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Els Moixiganguers 
consoliden els castells 
de vuit

La colla castellera d’Igualada, els Moixiganguers, van participar amb èxit 
al concurs biennal de Tarragona, i ho van fer amb una nova tripleta 

que dissabte els donava el cinquè lloc. Els “moixis” van exhibir una torre 
de vuit amb folre, un quatre de vuit i tancaven la seva participació al 
concurs amb un tres de vuit. Els igualadins van mostrar-se molt segurs en 
cadascuna de les seves construccions. En la classificació general del con-
curs d’enguany els Moixiganguers d’Igualada van ser setzens d’un total 
de 45 colles participants.   Pàg. 11

Teresa Bernadas i Maria Díez 
campiones del món d’hoquei 
patins

Les igualadines Teresa Bernadas i Maria Díez, formades a les files de 
l’Igualada Hoquei Club, van defensar els colors de la Selecció Espanyola 

d’Hoquei Patins i van tornar de Xile amb el títol de campiones sota el 
braç. A més Bernadas que ocupa la porteria, va ser reconeguda com la 
millor portera del campionat. Actualment Díez juga al Gijón i Bernadas a 
l’Arcorcón.   Pàg. 29

Els avis anoiencs s’apleguen 
en el Dia Internacional de la 
Gent Gran

La jornada de germanor que es va celebrar dissabte a Vilanova del 
Camí, amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, va aplegar 

més de quatre-centes persones vingudes de diferents casals de gent gran 
de la comarca. Els convidats foranis van ser rebuts a la plaça del Mercat 
i en comitiva festiva van anar fins a Can Papasseit on van transcórrer els 
actes de la trobada. Destacar que molts dels casals de gent gran de la 
comarca havien celebrat, dies abans amb molt d’èxit també de participa-
ció, la seva “setmana gran”.   Pàg. 5

Estrena del primer Festival 
d’Orgue de Capellades

El concert inaugural de la primera edició del Festival d’Orgue de Cape-
llades va tenir molt bona resposta de públic; més de 200 persones van 

gaudir de l’espectacle musical de repertori clàssic que van oferir la Coral 
Cantiga, amb l’acompanyament de l’orgue i el violoncel, i en una segona 
part amb intervenció de dos solistes. El festival continuarà amb tres sessi-
ons més.   Pàg. 9

Inversió de 7 milions d’euros 
en l’asfaltat de l’A2

El Ministeri de Foment ha invertit prop de 7 milions d’euros a l’A2 en el 
tram comprès entre la Panadella i Barcelona, pels treballs de repavi-

mentació de la via en els trams que es trobaven en mal estat. Recordem 
que aquesta era una petició llargament reclamada pels municipis pels 
quals transcorre l’autovia A-2 i que es va concretar, al gener de l’any 
2015, amb un manifest signat pels alcaldes d’Igualada, Òdena, Castellolí, 
el Bruc, Collbató i Esparreguera.   Pàg. 11
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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 adre-
çar-se, amb la recepta corresponent, a la Policia 
Local.

Avui dijous, dia 6 d’octubre: 
Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 7: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 8: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 9: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 10: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 11: Esteve, Av. Països Catalans, 101.
Dia 12: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 13: Adzet, Av. Barcelona, 9.





4 MIRANT ENRERE 6 d’octubre de 2016

Identificat l’autor d’un 
atracament en una 
gasolinera
COMARCA

Agents de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra 

de la comissaria d’Igualada van 
identificar un home de 34 anys, 
de nacionalitat espanyola i veí de 
Cubelles, com a presumpte autor 
d’un robatori amb violència en 
una gasolinera de Piera.

Els fets van succeir el passat 20 
de febrer, pels volts de les 12 del 
migdia. La treballadora de la ben-
zinera es dirigia cap al taulell quan 
va sentir que la porta d’entrada es 

tancava, es va girar i es va trobar 
una persona al seu costat que li ex-
hibia un ganivet de cuina de 25 cm 
de fulla i li demanava els diners. 
La víctima li va donar els diners 
que tenia, un total de 620 euros, i 
seguidament l’autor va fugir ràpi-
dament del lloc.

Arran d’aquest fet, els mossos 
van iniciar un investigació i final-
ment van identificar l’atracador, el 
qual ja es troba ingressat a presó 
des del mes de juny per fets simi-
lars.

Al Fòrum Empresarial de la UEA, gestors i 
assessors fan pinya per millorar la situació 
del sector

COMARCA

Formació especialitzada, evitar 
l’intrusisme i aconseguir una 

finestra especialitzada en deter-
minats organismes administratius. 
Aquestes són algunes de les con-
clusions que van sorgir del Fòrum 
Empresarial centrat en el sector de 
les gestories i assessories. 

A la trobada, organitzada per 
la Unió Empresarial de l’Anoia 
(UEA), hi van assistir una vintena 
de professionals anoiencs del sec-
tor per explicar les necessitats que 
tenen dins l’àmbit professional i 
la conveniència de col·laborar i es-
tablir sinèrgies entre ells, per a la 
millora de la situació del sector.

Aquest col·lectiu considera que 
cal donar visibilitat al sector, te-
nir consciència de sector econòmic 
i evitar l’intrusisme professional 
aplicant determinades mesures, 
com ara exigir la col·legiació per a 

impartir determinats serveis d’as-
sessorament i gestió. El sector as-
segura que la crisi econòmica ha 
provocat que certes persones sense 
una qualificació adequada oferei-
xin serveis de molt baixa qualitat.

Es demana disposar 
d’organismes 
administratius com 
l’Agència Tributària

Pel que fa a les necessitats, 
els gestors i assessors opinen que 
s’hauria d’aconseguir tenir una 
finestra especialitzada en deter-
minats organismes administratius 
com l’Agència Tributària. Assegu-
ren que la seva feina els porta so-
vint a anar a fer gestions a les seus 
de diversos organismes administra-
tius i que la creació d’una finestra 
agilitzaria els tràmits i les gestions. 

Una altra de les necessitats 
destacades és la formació. Con-

sideren que a la comarca hi hau-
ria d’haver estudis especialitzats 
per als gestors ja que actualment 
s’han de desplaçar a Barcelona per 
a formar-se. Així mateix, també 
veuen convenient que es creï una 
borsa de professionals docents per 
a aquelles empreses, entitats o or-
ganismes que necessitin un expert 
per a impartir un curs o taller. As-
seguren que a l’Anoia hi ha bons 
formadors i cal potenciar-los.

Dins l’àmbit comarcal, els ges-
tors i assessors opinen que cal cap-
tar inversions i sobretot fer valer 
la capitalitat per evitar que deter-
minats organismes marxin d’Igua-
lada, com el cas recent de l’Ofici-
na liquidadora. Precisament, en 
relació a la desaparició d’aquesta 
oficina, el col·lectiu de gestors i 
assessors s’han sumat al manifest 
conjunt que Ajuntament, Consell 
Comarcal, Síndica de Greuges i en-
titats socioeconòmiques han signat 
per tal que es mantingui el servei i 
es disposi d’una oficina de gestió 
integral.

El Fòrum Empresarial dedicat 
al sector de les gestories i assesso-
ries va ser una trobada productiva 
segons els participants, i volen or-
ganitzar noves reunions per seguir 
fent pinya, millorar la situació del 
sector i sobretot per començar a 
treballar en els primers objectius.

Festa Major d’Orpí
ORPÍ

La Festa Major d’Orpí va ser un 
èxit tot i la, tan esperada, pluja 

que va acompanyar tot el cap de 
setmana del 24 i 25 de setembre.

El tret de sortida el van donar 
els “The Orpí brothers”, amb una 
innovadora actuació, i va seguir el 
tradicional sopar de festa major, 
a càrrec del Fornet Vermell, amb 
l’assistència de més de 80 perso-
nes. La nit va acabar amb la can-
tada d’havaneres pel grup Mar i 
Vent.

El dissabte, a primera hora del 
matí, es va engegar la recuperada 
caminada popular, i tot seguit i va 
haver l’esmorzar pels caminants, 
que es va allargar quasi fins a l’ho-
ra de dinar. També hi va haver la 
tradicional competició de tir al plat 
que va guanyar Joaquim Manchon.

A la tarda va tenir lloc l’es-
pectacle infantil a càrrec de Tot 
Circ, que va ser tot un èxit i que 
va acabar amb la xocolatada per 

als petits i per als grans també, tot 
acompanyat de l’inflable que es 
va posar al carrer, i que va ser tot 
un èxit.

Ja a la nit, el campionat de fut-
bolí va unir totes les generacions 
en una competició neta i festiva 
que van acabar guanyant els ger-
mans Boleda. Tot seguit van pun-
xar Dj Selle i Dj Xic.

El diumenge, després de la 
missa celebrada pel nou mossèn, 
va tenir lloc l’espectacle de ball a 
càrrec de l’Esbart Dansot de Ca-
pellades, i tot seguit el tradicional 
dinar, també a càrrec del Fornet 
Vermell que enguany ens va delec-
tar amb un fantàstic arròs negre i 
que va acollir més de 140 persones. 
Després de dinar van actuar els 
Improacatomba i cap a les set va 
finalitzar la Festa Major d’enguany 
amb l’actuació de les veus a cape-
lla del grup Ocume a l’església de 
Santa Càndia.

La campanya “Creiem en 
Igualada” lliura 4.000 euros 
en premis
La iniciativa de Banc Sabadell ha comptat 
amb el suport de l’Ajuntament i de la Unió de 
Botiguers i Comerciants d’Igualada 

IGUALADA

Banc Sabadell ha entregat recent-
ment a la igualadina Marta Puig 

la targeta regal de 3.000 euros cor-
responent al sorteig fet entre els 
clients dels comerços de la capital 
de l’Anoia que es van adherir a la 
campanya “Creiem en Igualada” 
durant el mes de juny. També ha 
lliurat una altra targeta regal de 
1.000 euros a l’establiment Es Moss 
corresponent també al sorteig fet 
entre els comerços que van partici-
par a la campanya.

Aquesta campanya comercial ha 
estat promoguda per Banc Saba-
dell amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i la Unió de Botiguers i 
Comerciants d’Igualada (UBIC) amb 
l’objectiu d’incentivar el comerç de 

proximitat. En total s’han adherit 
més de 400 establiments i els ciuta-
dans d’Igualada han participat de 
manera massiva deixant prop de 
40.000 butlletes a les urnes del sor-
teig.

En el marc d’aquesta campanya, 
Banc Sabadell ha distribuït, entre 
els seus clients, 10.000 bosses eco-
lògiques.

Aquesta iniciativa de Banc Sa-
badell va començar el 2014 i fins 
ara s’ha desenvolupat a més de 90 
ciutats de l’Estat. En aquestes pobla-
cions s’han adherit més de 41.000 
comerços i al voltant de 4.000.000 
de persones s’han mobilitzat per 
participar en el sorteig de targetes 
regals.

D’esquerra a dreta, Àngels Chacon de l’Ajuntament, Lluís Garriga de Banc Saba-
dell, els guanyadors de la campanya i Jovan Trisic de la UBIC

Es demana ser contundents amb l’incivisme
VILANOVA DEL CAMÍ

La Policia de Vilanova del Camí 
ha iniciat una nova campanya 

sancionadora entorn a la tinença 
d’animals de companyia amb la 
intenció de fomentar un compor-
tament més cívic i responsable dels 
propietaris. En l’ordre de precs i 
preguntes del darrer ple ordinari, 
els grups de l’oposició van lamen-
tar l’escassa incidència que estan 
tenint aquestes accions i van recla-
mar més contundència policial 
sancionadora per acabar, sobretot, 
amb els excrements a la via públi-
ca. 

En els dies que s’ha desplegat 
la campanya ja s’han fet diverses 
denúncies, per no portar el gos lli-
gat i per no agafar els excrements. 
Se sap que no és fàcil i que com-
porta enxampar in fraganti l’in-
fractor, per això la col·laboració 
ciutadana és molt important, així 

que s’insta els veïns a informar a la 
policia o alertar de les incidències 
o molèsties que pateixin.

Durant la campanya, que fina-
litzarà a mitjans del mes d’octu-
bre, un agent de paisà controla els 
principals punts on es passegen els 
gossos de forma esporàdica, per 
comprovar si els porten lligats i 
sobretot si es recullen les deposi-
cions.

Una ordenança que 
estableix normes i 
sancions

L’ordenança municipal que re-
gula la tinença d’animals domèstics 
aprovada l’any 2003 fa especial in-
cidència en els aspectes relacionat 
amb la seguretat i la salut pública, 
i regula la convivència entre ani-
mals i persones reduint al màxim 
les molèsties. Estableix normes sa-
nitàries de caràcter general, així 

com un conjunt d’específiques per 
a gossos i gats: l’obligació d’ins-
criure’ls en el registre municipal 
d’animals de companyia; la necessi-
tat que estiguin degudament vacu-
nats i desparasitats; l’obligació de 
mantenir-los en adequades condi-
cions higièniques; la necessitat de 
dur-los amb corretja; l’obligació de 
recollir els seus excrements; la pro-
hibició de passejar-los a espais on 
juguen els més petits, com es el cas 
dels sorrals de els places públiques; 
la prohibició de facilitar-los menjar 
en espais públics, i la necessitat de 
respectar el descans dels veïns.

L’ordenança també inclou un 
règim sancionador amb la possibi-
litat d’emissió de multes que van 
des de 150 a 450 euros. En el pas-
sat ple ordinari, l’oposició va instar 
l’equip de govern i la policia a ser 
efectius i contundents per evitar la 
brutícia i l’incivisme. 

Homenatge a un policia local que va actuar 
en un greu accident de trànsit

MASQUEFA

L’Ajuntament de Masquefa ha 
volgut reconèixer la figura de 

Mario Patus, agent de la Policia 
Local, que estant fora de servei va 
socórrer els ferits d’un greu acci-
dent de trànsit succeït el passat 
mes d’agost a la carretera B-224, 

entre Piera i Martorell, i que va 
organitzar un dispositiu viari que 
va acabar resultant vital per a la 
seguretat de les víctimes i dels 
vehicles que circulaven per la via. 
L’agent va ser el primer en accedir 
al lloc de l’accident i fins l’arriba-
da dels efectius sanitaris i policials 

(bombers, ambulàncies i Mossos 
d’Esquadra) va coordinar el tràn-
sit, reduint així dràsticament el risc 
d’un major prejudici per als acci-
dentats.

Mario Patus, acompanyat pel 
cap de la Policia Local i per mem-
bres del seu cos, va ser rebut al 
despatx d’alcaldia per Xavier 
Boquete i regidors del consisto-
ri. L’alcalde va assegurar que “és 
molt important reconèixer la fei-
na d’una persona que, estant fo-
ra de servei, va ser capaç d’actuar 
amb serenitat, rigor, professionali-
tat i solidaritat en una situació de 
màxim risc i perill. Actituds com 
aquesta envers la gent cal premi-
ar-les”. 
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Més de 500 persones al “Dinar dels avis”

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Montbui va posar la cloenda a 
una participada Setmana de 

la Gent Gran amb el gran Dinar 
dels avis i àvies de Montbui, cele-
brat diumenge al migdia. Enguany 
més de 500 persones van omplir el 
pavelló de l’Espai de Salut i Esport 
Mont-aQua. Va ser un dinar especi-
al, amb grans moments, videos per 
al record, i per repassar els 25 anys 
d’un esdeveniment molt important 
per als montbuiencs i montbuien-
ques.

El Dinar de la Gent Gran d’en-
guany va començar amb la pre-
sentació per part de la regidora de 
Benestar Social i Ciutadania Aurora 
Fernández, que va repassar algu-
nes de les activitats realitzades du-
rant aquesta edició. Com va explicar 
Fernández “acabem una Setmana 
de la Gent Gran ben especial i par-
ticipativa, amb activitats molt par-
ticipades com el playback, l’esmor-
zar-ball a l’Ateneu, l’excursió a La 
Garrotxa, els balls, el cine-fòrum, la 
petanca, les bitlles...”. La regidora 
va tenir paraules d’agraïment i re-
cord per a un dels seus predecessors 
en el càrrec, Julián Loarte, també 
va lloar el compromís de CaixaBank 
i Fundació La Caixa en la dinamit-
zació de la Gent Gran de Montbui 
i va anomenar i agrair a totes les 
persones que treballen i s’impliquen 
amb els serveis a les persones de 
Montbui: Des del mossèn Josep Ma-
ria Pujol, passant per Artesanas de 
Corazón, els professionals de salut 

(ambulatori), la Fundació Sant Josep 
(que gestiona el Centre de Dia). 

Durant el 25è Dinar dels Avis 
es va retre homenatge als dos pri-
mers presidents del Casal de la Gent 
Gran –traspassats--, Miquel Muset i 
Antonio Pérez. També es va fer un 
reconeixement a la parella del Nucli 
Urbà formada per José García Ca-
macho i per Antonia Amaro Valera 
i es va fer un homenatge “Noces 
d’Or” per 50 anys de matrimoni a 
Antonio Lobato Soldaso i a Pascuala 
Hernando Peñalba. 

De la mateixa manera es van 
realitzar sengles homenatges a la 
junta actual del Casal de la Gent 
Gran per la seva tasca incansable 
de dinamització d’aquest col·lec-
tiu. Joan Compte (president) i els 
membres de la junta Joan Luque, 
Pilar Anglès, Maria Granados i Sole 
Cantarero van ser els protagonistes 
d’un reconeixement que va ser molt 
aplaudit pels assistents. També es va 
fer un petit homenatge a la Pubilla 
de Montbui Mar Fernández, i a les 
Dames d’Honor Nerea Martín i Car-
la Márquez. 

En el torn protocol·lari, l’alcalde 
Teo Romero va mostrar-se orgullós 
i satisfet de com s’havia desenvo-
lupat aquesta Setmana de la Gent 
Gran i va valorar que “els nostres 
avis hagin pogut gaudir de totes 
les activitats amb un gran civisme 
i participació”. Romero va remar-
car que l’Ajuntament ha aconseguit 
“guanyar nous espais per al Centre 
de Dia, amb una ampliació que se-

rà possible aprofitant els espais de 
l’antiga llar d’infants Montxic. Con-
fiem plenament que aquesta ampli-
ació permetrà augmentar serveis en 
aquest equipament, en col·labora-
ció amb la Fundació Sanitària Sant 
Josep. I no descartem que en un 
futur podrem tenir-hi més places”. 

L’alcalde també va assenyalar 
que continuarà treballant de valent 
des de l’Ajuntament perquè “volem 
que els nostres avis tinguin una re-
sidència pública a Montbui, i treba-
llem per aconseguir-la”.

Els actes protocol·laris van clou-
re amb un brindis.

El dinar va estar interromput 
durant 20 minuts, per indisposició 
d’un dels avis montbuiencs presents 
en el Dinar, fet que va obligar a 
una ràpida intervenció dels equips 
d’emergències mèdiques.

El dinar va comptar amb l’ame-
nització musical del grup de música 
popular “Els Trobadors de l’Anoia” 
(l’antiga rondalla) i el ball el van 
conduir Bartomeu i Sheila Grados.

Resum de les darreres 
activitats de la Setmana de 
la Gent Gran

Cal destacar que l’excursió de la 
Setmana de la Gent Gran es va fer 
per la Vall d’en  Bas i Platja d’Aro.

Dimecres va tenir lloc una com-
petició de petanca i dijous es va fer 
el tradicional Ball, amb música de 
Joan Altarriba. El divendres 30 de 
setembre es va projectar la pel·lí-
cula “Ahora o nunca”, en una acti-
vitat organitzada per l’Obra Social 
La Caixa i que va finalitzar amb una 
divertida paròdia de l’artista  mont-
buienca Sílvia Latorre.

I dissabte passat, als jardins de 
La Vinícola es va organitzar una Ti-
rada Popular de Bitlles.

La 25a Setmana de la Gent Gran 
de Montbui ha estat organitzada 
conjuntament per la Regidoria de 
Gent Gran de l’Ajuntament mont-
buienc i pel Casal de la Gent Gran, 
amb la col·laboració de CaixaBank 
(Obra Social La Caixa).

Bolcats en la celebració de la 
Setmana de la Gent Gran

MASQUEFA

La vila de Masquefa ha rebut 
amb entusiasme i un suport mas-

siu la celebració d’una nova edició 
de la Setmana de la Gent Gran. Al 
llarg de set dies, del 26 de setem-
bre al 2 d’octubre, més d’un miler 
de persones han pres part del vari-
at programa d’activitats lúdiques 
i culturals organitzat per l’Ajun-
tament amb el ferm objectiu de 
reconèixer els valors i homenatjar 
la tasca que duen a terme els mas-
quefins de més edat.

La Fàbrica Rogelio Rojo s’ha 
convertit en l’eix neuràlgic d’una 
celebració que ha inclòs propostes 
d’èxit com una original desfilada 
de moda, la projecció del film “El 
exótico hotel Marigold”, una tar-
da de jocs tradicionals, espectacles 
musicals i de varietats, l’actuació 
de la Tuna de Barcelona, una missa 
a la Parròquia de Sant Pere, una 
paella popular, ball i una visita 
guiada d’autèntica excepció al Cas-
tell de Gelida. Malgrat l’amenaça 
de pluja durant el cap de setmana, 
totes les activitats han comptat al 
llarg dels set dies amb el suport 
i la participació de centenars de 
masquefins que han volgut retre 
el seu homenatge particular als 
valors que encarnen dia rere dia 

les persones grans. “Estem molt 
satisfets per com els masquefins 
han demostrat al llarg d’aquesta 
setmana el reconeixement als va-
lors que aporten les persones de 
més edat a la nostra comunitat. 
Masquefa és un municipi conscient 
de la importància que té la gent 
gran en la creació d’una societat 
més justa”, assegura Esther Ibáñez, 
regidora de Gent Gran.

Mentrestant, l’Ajuntament 
també es va sumar dissabte 1 d’oc-
tubre als actes de celebració del 
Dia Internacional de la Gent Gran 
de l’Anoia que van tenir lloc a 
Vilanova del Camí, que enguany 
ha agafat el relleu de Masquefa 
com a ciutat amfitriona. En aquest 
sentit, el consistori referma el seu 
suport i compromís amb el Con-
sell de la Gent Gran de l’Anoia, 
organitzador de la diada, amb qui 
manté una estreta relació de col-
laboració.

L’Ajuntament de Masquefa 
també agraeix el suport massiu re-
but per part de la ciutadania en la 
celebració d’una nova edició de la 
Setmana de la Gent Gran i posa en 
valor la tasca vital i necessària que 
duen a terme les persones d’edat 
més avançada en la construcció 
d’un municipi més avançat.

Homenatge als mestre 
jubilats l’any 2016

IGUALADA

El passat dijous, 29 de setembre, 
el Museu de la Pell d’Igualada 

va acollir l’acte d’inauguració del 
curs escolar 2016/2017, que va 
comptar amb una conferència a 
càrrec de Maria Batet, entrenadora 
d’emprenedors, amb el títol Aju-
da’ls a tenir bones idees! Pedago-
gia de l’habilitat creativa.

Prèviament, van merèixer l’ho-
menatge, per part del Grup de 

Mestres de l’Anoia i l’Ajuntament 
d’Igualada, els mestres de centres 
escolars de la ciutat que s’han ju-
bilat recentment. Una quinzena de 
professors i professores van rebre, 
com és tradició, unes estatuetes 
commemoratives, obra de l’escul-
tora igualadina Teresa Riba, com 
a mostra d’agraïment i reconeixe-
ment per tots els anys dedicats a 
la docència a la capital de l’Anoia.

Foto: Manel Marimon Gomis

Més de 400 persones celebren el Dia 
Internacional de la Gent Gran

VILANOVA DEL CAMÍ

Dissabte passat, més de 400 
persones es van donar cita a 

Vilanova del Camí, que va aco-
llir enguany la celebració del Dia 
Internacional de la Gent Gran de 
l’Anoia. 

La plaça del Mercat va ser el 
punt de trobada de les diverses de-
legacions dels Casals de gent gran 
de la comarca, que van ser rebuts 
oficialment per Pepita Còdol, re-
gidora de Serveis Personals, Salut 

i Consum de l’Ajuntament; Marta 
Chandre, gerent de la regió sanità-
ria de la Catalunya Central, i Remei 
Juncadella, directora del Sector Sa-
nitari de l’Anoia. Tot seguit es va 
donar inici a la cercavila, a càrrec 
de l’agrupació moltaXamba, que 
va acabar a la plaça de Can Papas-
seit, on la Colla Sardanista vilano-
vina  va convidar els participants a 
fer rotllana.

Can Papasseit va acollir el di-
nar de germanor, que van preparar 

i servir membres de l’Associació 
Cultural Camp del Rei. Abans de 
l’àpat, els parlaments oficials van 
anar a càrrec de l’alcaldessa, Va-
nesa González; Ramon Bacardit, 
conseller de l’Àrea de Benestar So-
cial, i Marta Chandre, gerent de 
la regió sanitària de la Catalunya 
Central del Servei Central de Salut.

Després de dinar es van repren-
dre els parlaments amb la inter-
venció d’Isidre Solé, president de 
l’Associació de Pensionistes i Jubi-
lats de Vilanova del Camí, i Enric 
Senserrich, vicepresident del Con-
sell de la Gent Gran de l’Anoia. 
A l’acte també hi van assistir les 
diputades Maria Senserrich i Alba 
Vergés i altres autoritats locals i 
comarcals.
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ELS PETITS ANUNCIS
* ES TRASPASSA PERRUQUERIA en 
ple funcionament a Sta. Margarida de 
Montbui, al costat de Mercadona. Envio 
fotos per WhatsApp. Preu: 6.900 euros. 
Telèfon 651 541 053.

* AUTOCARAVANES, RULOTS, FURGO-
NETES. Places de PÀRQUING al centre 
d’Igualada. Telèfon 93 805 06 78.

* ENSENYO A COSIR a mà i a màqui-
na, patronatge i tall. També tallers per 
a nens. Classes personalitzades i grups 
reduïts. Horari flexible. Telèfon 675 83 
37 67 (Glòria). 

* OPORTUNITAT!!! ES TRASPASSA 
BOTIGA d’alimentació en ple centre 
d’Igualada, per no poder atendre. Preu 
a convenir. Telèfons 648 653 366 - 618 
530 050.

* CLASES DE RUSO  para niños y adul-
tos con NATALIA DUBOVIK. Profesora 
nativa licenciada. 20 años de expe-
riencia en enseñanza. Empresas y par-
ticulares. Clases individuales y grupos 
reducidos. Especializada en ruso para 
niños adoptados. Traducciones gene-
rales y técnicas. Preparación exáme-
nes. Clases de conversación. Español 
para rusohablantes. Tels. 651813804 
- 938044183 (tardes).

* LLOGUER PÀRQUING PER A COTXE. C/ 
Rei Ferran d’Antequera, Igualada. Fàcil 
accés i sense columnes. Preu: 45 eu-
ros/mes. Telèfons 664 016 385 - 610 
906 733. 

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

* CLASSES DE REPÀS. Durant el curs. 
Primària, ESO, Batxillerat i Universitat. 
29 euros/mes. Totes les assignatures. 
T’ajudem a aprovar els exàmens. Tam-
bé preparem prova d’accés a Grau Mig 
i Superior. www.aula42.es - Telèfon 626 
082 108.

* Ho tinc al KIT. Tinc els mobles que vull 
vendre al KIT i ells em gestionen la seva 
venda. Pregunti, pregunti…

* COMPRO MATERIAL del BARÇA, ES-
PANYOL, Scalèxtric, àlbums de cromos, 
programes de cine, postals.... Pago 
molt bé. Telèfon 699 94 95 08.

* ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa ava-
ries al seu ASCENSOR o MUNTACÀRRE-
GUES? Preus elevats o mal servei de 
manteniment? Truqui’ns i consulti les 
nostres ofertes per a comunitats, em-
preses i particulars. Reparem i con-
servem tot tipus i qualsevol marca 
d’ascensors i muntacàrregues. Sol·li-
citi pressupost i estalviï fins a un 50% 
del que paga actualment. Empresa 
amb delegacions a tot Catalunya. Tel. 
630076279.

Pedro Lagen, guanyador del 
sorteig d’un televisor de la 
Marató de Sang

IGUALADA

Un any més, Mútua Igualadina 
va lliurar un televisor per sorte-

jar entre els donants de la Marató 
de Donació de Sang d’Igualada, el 
dissabte 24 de setembre. Aquest 

cop va ser una TV-LG LED de 32 
polzades, HD Ready, 100 H3, TDT 
HD, 1 USB Divix, 1 Fibra òptica, 
amb 1 HDMI.

El sorteig es va dur a terme al 
finalitzar la Marató, a càrrec d’una 
mà innocent. Entre totes les but-
lletes que havien dipositat els do-
nants, el guanyador va ser Pedro 
Lagen.

La setmana passada, la directo-
ra de la Mútua, Gemma Alemany, 
va fer entrega del premi al gua-
nyador, a la seu de Mútua Iguala-
dina.

Un any més, el centre ha vol-
gut continuar donant suport a 
aquesta iniciativa del Banc de Sang 
i Teixits, tot premiant la voluntat 
dels donants de la Marató d’Igua-
lada, i felicita tots els donants i 
participants per la seva solidària 
col·laboració.

Setmana Gran de Tous

SANT MARTÍ DE TOUS

Un any més,  i ja en són qua-
tre, Tous ha tancat el passat 

cap de setmana la seva Setma-
na Gran. Del 26 de setembre al 
2 d’octubre han anat desfilant 
pel municipi un seguit d’activi-
tats d’orientació diversa prefe-
rentment dirigits, tot i que no de 

forma exclusiva, al col·lectiu de la 
gent gran. 

Cercaviles i berenars interge-
neracionals, compartits per avis i 
néts; tallers de cuina amb receptes 
tradicionals de les àvies de Tous, vi-
sites culturals a l’Asil del Sant Crist 
d’Igualada i a la vila medieval de 
Besalú, berenars de forquilla amb 
ball, xerrades sobre dispositius de 
teleassistència, mini-bingos, pas-
sejades saludables i la tradicional 
arrossada amb l’equip de govern 
han tancat una setmana que, un 
cop més, ha esdevingut una de les 
cites destacades del calendari de 
tardor a la vila de Tous.

+QCine estrena temporada amb una gran 
acceptació del públic familiar 
VILANOVA DEL CAMÍ

Aquest diumenge +QCine ha 
començat la nova temporada 

del Cineclub amb una resposta de 
públic excel·lent. Unes 171 per-
sones han gaudit de la projecció 
de la pel·lícula Els Minions en el 
que ha estat la primera cita per 
al públic familiar de Vilanova 
del Camí i municipis veïns, a Can 
Papasseit. 

Durant aquesta temporada no 
es regalaran dvd’s, però sí se sor-
tejaran entrades dobles de cara 
a la propera sessió entre els es-

pectadors. En aquesta ocasió les 
guanyadores dels premis van ser 
la Nora, la Jana i la Soraya.

Segons expliquen des de 
+QCine, es pot gaudir d’aquests 
avantatges o bé fent una subs-
cripció al correu electrònic de 
masquecine@radionova.cat sim-
plement enviant el nom i mail, 
o bé omplint algun dels fulls 
que deixaran a l’abast del públic 
durant les projeccions per om-
plir-los in situ. Aquest contacte 
permetrà rebre amb força ante-
lació (un mes abans) la progra-

mació de la temporada i també 
un recordatori de la propera pro-
jecció quan arribi la setmana en 
qüestió. També permet participar 
en molts sorteigs d’entrades i sa-
marretes. 

Rebre entrades també serà 
possible compartint la notícia de 
la projecció o marcant “M’agra-
da” i deixant un comentari. 

Recordem les properes cites 
del +QCine són el 22 d’octubre, 
amb el Rewind Horror Festival. 
El pròxim Cineclub Familiar és el 
diumenge 30 d’octubre.

Sessió ordinària del ple de l’Ajuntament del 
mes de setembre
CAPELLADES

Dimecres de la setmana passada 
es va celebrar la sessió ordinà-

ria del mes de setembre del Ple de 
l’Ajuntament de Capellades.

Seguint l’ordre del dia, es va 
aprovar la sisena acta i es va ajor-
nar la número 7 perquè no havia 
arribat als regidors amb suficient 
antelació. En el segon i tercer punt 
es va informar del cessament de 
l’interventor Luis Delgado Morcillo 
per jubilació i del nomenament 
accidental d’Eva Monteagudo fins 
que es realitzi un concurs de mèrits 
per a la plaça d’interventor/a.

El quart punt recollia una mo-
dificació pressupostària necessària 

per sumar-se al Pla de Garantia 
Juvenil, que en cas que fos conce-
dit permetria contractar 5 joves a 
jornada completa durant 6 mesos, 
i en el cinquè es va aprovar per 
unanimitat el reconeixement ex-
trajudicial de crèdit d’una factura, 
amb data 30 d’abril de 2015, que 
no es va presentar correctament 
fins al juliol d’enguany.

El punt amb més debat va ser 
el sisè, amb els habituals precs i 
preguntes. L’alcalde, Aleix Auber, 
va informar el Ple dels efectes de 
la pluja i de les actuacions que 
s’havien fet, tant per atendre les 
urgències immediates com per res-
tablir la normalitat. El regidor de 

Cultura, Àngel Soteras, va convidar 
tothom al Festival d’Orgue, “de 
manera doble, tant per gaudir de 
la Coral Cantiga com per a la pro-
moció del municipi. Us demanem 
la vostra complicitat”.

El cap de l’oposició, Marcel·lí 
Martorell, va celebrar que l’equip 
de govern els hagués convocat a 
una comissió per treballar la pro-
blemàtica de l’aigua i, finalment, 
el portaveu del PSC, Aaron Alcázar 
va demanar que es millori el rec i 
quan s’implementarà la substitució 
de la vegetació que necessita mol-
ta aigua per una altra que no en 
necessiti tanta.

El PSC pregunta al ple 
sobre l’aigua i altres temes
CAPELLADES

Amb motiu del darrer ple ordi-
nari de l’Ajuntament de Cape-

llades, el grup municipal del PSC 
vol constatar que hi ha una ten-
dència de portar pocs punts a l’or-
dre del dia (com algun altre grup 
ja ha manifestat) o que aquests 
siguin majoritàriament decrets per 
donar compte.

En el decret sobre l’adhesió 
a les subvencions de la Garantia 
juvenil, es va intervenir per ma-
nifestar el nostre acord amb una 
mesura que ajuda els joves en la 
seva formació i experiència labo-
ral. Amb tot, es va recordar que 

aquesta iniciativa va ser aprovada 
per la Comissió Europea el 2012 
i els socialistes lamenten aquesta 
tardança, sobretot pensant en els 
joves que han perdut oportunitats 
aquest temps.

A precs i preguntes es va cons-
tatar que a l’estiu, tot i la campa-
nya municipal de conscienciació 
sobre l’ús responsable de l’aigua, 
hi havia sistemes de reg municipals 
que la malbarataven i es va tornar 
a demanar que es revisés. També 
es va preguntar pel funcionament 
del col·lector de l’ACA situat al car-
rer Sarrià de Ter, a més de traslla-
dar les queixes de les inundacions 

a alguns garatges de la zona, i es 
va demanar al govern que pren-
gués les mesures adients.

Sobre “la llista” de persones 
que gaudeixen de les casetes de la 
piscina i la llista d’espera, que s’ha-
via de fer pública abans de l’estiu, 
demanem que es publiqui, respec-
tant la normativa de protecció de 
dades, i que el procés d’adjudicació 
sigui transparent i obert.

Finalment, es va traslladar la 
preocupació de diversos vilatans 
sobre l’estat del cementiri i es va 
demanar al govern que s’ho revi-
sés.

PSC-Capellades

Gran participació en l’onzena caminada popular

VECIANA

El passat diumenge dia 2 d’octu-
bre, amb l’afany de fer esport 

i de conèixer un trosset més del 
municipi, es va celebrar l’onzena 
caminada popular de Veciana que 
va portar als participants fins al 
nucli vecianenc de Santa Maria del 
Camí.

A les 9 del matí el nombrós 
grup, format per més de vuitanta 
persones, va sortir de la plaça de 
Sant Miquel en direcció al nucli de 
Santa Maria passant per llocs tan 
emblemàtics com les històriques 
masies de Cal Brunet i Torrenova 
o la capella de Sant Gabriel. Una 
vegada a Santa Maria, i després de 

gaudir de l’esmorzar preparat, el 
grup va visitar el santuari de la Ma-
re de Déu del Camí i el local social 
del poble guiats per les explicaci-
ons de l’alcalde Jordi Servitje. El lo-
cal social, construït als voltants de 
l’any 1950 gràcies a l’esforç humà i 
econòmic dels veïns, fou rehabilitat 
l’any passat per part de l’Ajunta-
ment de Veciana que en té actu-
alment la titularitat. Amb aquest 
projecte de rehabilitació es va recu-
perar l’espai de l’antic cafè i de la 
sala de ball.

Una vegada acabades les visites 
el grup va emprendre la tornada 
cap al nucli de Veciana passant pel 
llogarret de Castellnou on, a peu 
de camí, trobem la capella de Sant 
Jaume amb un portal d’estil renai-
xentista.

A l’arribada un dinar per a tots 
va cloure la jornada lúdica i esporti-
va organitzada per l’Ajuntament de 
Veciana amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona.
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Pau Muntades, 24
93 806 72 86
08700 IGUALADAwww.ralarsa.com

Atenció les 24 h.

T R A C TAT N O  T R A C TAT

+ VISIBILITAT   + SEGURETAT

REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ 
DE VIDRE D’AUTOMÒBIL

Vine a RALARSA Igualada amb aquest anunci i emporta’t un tractament antipluja gratuït

Lluís Salvadó: “Igualada tindrà exactament els mateixos serveis tributaris 
que fins ara”
El Secretari d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Lluís Salvadó, assegura que Igualada “no perdrà absolutament 
cap servei”. Alhora apunta que “mai ningú de l’Ajuntament d’Igualada s’havia dirigit a nosaltres per parlar sobre 
aquest tema”.

Recentment s’ha sabut que 
Igualada no tindrà oficina liqui-
dadora de l’Agència Tributària de 
Catalunya, per què?

Fins ara només hi havia 4 ofi-
cines a tot el país de l’Agència 
Tributària de Catalunya, a Lleida, 
Barcelona, Tarragona i Girona; ara 
en posarem com a mínim una per 
vegueria. A Igualada no hi va una 
oficina de l’ATC en la primera fase, 
però sí que mantenim un punt de 
servei tributari, equivalent com a 
mínim al servei actual.

El que hi ha arreu del territori, 
i a Igualada també, són oficines 
dels registradors de la propietat, 
que la Generalitat va subcontrac-
tar perquè recaptessin alguns im-
postos, successions i transmissions 
patrimonials, fonamentalment. 
Els registradors tenen una em-
presa privada de la seva titularitat 
que fa les funcions d’oficina li-

quidadora a compte de la Gene-
ralitat.

Aquesta subcontractació supo-
sava una despesa altíssima per a la 
Generalitat de 27,5 milions d’euros 
i ara, amb el nou pla, en suposarà 
només 14,5 milions. Els registres de 
la propietat continuaran on són i 
fent les seves funcions ordinàries 
encarregades per l’Estat, deixaran 
de fer les funcions pròpies de Ca-
talunya.

Amb aquests canvis Igualada 
perdrà algun tipus de servei?

No, cap. No només mantin-
drem el mateix servei, sinó que 
s’atendran totes les competències 
que avui té l’Agència Tributària 
de Catalunya (ATC), i afegint els 
impostos propis del Govern Català 
i l’atenció per a la recaptació exe-
cutiva.

Canviarà que en lloc de pres-
tar-se des d’una administració de 

l’Estat, com són els registradors de 
la propietat, ho farem amb per-
sonal de l’ATC des de les instal·la-
cions d’una administració del país 
que concretarem durant els pro-
pers mesos. 

“En la segona fase, 
Igualada tindrà una 
oficina pròpia de l’ATC”

Però la ciutat tindrà una ofici-
na pròpia de l’Agència Tributària 
de Catalunya?

Sí, la tindrà en la segona fase 
del desplegament. Ara estem du-
ent a terme un desplegament de 
mínims i d’urgència durant el 2017 
per afrontar amb garanties els rep-
tes de construcció de la hisenda ca-
talana. En 35 anys el Govern català 
ha fet 4 oficines, en 9 mesos en 
farem 15. A partir de l’escenari de 
plenes competències, assumirem 
totes les oficines actuals de l’Estat, 
com és el cas d’Igualada, o de ciu-
tats de més de 200.000 habitants, 
com són l’Hospitalet o Badalona, 
que es troben exactament en la 
mateixa situació.

Per tant, Igualada no va a 
menys?

No, en absolut. El que tots hem 
d’entendre és que això és el prin-
cipi del desplegament de l’ATC al 
nostre país, que fins ara s’havia fet 
molt poc, malauradament, i que 
aquest procés és progressiu. Segur 

que tots els alcaldes volen tenir-ho 
tot i ara a la seva ciutat, però hem 
d’apel·lar a la responsabilitat de 
país. Estem construint una Repúbli-
ca i necessitem que tothom aporti 
el seu granet de sorra, i això també 
vol dir col·laborar i evitar posicions 
electoralistes i no fer el joc als que 
volen aturar el procés. El nostre 
compromís amb l’Anoia, com amb 
la resta del país, és total i absolut. 
Hem d’estar a l’alçada del moment 
i defugir les estridències i la ges-
ticulació política. Toca treballar i 
fer-ho ben fet.

“Fa 9 mesos que 
estem treballant en 
l’Agència Tributària de 
Catalunya i mai ningú de 
l’Ajuntament d’Igualada 
s’ha dirigit a nosaltres”

Certament altres ciutats sí que 
tindran l’oficina, concretament 15. 
Quins criteris s’han fet servir?

Efectivament 15 ciutats, entre 
elles Barcelona, dels 948 municipis 
del país tindran aquesta oficina. 
Per distribuir-les s’han seguit di-
versos criteris objectius i tècnics: 
de població i territorialitat, cercant 
amb poques oficines minimitzar la 
distància física respecte dels con-
tribuents. S’ha treballat sobre el 
mapa de les Vegueries, trencant 
l’actual model de 4 províncies, a 

partir del volum d’impostos gene-
rats a cada territori i la seva po-
blació. També és cert que fa 9 me-
sos que estem treballant i parlant 
públicament del desplegament de 
l’ATC i mai ningú de l’Ajuntament 
d’Igualada s’ha dirigit a nosaltres 
per parlar sobre aquest tema. Ens 
sorprèn aquesta virulència sobta-
da.

Els treballadors actual de l’ofi-
cina d’Igualada mantindran el seu 
lloc de feina?

Actualment, les 4 persones 
que treballen a temps complet i la 
que treballa a temps parcial per a 
l’empresa privada del registrador 
de la propietat d’Igualada no són 
funcionaris públics sinó que estan 
contractats en règim laboral. Des 
del Departament d’Economia ente-
nem que la recaptació d’impostos 
s’ha de fer des de l’administració 
pública, amb criteris públics i amb 
funcionaris, tal com marca la legis-
lació vigent.

Aquests treballadors hauran de 
passar a ser funcionaris a través 
de concursos públics oberts en els 
quals es valorarà l’experiència i els 
coneixements en la feina concreta 
que ells ja feien. La nostra inten-
ció és incorporar tot el personal 
existent que així ho vulgui. Es pas-
sarà dels 375 treballadors actuals 
a l’ATC a uns 800 a finals de juliol 
del 2017.
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Comença el concurs 
d’Instagram “Què 
t’emociona de la biblioteca?”

Dissabte passat, dia 1 d’octubre, 
les Biblioteques de la Diputa-

ció de Barcelona van iniciar el con-
curs “Què t’emociona de la biblio-
teca?” a la xarxa social Instagram, 
per celebrar la posada en marxa 
del compte BibliotequesXBM. 

Per participar al concurs, els 
usuaris hauran de penjar fotogra-
fies i vídeos dels elements i espais 
que més els agraden de la bibliote-
ca al seu perfil d’Instagram i com-
partir-ho amb l’etiqueta #emocio-
biblioteca.

Cada fotografia o vídeo haurà 
d’especificar el nom de la bibli-

oteca d’on és usuari perquè hi 
haurà dues categories de premi. 
En la primera, l’usuari podrà gua-
nyar una tauleta tàctil o un val 
de 100 euros per a la compra de 
llibres; i en la segona es premiarà 
la biblioteca amb més usuaris par-
ticipants amb la realització d’una 
activitat de foment a la lectura i 
la cultura.

Aquest concurs estarà obert 
fins al 31 d’octubre i totes les foto-
grafies i vídeos rebuts seran publi-
cats a la pàgina web de la Bibliote-
ca Virtual.

La Policia Local commemora 
la festivitat del seu patró, 
Sant Rafel

IGUALADA

Divendres passat, 30 de setem-
bre, l’endemà del dia de Sant 

Rafel, la Policia Local d’Igualada va 
commemorar la festivitat del seu 
patró. Les activitats van començar 
al migdia amb un ofici a la basílica 
de Santa Maria que va comptar 
amb la presència dels comanda-
ments de les principals forces de 
seguretat de la capital de l’Ano-
ia, com la mateixa Policia Local, 
els Mossos d’Esquadra i la Policia 

Nacional. També hi van assistir els 
representants de les policies locals 
d’altres municipis veïns, com Santa 
Margarida de Montbui; membres 
de Protecció Civil d’Igualada; l’al-
calde de la ciutat, Marc Castells; 
el tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana, Jordi Pont, i el regidor de 
Governació, Jordi Batalla. Poste-
riorment es van desplaçar a l’edi-
fici del 092, on es va dur a terme 
la tradicional trobada amb la resta 
de membres del cos.

Tallers de “Patrimoni de 
Catalunya”
MONTMANEU

Des del dia 16 de setembre 
s’està duent a terme a “La 

Sala” de Montmaneu, unes xer-
rades documentades amb uns 
audiovisuals sobre “el Patrimo-
ni de Catalunya”, que explica la 
història de Catalunya des dels 

nostres avantpassats fins al dia 
d’avui.

Aquests tallers es duen a ter-
me cada divendres a partir de 
les 18:30 hores, i finalitzaran el 
proper dia 11 de novembre; són 
oberts a tothom que hi vulgui 
participar i d’entrada gratuïta.

El xef David Andrés aspira a ser el millor 
Cuiner de l’Any
IGUALADA

El xef del restaurant Somiatruites, 
l’igualadí David Andrés, aspira a 

ser el millor Cuiner de l’Any segons 
el Fòrum Gastronòmic de Barce-
lona 2016. El jurat del certamen 
proposa cinc candidats a millor 
Cuiner de l’Any, tots ells cuiners 
emergents, que ofereixen propos-
tes culinàries de qualitat, utilitzen 
productes de proximitat, fan una 
cuina sostenible i difonen aquests 
valors a través dels seus plats, unes 
característiques que David Andrés 
i el seu restaurant, el Somiatruites, 
compleixen.

Un cop el jurat proposa els cinc 
candidats, és la votació popular la 
que determina el guanyador del 
concurs; el cuiner que més vots re-
bi serà el millor Cuiner de l’Any 
2016. Per votar, cal entrar a lavan-

guardia.com/participacion i omplir 
el formulari. El termini per partici-
par a la votació finalitza el dia 16 
d’octubre a les 23:59h. Entre tots 
els participants se sortejaran cinc 
àpats per a dues persones als cinc 
restaurants dels cuiners finalistes.

Ja són diverses les personalitats 
de la comarca que han donat el 
vot a David Andrés, el mateix al-

calde d’Igualada, Marc Castells, va 
ser de les primeres persones en fer 
públic el seu vot a través de la xar-
xes socials. S’hi han sumat, també, 
la diputada Alba Vergés, l’exdipu-
tada Marina Llansana, el periodista 
de Ràdio Igualada, Xavier Dàvila 
o el president d’Igualada Comerç, 
Xavier Figueres, entre d’altres.

Sara Camps entusiasma el públic d’AUGA
IGUALADA

La sessió d’AUGA d’aquest 
dilluns va tenir com a protago-

nista Sara Camps, una noia jove, 
vital i activa. Va venir a explicar 
la seva experiència a Guatema-
la com a ensenyant i cooperant. 
Sara Camps es va entusiasmar amb 
el paisatge, la vida, els colors, els 
infants i joves, la cultura i tradi-
cions d’una petita comunitat de 
Guatemala. Amb el seu somriu-
re i treball es va posar alumnes i 
famílies a la butxaca, i ara, un any 

després va fer embadalir un públic 
que omplia totalment l’Ateneu.

Aquest ha estat el primer acte 
de l’Octubre Solidari d’enguany. És 
per això que va obrir la sessió el 
Regidor de Cooperació de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Fermi Capdevila, 
que va convidar tothom a assistir al 
actes organitzats per les associaci-
ons igualadines que promouen la 
solidaritat.

Dilluns vinent, torna la música 
a l’AUGA de la mà del Trio Gaudea-
mus.

Propostes del Partit Popular a les ordenances fiscals
IGUALADA

El Portaveu del Partit Popular a 
l’Ajuntament d’Igualada Joan 

Agramunt ha presentat al Govern 
Municipal les seves propostes per a 
les Ordenances Fiscals, Taxes i Preus 
Públics per a l’any 2017. La primera 
condició és que no es prevegui una 
major recaptació en l’I.B.I. La forma-
ció política prioritza el poder portar 
a terme una rebaixa generalitzada 
en la taxa d’escombraries comer-
cials, que afecta als comerços i ser-
veis de la ciutat i reclama uns nous 
barems en la superfície dels comer-
ços de tal manera que els negocis, 
botigues i/o establiments de menys 
de 50 m2 estiguin exempts de pagar 
aquesta taxa, de 51 m2 a 75 m2 
amb una quota anual de 102 euros; 
de 76 m2 a 300 m2 de 170 euros i 
de 301 a 500 m2 de 250 euros. En 
aquests moments la quota mínima 

és de 232 euros. 
Agramunt ha manifestat que 

“la taxa de les escombraries co-
mercials en els petits i mitjans esta-
bliments la considerem injusta, ja 
que al nostre entendre no generen 
residus i els que generen són assi-
milables i van directament als con-
tenidors de la recollida selectiva”. 
A més afegeix Agramunt, “tot el 
que sigui ajudar als emprenedors, 
comerciants, empresaris i autònoms 
de la ciutat sempre tindran el nos-
tre recolzament. Aquesta mesura 
no té perquè repercutir en el més 
mínim increment al rebut de la taxa 
d’escombraries domèstiques-habi-
tatges”. 

El P.P. també proposa modifi-
car a la baixa el percentatge sobre 
la mitjana del municipi per tal que 
el major nombre de veïns de dife-
rents barris o districtes es puguin 

beneficiar de la bonificació pel bon 
comportament ambiental en la re-
collida selectiva de la fracció orgà-
nica. Les Ordenançes en el seu Art. 
6.2 ho preveuen, però en canvi des 
de l’Ajuntament no s’ha aplicat mai. 
Ara és el moment d’incentivar per 
millorar la recollida selectiva i que 
els ciutadans puguin tenir bonifica-
ció en el seu rebut anual de la reco-
llida d’escombraries domèstiques.

El P.P. també reclama al govern 
municipal la rebaixa del 2,7% al 
2,5% en l’Impost de la Plus-Valua 
el l’Art. 7, paràgraf “d” que fa re-
ferència al termini de 16 a 20 anys 
així com també rebaixa en la quo-
ta mínima a liquidar per obertura 
d’establiments industrials i activitats 
passant dels 405 euros actuals a 300, 
i la resta de preus arrodonits a la 
baixa com l’obertura de rases, son-
datges, i altres figures impositives. 

Obre el Ludoespai al Centre Cívic del Pla 
d’Òdena

ÒDENA

Dilluns passat obria el Ludoes-
pai, un espai per compartir 

el joc en família al Centre Cívic 
del Pla d’Òdena. Aquest servei 
romandrà obert de dilluns a 
dijous de les 17.00 a les 19.00 h. 
Es tracta d’un servei gratuït que 
l’Ajuntament d’Òdena posa a dis-
posició de totes les famílies que 

vulguin gaudir del joc amb altres 
infants i famílies.

Fins ara aquest servei s’oferia a 
les instal·lacions de l’Avió de Paper, 
però aquest centre ha recuperat la 
seva activitat de llar d’infants i s’ha 
buscat aquest nou emplaçament de-
dicat al lleure dels més petits. Com 
explica la regidora d’ensenyament, 
Amparo Hernández, “la reactivació 
de l’Avió de paper com a llar d’in-
fants no ens permetia seguir desen-
volupant el servei de ludoespai a 
les seves mateixes instal·lacions i no 
volíem deixar d’oferir-lo, per això 
hem adequat un espai del Centre 
Cívic amb aquesta finalitat”.

El Ludoespai està pensat perquè 
vagin a jugar els infants de qual-

sevol edat amb les mares, pares o 
altres adults de la família. En aquest 
servei es dóna importància a la ri-
quesa del joc compartit entre les di-
verses generacions. Els nens i nenes 
poden adonar-se que les persones 
grans més properes són capaces de 
deixar de banda la feina, les presses 
i els maldecaps per dedicar-los un 
temps de qualitat en un espai pen-
sat per a això.



9MIRANT ENRERE6 d’octubre de 2016

VENTA ANTICIPADA CREUERS 2017

Anem de VIATGE
Halloween a MARINA D’OR
Del 30 d’octubre a l’1 de novembre
Preu per persona: 215 Euros
Viatge amb autocar, Hotel **** Pensió completa tipus buffet, 
begudes incloses, zona Spa il·limitat, acompanyant grup, asse-
gurança de viatge.

Festes de BENIDORM
Del 12 al 17 de novembre
Preu per persona: 295 Euros
Viatge amb autocar, Hotel ***, pensió completa amb vi i aigua.
Visites a: Guadalest, Coves de Canelobre, Altea i Vila Joiosa. 
Acompanyant grup, assegurança de viatge.

Carnestoltes a VINARÒS
Dies 18 i 19 de febrer 2017
Preu per  persona: 100 Euros
Viatge amb autocar, Hotel **** Pensió completa + 1 dinar. Acom-
panyant grup, assegurança de viatge.

Informació i reserves:
IGUALADA: Plaça de la Creu, 10
Tel. 93 804 09 06
PIERA: St. Cristòfol, 55
Tel. 93 776 22  52

Èxit a l’estrena del Festival d’Orgue de 
Capellades

CAPELLADES 

Més de 200 persones van assis-
tir dissabte passat, a la nit, al 

concert inaugural del nou Festival 
d’Orgue de Capellades, a càrrec 
de la Coral Cantiga acompanyada 
de David Malet (orgue) i Manuel 
Martínez (violoncel), tots sota la 
direcció de Josep Prats.

En la seva intervenció inici-
al, el regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, va presentar el Festival 
com una aventura de la qual el 
concert inaugural n’era només 
el primer capítol i en què tots, 
nou públic i públic entès, podran 
compartir la descoberta del nou 
orgue capelladí amb diversitat de 
formacions i amb música de dife-

rents èpoques, inclosa una peça 
inèdita del compositor capelladí 
Xavier Cassanyes.

Isidre Romeu, en representa-
ció dels Amics de l’Orgue, va pre-
sentar el concert fent un extens 
repàs a la trajectòria de la Coral 
Cantiga i introduint la figura de 
Maurice Duruflé, compositor fran-
cès del segle passat, autor del Rè-
quiem op. 9, que centraria la se-
gona part del concert.

A la primera part, la Coral 
Cantiga va interpretar els Quatre 
Motets, del mateix autor, extrets 
de temes gregorians, i Jesu, mei-
neFreude, BWV 227, de Johann 
Sebastian Bach, complement ideal 
per apreciar les diferents aproxi-

macions dels dos compositors a la 
polifonia sacra.

Després del descans, la Coral 
Cantiga va emprendre l’esmentat 
Rèquiem op. 9 amb la incorporació 
de David Malet a l’orgue i Manuel 
Martínez al violoncel i les inter-
vencions de la mezzosoprano Mar-
ta Cordomí i el baríton Jordi Ri-
cart. Fora ja de programa, la Coral 
Cantiga va tancar el concert amb 
una sardana d’Enric Morera. 

El Festival continuarà amb 3 
sessions més. La propera serà el 
diumenge 6 de novembre amb Jo-
natan Carbó, qui portarà un re-
gistre totalment diferent, amb la 
presentació d’obres d’un estil més 
lluminós.

El Concert de Santa Cecília, el 
20 de novembre, tindrà com a pro-
tagonista Joan Casals. Al novem-
bre farà just un any que es va es-
trenar l’orgue, amb un concert de 
Josep Freixas i Vivó, Josep Xaubet 
i Faura i Jordi Figueras i Carreras.

El darrer concert previst aquest 
2016 serà el 18 de desembre, el 
Concert de Nadal, que acabarà 
amb l’estrena d’una peça compo-
sada expressament per al Festival 
pel compositor capelladí Xavier 
Cassanyes.

La campanya per un “IBI just a Masquefa” 
recull més de 1.730 signatures

MASQUEFA

Un conjunt de veïns, reunits sota 
el nom de “Veïns de Masquefa 

per un IBI just” van iniciar el mes 
de maig una campanya de recolli-
da de signatures per tal de recla-
mar a l’Ajuntament de Masquefa 
un impost de la contribució soste-
nible, equilibrat i d’acord amb la 
realitat econòmica dels habitatges 
i les famílies de Masquefa. La cam-
panya de recollida de signatures 
ha rebut el suport de més de 1.730 
veïns i veïnes de la població i ha 
esdevingut la recollida de signatu-
res més gran que s’ha fet a Mas-
quefa.

La campanya reclama bàsica-
ment dos aspectes. El primer és 
que el govern de Masquefa, da-
vant els constants augments per 
part de l’Estat, rebaixi el tipus 
municipal per tal d’equilibrar la 
situació. El segon aspecte està re-
lacionat amb els coeficients cor-
rectors aplicats per la Generalitat 
de Catalunya. Es demana que el 
govern sol·liciti a la Generalitat la 
modificació dels coeficients de cor-
recció a la baixa per tal que la seva 
aplicació no impliqui valoracions 
impositives per sobre del valor de 
mercat. Aquest segon aspecte, a 
més de reduir l’IBI als veïns, també 
implicaria una reducció en impos-
tos com el de successions o bé el de 
compra i vendre d’immobles. Amb-
dós aspectes se situen en l’àmbit 

de decisió del Govern de Masquefa 
i la seva voluntat política.

La recollida de 1.734 signatures 
d’aquesta iniciativa popular posa 
de manifest que els veïns exigeixen 
una correcció per part del govern.

L’agrupació del PSC de Mas-
quefa dóna tot el suport a la cam-
panya de “Veïns de Masquefa per 
un IBI just”. En els darrers mesos 
els socialistes han manifestat el 
seu desacord amb les polítiques 
econòmiques del govern municipal 
i molt especialment pel que fa a 
la política fiscal.  Els socialistes de 
Masquefa denuncien que el go-
vern del Sr. Boquete exprimeix els 
veïns apujant desmesuradament 
l’IBI, que ha pujat un 57% durant 
els vuit darrers anys i aquest 2016 
ho ha fet un 10%. La recollida de 
més de 1.700 signatures d’aquesta 
iniciativa popular posa de manifest 
que els veïns tampoc estan d’acord 
i exigeixen una correcció per part 
del govern.

Els socialistes denuncien, a 
més, la insensibilitat del govern, 
que ha aprovat aquests grans in-
crements en la pressió fiscal en el 
pitjor moment econòmic de les fa-
mílies masquefines. La pujada de 
l’IBI ha coincidit amb un augment 
de l’atur del 100% al municipi. La 
insensibilitat del govern del Sr. Bo-
quete ha generat problemes eco-
nòmics en moltes famílies de Mas-
quefa i ho continua fent.

Daniel Gutiérrez, líder dels so-
cialistes ha declarat: “Estar al cos-
tat dels veïns és la nostra obligació. 
Fa temps que denunciem que la 
mala gestió del govern causa dese-
quilibris econòmics que els acaben 
pagant els veïns. L’augment de l’IBI 
és un clar exemple”.

L’agrupació socialista de Mas-
quefa denuncia a més altres de-
sigualtats econòmiques a les que 
el govern de Masquefa no vol fer 
front:

L’aigua: Masquefa és l’onzè 
municipi de Catalunya amb l’aigua 
més cara (any 2013). L’aigua és més 
cara que a Barcelona, Mataró, Sant 
Just Desvern. Al darrere d’aques-
ta situació està la deficient gestió 
econòmica del Sr. Boquete i el seu 
equip.

PIB per habitant: Tot aquest es-
cenari de pressió fiscal es dóna a 
Masquefa, un dels municipis (de 
més de 5.000 habitants)més po-
bres de Catalunya. Així ho indica la 
comparativa dels diferents PIB dels 
municipis catalans.

Els PSC de Masquefa planteja 
fer un ús racional, transparent i 
planificat dels recursos econòmics 
del municipi. I fer-ho seguint tres 
criteris:

1. Rigor i prudència en la pre-
visió d’ingressos i aplicació de me-
sures d’eficiència, innovació. Cohe-
rència amb la realitat  econòmica.

2. Prioritzar activitats, progra-
mes i serveis i garantir la cobertura 
de les necessitats bàsiques. Bàsic 
per consolidar la cohesió social.

3. Planificació de les inversions 
per promoure la reactivació eco-
nòmica i generar beneficis a la co-
munitat.

PSC-Masquefa

ERC Masquefa dóna 
suport a “Veïns per un IBI 
just”

ERC de Masquefa s’ha sumat 
també a donar suport a aquesta 

iniciativa veïnal, “veïns per un IBI 
just”  amb l’objectiu de fer reflexi-
onar al govern de CiU+PP de l’abu-
siva política fiscal practicada els 
darrers anys a Masquefa.

Els veïns, empreses i comerços 
s’han mobilitzat recollint signatu-
res com a protesta pels constants 
augments de l’IBI dels darrers anys. 
El valor dels habitatges dels mas-
quefins s’ha devaluat sensiblement 
durant els darrers anys de crisi, en 
canvi l’impost de l’IBI no ha pa-
rat de créixer. En el cas de l’any 
2016, que ha augmentat un 10%, 
el govern CiU+PP de Masquefa ho 
atribueix a l’actualització anual del 
Ministeri d’Hisenda del 10%, però 
la realitat és que l’any 2015 el mi-
nisteri va donar a triar fins el 31 
de juliol als ens locals si volien o 
no aplicar-la, finalment va ser una 
decisió de l’equip de govern apli-
car-lo.

Esperem que el govern de Mas-
quefa s’escolti al poble i reflexioni, 
rebaixant per l’any 2017 el tipus 
de gravamen municipal aplicat a 
l’Impost de Bens Immobles (IBI), 
i sol·liciti a la Generalitat de Ca-
talunya que modifiqui els coefici-
ents correctors de l’actualització de 
Masquefa, ja que la seva aplicació 
implica valoracions impositives per 
sobre del valor del mercat.

MODA
SPORT
Florenci Valls, 89 

IGUALADA 

TEL. 93 804 00 08

NOVA
TEMPORADA

TARDOR- 
HIVERN

TALLES
GRANS
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COMERÇ DEL 
NUCLI ANTIC

ELS DEL CERCLE 
VERMELL

SEMPRE 
A PROP TEU

ALFIL.BE, ATMOSFERA SPORT, BC80.
MARCELVIRA, BORN BY CALA, BY EDIA, 
CAL JORDI, CAL PERICO, CARNISSERIA 
CAL FUM, CASA VICTÒRIA, CENTRE 
ÒPTIC ANOIA, CISTELLERIA FARRÉS, 
DECORAMA, EL BASAR, EL CAFÈ DE 
LA PLAÇA, EL SAÜC, ES MOSS, GEMMA 
GUMÀ CENTRE ESTÈTICA, HIDRAMAR 
NATURA, INCRESCENDO, IRIS, 
L’ENGLANTINA, L,ESTANC DE LA PLAÇA, 
LA BONA ESPARDENYA, LA BOTIGUETA, 
LES CONFECCIONS, LLEGIM.....?, MIMA, 
NON STOP TRAVEL, PASTISSERIA FIDEL 
SERRA, PASTISSERIA TARGARONA, 
REFAN, ROBA D’HOME, ROGER 
LLAMINADURES, ROSA LLUCIÀ, SARA 
CASTELLS.JOIERA, VIFFER-RIBALTA, 
VINNART.

SEMPRE A PROP T
EU

CO
MER

Ç NUCLI ANTIC

5è aniversari Centre de Recursos per a 
l’Ocupació

CALAF

Amb motiu del cinquè aniversari 
del Centre de Recursos per a 

l’Ocupació (CRO), dissabte de l’al-
tra setmana va celebrar-se una jor-
nada que va servir per conèixer a 
fons la tasca que s’hi desenvolupa. 

Usuaris i professionals vinculats al 
centre van prendre la paraula i van 
explicar la seva experiència més 
personal. L’objectiu de l’acte era 
commemorar la feina realitzada i 
fer balanç dels resultats assolits.

La regidora de Promoció Eco-
nòmica i Ocupació, Montserrat 
Mases, va encetar la sessió amb la 
benvinguda als assistents. Seguida-
ment, el director del CRO, Xavier 
Pérez, va fer una presentació de-
tallant què és i què es fa en aquest 
centre formatiu.

Feta aquesta introducció, set 
usuaris del CRO van explicar la seva 
experiència. Cadascun va exposar 
el trajecte recorregut per assolir 
diferents objectius, el principal, 
aconseguir una feina. Durant el 
seu relat, tots ells van agrair el su-
port dels professionals del CRO i 
van valorar el seu acompanyament 
i assessorament per encaminar de 
nou, a través de la formació, una 
trajectòria professional que, en 
molts casos, havia quedat estron-
cada a causa d’una situació d’atur.

Després d’una pausa, la sessió 
es va reprendre amb una taula ro-
dona en què hi van prendre part 
sis representants de diferents em-
preses i institucions per explicar el 
tipus de relació establerta amb el 
CRO des dels seus inicis. El Director 
de la Oficina de Treball de l’Anoia, 
Juan Fernández, va ser l’encarre-
gat d’obrir la taula recordant com 
es va gestar el projecte del centre 
cinc anys enrere. Anahí de Febrer, 
responsable de l’Àrea de Ciutada-
nia i Convivència del Consell Co-
marcal de l’Anoia, va destacar la 
cabdal funció social que fa el cen-
tre en el municipi i el professor del 
centre Moisés Barguès va remarcar 
la necessitat d’empoderar als usu-
aris que, moltes vegades, “tenen 
més necessitat de ser escoltats que 
no de formar-se”. Seguidament, 
Maribel Olvera, d’Apliclor Water 

Solutions SA, va explicar la bene-
ficiosa relació establerta entre el 
CRO i la seva empresa, tant per 
formar treballadors com per reclu-
tar-ne de nous.

Els darrers en intervenir van 
ser els representants del Centre de 
Recursos per a l’Ocupació. Sònia 
Pérez, com a tècnica d’Orientació 
Laboral del centre, va explicar que 
la seva feina consisteix en donar 
eines als usuaris perquè “puguin 
volar sols”, mentre que Toni Puig, 
qui durant 5 anys ha estar al cap-
davant de la direcció del CRO, va 
mirar enrere per valorar el treball 
fet, basat en l’empatia i el tre-
ball, i cap al futur, per la necessi-
tat d’adaptar-se als nous temps en 
l’àmbit de l’ocupació.

L’alcalde de Calaf va cloure 
la jornada. Segons Jordi Badia, el 
centre té camp per recórrer i evo-
lucionar, d’una banda perquè “ha 
de ser, encara més, un centre per a 
l’Alta Segarra, un nou servei man-
comunable”. I, per altra banda, 
Badia va afegir que hi ha tot un 
espai per explorar, aquell dedicat 
a “l’autoocupació, l’emprenedoria, 
el cooperativisme i la nova econo-
mia”.

Resultats
Des de la seva creació fins al 

primer semestre de 2016, el CRO 
ha aconseguit inserir 603 persones. 
De fet, la inserció de les persones 
que estan a l’atur és un dels objec-
tius principals d’aquest centre que, 
alhora, és Servei Local d’Ocupació 
i Servei Local d’Empreses. Disposa 
de dues orientadores laborals i una 
tècnica de joventut per atendre i 
resoldre les necessitats laborals i/o 
formatives de les persones, i d’un 
tècnic de suport a les empreses i 
emprenedors.

I és que el centre no només 
atén treballadors, sinó que també 
resol diferents necessitats forma-
tives i d’intermediació de les em-
preses.

A nivell de formació, són molts 
els cursos programats durant 
aquests. Formacions de diferent 
àmbit enfocats a diferents col·lec-
tius professionals.

El CRO també disposa d’un 
Club de la Feina, un espai on els 
usuaris poden consultar de manera 
on-line i a la premsa les ofertes de 
feina, noves possibilitats d’ocupa-
ció, així com redactar el seus currí-
culums vitae. 

Emília Solé, 44 anys vinculada a la junta 
local de l’AECC

SANTA MARIA DE MIRALLES

La junta local de Santa Maria de 
Miralles de l’Associació Espanyo-

la Contra el Càncer, AECC, i que 
actualment presideix Emília Solé 
Estalella, va ser convidada a l’acte 
institucional AECC que es feia el 
passat 22 de setembre a l’Auditori 
del Fòrum CCIB de Barcelona.

En representació de la junta 
anoienca hi van participar Emília 
Solé Estalella, com hem dit presi-
denta local de Santa Maria de Mi-
ralles, i Teresa Soler Estalella, com 
a col·laboradora de l’entitat.

L’acte va ser presidit per sa ma-
jestat la Reina Letícia, que ostenta 
el càrrec de Presidenta de Honor 
de la Asociación Española contra el 
Cáncer i de la Fundación Científica 
de la AECC.

La monarca va saludar, diu 
Emília Solé, “amb amabilitat” i 
“ens va preguntar què feia una 
persona gran”. Va ser quan ella li 
va dir que durant 44 anys la Junta 
de Miralles estava en activitat. La 
Reina va valorar “la voluntat que 
teníem per aquesta noble causa”. 

confirma Solé. i diu que “la Reina 
va demanar-me el mòbil i va fer la 
fotografia”.

La Fundació AECC
Els Projectes finançats per la 

Fundació AECC, estan enfocats a 
millorar la supervivència, liderar 
la investigació en càncer a nivell 
mundial.

Els ingressos que rep la Fun-
dació AECC provenen de les do-
nacions que realitzen milers de 
persones i entitats a través de les 
distintes seus de l’AECC, en cada 
una de les 52 províncies espanyo-
les. Gràcies a tots ells, que amb la 
seva col·laboració fan possible que 
es segueixi avançant en la lluita 
contra el càncer.

L’Hospitalitat a Cercs

IGUALADA

El passat 25 de setembre amb un 
autocar adaptat ens vam despla-

çar a Cercs (Berguedà). En arribar 
vam iniciar la visita a les Mines, 
tot pujant en un trenet que ens va 
portar a l’interior de la mina. Al 
sortir vam veure un audiovisual de 
la Història de les Mines del Carbó i 
dels seus fundadors. Ens trasllada-
rem a visitar una de les cases dels 
miners de l’època, i a l’interior del 
museu per veure diferents exposi-
cions d’elements miners. Al finalit-
zar la visita al Museu de les Mines 
de Cercs, ens desplaçarem a dinar 
al Restaurant Santa Bàrbara on 

vam poder gaudir d’un abundant 
dinar, típic del pre Pirineu. Tothom 
qui va voler, va poder gaudir de 
música i ball que es feia a la sala 
principal del restaurant. 

Tot i la pluja al moment d’anar 
a buscar l’autocar, la sortida es va 
valorar positivament. Animem a 
la gent a participar a les prope-
res trobades de l’Hospitalitat, les 
sortides i trobades que organitza 
l’Hospitalitat de la Mare de Deu 
de Lourdes estan obertes a totes 
aquelles persones que hi vulguin 
participar.

Hospitalitat MD Lourdes

Les escales d’accés al 
cementiri ja estan arreglades

CAPELLADES

Aquests dies s’ha acabat d’ar-
ranjar el darrer tram d’escales 

d’accés al cementiri. Fa uns mesos 
es va fer la primera part, però fal-
tava el tram final. 

La Brigada d’Obres de l’Ajunta-
ment ha reconstruït el graons amb 
una part de la vorera que ha tret 
del carrer Sant Francesc. Aquest 
vial s’està remodelant i s’han su-

primit les antigues voreres per dei-
xar-ho tot al mateix nivell. Per això 
s’ha aprofitat el tros final, incloent 
la part que quedava soterrada, i 
s’ha utilitzat per reconstruir les es-
cales d’accés al cementiri, que esta-
ven molt deteriorades.

Amb aquesta intervenció s’ha 
recuperat tot el tram d’escales 
d’accés al cementiri.

La Delegada del Govern a la 
Catalunya Central, a Montbui

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Laura Vilagrà, Delegada del 
Govern de la Generalitat a 

la Catalunya Central, va visitar 
dimarts al matí l’Ajuntament de 
Montbui, on es va reunir amb l’Al-
calde Teo Romero i amb diferents 
regidors de l’equip de govern 
municipal. Vilagrà, que ja havia 
vingut a Montbui el passat mes de 

gener coincidint amb el Congrés 
de la Unió de Pagesos, va realit-
zar aquesta vegada la seva prime-
ra visita institucional, en la qual 
va poder conèixer de primera mà 
les reivindicacions i necessitats de 
l’Ajuntament de Montbui, especi-
alment en l’àmbit d’equipaments 
socials i finançament.
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LA BOTIGA 
DEL CAFÈ

93 803 63 16

Cafè 
en gra 

per a màquina 
automàtica

DISTRIBUÏDOR
Carrer Alemanya 20
Pol. Ind. Les Comes

IGUALADA

per a màquina 
automàtica

Cafè en 
càpsules
LAVAZZA

LAVAZZA
ESPRESSO

POINT
MINIMINI

Xavier Boquete anima el nord de l’Anoia a 
fer el seu camí i esdevenir una nova comarca

El president del Consell Comar-
cal de l’Anoia ha posat totes les 

facilitats als municipis del nord de 
l’Anoia, agrupats amb el nom d’Al-
ta Segarra, perquè puguin fer el 
seu camí i convertir-se en comarca 
si no se senten còmodes en la nova 
adscripció de l’Anoia a la Vegueria 
del Penedès. Xavier Boquete 
aventura que el trencament de la 
comarca acabarà sent una realitat.

Així ho ha explicat després que 
la setmana passada l’Ajuntament 
de Calaf aprovés per unanimitat 
demanar al Parlament i la Genera-
litat que escolti la reclamació per 
crear la comarca de l’Alta Segar-
ra, que pertanyeria a la Catalunya 
Central: “Em sembla totalment lò-
gic i esperable. Hi ha una reivindi-
cació i una identitat pròpia a l’Alta 
Anoia o Alta Segarra, que cadascú 

hi posi el nom que vulgui. Amb la 
creació de l’àmbit de treball del 
Penedès amb la redacció del pla 
territorial parcial del Penedès ja 
es va obligar una part del territori 
a decidir i es va dir que hi pren-
drien part el Garraf, l’Alt i el Baix 
Penedès i tots aquells municipis de 
l’Anoia que no diguessin el con-
trari”.

Boquete afegeix que “aquells 
municipis que van decidir que no, 
a mesura que es va desplegant 
l’àmbit Penedès, ha provocat que 
hagin fet passos camí d’una sepa-
ració amb una comarca pròpia. 
És totalment lògic que Calaf, en 
aquest cas, com a nucli que aglu-
tina els serveis d’aquesta part del 
territori, faci els passos per defen-
sar els seus veïns i serveis que ha 
de prestar”. El president del Con-

sell Comarcal també explica que 
”els animo a fer aquests passos i 
poden comptar amb el suport que 
calgui perquè ells puguin arribar a 
la situació a la que creuen que han 
d’estar”.

El fet que el Parlament aprovés 
aquest estiu la creació de l’àmbit 
Penedès, una vegueria en la qual 
s’adscriuria l’Anoia, ha provocat la 
reacció del nord de la comarca, tot 
i que fa temps que els seus muni-
cipis treballen conjuntament en la 
Mancomunitat de l’Alta Segarra. 
Aquestes poblacions han de votar, 
els propers dies, la mateixa moció 
que Calaf va aprovar per instar a 
estudiar la creació d’una comarca 
pròpia. Els municipis afectats po-
drien ser Calaf, Calonge de Segar-
ra, els Prats de Rei, Castellfollit de 
Riubregós, Sant Pere Sallavinera, 
Copons, Sant Martí Sesgueioles, 
Pujalt i Veciana.

Per a Boquete, la vegueria del 
Penedès és una oportunitat per 
a l’Anoia o per al que quedi de 
l’Anoia: “Hem de tenir una opor-
tunitat que no podem perdre i ens 
hi hem de sentir a gust. I per sen-
tir-nos-hi a gust hem de ser part 
i per ser part hem de formar part 
de la seva estructura i tronc. Ens 
hem de trobar des del primer dia 
acollits i que, a més de rebre coses, 
també n’hi puguem aportar i que 
puguem fer un encaix en la pres-
tació de serveis que no hem pogut 
fer a la Catalunya Central”.

Els Moixiganguers fan un “concurs rodó” 
amb una nova tripleta
Els igualadins van acabar cinquens a Tarragona
IGUALADA

Aquest cap de setmana els 
Moixiganguers han tornat a 

demostrar que el concurs de Cas-
tells de Tarragona els prova. La 
colla d’Igualada es va plantar dis-
sabte a la cita biennal de Tarra-
gona amb un objectiu clar: des-
carregar el tres, el quatre i la tor-
re de vuit amb folre; una tripleta 
que fins aleshores només havien 
aconseguit completar en la matei-
xa Tàrraco Arena Plaça ara fa dos 
anys. Més de tres-cents persones, 
entre moixiganguers i aficionats 
d’Igualada i comarca, van despla-
çar-se a Tarragona i l’ambient era 
perfecte. L’escenari, lluny d’inco-
modar els morats, va ser l’entorn 
ideal on demostrar la confiança 
que tenen a aquestes tres estruc-
tures.

La torre de vuit amb folre va 
tornar a ser el castell de sortida, 
i una soca grossa i compacta va 
permetre un treball perfecte en 
tot moment. La torre va pujar rà-
pida i tranquil·la i amb una canalla 
decidida es va descarregar sense 
cap problema. Amb la cinquena 
torre de vuit amb folre de l’any 
el concurs començava de la millor 
manera possible. A la segona ron-
da, els Moixiganguers van optar 
pel quatre de vuit, un castell que 
la setmana passada també havi-
en descarregat a Vilafranca i que 
van completar amb comoditat. El 
repte del dia, el tres de vuit, arri-
bava a la tercera ronda. El castell 
tenia alguns canvis a diversos pi-
sos i aquest any els Moixiganguers 
només l’havien descarregat dues 
vegades durant el primer tram de 
temporada i el van carregar per 

la Festa Major; però a Tarragona 
el tres va ser perfecte, va pujar 
ràpid, tranquil i segur. Una execu-
ció que demostrava la feina dels 
darrers assajos. Els igualadins van 
celebrar el tres amb eufòria i crits 
que demanaven un pis més per 
aquest castell. Van acomiadar-se 
de l’espectacular plaça de braus 
de Tarragona aixecant deu pilars 
de quatre.

Cinquens de vint colles
L’actuació d’aquest dissabte a 

Tarragona es convertia en la millor 
de tota la història dels Moixigan-
guers, juntament amb la del con-
curs del 2014, i els igualadins van 
acabar com a cinquens classificats 
a la jornada del dissabte, de vint 
colles que hi van prendre part. Els 
Xicots de Vilafranca, que van car-
regar el tres de nou amb folre i el 
cinc de vuit, van quedar en primer 
lloc i els Xiquets de Hanghzhou, 
de la Xina, van aconseguir ser se-
gons descarregant el tres de nou 
i la torre i el quatre de vuit. Els 
Marrecs de Salt i els Castellers de 

Sant Cugat van quedar en tercer i 
quart lloc, abans que els Moixigan-
guers. El valor de l’actuació dels 
igualadins és més gran si es té en 
compte la classificació general del 
concurs, sumant-hi les dotze colles 
que van actuar diumenge i que 
són de més nivell: a la general els 
Moixiganguers han acabat en set-
zena posició, superant una de les 
colles del diumenge, els Xiquets de 
Tarragona.

Els morats han volgut agrair la 
implicació dels aficionats castellers 
que van ser a Tarragona amb els 
Moixiganguers i de les persones, 
empreses i entitats que s’han im-
plicat amb la colla per preparar el 
concurs, també conviden a tothom 
a continuar gaudint dels castells a 
lgualada amb els assajos que cada 
dimecres (de 20 h a 22 h) i diven-
dres (de 22 h a 00 h) fan els Moixi-
ganguers a Cal Tabola (C/Sant An-
toni de Baix, 106-108). La propera 
actuació dels Moixiganguers serà 
el diumenge, 16 d’octubre, a la Sa-
grada Família de Barcelona.

Foto: Manuel Marimon Gomis

Caprabo llança la campanya 
de promoció de productes 
catalans

COMARCA

La companyia de supermercats 
Caprabo ha posat en marxa, 

durant el mes d’octubre, la seva 
campanya anual que promociona 
productes catalans en la que més de 
2.800 productes de 400 proveïdors 
tindran descomptes de fins al 50% 
als 282 establiments catalans. L’ob-
jectiu de la campanya és fomentar 
el coneixement d’aquests productes 
i animar al seu consum. Caprabo és 
el supermercat referent en proxi-
mitat i desenvolupa campanyes de 
promoció de productes catalans des 
de fa més de dues dècades.

La nova edició de la campanya 
de productes catalans dóna conti-
nuïtat a l’aposta de Caprabo per 

l’assortiment, la qualitat i els pro-
ductes frescos. Els productes en 
promoció són olis, olives, agua, ar-
rossos, cafès, caves, xocolates, pa, 
conserves, fruïts secs, galetes, licors, 
ous, vinagres, llet i derivats, lle-
gums, embotits, peix, mantegues, 
salses, pasta, carns, formatges, frui-
tes, verdures, patés i espècies, entre 
d’altres.

Dissabte, III Fira Caprabo 
de Productes de Proximitat 
de l’Anoia

Dissabte vinent, dia 8 d’octubre, 
al supermercat del carrer Sant Josep 
116, d’Igualada, Caprabo celebra la 
III Fira de Productes de Proximitat 
de l’Anoia, un esdeveniment que 
congrega vint-i-un petits productors 
i cooperatives agroalimentàries de 
la comarca de l’Anoia i que donaran 
a tastar els seus productes amb l’ob-
jectiu d’acostar al públic el produc-
te de proximitat de la comarca de 
l’Anoia i fomentar el seu consum. 

La al supermercat del carrer 
Sant Josep 116, d’Igualada.

El Ministeri de Foment inverteix 
quasi 7 milions d’euros en l’A-2
COMARCA

Diferents trams de l’autovia A-2 
estan en obres aquests dies pels 

treballs de repavimentació de la 
via en els trams que es trobaven en 
mal estat. El Ministeri de Foment ha 
invertit prop de 7 milions d’euros en 
el tram comprès entre la Panadella 
i Barcelona en dos tipus d’obres: 
d’emergència, que vol dir pavimen-
tar punts concrets en mal estat, i de 
rehabilitació superficial que repre-
senta asfaltar trams més grans. Les 
primeres tenen un pressupost de 2 
milions 754.000 euros i les segons 
un de 3 milions 980.000 euros.

Recordem que aquesta era una 
petició llargament reclamada pels 

municipis pels quals transcorre l’au-
tovia A-2 i que es va concretar, al 
gener de l’any 2015, amb un mani-
fest signat pels alcaldes d’Igualada, 
Òdena, Castellolí, el Bruc, Collbató 
i Esparraguera tot demanant mi-
llores a la via i augmentar la segu-
retat en alguns trams amb accions 
com la millora del paviment i la 
il·luminació, la instal·lació de pan-
talles acústiques i el canvi de traçat 
del tram d’entre 3 i 4 quilòmetres 
que va des de la sortida del túnel 
del Bruc fins a l’aeròdrom d’Òdena, 
per evitar la corba que ara hi ha 
passat Castellolí tot allunyant la via 
del municipi.
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Dins el Cicle Joventuts Musicals d’Igualada
La música clàssica torna al Teatre de l’Aurora 
amb els germans Marta i Oriol Carceller
El repertori inclou obres del segle XVIII amb bandes sonores de 
pel·lícules conegudes

IGUALADA

Aquest cap de setmana, la músi-
ca torna a tenir una cita amb 

el Teatre de l’Aurora de la mà de 
les Joventuts Musicals d’Igualada. 
Dins el cicle de concerts organitzat 
per aquesta entitat, amb la col-
laboració del teatre de Cal Font, 
aquest dissabte el duo format pels 
germans Marta i Oriol Carceller 
oferiran un Concert de violí i flau-
ta.

El repertori presenta dues parts 
ben diferenciades: la primera amb 
obres del segle XVIII per a flauta i 
violí, escrites per A. Rolla, B. Cam-
pagnoli i B. Lorenziti, mentre que 
la segona inclou arranjaments de 
bandes sonores molt conegudes, 
com “E.T.” de John Williams, “Me-
mòries d’Àfrica” de John Barry, “La 
vida és bella” de Nicola Piovani, 
“La llista de Schindler” de John 
Williams, “Somriures i llàgrimes” 
de Richard Rodgers, “Por una ca-
beza” de Carlos Gardel, “Over the 
rainbow” de Harold Arlen o “West 
side story” de Leonard Bernstein.

Marta Carceller inicià els seus 
estudis de violí amb set anys a l’Es-
cola Municipal de Música d’Iguala-
da amb Joan Morera, i continuà al 
Conservatori de Grau Mitjà d’Igua-

lada, amb Miquel Córdoba. L’any 
2008 accedí a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) amb 
el violinista rus Yuri Volguin i va 
obtenir el títol de grau superior 
el juny del 2012. Ha rebut classes 
de violinistes com Gonçal Come-
llas, Eva Graubin, Kai Gleusteen, 
Isabel Vilà, Silvia Marcovici i Keiko 
Wataya, entre d’altres. Dins l’àm-
bit l orquestral col·labora amb la 
JOSA (Jove Orquestra Simfònica 
de l’Anoia), i l’orquestra Terres de 
Marca, amb la que hi ha participat 
també com a solista. Ha participat 
en diversos encontres de l’Orques-
tra segle XXI i ha estat membre de 
la JONC (Jove Orquestra Nacional 
de Catalunya) i de l’orquestra sim-
fònica de l’Esmuc, treballant amb 
directors com Xavier Puig, Manel 
Valdivieso, Jordi Mora, Lutz Kolher, 
Valeri Ovsiannikov i Karl Anton 
Rickenbacher, entre d’altres.

Per la seva banda, Oriol Carce-
ller començà amb set anys els es-
tudis de flauta travessera a l’escola 
Municipal de Música d’Igualada 
amb el professor Josep Maria Ori-
ol; cursà el Grau Professional de 
música al Conservatori de la ma-
teixa ciutat rebent classes de David 
Riba. L’any 2014 accedí a l’Escola 
Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC), on actualment estudia 
2n curs amb la professora Júlia 
Gállego. Ha participat en el curs 
internacional de música de Cerve-
ra amb Jaume Cortadellas i en el 
curs musical de la ciutat de Xàbia, 
rebent classes de Vicenç Prats. En 

diverses ocasions ha rebut consells 
del flautista Claudi Arimany. Col·la-
bora amb la JOSA (Jove Orquestra 
Simfònica de l’Anoia) i l’orquestra 
Terres de Marca. En la música de 
cambra, amb el trio del Conserva-
tori d’Igualada van participar al 
IX concurs de música de cambra 
Higini Anglès de la Diputació de 
Tarragona l’any 2013, on van obte-
nir el 3r premi.

Horari i venda d’entrades 
El concert de Marta i Oriol Car-

celler tindrà lloc aquest dissabte 8 
d’octubre a les 21 h. El preu de les 
entrades és de 10 euros i 8 euros 
(amb els descomptes habituals) i es 
poden adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora (a la 
plaça de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat. 

Ja estan a la venda els 
nous abonaments

El Teatre de l’Aurora posa a 
la venda els nous abonaments 
per a la Programació Setembre/
Desembre 2016, amb els quals 
els espectadors poden escollir 4 
espectacles abonables de la pro-
gramació per 40 euros (amb un 
33% de descompte sobre el preu 
de l’entrada). Els abonaments es 
podran adquirir fins al 28 d’octu-
bre al Teatre de l’Aurora al telèfon 
938050075. Més informació sobre 
la venda d’abonaments i entrades, 
així com dels espectacles, a la web 
del Teatre de l’Aurora www.tea-
treaurora.cat.

Teatre i pintura, propostes de les Festes 
Culturals de la Pobla 

LA POBLA DE CLARAMUNT

La regidoria de Cultura de la 
Pobla de Claramunt continua 

amb la programació de les Festes 
Culturals, que es va iniciar a prin-
cipis de setembre i que s’allargarà 
fins a final de novembre. Aquest 
cap de setmana hi haurà teatre 
amb l’obra “Els darrers dies de la 
Catalunya Republicana” i la inau-
guració d’una exposició d’alumnes 
de l’Escola de Pintura de la Pobla.

La representació teatral tindrà 
lloc el dissabte 8 d’octubre, a 2/4 
de 8 del vespre, a l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal. Aquesta activitat està 
inclosa dins del Correllengua 2016 
i, per això, un cop finalitzi l’obra 
es llegirà el manifest que ha redac-
tat l’escriptor i periodista Vicenç 
Villatoro. 

“Els darrers dies de la Cata-
lunya Republicana”, basada en 
l’obra de l’escriptor Rovira i Virgili 
que porta el mateix nom, la porta-
rà a l’escenari la companyia Terra 
Teatre. L’obra és la narració verí-
dica d’uns dies dramàtics viscuts 
per l’escriptor, historiador i polític 
Antoni Rovira i Virgili quan entra 
en fase culminant l’ofensiva final 
de Franco contra Catalunya.

L’espectacle és un diàleg entre 
el personatge de Rovira i Virgili, 

interpretat per l’actor Jordi Hervàs, 
i un violoncel·lista que s’expressa 
amb el seu instrument, tocat pel 
músic Edmon Bosch. La direcció 
escènica d’aquesta obra és de Marc 
Hervàs, l’adaptació del text és de 
Jordi Hervàs i ambdós s’han encar-
regat de dissenyar l’espai. L’atrez-
zo és d’Irene Santos.

El diumenge 9 d’octubre s’in-
augurarà l ’exposició d’obres 
d’alumnes de l’Escola de Pintura de 
la Pobla de Claramunt, que tenen 
com a professora la poblatana Pilar 
Gil. L’acte tindrà lloc a la 1 del mig-
dia, a la Sala Municipal d’Exposici-
ons. La mostra es podrà visitar fins 
al diumenge 23 d’octubre. L’horari 
de visites serà de dilluns a dissabte, 
de les 6 de la tarda a les 8 del ves-
pre, i els diumenges, de les 12 a les 
2 del migdia.

El Grup Teatral de Capellades presenta 
“El miracle d’Anna Sullivan” a Santa Coloma 
de Queralt

El proper diumenge 9 d’octubre, el 
Grup Teatral de Capellades parti-

ciparà al II Concurs de Teatre orga-

nitzat per Naltrus Teatre de Santa 
Coloma de Queralt. Ho farà a les 
7 de la tarda, al Teatre L’Estrella, 
amb la representació de l’obra “El 
miracle d’Anna Sullivan”, de Willi-
am Gibson.

Cal recordar que l’any passat 
l’elenc capelladí ja va presentar a 
aquest mateix certamen l’obra “Cer-
vells en la fosca”, muntatge que va 

obtenir el primer premi a la votació 
popular, el segon premi a la millor 
companyia i el primer premi a l’ac-
tor secundari Marcel Riba.

El Grup Teatral de Capellades ja 
va presentar “El miracle d’Anna Su-
llivan” al concurs de Canet de Mar, 
on va obtenir el 1r premi a la vota-
ció popular (9,33), el primer premi 
i el segon premi a l’actriu principal.

Servisimó, nou mecenes del 
Teatre de l’Aurora

L’empresa Servisimó s’ha conver-
tit en un nou mecenes del Teatre 

de l’Aurora amb la signatura d’un 
conveni de patrocini anual amb 
Unicoop Cultural, entitat que ges-
tiona el teatre igualadí. Aquesta 
prestigiosa i històrica empresa, que 
agrupa diversos concessionaris i 
tallers d’automoció, se suma així a 
la resta d’empreses d’Igualada i la 
seva comarca que donen suport al 
projecte cultural de la sala inde-
pendent igualadina, col·laborant a 
fer possible la programació estable 
d’aquest espai.

Servisimó, amb més de 80 anys 
d’història, és concessionari ofici-
al de Volkswagen, Audi i Skoda a 
Igualada. En aquestes instal·laci-
ons, així com en les que també té 
ubicades a Mollerussa i Tàrrega, 
ofereix la millor atenció i el mi-
llor servei als seus clients, oferint 
també un servei integral i perso-

nalitzat per a la gestió dels seus 
vehicles, complint els estàndards 
de qualitat de la Certificació ISO 
9001-2008.

A les instal·lacions de Servisi-
mó, situades al carrer Alemanya, 
17, del polígon industrial Les Co-
mes, ofereixen una àmplia gamma 
de vehicles nous i d’ocasió al millor 
preu i el millor servei postvenda.

La programació i les activitats 
que es duen a terme al Teatre de 
l’Aurora són possibles gràcies als 
espectadors, a la col·laboració dels 
Amics del Teatre de l’Aurora, a les 
institucions públiques i, cada ve-
gada més, a les empreses que, com 
Servisimó, aposten pel patrocini 
publicitari. Aquest suport impres-
cindible permet que iniciatives cul-
turals o socials com les d’aquesta 
sala independent continuïn sent 
una realitat.

Procés de participació per 
escollir el model de pavelló 
cobert

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

L’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola obre un nou procés par-

ticipatiu per seleccionar el model 
de pavelló poliesportiu que volen 
els veïns i veïnes.

A principis de l’any 2015 es va 
realitzar un procés de participació 
per seleccionar la ubicació del nou 
complex esportiu. Els veïns van de-
cidir que el nou pavelló poliesportiu 
se situaria a les antigues piscines, 
una proposta que obre oportunitats 
per aconseguir un gran espai sò-
cio-esportiu al centre del poble.

Després d’analitzar les necessi-
tats del municipi i de la ubicació, 
així com les diferents alternatives 
existents es posa a consideració 
dels veïns dos models de pavelló 
poliesportiu cobert. Els ciutadans, 
mitjançant un procés de participa-
ció, podran escollir el model que 
considerin més adient.

Podran participar els veïns em-
padronats a partir de setze anys 
(setze inclosos). La butlleta s’ha de 
dipositar a l’urna situada a la re-
cepció de l’Ajuntament a partir del 
10 d’octubre i fins el 14 d’octubre 
entre les 9.00h i les 14.00h (dijous, 
13 d’octubre també de 17h a 19h).

Demà divendres, 7 d’octubre a 
les 18.00h a l’auditori de Cal Figue-
res es farà la presentació del pro-
cés de participació amb l’explicació 
dels dos models de pavelló polies-
portiu que es posen a consideració 
dels veïns.

Empresa de mobles necessita

MUNTADOR 
“OFICIAL” 

per a treballar en plantilla 
o autònom

Interessats trucar als telèfons 
93 806 61 27 o 607 608 047
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P. Ramon Castelltort. Memòria d’un poeta

IGUALADA
“P. Ramon Castelltort. 100 

anys/50 anys. Memòria d’un poe-
ta” és el títol de l’acte que es farà 
a la sala d’actes de la Biblioteca 
Central d’Igualada “Cal Font”, de-
mà divendres dia 7 d’octubre, a les 
7 del vespre, en recordança de la 
figura del poeta escolapi igualadí, 

en complir-se el centenari del seu 
naixement i el cinquantenari de la 
seva mort prematura.

El  P. Ramon Castelltort (1915-
1966) fou considerat, en el seu mo-
ment, com una de les veus poèti-
ques més rellevants de la mística 
espanyola. Des del seu primer lli-
bre, al 1941, “Mi soledad sonora”, 
que significà un impacte impor-
tant, fins a les seves darreres obres, 
va ser mereixedor d’elogioses críti-
ques i reconeixements en els àm-
bits culturals i en gairebé tots els 
mitjans. Una de les seves obres, 
potser la més popular, va ser “El 
poema del ciego que vió a Cristo”, 
traduït a diverses llengües.

La seva producció literària va 
ser quantiosa. Va conrear poesia, 
prosa lírica, teatre, assaig i traduc-
cions. Fou també articulista, con-

ferenciant, jurat i mantenidor de 
premis literaris, apart de la seva 
labor docent a l’Escola Pia. 

L’acte de recordança i memòria 
a la seva figura és amb guió i con-
ducció de Jaume Ferrer, amb la in-
tervenció de Joan Valls sobre “Qui 
fou i qui és el P. Ramon Castell-
tort” i les recitacions de: Adoració 
Aliberch, Maria Castelltort, Antoni 
Miranda, Ma. Teresa Ratera, Clau-
dina Canals i Arnau Pujol. Al piano, 
Claudina Canals. Audiovisual d’Òs-
car López.

L’acte, promogut per la Comis-
sió Amics del P. Ramon Castelltort, 
compta amb la col·laboració i el 
suport de l’Ajuntament d’Igualada, 
del Departament de Promoció Cul-
tural, de l’Escola Pia de Catalunya i 
de l’Escola P. Ramon Castelltort.

Comencen les sessions 
familiars de Xarxa amb Els 
tres porquets es caguen de por

IGUALADA

Després del seu èxit a La Mos-
tra, “Els tres porquets es caguen 

de por” arriba al Teatre Municipal 
l’Ateneu. És un espectacle musi-
cal de Samfaina de Colors fet amb 
molta cura i amb unes cançons que 
donen el ritme i la força al muntat-
ge. El grup Xarxa Igualada ha pro-
gramat aquest acte per al proper 
diumenge 9 d’octubre, a 1/4 d’1 del 
migdia.

Es tracta d’un conte per parlar 
de les pors infantils més comunes, 
com ara la por a la foscor o la por a 
estar sol, amanit amb la música ori-
ginal i cançons tradicionals.

El preu de les entrades és de 
6 euros i 5 euros per als socis de 
Xarxa. Venda d’entrades al vestíbul 
de l’Ateneu, el dissabte de 2/4 de 7 
a 2/4 de 8 del vespre i el diumenge 
des d’una hora abans de l’inici de 
la funció. 

Els tres porquets es 
caguen de por

Vet aquí una nova aventura 
dels tres porquets. El llop ferot-
ge ha fugit amb el cul escaldat i 
amb la cua entre les cames. Però 
els tres porquets tenen por. El 
llop ho sap. Si els porquets tenen 
por, són fàcils d’atrapar. El llop 
ho sap. I… per això, torna per 
menjar-se’ls d’una vegada per 
totes. Podran els tres porquets 
vèncer la por per enfrontar-se al 
llop? 

Entrarem al bosc dels tres 
porquets per conèixer com acaba 
realment aquesta gran història. 
Samfaina de Colors l’explica amb 
la música tradicional i la que han 
construït per a cada situació, 
amb elements escènics i amb una 
delicada posada en escena.

Igualada organitza la primera mostra 
tecnològica Anoia Tast-Tech
IGUALADA

L’Anoia, i en especial Igualada, fa 
anys que arrossega un dèficit de 

professionals en el sector tecnològic 
i, més concretament, en el sector 
de les tecnologies de la informació. 
Prova d’això la tenim en la recurrent 
aparició de la problemàtica en els 
mitjans de comunicació.

Tres entitats (Centre de Recur-
sos Pedagògics de l’Anoia, inQuiet i 
TICAnoia) han decidit aplegar esfor-
ços per dur a terme el primer Anoia 
Tast-Tech, una mostra tecnològica 
amb un objectiu clar: promoure 
l’apropament de la tecnologia a 
tots els agents de la comunitat edu-
cativa i a la societat en general, do-
nant a conèixer diversos dispositius i 
el seu funcionament.

La primera edició es durà a ter-
me el proper dissabte 15 d’octubre, 
de 10 a 14 h, al Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, on 
s’hi podran trobar projectes artisti-
cotecnològics, projectes educatius i 
empresarials, tallers tecnològics per 
a diverses edats (prèvia inscripció), 
xerrades de 10 minuts a càrrec de 
les entitats tecnològiques partici-
pants i una conferència adreçada a 
tots els públics i que porta per nom 
“Robòtica, ensenyament, investiga-
ció”, a càrrec de Francesc Sabaté i 
Domènech, director del màster en 
producció automatitzada i robòtica, 
i que començarà a les 11.30 h.

A més, durant tota la matinal hi 
haurà activa una app per a Android 
desenvolupada per estudiants de 

l’Institut Milà i Fontanals que per-
metrà als assistents acumular una 
sèrie de punts que es podran des-
canviar a finals de la jornada en una 
subhasta de productes tecnològics 
patrocinats per diverses empreses 
del sector TIC.

En els darrers anys s’han anat 
desenvolupant diverses accions per 
corregir aquest dèficit de professi-
onals en el sector tecnològic. Entre 
d’altres, s’han fet activitats extra-
escolars tecnològiques en centres 
docents i en entitats dedicades a la 
formació, així com també campa-
nyes de sensibilització adreçades a 
joves estudiants.

Més informació i inscripcions al 
web www.anoiatasttech.cat.

UCFR Anoia participa a l’Octubre Solidari
IGUALADA

Unitat Contra el Feixisme i el 
Racisme (UCFR) Anoia anuncia 

que enguany participa en l’Octubre 
Solidari, que es va inaugurar dilluns 
passat i que es consolida per 5è any 
amb propostes de cooperació i soli-
daritat que ajuden a conèixer les 
tasques que fan les diverses asso-
ciacions que participen a Igualada 
Solidària.

UCFR Anoia és un moviment 
format per diferents entitats, col-
lectius i associacions, amb l’objec-
tiu de fer front al creixement del 
feixisme i el racisme. UCFR Anoia 
s’ha destacat per impulsar la cam-
panya “Acull” a l’Anoia i fer visible 
el drama de les persones refugiades, 
desplaçades i migrades d’arreu del 
món, especialment i particularment 
de Síria. És per això que s’ha decidit 
centrar les activitats que farem a 
l’Octubre Solidari en aquest tema.

Panera Solidària
UCFR Anoia participarà en la 

Mostra d’Entitats Solidàries que se 
celebra el dissabte 8 d’octubre, a la 
tarda, a partir de les 17 h a la plaça 
de Cal Font i farà un taller relaci-
onat amb el tema de les persones 
refugiades.

Per altra banda, UCFR Anoia 
aprofitarà per tornar a sortejar 
la Panera Cultural Solidària que 
va preparar per la Festa Major, ja 
que el número guanyador no va 
sortir i el premi ha quedat desert. 
Es podran comprar la mateixa tar-
da i, en el cas que algú tingui nú-
meros comprats durant la Festa 
Major, es bescanviaran pels nous i 
així poder accedir també a aquest 
sorteig.

Actes del programa de 
l’Octubre Solidari que 
organitza UCRF-Anoia

UCFR Anoia organitza dues 
activitats dins de l’Octubre Soli-
dari:

L’exposició “Rostres de la Me-
diterrània” de Stop Mare Mor-
tum, que s’inaugurarà el 21 d’oc-
tubre a l’Espai Centre Cívic i que 
es podrà visitar del 20 d’octubre 
al 2 de novembre. Es tracta de 
60 il·lustracions d’artistes de 15 
països diferents que posen rostre 
a la situació del mar Mediterrani 
amb l’arribada de persones refu-
giades.

L’altre acte que organitza tin-
drà lloc el 27 d’octubre a l’Espai 
Cívic Centre i és la presentació 
del llibre “Cómo combatir la Is-
lamofobia”, que comptarà amb 
la presència del coautor David 
Karvala i una representant de la 
comunitat musulmana. L’acte se-
rà presentat per Mireia Rubio i 
Marina Llansana.

Avís important
A les parelles que es van casar a la Tossa i 
enguany celebren les noces d’or o d’argent
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dins el marc de la Festa de Tar-
dor, que tindrà lloc el diu-

menge 23 d’octubre, es portarà a 
terme un petit homenatge a les 
parelles que fa 25 o 50 anys es van 
casar en aquesta església.

Per aquest motiu, totes les pa-
relles que enguany celebrin els 25 
o 50 anys de casament a la Tossa, 

i que estiguin interessades a parti-
cipar en aquest petit homenatge, 
es poden posar en contacte, abans 
del dia 18, amb la Fundació la Tos-
sa, al telèfon 653 653 167. 

Podeu seguir de forma habitu-
al les diverses activitats a la Tossa 
a través de la pàgina de Facebook, 
en el perfil latossademontbuiano-

ia, o a través de la web www.la-
tossa.cat.

Cal destacar que és molt emo-
tiu veure com moltes d’aquestes 
parelles, visquin a prop o més 
lluny, tornen a la Tossa amb els 
fills, o fins i tot amb els néts, per 
mostrar-los aquesta joia romànica i 
paisatgística de l’Anoia.
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Itinerari musical pel centre històric de la vila
Piera música i patrimoni: 
tres concerts i una proposta 
familiar

PIERA

Aquest proper dissabte la músi-
ca i el patrimoni de la vila de 

Piera s’uniran en una iniciativa de 
la regidoria de Cultura, que pre-
tén donar a conèixer la història del 
poble. Serà un itinerari guiat per 
Jordi Parcerisas, coresponsable de 
museïtzació de la vila, el qual apro-
fitarà el recorregut per explicar les 
característiques de cadascun dels 
quatre espais que acolliran diverses 
propostes musicals.

La primera actuació començarà 
a les 17.30 h al vell celler de Cal 
Guerin, on Cèlia Raspall i Carles 
Blanch ens faran reviure el concert 
d’una violinista de la Brescia de 
principis del segle XVII, ciutat on 
van sorgir les primeres peces per a 
violí que coneixem. Posteriorment, 
a partir de les 18.30 h, la capella de 
Sant Sebastià acollirà el concert a 
capela de Maig Quartet Masculí, un 

grup de veus masculines format per 
lOriol Guimerà, Josep Carreras, Mar-
tí Marimon i Guillem Gascón, que 
treballen sota la direcció musical de 
la cantant i directora Blanca Martí.

A partir de les 19.30 h, la com-
panyia Les Capritxoses presentarà 
l’espectacle Coses de nines, una pro-
posta músico-escènica que portarà 
un conte infantil fins a la plaça de la 
Sardana, al barri dels Gats.

Finalment, a les 20.30 h, el tro-
bador Alfons Encinas farà un recor-
regut històrico-musical per l’èpo-
ca medieval a la sala d’armes del 
Castell de Piera, on els assistents 
podran gaudir també de l’exposi-
ció d’una col·lecció d’instruments 
antics.

La vila de Piera va ser constru-
ïda al llarg del camí ral d’Aragó. 
Durant els segles XIII i XIV es va con-
vertir en una població comercial i 
artesanal, la més important entre 
Igualada, Vilafranca i Martorell, fins 
al punt d’esdevenir capital de sots-
vegueria. El seu centre històric me-
dieval està considerat com un dels 
més representatius de la comarca.

Nous cursos al Consorci per a 
la promoció de l’Alta Anoia
S’impartiran classes d’anglès, francès i 
Hatha Ioga
ELS PRATS DE REI

Cursos de conversa en anglès 
i francès turístic i comercial. El 
Consorci per a la Promoció de 
l’Alta Anoia, en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona, 
posa en marxa nous cursos d’idi-
omes per al sector turístic i co-
mercial.

El curs de conversa en francès 
tindrà lloc els dimecres, del 19 d’oc-
tubre al 14 de desembre, de 15.30 
h a 17 h.

El curs de conversa en anglès 
tindrà lloc els dijous, del 20 d’octu-
bre al 15 de desembre, també de 
15.30 h a 17 h.

Les classes impartides per pro-
fessionals de llengua estrangera 
tenen com a objectiu la millora 
de la pràctica oral de l’idioma per 
oferir un millor servei al visitant i 
client.

Les sessions tenen lloc a la seu 
del Consorci per a la Promoció de 
l’Alta Anoia, situada al Passeig Jo-
sep Maria Llobet, s/n, als Prats de 
Rei.

Per a informació i inscripcions 
podeu trucar al telèfon 93 868 03 
66 o bé enviar un correu a: info@
altaanoia.info.

Nou curs de Hatha Ioga . 
D’altra banda, el Consorci per a 
la Promoció de l’Alta Anoia, en 
col·laboració amb el Departa-
ment d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, segueix apostant per 
promoure l’activitat física per a la 
salut al territori. Aquesta vegada 
amb un curs de Hatha Ioga, una 
iniciativa que vol ser implantada a 
cases rurals, empreses o entitats i 
associacions per a la promoció del 
territori.

El curs, que està adreçat tant a 
joves com a adults, tindrà lloc a la 
seu del Consorci els dilluns de 15.15 
h a 16.45 h. Es duran a terme 10 ses-
sions des del 17 d’octubre fins al 19 
de desembre.

La pràctica d’aquesta disciplina 
mil·lenària afavoreix el benestar fí-
sic i mental de la persona. Es contro-
la la respiració tot afavorint la cura 
del cor, la circulació sanguínia...

Les inscripcions són gratuïtes i 
s’han de fer al Consorci, al telèfon 
93 868 03 66 o a info@altaanoia.
info.

Es demanarà una fiança de 10 
euros que es retornarà en comple-
tar el curs si s’ha assistit a un mínim 
d’un 75% de les sessions.

J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.

A S S E S S O R A M E N T  G E S T I Ó  D ' E M P R E S E S
O R G A N I T Z A C I Ó  A D M I N I S T R A T I V A
O F I C I N A  C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L

NOVA ADREÇA
Joan Maragall, 3, local 2- IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 - e-mail: jmmorros@jmmorros.com

Avui, xerrada de Núria 
Parlón, candidata a les 
primàries del PSC
CAPELLADES

La Cafeteria de La Lliga acollirà 
avui dijous, a partir de les 21 

h, una xerrada a càrrec de Núria 
Parlon, candidata a les primàries 
del PSC.

A l’Anoia, un equip de mi-
litants i simpatitzants està tre-
ballant per tal de fer arribar la 
proposta de Parlon a totes les 

agrupacions, perquè és des de la 
proximitat que es vol fer créixer 
el projecte del PSC.

Aquest acte vol ser un punt 
més de trobada, en un espai em-
blemàtic de Capellades, de per-
sones que busquen un canvi al 
PSC i que creuen que Núria Par-
lon és la persona que pot encap-
çalar aquest canvi.

DIA A DIA
DIJOUS 6 - St. Bru, St. Gonçal i Sts. Emili, Cast, Marcel i Sadurní
■ Tot el dia, a l’Escorxador d’Igualada, Jornades IDEA 2016: On el disseny i la indústria es troben.
■ A 2/4 de 2 de la tarda, a Igualada (Adoberia Bella), presentació de les Jornades IDEA.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació del llibre “25 años de caricaturas, by Vizcarra”.
■ A les 8 del vespre, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, projecció del documental “Projecte Rwanda” (programa 
Octubre Solidari). 
■ A les 8 del vespre, a Barcelona (Sala Tantarantana), espectacle Entre Jazmines y Rosas, de Diego Paqué.
■ A les 9 del vespre, a Capellades (Cafeteria La Lliga), acte del PSC amb Núria Parlon.

DIVENDRES 7 - Mare de Déu del Roser, Sts. Sergi i Bacus i St. Marc, papa
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, sessió de Barrufajocs.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, recital poètic-musical en homenatge a l’escolapi P. Ramon M. 
Castelltort.
■ A les 7 de la tarda, al Saló Rosa de La Lliga de Capellades, presentació del protocol comarcal d’acollida per a perso-
nes refugiades, per Sílvia Grados, coordinadora de Creu Roja a l’Anoia.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Socis de l’Ateneu (Igualada), conferència: Les mines antipersones al Sàhara Occi-
dental (acte Octubre Solidari).
■ A les 8 del vespre, a Barcelona (Sala Tantarantana), espectacle Entre Jazmines y Rosas, de Diego Paqué.
■ A les 11 de la nit, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), cicle Músiques de Butxaca amb concert de Marion Harper.

DISSABTE 8 - St. Simeó, St. Nèstor, Sta. Reparada i Sta. Thais
■ Al supermercat Caprabo (c/ Sant Josep 116, Igualada), III Fira de Productes de Proximitat de l’Anoia.
■ Tot el dia, a Vilanova del Camí (zona Can Titó), Anoia Race Tour: excursions, marxa nòrdica, agility, BTT...
■ Al matí, a Igualada (zona Av. Barcelona - Sagrada Família), Fira-Mercat Igualada Nord: botigues al carrer, artesania, 
música, inflables...
■ A les 12 del migdia, a Cervera (antiga biblioteca de la Universitat), xerrada de Santi Vidal: “La república de Catalu-
nya, un repte de futur per a Espanya”.
■ A la 1 del migdia, al Bruc (Biblioteca Verge de Montserrat), activitat “Viu la música / live the music!”.
■ A les 4 de la tarda, a Les Comes, comença la lliga de Bitlles Catalanes.
■ A partir de les 5 de la tarda, a Cal Font (Igualada), Mostra d’Entitats Solidàries.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a Piera (celler Cal Guerin), concert cicle Piera Música i Patrimoni: Cèlia Raspall i Carles Blanch 
(violí barroc i guitarra barroca).
■ A les 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), ball de la Gent Gran amb Anreus Duet.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a Piera (capella St. Sebastià), concert cicle Piera Música i Patrimoni: Maig Quartet Masculí.
■ A les 7 de la tarda, a Rubió, cantada d’havaneres amb el grup Conya Marinera Mix.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a Piera (plaça de la Sardana), concert cicle Piera Música i Patrimoni: “Coses de nines” amb la 
Cia. Les Capritxoses (espectacle familiar).
■ A 2/4 de 8 del vespre, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla, teatre: “Els darrers dies de la Catalunya Republica-
na”, d’Antoni Rovira i Virgili, per la companyia Terra Teatre. 
■ A les 8 del vespre, a Barcelona (Sala Tantarantana), espectacle Entre Jazmines y Rosas, de Diego Paqué.
■ A 2/4 de 9 del vespre, a Piera (castell), concert cicle Piera Música i Patrimoni: Trobador Alfons Encinas, recorregut his-
tòrico-musical per l’època medieval.
■ A les 9 del vespre, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, concert de violí i flauta de Marta i Oriol Carceller.
■ A 2/4 de 10 de la nit, al Teatre Foment de Piera, Concurs de Teatre Amateur: “Una ciutat brillant” amb l’Agrupació 
Teatral del Casal de Calaf.

DIUMENGE 9 - Ntra. Sra. del Remei, St. Lluís Bertran, St. Abraham i Sta. Sara
■ Tot el dia, a Vallespinosa, 1a Festa del bosc: mercat de productes artesans, exhibició de pastura amb gos, danses, 
dinar, tallers...
■ Al matí, a Vilanova del Camí (zona Can Titó), Anoia Race Tour: ciclisme, cursa de muntanya due-trail.
■ A les 8 del matí, a Santa Maria de Miralles (antigues escoles), inici caminada familiar.
■ A partir de 2/4 de 12 del matí, i durant tot el dia, a ser Can Papasseit de Vilanova del Camí, 5a Jornada del Dia dels 
Animals de l’associació Tatanka.
■ A les 12 del migdia, al Teatre de la Passió de Cervera, Mag Lari presenta “Ozom”.
■ A les 12 del migdia, al Casal de Tous, espectacle familiar: !L’avi Tonet”
■ A 1/4 d’1 del migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió de teatre familiar La Xarxa: “Els tres porquets es 
caguen de por”, amb Samfaina de colors.
■ A 2/4 d’1 del migdia, a Les Comes, partit d’hoquei línia sènior masculí: Igualada HL – Castellbisbal.
■ A les 6 de la tarda, a Rubió (local social), teatre: “No et vesteixis per sopar”, amb el Grup l’Espantall de Manresa.
■ A les 6 de la tarda, a Òdena (antic consultori), ball amb la música en directe de Santané.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Cal Ponet de Capellades, ball amb la música de Duet Ambient.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre L’Estrella de Santa Coloma de Queralt, “El miracle d’Anna Sullivan”, pel Grup Teatral de 
Capellades.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre de la Passió de Cervera, Mag Lari presenta “Ozom”.

DILLUNS 10 - St. Tomàs de Villanueva, St. Eulampi i St. Paulí
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió setmanal d’AUGA: audició amb el Trio Gaudea-
mus.

DIMARTS 11 - M. de D. del Remei, St. Germà, Sta. Placídia i Beat Joan XXIII
■ A 2/4 de 8 del vespre, al Barri de la Font Vella d’Igualada, cercavila.
■ A 2/4 de 9 del vespre, als locals parroquials de Santa Maria d’Igualada, cicle de conferències: Síntesi de “L’alegria de 
l’amor”, amb Mn. Gaspar Mora, teòleg.
■ A les 9 del vespre, a la plaça Pius XII d’Igualada, XII Gresca i sopar a la fresca.

DIMECRES 12 - M. de D. del Pilar, St. Serafí i Sta. Domnina
■ Tot el dia, a Bellprat, Diada de Castelleres: sardades amb la Cobla Lluïsos de Taradell, exhibició castellera, mercat de 
productes artesans de l’Anoia.
■ A les 8 del matí, al barri de la Font Vella d’Igualada, matinades.
■ A les 11 del matí, al barri de la Font Vella d’Igualada, cercavila.
■ Al migdia, a la plaça del Pilar d’Igualada, concert vermut amb l’actuació de Doctor Jazz Friends.

DIJOUS 13 - St. Eduard, Sts. Gener, Marçal i Florenci, i Sta. Celedònia



DIJOUS
20.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
20.15 - El Gust de l’Anoia. Descobriment dels productes gastronòmics de la 
               comarca. / La meva Anoia. Persones de la comarca ens ensenyen els 
               seus pasisatges preferits.
20.45 - Montbui Actiu. Repàs a l’actualitat cultural de Montbui.
21.00 - La Plaça. Entrevistes a persones rellevants d’Igualada i l’Anoia.
22.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
22.15 - El Gust de l’Anoia. Descobriment dels productes gastronòmics de la 
               comarca. / La meva Anoia. Persones de la comarca ens ensenyen els 
               seus pasisatges preferits.
22.45 - Montbui Actiu. Repàs a l’actualitat cultural de Montbui.
23.00 - La Plaça. Entrevistes a persones rellevants d’Igualada i l’Anoia.

A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre hores �ns l’endemà 
al vespre.

DIVENDRES
20.00 - Info Taronja. Resum setmanal de les notícies d’Igualada i l’Anoia.
20.45 - Batecs de Piera. Repàs a l’actualitat cultural de Piera (Piera TV).
21.30 - Sense �ltres. Reportatges i entrevistes dels serveis locals i comarcals 
               pels joves.
21.45 - Joves Talents. Entrevistes als joves d’Igualada i l’Anoia 
              que destaquen.
22.00 - Info Taronja. Resum setmanal de les notícies d’Igualada i l’Anoia.
22.45 - Batecs de Piera. Repàs a l’actualitat cultural de Piera (Piera TV).
23.30 - Sense �ltres. Reportatges i entrevistes dels serveis locals i comarcals 
               pels joves.
23.45 - Joves Talents. Entrevistes als joves d’Igualada i l’Anoia 
              que destaquen.

A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre hores �ns l’endemà 
al matí.

DISSABTE
10.00 - Info Taronja. Resum setmanal de les notícies d’Igualada i l’Anoia.
10.45 - Targeta Taronja. Anàlisi de l’actualitat esportiva d’Igualada i l’Anoia.
11.30 - El Gust de l’Anoia. Descobriment dels productes gastronòmics de la 
               comarca. / La meva Anoia. Persones de la comarca ens ensenyen els 
               seus pasisatges preferits.
12.00 - La Plaça. Entrevistes a persones rellevants d’Igualada i l’Anoia.
12.45 - Info Taronja. Resum setmanal de les notícies d’Igualada i l’Anoia.
13.30 - El Termòmetre. Debats d’actualitat local i comarcal. 
               (Un cop al mes: Anem per feina. Debats empresarials.)
14.15 - Joves Talents. Entrevistes als joves d’Igualada i l’Anoia que destaquen.
14.30 - Sense �ltres. Reportatges i entrevistes dels serveis locals i comarcals 
               pels joves.
14.45 - Montbui Actiu. Repàs a l’actualitat cultural de Montbui.

A partir de les 3 de la tarda, aquest bloc es repeteix cada cinc hores �ns l’endemà 
al matí.

DIUMENGE
11.00 - Missa de Montserrat. Emissió, en directe, de la missa de l’Abadia.
12.30 - Repeticions.
20.00 - Info Taronja. Resum setmanal de les notícies d’Igualada i l’Anoia.
20.45 - Targeta Taronja. Anàlisi de l’actualitat esportiva d’Igualada i l’Anoia.
21.30 - El Gust de l’Anoia. Descobriment dels productes gastronòmics de la 
               comarca. / La meva Anoia. Persones de la comarca ens ensenyen els 
               seus pasisatges preferits.
22.00 - La Plaça. Entrevistes a persones rellevants d’Igualada i l’Anoia.
22.45 - Info Taronja. Resum setmanal de les notícies d’Igualada i l’Anoia.
23.30 - El Termòmetre. Debats d’actualitat local i comarcal. 
               (Un cop al mes: Anem per feina. Debats empresarials.)
00.15 - Joves Talents. Entrevistes als joves d’Igualada i l’Anoia que destaquen.
00.30 - Sense �ltres. Reportatges i entrevistes dels serveis locals i comarcals 
               pels joves.
00.45 - Montbui Actiu. Repàs a l’actualitat cultural de Montbui.

També pots veure la programació a la carta a: canaltaronja.tv/anoia

PROGRAMACIÓ CANAL TARONJA ANOIA

DILLUNS
20.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
20.15 - Targeta Taronja. Anàlisi de l’actualitat esportiva d’Igualada i l’Anoia.
21.00 - En imatges. Reportatges dels actes culturals més destacats de la 
               comarca.
22.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
22.15 - Targeta Taronja. Anàlisi de l’actualitat esportiva d’Igualada i l’Anoia.
23.00 - En imatges. Reportatges dels actes culturals més destacats de la 
               comarca.

A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre hores �ns l’endemà 
al vespre.

DIMARTS
20.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
20.15 - La Plaça. Entrevistes a persones rellevants d’Igualada i l’Anoia.
21.00 - Batecs de Piera. Repàs a l’actualitat cultural de Piera (Piera TV).
21.45 - Montbui Actiu. Repàs a l’actualitat cultural de Montbui.
22.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
22.15 - La Plaça. Entrevistes a persones rellevants d’Igualada i l’Anoia.
23.00 - Batecs de Piera. Repàs a l’actualitat cultural de Piera (Piera TV).
23.45 - Montbui Actiu. Repàs a l’actualitat cultural de Montbui.

A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre hores �ns l’endemà 
al vespre.

DIMECRES
20.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
20.15 - El Termòmetre. Debats d’actualitat local i comarcal. 
                                               (Un cop al mes: Anem per feina. Debats empresarials.)
21.00 - Joves Talents. Entrevistes als joves d’Igualada i l’Anoia que destaquen.
21.15 - El Gust de l’Anoia. Descobriment dels productes gastronòmics de la 
               comarca. / La meva Anoia. Persones de la comarca ens ensenyen els 
               seus pasisatges preferits.
21.45 - Sense �ltres. Reportatges i entrevistes dels serveis locals i comarcals 
               pels joves.
22.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
22.15 - El Termòmetre. Debats d’actualitat local i comarcal. 
                                               (Un cop al mes: Anem per feina. Debats empresarials.)
23.00 - Joves Talents. Entrevistes als joves d’Igualada i l’Anoia que destaquen.
23.15 - El Gust de l’Anoia. Descobriment dels productes gastronòmics de la 
               comarca. / La meva Anoia. Persones de la comarca ens ensenyen els 
               seus pasisatges preferits.
23.45 - Sense �ltres. Reportatges i entrevistes dels serveis locals i comarcals 
               pels joves.

A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre hores �ns l’endemà 
al vespre.
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“Cotton Candy”, de la jove promesa Marion 
Harper, al Músiques de butxaca

IGUALADA

Marion Harper actuarà demà 
divendres 7 d’octubre al Músi-

ques de butxaca, en un dels últims 
concerts de la seva gira de presen-
tació del seu primer disc “Cotton 
Candy”, que és tot un èxit.

Marion Harper (Montevideo, 
1996) arriba amb una proposta far-
cida de ritmes i melodies al més 
pur estil anglosaxó. Un estil que 
es mou entre els sintetitzadors, les 
bateries profundes i les influències 
dels 80’s per acabar esclatant en 
una proposta lluminosa i potent. 
D’ella s’ha dit que fa pop lluminós 
i sovint la premsa l’ha comparada 

amb la sonoritat de grups cèlebres 
del panorama internacional, com 
són Chvrches o Gossip en la seva 
darrera etapa.

La uruguaiana Marion Har-
per, lluny d’establir-se a Anglater-
ra, on té la seva família paterna, 
als 7 anys arriba a Catalunya, on 
ha crescut i forjat el seu projecte 
musical. Des de ben petita estudia 
guitarra i no serà fins més tard que 
estudiarà cant. Anys després, el 
2014, el segell català Luup Records 
la descobreix i és llavors quan co-
mença la seva aventura. 

Amb “Cotton Candy”, Marion 
Harper fa un pas endavant. Una 
evolució natural i madura que es 
transforma en 11 nous temes plens 
de sonoritats contundents, molt 
ben compostes i produïdes amb un 
gust i una tècnica impecables.

Tot i que el Músiques de but-
xaca habitualment acull formats 
acústics, en aquesta ocasió Marion 
Harper vindrà amb tota la banda. 

Aquests són els músics que l’acom-
panyen: Aleix Iglesias a la guitarra 
elèctrica i teclat, Ricard Borrell al 
baix, Joan Vissi al teclat i guitarra 
elèctrica i Jordi Vissi a la bateria.

Hora del concert: a les 23 h al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

Entrades i abonaments
El preu de l’entrada és de 12 

euros amb gintònic inclòs i de 10 
euros per als socis de l’Ateneu, 
Cineclub i Teatre de l’Aurora. Les 
entrades es poden comprar online 
a través de www.musiquesdebut-
xaca.cat , anticipades a Secretaria 
de l’Ateneu o mitja hora abans del 
concert a taquilla. 

La música a l’abast de tothom i 
per a tothom. Per aquest fi de tem-
porada s’ofereix un abonament 
amb un preu molt assequible de 30 
euros (3 concerts + gintònics) i de 
24 euros per als descomptes abans 
esmentats. 

Marta Rovira apadrinarà la Diada de 
Castelleres Memorial Nativitat Yarza
BELLPRAT

Bellprat acollirà el proper dime-
cres 12 d’octubre la Diada de 

Castelleres- Memorial Natividad 
Yarza, una jornada festiva i de rei-
vindicació de la memòria històrica i 
de la lluita de les dones per assolir 
papers de rellevància en el món 
polític, econòmic i social.

La Diada enguany arriba a la 
seva setena edició després que el 
19 de setembre de 2009, es cele-
bres el 75è aniversari del nome-
nament de Natividad Yarza, com 
a primera alcaldessa de Bellprat, 
de Catalunya i de l’Estat Espanyol 
durant la República, fent una pri-
mera exhibició castellera, un acte 
que ha quedat fixat a la història 
del municipi.

Així, el municipi de Bellprat ca-
da any, escull i ret homenatge a 

una dona amb esperit lluitador, va-
lenta i plena d’energia que apadri-
na la jornada, una dona a imatge i 
semblança dels valors que encarna-
va Yarza. En aquesta ocasió, Mar-
ta Rovira, diputada al Parlament 
de Catalunya i secretaria general 
d’ERC representarà aquests valors.

Programa de la jornada
La 7a. Diada de Castelleres - 

Memorial Nativitat Yarza, s’iniciarà 
a les 11h del matí amb sardanes a 
càrrec de la Cobla Lluïsos de Tara-
dell que interpretaran temes amb 
nom de dona. Seguidament, a les 
12h a la plaça de l’Ajuntament, tin-
drà lloc l’exhibició castellera amb 
la peculiaritat que el tronc dels cas-
tells estarà format exclusivament 
per dones. A l’exhibició hi partici-
paran les colles: Xicots de Vilafran-

ca, Bordegassos de Vilanova i els 
Castellers de Sabadell. 

A més, en el marc de la jornada 
també és celebrarà un Mercat de 
Productes Artesans de l’Anoia.

Per cloure la diada, es realitza-
rà un dinar, una arrossada popular. 
Les inscripcions poden fer-se tru-
cant al 630.75.74.43 / 657.654.442. 
El preu del dinar són 12 euros. 

“Viu la música” 
a la Biblioteca del Bruc
EL BRUC

Dissabte vinent, dia 8 d’octubre, 
a les 13 h, la Biblioteca Munici-

pal “Verge de Montserrat” del Bruc 
acollirà l’activitat “Viu la música / 
Live the music!”, organitzada i coor-
dinada per Antonio Madrid.

Tothom qui vulgui podrà gaudir 
amb les cançons en anglès que han 

tingut més èxit, interpretades pels 
millors grups i cantants, com ara: 
Shawn Mendes, Deep Purple, Iron 
Maiden, Frank Sinatra, Bob Dylan, 
Bruno Mars, Beatles, Scorpions, Ro-
llings, Queen... Els participants po-
dran escoltar les cançons i veure els 
videoclips i a més tindran la lletra 
en anglès i en català o castellà.

El músic Pau Sastre s’estrena 
amb la banda Giant Rev
IGUALADA

Demà divendres es presenta ofici-
alment, a la barcelonina sala Luz 

de Gas, la nova banda de rock Giant 
Rev. La veu d’aquesta formació és 
l’igualadí Pau Sastre, també pianis-
ta; Jorge Carrasco, baix; Norman 
Cilento, bateria, i David García a la 
guitarra completen el grup.

Aquests quatre músics tots pro-
fessionals amb dilatades carreres 
musicals, aposten per un rock actual 
i el seu directe és d’allò més enèrgic.

Pau Sastre format inicialment al 
conservatori d’Igualada, comença la 
seva carrera professional als 16 anys 
actuant en diferents grups locals.

La seva formació el porta a l’Au-
la de Música Moderna i jazz de Bar-

celona i se li concedeix una beca 
per viatjar i formar-se a la Berklee 
College of Music de Boston. Un cop 
llicenciat en Composició de jazz i 
producció i enginyeria musical tor-
na a casa i comença a exercir com 
a compositor, arranjista i productor.

L’any 2006 edita el seu primer 
treball discogràfic, “HighlyAddicti-
ve” i continua en el món de la pro-
ducció treballant per diversos artis-
tes del panorama musical nacional.

Durant cinc anys Pau Sastre for-
ma part de la banda de acompanya 
David Bustamente, i a més també 
ha format part en formacions com 
Jockers, Talking Rabitts, Güru, Sexy 
Phonics, BCN Division, Gospel Co-
lours, Gospelising i Jorge Salán.

L’espectacle familiar 
“L’Avi Tonet” al Casal

SANT MARTÍ DE TOUS

El proper diumenge 9 d’octubre,  
a les 12 h, es podrà veure, al 

Casal de Sant Martí de Tous, “L’Avi 
Tonet”, un espectacle de la compa-
nyia Jordi del Rio que inaugurarà 
la programació Tous en Família. 

“L’Avi Tonet” és un homenatge 
als avis i àvies, a la feina que fan, a 
l’amor que tenen pels seus néts i al 
seu record, que perdura per sem-
pre en la memòria de les nenes i 
els nens. Combina l’humor i la ten-
dresa, utilitzant diverses tècniques 
teatrals: el text, el gest, el clown, 
manipulació d’objectes, el joc amb 

el públic i una banda sonora acu-
rada que dóna la possibilitat de 
traslladar l’espectador als diferents 
ambients proposats d’una manera 
senzilla i efectiva.

A part de suposar l’inici de la 
programació Tous en família, que 
programa un espectacle per a tots 
el públics cada mes, la funció que 
es podrà veure aquest diumenge 
clou els actes de la Setmana de la 
gent gran de Sant Martí de Tous. 
La voluntat de la representació 
que es farà diumenge és que si-
gui una activitat que comparteixin 
grans i petits, perquè avis i àvies, 
nétes i néts vagin junts al teatre.

Així, si bé el preu de les entra-
des és de 5 euros (3 amb el carnet-
GRANdetous), els néts i nétes que 
acompanyin els seus avis podran 
entrar al teatre per tan sols 1 euro. 
Les entrades es podran comprar 
al mateix Casal de Sant Martí de 
Tous, carrer Indústria 3.

SERVEIS.ASSEGURANCES.IGD@GMAIL.COM

ASSESSORIA ASSEGURANCES
Sant Magí, 67 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 26 31 · 650 97 60 32

Activitats parroquials
IGUALADA

Festa de la Mare de Déu del 
Roser. Demà divendres, festa pa-
tronal de l’església del Roser 
d’Igualada. La Missa se celebrarà 
les 11 del matí.

Missa mensual en anglès. 
Aquest proper dissabte, dia 8, a 
2/4 de 5 de la tarda, se celebrarà a 
l’altar del Sant Crist de la Basílica 
de Santa Maria d’Igualada la missa 
mensual en llengua anglesa.

Empresaris, industrial i dissenyadors es 
troben a les Jornades IDEA
Més de 200 inscripcions registrades
IGUALADA

Les Jornades Igualada Disseny 
En Acció, IDEA, que tenen lloc 

avui dijous i demà divendres dia 
7 d’octubre, compten amb més 
200 d’inscrits en les dues activi-
tats centrals del programa: els 
Workshops i els Pitchings. L’ob-
jectiu de l’entitat disseny=Igua-
lada, impulsora de l’esdeveni-
ment, és agrupar professionals 
del  disseny amb industrials , 
empresaris i inversos per generar 
sinergies entre sectors i afavo-

rir la creació de noves activitats 
econòmiques.

Al llarg dels dos dies hi ha 
programades catorze xerrades 
(Pitchings) on es debatrà sobre 
un ampli ventall de temes, des 
de noves formes de reciclar pa-
per fins a com fer rendible que la 
totalitat del procés productiu del 
sector de la pell es faci a Iguala-
da. Sense oblidar les propostes 
que parlaran sobre com fer agra-
dable la visita al dentista per al 
públic infantil; sobre la revolució 
de les impressores 3D i la fabrica-
ció digital; o sobre nous equipa-
ments que funcionen amb ener-
gia solar, entre d’altres.

Pel que fa als tres Workshops, 
les sessions de treball en què un 
grup de dissenyadors treballarà 
per trobar solucions a partir d’un 
cas real d’una empresa del sec-
tor, estaran dedicats al motor, a 
la pell i al metall. Tres àmbits que 
s’estan potenciant a nivell d’Igua-
lada i comarca. I és que IDEA tam-
bé s’ha alineat amb la regidoria 
de Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada, la Unió 

Empresarial de l’Anoia, Igualada 
Leather Cluster Barcelona i Cam-
pus Motor per recolzar sectors en 
desenvolupament al territori.

Totes les activitats de les Jor-
nades IDEA tindran lloc a l’Ado-
beria Bella d’Igualada, excepte el 
Workshop de motor que es de-
senvoluparà al Campus Motor de 
Castellolí.

Inauguració oficial a l’Adobe-
ria Bella

Per avui a 2/4 de 2 de la tarda 
hi ha previst el vermut-presen-
tació de les Jornades IDEA que 
es farà a l’Adoberia Bella, amb 
assistència d’Àngels Chacón, 1a 
Tinent d’Alcalde  i regidora de 
Dinamització Econòmica, Co-
neixement i Interior de l’Ajun-
tament d’Igualada; Jordi Pont, 
2n Tinent d’Alcalde i regidor de 
Qualitat Urbana l’Ajuntament 
d’Igualada;  Maribel Cuadras, 
Regidora de Govern intern i En-
senyaments artístics; Joan Domè-
nech, President de Fira d’Igua-
lada, Blai Paco, President de la 
UEA.

CLASSES 
DE REPÀS

Primària - ESO - Batxillerat

29 €/mes
AULA 42 - 626 082 108

www.aula42.es
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Ja s’ha presentat la nova edició del Rec.0
Del 9 al 12 de novembre, 14a edició del Rec.0, el festival de pop up stores de moda, música i gastronomia

IGUALADA

Al novembre torna el Rec.0 
Experimental Stores: l’experi-

ment de retail en què les grans 
marques i els dissenyadors inde-
pendents venen els seus estocs a 
les velles adoberies del barri del 
Rec d’Igualada. Rec.0 és una con-
centració de vendes especials inè-
dita i única, un festival de moda, 
cultura i gastronomia que revolu-
ciona tot un barri només durant 
quatre dies.

Més de 80 marques de roba 
de dona, home, nen i comple-
ments estaran repartides en qua-
tre grans zones del barri del Rec. 
La moda femenina és present amb 
marques com Mus&Bombon, In-
di&Cold, Sita Murt, Miriam Ponsa, 
IKKS, Redskins, Txell Miras, Miss 
Me, Mi&Co, Javier Simorra o Med 
winds; la moda jove amb Pepe 
Jeans, Visual Poetry Barcelona, 
Dütch Delight, Loreak Mendian, 
Kaotiko Barcelona o LTB Jeans. Les 
pop up stores de moda d’esport 
seran ocupades per Adidas, Tsu-
nami, Grifone, Buff, WESC, Obey i 
Fox Head, i entre les marques in-
fantils a l’espai RecKIDS destaquen 
yporqué, Bean’s Barcelona, Micu 
Micu, Piu et Nau, Mamadú, Al 
agua patos, Mon Marcel i, com a 
novetat, Violeta e Federico. La mo-
da d’home està representada per 
Josep Abril, Antonio Miró, Mac-
son, Boxley, New Zealand Auck-
land, Redskins o Torras. I com sem-
pre, les pop up stores més grans 
amb les marques globals com Le-
vi’s, Lacoste, Mango o Textura, que 
juntament amb el Secret Market 
de Privalia són grans èxits en cada 
edició del Rec.0.

El REC.0 s’està consolidant com 
una plataforma de promoció de 

marques i dissenyadors emergents. 
Els nous creadors conviuran amb 
els dissenyadors independents: 
noms com Who, Gorni Kramer, Ku-
puri, Susi Sweet Dress, Veneno en 
la Piel, Jordi Rafart, Costalamel, 
WAU, Dütch Delight, Catherine 
Parra i David Valls seran prop de 
IKA Editions, Moves Slow to Fashi-
on o l’espai 080 amb Carlota Oms, 
Ssic and Paul o Pau Esteve. També 
segueix el Rec Pop Up Day Estrella 
Damm, on cada dia s’hi instal·la 
una marca diferent com Colmillo 
de Morsa, Loa, Lola Martí o Cui-
rum. En aquesta zona també dis-
posarà d’espai el guanyador del 
concurs de moda Time Out, el gua-
nyador del qual serà comunicat el 
proper 20 d’octubre a la festa Rec 
Time Out que tindrà lloc a l’espai 
33/45 de Barcelona. La moda emer-
gent, doncs, creix en aquesta edi-
ció.

Gran aposta per la 
gastronomia i la cultura 
en l’edició d’hivern del 
Rec.0 

El festival Rec Street Food pre-
senta els millors food trucks de 
menjar de carrer, però aquesta 
edició destaca un nou pop up bar, 
amb propostes gastronòmiques 
locals de qualitat. Al circuit Rec.0 
hi haurà dos patis Estrella Damm, 
amb el pop up bar, una zona de 
vins de Bodegues Torres i l’espai de 
caves Vallformosa.

Música i literatura
La cultura arriba amb música 

i literatura: el Rec Music Festival 
disposarà de dos escenaris, l’Es-
trella Damm i el Menú Stereo de 
Movistar+, a més d’espais DJ i 
música Rec, al carrer. A l’escenari 

Estrella Damm destaquen grups 
com Museless, Cantagiró, Dou-
ble Chick i Old Tucson Rock. I di-
vendres i dissabte a la tarda els 
grups Inspira i Xarim Aresté actu-

aran a l’escenari de Menú Stereo 
de Movistar+, un programa de 
grups de música independents 
d’àmbit nacional que s’emet a 
Movistar Xtra. Com a novetat, 

dissabte a la tarda s’oferirà un 
recital de poesia, Poesia al Rec, 
amb els poetes Enric Casasses i 
Josep Pedrals.

La presentació es va fer dimecres de la setmana passada, al carrer del Rec del 
Born barceloní. Foto: Marc Vila

Aquest mes, l’OMIC proposa 
dues sessions informatives 
adreçades als comerciants

IGUALADA

L’Oficina Municipal d’Informa-
ció al Consumidor d’Igualada 

(OMIC) proposa per a aquest mes 
dues activitats informatives adre-
çades als comerciants de la ciutat. 

La primera, el 18 d’octubre, 
portarà per títol “Tipologia de ven-
des” i incidirà en les diferències 
entre modalitats com ara ofertes, 
rebaixes, liquidacions, saldos i out-

lets. La segona, el 25 d’octubre, se-
rà “Garanties en la venda de béns 
de consum” i donarà a conèixer 
la responsabilitat dels comerciants 
vers les garanties dels productes 
que tinguin a la venda. Les dues 
sessions s’impartiran a l’Espai Cívic 
Centre (c/ Trinitat, 12), arrencaran 
a les 15.30 h i cal inscripció prèvia 
a puntconsum@aj-igualada.net o 
al telèfon 93 803 19 50, extensió 
408. L’OMIC, que té el suport de 
la Diputació de Barcelona, té com 
a finalitat proporcionar als ciuta-
dans informació, educació i suport 
en matèria de consum i, al mateix 
temps, desenvolupar funcions de 
gestió i coordinació en aquells te-
mes que incideixen en aquest àm-
bit.
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Tot a punt per a les Festes del 
Barri de la Font Vella

IGUALADA
Dimarts vinent s’encetarà el 

programa d’actes de les Festes del 
Barri de la Font Vella d’Igualada, 
en honor a la seva patrona, la Mare 
de Déu del Pilar. Les activitats es 
desenvoluparan fins dissabte de la 
setmana vinent i encara s’allarga-
ran fins al dia 23 d’octubre, quan la 
tradicional pescada posarà el punt 
i final a les celebracions d’enguany.

Els cònsols de les festes d’en-
guany són: Carles Bisbal, M. Antònia 
Bisbal, Sara Castells, Pere Farré, Toni 
Guasch, Toni Morros, Joana Monti-
el, Joan Sallés, Meritxell Santacana.

Programa d’actes
Dimarts 11 d’octubre
A les 12.00 h, REPIC DE CAMPA-

NES i enlairada de coets.
A les 19.30 h, CERCAVILA pels 

carrers i places del Barri amb la col-
laboració de l’Associació Cultural 
Dessota i les gralles de l’Associació 
Cultural de Gralles Dessota, que 

acompanyaran els gegants centena-
ris del barri del Pilar, en Botines i la 
Pilar, i els cap-grossos.

L’Associació Cultural Desso-
ta presentarà un nou ball per als 
gegants de la Font Vella. Serà un 
valls-jota amb coreografia pròpia, 
inspirada en aquestes figures patri-
monials i en honor a la patrona del 
barri.

A les 21.00 h, XII GRESCA I SO-
PAR A LA FRESCA. A la plaça de Pius 
XII, sopar amb la Gitaneta Street 
Food i el Family Cafè mentre el grup 
LA GUINGUETA, ens promet una 
vetllada agradable, amb les cançons 
de taverna i populars catalanes, que 
s’acompanyaran amb el típic cre-
mat. En cas de mal temps es farà al 
poliesportiu del col·legi Mare del 
Diví Pastor.

Dimecres, 12 d’octubre
A les 8 h, MATINADES amb els 

Grallers de l’Escola de Grallers de 
Sitges.

A les 11 h, CERCAVILA amb els 
gegants del barri, els capgrossos i la 
Bandera del Barri de la Font Vella, 
acompanyats pels Grallers de l’Esco-
la de Grallers de Sitges i l’Associació 
Cultural Dessota, que convidaran el 
veïnat i tota la gent de la ciutat a la 
Missa Solemne.

A les 11.30 h, MISSA SOLEMNE 
a la basílica de Santa Maria. Oficiarà 

Mn, Josep Massana, amb l’acompa-
nyament musical d’orgue a càrrec 
de l’igualadí Lluís Victori, els cants 
d’Anton M. Prat i la soprano Núria 
Mas. A la sortida, tots junts, fent 
una passejada pel barri, anirem a la 
plaça del Pilar.

Seguidament, CONCERT VER-
MUT a la plaça del Pilar, amb l’c-
tuació de DOCTOR JAZZ FRIENDS. 
música dixieland i jazz tradicional.

A les 17.30 h, XOCOLATADA I 
ESPECTACLE INFANTIL, a la plaça 
de Pius XII, Xocolata amb melindros 
per als infants. Gentilesa de Pastis-
seria Targarona. Tot seguit, ESPEC-
TACLE INFANTIL a càrrec del grup 
DePARRANDA, amb el seu especta-
cle “Queviures”.

Dijous, 13 d’octubre
A les 19.00 h, a l’església del Ro-

ser, missa en sufragi dels difunts del 
barri, que oficiarà Mn. Josep Aribau

Dissabte, 15 d’octubre
A les 10.00 h, 21è MERCAT DE 

LA PUÇA. Inici de la 21a edició del 
primer mercat d’exposició i venda 
al carrer fet a Igualada. Un mercat 
d’oportunitats que els comerços del 
barri de la Font Vella ofereixen a 
tota la ciutat i comarca en les seves 
festes.

Diumenge, 23 d’octubre
A les 7.30 h, sortida des de la 

plaça del Rei de la XXIX PESCADA 
SORPRESA. Amb l’agradable compa-
nyia dels veïns i amics anirem, com 
cada any, a una excursió “sorpresa” 
i un bon dinar de germanor.

Notes: Els dies 11 i 12 es podran 
fer ofrenes de flors i llantions a la 
imatge de la Verge del Pilar, que 
estarà exposada a la capella del car-
rer Maria de la O, cantonada plaça 
del Pilar.

Per a inscripcions a la Pesca-
da del diumenge 23 d’octubre  cal 
adreçar-se a: Josep M. Compte, telè-
fon 93 803 43 39-

Xerrada de Santi Vidal 
CERVERA

“La república de Catalunya, 
un repte de futur per a Espanya” 
serà el tema de la xerrada que 
impartirà Santi Vidal, el proper 
dissabte 8 d’octubre, a l’antiga 
biblioteca de la Universitat de 
Cervera, a les 12 del migdia. 

L’acte és obert a tothom.
Col·labora el Centre Associat 

de la UNED - Cervera. Organitza: 
Associació d’Alumnes i exalum-
nes de la Facultat de Dret, UNED, 
centre associat de Cervera.

Propers actes del programa 
Octubre Solidari
IGUALADA

Continua endavant els actes 
del programa Octubre Solida-

ri, recordem, iniciativa coordina-
da per l’Ajuntament de la ciutat 
i la vintena d’entitats locals que 
integren Igualada Solidària, amb 
el suport de la Diputació de Bar-
celona.

Per avui dijous es farà el passi 
del documental Projecte Rwanda 
(a l’Ateneu Igualadí 8 de la tar-
da. Vegi’s pàgina de cinema).

Demà divendres 7 d’octubre 
a 2/4 de 8 de la tarda Sala de 
socis de l’Ateneu xerrada sobre 
les mines antipersones al Sàhara 
Occidental.

Les víctimes de les mines i els 
artefactes explosius són una rea-
litat quotidiana als territoris del 
Sàhara Occidental alliberats pel 
Front Polisario, especialment en 
escenaris bèl·lics al voltant del 
mur defensiu del Marroc.

La conferència anirà a càrrec 
de Miquel Cartró, membre de la 

Federació ACAPS i explicarà els 
impactes del mur marroquí de 
defensa conegut com a ‘mur de 
la vergonya’ i els riscos i efectes 
de les mines sobre la població 
sahrauí.

Dissabte dia 8 d’octubre a les 
5 de la tarda Plaça de Cal Font 
5a Mostra d’Entitats Solidàries; 
inclourà també una cercavila a 
les 18h i una sessió de contacon-
tes a les 19h. Aquesta Mostra és 
l’escenari on les diferents enti-
tats d’Igualada Solidària exposen 
les seves iniciatives i informen 
la ciutadania, amb l’objectiu de 
sensibilitzar-los i implicar-los en 
diferents causes. 

Per dijous vinent 13 d’octu-
bre a 2/4 de 9 del vespre al Tea-
tre municipal l’Ateneu Cinema 
“Io sto con la sposa”, un viat-
ge amb inventiva de persones 
refugiades. Es comptarà amb la 
presència del poeta sirià Tareq 
Aljbar, refugiat a Itàlia, i membre 
de l’equip de la pel·lícula.

Cap de setmana d’havaneres 
i teatre
RUBIÓ

Aquest dissabte i diumenge 
es faran a Rubió un parell 

d’activitats obertes a tothom que 
vulgui passar una bona estona.

Dissabte, a les 7 de la tarda, 
hi haurà una cantada d’havane-
res amb el grup Conya Marinera 
Mix, que oferirà un engrescador 
recorregut en el temps, des dels 
cants de taverna fins a les hava-
neres més actuals. El concert es 

farà a la plaça de l’Ajuntament 
i no hi faltarà el rom cremat. En 
cas de pluja la cantada es tras-
lladaria al Local Social Castell de 
Rubió.

L’endemà diumenge, a les 6 
de la tarda, el Local Social del Pla 
de Rubió acollirà una representa-
ció teatral  a càrrec del grup L’Es-
pantall de Manresa, amb l’obra 
“No et vesteixis per sopar”.

Noves activitats a la 
Biblioteca Mont-Àgora 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

La Biblioteca Mont-Àgora 
organitza durant aquests mesos 
de tardor un seguit d’activitats 
continuades. Enguany en sobre-
surten tres: un club de conversa 
i lectura en anglès (nivell mitjà), 
un curs de català fàcil i el con-
curs del Superllibre.

El club de conversa i lectura 
en anglès (de nivell mitjà) va a 
càrrec de Gal·la Pons, llicencia-
da en Traducció i Interpretació, 
i es farà els dimecres (d’octubre 
a juny), de 7 a 8 del vespre, amb 
una periodicitat quinzenal. El 
preu d’inscripció és de 10 euros. 
Les inscripcions, que són limita-
des, es poden formalitzar a la 
mateixa Biblioteca Mont-Àgora.

També estan obertes les ins-
cripcions per al curs de Català 
Fàcil, que té com a objectiu que 

els seus participants practiquin 
la conversa i la lectura en un ca-
talà fàcil. Va adreçat a persones 
que tinguin nocions bàsiques de 
català parlat. L’impartirà Sílvia 
González, els dimarts d’octubre 
a juny, de 6 a 7 de la tarda. El 
curs tindrà una periodicitat quin-
zenal. Les inscripcions, que són 
limitades, es formalitzen a la ma-
teixa Biblioteca.

I per últim cal destacar que 
la Biblioteca Mont-Àgora enceta 
el Concurs del Superllibre, per 
tal de conèixer quin és el millor 
llibre de la Biblioteca. El concurs 
està adreçat a nens i nenes de 
primària, de 7 a 11 anys, que 
tinguin moltes ganes de llegir. 
Les inscripcions ja es poden fer 
a l’Àrea Infantil de la Biblioteca 
Mont-Àgora.

Tatanka organitza la 
5a Jornada del Dia dels Animals 
VILANOVA DEL CAMÍ

El proper diumenge 9 d’octubre 
l’associació Tatanka celebrarà la 

5a Jornada del Dia dels Animals. 
L’espai escollit tornarà a ser Can 
Papasseit, a Vilanova del Camí, 
amb organització de l’associació 
Tatanka i la col·laboració de l’Ajun-
tament vilanoví.

La programació és variada i 
per a tots els públics i gustos. En 
aquesta ocasió es tornarà a comp-
tar amb estands permanents 
d’Adoptagats, Husse, Gats Iguala-
da, Olescan Ódena, Training Dog i 
l’associació Tatanka. Un altre ser-
vei que en les darreres jornades 
ha tingut molt bona acollida és la 

guarderia peluda: els propietaris 
poden deixar la seva mascota amb 
els voluntaris de Tatanka mentre 
gaudeixen de les xerrades organit-
zades dins el recinte.

Tots els actes són gratuïts i 
s’habilitarà un punt de recollida 
de mantes i altres materials per als 
refugis.

Per a les nostres mascotes i to-
tes les persones assistents hi haurà 
un seguit d’activitats:

D’11.30 a 13 h, classes d’obe-
diència canina. Podem portar els 
nostres gossos per aprendre con-
juntament. A càrrec d’Agrapes.

De 13 a 13.30 h, xerrada: “Ac-
tuació i drets dels animals”. Ens 

posarem al corrent de les lleis dels 
animals, com actuar en cas de mal-
tractament i actuació de la policia. 
A càrrec de la unitat regional de 
medi ambient de la regió policial 
central.

De 16 a 17 h, reiki per als ani-
mals. A càrrec dels mestres de reiki 
Maria del Valle, Teresa Laserna i 
David Gil.

De 17 a 18 h, xerrada i taula 
rodona: “El món dels gats i el seu 
comportament”. A càrrec de l’auxi-
liar veterinària Judit Santacruz.

De 18 a 19 h, tallers en família 
i la nostra mascota. Pintem cares. 
A càrrec dels monitors de Tatanka.

Aquest dissbte, Fira-Mercat d’Igualada Nord
IGUALADA

L’Associació Nou Centre d’Igua-
lada organitza una nova edició 

de fira-mercat que agafa el relleu 
i l’empenta de la passada Fira de 
Primavera i que vol tornar a ser 
una activitat comercial i d’oci de 
referència a l’àrea nord d’Igualada.

Estarà ubicada a l’avinguda 
Barcelona, al tram entre el carrer 
Piera i la carretera de Manresa, 
davant mateix de l’església de la 
Sagrada Família. A partir de les 
9.00 h, i durant tot el matí, comp-

tarà amb la presència establiments 
de la zona i de parades d’artesans 
vinguts d’altres indrets.

Un matí de fira i festiu en famí-
lia amb actuacions musicals en di-
recte, d’11.00 a 11.45 h i de 12.15 
a 13.30 h, a càrrec del Duet U&I, 
inflables gegants per a la quitxalla 
i una cercavila de la mà del grup 
Mal Llamp que recorrerà els barris 
de Set Camins, el Poble Sec i Les 
Comes.

A més, qui ho desitgi pot par-
ticipar a l’exposició de fotografies 

antigues del Poble Sec portant una 
o dues fotografia d’Igualada o de 
la comarca de l’Anoia, que s’ex-
posaran juntament amb totes les 
altres instantànies de la mostra. 
Entre els participants es sortejaran 
cinc premis de cinquanta euros ca-
dascun. Els punt de recollida de les 
fotografies són: Anoiafoto Estudi, 
c/ Masquefa, 16 loc.2; Color plus, c/ 
Piera, 15, loc.2; Prisma fotografia, 
c/ Pierola, 9.

ESPORTS
Plaça del Pilar, 2 · 08700 IGUALADA
Tel. 93 803 19 36 · Fax 93 803 04 38 

esportssalles@gmail.com
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Reunió informativa de la nova escola de 
teatre musical
CALAF

El divendres 7 d’octubre, comen-
çarà a caminar la primera Escola 

de Teatre Musical de Calaf, apadri-
nada per Daniel Anglès i organit-
zada per la centenària Associació 
del Casino. 

L’escola no té límit d’edat 
ja que es dirigeix tant a infants 
com a adults. Les inscripcions es 
poden fer a través del telèfon 
de l’entitat 938698377, o als te-
lèfons 679354218, 629433571 o 
676796754. També a través del 
correu electrònic uniocalafina@
hotmail.com.

Per als infants, les classes tin-
dran lloc els divendres entre les 
17.15 i les 19.00 hores. Pel que fa 
als adults, l’horari de les classes es 
convindran entre les dues parts. 
Aquesta i tota la informació refe-
rent a l’escola es donarà a conèixer 
durant la reunió informativa tin-
drà lloc demà 30 de setembre a la 

Unió Calafina, a l’avinguda de la 
pau n. 30 de Calaf. Aquesta reunió 
informativa, que servirà per aclarir 
qualsevol tipus de dubte, comen-
çarà a les 20.00 hores. 

Quadre docent
Tots els professors d’aquesta 

escola estan vinculats el territori i 
han fet del teatre la seva professió. 
Són els següents:

Daniel Anglès: calafí de naixe-
ment, actor i director de musicals, 
el darrer que ha dirigit ha estat 
“RENT”. Actualment ho compati-
bilitza com a director de l’Escola 
Aules de Barcelona. És el padrí de 
la nova Escola de Teatre Musical de 
Calaf i durant el curs oferirà dife-
rents seminaris.

Xavier Torra: calafí, llicenciat 
per l’ Institut de Teatre de Barce-
lona, forma part del Projecte Nisu 
i ‘Hamlet” és un dels seus últims 
treballs com actor més valorat.

Elisabet Paulet: manresana, la 
seva formació teatral en l’apartat 
de cant, dramatúrgia i ball ha tin-
gut lloc a l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic Eòlia i també a l’Escola 
Aules de Barcelona, així com a Kur-
saal i a Manresa Teatre Música.

Isabel Gallego: filla dels Prats 
de Rei, la seva formació és a l’Esco-
la Memory de Barcelona, d’Angels 
Gonyalons. Entre les seves inter-
pretacions destaquen la seva com 
a actriu protagonista de “Germans 
de Sang”. Actualment és la solista 
del Grup “Vent Endins”.

Carme Sala: calafina, amb una 
llarga experiència com a directora 
de teatre. Les seves obres sempre 
atrauen una gran quantitat de pú-
blic. Entre les més reconegudes ha 
dirigit “Germans de Sang”, “Dotze 
homes sense pietat”, i “L’Enemic 
del Poble”.

El Saló de Nuvis i Festes, NUVIS FEST, 
se celebrarà a l’Escorxador
Un total de 68 expositors ja han contractat un espai
IGUALADA

El Saló de Nuvis i Festes, 
NUVIS FEST, que enguany 

estrena nom i ubicació, ja 
té ple el recinte un mes 
abans que se celebri l’esde-
veniment. Concretament, 
han contractat un estand 
un total de 68 marques i/o 
establiments;, 28 d’Iguala-
da (41%), 7 de la resta de la 
comarca (10%) i 33 d’arreu 
de Catalunya (49%). El saló, que se 
celebrarà a l’edifici modernista de 
l’Escorxador els dies 22 i 23 d’oc-
tubre, omplirà la nau central, dues 
naus laterals i els jardins.

Conscients de l’evolució dels ca-
saments, del naixement de nous 
formats i del gran pes que els esde-
veniments estan prenent en l’àmbit 
empresarial i personal, l’organitza-
ció va adaptar el tradicional nom 
de “Saló de Nuvis” en “Nuvis Fest”, 
un nom nou que vol reflectir la re-
alitat dels casaments i celebracions, 
que prenen més sentit sota la de-

nominació de festa. En aquest sen-
tit, el certamen acollirà expositors 
que ofereixen serveis de sempre, 
com restaurants, fotografia, joieria 
o viatges de nuvis, fins a altres més 
innovadors com food trucks, paint-
ball per a comiats de solters, wed-
ding planners, vídeos amb drons o 
càterings només d’ostres.

Seguint la tendència del sector 
i com a reclam de públic, el saló 
prendrà forma d’una gran festa, 
tant pel que fa a la decoració i am-
bientació com pels continguts, ja 
que s’oferiran concerts en directe, 
degustació de còctels, tallers infan-

tils, inflables, jocs de paint-
ball, passejades en ruc... A 
més de diversos food trucks 
instal·lats als jardins i especi-
alitzats en productes tan ori-
ginals com crispetes, còctels 
o cupcakes.

No hi faltarà la 
passarel·la de models

La passarel·la de models 
també torna amb força al 

Nuvis Fest. Enguany, l’organització 
ha fet el càsting online, al qual s’hi 
han presentat prop de 50 perso-
nes, de les quals se’n seleccionaran 
25. Dissabte, a les 7 de la tarda, 
tindrà lloc la desfilada de moda 
per a adults i diumenge, a les 12 
del migdia, es farà la de nens i ne-
nes. 

Nuvis Fest està organitzat per 
Fira d’Igualada i compta amb el 
suport de l’Ajuntament d’Iguala-
da. Enguany celebrarà la seva 16a 
edició i espera acollir més de 4.000 
visitants. 

Formació sobre aplicació de 
productes fitosanitaris
PIERA

Aquest mes d’octubre es posa en 
marxa un curs bàsic d’aplicació 

i manipulació de productes fitosa-
nitaris.

Aquesta formació, que ofe-
reix el Centre de Serveis La Bòbila, 
s’oferirà en cinc sessions de tarda 
que començaran el dilluns 24 d’oc-
tubre i finalitzaran el divendres 28 
del mateix mes. L’horari del curs 
serà de 15 a 20 h i l’impartiran Ber-
nat Gurt i Fina Codina a la Nau de 

la Brigada. 
Es tracta d’un curs homolo-

gat per la Generalitat de Catalu-
nya que té un cost de 64,50 euros. 
Aquesta quantitat inclou la forma-
ció, el material imprès, la taxa de 
l’examen i l’homologació del curs. 
Les persones interessades en for-
malitzar la inscripció cal que s’adre-
cin al Centre de Serveis La Bòbila. 
Les places són limitades a un mà-
xim de 25 alumnes.

Tallers de formació d’e-biblio 
Catalunya a Mont-Àgora
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Amb motiu de la creixent 
demanda del recurs digital 

e-biblio Catalunya de préstec gra-
tuït de llibres electrònics, la Bibli-
oteca Mont-Àgora posa en marxa 
uns tallers de formació dedicats 
a conèixer les possibilitats que 
ofereix el recurs per poder llegir 
amb la tauleta o l’eBook. Conèi-
xer quines modalitats de lectura 
ofereix, aprendre a fer els tràmits 
de consulta del catàleg, préstec, 
reserves, devolucions anticipades, 
descàrregues, lectura, com utilit-
zar l’aplicació per marcar, posar 
notes... són alguns dels objectius 
del taller. 

El servei de préstec gratuït de 
llibres electrònics està promogut pel 
Ministeri d’Educació, Cultura i Es-
port amb la col·laboració del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de Barce-
lona i l’Ajuntament de Barcelona. Es 
va posar en marxa l’any passat i està 

adreçat als usuaris que tenen carnet 
de qualsevol biblioteca pública de 
Catalunya. Compta amb una col·lec-
ció de més de 2.000 títols d’obres de 
ficció i no ficció de diferents gène-
res i temàtiques, amb fons en català 
i castellà, i per a públic adult, així 
com infantil i juvenil. Aquest fons 
complementa al que ja ofereixen 
en format físic les biblioteques pú-
bliques als seus usuaris. Amb eBiblio 
Catalunya, es pot accedir als contin-
guts digitals a través de diferents 
dispositius: ordinadors personals, 
lectors de llibres electrònics, taule-
tes o telèfons intel·ligents. Es tracta 
d’una modalitat més de lectura que 
ens facilita tenir diversos volums en 
un sol dispositiu, gratuït, fàcil de 
transportar i poc pesat. Les sessions 
tindran lloc els dilluns dies 10 i 17 
d’octubre a les 6 de la tarda i estan 
adreçades a tot tipus de públic. Els 
interessats han de fer la inscripció 
gratuïta a la Biblioteca Mont-Àgora. 
Les places són limitades.

Fisioteràpia obstètrica a 
Senegal
CAPELLADES

L’Anna Ramos, veïna de Capella-
des, forma part d’un projecte 

de fisioteràpia obstètrica en països 
subdesenvolupats, on és de vital 
importància actuar a causa de la 
mortalitat materna que hi ha en 
aquests indrets.

Amb motiu del proper viatge, 
que es farà al mes al novembre, 
s’està fent una campanya de reco-
llida de material mèdic. Per aquest 
motiu es demana la col·laboració 
dels capelladins i anoiencs com-
prant material a les farmàcies del 
poble.

Diumenge, I Festa del Bosch a Vallespinosa 
PONTILS

El nucli de Vallespinosa, perta-
nyent al terme municipal de 

Pontils (Conca de Barberà), cele-
brarà diumenge vinent, dia 9 octu-
bre, la I Festa del Bosc, amb el pro-
grama d’activitats següent:

A 2/4 de 10 del matí esmor-
zar popular a càrrec dels Amics de 
Sant Magí de la Brufaganya i el 
seu entorn.

A les 10 inici del mercat de pro-
ductors i artesans de proximitat.

A les 11, exhibició de pastura 
amb gos d’atura a càrrec del pas-

tor Hilario Novillo.
A 2/4 d’1 del migdia, concurs 

de bitlles catalanes a càrrec del 
Club de Bitlles Igualada.

A 2/4 de 2 balls populars ca-
talans a càrrec d’Anna Roca i Fina 
Malet.

A les 2 dinar popular, menú 
amb productes de la terra, (12 eu-
ros).

A les 3 de la tarda, taller “L’ela-
boració de la llana” a càrrec de la 
cooperativa l’Aresta.

A 2/4 de 5, taller de ceràmica a 
càrrec del grup Pastafang.

A les 6 de la tarda, xerrada in-
formativa “Actuació dels ADF’s en 
cas d’incendi a càrrec del Cos de 
Bombers.

Durant tot el matí mostra de 
l’ofici de terrissaire i demostració 
de bitlles catalanes.

Durant tot el dia, exhibició de 
tall amb motoserra per Carving 
Team, i demostració d’arrossega-
ment de troncs amb cavall i mula.

Dinar popular: heu de reservar 
el dinar al correu electrònic festa-
bosc@gmail.com o bé al telèfon 
618 88 8201

Reunió informativa per presentar el protocol 
d’acollida per a les persones refugiades
CAPELLADES

Demà divendres 7 d’octubre, a 
les 7 de la tarda i al Saló Rosa, 

la coordinadora de Creu Roja a 
l’Anoia, Sílvia Grados, presentarà 
el protocol comarcal d’acollida 
per a persones refugiades.

A Capellades s’ha creat una 
comissió per a gestionar la recep-
ció a les persones que vinguin a la 
vila, però es treballa de manera 
coordinada amb Creu Roja Ano-
ia, que és l’entitat que coordina 
l’acollida a les persones refugia-

des que puguin venir a casa nos-
tra.

La reunió és oberta a totes 
les persones interessades a donar 
suport en el projecte d’acollida a 
les persones refugiades.

Curs sobre els errors de 
redacció més habituals en 
llengua catalana

IGUALADA

L’Associació Promotora de la 
Llengua Catalana – APLEC, orga-

nitza un curs sobre els errors de 
redacció més habituals en llengua 
catalana, adreçat a les persones 
que per motius acadèmics, profes-
sionals o de lleure vulguin potenci-
ar l’expressió escrita, així com a les 
persones que vulguin obtenir els 

Certificats de suficiència o de nivell 
superior de català.

El curs es farà els dissabtes des 
del 8 d’octubre i fins al 18 de març, 
de 2/4 d’11 del matí a 2/4 d’1 del 
migdia.

El preu és de 35 euros amb 
descompte per als socis de l’APLEC.

Més informació i inscripcions: 
aplecaplec@gmail.com
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L’amistat centrarà l’exposició del Cau Jove 
de la Pobla de Claramunt

L’amistat serà el tema que tracta-
rà l’exposició del Cau Jove de la 

Pobla de Claramunt, que es podrà 
veure des de mitjan d’octubre i fins 
al mes de març. Aquesta mostra 
està inclosa dins de la programació 
de tardor-hivern que organitza la 
regidoria de Joventut per als joves 
del municipi.

La mostra recollirà imatges, 
una historieta amb el títol “El bit-
llet de 50 euros” i una sèrie de 
preguntes perquè els joves refle-
xionin sobre l’amistat. L’exposició 
es podrà veure a la Sala Polivalent 
de dilluns a divendres, de 3 de la 
tarda a 2/4 de 9 del vespre, i els 
dissabtes, de 2/4 de 5 de la tarda a 
2/4 de 9 del vespre.

A més d’aquesta proposta, 
dins de la programació s’inclo-

uen tallers de cuina, de manua-
litats, activitats festives, sortides 
i un campionat de Fifa 17-Play 4. 
De tallers de cuina n’hi haurà un 
de pizzes, el 20 d’octubre; un de 
Cupcakes, el 17 de novembre, i 
un de galetes nadalenques, el 15 
de desembre. Els tallers es faran 
de les 6 de la tarda a les 8 del ves-
pre a l’equipament juvenil i seran 
gratuïts.

De sessions de manualitats 
se n’ha programat una per con-
feccionar una llibreta d’apunts 
original, el 6 d’octubre; una d’es-
palmatòries de Halloween, el 3 
de novembre, i una de postals 
i decoracions nadalenques, del 
12 al 23 de desembre. Aquestes 
propostes tindran lloc de les 6 
de la tarda a les 8 del vespre al 

Cau Jove i seran gratuïtes, prèvia 
inscripció. 

Quant a les activitats festives, 
el 31 d’octubre es posarà una pa-
rada de venda de castanyes a la 
plaça de l’Ajuntament, de 4 de la 
tarda a 2/4 de 9 del vespre. El 23 
de desembre els joves podran fer 
cagar el tió i el 30 de desembre 
podran participar a la festa de cap 
d’any. 

Les sortides programades seran 
el 6 de novembre a Port Aventura 
amb motiu de Halloween i el 18 
de desembre per participar al pro-
grama en directe de La Marató de 
TV3. Per realitzar les dues sortides 
caldrà un mínim de vint inscrits en 
cada una.

I durant les vacances de Nadal, 
a partir del 19 de desembre, es ju-
garà el campionat de Fifa 17-Play 
4. Les inscripcions es podran fer de 
l’1 al 15 de desembre al Cau Jove 
i el preu per participar-hi serà d’1 
euro. També és previst que la re-
gidoria de Joventut organitzi una 
recollida de joguines per a Creu 
Roja.

Una quarantena de nens participen al Concurs 
de Pintura Ràpida Infantil de la Pobla 

Una quarantena de nens i nenes, 
d’entre 3 i 11 anys, van par-

ticipar dissabte passat al Concurs 
de Pintura Ràpida Infantil “Premi 
Gumersind Bisbal”. L’activitat va 
arribar a la 33a edició i la va orga-
nitzar la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament, dins de la programa-
ció de les Festes Culturals.

El concurs va començar a les 5 
de la tarda a la plaça de l’Ajunta-
ment. Hi van participar 41 nenes i 
nenes, distribuïts en cinc categori-
es: de 3 a 4 anys, de 5 a 6 anys, de 

7 a 8 anys, de 9 a 10 anys i d’11 a 
12 anys. A la primera, es van ins-
criure 9 participants; a la segona, 
15; a la tercera, 8; a la quarta, 7, 
i a la cinquena, 2. Enguany, com 
a novetat, es va afegir una cate-
goria.

Els tres primers classificats de 
cada grup van ser: Edgar González, 
Berta Granados i Dani Ortega, 1a 
categoria; Jordi Ortega, Estela Ba-
tet i Judit Cividanes, 2a categoria; 
Anna Jové, Carla Peregrina i Cristi-
na Costa, 3a categoria; Mireia Ro-

dríguez, Mariona Gallardo i Marta 
González, 4a categoria, i Estel Ro-
dríguez i Elena Cristina Pivniceru, 
5a categoria. 

El lliurament de medalles va 
anar a càrrec de l’alcalde, Santi 
Broch; de la regidora de Cultura, 
Esther Touriñán, i d’altres regidors 
del Consistori. Després de donar 
a conèixer els guanyadors, es va 
sortejar una bicicleta, obsequi de 
l’Ajuntament, que li va tocar a la 
Marta González. Tots els nens i ne-
nes van ser obsequiats amb una 
bossa de llaminadures.

Mentre el jurat deliberava, la 
quitxalla va berenar. El jurat va 
estar format per Marta Royo, en 
representació de l’escola Maria Bo-
rés; Eulàlia Gibert, Rosa Sabaté i 
Leonor García. 

Els nens i nenes van anar a pin-
tar a diversos llocs del municipi: al 
parc de Sant Galderic, 1a catego-
ria; a la plaça de la Mare de Déu 
de la Llet, 2a categoria; al Campa-
nar Vell, 3a categoria i a la plaça 
de les Tres Fonts, 4a i 5a categoria. 
Els dibuixos participants es podran 
veure fins demà divendres dia 7 a 
la Biblioteca Municipal Mn. Cinto 
Verdaguer, de 5 de la tarda a 8 del 
vespre. 

Maria Gregori presenta “Fins als límits” 
a la Municipal d’Igualada

Maria Gregori, la guanyadora 
del Premi Ciutat d’Igualada de 

Fotografia Procopi Llucià de l’edi-
ció 2015, presentarà demà diven-

dres 7 d’octubre, a les 19.30 hores, 
l’exposició “Fins als límits”.  

“Fins als Límits” és un conjunt 
de díptics, units per un relat sug-
geridor, que ens convida a alen-
tir la mirada per fixar-nos en les 
persones i les empremtes que van 
deixant. Cada imatge té una enti-
tat d’obra única, i el conjunt té la 
capacitat de formar un relat, que 
interpretarà, el propi lector, segons 
les seves vivències.

Aquesta exposició estarà ubi-
cada a la Sala Municipal d’Exposi-
cions d’Igualada i es podrà visitar 
del 7 al 23 d’octubre. 

TAULELL D’EXPOSICIONS
■ A l’espai d’art i tallers Artèria d’Igualada, “Símbols”, gravats de Lour-
des Figuera. Fins al 16 d’octubre. 
■ Al Teatre de l’Aurora d’Igualada, #TotsSomLaCultural, recull de porta-
des de la Cultural, l’agenda alternativa d’Igualada. Fins al desembre.
■ Al Punt dels lectors de la Biblioteca Central d’Igualada, Bolets”, obres 
a l’oli i pasta de paper de Pilar López Expósito. Fins al 4 de novembre.
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, “Vizcarra: 25 anys de 
caricatures”. Obres de Joan Vizcarra per a publicacions com El Periódico 
o El Jueves. Fins al 15 d’octubre.
■ A la Sala d’Exposicions de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps 
d’Igualada, “De l’escola al món professional”, projectes de l’alumnat 
d’artesania en cuir en col·laboració amb professionals. Fins al dia 19 
d’octubre.
■ A l’espai Portal del Llevador (Igualada), selecció de treballs presentats 
al IV Certamen de pintura Mútua Igualadina. Fins al 15 d’octubre. 
■ Als locals de la Parròquia de Santa Maria d’Igualada, exposició solidà-
ria de Mans Unides d’Igualada, amb productes de països del tercer món 
i manualitats. Fins al 16 d’octubre. 
■ A l’Espai Cultural de Cal Batista, als Hostalets de Pierola, exposició so-
bre l’obra de l’il·lustrador Jaume Esteve. Fins diumenge.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “Fins als límits”, foto-
grafies de Maria Gregori i Gubern, Primer Premi Ciutat d’Igualada de 
Fotografia Procopi Llucià 2015. Del 7 al 23 d’octubre. (S’inaugura demà, 
a les 19.30 h).
■ A la Biblioteca Central d’Igualada, fotografies de l’European Balloon 
Festival. Del 8 al 26 d’octubre. 
■ A la Sala d’Exposicions de l’Espai de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, “A dues veus”: exposició 
fotogràfica de Voluntariat per la Llengua. Fins al 15 d’octubre.
■ A la Biblioteca de Piera, exposició “Roques i minerals” de Pere Ferrer. 
Del 6 al 29 d’octubre. (S’inaugura avui dijous, a les 18 h).
■ A la Sala Polivalent del Cau Jove de la Pobla de Claramunt, expojove: 
L’amistat. Fins al mes de març.
■ A la Biblioteca Municipal Mn. Cinto Verdaguer de la Pobla de Clara-
munt, exposició d’obres participants al 33è Concurs de Pintura Ràpida 
Infantil “Premi Gumersind Bisbal”. Fins demà divendres, de 5 a 8 de la 
tarda. 

IV Certamen de Pintura 
Mútua Igualadina

IGUALADA

Divendres passat es va inau-
gurar l’exposició de les obres 

presentades al Certamen de Pin-
tura Mútua Igualadina 2016, amb 
la presència de Marc Castells, 
alcalde d’Igualada; Pere Esquer-
ra, president de Mútua Iguala-
dina, diversos membres de la 
junta directiva de la mutualitat, 
membres del jurat, patrocinadors, 
artistes i també d’artistes que 
ompliren de gom a gom la Sala 
Portal del Llevador.

Amb la finalitat d’impulsar, un 
any més, l’activitat cultural i artís-
tica de l’Anoia, Mútua Igualadina 
va convocar aquest certamen obert 
a totes les persones majors de 18 
anys de la comarca.

Enguany, la participació obtin-
guda ha estat de 29 obres, en ge-
neral d’un nivell molt alt.

El jurat estava format per Cris-
tina Balcells, llicenciada en Belles 
Arts; Carmel·la Planell, historiadora 
i fotògrafa; Ramon Enrich, pintor, i 
Ramon Campos i Salvador Balcells, 
membres de la Junta Directiva de 
Mútua Igualadina.

Els 6 premis seleccionats han 
estat:

- 1r premi de 800 euros (obse-
qui de Mips, Fundació Privada ) a 

Núria Riba Bosch per la seva obra 
“Fent pinya”.

- 2n premi de 400 euros (obse-
qui de Mútua Igualadina) a Lídia 
Guash Rodríguez per “Caos”.

- 3r premi de 200 euros (obse-
qui de Mips, Fundació Privada ) a 
Josep Millas Chia per “Fraga”.

- 1r accèssit de 100 euros en 
material de pintura (obsequi de 
Drogueria Riba) a Pere Noguera 
Claramunt per “El pas del temps”.

- 2n accèssit de 100 euros en 
material de pintura (obsequi de Pèl 
& Ploma) a Xavier Gabriel Puiggròs 
per “La mare”.

- 3r accèssit de 100 euros en 
material de pintura (obsequi de 
pintures Ralli) a. Lluís Amat Tor-
rents per “ La Llacuna”.

- Premi especial del jurat a Jor-
di Andreu Palau per la seva dedica-
ció i esforç en superar-se. 

Com cada any, de l’obra gua-
nyadora “Fent pinya”, que queda 
en propietat de la Mútua, se’n farà 
una sèrie limitada de 150 reproduc-
cions. Totes elles seran signades per 
l’artista Núria Riba Bosch i es repar-
tiran als associats de Mútua Iguala-
dina com a obsequi de Nadal. 

L’exposició es podrà veure fins 
al dia 15 d’octubre a la sala Portal 
del Llevador.


