciutat un 
espai més agradable.
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El Ple vilanoví aprova per majoria els pressupostos per al 2014
VILANOVA DEL CAMÍ

El Ple vilanoví va aprovar dilluns, 
en sessió extraordinària, els 

pressupostos per al 2014. ERC, PP, 
CiU i la regidora no adscrita Marta 
Trullols van donar suport al govern, 
que va aconseguir tirar endavant 
els pressupostos amb majoria, un 
fet que l’alcalde va agrair tenint en 
compte que el PSC només compta 
amb quatre regidors. IPV, VA, PxC i 
ICV van votar-hi en contra. 

Els pressupost per al 2014 és 
d’11.189.000 euros i ha tingut es-
pecial cura en la consolidació de 
polítiques de l’àmbit dels Serveis 
Socials, amb la incorporació de 
més personal de l’equip social bà-
sic, l’increment d’ajudes directes 
a les famílies, la creació d’una lí-
nia d’ajuts per al pagament de les 
plusvàlues en casos de desnona-
ments i d’una partida per a beques 
menjador.

També s’ha incidit especial-
ment en l’àmbit de Promoció Eco-
nòmica, en què s’ha previst una 
partida per posar en funcionament 
el Centre d’Innovació Anoia i la 
creació d’una línia d’ajudes per a la 
creació d’ocupació i d’obertura de 
noves activitats. 

Les partides més importants 
pel que fa a ingressos són els im-
postos directes, que suposen més 
de quatre milions d’euros, i les 
taxes i els preus públics, que són 
més de dos milions d’euros més. 
Les transferències corrents (sub-
vencions que es reben per despesa 
corrent) també són una part im-
portant dels ingressos municipals, 
més de tres milions d’euros, i les 
transferències de capital (subven-
cions destinades exclusivament a 
inversions) superen el milió d’euros 
més.

En despeses, les principals par-
tides són les de béns i serveis: con-
tractes de manteniment, subminis-
traments i altres compres munici-
pals, que suposen un 40%. Altres 
capítols importants són el personal 
(25%) i les inversions (17%). Per 
sota queden els passius financers, 
és a dir, el que retornem dels prés-
tecs, i les transferències corrents, 
és a dir, la partida que es destina 
a ajudes i subvencions d’entitats i 
organismes, que suposen un 7% i 
un 5 %, respectivament.

Pel que fa a inversions previs-
tes per a aquest exercici, l’Ajunta-
ment hi destinarà més de dos mili-
ons d’euros. La partida més impor-
tant és la urbanització del carrer 
Major, dotada amb 875.000 euros; 
la remodelació del Casal de la Gent 
Gran, amb gairebé 600.000 euros i 
l’acabament de la zona de tallers 
del Centre d’Innovació Anoia, amb 
280.000 euros. 

En aquest pressupost tam-
bé s’ha previst la substitució de 
les comportes del riu Anoia, una 
proposta que té el suport de tots 
els partits polítics, i que suposa 
110.000 euros, la remodelació del 
Mercat de Sant Hilari, amb prop de 
100.000 euros, i altres inversions de 
manteniment i millora a diversos 
espais municipals, com la zona es-
portiva i Can Papasseit. 

Durant la sessió plenària, l’al-
calde Joan Vich també va donar xi-
fres sobre l’endeutament de l’ajun-
tament vilanoví que en aquests 
moments és d’un 53%, molt lluny, 
va dir Vich, del 75% que posa de 
topall el govern central. El deute 
viu de l’ajuntament a 31 de desem-
bre de 2013 era de prop de 5 mili-
ons d’euros i els ingressos corrents 
superaven els 9 milions d’euros.

Posicionament dels grups 
municipals

L’alcalde Joan Vich va assegu-
rar que el pressupost de 2014 és un 
compromís amb Vilanova del Camí 
i la seva gent i ha estat especial-
ment sensible amb els que menys 
tenen. Vich es va mostrar molt satis-
fet d’haver-lo aprovat per majoria 
i per això va agrair als grups d’ERC, 
PP, CiU i a la regidora Marta Trullols 
els seu vot positiu i les aportacions 
que havien fet al document inicial. 
Per altra banda, i deixant clar que 
respecta els posicionament de tots 
els grups polítics, sí que va deixar 
palès el seu malestar pel vot en con-
tra d’ICV, perquè aquest pressupost 
no és tan diferent dels que havien 
aprovat quan governaven plegats.

Francina Gabarró, d’ICV, va ar-
gumentar el seu vot en contra al·le-
gant el poc esforç que el govern ha-
via fet en matèria de joventut. Una 
preocupació que la regidora assegu-
ra que havia fet arribar en diverses 
ocasions a l’alcalde. Gabarró entén 
que no hi ha polítiques actives de 
joventut malgrat va reconèixer que 
s’havien fet accions positives, com 
la creació d’una línia d’ajudes per 
a beques menjador i una altra per 
a beques de transport. També va 
reconèixer la tasca que s’ha fet en 
Serveis Socials i l’esforç per mantenir 
obertes les dues llars d’infants.

El regidor Sergi Balcells, de Pla-
taforma x Catalunya, també va vo-
tar en contra. Al seu parer, l’Ajun-
tament no ha fet política d’austeri-
tat i va plantejar la possibilitat de 
renegociar els contractes de man-
teniment o neteja, o fins i tot as-
sumir-los com a propis. Així l’ajun-
tament podria reduir les despeses 
i utilitzar aquests diners per altres 
temes. L’alcalde va explicar que els 
contractes externs ja s’havien nego-
ciat a la baixa i que la possibilitat 
d’assumir alguns serveis era molt 
complicada perquè l’ajuntament no 
pot augmentar la plantilla de tre-
balladors.

Juan Manuel Cividanes, d’IPV, 
va argumentar el vot del seu grup, 
que no comparteix les principals 
partides d’ingressos. Cividanes va 
defensar una congelació real dels 
impostos i la revisió dels contrac-
tes externs i dels contractes menors, 
com els lloguers del jutjat de Pau 
i de l’espai destinat a aparcament 
del carrer Major amb Santa Llúcia. 
També va retreure al govern que no 
hagués fet cap estudi per a obtenir 
la certificació energètica dels edificis 
municipals, una mesura, va dir, que 
també podria aportar nous estalvis 
al municipi.

Els independents tampoc no es-
tan d’acord amb la inversió que es 
vol destinar a l’acabament del Cen-
tre d’Innovació Anoia, que, va dir, es 
pot esperar a què el centre estigui 
en funcionament. En canvi, sí que va 
compartir altres inversions, com el 
canvi de les comportes del riu, una 
iniciativa, va dir, que es va tirar en-
davant gràcies a la insistència d’IPV.

VA també va votar en contra. El 
seu portaveu, Francisco Palacios, va 
assegurar que estava d’acord amb 
un 70% del pressupost però va cri-
ticar l’altre 30%. Els principals argu-
ments van ser la pujada d’impostos, 
que l’ajuntament podria evitar gas-
tant millor i prioritzant certes línies 
d’actuació. També va reclamar més 
inversió en matèria de joventut.

A l’altra banda de la balança, 
la regidora Marta Trullols, que és 
titular del servei d’Infància, Ense-
nyament, Joventut i Solidaritat, va 

argumentar el seu vot positiu als 
pressupostos que mantenen serveis 
municipals com les llars d’infants, 
malgrat la reducció d’ingressos d’al-
tres administracions. Trullols també 
va destacar les partides destinades 
al manteniment i millora de les es-
coles, la socialització de llibres i les 
beques menjador i de transport. 

ERC va donar suport al govern 
socialista. El seu portaveu, Xavier 
Bermúdez, va deixar clar que la 
manca d’ingressos té efectes direc-
tes en el pressupost municipal. Per 
això va fer la proposta d’impulsar 
un pla d’estalvi energètic als edificis 
municipals. D’altra banda, Bermú-
dez va repassar les propostes més 
importants que el seu grup ha intro-
duït als pressupostos. Seguint amb 
la línia que van iniciar l’any passat, 
ERC proposa continuar oferint els 
cursos de nivell avançat d’anglès i 
català, a més del projecte de la soci-
alització de llibres. També van plan-
tejar obrir una línia de subvencions 
per estimular la creació d’ocupació 
a la que s’hi va afegir, a proposta 
del grup de CiU, l’obertura de noves 
activitats, dotada amb 40.000 euros.

La regidora popular, Mari Luz 
Martínez, també va votar a favor 
del pressupost, que va qualificar 

d’auster i equilibrat. Martínez va 
destacar les partides destinades als 
serveis socials i va explicar la propos-
ta que havia fet al govern de crear 
un menjador social. Una proposta 
que el govern s’ha compromès a 
estudiar i a impulsar si es demos-
tra que existeix una necessitat real 
del servei. La regidora del PP tam-
bé va destacar altres inversions que 
es contemplen al pressupost i que 
comparteix amb el govern: la remo-
delació del Casal de la Gent Gran, la 
millora del Mercat de Sant Hilari i la 
substitució de les comportes del riu 
Anoia, entre d’altres. 

Jordi Baron, de CiU, va destacar 
que aquests són uns pressupostos 
que han posat especial èmfasi en els 
serveis socials i les ajudes a les famí-
lies, i d’altra banda en la promoció 
econòmica i el suport al comerç lo-
cal. Baron es va mostrar satisfet per 
les propostes que el seu grup va in-
troduir als pressupostos, i que faran 
possible per exemple l’execució de 
la urbanització del carrer Major i la 
instal·lació d’un equipament per a 
gimnàstica a l’aire lliure adreçada a 
la quitxalla i a la gent gran.

Va tancar la roda d’interven-
cions Vanesa González, portaveu 
del PSC, que va mostrar-se satisfeta 

perquè tots els grups, malgrat ha-
ver votat en contra, havien valorat 
positivament la feina feta, tant pels 
tècnics com per l’equip de govern. 
Un fet que ens demostra, va dir, que 
malgrat estar més o menys d’acord, 
valoren la tasca i l’esforç que s’ha 
fet. 

Pel que fa a les partides que es 
dediquen a joventut, que suposen 
15.000 euros i que van ser objecte 
de crítica per part d’alguns grups 
de l’oposició, la primera tinent 
d’alcalde va explicar al Ple que 
l’Ajuntament destina als joves molt 
més d’aquesta quantitat. González 
va dir que les àrees es treballen de 
manera transversal i que altres re-
gidories destinen part de les seves 
partides als joves. Va posar d’exem-
ple les activitats d’esports, els cur-
sos de promoció econòmica o les 
subvencions per al transport que 
estan vinculades a educació. 

Responent a Cividanes, que 
havia criticat les xifres dels serveis 
que redunden directament en la 
ciutadania, la regidora socialista 
va ser molt contundent: el 25% 
del pressupost de despeses es de-
dica exclusivament al servei de les 
persones.

Llar d’Infants
Acollida, atenció personalitzada

i primers aprenentatges:
hàbits, rutines, relació

Horari ample i calendari extens
Inici de l’Anglès a P2

Ed. Primària
· Preparació integral per afrontar

  l’ESO amb garantia d’èxit
· Anglès i Francès/Alemany

· Projectes telemàtics i d’innovació
· Teatre a l’escola

· Escacs
· Piscina 1r, 2n i 3r

ESO 
Accés directe  a l’Escola Pia
(Centre adscrit )

Ed. Infantil
· Aprenentatge avançat de la 
  lecto-escriptura i dinàmica motriu.
· Psicomotricitat en anglès
· Anglès i Informàtica  des de P-3

Ed. Infantil

Xerrada informativa
L’Educació Infantil a les Escolàpies

PORTES
OBERTES
Diumenge

23 de febrer
de 12 a 14h

Oberta a tothom!

 l’escola que construeix futur

Escolàpies Igualada  · C/ del Vidre, 1 - 08700 Igualada
T. 938030409 · info@escolapiesigualada.org · www.escolapiesigualada.org

Dimecres, 19 de febrer, a les 21:30h

Educació de qualitat a l’abast de tothom
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Mercè González a l’ECS!

Terratombats, a la segona 
ronda dels premis Enderrock

IGUALADA

El III Cicle d’artistes exalumnes 
del Pere Vives, espai conegut 

com a ECS, va comptar a finals de 
gener amb l’artista Mercè Gon-
zález, que hi va realitzar un taller 
intensiu de batik sobre seda. 
Durant els dos matins que va durar 
l’activitat, diferents alumnes van 
aprendre aquesta tècnica guiats 
per l’artista. Amb les sedes pinta-
des resultants es va muntar una 
gran làmpada que estarà exposa-
da al vestíbul de l’instituí durant 
aquest mes de febrer.

Mercè González forma part de 
Desedamas amb la seva germana 
Cecília. Entre totes dues han in-
vestigat moltíssim amb diferents 
tipus de sedes, entreteles especials 
i altres materials per aconseguir di-
ferents efectes i innovacions cons-
tants en els articles que creen.

La Mercè va estudiar Batxille-
rat i COU, a l’institut, cap els anys 
80. És d’agrair la seva col·laboració 
desinteressada en aquest magnífic 
projecte.

COMARCA

La revista musical Enderrock 
ha fet públics els artistes i 

grups nominats als premis de 
l’edició d’enguany. Entre els 
finalistes de la primera fase de 
les votacions hi ha el grup ano-
ienc Terratombats, que amb la 
seva rumba catalana ha acon-
seguit passar a la segona ronda 
al costat d’altres grups com Aspen-
cat, Els Catarres, Els Pets, Gossos, 

La Pegatina, La Troba Kung-Fú, 
Manel, Oques Grasses, Pepet i 
Marieta, entre d’altres artistes.

Ara els Terratombats afronten 
la segona volta amb tres nominaci-
ons: millor disc, millor cançó, i mi-
llor portada de CD, obra de l’igua-
ladí Pep Valls.

Els premis s’atorguen per vo-
tació popular i es pot votar fins al 
dia 16 de febrer a través de l’enllaç 
http://enderrock.cat/premis.

La Biblioteca Central rep un donatiu de 500 
llibres de La Vanguardia
IGUALADA

La Biblioteca Central d’Igualada 
ha rebut recentment un impor-

tant donatiu de La Vanguardia que 
inclou uns 500 llibres, la major part 
dels quals novel·les i llibres d’art, 
els quals provenen majoritària-
ment del suplement “Cultura/s” i 
de la secció de Cultura d’aquest 
diari i han passat a formar part del 
fons de la Biblioteca, per tal que 
els usuaris se’ls puguin emportar 
en préstec.

Entre els llibres del lot desta-
ca el curiós Cien mil millones de 
poemas, un homenatge a Ray-
mond Queneau que recull deu so-
nets amb versos combinables que 
donen lloc a 100.000 milions de 
combinacions possibles. També hi 
ha llibres d’art d’una gran bellesa, 
com Kipling ilustrado, que recull 
la visió de set il·lustradors que re-
creen els contes del creador de El 

llibre de la selva. I 69 historias de 
deseo, que repassa seixanta-nou 
obres mestres de la pintura amb 
un caràcter atrevit, provocador i 
innovador. Altres volums d’interès 
que conformen el donatiu són el 
Viatge pel meu país, escrit per Jo-
an Garí amb fotos de Joan Antoni 
Vicent, que recrea el viatge que va 
fer Joan Fuster als anys seixanta i 
que va culminar amb la publicació 
de El País Valencià i Nosaltres, els 
valencians. Pel que fa a novel·les hi 

ha títols ben actuals d’autors cone-
guts i per a tots els gustos, com 
David Safier, Erri de Luca, Ruta Se-
petys, Joyce Carol Oates i Orhan 
Pamuk.

Aquest donatiu contribueix 
a augmentar el fons de la Biblio-
teca i oferir així un millor servei 
de préstec als usuaris i a fomentar 
la lectura en general, en la línia 
dels objectius del programa 3L de 
l’Institut Municipal de Cultura. Ac-
tualment el fons de la Biblioteca 
està integrat per gairebé 130.000 
documents, entre llibres de ficció, 
de coneixements, infantils, pel·lí-
cules i música, revistes i documents 
de la col·lecció local. L’Ajuntament 
d’Igualada agraeix aquest impor-
tant donatiu de La Vanguardia a la 
Biblioteca.
IMC - Biblioteca Central d’Igualada

L’ajuntament prioritza la despesa de 
manteniment i social en el pressupost del 2014 
JORBA

En la sessió plenària del passat 6 
de febrer, l’ajuntament de Jorba 

ha aprovat el pressupost general 
de la corporació per a l’exercici del 
2014. És un pressupost que pre-
veu uns ingressos i unes despe-
ses per un import de 954.969,87 
euros. Conté un fons de contin-
gència de l’1,85% del total del 
pressupost, per fer front a impre-
vistos. Els objectius d’inversió són 
moderats, centrats en el mante-
niment i les reparacions de la via 
pública i dels edificis municipals: 
en total 109.604,80 euros que ser-
viran per donar cobertura a l’obra 
ja adjudicada d’arranjament del 
carrer de davant del centre de dia 
(37.000 euros), la substitució de 
l’equip de climatització de l’edifi-
ci de l’ajuntament (10.000 euros) 
i la realització d’arranjament de 
camins i alguns suggeriments dels 
veïns (61.000 euros). Es mantindrà 
el suport econòmic a totes les enti-
tats i associacions del municipi, i 
es tornarà a fer, com en el 2013, 
una important inversió de man-

teniment i millores a l’Escola de 
Primària (4.000 euros). També es 
mantindrà el suport a les famílies 
més desafavorides, amb el banc 
d’aliments i altres serveis i ajuts 
socials. 

Segons Josep Maria Palau, al-
calde i regidor d’Hisenda de Jor-
ba, “és un pressupost que prioritza 
el manteniment de tots els espais 
públics del poble (edificis, vials, 
etc.) i també els programes socials i 
d’ajut a les famílies. Des dels ajun-
taments, encara que sigui modesta-
ment, hem d’intentar donar suport 
a aquestes necessitats, i més ara que 
la Generalitat cada cop pot atorgar 
menys subvencions per inversions 
de manteniment, o per a ajuts a les 
famílies, per exemple en matèria 
pobresa, educació 0-3 anys o aten-
ció a la dependència. El batlle jor-
benc destaca que això no és gens 
fàcil, en un context en el qual els 
ingressos per tributs baixen cada 
any, i en el qual “volem mantenir 
l’equilibri pressupostari, la solvència 
a l’hora de pagar i el baix endeuta-
ment que hem aconseguit”. 

Val a dir que, com en exercicis 
anteriors, l’ajuntament ha apro-
vat el pressupost per unanimitat 
de tots els regidors del consistori 
(6 d’ERC i 1 de CiU), i que en la 
memòria d’objectius del pressu-
post hi figura assolir un flux de 
caixa positiu (recurs generat net) 
de 20.794,28 euros, millorar un ro-
manent de tresoreria ajustat, que 
en la liquidació provisional del 
2013 és positiu per un import de 
146.928,00 euros (19,45% dels in-
gressos ordinaris) i mantenir l’en-
deutament per sota del 43% dels 
ingressos ordinaris. Segons Palau, 
tota questa informació econòmi-
co-financera municipal, que es pot 
trobar a la web municipal, “es pot 
resumir en que, un any més, prete-
nem aplicar els principis de l’eco-
nomia domèstica a l’ajuntament: 
no gastar més del que s’ingressa 
cada any, intentar fer un petit es-
talvi per a l’any següent, disposar 
del diner líquid per poder pagar a 
30 dies, tal com ja s’està fent, i no 
tenir un deute superior al percen-
tatge màxim recomanat (75%).”

Els límits de la credibilitat 
política i humana
IGUALADA

Dimarts passat, a la Biblioteca 
Central i amb una afluència 

d’unes quaranta persones, es va 
dur a terme la conferència “Els 
límits de la credibilitat política i 
humana”, a càrrec de Francesc 
Núñez Mosteo, filòsof i Doctor en 
sociologia, director dels Estudis 
d’Arts i Humanitats de la UOC, el 
qual va fer una aproximació del 
terme credibilitat en diferents con-
textos socials al llarg del temps, 
des de la posició humana a la de 
l’acció política. 

Núñez, de manera molt ente-
nedora, va aportar punts de refle-
xió sobre l’èxit o fallida de la cre-
dibilitat. Va parlar dels elements 
importants de credibilitat com a 
generadors de futur: la veracitat, 
el poder, l’empatia, la simpatia i 
el carisma, entre d’altres. També 
va apropar la realitat de la pèrdua 

d’aquesta quan sorgeix la mentida, 
traïció, calúmnia, cinisme, plagi... 
Segons afirmà Núñez, la credibili-
tat resulta molt difícil de refer un 
cop ha estat perduda, i que les cir-
cumstàncies manen sobre les per-
sones. Els humans ens fem, fent, 
i per tant som el que fem als ulls 
dels altres. El torn de preguntes es 
va adreçar a l’eficiència de la classe 
política i els seus resultats electo-
rals, que paradoxalment no pena-
litzen la ineficiència i la dualitat de 
la classe política entre la ideologia 
i la vessant econòmica. 

Els agents socioeconòmics es 
reuneixen amb el president 
del Pacte per a la Indústria

IGUALADA

Els representants de totes les enti-
tats socioeconòmiques d’Iguala-

da van reunir-se amb el president 
del Pacte per a la Indústria de Cata-
lunya, l’economista Joan Trullén. La 
trobada, que va propiciar l’organit-
zació de DdD (Dimarts de Diàlegs) i 
l’Ateneu Igualadí, va fer-se al llarg 
d’un sopar just després del debat 
sobre el futur industrial de la ciutat 
que s’havia celebrat a la Sala de 
Socis i amb l’objectiu d’aprofitar 
al màxim la visita de Trullén a la 
ciutat.

Hi van ser presents els repre-
sentants de la Unió Empresarial de 

l’Anoia, Cambra de Comerç Ano-
ia, Agrupació Tèxtil Fagepi, Fira 
d’Igualada, Gremi de Blanquers, 
Igualada Comerç, Disseny=Iguala-
da, Associació Catalana de Tecno-
logia, Associació dels Polígons dels 
Plans, CCOO-Anoia, UGT-Anoia i 
de l’Ateneu Igualadí, a més d’al-
tres persones lligades amb l’àm-
bit econòmic de la ciutat. Al llarg 
de la reunió van poder intercan-
viar impressions sobre la situació 
d’Igualada i l’Anoia, en un ambi-
ent distès i de confiança entre ells 
i amb el president del Pacte per a 
la Indústria.

L’Ajuntament dóna suport a les AMPA’s del 
municipi
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Montbui aposta 
durant aquest any 2014 per for-

malitzar la col·laboració amb les 
entitats del municipi a través de 
convenis que permetin la realitza-
ció de tasques socials en benefici 
de la comunitat. Un dels col·lectius 
més destacats a nivell social són 
les Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes (AMPA’s) dels centres 
educatius de Montbui, amb les 
quals s’han realitzat –i es seguiran 
fent- diferents trobades durant els 
propers dies.

L’alcalde Teo Romero explica 
que “l’objectiu d’aquestes troba-
des és explicar als responsables de 
les AMPA’s els criteris que volem 
seguir per formalitzar la seva col-
laboració en forma de convenis. 

Pensem que les AMPA’s de Mont-
bui realitzen una feina molt bona, 
especialment a l’hora de tirar en-
davant activitats per a tots els nens 
i nenes. En alguns casos la tasca 
social és evident, ja que, malgrat 
la crisi, continuen oferint activi-
tats extraescolars obertes a nens 
i nenes que en cas contrari no les 
podrien fer”. 

El batlle va recordar per últim 
que “els convenis són millors que 
les subvencions: donen seguretat 
en el temps i ens poden ajudar 
amb tots els temes socials”.

Nous vehickes per a la Policia Local
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada i la Poli-
cia Local van presentar diven-

dres, els nou vehicles que s’han 
incorporat recentment al servei i 
que formen part de la renovació 
progressiva del parc mòbil del cos. 
Es tracta, concretament, de quatre 

motocicletes Yamaha YP250 i d’un 
cotxe SEAT Altea XL que s’afe-
geix a un altre d’idèntic que es va 
adquirir l’any 2013. Tots ells estan 
ja equipats per al servei policial.

Amb aquestes noves incorpo-
racions, el cos de la Policia Local 
d’Igualada compta amb tretze mo-

tocicletes: sis scooters destinats al 
servei de proximitat en els diferents 
districtes de la ciutat, cinc per al ser-
vei ordinari i, a banda, dues mo-
tocicletes més de 700cc. Pel que fa 
als cotxes, el cos compta amb tres 
turismes, un tot terreny, un furgó i 
vehicles sense distintius policials.
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Manifestació sense incidents en defensa de 
l’Espai pels Somnis
IGUALADA

La manifestació de dissabte a la 
tarda va ser l’acte central d’unes 

jornades organitzades pels joves 
de l’Espai pels Somnis, que van 
començar divendres i van finalit-
zar diumenge. Hi va haver xer-
rades sobre la lluita de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) i sobre desobediència, un 
sopar popular per donar suport als 
vaguistes de Panrico, una fira d’en-
titats i un concert vermut, entre 
altres actes.

Una gran pancarta desplegada 
des de l’Espai pels Somnis va ser el 
tret de sortida de la manifestació 
per defensar aquest Casal Autoges-
tionat d’Igualada. S’hi podia llegir: 
“Ens heu pres massa, ara ho volem 
tot”. Unes 700 persones van parti-
cipar a la mobilització pels carrers 
d’Igualada contra el desallotjament 
d’aquest espai que està fixat per 
avui dijous 13 de febrer.

Després de l’Ajuntament d’Igua-
lada s’hagi negat a cedir-los un es-
pai municipal en desús, els joves 
que ocupen l’antic Casal del Bisbat 
han decidit que no abandonaran 
l’immoble que han omplert de vida 
durant mig any. I ho van voler fer 
saber, juntament amb centenars de 
persones que se’ls van afegir.

La manifestació va recórrer 
el centre d’Igualada i va acabar a 
l’Ajuntament, on es va llegir un ma-
nifest. Al llarg del trajecte es van fer 
diverses accions. Per exemple, van 
desplegar una pancarta des d’una 
paret de l’església de la Soledat 
que deia “Els nostres somnis no es 
desallotgen”, per apuntar l’església 
com a responsables del desallotja-
ment. També van fer una acció da-
vant una oficina de La Caixa amb 
una pancarta que alertava: “No són 
suïcidis són assassinats”, i un ninot 
tacat de sang.

Entre el gruix de manifestants 
hi havia persones de diferents col-
lectius i entitats de la ciutat i de 
tota la comarca que donen suport al 
jovent de l’Espai pels Somnis.

Durant el recorregut hi va haver 
un gran desplegament dels Mossos 
d’Esquadra. Al final de la mobilitza-
ció van identificar alguns joves, cosa 
que va aixecar indignació entre els 
manifestants, ja que la manifestació 
havia transcorregut sense proble-
mes.

Comunicat emès pels 
ocupants de l’Espai pels 
Somnis

Després de les darreres informa-
cions que hem rebut a través dels 
mitjans des de l’Ajuntament voldrí-
em exposar el nostre punt de vista 
davant del moment actual. 

En primer lloc valorem positi-
vament que l’Ajuntament es plan-
tegi fer canvis en les polítiques 
juvenils. Però de moment això no-
més són idees i paraules, tanma-
teix nosaltres volem fets per poder 
valorar aquesta proposta. Alhora 
aquest projecte és el que estem 
demanant des de fa més d’un any 
i que no ha tingut resposta fins 
que no hi ha hagut una pressió 
social. 

L’Espai pels Somnis ha estat 
des del primer moment obert a 
totes les entitats i ha volgut ser 
un espai de trobada i de xarxa so-
cial. Tanmateix sembla que molta 
gent, l’Ajuntament i el Bisbat no 
ha entès això i que es pensen que 
volem un espai pel nostre col·lec-
tiu, en canvi el què som i prete-
nem seguir sent és un lloc format 
per moltes entitats, col·lectius i 
persones. De fet, fins ara, ja ha 
esdevingut un espai que aixopluga 
i uneix diferents grups que fins a 
l’actualitat no s’havien trobat. Ha 
sigut gràcies a l’autogestió que 
han pogut decidir per ells matei-
xos com volien que fos el seu punt 
de trobada. Sense burocràcies ni 
paternalismes. 

Sembla que per deslegitimar 
el projecte han atacat les nostres 
formes; sense l’ocupació l’Ajunta-
ment s’hagués plantejat un canvi? 
El Bisbat hauria tret del calaix el 
projecte que ara ens fa fora de 
l’espai? L’opinió pública hagués 
parlat de les necessitats de les en-
titats i de la joventut d’Igualada? 
Creiem que si s’hagués quedat 
amb la presentació del projecte 
i una manifestació reclamant es-
pais, no hauríem obtingut una so-
lució ni tant sols un debat davant 
d’aquesta problemàtica comar-
cal. Mantenim la idea de l’ocupa-
ció com a eina de desobediència 
i transformació social tenint en 
compte la conjuntura actual. La 
voluntat política de les institucions 
ens ho han demostrat. 

El projecte de Torreblanca de 
Sant Cugat, utilitzat per l’Ajunta-
ment com a model a seguir, no és 
un exemple per nosaltres ja que 

posa en evidència la inoperància 
de les institucions, van trigar vuit 
anys en fer efectiu el casal. 

Fa sis mesos que l’Ajuntament 
i el Bisbat han tingut l’opció de 
negociar. Des del primer moment 
l’Espai pels Somnis ha demanat 
diàleg entre les tres parts, però 
fins que no hi ha hagut l’ordre de 
desallotjament i una forta pres-
sió social i mediàtica, no han vol-
gut atendre el problema. Davant 
del comunicat de l’Ajuntament, 
creiem que no se’ns pot acusar 
de xantatge després de sis mesos 
de voluntat de diàleg. El termi-
ni imposat ha estat condicionat 
per la manca de temps davant del 
desallotjament, en definitiva, un 
últim intent perquè l’Ajuntament 
es posicionés. Considerem que la 
seva resposta no soluciona la nos-
tra demanda ja que demanem fets 
i no només paraules. I per altra 
banda, el Bisbat ens ofereix aturar 
el desallotjament amb la condició 
que marxem en termini d’un mes 
i mig, tanmateix després d’aquest 
període de temps ens trobarem en 
la mateixa situació que l’endemà 
del desallotjament, orfes d’espai.

Finalment, el nostre posiciona-
ment segueix ferm amb els valors 
presentats des d’un inici; seguim 
reclamant un espai autogestionat 
per poder seguir somiant desper-
tes. Davant d’aquesta situació ente-
nem que les negociacions que hi ha 
hagut fins ara condueixen a renun-
ciar el nostre projecte. Diàleg desi-
gual ja que tenim dues encausades 
i una ordre de desallotjament.

Fora de l’espai no érem ningú, 
a dins tenim força i veu. En cap cas 
el desallotjament ha sigut el nostre 
objectiu final, però no ens queda 
cap altre opció que lluitar pels nos-
tres somnis, i el dia 13 resistirem.

Esmorzar per a tothom
Així avui dijous pot ser el dia 

clau per saber com es desencade-
na l’afer, ja que hi ha l’ordre ju-
dicial de desallotjament. Els joves 
a les 9 del matí hi oferiran un es-
morzar popular a tothom que els 
vulgui fer costat. 

De l’Assemblea dels Jubilats
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Associació de Pensionistes i 
Jubilats de Vilanova del Camí va 

celebrar al gener la seva assem-
bla anual. Seguint l’ordre del dia, 
el secretari de l’entitat, Josep M. 
Baraldés, va exposar la memòria 
d’activitats del 2013 i va fer les 
previsions per al 2014. El tresorer, 
Salvador Rosich, va fer balanç del 
2013 i va presentar els pressupos-
tos per aquest any, que és d’uns 
50.000 euros i inclou totes les pro-
postes formatives i les activitats 
lúdiques.

L’assemblea també va aprovar 
l’entrada d’un nou membre de la 

Junta: Ramon Miralpeix, i com ja 
és tradicional també es van lliurar 
els pins d’or de l’entitat. Un re-
coneixement que enguany va ser 
per a Maria Socorro García, Juana 
Grados, Ceferino Barbero i Julio 
Bonilla.

En el torn obert de paraula 
hi va haver dos temes que van 
centrar el debat. D’una banda, 
la façana del centre que segons 
alguns dels socis, impedeix que 
entri la llum natural. La regidora 
de Serveis Personals, Pepita Còdol 
va explicar a l’assemblea que la 
façana està inacabada i que quan 
s’acabin d’instal·lar les plaques, 

el centre guanyarà amb llumino-
sitat. 

L’altre tema que es va tractar 
va ser les quotes dels tallers de la 
memòria. Segons va explicar un 
dels socis, hi ha usuaris que pa-
guen 7 euros per fer el curs, men-
tre que altres, ho fan de manera 
gratuïta. La regidora Pepita Còdol 
va explicar el perquè de la qüestió. 
Un dels cursos és obert a la ciu-
tadania en general i és el que té 
una quota mentre que l’altre, s’ha 
organitzat a petició de Serveis Per-
sonals i atén persones que vénen 
derivades de serveis socials.

Els Cabrons volen crear la 
secció infantil de l’entitat
VILANOVA DEL CAMÍ

La colla de diables Cabrons de 
Vilanova està posant en marxa 

la secció infantil per poder crear la 
versió més petita per als correfocs, 
que ha estat, en part, una deman-
da d’alguns pares. 

Segons han explicat el presi-
dent de la colla, Santi Carbonell, 
i l’encarregat de la secció infantil, 
Víctor Barroso, es podran apuntar 
nens i nenes a partir de 6 anys, 
tot i que la pirotècnia de foc no 
la faran servir fins als 8 i gairebé 

sempre acompanyats d’un padrí. El 
cost per temporada és de 50 euros 
i inclouen els 12 euros d’assegu-
rança --el vestuari va a part, en 
funció de si el lloguen, el compren 
o el modifiquen--. 

Les inscripcions per a la sec-
ció infantil es poden fer a través 
del facebook, el correu electrò-
nic cabronsvilanova@gmail.com o 
bé deixant una nota amb el nom 
dels pares i el nen amb el telèfon 
a l’oficina d’Alianz (c/ papa Joan 
XXIII). 

El Consell Comarcal atorga 
108 beques menjador més
El Consell Comarcal de l’Anoia 

ha pogut concedir noves beques 
menjador a 108 alumnes de la 
comarca, els quals des del 3 de 
febrer reben un ajut individual de 
5 euros diaris. Amb aquesta mesura 
s’aconsegueix atendre les deman-
des de totes les famílies amb dret 
a beca que les havien sol·licitat, les 
quals compleixen els requisits soci-
oeconòmics fixats per a l’obtenció 
d’aquests ajuts en les bases aprova-
des pel Ple del mateix Consell.

L’ampliació del nombre de 
beques menjador per a aquest 

curs 2013/2014 ha estat possible 
per la dotació extraordinària de 
97.564,36 euros que ha fet el De-
partament d’Ensenyament de la 
Generalitat, després de les deman-
des efectuades en aquest sentit pel 
mateix Consell. 

Amb l’ampliació, ara són 572 
els alumnes de la comarca que 
reben ajuts individuals de menja-
dor aquest curs 2013/2014. La par-
tida destinada a aquestes beques 
s’incrementa, amb l’aportació ex-
traordinària d’Ensenyament, fins 
als 467.684,36 euros.
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Signa un vot a Igualada: calendari per poder 
votar
IGUALADA

Com s’ha explicat, la campanya 
Signa un vot s’allargarà en el 

temps, pràcticament, fins al dia 
9 de novembre, el dia que es va 
acordar per la majoria de partits 
amb representació al Parlament 
per fer la Consulta.

Des d’ara i fins al mes d’abril, 
la Junta Peticional Territorial (JPT) 
de l’ANC d’Igualada ha programat 
un calendari de les pròximes acci-
ons per recollir vots que és el se-
güent:

Dissabte 15 febrer: Fira  Pere 
III El Cerimoniós. Plaça de l’Ajunta-
ment i carrers adjacents, i Torneig 
Casteller de futbol al poliesportiu 
Les

Comes on s’hi esperen 2.000 
castellers d’arreu de Catalunya.

Dissabte 8 març: Botiga al Car-
rer.

Diumenge 16 març: Calçotada 
popular. Barri de Fàtima.

Dilluns 17 març: Muriel Casals 
(Presidenta dÒmnium Cultural) se-
rà a l’Ateneu Igualadí.

Recordem que la campanya 
Signa un vot proposa al ciutadà 
que signi un vot pel qual demana, 
d’acord amb la proposta de l’As-
semblea Nacional Catalana: 

1. Poder celebrar la Consulta o
2. Si l’Estat espanyol no permet 

la Consulta, demanar als represen-
tants electes del poble de Catalu-
nya que declarin la independència 
de Catalunya d’acord amb el dret 
internacional.

Cicle de conferències de l’Arxiprestat 
Anoia-Segarra
IGUALADA

Aquesta setmana ha començat 
el cicle de conferències orga-

nitzat per l’Arxiprestat Anoia-Se-
garra, corresponents al segon tri-
mestre del curs.

Encetava el curs doncs, la xer-
rada a càrrec del claretià Pere Co-
dina i Mas, que va parlar del tes-
timoni de Sant Antoni Ma. Claret, 
aquest apòstol de Catalunya tan 
lligat a la nostra ciutat per haver-hi 
treballat com a teixidor de jovenet, 
i després haver-hi predicat vàries 
vegades. 

Destacar d’aquest programa la 

varietat de temes que s’hi aporta-
ran, tots relacionats amb la forma-
ció humana des del punt de vista 
cristià i de compromís amb la nos-
tra societat, així com la vàlua dels 
conferenciants, que tant en el món 
de les humanitats, com de la músi-
ca o en la vida religiosa són prou 
rellevants.

La propera xerrada serà di-
marts vinent dia 18 i anirà a càrrec 
de la monja teresiana Victòria Mo-
lins, autora del llibre El regal de 
la vida, i que serà a Igualada per 
parlar de les seves vivències enmig 
dels més desvalguts.

Seguirà dijous vinent l’audició 
comentada dels “Stabat Mater” 
de Vivaldi i Pergolesi, a càrrec de 
Josep Miquel Mindan.

Cori Casanova, Ma. Àngels Fí-
guls, Teresa Llach, Mn. Joan Cos-
ta i el monjo de Montserrat Jordi 
Agustí Piqué seran els propers con-
ferenciants de qui n’anunciarem 
puntualment la seva xerrada.

Recordar que totes les xerra-
des es faran a 2/4 de 9 del vespre 
al locals de la parròquia de Santa 
Maria d’Igualada.

Convocat el cinquè concurs de contes 
“Castell de La Tossa”
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Montbui, a tra-
vés de la seva regidoria de Cul-

tura, ha convocat la cinquena edi-
ció del Concurs de Contes “Castell 
de La Tossa”, amb una dotació de 
700 euros en premis.

Podran participar-hi totes 
aquelles obres de temàtica lliure, 
escrites en català o castellà. Hau-
ran de ser inèdites i cada partici-
pant haurà de presentar fins a dos 
originals.

S’establiran tres categories: Ge-
neral (major de 18 anys), Juvenil 
(de 14 a 18 anys) i Infantil (de 6 a 
13 anys). El conte es presentarà per 
quadruplicat en paper, còpia en CD 
i amb lletra Arial 12 a doble espai i 
amb un màxim de cinc pàgines. Es 
farà constar el títol, un pseudònim 
i la categoria a la qual es presenta 
el relat. En un sobre apart, amb el 
títol del conte i la categoria escrita 
a fora, s’hi faran constar les dades 
personals: nom, cognoms, fotocò-

pia del DNI, adreça, població, telè-
fon i correu electrònic.

Les obres s’hauran d’adreçar a 
l’Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui --Departament de Cul-
tura--, Carretera de Valls, 57. 08710 
Santa Margarida de Montbui.

El termini per lliurar els exem-
plars finalitzarà el proper 31 de 
març. El veredicte del jurat es do-
narà a conèixer el 23 d’abril.

ELS PETITS ANUNCIS

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

* PERRUQUERIA EN TRASPÀS. C/ Tarragona, 1, Igualada. Totalment equi-
pada per entrar a treballar. Telèfons 93 803 74 71 - 622 397 010.

* ES LLOGA HABITACIÓ a Igualada. Ideal per a professors. Zona molt 
tranquil·la i ambient acollidor. Telèfon 626 101 470.

* VENC EDIFICI, per reformar, al centre d’Igualada. Sense inquilins. 
Compost per planta baixa, tres pisos d’alçada, més traster i terrat. Preu: 
240.000 euros, negociable. Telèfons 93 803 31 30 - 659 012 094.

* PIS DE LLOGUER al NUCLI ANTIC DE MONTBUI. Tipus dúplex, amb 3 
habitacions, cuina, menjador i 1 bany. Plaça d’aparcament i bones vistes. 
Preu: 250 euros/mes. Telèfon 656 394 304. 

* LLOGUER DE TRASTER gran, per 130 euros/mes. Al c/ Rei Ferran d’An-
tequera d’Igualada. Telèfons 664 016 385 - 610 906 733.

* AUXILIAR DE REHABILITACIÓ cerca centres d’herbodietètica, fisiote-
ràpia, de dia per a gent gran... per a possible col·laboració en teràpies 
manuals. Zona Anoia. Telèfon 628 068 532.

* LLOGUER DE PLAÇA DE PÀRQUING per a cotxe tipus Aixam o similar. 
Preu: 40 euros/mes. C/ Rei Ferran d’Antequera d’Igualada. Telèfons 664 
016 385 - 610 906 733.

* S’ofereix ECONOMISTA per portar comptabilitats d’empreses i d’au-
tònoms. Declaracions de renda. Gestió de tots els impostos (IVA - IRPF 
- Impost de Societats…). Realització de comptes anuals i d’informes 
econòmics-financers. Tancaments anuals. Atenció personalitzada. Telèfon 
628 424 079.

* VENC LLENYA. Pi a 100 euros/tona, faig i roure a 150 euros/tona, alzina 
a 170 euros/tona i sacs d’estelles a 7 euros. Telèfon 650 445 042 (Lour-
des).

* ANGLÈS. Classes particulars per a nens i adults, de dilluns a dissabte. 
Conversa, repàs i reforç. Telèfon 669 610 146 (Marta). 

* Quieres trabajar como MECÁNICO NÁUTICO? Te preparamos dicha 
profesión con alta demanda, practicándola en talleres náuticos. Gestión 
de empleo. Tel. 977 27 32 57.

* TREBALLA com a Tècnic Professional en Tanatopràxia - Tanatoestètica 
i Operari Funerari. Pràctiques en tanatoris i gestió de feina. Tel. 977 27 
32 57.

* SACS DE LLENYA A DOMICILI. Sacs de 20 Kg a 6 euros. Alzina/roure/
faig. A granel a partir de 500 kg. Telèfon 687 84 29 12.

* AULA 42 - reforç escolar de primària, ESO, batxillerat i universitat. T’aju-
dem a estudiar, fer deures, preparar exàmens... Individual o grups reduïts. 
Classes d’anglès a 20 €/mes. P3-P4-P5-primària-ESO-batxillerat-adults. 
Inscripcions proper curs obertes. Curs pont preparació prova d’accés a 
mòduls de grau superior. Telèfon 93 803 49 46 - 626 082 108. C/ Prats de 
Rei, 3 - Igualada.

* GRAN OFERTA DE SAL!!! Tipus Pastilla Berisal de Navarra - Tipus Sal-
dosa Navarra. També Tipus Ametlla de Torremar i Tipus Regina Ametlla 
99% rica en sodi. 6’40 euros/sac de 25 kg, IVA inclòs. Transport gratuït. 
En el preu s’inclou la comprovació de l’aigua. Especialistes en tractaments 
i manteniments de comunitats de bombes d’aigua. Telèfon 608 949 966 
(Joan).

* ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries al seu ASCENSOR o MUNTA-
CÀRREGUES? Preus elevats o mal servei de manteniment? Truqui’ns i 
consulti les nostres ofertes per a comunitats, empreses i particulars. Repa-
rem i conservem tot tipus i qualsevol marca d’ascensors i muntacàrre-
gues. Sol·liciti pressupost i estalviï fins a un 50% del que paga actualment. 
Empresa amb delegacions a tot Catalunya. Tel. 630076279.

Taller infantil de punt de 
llibre
IGUALADA

L’Ateneu Igualadí acollirà aquest 
dissabte 15 de febrer un taller 

de punt de llibre organitzat pel 
taller d’enquadernació adreçat a 
nens i nenes.

L’activitat es farà a la Sala Ta-
ller d’Enquadernació a 2/4 de 6 
de la tarda i fins a quarts de 9; els 
participants han de portar llapis i 
tisores. Les places són limitades a 
deu nens.

ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre 
de 2013 ha estat aprovat el Plec de clàusules econòmic-
administratives particulars que hauran de regir la contractació de 
l’explotació del bar del Centre Cívic del Pla d’Òdena. 

Simultàniament s’anuncia la licitació en els termes següents:
1.- ENTITAT ADJUDICADORA

a) Organisme: Ajuntament d’Òdena.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a)  Descripció de l’objecte: Ús, gestió, explotació i 

dinamització del servei de bar del Centre Cívic del Pla 
d’Òdena

b) Lloc d’execució: Terme municipal d’Òdena.
c) Durada del contracte: 2 anys, prorrogables dos anys més.

3.- TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Tipus de contracte: Administratiu especial

4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 
Es fixa en 1 euro millorables a l’alça

5.- GARANTIES
a) Definitiva: serà l’equivalent al 5% de l’import d’adjudicació

6.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Entitat: Ajuntament d’Òdena
b) Domicili: Plaça Major, 2
c) Població: Òdena (08711)
d) Telèfon: 93 801 7434
e) Fax: 93 801 7548
f) Data límit d’obtenció de la documentació i informació: fins la 
data límit de presentació de les ofertes.

7.- PRESENTACIÓ D’OFERTES:
a) Data de presentació: fins el 15è dia, a comptar del següent 
al de la publicació de l’anunci al BOPB, ambdós inclosos
b)  Documentació a presentar: Segons clàusula 30 del plec de 

clàusules econòmic-administratives particulars.
c)  Lloc de presentació: Ajuntament d’Òdena, Plaça Major 

núm. 2, Òdena 08711

ÒDENA, 30 de gener de 2014

L’Alcalde
Pep Solé Vilanova

AJUNTAMENT

D’ÒDENA

Igualada Comerç ofereix 
un nou curs de formació: 
màrqueting
IGUALADA

Igualada Comerç i la Confederació 
de Comerç de Catalunya han pro-

gramat per a les properes setma-
nes un curs de formació, totalment 
gratuït. Es tracta del curs de Ges-
tió comercial, amb un total de 40 
hores lectives, que es farà els dies 
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de març, 
1, 3, 8, 10, 15, 24, 29 d’abril i 6, 8, 
13, 15 i 20 de maig. L’horari serà 
de 15.00 a 17.00 h i s’impartirà a 
la seu d’Igualada Comerç, al c/ La 
Torre, 5 d’Igualada.

El contingut del curs és el se-
güent: Investigació comercial, Ges-
tió de vendes, Promoció de ven-
des, Com fidelitzar els clients, Tèc-
niques de negociació i Polítiques 
de màrqueting.

Les places són limitades i es re-
servaran per rigorós ordre d’ins-
cripció (data límit: 21 de febrer). 

Més informació i inscripcions 
al local d’Igualada Comerç, al 
carrer de La Torre 5, o al telèfon 
938051419 o enviar un e-mail a 
info@igualadacomerc.cat .

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com
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Avui concert de Taknata al Hot Blues
IGUALADA

A 2/4 d’11 de la nit d’avui dijous 
dia 13, concert de Taknata a 

Hot Blues. Taknata és un grup de 
rock psicodèlic format l’any 2010 
per quatre amics que es trobaven 
per tocar i fer versions de músics 
que els havien influenciat, des 
de Creedence Clearwater Revi-
val a Frank Zappa, Ry Cooder, 
John Lennon...

En el temps van anar incor-
porant temes propis cada vega-
da amb un estil més definit com 
a grup. L’octubre del 2013 van 
tancar-se tres dies en una masia a 

Sta. Maria de Miralles per experi-
mentar i gravar el que serà el seu 
primer treball, que veurà la llum 
el mes de març d’aquest any editat 
pel segell Hot Blues Records.

El grup està format per: Òs-
car Domènech (bateria i percussi-
ons), Albert Puig (baix), Jordi Ma-

tas (guitarres i pedals), Gès (guitar-
res i pedals). El preu de l’entrada 
és de tres euros.

Traç al Blues
A les parets del bar, hi queda-

ran exposats una mostra de dibui-
xos i aquarel·les de Xavier Gabriel. 
Retrats dels músics en els directes 
programats en l’últim any i mig 
al mateix Hot Blues. Uns treballs 
frescos que transmeten el movi-
ment de viu en viu del referent i 
presenten un tractament sensible i 
expressiu.

Activitats culturals a la Biblioteca municipal
EL BRUC

La Biblioteca municipal del Bruc 
juntament amb la regidoria de 

cultura han organitzat un seguit 
d’activitats per a la propera pri-
mavera, amb l’objectiu d’acostar 
el públic infantil i juvenil a aquest 
espai cultural. 

El “club del deures” és una 
de les activitats organitzades. Els 
dimarts i divendres els voluntaris 
ajudaran als nens a fer els deures 
i practicar la lectura. Per poder de-
senvolupar aquesta activitat s’ha 
fet una crida a aconseguir aquest 
voluntariat, la qual ha estat ben 
rebuda i en la que s’hi han implicat 
diferents persones per ajudar als 
més petits.

L’últim dimarts de cada mes es 

durà a terme l’activitat “lectures 
en veu alta”. Estan previstes per 
els dies 25 de febrer, 25 de març, 
29 d’abril i 27 de maig de 18.30 a 
19.30h.

Una altra novetat és l’organit-

zació de “cinema infantil” a la ma-
teixa biblioteca, el segon dimarts 
de cada mes a les 18.30. Abans o 
després es podrà llegir el llibre de 
la versió cinematogràfica. 

El “taller de gelatina” serà un 
taller diferent i enfocat a que els 
més petits hi participin amb les fa-
mílies. La creativitat hi serà present 
per a poder realitzar gelatines flo-
rals en 3D, llaminadures, mandales 
i gelatina salada. Cal inscriure’s a 
la mateixa biblioteca. El preu dels 
tallers és de 3 euros en concepte 
de material.  

Per a més informació sobre els 
dies i horaris dels tallers, i qualse-
vol altra informació addicional es 
pot consultar la web municipal: 
www.bruc.cat.

Es convoca el 7è concurs de carrosses del 
Carnaval
CALAF

La comissió que organitza el Car-
naval de Calaf ja ha fet públi-

ques les bases de la setena edició 
del concurs de carrosses, una inicia-
tiva que cada any compta amb més 
participació i que s’ha convertit en 
la protagonista de la rua. El Carna-
val de Calaf tindrà lloc el proper 

dissabte 8 de març, i la desfilada 
començarà a les 6 de la tarda des 
del Casal de Calaf. Els participants 
hauran d’identificar clarament la 
carrossa i podran vestir-la amb ele-
ments tècnics (so, llums) per poten-
ciar-ne l’ambientació --punt que 
també tindrà en compte el jurat. 
A banda d’això, s’avaluarà també 

l’originalitat de la temàtica, el ves-
tuari o l’ambientació de la compar-
sa. El primer premi s’endurà un xec 
de 200 euros, mentre que el segon 
classificat s’emportarà una caixa 
de cava. Les inscripcions es poden 
fer enviant un correu electrònic a 
calafcarnaval@gmail.com, fins el 
proper 6 de març.

Dissabte, acte de SÚMATE 
CALAF

Aquest proper dissabte dia 15 
de febrer, l’entitat SÚMATE 

farà una xerrada a la Unió Calafina 
(av. de la Pau, 30) a les 18 h. L’acte 
comptarà amb la presència d’Anto-
ni Olivé, professor IQS (Universitat 
Ramon Llull), el membre de SÚMA-
TE Manolo Ortega i la portaveu de 
SÚMATE Anoia, Bego Amado, els 
quals parlaran sobre la construc-
ció de la Catalunya del futur. Un 
cop finalitzat l’acte, se servirà una 
degustació de coca i xocolata.

SÚMATE és una entitat forma-
da en gran part per catalans de 
llengua i cultura castellana/espa-
nyola que, per qüestions familiars 
i/o d’origen, han mantingut aquest 

patrimoni sense renunciar a ser i 
formar part activa de la comunitat 
nacional catalana.

SÚMATE defensa un debat 
obert, democràtic i participatiu. 
Vol ser part activa a l’hora d’afron-
tar els reptes socials i polítics de 
Catalunya. Després del reiterat 
menyspreu dels diferents governs 
de l’Estat espanyol cap a les ne-
cessitats i les justes reivindicacions 
de la societat catalana, ha arribat 
l’hora de que treballem com un 
sol poble i construïm un nou país, 
en llibertat, que respecti la diversi-
tat i amb la ferma voluntat que el 
nostre benestar present i el futur 
dels nostres fills dependrà de les 
nostres decisions.

Festa de la Mare de Déu de 
Lourdes
IGUALADA

Dimarts, dia 11, era la Festa de 
la Mare de Déu sota l’advoca-

ció de Lourdes. A les 8 del vespre 
hi havia programada una missa a 
l’església parroquial de la Mare 
de Déu de la Soledat, organitzada 
per la Comissió de l’Arxiprestat de 
L’Anoia-Segarra de la Delegació 
Episcopal de Pastoral de la Salut i 
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de 
Lourdes de la Comarca de L’Anoia. 

Diumenge vinent, dia 16, l’Hos-
pitalitat de la Mare de Déu de 
Lourdes de la Comarca de L’Anoia, 
celebra la festa de la seva patrona 
convidant a tothom a participar de 
la Solemne Missa Concelebrada, 
presidida per Mn. Joan Vila i Costa, 
consiliari comarcal de l’Hospita-
litat, a l’església parroquial de la 
Sagrada Família d’Igualada a 2/4 
de 2 del migdia.

Xerrada sobre homeopatia 
infantil
CALAF

L’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de la Llar d’infants 

La Boireta de Calaf ha organitzat 
una xerrada sobre homeopatia 
infantil per al proper dimecres 19 
de febrer. Anirà a càrrec del Dr. 
José A. Marchena i tindrà lloc a les 
19.00 h a la mateixa Llar d’Infants. 

L’objectiu és informar els pares i 
mares sobre quina mena de trac-
taments i complements homeo-
pàtics poden ser beneficiosos per 
a la salut dels seus fills, així com 
resoldre dubtes i preguntes sobre 
aquesta temàtica.
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PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

Ballades de sardanes
Diumenge, 16 de febrer
Abrera, a la Pl. de l’Església, a les 12.00 h. Cobla, Ciutat de Manresa.
Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 11.15 h. Cobla, La Flama de Farners.
Barcelona, al Parc de l’Escorxador, a les 12.00 h. Cobla, Sabadell.
Cabrera de Mar, a Cal Conde, a les 11.30 h. Cobla, La Principal del Llobregat.
Calafell, a la Pl. de Catalunya, a les 12.00 h. Cobla, Maricel.
El Prat de Llobregat, a la Pl. de la Vila, a les 12.00 h. Cobla, Baix Llobregat.
Esplugues de Llobregat, al Parc del Pou d’en Fèlix, a les 17.00 h. Cobla, Ciutat de Girona.
Gavà, a les 11.30 h. Cobla, La Principal de Terrassa.
L’Hospitalet de Llobregat, a la Pl. de l’Ajuntament, a les 12.00 h. Cobla, Rambles.
Olesa de Montserrat, a la seu de la UEC (C. de la Vall d’Aran, 2), a les 17.00 h. Ballada doble. Cobles, Marina-

da i Vila d’Olesa.
Sant Cugat del Vallès, a la Pl. d’Octavià, a les 12.00 h. Cobla, Jovenívola de Sabadell.
St. Pere de Ribes, a la Pl. del Llobregat, a les 12.00 h. Cobla, Ciutat de Terrassa.

Disponible el disc de la Final de la Sardana de l’Any 2012
Des del mes passat de gener, ja està disponible el disc de la Final de la Sardana de l’Any del 2012, celebrada 

a Tarragona el maig del passat 2013. El disc es pot comprar a través de la secretaria de la Federació Sardanista 
de Catalunya (info@fed.sardanista.cat) a un preu de 7 euros. Les cobles actuants són La Principal del Llobregat i 
Reus Jove.

Les sardanes guanyadores de la 24a. edició van ser “L’Aplec de Cubelles” del compositor Jordi Paulí com a 
Premi Popular, i la sardana “Després el silenci”, de Marc Timón, amb el Premi de la Crítica. Aquest premi el van 
atorgar sis músics de reconegut prestigi vinculats al món de la cobla: Xavier Pagès, Jesús Ventura, Jordi Molina, 
Francesc Gregori, Carles Raya i Jordi Paulí. L’accèssit del Premi Popular va ser per a “Sant Pol, quina hora és?” del 
mestre Jordi León i l’accèssit del premi de la Crítica va recaure en la sardana “Els cingles de Sant Roc” d’en Joan 
Vila i Safont.

L’enregistrament compta amb les 10 sardanes finalistes i l’espectacle del grup “Quico el Cèlio, el Noi i el Mut 
de Ferreries”, per cortesia de Discmedi. Aquest espectacle porta per títol “La jota + bella”, i es va estrenar a la 
Final. Arran d’aquesta primera representació, s’han gestionat d’altres actuacions, com la del passat dissabte, 25 
de gener, a l’Auditori de Barcelona.

L’edició ha estat possible gràcies a la gravació de Catalunya Música, amb Hugo Romano i Gerarad Font com 
a productors musicals i Santi Soler com a tècnic de so.

L’organització de la Final va anar a càrrec de la Federació Sardanista de Catalunya, el Casal Tarragoní i Tar-
ragona Dansa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, Teatres de Tarragona, Tarragona Turisme, 
Part Alta Associació de Restaurants, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Obra Social “La 
caixa”, Músics per la Cobla, Catalunya Ràdio i El Corte Inglés.

Agrupació Sardanista d’Igualada
joaquimbacarditcabestany@gmail.com

Curs d’ecodisseny i gestió de la 
sostenibilitat
IGUALADA

L’Associació Catalana del Tèxtil 
i la Moda, va presentar el Curs 

d’ecodisseny i gestió de la sosteni-
bilitat en el sector tèxtil i la moda. 
El curs, organitzat per l’Associa-
ció Catalana del Tèxtil i la Moda 
i Aitex, començarà el dia 25 de 
març.

El curs té com objectiu donar a 
conèixer els beneficis i les oportuni-
tats de negoci al voltant de la soste-
nibilitat i dotar els assistents d’eines 
per la gestió de plans d’acció.

La jornada de presentació va 
comptar amb la presència d’en 
Miquel Vila que, en representa-
ció del Gremi d’Adobers, va expli-

car el procés que les indústries de 
curtits d’Igualada han fet des dels 
anys 80 per reduir l’impacte me-
diambiental que generen els resi-
dus d’aquesta indústria. I de com 
aquest treball conjunt de totes les 
empreses del clúster de la pell els 
ha portat fins avui, a treballar per 
marques de luxe que valoren la 
sostenibilitat en els seus productes.

En David Garcia, director exe-
cutiu de l’Associació catalana del 
tèxtil i la moda i gerent de Fitex, 
va parlar dels reptes actuals de 
la indústria, que són la reindus-
trialització, la internacionalització 
i l’enfoc al consumidor, prenent 
la sostenibilitat com un element 

transversal en tots els aspectes del 
negoci de la moda.

Des del 20 de gener Fitex for-
ma part de la Càtedra A3 in Leat-
herandFashion & TextileInnovati-
on.

Guillem Ricarte, director ge-
neral de Creafutur; Kavita Parmar, 
impulsora del projecte IOU; Car-
men Jover, cap de l’àrea de forma-
ció d’Aitex i Beatriu Malaret, direc-
tora del curs d’ecodisseny i gestió 
de la sostenibilitat en el sector del 
tèxtil i la moda, van ser la resta de 
ponents que van participar a la jor-
nada de presentació.

Per a més informació: www.
fitex.es.

Jornada informativa del Programa Horitzó 2020
IGUALADA

Totes aquelles empreses que vul-
guin conèixer de primera mà les 

oportunitats de finançament en 
innovació i investigació que ofe-
reix Europa en el marc del progra-
ma Horitzó 2020, tenen la millor 
oportunitat en aquesta jornada 
informativa que es farà a la Unió 
Empresarial de l’Anoia, dimecres 
vinent dia 19 de febrer.

Horitzó 2020 és el nou Progra-
ma marc de recerca i innovació de 
la UE pel període 2014-2020 i part 

de l’estratègia per crear creixe-
ment i ocupació a Europa. Horitzó 
2020 reuneix en un mateix paquet 
tots els fons europeus destinats a 
la investigació i a la innovació, que 
tindran els mateixos requisits per 
a tots els beneficiaris. Amb això es 
busca crear un espai únic europeu 
del coneixement, de la investigació 
i de la innovació.

El seu pressupost està en fase 
de negociació però podria estar 
pròxim als 80.000 M per als pro-
pers set anys (2014-2020).

Aquest nou programa euro-
peu serà molt accessible per a les 
empreses perquè ha simplificat el 
seu funcionament i elimina molta 
burocràcia innecessària. Es pretén 
que els projectes es puguin enge-
gar en vuit mesos, quatre mesos 
abans que amb el sistema actual.

Per participar a la jornada in-
formativa cal fer la inscripció, que 
és gratuïta, al telèfon 93 8052292 
o al correu electrònic uea@uea.
cat.

Concert de la Coral Sant 
Sadurní
HOSTALETS DE PIEROLA

Els Amics de la Música d’Hosta-
lets de Pierola organitzen per 

aquest diumenge, el concert de 
cant de la Coral Sant Sadurní que 
dirigeix Albert Folch i Romaní.

El concert porta el títol genèric 
de Catalunya mira cap al món i 
inclou un variat repertori de can-

çons, entre les quals: La vida es 
bella, El cant del poble, La gavina, 
Hello Dolly, Al vent, Cançó de la 
barca, Boig per tu, Edelweiss, Over 
de Rainbow; tancarà el programa 
Som catalans de Joan Llongueras.

El concert es farà a l’Auditori 
de Cal Figueres i comença a les 6 
de la tarda.

Festa disco al Foment
PIERA

Aquest dissabte, a 2/4 d’11 de la 
nit, el Teatre Foment de Piera 

acull una festa disco amb música 
dels anys 60 a 80. Els discjòqueis 
pierencs DJ KA i DJ Gus punxaran 

la música més ballable i coneguda 
d’aquella època.

La festa, organitzada per tercer 
any pel Barri dels Gats, inclou sor-
preses: entrada gratuïta per a tot-
hom qui vagi disfressat de l’èpo-

ca, premis a les millors disfresses i 
una actuació sorpresa. El preu de 
l’entrada, per als qui no hi vagin 
disfressats, és de 3 euros. Hi haurà 
servei de bar i, si ho voleu, podeu 
portar el got de plàstic.

Presentació de l’Assemblea 
Territorial
CAPELLADES

El proper diumenge 16 de febrer, 
a partir de les 7 de la tarda , a 

la biblioteca municipal es farà la 
presentació de l’Assemblea Terri-
torial de Capellades, constituïda el 
present juliol i de la qual n¡ha sor-
tit també la Junta Peticional que 
regenta la campanya Signa un vot 
per la independència.

En el mateix acte participaran 
Jordi Piqué i Jordi Millà, del Cercle 
Català de Negocis, que impartiran 
la xerrada “Si Catalunya fos un Es-
tat membre”, que tractarà sobre 

els avantatges econòmics que tin-
dria Catalunya Estat.

En acabar l’acte es farà reco-
llida de signatures a favor d’or-
ganitzar una consulta vinculant i, 
en el cas que ens la impedeixen o 
en validin els resultats, la declara-
ció unilateral d’independència per 
part del Parlament de Catalunya.

Altres actes que tenen previs-
tos són la conferència-col·loqui 
amb membres de l’Associació Sú-
mate, el 8 de març a la biblioteca 
municipal, i la recollida de vots al 
Mercat Figueter el dia 16 de març.

Concert d’hivern amb el Duo 
Aurelius a Paper de Música
CAPELLADES

Dissabte vinent, dia 15 de febrer, 
la Sala Paper de Música de 

Capellades acollirà el Concert d’Hi-
vern, que en aquesta ocasió anirà 
a càrrec del Duo Aurelius, format 
per Deniz Tahberer (violí) i Ammiel 
Bushakevitz (piano), finalistes del 
24è Concurs Internacional Paper 
de Música de Capellades, i que 

interpretaran obres de Txaikovski, 
Mozart, Beethoven, etc.

El concert començarà a les 7 
de la tarda i tothom qui estigui 
interessat a assistir-hi pot reservar 
lloc trucant als telèfons 93 801 40 
43 (de 8 matí a 4 de la tarda) o 93 
801 17 07 (de 4 a 7 de la tarda), de 
dilluns a divendres.

Taller d’higiene postural
IGUALADA 

Les activitats del dia a dia, les 
males postures a la feina, aga-

far pesos, etc. sovint ens provoquen 
mal d’esquena. Millorant les nostres 
postures a l’hora de fer les feines, 
agaf ar pesos, seure a la cadira, etc., 
combinat amb exercicis ens ajudarà 
a millorar i evitar el dolor. 

Per conèixer doncs, com aplicar 

aquestes correccions es proposa el 
taller d’higiene postural que impar-
tirà el fisioterapeuta David Barran-
co; serà del 6 de març al 10 d’abril al 
Casal Cívic Montserrat, en horari de 
2/4 de 8 a les 9 del vespre.

L’activitat té un cost de 10 €.
Per a més informació i inscrip-

cions podeu trucar al Casal Cívic 
Montserrat, 93 804 36 61.

Els perruquers cridats a 
manifestar-se
IGUALADA

Pel proper dilluns dia 17 hi ha 
convocada una manifestació de 

perruquers, per tal de queixar-se 
de l’abusiva pujada de l’IVA que 
en aquest gremi era del 8% i va 
pujar fins al 21% i amb el propòsit 
d’incrementar-lo dos punts més.

La convocatòria sota el lema 
“Peluquer@s unámonos” s’ha fet 
arreu del territori espanyol i s’es-
pera tingui una bona acollida en-

tre els professionals del sector.
A Igualada la manifestació 

es farà davant de l’administració 
d’Hisenda de les 11 fins les 12 del 
migdia, hora degudament auto-
ritzada pels Mossos d’Esquadra 
segons Susana, la seva convocant 
que ha confirmat que esperen 
s’afegeixin a la concentració prop 
del 60% dels treballadors de la 
perruqueria de la comarca.

Rafel Nadal a la Biblioteca 
Central
IGUALADA

L’escriptor gironí Rafel Nadal i 
Farreras, serà avui dijous a la 

Biblioteca Central d’Igualada on es 
farà la presentació de la seva dar-
rera obra “Quan en dèiem xam-
pany”; en el llibre l’autor recrea 
la seva història familiar a través 

de quatre generacions d’una saga 
dedicada a la fabricació de taps de 
suro destinats al xampany.

La presentació del llibre anirà a 
càrrec de Josep Miserachs i Nadal, 
regidor d’Entorn i Promoció Cultu-
ral i començarà a les 7 de la tarda.
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ABONOS TEMPORADA 2014
de marzo a octubre (8 meses)

Precio: 2.320 €  iva incluido
Incluye: 4 personas, caravana o tienda, vehículo, agua, luz

y el parking el resto del año en la propia parcela.
También tenemos plazas para módulos.

Para más información: 

977 351 030 de 9:00 a 17:00
www.campinglacorona.com
info@campinglacorona.com

Disponemos de dos piscinas, bar/restaurante, supermercado, mini-club, 
animación, pista deportiva, pista de petanca, bailes y fiestas.

Camping La CoronaCamping La CoronaCamping La Corona

Situado entre 
Salou y Cambrils 
Playa Vilafortuny

a 300 metros 
de la playa

¡Ven a disfrutar en familia!¡Ven a disfrutar en familia!¡Ven a disfrutar en familia!

Fira Reial de Pere III 
el Cerimoniós: mercat 
medieval, recreació històrica 
i mostra d’arts i oficis

IGUALADA

Durant aquest proper cap de 
setmana, es durà a terme a 

Igualada la segona edició de la 
Fira Reial de Pere III el Cerimoni-
ós, organitzada per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC), amb la coordinació 
de Mapamundi Produccions. Dis-
sabte, l’horari de la fira serà de 9 a 
21h i diumenge de 9 a 15h.

Durant aquests dies es podrà 
reviure l’ambient medieval a les 
places de l’Ajuntament, de Pius XII, 
de la Creu i del Bruc, als carrers de 
Santa Maria, del Roser, del Born, 
de la Mare de Déu de la O i Custiol 
i a la travessia de Sant Roc.

La Fira Reial de Pere III el Ceri-
moniós inclou una mostra d’arts 
i oficis històrics, com el gremi de 
ferrers, el de filadores i teixidores 
i el de la pell, a banda de diversos 
mercaders, que s’establiran al nucli 
antic d’Igualada. També hi haurà 
tavernes, forns de pa, haimes àrabs 
i l’espectacle medieval itinerant 
Mediavulus. Al racó infantil situat 
a la plaça Pius XII, hi haurà cava-
llets, caravana de ruquets i una 
barca gronxador.

El diumenge, dia 16 de febrer 
a 11:30h, a la plaça Pius XII s’hi 
duran a terme dos espectacles. El 
primer, De capità a bufó, explica, 
amb un espectacle de màgia i ma-

labars, la història d’un exiliat ma-
riner de Barcelona que va de poble 
en poble, per explicar tot allò que 
ha après al llarg de la seva vida 
als ports de la Mediterrània. A les 
13h a la mateixa plaça s’hi podrà 
presenciar Els Cardona enfrontats 
amb els Montcada. Els Cardona, 
senyors de la Conca d’Òdena, es-
tan enfrontats amb la família dels 
Montcada i gràcies a la interven-
ció dels seus vassalls coneixeran la 
solidaritat i establiran una amistat 
eterna. Aquest serà un espectacle 
d’acrobàcies.

L’any 2013 es va dur a terme 
la primera edició de la Fira Reial 
de Pere III, amb motiu dels 640 
anys de la concessió del privilegi 
atorgat pel rei Pere III d’enfran-
quiment de la vila d’Igualada dels 
drets reials per l’entrada de mer-
caderies a la vila. El privilegi de 
tenir mercat els dimecres data del 
10 de novembre de 1293, per con-
cessió del rei Jaume II. En els capí-
tols aprovats el 1373 pel rei Pere 
III Igualada va quedar exempta de 
pagar la lleuda, el dret o taxa que 
es pagava per l’entrada de merca-
deries a una vila. L’actual Fira Reial 
de Pere III el Cerimoniós recorda 
els episodis que, segles enrere, van 
convertir l’actual capital de l’Anoia 
en una vila comercial cabdal de la 
Catalunya interior.

Les noves aules de l’escola García Lorca, 
a Mont-Àgora, abans de l’estiu 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’espai cultural de Montbui, 
Mont-Àgora acollirà quatre 

aules de l’escola Garcia Lorca a 
partir del proper curs 2014-2015. 
Després d’un procediment adminis-
tratiu, finalment serà Inbisa Cons-
trucción l’empresa encarregada de 
dur a terme aquestes obres, per un 
import de 365.000 euros. Les obres 
començaran a primers del mes de 
març i tenen un termini d’execució 
de tres mesos.

L’alcalde Teo Romero va recor-
dar que “les aules seran una rea-
litat abans de l’estiu, amb la qual 
cosa donem resposta a una reivin-
dicació de la comunitat educativa”. 
El batlle assenyala que “oferir la 
màxima qualitat educativa passa 
també per disposar d’instal·lacions 
dignes i adequades. Amb aquesta 

solució s’aconsegueix aquest ob-
jectiu”.

Els treballs de condicionament 
dels espais permetran ubicar-hi 
quatre aules. Aquesta “solució 
imaginativa” permetrà resoldre 
una reivindicació de la comunitat 
educativa montbuienca que s’ha 
anat agreujant durant els darreres 
anys, just quan aquesta escola va 
passar d’una a dues línies educa-
tives. 

Cal recordar que l’ampliació de 
l’escola Garcia Lorca era una prio-
ritat de l’anterior govern tripartit 
de la Generalitat. A partir de l’any 
2011, però, el canvi de govern a la 
Generalitat i les retallades pressu-
postàries van deixar aturada una 
ampliació molt necessària i que, 
sense anar més lluny, ha provocat 
que fins a quatre mòduls prefabri-

cats siguin necessaris avui en dia 
per tal de poder realitzar les clas-
ses amb normalitat.

El cost d’aquesta actuació l’as-
sumeix el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat, que va sig-
nar un conveni amb l’Ajuntament 
de Montbui a través del qual l’ens 
local assumia la licitació i direcció 
de l’obra.

Propers acaptes de sang
COMARCA

El Banc de Sang i Teixits despla-
çarà una unitat mòbil, demà 

divendres, a la plaça de Cal Font 
d’Igualada per atendre aquelles 
persones que vulguin donar sang; 
també hi seran el dilluns dia 17 
ambdós dies de 5 a 9 del vespre.

El mateix dilluns en horari de 3 
a 7 de la tarda, als Hostalets de Pi-
erola hi haurà una unitat del Banc 
de Sang i Teixits a l’Escola Renai-
xença, on s’atendrà els donants. 

Recordem: majors de 18 anys i 
de més de 50 kg, i en el moment de 
fer la donació no cal estar en dejú.

Amb la plantada del roure 
del Tricentenari a Montserrat
CALAF

La comissió del Tricentenari 1714-
2014, encapçalada pel periodista 

Miquel Calçada, ha organitzat una 
plantada d’un roure a la muntanya 
de Montserrat per al proper de 2 
de març. Per aquest motiu es va 
adreçar una carta a tots els ajunta-
ments de Catalunya, demanant-los 
que enviessin un grapat de terra 
del seu municipi per poder parti-
cipar de manera simbòlica en la 
plantada. 

Calaf ja ha donat resposta a la 
iniciativa, enviant un saquet ple de 
terra del pati del convent de Sant 
Francesc, un dels monuments més 
significatius de la vila juntament 
amb l’església de Sant Jaume, el 
campanar i el castell. Així, el rou-
re del Tricentenari comptarà amb 
una petita contribució del paisatge 
calafí --una petita mostra de la his-
tòria de la vila anoienca, que és a 
punt de celebrar el Mil·lenari.
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DIA A DIA

DIJOUS 13 - St. Benigne i Sta. Maura
� A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació del llibre 
Quan en dèiem xampany, de Rafel Nadal.
� A 2/4 d’11 de la nit, a Hot Blues, concert del grup de rock psicodèlic Taknata.

DIVENDRES 14  - St. Valentí i St. Ciril 
� De les 5 a les 9 de la nit, a la plaça de Cal Font d’Igualada, unitat mòbil del 
Banc de Sang i Teixits per a atendre donants. 
� A les 10 de la nit, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, Cia. La Planeta presenta 
Manyac, manyac.
� A les 11 de la nit, a la sala de concerts de “Rec on Fire!” (Creueta 37, Iguala-
da), concert dels Motörhits, clons dels Motörhead; teloners grup Face.

DISSABTE 15  - St. Claudi, St. Sigfrid i Sts. Faust i Jovita
� Tot el dia, a Igualada (nucli antic), Fira Reial de Pere III el Cerimoniós.
�  Al matí, als Hostalets de Pierola, 7è Cros Escolar.
� A les Comes, Torneig Casteller de Futbol Sala.
� De 10 a 2 de la tarda, al vestíbul de l’Ateneu Igualadí, Patirol.
� A les 11 del matí, a Capellades (La Lliga), taller familiar de decoració de cup-
ckakes.
� De 4 a 9 del vespre, al vestíbul de l’Ateneu Igualadí, Patirol.
� A les 5 de la tarda, a Les Comes (gimnàs), jornada regular lliga tenis taula 
CPP Igualada.
� A les 5 de la tarda, a Can Papasseit, ball de la gent gran amb Duet Glacé.
� A les 6 de la tarda, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, presentació del 
llibre “La terapeuta” de Gaspar Hernández.
� A les 6 de la tarda, a la Unió Calafina (av. de la Pau 30, Calaf), xerrada de 
SÚMATE, amb Antoni Olivé, Manolo Ortega i Bego Amado.
� A les 7 de la tarda, a la Sala Paper de Música de Capellades, Concert d’hivern 
amb el Duo Aurelius.
� A les 10 de la nit, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, Cia. La Planeta presenta 
Manyac, manyac.
� A 2/4 d’11 de la nit, al Teatre Foment de Piera, Festa Disco anys 60-80.

DIUMENGE 16 - Sta. Juliana, Sts. Onèssim i Faustí
� Al matí, a Igualada (nucli antic), Fira Reial de Pere III el Cerimoniós.
� A les Comes, Torneig Casteller de Futbol Sala.
� A les 9 del matí, a Hotel Amèrica d’Igualada, punt de trobada per a la plan-
tada d’arbres a Jorba (CECI).
� Al matí, al parc del Gall Mullat de Piera, Mercat tot ocasió; antiguitats i se-
gona mà.
� A 1/4 d’1 del migdia, al Teatre Municipal L’Ateneu Igualadí, teatre familiar 
Xarxa: Festuc Teatre presenta La Sireneta.
� De 5 a 8 de la tarda, a Capellades (La Lliga), activitat familiar: Jugar amb el 
Kapla.
� A les 6 de la tarda, a l’Auditori Cal Figueres (Hostalets de Pierola),  concert 
de cant amb la Coral Sant Sadurní.
� A les 6 de la tarda, al Casal d’Avis d’Òdena, ball amb el músic Toni Carlo.
� A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí, punt de trobada folk.
� A les 7 de la tarda, a la Biblioteca El Safareig de Capellades, conferència: “Si 
Catalunya fos un Estat”. 
� A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, Cia. La Planeta presenta 
Manyac, manyac.

DILLUNS 17 - St. Aleix i St. Ròmul
� De les 3 a les 7 de la tarda, als Hostalets de Pierola (escola Renaixença), uni-
tat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
� De les 5 a les 9 de la nit, a la plaça de Cal Font d’Igualada, unitat mòbil del 
Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
� A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal L’Ateneu Igualadí, sessió setmanal 
d’AUGA. Victòria Rabal: El paper i Capellades.

DIMARTS 18 - St. Simeó i St. Eladi
� A les 7 de la tarda, a Capellades (institut), xerrada: “Com ajudar els nostres 
fills a prendre decisions”.
� A 2/4 de 9 del vespre, als locals parroquials de Santa Maria d’Igualada, xerra-
da de la monja teresiana Victòria Molins: Vivències enmig dels més desvalguts.

DIMECRES 19 - St. Àlvar, St. Gabí i St. Conrad 
� A les 7 de la tarda, a la llar d’infants La Boireta de Calaf, xerrada sobre ho-
meopatia infantil.

DIJOUS 20 - St. Nil i Sta. Amada
� A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació del llibre 
La Conca d’Òdena entre la baixa romanitat i l’edat mitjana, de Jordi Enrich 
Hoja.
� A les 8 de la tarda, al Saló Rosa de La Lliga de Capellades, xerrada: “Salut i 
crisi”.
� A 2/4 de 9 del vespre, als locals parroquials de Santa Maria d’Igualada, au-
dició comentada dels “Stabat Mater” de Vivaldi i Pergolesi, amb Josep Miquel 
Mindan.
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L’Ateneu segueix amb la seva programació i 
arrenca el gruix d’actes pels 150è aniversari
IGUALADA

Ja ha sortit al carrer el Programa 
d’activitats de l’Ateneu Igualadí 

d’aquest primer quadrimestre.
L’entitat segueix amb la pro-

gramació estable del cicle de con-
ferències “Parlem i fem” els pri-
mers dijous de mes amb l’Imma 
Vila. Els dissabtes de jocs amb la 
gent de l’Associació El Pati on tot-
hom que ho vulgui està convidat 
a passar una bona estona jugant 
i descobrint el món dels jocs de 
rol de taula. Amb els Dimarts de 
Diàlegs DdD, espai recent estrenat 
de tertúlia, debat i reflexió els se-
gons dimarts de mes. Les interes-
sants propostes de Pantalla Oberta 
i Cineclub Ateneu, els dijous i di-
vendres respectivament amb una 
freqüència quinzenal. 

I pel que fa a la programació de 
música, nova temporada de “Músi-
ques de butxaca” que arrancarà el 
mes de març amb el potent i explo-

siu trio de Rock and roll i Rythm’n 
blues els Flamingo Tours. Tancarà el 
mes de juny aquesta primera part 
de la temporada, Joan Dausà, fla-
mant guanyador del Premi Gaudí a 
la millor música original per “Barce-
lona, nit d’estiu”, que presentarà a 
l’Ateneu el seu segon treball.

L’art estarà present al vestíbul 
com a sala permanent d’exposici-
ons i també a l’auditori on es po-
dran veure tres col·leccions de fo-
tografia de l’edició d’enguany del 
FineArt .

També els llibres seran prota-
gonistes, Gaspar Hernàndez pre-
sentarà el seu segon llibre “La 
terapeuta”. El Swing inundarà el 
vestíbul amb música en directe de 
la Big Band de l’Escola de Múni-
cipal d’Igualada a la classe oberta 
de lindy hop un divendres a finals 
del mes de març. Aquestes i moltes 
altres propostes oferirà l’Ateneu 
aquests propers mesos.

Destacar l’Agenda 150, calen-
dari de tots els actes que s’han pro-
gramat en aquest any de celebraci-
ons pel 150è aniversari de l’Ateneu 
Igualadí. Tallers, exposicions, pro-
jeccions, concerts ... I com a acte 
central, el del dia 29 de març al 
Teatre Municipal de l’Ateneu amb 
la presència del Molt Honorable 
President de la Generalitat. Acte 
que voldrà ser una mirada i reco-
neixement a la trajectòria de l’Ate-
neu i una presentació de la nova 
etapa com a punt d’inflexió pel 
futur. 

Es presenta el llibre “La 
terapeuta”

Aquest dissabte 15 de febrer, 
a les 6 de la tarda tindrà lloc la 
presentació del llibre de Gaspar 
Hernández “La terapeuta”.

L’acte que es farà a la Sala de 
Socis de l’Ateneu serà presentat 
per l’escriptor Jordi Llavina.

Cercant emprenedors en l’àmbit del turisme 
i els serveis
HOSTALETS DE PIEROLA

L’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola ha posat en marxa el 

projecte del Centre de Restaura-
ció i Interpretació Paleontològica 
(CRIP, www.crip.cat) ubicat a l’anti-
ga masia de Can Roviralta. Aquest 
centre compta amb un alberg rural 
(dotat amb 54 places d’allotjament 
i servei de cuina), laboratoris i un 
espai expositiu.

El passat mes de maig, es va 
licitar el servei d’alberg rural de 
“Can Roviralta”, i actualment hi 
ha una empresa que en porta l’ex-
plotació. A data d’avui s’han fet a 
l’alberg més d’un miler de pernoc-
tacions. Així mateix, aquest espai 
ha estat designat Outdoor Cen-
ter (punt d’informació d’activitats 
d’esport, turisme i natura) i com 
a punt d’informació turística dels 
recursos del territori.

També s’han posat en marxa 
els espais tècnics del CRIP on s’im-
parteix cursos formatius en ma-
tèria de conservació-restauració 

paleontològica per a professionals 
que en ocasions també fan estada 
al poble.

I paral·lelament a totes aques-
tes accions, s’estan coorganitzant 
cursos especialitzats amb l’empresa 
Transmitting Science que compor-
ta la vinguda gairebé cada mes 
d’un grup (de 15 a 30 persones). 
Fins ara han vingut als Hostalets 
més de 200 estrangers, procedents 
d’Amèrica del Sud, EEUU, així com 
de països del Nord d’Europa, Xina, 
Índia, Japó, Austràlia, ...

Aquest any s’obrirà al públic la 
primera sala d’exposicions d’aquest 
equipament i es posaran en marxa 
les P@leorutes (rutes pel territori 
dissenyades per a dispositius mò-
bils) que esperem tinguin l’atractiu 
suficient per portar a casa nostra 
un nou segment de públic avesat 
aquest tipus de propostes de turis-
me cultural (bàsicament famílies i 
grups organitzats).

Tot plegat s’obre un gran ven-
tall de possibilitats pels Hostalets 

de Pierola, les seves empreses, els 
seus emprenedors i per tots els 
seus veïns i veïnes. És per això que 
l’Ajuntament vol actuar com a ca-
nalitzador en la recollida d’ofertes 
i iniciatives dels veïns hostaletencs.

S’ha obert un qüestionari a la 
pàgina web de l’Ajuntament, que 
es pot omplir amb propostes d’ac-
tivitats i fer-lo arribar a la recepció 
de l’ajuntament o a info@elshos-
taletsdepierola.cat, en el termini 
de 30 dies. Amb aquestes dades 
es podrà confeccionar una guia 
de recursos que els visitants dels 
Hostalets de Pierola poble podran 
utilitzar.

L’Ajuntament encoratja a tots 
els veïns a participar en aquesta 
iniciativa. Els temps són difícils i 
s’han d’iniciar i explorar noves vies 
per dinamitzar el nostre territori, 
donant visibilitat als recursos exis-
tents i potenciant-ne la creació de 
nous.

Cinquantenari de la mort de Mn. Amadeu
Dissabte vinent, dia 15, es com-

pleixen 50 anys de la mort del 
recordat mossèn igualadí Amadeu 
Amenós i Roca, polifacètic capellà 
que va deixar intensa i fecunda 
trajectòria religiosa, social i cultu-
ral entre nosaltres, testimoni del 
qual en són els tres monuments 
que té dedicats, una dalt La Tossa 
de Montbui, i dos a la nostra ciu-
tat, al Passeig Verdaguer i al carrer 
Cardenal Vives.

Precisament el setmanari “Ca-
talunya Cristiana” dels dies 8 i 15 
de desembre, la secció “Gent de 
casa”, dedicada a “personatges 

que es caracteritzen per haver es-
tat persones d’una gran fe i un 
gran amor al país”, com la defineix 
el mateix que se’n cuida, l’histo-
riador Joan Pallarès-Personat, hi 
aportà, respectivament, les figures 
de Mn. Amadeu Amenós i Roca, 
presentat com a “capellà i escrip-
tor”, i de Pere Puig i Quintana, 
com a “promotor de la cultura ca-
talana”

L’historiador en qüestió dóna 
un resum biogràfic de cadascun 
d’ells. De Mn. Amadeu en destaca 
una bona colla de fruits de la se-
va llarga vida de 88 anys, com les 
destinacions d’exercici del ministeri 
sacerdotal que tingué sempre dins 
la nostra comarca sobre la que en 
publicà varis estudis fins a esdeve-
nir president del Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI), des 
de la seva fundació l’any 1.947 fins 
el 1.963. Fou ell qui obtingué el 
títol de basílica per a la nostra “es-

glésia gran” l’any 1.949, any en 
que fou nomenat “Fill Predilecte 
d’Igualada”.

De l’advocat Pere Puig en re-
memora la presidència de l’As-
sociació d’Estudiants Catòlics de 
Catalunya, la fundació de la “Re-
vista d’Igualada”, el ser un dels 
fundadors i primers dirigents de 
la Federació de Joves Cristians de 
Catalunya, i un dels militants inici-
als d’Unió Democràtica de Catalu-
nya, el seu exili a Perpinyà on era 
cap del Servei d’Ajuda als Refugi-
ats, ser el ressorgidor de l’il·lega-
litzat Institut d’Estudis Catalans, 
etc. L’any 1.981 va morir a Orpí, on 
s’havia retirat a fer de pagès.

Dos i l · lustres igualadins, 
doncs, que han merescut l’atenció 
d’aquest popular periòdic, col·la-
borant així que la seva fructífera 
trajectòria no es perdi de la memò-
ria col·lectiva nacional.

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com


