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Dijous de la setmana 
vinent Igualada acollirà 
el final d’etapa de la 
Volta a Catalunya de 
ciclisme 
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Primers actes del 
30è aniversari dels 
gegants de Masquefa

Pàg. 23

L’espectacle «Entre 
Jazmines y Rosas», a 
l’església de Sant Genís

Pàg. 20

Els Moixiganguers 
presentaran el nou 
local amb una festa i 
diada castellera

Pàg. 27

Dilluns a Les Comes 
Cantata escolar 
«Bruixes»

Pàg. 23

Concert del cor 
Giovinetto, finalista del 
programa Oh Happy 
Day 2016

Pàg. 27

Al Teatre de l’Aurora 
“Mambo”, una 
absurda comèdia negra 
sobre l’amor

Pàg. 20

Can Papasseit 
desplegarà la catifa 
vermella per la gala de 
lliurament dels premis 
del Rewind Festival

Pàg. 47

23a Cursa Popular de 
Vilanova del Camí

Pàg. 35

Gran Plantada per lluitar contra la intolerància

La iniciativa La Gran Plantada impulsada de la Xarxa per la Inclusió, formada per l’Ajuntament i diferents entitats i serveis locals, va cloure el progra-
ma que s’ha desenvolupat al llarg de dues jornades. La festa de dissabte que va consistir en llençar unes llavors per a la naixença de nous arbres, 

venia a ser el simbolisme de plantar cara a la intolerància i donar pas a valors positius per a la societat.   Pàg. 7

El Mercat Figueter, tot un 
jorn d’activitats a Capellades

Les activitats culturals, comercials, musicals, infantils i festives es van 
donar la mà, diumenge, al llarg de la jornada del Mercat Figueter. Les 

entitats i comerços locals van exhibir-se en una lluïda fira i les actuacions 
es van anar succeint pels carrers i places de la vila. El tradicional concurs 
de pintura ràpida Joan Campoy enguany es va fer dissabte, sent-ne ja la 
30a edició.   Pàg. 17

Visita territorial de la 
consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació

Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació de la Generalitat de Catalunya va ser divendres a la comarca 

de l’Anoia per conèixer de primera mà les necessitats del territori. Serret 
va ser a Igualada, on després de signar al llibre d’Honor de la Ciutat va 
visitar l’oficina del DARP; seguidament va visitar el pantà de Sant Martí 
de Tous, va anar a Castellolí i també a Sant Martí de Sesgueioles.   Pàg. 19

L’Ajuntament d’Igualada tanca el 
pressupost municipal de l’exercici 
2016 amb tots els indicadors en 
positiu i redueix l’endeutament Pàg. 5
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Avui dijous, dia 16 de març: 
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Memòria dels serveis prestats pel Benestar 
Social i Atenció a la Ciutadania

IGUALADA

El departament de Benestar Soci-
al i Atenció a la Ciutadania del 

Consell Comarcal de l’Anoia ha 
presentat la memòria de l’exerci-
ci 2016 als regidors i regidores de 
la comarca. El 28 de febrer es va 
fer una primera trobada a la seu 
del Consell Comarcal a Igualada, 
i el 2 de març es va dur a terme 
una segona a Copons, adreçada 
als regidors/es dels ajuntaments de 
l’Alta Anoia.

Segons les dades presentades, 
la Unitat de Serveis socials ha de-
tectat aquest 2016 una tendència 
a l’alça en el nombre de persones 
ateses (més de 19.500), amb un 
augment significatiu en les proble-
màtiques familiars (37% del total), 
per àmbits, les problemàtiques més 
nombroses són les econòmiques, 
les laborals i les d’habitatge. Tots 
els ajuts d’urgència social, s’han 
destinat a la cobertura de necessi-
tats bàsiques. El Servei d’Ajuda a 

domicili ha augmentat el nombre 
d’hores d’atenció i el nombre de 
persones ateses.

Pel que fa a la Unitat d’In-
fància, la implantació del Servei 
d’integració de família extensa ha 
augmentat la periodicitat de se-
guiment a les famílies. L’acolliment 
en família extensa segueix sent la 
mesura de protecció més freqüent 
a l’Anoia, seguida de l’acolliment 
en serveis residencials.

La Unitat de Gent gran i disca-
pacitats ha registrat un augment 
de casos progressius de depen-
dència, per l’obertura del grau I. 
Des de la implantació de l’Equip 
d’atenció a la vellesa de l’Anoia, 
que ha atès 83 persones aquest 
2016, hi ha una tendència a l’alça 
en la detecció de casos de maltrac-
taments. La Unitat segueix apos-
tant pel Consell de la Gent gran de 
l’Anoia, òrgan de consulta, partici-
pació i dinamització, i per la cam-
panya “Tracta’m bé”.

La Unitat de ciutadania i con-
vivència manté el nombre de per-
sones ateses pel Servei d’acollida 
i ha incorporat sis cursos de co-
neixements laborals a la formació 
del circuit d’acollida i dos de pre-
paració per a la tramitació de la 
nacionalitat espanyola. El servei 
de traducció ha augmentat les ac-
tuacions i el de mediació ha man-
tingut els casos atesos. L’any 2016 
s’han continuat promovent accions 
de prevenció i sensibilització en el 
marc de la promoció de la cohesió 
social i la convivència en els centres 
educatius de la comarca.

I a la Unitat d’igualtat i inclu-
sió, el Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD) ha incrementat 
les atencions en els serveis gratu-
ïts d’assessoraments socioeducatiu 
i jurídic i d’atenció psicològica i, 
ha mantingut i consolidat els tres 
espais d’atenció grupal. El Servei 
d’Atenció Psicològica per a Homes 
ha realitzat 111 intervencions du-
rant el 2016, i el servei d’Atenció 
a adolescents en situació de risc ha 
treballat la prevenció i l’abordatge 
de les addiccions i dels consums de 
drogues des de diferents vessants. 
L’entitat Nou quitxalles va posar a 
disposició del Consell Comarcal, a 
través d’un conveni, 4 pisos assis-
tits per tal d’oferir habitatge a jo-
ves en risc d’exclusió, tots els quals 
han estat ocupats durant el 2016, 
i s’han produït dues altes del pro-
grama per emancipació.

16 alumnes aprenen a 
desmuntar mites sobre el 
màrqueting 

VILANOVA DEL CAMÍ

Dilluns passat, Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament de Vila-

nova del Camí va iniciar el segon 
curs de formació dels deu que ha 
programat per aquest any 2017.

16 persones participen en el 
curs Fem màrqueting sense pres-
supost: Qui em compra i per què? 
amb l’objectiu d’aprendre a des-
muntar mites sobre el màrqueting. 
Durant 10 hores, descobriran com 
fer una anàlisi profunda sobre qui 
els compra, per què ho fa, què és 
el què realment està comprant, 
quina és la competència i quines 
amenaces presenta el mercat. 

Lluís Solé Ventura expert en 
Màrqueting Estratègic i Custo-
mer Intelligence és qui imparteix 
aquest curs que s’adreça a empre-
ses emprenedores i petites empre-
ses sense departament de màrque-
ting però amb ganes d’orientar-se 
al mercat.

El curs, que es fa al Centre d’In-
novació Anoia, està organitzat per 
Promoció Econòmica, amb el su-
port de la Diputació de  Barcelona 
i la Generalitzat de Catalunya dins 
el programa Catalunya Emprèn 
amb el finançament del Fons Social 
Europeu. 

Una exposició convida a 
gaudir del bon temps a la 
Biblioteca
VILANOVA DEL CAMÍ

La Biblioteca de Vilanova del 
Camí s’ha avançat a la prima-

vera amb una exposició sobre el 
bon temps. Llibres de jardineria i 
horticultura, com decorar amb les 
flors, quan plantar-les, de quina 
manera s’ha de tenir cura d’elles... 
També hi trobareu guies d’excur-
sions i sortides. Un dels llibres que 

podem consultar o agafar en prés-
tec i que forma part de l’exposi-
ció és 30 excursions per a nois i 
noies, que recull sortides per fer en 
família. Un altra proposta són les 
excursions per la comarca amb el 
llibre Rutes pels boscos més vells. 
Els llibres i guies estaran exposats 
una parell de setmanes a la sala 
d’adults. 

Assemblea general del Consell de la gent gran de l’Anoia
A la trobada es va presentar la proposta de 
pla de treball per a aquest 2017

IGUALADA

El Consell de la gent gran de 
l’Anoia va celebrar dijous 2 

de març la seva vuitena assem-
blea a la seu del Consell comar-
cal de l’Anoia, a la plaça de Sant 
Miquel d’Igualada. La trobada va 
començar amb la benvinguda del 
president del Consell de la gent 
gran, i del Consell comarcal, Xavi-
er Boquete, que va explicar als 
assistents les obres que s’estan 
duent a terme a la seu, amb l’ob-
jectiu de trobar nous espais per 

ubicar els diferents professionals 
i serveis. 

La secretària del Consell de la 
gent gran, Carla Casas, va recordar 
els avantatges que comporta par-
ticipar en aquest òrgan i va ratifi-
car els delegats i substituts de les 
entitats que en formen part i les 
persones que hi són a títol personal. 
Casas també va presentar la propos-
ta de pla de treball del Consell per a 
aquest 2017.

El vicepresident, Enric Sen-
serrich, va parlar de la memòria 
del Consell de la gent gran i dels 
objectius vigents de formació i in-
formació, contribució a la promo-
ció d’hàbits saludables de la gent 
gran de la comarca, promoció del 
Consell de la Gent Gran de l’Anoia 
com a òrgan de participació i faci-
litació de l’associacionisme. Entre 
els punts tractats es va parlar de la 

necessitat de realitzar formacions 
concretes i de curta durada, i visites 
d’interès per la gent gran com han 
estat la visita al 4DHealth o el cen-
tre de dia Montserrat; i, sobretot, 
el desenvolupament de la campa-
nya “Tracta’m bé” de prevenció de 
situacions de maltractaments que 
fomenta els bons tractes a les per-
sones grans.

A banda de consellers comarcals 
i alcaldes, regidors i tècnics d’ajun-
taments de la comarca van partici-
par a l’assemblea representants de 
l’Esplai de gent gran de Calaf, Gent 
Gran Montserrat Park, Fundació Pri-
vada Àuria, Dones de les Tardes dels 
Dimecres, Associació de Gent Gran 
d’Igualada, Casal d’Avis d’Òdena, 
Associació de Gent Gran del Bruc, 
Associació de Gent Gran de Vallbo-
na d’Anoia i de la Federació de Jubi-
lats i Pensionistes de CCOO.

Nou secretari general de CCOO Baix 
Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf
L’única candidatura encapçala-

da per en Josep Maria Rome-
ro Velarde, actual secretari d’or-
ganització i recursos de CCOO de 
Catalunya i persona vinculada al 
Baix Llobregat, va ser elegit secre-
tari general de CCOO del Baix Llo-
bregat Alt Penedès, Anoia Garraf, 
amb un 89% de suport. 

Josep Maria Romero, 43 anys 
veí de Sant Joan Despí diplomat 
en graduat social i estudis en psi-
cologia social, tècnic d’orientació i 
inserció laboral, ha desenvolupat 
diferents tasques i responsabilitats 

de CCOO. Entre elles la secretaria 
de formació sindical i cultura du-
rant el 2008 al 2012 i la secretaria 
d’organització i recursos del 2012 
a 2017 amb el lideratge al sindicat 
de Joan Carles Gallego. 

El 2n congrés es va caracterit-
zar per un fort consens intern, 
destacant l’elecció de la comissió 
executiva i el diferents òrgans de 
govern amb més del 88%.

En el discurs de cloenda, Rome-
ro va reivindicar el protagonisme 
del treball com a element determi-
nant en la nostra articulació social 
i política i la voluntat de continu-
ar construint espais de treball col-
lectiu amb plataformes i entitats 
reivindicant drets de ciutadania 
social. 
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L’Ajuntament d’Igualada tanca el pressupost 
municipal de l’exercici 2016 amb tots els 
indicadors en positiu
El consistori igualadí aconsegueix situar-se per primer cop per sota del 
llindar del 75% d’endeutament

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada va tan-
car l’exercici 2016 amb tots els 

indicadors econòmics en positiu 
per primer cop des que va entrar 
en vigor la nova Llei d’Estabilitat 
Pressupostària l’any 2012. Tal com 
va explicar ahir dimecres l’alcalde, 
Marc Castells, la tasca iniciada pel 
govern municipal ara fa cinc anys, 
“que tenia com a difícil objectiu 
retornar la salut financera al consis-
tori al mateix temps que es garanti-
en els serveis públics i s’impulsaven 
projectes estratègics per la ciutat, 
allò que denominem Bon Govern, 
avui ja podem afirmar que ha donat 
els seus fruits”.

Segons va apuntar la regidora 
d’Hisenda, Montse Duch, a final de 
l’any 2016 “es va assolir finalment la 
fita desitjada d’un d’endeutament 
inferior al 75%”. En aquests dotze 
mesos el consistori va rebaixar en 
4,3 milions d’euros el deute viu con-
solidat --que inclou l’Ajuntament, 
el Consorci Sociosanitari d’Igualada 
i les empreses municipals--, passant 
dels 44,4 milions als 40,1 milions. 
Això suposa que la corporació mu-
nicipal tanqui amb un endeutament 
del 74,8% sobre els seus ingressos 
liquidats i, havent rebaixat la xifra 
del 75%, es deslliuri de la tutela fi-
nancera estatal a què estan sotme-
sos aquells ajuntaments més endeu-
tats.

En aquest punt, l’alcalde agra-
eix la responsabilitat de tots els 
regidors i departaments de l’Ajun-
tament, que estan aplicant “estric-
tes criteris d’eficiència en la ges-
tió”. Apunta, però, que “malgrat 
avui puguem dir que l’Ajuntament 
d’Igualada ha recuperat la salut fi-
nancera, aquests principis de ges-
tió responsable no s’acaben aquí i 
aquests criteris segueixen vigents 
i són una prioritat per a aquest 
govern”. Castells va recordar, en 
aquesta línia, que “tot i que en els 
successius pressupostos hem hagut 

de destinar molts milions d’euros 
a retornar deute als bancs i pagar 
interessos, hem estat capaços d’as-
segurar els serveis públics, garantir 
el suport als ciutadans que més ho 
necessiten i impulsar projectes em-
blemàtics que fessin avançar la ciu-
tat”. Va posar com a exemple l’actu-
al pressupost 2017, que contempla 
5,7 milions en inversions per a la 
millora dels equipaments, l’entorn i 
l’espai públic i 4,4 milions per a les 
regidories de l’àmbit social, aquelles 
que vetllen de manera més directa 
pel benestar de les persones.

Duch va afegir que “no només 
l’endeutament, sinó també la res-
ta de semàfors que assenyalen la 
situació financera d’una institució 
s’han tancat en verd”. El resultat 
pressupostari ajustat, que indica la 
diferència entre ingressos i despe-
ses, s’ha tancat amb un superàvit de 
3,4 milions d’euros, una xifra gai-
rebé un 42% superior a la de l’any 
precedent. La ràtio d’estalvi net, és 
a dir, allò que queda un cop paga-
des totes les despeses i préstecs cor-
responents a un mateix any, va ser 
positiva en 4,1 milions d’euros, un 
8,7% dels recursos corrents, confir-
mant un cop més la tendència tam-
bé positiva dels exercicis anteriors. 
I la mateixa dinàmica es referma, 
finalment, pel que fa al romanent 
de tresoreria: si el 2010 aquest ha-
via estat d’1’7 milions d’euros nega-
tius, després de diferents exercicis 
sumant bons resultats, el 2016 es va 
tancar amb 2,4 milions d’euros posi-
tius. Montse Duch, però, va advertir 
que des del seu departament se se-
gueix amb molta atenció l’evolució 
creixent de la morositat, un aspecte 
que cal contemplar perquè cada fi-
nal d’any suposa que uns ingressos 
que s’havia previst incorporar, final-
ment no arribin a la tresoreria de 
l’Ajuntament i acabin restant del 
romanent.

Electes de l’Anoia omplen el 
Museu de la Pell en l’acte de 
presentació de l’AECAT

IGUALADA

L’Assemblea d’Electes de Cata-
lunya (AECAT) es va presen-

tar dimarts passat a l’Anoia, una 
comarca que ja té prop del 40% 
dels seus càrrecs electes registrats. 
La presentació d’aquesta inicia-
tiva promoguda per l’Associació 
de Municipis per la Independèn-
cia (AMI) es va fer al Museu de 
la Pell d’Igualada i va reunir uns 
120 càrrecs electes de l’Anoia i una 
trentena de representants d’en-
titats i col·lectius socials. En l’ac-
te, la presidenta de l’AMI, Neus 
Lloveras, va insistir que l’AECAT 
és, per ara, només un registre de 
càrrecs electes. En aquest sentit va 
demanar que es faci pedagogia 
de la seva funció a tots els electes, 
siguin o no independentistes. Si 
fos necessària la seva constitució 
en una excepcionalitat política, 
l’AECAT seria una eina de «defensa 
per part de tots els electes de les 
nostres institucions» amb la que 
s’haurien de sentir interpel·lats 
«tots els demòcrates».

Des del territori, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells (PDe-
CAT) ha demanat «unitat políti-
ca» per poder arribar fins al refe-
rèndum, malgrat els impediments 
de l’Estat espanyol. «Democràcia 
és un concepte que compra tot-
hom», va dir Castells, que va ani-
mar aquells electes inscrits a seguir 
treballant per ampliar el registre 
AECAT amb més diputats, alcaldes 
o regidors d’aquesta comarca de 
l’interior de Catalunya. L’alcalde 

de Sant Martí de Tous, David Al-
quézar (ERC) va afirmar que els 
electes catalans tenen el «mandat 
democràtic dels ciutadans» i que 
l’AECAT «no és partidista», sinó 
que és un «instrument més» per 
complir un mandat democràtic 
ciutadà. L’alcalde de Masquefa i 
president del Consell Comarcal de 
l’Anoia, Xavier Boquete (Demò-
crates) va assegurar que cal poder 
deixar enrere el debat de com fer 
el referèndum d’independència 
per «començar definitivament fer 
campanya del sí» i de confrontació 
d’idees polítiques. L’alcalde d’Ar-
gençola, Antoni Lloret (ICV-EUia) 
va deixar clar que en aquest debat 
ell actua més enllà de «ser el re-
presentant d’un partit». En aquest 
sentit ha apel·lat a escoltar la ciu-
tadania dels municipis on, com en 
el seu poble, hi ha molta gent que 
defensa una via independentista 
que cal canalitzar políticament.

Prèviament a la presentació de 
l’AECAT, la presidenta de l’AMI, 
Neus Lloveras, va ser rebuda a la 
casa de la vila d’Igualada per l’al-
calde de la ciutat, Marc Castells. 
Lloveras va exposar breument els 
projectes en què treballa l’AMI.

L’AECAT continuarà les pròxi-
mes setmanes amb actes de pre-
sentació al territori. Estan previstes 
presentacions al Baix de Llobre-
gat (31/03), al Camp de Tarragona 
(20/04), a Pirineus (a determinar) i 
al Parlament de Catalunya (a de-
terminar).

Inauguració de l’Associació de 
Salut Mental Catalunya-Anoia

IGUALADA

Dimecres passat, l’Associació Salut 
Mental Catalunya Anoia (abans 

ARMPA) va celebrar amb tots els 
seus socis i sòcies la inauguració del 
seu nou local a l’edifici Espai Salut 
de la plaça Espanya d’Igualada. L’es-
deveniment va comptar amb la pre-
sència dels regidors Fermí Capdevi-
la i Carme Riera, de l’Ajuntament 
d’Igualada; l’Ajuntament d’Òdena 

i representants d’altres entitats 
socials, com la Fundació Tutelar de 
l’Anoia, Casal Montserrat o Com-
partim Ciutadania, entre d’altres.

Amb aquest acte, l’Associació i 
el Club Social Aidar va reafirmar les 
seves perspectives de seguir treba-
llant amb il·lusió per tal d’arribar a 
ser un referent i consolidar-se com a 
servei a tota la comarca de l’Anoia.
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La UEA organitza una xerrada sobre la nova 
normativa europea de productes químics

IGUALADA

La UEAQuímica va organitzar 
dijous de la setmana passa-

da una jornada per informar les 
empreses de la comarca sobre com 
els podrien afectar els canvis en 
les lleis europees sobre el registre, 
l’avaluació, l’autorització i la res-
tricció de les substàncies i prepa-
rats químics, l’anomenada norma-
tiva REACH. Una seixantena d’em-
presaris i responsables de departa-
ments es van aplegar a la seu de la 
Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) 
per conèixer de primera mà com 
els afectarà la nova llei, i quins pas-
sos hauran de fer per continuar 
comercialitzant o treballant amb 
substàncies químiques o productes 
que les contenen.

La sectorial d’empreses quími-
ques de la UEA, la UEAQuímica, va 
detectar durant l’any passat que 
moltes empreses de multitud de 
sectors tenien la necessitat de po-
sar-se al dia sobre aquesta norma-
tiva en concret, motiu pel qual va 
decidir-se a organitzar la jornada. 
Finalment, la seu de la UEA es va 
omplir amb representants d’em-
preses no només del sector quí-
mic, sinó també del paperer, l’ado-
ber, el metal·lúrgic, la drogueria i 
l’agroalimentari, conscients també 
que els cal adaptar-se als canvis 

legals que vénen per poder conti-
nuar garantint la pròpia competi-
tivitat.

E l  R e g l a m e n t  E u r o p e u 
1907/2006 (REACH) fa referència 
al registre, l’avaluació, l’autorit-
zació i la restricció de les subs-
tàncies i mescles químiques, i té 
com a objectiu garantir un nivell 
elevat de protecció de la salut 
humana i del medi. Durant la jor-
nada, organitzada per la UEA-
Química en col·laboració amb 
l’agència per a la competitivitat 
de l’empresa ACCIO i la consul-
toria ServiREACH, es van explicar 
els diferents rols en la cadena de 
subministrament que pot tenir 
una empresa que treballi amb 
productes químics, com s’han 
d’elaborar les Fitxes de Dades de 
Seguretat (FDS), quin és el règim 
sancionador vigent...

Durant tot el matí van ser 
múltiples els assistents que es van 
decidir a intervenir per preguntar 
dubtes concrets, ja fos perquè s’ha-
vien trobat davant de situacions 
determinades, ja fos perquè s’anti-
cipaven a escenaris futurs. Així ma-
teix, a migdia, els tècnics de la con-
sultoria va atendre personalment 
algunes de les empreses assistents, 
donant-los una primera resposta a 
necessitats concretes.

En finalitzar la jornada, la ma-
joria dels participants van valorar 
molt positivament el contingut 
que s’havia facilitat sobre norma-
tiva REACH.

Beneficis concrets per als 
socis de la UEA

Més enllà d’aquesta xerrada 
inicial, la UEA i la consultora Ser-
viREACH estan tancant un acord 
de col·laboració mitjançant el 
qual les empreses associades re-
bran tot d’avantatges exclusius, 
com disposar d’una “hotline” te-
lefònica d’atenció gratuïta per 
resoldre dubtes immediats així 
com d’una atenció personalitza-
da amb un percentatge de des-
comptes respecte la tarifa habi-
tual de la consultora. A més, a la 
seu de la UEA s’hi organitzaran 
una sèrie de tallers sectorials so-
bre matèries molt concretes de la 
nova normativa (fitxes de segu-
retat, escenaris d’exposició, nor-
matives de transport, escenaris 
d’exposició...) que també serviran 
per resoldre-hi dubtes concrets.

Més de 30 empreses 
químiques

La UEAQuímica és la sectorial 
de la UEA que dinamitza les més 
de 30 empreses del sector existents 
arreu de la comarca, moltes de les 
quals punteres en els seus camps 
d’especialització en sectors com 
l’adober, l’agroalimentari, el far-
macèutic i el tractament de l’aigua, 
entre d’altres. Treballant colze a 
colze amb les empreses, la UEA-
Química té per objectiu resoldre 
necessitats comunes, tant en el si 
del propi sector com envers l’ad-
ministració i el conjunt de la ciu-
tadania.

Acaben els Carnestoltes amb 
una gran participació 

LA TORRE DE CLARAMUNT

El passat dissabte 25 de febrer, la 
comissió de festes de les Pinedes 

de l’Armengol va celebrar la fes-
ta de carnestoltes al centre social 
Font de l’Armengol.

Tot el públic assistent va poder 
gaudir de la festa amb l’animació 
del grup 3/4 de 15, compartint un 
berenar popular. Un cop entrada 
la nit, van arribar el torn de ballar 
al ritme de música disco.

Els guanyadors del concurs de 
disfresses infantil van ser, en cate-
goria de 0-6 anys: Caputxeta Ver-
mella, de 7 a 12 anys: Peix, a partir 
de 13anys: Dracs Blaus i en la cate-
goria de Grup guanyador d’adults: 
Trofeus esportius

Una setmana després, el dis-
sabte 4 de març, l’AMPA de l’Esco-

la la Torre impulsar el segon car-
nestoltes de la Torre, amb el tema 
“L’univers i l’espai”. 

La cercavila va estar acompa-
nyada de l’animació del grup de 
percussió Atabalats i va finalitzar 
al poliesportiu amb el berenar i el 
concurs de disfresses. La nit també 
acabarà amb música, amb l’anima-
ció d’un DJ.

Va haver-hi 3 premis infantils 
a les disfresses individuals i els tres 
premis a les millors disfressa gru-
pals. Els guanyadors en categoria 
infantil va ser: el 1r: Galaxi- Torre, 
el 2n: Fins a l’infinit i més enllà i 
el 3r: Nit i dia. I en categoria adult 
1r: La vecina de al lado, el 2n pre-
mi: Inici de l’univers i el 3r premi: 
catavins. 

Cremen 40 metres quadrats 
de matolls
El foc podria haver estat intencionat  

VILANOVA DEL CAMÍ
Un incendi va cremar, aquest 

passat dissabte, uns quaranta 
metres quadrats de matolls a 
Can Titó. L’avís el va donar un 
veí, cap a quarts de set de la 
tarda. La Policia Local va alertar 
Bombers, Protecció Civil i Agents 
Rurals que ràpidament es van 
traslladar a la zona, propera al 
berenador del parc fluvial i en-

mig d’alguns arbres, i van apa-
gar les flames. 

Segons apuntava la regidora 
de Governació, Inma González, cal 
agrair la ràpida actuació policial 
que va evitar que el foc es propa-
gués i no s’hagin de lamentar con-
seqüències majors. Tot i així apunta 
que el foc podria haver intencionat 
o si més no, fortuït però per inter-
venció humana i falta de precaució. 

Caves Bohigas incrementa les vendes de 
productes de gamma mitja i alta
ÒDENA

El celler familiar de Caves Bohigas, 
situat a Òdena, ha tancat l’any 

2016 amb un nou increment de les 
vendes de productes de gama mitja 
i alta. En concret, Bohigas ha venut 
un 14% més de caves Reserva i Gran 
Reserva que l’any anterior, i un 36% 
més que fa dos anys (2014). Aquest 
augment es deu principalment al 
creixement de vendes als EEUU i a 
Espanya, que pugen quatre i dos 
punts, respectivament.

Pel que fa a la facturació, el 
celler manté les xifres globals de 
l’exercici 2015. A conseqüència de 

la sequera, la verema s’ha vist molt 
reduïda respecte del que és habi-
tual, però s’ha compensat amb un 
augment de l’activitat d’enoturisme 
i el lloguer d’espais per a casaments 
i celebracions, que pugen un 55%. 
Quant a producció, l’any 2016, Bo-
higas ha produït 600.000 ampolles, 
de les quals 65.000 han estat de vi i 
535.000, de cava.

Com a l’any anterior, Bohigas 
valora molt positivament l’augment 
de vendes dels productes de gama 
mitja i alta (caves Reserva i Gran Re-
serva), que avui suposen el 46% del 
total, en front del 39% dels caves 

joves, el 9% del vi i el 6% del cava 
rosat.

Per països, Bèlgica continua 
essent el principal comprador de 
Bohigas, amb el 35% de la quo-
ta de mercat, seguit dels EEUU, 
que ha pujat del 18 al 22%, i Es-
panya, que ha passat del 17% al 
19. En quart lloc, se situa Alema-
nya (9%), seguida del Regne Unit 
(5%) i Corea del Sud (3%), que 
mantenen percentatges similars 
a l’exercici anterior. El 7% restant 
es reparteix entre una vintena de 
països de tot el món.

David Fariñas

Falcons de Capellades preparant-se pel seu 
cinquè any
CAPELLADES

Aquest diumenge passat, els Fal-
cons de Capellades van estre-

nar temporada a casa, al Mercat 
Figueter!

Van engegar actuació a les 
12.15 al mig de la Plaça de Cata-
lunya plena de gom a gom, on hi 
havia una mica de nervis pels que 
estrenaven camisa; van començar 
actuació amb la ja batejada figura 
Molí de la Vila, on aquest cop van 
sorprendre amb quatre pilars de 
quatre, un d’ells carregat posterior, 
una de les més complicades pels 
diferents moviments que es fan, 

després van continuar amb l’Escala 
de 7 on les posicions noves va fer 
trontollar una mica la coronació de 
la figura, tot seguit van fer un Vol 
de 4 i dos Vols de 3 perfectament 
executats, després la Pira de 10 i el 
Pastís, per acabar el Pilar de 4.

Molt contents per la quantitat 
d’estrenes de camises noves, on la 
confiança en mica en mica, els farà 
millorar per assumir els pròxims 
objectius.

Ja tenen els ulls posats a la 16a 
Trobada Nacional de Falcons de 
Catalunya, enguany serà a Piera el 
22 d’abril.
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JOAN SAN JOSÉ AUTOMÒBILS. S.L. 
Av. Europa, 4 Nau 2 - IGUALADA - Tel. 93 801 91 45 - subaruigualada@gmail.com

SUBARU OUTBACK. AUTÈNTIC 4X4 PER A FANÀTICS DE LA VIDA.

MÉS NEU SI US PLAU
PER ALS DEMÉS QUIN FRED QUE FA. PER A TU, S U B A R U  P A T R O C I N A D O R  O F I C I A L  D E  L ' H I V E R N

Consum combinaT 5,7 – 8,5 L/100Km. Emssions CO2:150 - 197 g/Km.
PVP recomanat a P. i B. per a Outback 2.0D 6MT Sport. Inclou transport, IVA i impost de matriculació 
i promoció. Pintura metal.litzada opcional. El preu pot no correspomdre's amb la imatge del model 
visualitzat.

www.subaru.es
902 100 022

SUBARU OUTBACK
Des de 29.900€

Les entitats igualadines per la inclusió 
celebren La Gran Plantada contra 
la intolerància

IGUALADA

Aquest dissabte, 11 de març, 
Igualada va celebrar La Gran 

Plantada, una iniciativa de la 
Xarxa per la Inclusió, formada 
per l’Ajuntament i diferents enti-
tats i serveis locals. La voluntat, 
amb aquesta activitat, era plan-
tar cara a elements com el racis-
me, la intolerància, la supèrbia i 
l’egoisme i a estimular, en canvi, 
valors positius com la inclusió, la 
solidaritat, l’intercanvi, la cultura 
i l’aprenentatge.

L’acte va tenir lloc al camí de 
la Font de Can Masarnau i hi va 
assistit l’alcalde, Marc Castells, i 
altres regidors del govern muni-
cipal. Hi va haver actuacions mu-
sicals, esmorzar per als assistents 

i es van llençar les boles nendo 
dango de llavors en un terreny a 
tocar del camí. Aquestes boles es 
van preparar el cap de setmana 
anterior en un taller familiar que 
va tenir lloc a la Plaça Cal Font 
i ara, un cop llançades al camp, 
han de donar pas a nous arbres 
que representin aquests valors 
positius per a la societat.

Aquesta ha estat una iniciati-
va conjunta de l’Oficina Tècnica 
d’Inclusió i Cohesió de l’Ajunta-
ment d’Igualada i nombroses en-
titats i associacions de la ciutat, 
com l’Associació Gitana de l’Ano-
ia, el Centre Islàmic d’Igualada, 
la Fundació Sociocultural Atlas, 
Dones amb Empenta, el Grup 
d’Acollida Océano, Coopera’t, el 

Consorci Sociosanitari d’Igualada, 
l’Associació per a la Rehabilitació 
del Malalt Mental de l’Anoia, el 
Centre d’Atenció i Seguiment a 
les Addiccions, el Consorci Sani-
tari de l’Anoia, la Fundació Sa-
nitària Sant Josep, el Casal del 
Passeig o el Casal del Barri Mont-
serrat.

Des de l’organització s’ha vol-
gut agrair també la col·laboració 
d’altres agents implicats, com els 
Agents Rurals a l’Anoia, Unió de 
Pagesos, Montpaper de Montbui, 
el Viver del Rec Jardineria Moix, 
el Teatre de l’Aurora, el fotògraf 
Josep Balcells, La Montserratina, 
la Rondalla Novaunió i els pares 
músics de l’Escola Garcia Fossas.

El Centre Cívic de Fàtima va 
celebrar el 22è aniversari

IGUALADA

El Centre Cívic de Fàtima d’Igua-
lada va celebrar el passat dis-

sabte, 11 de març, el 22è aniver-
sari de la seva fundació amb un 
seguit d’activitats, obertes al barri 
i al conjunt de la ciutat, coordi-
nades pel departament d’Entorn 
Comunitari de l’Ajuntament. Al 
matí hi va haver xocolatada, jocs 
gegants, un taller de cuina infantil, 
inflables i diferents activitats per a 
totes les edats, especialment pen-
sades per als més menuts i es va 

inaugurar l’exposició dels treballs 
fets per l’alumnat de l’equipament 
cívic. A la tarda es va celebrar la 
iniciativa De collita pròpia, amb 
les actuacions de totes les persones 
que al llarg de l’any participen en 
diferents classes, com ara dansa i 
balls, cant, gimnàstica o conversa 
en català. Com a final de festa hi 
va haver pastís per als assistents, 
en un acte que va comptar amb 
àmplia representació del consisto-
ri, encapçalada per l’alcalde, Marc 
Castells.

JoKB presenta el seu nou 
single ‘Mil Crits’

IGUALADA

Per ahir dimecres dia 15 era previs-
ta la presentació del nou single 

del grup de música igualadí JoKB, 
“Mil Crits”.

És el primer material d’estudi 
que presenten després de Camaleò-
nic (autoeditat, 2015), el seu primer 
àlbum. Es presenten amb un so més 
madur i treballat, però seguint la 
línia característica que els distingeix. 
El videoclip que ha estrenat la revis-
ta musical Enderrock, ja

es pot trobar a les xarxes o al 
seu web.

La banda està formada per set 
joves d’entre 19 i 21 anys. Ells són Sí-
lvia Farrés, Carles Pauné, Joan Vidal, 
Bernat Canals, Víctor Miguel, Adrià 
Tort i Raül Pendón.

El material ha estat enregistrat 
a l’estudi TapeTone Studio, a Terras-

sa, amb Jose González com a tècnic 
de so i mesclador. Han comptat amb 
la producció artística de Miguel Za-
marripa i Yves Roussel n’ha procurat 
la masterització.

Sota el lema de #FestaCamale-
ònica van donar-se a conèixer l’any 
passat amb la ‘Gira Nits per Recor-
dar’, oferint més d’una trentena de 
concerts per tot el territori català. 
Cal destacar que el tour d’enguany 
els portarà a visitar escenaris com el 
de l’Acampada Jove. 

Tot el seu material es pot trobar 
als portals de distribució digital de 
música Spotify, Youtube, Deezer... 
també al seu web www.jokb.cat Per 
estar al dia de les novetats els po-
deu seguir a les xarxes socials Ins-
tagram, Facebook i Twitter (@jokb-
musica).

Un dipòsit d’aigua, primer pas per posar en 
funcionament els horts urbans

CALAF

L’Ajuntament de Calaf ha fet un 
pas endavant perquè el projecte 

dels horts urbans siguin, aquest 
any, una realitat. Aquest mes ha 
instal·lat un dipòsit que perme-
trà emmagatzemar 20.000 litres 
d’aigua que serviran per a la nova 
activitat hortícola. L’Ajuntament 
de Calaf compta amb una subven-

ció de la Diputació de Barcelona 
de 28.796 euros per tal de dur a 
terme aquest projecte. Enguany 
es durà a terme la primera fase 
d’aquest projecte, que té un pres-
supost de 18.000 euros (IVA inclòs).

Els horts s’ubicaran en dues 
finques, de gairebé 2.000 metres 
quadrats, situades prop del Casal 
de Calaf. Fa dos anys el consistori 
va signar un conveni amb els seus 
propietaris per tal que fessin la ces-
sió d’aquests terrenys que, a més 
d’una bona ubicació, es troben lliu-
res d’edificació i disposen dels sub-
ministraments necessaris.

Enguany, a més de la parcel·la-
ció, la preparació del terreny i la 
instal·lació de tot el sistema de rec 
que arribarà de manera individual 
a cada hort, pel que cadascun tin-
drà un comptador propi, també es 
construirà una caseta destinada al 
magatzem de les eines.

A més, el projecte preveu dei-
xar un espai lliure que es podrà 
fer servir per dur a terme activi-
tats pedagògiques sobre temes 

d’horticultura ecològica. I és que 
aquests horts tenen un caràcter 
social i educatiu. Per aquest motiu 
n’hi haurà una part que es desti-
naran al lloguer i una altra que es 
destinaran a activitats socioedu-
catives. Alhora, es pretén que els 
horticultors segueixin un sistema 
de conreu respectuós amb el medi 
ambient i l’entorn, amb mètodes 
d’agricultura ecològica, on no es 
faci ús d’adobs o pesticides quí-
mics.

Aquest és un projecte que va 
impulsar l’Agrupament Escola Ale-
xandre de Riquer de Calaf i, per ai-
xò, el consistori preveu que pugui 
col·laborar en la seva gestió.

2018, final de l’execució
L’any vinent finalitzarà l’exe-

cució del projecte amb la neteja 
del pou existent. L’objectiu és que 
es pugui connectar amb el dipò-
sit d’aigua, recentment instal·lat, 
perquè serveixi per regar aquests 
horts urbans. El cost d’aquesta se-
gona fase serà de 10.796 euros.
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ELS PETITS ANUNCIS
* AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA 
necessita COMERCIAL (captador-
venedor). Telèfon 670 231 669.

* ES VENEN OUS DE GALLINES 
CAMPERES. De particular 
a particular, per sobrant de 
producció. Telèfon 672 750 692. 

* ENSENYO A COSIR, 
PATRONATGE, TALL i CONFECCIÓ 
(a mà i a màquina). Tallers 
de manualitats també per a 
nens. Grups reduïts, classes 
personalitzades i horari a convenir. 
Telèfon 675 833 767 (Glòria).

* LIMPIEZA y PLANCHA de ropa 
por horas (oficinas, escaleras, 
domicilios). Experiencia y 
seriedad. Tengo referencias. Tel. 
635 197 399 (Sra. Norma).

* OPORTUNITAT!!! Lloguer de 
PLAÇA DE PÀRQUING. Excel·lent 
ubicació. A Les Comes, davant 
dels Mossos d’Esquadra. Preu 
econòmic. Telèfon 635 197 399.

* CITRÖEN DS3 / any 2014 EN 
VENDA. Blanc, en perfecte estat. 
Dièsel - 92 CV. 65.000 Km. Tots 
els extres inclosos (navegador, 
sistema d’àudio HI-FI amb 
subwoofer, llums i detector de 
pluja automàtics, llanta 17”, sensor 
d’aparcament posterior...). Cotxe 
de noia no fumadora. Preu: 11.900 
euros. Tel. contacte 690 055 347.

* LLOGUER DE PÀRQUING a 
la zona de l’avinguda Balmes 
- passatge de la Tossa per a 
turismes, rulots i autocaravanes. 
Telèfon 93 805 06 78.

* LLOGUER PÀRQUING PER A 
COTXE. C/ Rei Ferran d’Antequera 
(Igualada). Preu: 45 euros/mes. 
Telèfons 664 016 385 - 610 906 733. 

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

* VOLS VENDRE els teus mobles 
vells? Porta’ls al KIT i ells t’ho 
gestionen. Tel. 938053049

* COMPRO MATERIAL del BARÇA, 
RCD ESPANYOL, Scalextric, 
àlbums de cromos, programes 
de cine, postals.... Pago molt bé. 
Telèfon 699 94 95 08.

* Ofrecemos PRÉSTAMOS 
PERSONALES O HIPOTECARIOS 
con asesoramiento personalizado, 
plazos extendidos y tasas de interés 
atractivas. Refinanciamos sus 
deudas. Tasaciones inmobiliarias al 
máximo. Estudio de las operaciones 
gratuito, solo cobramos comisión a 
préstamo aprobado y concedido. 
Operaciones claras y transparentes, 
siempre efectuadas a través de 
entidades bancarias nacionales. 
Rapidez, seriedad y discreción.
Más información al telf. 699 599 
678 (Sr. González).

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

Calaf se suma a la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones

CALAF

El passat dimecres  8 de març al 
matí, una cinquantena de per-

sones es van concentrar a la pla-
ça dels Arbres de Calaf on es va 
fer la lectura de dos manifestos 

amb motiu de la commemoració 
del Dia Internacional de les Dones. 
L’acte el va promoure els alumnes 
de l’Institut Alexandre de Riquer 
que, a més del manifest, van pre-
parar acció simbòlica i reivindica-
tiva.

De bon matí, van col·locar unes 
petjades gegants per tota la plaça 
en cada una de les quals es podia 
llegir un resum de la vida d’una 
dona que ha fet història. Joana 
Raspall, Marie Curie o la calafina 
Florentina Puig, sindicalista del sin-
dicat UGT durant la Guerra Civil, 
en són alguns exemples. Aquestes 
petjades conduïen a un mural on 
tothom qui va voler hi va escriure 

les pròpies reflexions sobre la com-
memoració. 

En el manifest, preparat pels 
alumnes de l’institut i llegit per du-
es d’elles, van explicar que l’acció 
responia a la necessitat de “fer visi-
bles a algunes de les moltes dones 
que han fet tant per a la història 
i que ens han fet evolucionar fins 
aquí i que no han sigut mai reco-
negudes com es mereixen”. 

Les paraules de reivindicació 
dels joves van ser seguides per la 
lectura del manifest institucional 
que va llegir la regidora de l’Ajun-
tament de Calaf, Montserrat Ma-
ses.

Activitat esportiva a la plaça 
del Mercat

VILANOVA DEL CAMÍ

Un bon grup de dones, perquè 
eren clarament majoria tal 

i com estaven convocades, van 
participar el passat dimecres 8 de 
març en l’activitat dirigida organit-
zada per Esports i Serveis Personals 
per commemorar el Dia Interna-
cional de la Dona. L’alcaldessa va 
fer una breu presentació de l’acte 
tot dient que Vilanova del Camí se 
sumava a la jornada de reconeixe-
ment i reivindicació “amb el sabor 
amarg de viure un moment d’ame-
naça internacional històrica cap a 
les polítiques feministes, però amb 
l’esperança de la resposta massiva 
tant de dones com homes per fer-
hi front”. 

Durant la seva intervenció, 
l’alcaldessa, acompanyada per la 
regidora de Serveis Personals, Sí-
lvia Cáceres, el regidor d’Esports, 

Camilo Grados i el de Promoció 
Econòmica, Francisco Palacios, 
també va reivindicar “la vital con-
tribució que les dones fan a to-
ta la societat, posant en valor la 
imprescindible aportació que fan 
amb el treball domèstic no remu-
nerat, especialment, les mestresses 
de casa, treballadores sense sou ni 
drets laborals, invisibilitzades i no 
reconegudes”. I també va denunci-
ar “la situació de discriminació que 
pateixen arreu del món a tots els 
àmbits”.

Tot seguit, prop d’una cin-
quantena de dones, la majoria 
inscrites a les activitats dirigides 
municipals, va compartir més 
d’una hora de dance seguida d’es-
tiraments a la plaça del Mercat. La 
sessió va ser conduïda per Diana 
Carrasco.

Commemoració del Dia de la Dona

PIERA

El Teatre Foment va acollir dis-
sabte l’acte institucional per 

commemorar el Dia Internacio-
nal de la Dona. Un centenar de 
persones van assistir a aquest 
esdeveniment organitzat per 

l’Associació de Dones de Piera i 
coordinat de forma conjunta per 
la regidora d’Igualtat de Gènere, 
Maria Teresa Guzmán, i la regi-
dora Sandra Bernad. L’acte, que 
va incloure la lectura del manifest 
institucional, pretenia promoure 

la lluita contra les desigualtats i 
sensibilitzar la ciutadania al vol-
tant d’un problema que malau-
radament encara és present a la 
nostra societat. 

Durant aproximadament una 
hora, l’escenari del teatre va acollir 
diverses actuacions de les cantants 
Abril Montmany i Maria Fortuny, 
de la ballarina Lídia Jové (Dance 
Luxury), d’alumnes de l’Aula Mu-
nicipal de Música i d’altres entitats 
de la vila. També es va oferir un 
recital poètic per commemorar el 
centenari del naixement de la poe-
tessa Glòria Fuertes. 

Marta Corcoy va protagonitzar la 
conferència institucional del 8 de Març a la 
Conca d’Òdena
IGUALADA

L’Espai Cívic Centre d’Igualada 
va acollir el passat dijous, dia 9, 

la conferència institucional amb 
motiu del 8 de Març, Dia Interna-
cional de les Dones, un dels actes 
destacats dins l’agenda que coor-
dina anualment la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca d’Òde-
na (MICOD). En va ser protagonista 

Marta Corcoy, periodista especi-
alitzada en el paper de les dones 
als mitjans de comunicació, que va 
convidar els assistents precisament 
a reflexionar sobre si Hi ha biaix 
de gènere als mitjans de comuni-
cació?. Prèviament, la tinent d’al-
calde d’Acció Social i Igualtat de 
l’Ajuntament d’Igualada, Carme 
Riera, va lliurar el reconeixement 

al guanyador del quart Concurs de 
Portades per la Igualtat de Gènere. 
Adrián Haro, alumne de l’Escola 
Municipal d’Arts Gaspar Camps, 
va ser l’autor del disseny triat en 
aquesta ocasió com a cartell i por-
tada del programa d’actes de la 
MICOD al voltant d’aquesta data.

Les dones alcen la seva veu un altre 8 de març

IGUALADA

Malgrat molts mitjans de comuni-
cació ho han silenciat, gairebé 

un milió de dones varen sortir al 
carrer el passat 8 de març. També 
a Igualada. A partir de les 6 de la 
tarda es va anar plegant la gent per 
la concentració anunciada. Un taller 
per preparar les pancartes en roba i 
en cartolina ja li donava l’ambient. 

Un ambient molt participat per 
la mainada que acompanyava les 
mares que poc a poc s’hi anaven 
congregant. Per a moltes d’elles era 
la primera vegada que podien sortir 
al carrer un 8 de març. Potser no 
sabien ni quan ni on es convoca-
va, ni tan sols si es feia res. El més 
important és que, aquesta vegada, 

han salvat l’escull i, sobretot per la 
seva vinculació a l’espai ciutadà de 
recent funcionament, sabien que 
també anava per elles i com podien 
participar de la concentració convo-
cada a la ciutat on viuen. Se les veia 
contentes i participatives al costat 
de les de sempre, crescudes en l’em-
poderament necessari per sortir del 
risc d’exclusió que la societat que 
ens envolta els ofereix.

La convocatòria d’aquest 8 de 
març, Dia de les Dones, ha reeixit 
en una concentració de molt color, 
en la que tothom estava satisfet de 
poder compartir una visibilització 
de la ciutadania plural, la que va 
deixant de ser la que hi participen 
“dels de sempre”. Crec que a tots els 

assistents ens ha omplert d’orgull, 
d’orgull de palesar que la causa de 
la dona trenca silencis i obre barre-
res per trenar i teixir la societat di-
versa que ens ha d’ajudar a fer front 
al feixisme que s’amaga darrera el 
sectarisme, la hipocresia del racisme 
soterrat, la xenofòbia, l’homofòbia, 
la fòbia general de tot allò diferent. 

Plegades hem llegit, de forma 
ben repartida, el Manifest de la xar-
xa Feminista. Veus de sempre, veus 
que s’estrenaven i veus joves que, a 
més, van voler escriure el seu propi 
missatge en cartolines i pancartes. 
Una veu plural reclamant --a la una-- 
poder decidir-ho tot perquè som: la 
revolució imparable de les dones!.

maribelanoia@gmail.com
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La UCE Anoia retrata la dona 
del segle XXI comparant tres 
generacions

VILANOVA DEL CAMÍ

La sala d’actes de la UCE Anoia 
es va omplir, dissabte 11 de 

març, amb motiu de la xerrada 
organitzada per l’entitat en el 
marc del dia 8 de març. La psicò-
loga del Centre Avancem Verò-
nica Amezcua, col·laboradora de 
Ràdio Nova, va ser l’encarregada 
de presentar un relat molt per-
sonal que va connectar molt bé 
amb el públic, majoritàriament 
dones. 

La relacions públiques de 
la UCE Anoia, Keta Borrega, es 
mostrava molt satisfeta per la 
bona acollida de l’acte, tant per 
l’èxit de públic com per la conne-
xió de la ponent amb l’auditori. 

El fi l  conductor triat per 
Verònica Amezcua va ser des de 
la pròpia vivència. Li havien pro-

posat parlar de la dona del segle 
XXI, i ella va recórrer a tres ge-
neracions de dones: la seva àvia, 
la seva mare i ella mateixa, per 
explicar on som actualment i els 
diferents moments que han vis-
cut tres generacions de dones 
en el mateix segle, tot depenent 
del context històric, social, eco-
nòmic i cultural que els ha tocat 
afrontar.

Al final, el públic va interve-
nir fent preguntes i comentaris 
que van enriquir encara més l’ac-
te. I en acabar, l’entitat va ser-
vir xurros i xocolata desfeta i la 
tertúlia va continuar, encara a 
peu dret, amb felicitacions a la 
ponent i als organitzadors, i amb 
intercanvi d’opinions i anècdo-
tes. 

Xerrada de Vanesa Fernández amb motiu del 
Dia Internacional de les Dones

LA POBLA DE CLARAMUNT

La jove investigadora poblatana 
Vanesa Fernández Majada, docto-

ra en Biomedicina per la Universitat 
de Barcelona, va oferir, divendres 
passat, una interessant xerrada amb 
el títol “Dones i ciència”, inclosa 
dins de la programació dels actes 
per commemorar el Dia Internaci-
onal de les Dones, coordinats per 
la regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament.

A la xerrada, que va tenir lloc a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, hi van 
assistir una norantena de persones. 
Durant l’entrevista, Vanesa Fernán-
dez, que actualment resideix a Bar-
celona i que va néixer i va passar els 
seus anys d’infància i d’adolescèn-
cia a la Pobla, va anar desgranant 
diferents temes de la seva carrera 
professional i de la seva feina. Ac-
tualment, la jove investigadora for-
ma part de l’equip de l’Institut de 
Bioenginyeria de Barcelona, on està 
treballant en un projecte per repro-
duir un intestí i poder-lo estudiar, 

sense haver de tractar directament 
amb els pacients. Lligat amb aquesta 
qüestió, es va referir a la investigació 
que va realitzar sobre els càncers de 
colon i de pell i, en aquest sentit, va 
esmentar que havia descobert una 
proteïna que incidia en el desenvo-
lupament d’aquesta malaltia.

Vanesa Fernández també va fer 
una especial incidència en què la 
qualitat de la investigació al nostre 
país és molt bona i que hi ha grans 
professionals. La poblatana va lloar 
iniciatives solidàries com les de La 
Marató de TV3, que suposen una 
font important de finançament.

La jove investigadora va tancar 
la xerrada parlant del paper de la 
dona en el món de la investigació. 
Va explicar que no hi ha diferènci-
es entre dones i homes en aquest 
camp, tot i que els alts càrrecs, nor-
malment, són homes. També va dir 
que, actualment, la seva carrera 
professional li suposa una gran de-
dicació i que el temps lliure que 
té el destina a estar amb els seus 
pares, la família més propera i els 
amics. Respecte la celebració del 
Dia Internacional de les Dones, Va-
nesa Fernández va opinar que està 
bé que hi hagi aquesta commemo-
ració, però que el dia de la dona és 
cada dia.

Després de la xerrada els assis-
tents li van poder plantejar diverses 
preguntes. Tot seguit es va llegir el 
manifest redactat per la Diputació 
de Barcelona amb motiu del Dia In-
ternacional de les Dones i que por-
tava per títol “Superem les desigual-
tats”. 

Finalment, la regidora de Ben-
estar Social, Carme Vallès, va agrair 
la presència del públic i de Vanesa 
Fernández, a qui va lliurar un cub de 
vidre de la masia de can Galan com 
a agraïment. La jornada es va tancar 
amb un sopar, servit pel bar-restau-
rant El Cau de l’Ais, amb l’assistència 
d’una seixantena de dones, que des-
prés van poder ballar. 

Altres propostes per al Dia 
Internacional de les Dones

A més de la xerrada i el sopar, 
a la Pobla es van organitzar altres 
propostes per commemorar el 8 de 
març. Dijous passat, a la tarda a la 
biblioteca municipal mossèn Cinto 
Verdaguer, una trentena de perso-
nes van assistir a una sessió de con-
tes per a la igualtat de gènere. Els 
relats, sota el títol “Que ve el llop!”, 
van anar a càrrec de Mònica Torra. 
L’activitat es va organitzar, conjun-
tament, per la Mancomunitat In-
termunicipal de la Conca d’Òdena i 
l’Ajuntament.

Des de la regidoria de Joventut, 
a través del Cau Jove, una desena 
de nois i noies van participar en un 
taller per elaborar llaços liles, que 
es va fer de l’1 al 8 de març a l’espai 
juvenil. En van confeccionar uns 150, 
que el dimecres 8 de març es van 
repartir per diferents equipaments, 
com l’escola, l’institut de Vallbona, 
l’Ateneu Gumersind Bisbal o l’Es-
pai Municipal de la Gent Gran, i pel 
centre del poble. Des de l’any 2009 
l’Ajuntament poblatà organitza di-
ferents propostes per commemorar 
el Dia Internacional de les Dones. 
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OFRENA DEL CIRI VOTIU 
A MONTSERRAT

L’Ajuntament d’Igualada procedirà, com cada any, a oferir el CIRI VOTIU DE LA CIUTAT 
D’IGUALADA a la Verge de Montserrat, juntament amb les entitats igualadines que 
enguany celebren un aniversari destacat.

L’acte tindrà lloc el dissabte, dia 22 d’abril, en la missa conventual de les 11 h del matí, 
a la basílica de Montserrat.

Posteriorment, a les 12 h, els igualadins seran rebuts pel Pare Abat en audiència 
especial a la Sala de la Façana de la porteria del Monestir.

S’invita els igualadins a assistir a aquest acte d’oferiment per tal d’acompanyar el 
Consistori i les esmentades entitats igualadines.

L’Ajuntament d’Igualada organitza una sortida gratuïta amb autocars des de l’Estació 
d’Autobusos, el mateix dissabte, 22 d’abril, a les 9 h del matí. La tornada a Igualada 
serà també amb autocars i se sortirà de Montserrat a les 14.30 h.

Els interessats que vulguin utilitzar aquest mitjà de transport gratuït poden inscriure’s, 
fins al 12 d’abril, al telèfon 93 803 19 50 (departament de Protocol) o bé adreçant-se a 
les oficines de l’Ajuntament.

Igualada, març de 2017

Fira Futur creix i es consolida en la seva 
onzena edició

MASQUEFA

Més de 400 estudiants de la 
comarca de l’Anoia van par-

ticipar dimecres 8 de març de 
l’onzena edició de Fira Futur, jor-
nada organitzada per l’Ajunta-
ment de Masquefa en el marc de 
la Xarxa de Transició Escola-Tre-
ball Anoia Sud, i amb la col·labo-
ració de la Diputació de Barcelo-
na i la Generalitat de Catalunya, 
i que es consolida com a projecte 
de referència al territori a nivell 
d’orientació acadèmica i/o labo-
ral per a joves.

L’acte d’inauguració de la fi-
ra va anar a càrrec de l’alcalde, 
Xavier Boquete; Jordi González, 
Inspector d’Educació a l’Anoia; 
Daniel Orellana, regidor d’Edu-
cació; Maribel Ferrer, alcaldessa 
de Vallbona d’Anoia; la regidora 
d’Educació de l’Ajuntament de 
Capellades, Susana Moreno; i la 
regidora d’Educació de l’Ajun-
tament d’Hostalets de Pierola, 
Carme Zaragoza.

Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, va agrair la presèn-
cia de les diferents autoritats i 
la col·laboració directa de la Di-
putació de Barcelona en l’orga-
nització de la jornada. “Fa un 
goig enorme veure com cada any 
més gent s’implica en el projec-
te i la resposta tan positiva que 
genera entre el nostre jovent i 
els diferents centres educatius de 

la comarca”. Boquete també va 
remarcar el caràcter col·lectiu i 
coral d’aquest projecte “que no 
és únicament de Masquefa, sinó 
que també implica a un destacat 
nombre de municipis de l’Anoia”.

Qui també va posar en valor 
el paper de Fira Futur va ser Jordi 
González, Inspector d’Educació a 
l’Anoia, que va definir el progra-
ma com a “part essencial del pro-
jecte comú que estem impulsant 
al territori, tant des dels centres 
com des del Departament d’En-
senyament, per oferir activitats 
d’orientació personal, professio-
nal i acadèmica que tenen com a 
objectiu afavorir que els alumnes 
puguin treure el màxim profit 
del seu esdevenir personal en un 
futur”.

Una fira en creixement 
continuat

Fira Futur ha arribat a l’onze-
na edició amb la presència d’un 
total de 20 expositors, entre ins-
tituts, acadèmies, cossos de segu-
retat i institucions. Tots ells van 
instal·lar els seus estands a la Sa-
la Polivalent i al pati de La Fàbri-
ca Rogelio Rojo per mostrar les 
diferents opcions formatives que 
existeixen a l’Anoia Sud i el seu 
àmbit d’influència per continuar 
estudiant o reprendre els estudis.

Entre els expositors, repre-
sentació masquefina a càrrec 

de l’Aula de Música, MM Esco-
la d’Idiomes, el Casal de Joves, 
l’ADF, Protecció Civil i la Policia 
Local; aquest darrer cos, prota-
gonista d’una exhibició canina 
de gossos policia. Al llarg de la 
jornada també hi va tenir una 
presència destacada Ràdio Mas-
quefa, encarregada de dinamit-
zar la fira.

Més espais d’orientació 
i un ampli ventall 
d’experiències 
professionals

Enguany, amb l’objectiu de 
donar una resposta ràpida i ade-
quada a les necessitats dels joves, 
un total de cinc orientadors pro-
fessionals van oferir informació i 
assessorament, personalitzat els 
visitants sobre les diferents opci-
ons per continuar estudiant, sent 
aquest un dels recursos més ben 
valorats de la fira.

Per aquesta onzena edició 
de Fira Futur hi van passar prop 
de mig miler d’alumnes, entre 
els quals estudiants dels instituts 
Guinovarda i Salvador Clara-
munt, de Piera; del Programa 
Integral de Piera; alumnes que 
realitzen el curs de preparació a 
les proves d’accés de grau mig i 
superior a Masquefa; membres 
del Projecte Singulars; l’Institut 
de Masquefa; l’Institut Pla de les 
Moreres; i l’Institut de Vallbona.

La XI Fira Futur, a més, ha vist 
consolidada enguany l’aposta de 
l’espai ‘Experiències’, on profes-
sionals de diferents branques van 
explicar la seva trajectòria en re-
lació als estudis i el món laboral. 
Els visitants van poder escollir 
entre un total de 14 xerrades, 
celebrades al CTC i al Casal de 
Joves, sobre diverses temàtiques: 
teatre, cossos de seguretat, admi-
nistració, integració social, física i 
ciències de la Terra, educació so-
cial, psicologia, tecnologia mòbil, 
emergències sanitàries, infermeria, 
futbol, fotografia o periodisme.

Noves butlletes guanyadores 
dels abonaments per 
l’Ateneu Cinema
IGUALADA

El passat 31 de gener es van fer 
públiques les butlletes guanya-

dores dels abonaments anuals 
per l’Ateneu Cinema d’Igualada 
després que, durant la campanya 
de Nadal, els comerços d’Igualada 
Comerç, l’Associació Nou Centre 
d’Igualada i l’Associació de Boti-
guers del Mercat de La Masuca en 
repartissin més de 60.000 entre 
els seus clients. Cap dels sis premi-
ats anunciats fins ara han recollit 
el premi i han perdut, doncs, la 
possibilitat de reclamar-lo. Ara es 

fan públics els tres últims números 
guanyadors: el 10.887, el 50.631 
i el 71.985. Les persones que tin-
guin aquestes butlletes, cal que 
s’adrecin a la taquilla de l’Ateneu 
Cinema abans del proper dimarts, 
dia 21 de març. Allà, hauran de 
presentar la butlleta i se’ls dona-
rà una targeta personal i intrans-
ferible vàlida per a 52 sessions de 
l’Ateneu Cinema. Si, passat aquest 
termini, cap dels guanyadors recull 
el seu premi, el concurs es declara-
rà desert.

Cada sortida és una sorpresa

LA LLACUNA

El dimecres dia 8 de març, el 
Casal havia programat una sor-

tida per anar a fer una visita al 
Castell de Santa Florentina, veri-
tablement tots els participants, 
acostumats a anar a veure castells 
tots ells ubicats al cim d’un turó 
o una muntanya varem tenir una 
sorpresa, perquè a les afores de la 
bonica població de Canet de Mar 
a la comarca del Maresme i endin-
sant-nos en una zona de molta 
vegetació i rodejat d’un bosc d’ar-
bres centenaris, en el moment més 
inesperat sorgeix la silueta d’un 

majestuós castell que, segons ens 
va explicar la guia acompanyant 
per fer la visita, va ser construït pel 
famós arquitecte modernista Lluís 
Domènech i Muntaner. Veritable-
ment tots vàrem tenir una sorpresa 
molt agradable.

Després varem fer una passe-
jada pel casc antic d’aquesta vil·la 
marinera de Canet admirant diver-
ses obres de tant famós arquitecte, 
així com la seva Casa Museu.

Continuàrem la ruta per anar 
a dinar a la masia Ca la Maria  de 
Tordera on vàrem recuperar for-
ces i en l’itinerari de retorn cap a 
casa es va aprofitar per parar una 
estona i visitar les instal·lacions 
de La Roca Village, on una gran 
quantitat de botigues de marques 
internacionals estan ubicades totes 
juntes en un tranquil i molt ben 
cuidat entorn.

Després de tantes visites, pas-
sejades i curiositats, a les 8 de la 
tarda ja tornàvem a ser a la Llacu-
na, contents i molt satisfets pel dia 
viscut. Fins la propera.  

Lluís Capellades
Soci del Casal

Substituïts 52 punts de llum 
per reduir-ne el consum i la 
contaminació lumínica

LA TORRE DE CLARAMUNT

Ja ha acabat la primera fase de 
les obres de substitució de 52 

punts de llum de carrers i places de 
diversos nuclis de la Torre de Clara-
munt: a la Torre, al Xaró, a Tor-
re Baixa i a Ca l’Anton. L’actuació 
de la brigada municipi i l’empresa 
Jumar SL servirà per reduir consi-
derablement el consum elèctric, 
modernitzar les instal·lacions amb 
tecnologia led, i millorar la il·lu-
minació dels espais. D’altra banda 
també s’evita l’emissió de llum en 
sentit ascendent, com marquen les 
normatives europees en matèria 
de contaminació lumínica. 

La primera fase d’aquesta subs-
titució de punts de llum ha comp-
tat amb una inversió de més de 
30.000 euros, que s’ha de comple-
mentar amb una segona durant el 
segon semestre de l’any en què es 
vol actuar sobre uns 60-70 punts 
més d’enllumenat públic. Aquestes 
obres segueixen la tasca feta a la 
Torre els últims tres anys, amb les 
successives instal·lacions de llumi-
nàries tipus leds en fanals de la 
vialitat i en parcs i jardins així com 
en diversos equipaments esportius 
municipals.

Nous punts de llum plaça de sant 
Feliu - Xaró

Punt de llum baixada Ca l’Anton
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Des de 1981

BOTIFARRA DE CALAF
CABRIT

“XULETON” D’EUSKADI
CONILLS LLETONS DE CALAF

ENTRECOT DE NEBRASKA
Gran varietat de vins

OBERT DIUMENGES I FESTIUS
FRUITA, XARCUTERIA, VINS i QUEVIURES DE QUALITAT

Maravillas Rojo posa en valor els 
emprenedors i el paper de les dones 
al món empresarial
La ponència es va celebrar en el marc del cicle “Converses Inquietes” 
organitzat per la Comissió UEA Inquieta

IGUALADA

Maravillas Rojo, vicepresidenta 
d’Abacus Cooperativa, va ser 

la convidada d’honor al cicle “Con-
verses Inquietes” organitzat per la 
Comissió UEA Inquieta que s’aple-
ga sota el paraigües de la Unió 
Empresarial de l’Anoia. Rojo, amb 
una llarga trajectòria professional 
vinculada a l’ocupació, la iniciativa 
emprenedora, l’economia social, el 
desenvolupament local i les xarxes 
de ciutats, va oferir una xerrada que 
portava per títol “Dona i iniciativa 
emprenedora”.

L’acte, que va comptar amb una 
seixantena d’assistents, es va cele-
brar coincidint amb el dia de la Do-
na Treballadora, i parlant de la situ-
ació actual de la dona va començar 
la conferència. Maravillas Rojo va 
iniciar la ponència citant unes de-
claracions d’una catedràtica química 
qui afirma que “a les dones ens han 
robat la visibilitat, han invisibilitzat 

les nostres aportacions i sabers”. La 
ponent afirma estar d’acord amb 
aquestes paraules ja que al llarg de 
la història, i també actualment hi ha 
moltes dones que han aportat molt 
en diversos camps com l’art, la cul-
tura, la ciència... però que “no te-
nen la visibilitat que es mereixen”.

Per Maravillas Rojo, la situació 
de la dona en general i en el món 
de l’empresa en especial, ha avan-
çat, “però no de manera suficient”. 
Afirma que el 55% de les titulacions 
universitàries són dones i que actu-
alment ja hi ha més dones metges, 
més dones en el món de la judicatu-
ra... “però el problema el trobem en 
els àmbits de responsabilitat, en els 
àmbits decisoris, en què la presència 
de la dona desapareix”. Per Rojo 
“les quotes han ajudat, però segons 
ella el més important és ampliar la 
visibilitat i la presència de les dones 
en els càrrecs decisoris per arribar a 
tenir una participació més equitati-
va i així disminuir la bretxa salarial 

existent”. I sobretot, segons la po-
nent “les dones són imprescindibles 
per optimitzar el potencial humà 
necessari per que aporten diversitat 
i valors a la manera de treballar”.

Al llarg de la seva ponència Ma-
ravillas Rojo també va parlar d’em-
prendoria. Va recordar el seu pas 
per Barelona Activa, entitat de la 
qual en va ser presidenta, com “una 
època apassionant” de la seva vida. 
Van ser uns anys en què va veu-
re néixer i créixer molts projectes 
i “aquest fet em va confirmar que 
ens calen tenir emprenedors”. Per 
Rojo ser emprenedor “és una mane-
ra d’entendre la vida” i no sempre 
cal crear un nou negoci, sinó que es 
pot intraemprendre dins d’una em-
presa. Sigui d’una manera o d’una 
altre, “l’emprenedor ha de ser una 
persona motivada, amb conviccions 
fermes, perseverant, i que busca ali-
ances i col·laboradors en els altres”. 
Una persona que “busca les oportu-
nitats, observa, pren decisions, assu-
meix riscos i aconsegueix resultats”. 
A tot això, la ponent va subratllar 
que “es pot aprendre a emprendre, 
i que per fer-ho a més d’una bona 
idea cal implementar-la, portar-la a 
la pràctica, i fer un pla d’empresa”.

Després de la ponència es va 
obrir el torn de paraula als assis-
tents per fer preguntes, compartir 
experiències i intercanviar opinions.

CaixaBank ha organitzat una 
sessió de treball adreçada als 
restaurants i bars

IGUALADA

CaixaBank ha organitzat una ses-
sió de treball a Igualada adre-

çada als restaurants i bars de la 
població. La jornada, a la qual han 
assistit 40 empresaris de la restau-
ració, ha tingut com a objectiu 
aportar solucions de gestió, finan-
çament i protecció als bars i restau-
rants de la comarca de l’Anoia.

La iniciativa s’emmarca dins 
del programa CaixaNegocis de Cai-
xaBank, mitjançant el qual l’entitat 
financera reforça la seva relació 
amb els autònoms i les microem-
preses. D’aquesta forma, CaixaNe-
gocis Restauració aporta solucions 
de gestió, finançament i protecció 
als professionals i ofereix l’atenció 
per part d’un gestor especialitzat, 
qui disposa de dispositius mòbils 

per a oferir assessorament financer 
al negoci del client. Així mateix, 
els clients de CaixaNegocis tenen 
un canal exclusiu de comunicació 
a través del “Mur” per a comuni-
car-se amb el seu gestor contínu-
ament.

Durant el transcurs de la sessió 
es va fer una demo amb una TPV 
Tablet, amb l’objectiu de demos-
trar que es pot millorar d’una ma-
nera molt significativa l’eficiència 
del negoci, oferint serveis de valor 
afegit que els permetran incre-
mentar els seus ingressos, captar i 
fidelitzar als clients.

Per tancar la sessió es va pre-
sentar el sistema de gestió d’efec-
tiu Cashdro, que accepta i valida 
bitllets i monedes i dispensa canvi.

Es busquen voluntaris 
i aprenents per formar 
parelles lingüístiques

COMARCA

El Servei Local de Català (SLC) ha 
engegat nous cursos de català 

per a adults. Els grups de català 
bàsic estan formats per persones 
de procedència diversa que inclo-
uen alumnes de l’Amèrica llatina, 
Àfrica, l’Europa de l’Est i diverses 
regions d’Espanya. A banda de les 
classes lectives, se’ls ofereix la pos-
sibilitat de participar al Voluntariat 
per la llengua, un programa que 
posa en contacte persones cata-
lanoparlants i persones que estan 
aprenent la llengua amb l’objectiu 
de fer conversa.

La novetat d’enguany és que 
des del gener també es pot fer de 
manera virtual a través de vide-
oconferència. Actualment s’han 
format les primeres parelles lin-
güístiques virtuals amb residents 
catalans a l’exterior i aprenents 
procedents d’arreu del mon, com 
és cas de la Margarita, una perio-

dista madrilenya jubilada que pas-
sa mesos a Eivissa i que vol apren-
dre l’idioma per comunicar-me 
amb els eivissencs i poder fer acti-
vitats i cursos a la universitat per a 
gent gran.

Per poder dur a terme l’activi-
tat es busquen persones voluntà-
ries que vulguin dedicar una hora 
a la setmana a conversar en ca-
talà amb una persona que l’està 
aprenent o persones aprenentes 
que volen millorar el català fent 
conversa. Les inscripcions ja estan 
obertes i es poden fer en línia a 
través del portal www.vxl.cat, telè-
fon (93 804 88 99) o adreçant-se de 
manera presencial al Servei Local 
de Català d’Igualada (c/ Lleida, 78). 
El proper divendres 31 de març, 
a les 6 de la tarda, la Biblioteca 
Central d’Igualada acollirà l’acte 
de presentació de parelles lingüís-
tiques. 

Participants de la darrera edició del Voluntariat per la llengua a Igualada

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

- Joves entre 18 i 29 anys
- Estar a l’atur
-  Tenir finalitzat el CFGM d’àmbit sociosanitari o certificat de 

professionalitat equivalent

Si estàs interessat en participar en el projecte, envia el teu CV a forma-
cio@uea.cat.

Per a més informació:

Ets jove i busques feina dins l’àmbit sociosanitari?

FEM OCUPACIÓ PER A JOVES
La Unió Empresarial de l’Anoia t’ofereix contracte de treball 
remunerat de 6 mesos de durada amb centres i residències de 
la comarca de l’Anoia i, a més, formació adaptada el teu lloc de 
treball.

UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA
Ctra. de Manresa, 131 Igualada
938052292 – formacio@uea.cat
www.uea.cat

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocu-
pació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per 
l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la Resolució 
TSF/1910/2016, de 29 de juliol.

El so de l’orgue i el violí va captivar el públic

IGUALADA

El passat diumenge dia 12 de 
març hi va haver el segon con-

cert del XXIV Festival Internacional 
d’Orgue d’Igualada, que va tenir 
com intèrprets Roman Perucki, 
organista, i la seva esposa, Maria 
Perucka, violinista. Antoni Miran-
da en fa fer els comentaris, Jordi 
Balsells i Josep Aguilera tingueren 
cura de la transmissió per pantalla 
i la registrant va ser Anna Miranda.

El concert va començar amb 
dues obres per a orgue de J. S. 
Bach (1685-1750), el Preludi i Fuga 
en si menor (BWV 544)  i el Coral: 
O Menschbewein den Sündegross 
(BWV 622). Va seguir amb la Sona-
ta n. 12, op. 5 “La follia” d’A. Core-
lli (1653-1713) amb la intervenció 
del violí. A continuació l’organista 
va tocar els tres moviments, Alle-
gro – Grave – Allegro del Concert 
op. 4 núm. 4 de La Stravaganza 
d’A. Vivaldi (1678-1741). Les se-
güents obres, interpretades con-
juntament pels dos instruments, 
van ser Abendlied i Gigue dels 
SechsStücke op.150/1887 für Vi-
olin undOrgel de J. Rheinberger 
(1839-1901) i Adoration de Felix 
Borowski (1872-1956).

Roman Perucki és un gran or-
ganista que va començar els seus 
estudis al seu país, Polònia,  que té 
una gran activitat musical, no so-
lament com a concertista sinó que 

també és responsable de l’Orques-
tra Filharmònica del Bàltic, presi-
dent de la Societat “Música Sacra” 
i de la Societat d’Amics de la Cate-
dral de Gdask-Oliwa, ha contribuït 
a la creació de nous instruments 
en aquella zona, és director del 
Festival Internacional de Música 
d’Orgue a la catedral d’Oliwa i del 
Concurs internacional JP Sweelinck 
de Gdansk, membre del jurat de 
molts concursos d’orgue i moltes 
altres activitats. La violinista Maria 
Perucka es va graduar a l’Acadè-
mia de Música de Gdansk, ha parti-
cipat en vàries Master-Class, ha ac-
tuat com a solista amb l’orquestra 
simfònica Kalisz, ha estat concerti-
no en una antiga banda de música 
anomenada la Capella Gedanensisi 
forma part del Quartet “4PM”.A 
més, és professora en una Escola 
de Música de 2n grau, a Gdynia. 

Roman Perucki va fer una in-
terpretació magistral en totes les 
obres, tant com a solista  com en 
les que va acompanyar el violí. Va 
agradar especialment en les obres 
de Bach, que va tocar amb una 
gran austeritat i tècnica tant en els 
teclats manuals com en el pedaler 
i una registració molt especial en 
el coral amb la que va aconseguir 
un gran sentiment. En la cone-
guda obra de Vivaldi va fer que 
no s’enyorés la versió orquestral 
i hi va donar aquesta caracterís-

tica tan especial que té la músi-
ca d’aquest autor. Maria Perucka 
ens va portar al paradís amb el seu 
violí i tots dos van fer verdadera 
música de cambra: no es tractava 
de dos grans músics que tocaven 
junts sinó que era una única músi-
ca tocada per dos instruments que 
es complementaven perfectament. 
Cal destacar, també, que tots dos 
intèrprets van quedar meravellats 
amb el so de l’orgue, l’acústica de 
l’església i la gran assistència al 
concert. 

Al nombrós públic li va com-
plaure molt la música d’aquests 
grans intèrprets i va aplaudir mol-
tíssim totes i cada una de les obres. 
En agraïment, van tocar Llegen-
da op. 17 del compositor polonès 
Henryk Wieniawski (1835-1880). 
Després van baixar a saludar des 
del presbiteri on van ser obse-
quiats per Pere Camps i Maribel 
Cuadras, regidors de l’Ajuntament 
d’Igualada, que és qui organitza 
aquest Festival que fa possible que 
l’orgue i la ciutat d’Igualada siguin 
coneguts arreu.

El tercer concert festival 
comptarà amb una 
soprano i un organista de 
Lecco

El proper diumenge dia 19 es 
farà el tercer concert del XXIV Fes-
tival Internacional d’Orgue d’Igua-
lada. Hi actuaran dos artistes itali-
ans, la soprano Gabriela Locatelli 
Serio i l’organista Luciano Zecca.

En el concert s’interpretaran 
obres per a orgue sol de Bossi, 
Dubois, Mendelssohn,  Lefébu-
re-Wely i Boëllmann i obres de Mo-
zart per a soprano i orgue. Serà, 
com sempre, a la basílica de Santa 
Maria d’Igualada a les 6 de la tarda 
i amb entrada gratuïta.

Maria Dalmases

Calçotada Sant Agustí 2017

IGUALADA

El dissabte 11 de març, l’Associa-
ció de Veïns i Comerciants Sant 

Agustí / barri Sant Agustí d’Igua-
lada va celebrar la seva popular 
calçotada, un dia ple d’activitats 
festives que per sisè any consecutiu 
es va obrir a la participació dels 
veïns i veïnes del barri i de la ciu-
tat. Aquesta trobada gastronòmica 
segueix amb la voluntat d’un ús 
veïnal de l’espai públic.

L’acte va marcar la primera 
activitat del nou any, on veïns i 
veïnes es van asseure plegats un 
cop més per degustar 10 calçots 
amb la seva immarcable salsa feta 
per gent del carrer, carn a la brasa, 
un tall de botifarra i cansalada, 
pa amb tomàquet, aigua o vi i de 
postres un any més, taronja. Tots 
els productes van ser del comerços 
del barri i el preu de l’àpat va ser 
de  10 euros.

Els actes van començar a mig 
matí al Carrer Sant Agustí, i es va 
comptar amb el ball del gegant 
Tinet del Serral de les Forques de 
Tous, seguia el vermut i l’Agustícal-
çotada. A la sobretaula es va fer el 
lliurament del premi del I concurs 
de balcons.

Volem agrair la feina de tots 
i totes els voluntaris/es, així com 
també la gran feina d’organització 
de la Junta, que va estar treballant 
tota la jornada per a aconseguir 
aquesta gran fita!!!

Gràcies a tots per fer-ho pos-
sible!!!

Josep Torrents
Associació de Veïns i Comerci-

ants de Sant Agustí

L’enterrament de la sardina

CARME

Les dones grans de Carme, van 
decidir donar uns dies més de 

vida a la Sardina, que fou enter-
rada després del que és habitual.

Un cop realitzat el ritual 
d’acompanyament al lloc on ha-
via de ser enterrat l’animal, amb 
tot un seguici encapçalat per les 

més altes instàncies del clergue, 
i després que les ploraneres mos-
tressin la seva aflicció, per tal de 
passar un millor dol, tot el seguici 
abans esmentat, s’entaulà i menjà 
sardina en honor de la traspassa-
da. I així com cada any, s’espera 
repetir-ho també el proper. A re-
veure.

Nous cursos del programa 
Recerca Activa de Feina

VILANOVA DEL CAMÍ

Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí 

ha fet un any més la programació 
de cursos destinats a persones que 
estan en Recerca Activa de Fei-
na. Aquesta setmana s’ha iniciat 
el primer curs: Els primers passos 
amb l’ordinador i Internet, que 
ha anat a càrrec de l’empresa Sati 
Formació. 

És un curs de 24 hores que estan 
seguint una dotzena d’alumnes. Es 
tracta majoritàriament de persones 
més grans de quaranta anys, amb un 

nivell d’estudis bàsics i sense coneixe-
ments en noves tecnologies.

Aquest curs va destinat a les per-
sones inscrites a la Borsa de Treball 
Xaloc, és gratuït i està subvencio-
nat per la Diputació de Barcelona. 
L’objectiu és aprendre a utilitzar de 
forma autosuficient i autònoma els 
equips informàtics per poder portar a 
terme la recerca activa de feina amb 
les pàgines web i el correu electrònic. 

El Servei d’Orientació Laboral de 
l’Ajuntament  de Vilanova del Ca-
mí aposta per l’acompanyament de 
persones que es troben en Recerca 

Activa de Feina. Les persones inscri-
tes al servei són donades d’alta a la 
Borsa de Treball de la Xarxa Xaloc de 
Diputació de Barcelona on es poden 
trobar ofertes de tota la província 
de Barcelona. Aquesta eina permet 
optar a ofertes de feina, ja sigui mit-
jançant la selecció que realitzen els 
tècnics quan les empreses demanen 
treballadors  o mitjançant l’autocan-
didatura web que cadascú pot fer a 
aquelles ofertes que més l’interessin.

Des del  servei també s’ofereix  
assessorament i acompanyament en 
la recerca de feina, tan personal com 
grupal, en com fer currículum, millo-
rar-lo, carta de presentació entrevis-
tes… I per altra banda, també hi ha 
l’espai del Club de Feina: un equi-
pament obert els matins de dilluns 
i dijous on els usuaris poden trobar 
informació sobre cursos, ofertes de 
feina… i d’una sala amb ordinadors 
amb connexió Internet.

2a calçotada popular amb un gran èxit de 
participació
MONTMANEU

Dissabte passat dia 11 de març 
es va celebrar a Montmaneu la 

2a calçotada popular amb un gran 
èxit de participació. La jornada va 
estar molt animada durant el matí. 
En acabar el dinar tothom qui va 
voler va poder demostrar les seves 

qualitats com a cantant, doncs va 
acabar la jornada amb un magnífic 
Karaoke.

Des de l’Ajuntament s’agraeix 
la col·laboració de tots els veïns i 
veïnes de Montmaneu, doncs van 
contribuir a que la festa fos un 
gran èxit.
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PORTES
OBERTES

ESCOLA
PÚBLICA

D’IGUALADA

DISSABTE, 11 DE MARÇ
d’11 a 13 h

Escola Gabriel Castellà
Escola Garcia Fossas
Institut Badia i Margarit

DIMECRES, 15 DE MARÇ
de 17'30 a 19'30 h

Escola Emili Vallès
Institut Joan Mercader

DISSABTE, 18 DE MARÇ
d’11 a 13 h

Institut Pere Vives
Escola Ramon Castelltort
Escola Dolors Martí

DISSABTE, 6 DE MAIG
d’11 a 13 h

Institut Milà i Fontanals

Nova visita de la delegada del Govern a la 
Catalunya Central, Laura Vilagrà

COMARCA

La delegada del Govern a la Cata-
lunya Central, Laura Vilagrà, va 

visitar aquest dilluns els municipis 
de Cabrera d’Anoia, la Torre de 
Claramunt i Carme. En totes tres 
poblacions la delegada es va reu-
nir amb els alcaldes respectius i ha 
signat el Llibre d’Honor de l’Ajun-
tament.

A Cabrera d’Anoia es va reunir 
amb l’alcalde, Salustià Monteagu-
do, a qui acompanyaven el primer 
tinent d’alcalde, Daniel Zorrilla, i 
altres representants de l’equip de 
govern. La reunió tenia un pre-
cedent força immediat en la que 
ja van mantenir Laura Vilagrà i 
Salustià Monteagudo, el 7 de juny 
passat, quan aquest va ser a la seu 
de la Delegació del Govern al Pa-
lau Firal de Manresa. L’alcalde li va 
traslladar a la delegada diverses 
qüestions relacionades amb la rea-

litat social del municipi, i més con-
cretament amb l’ocupació. També 
amb el projecte de promoció tu-
rística de les Valls d’Anoia. Així 
mateix, li va fer arribar la voluntat 
de l’Ajuntament de poder fer mi-
llores en diferents equipaments 
com l’escola, els camins o el trans-
port públic, així com la necessitat 
d’equipaments esportius. Final-
ment van tractar aspectes relacio-
nats amb les telecomunicacions i 
amb el sanejament.

A la Torre de Claramunt la re-
unió va ser amb l’alcalde del muni-
cipi, Jaume Riba. En la reunió que 
van mantenir la delegada i l’alcalde, 
aquest li va explicar a Vilagrà diver-
ses qüestions relacionades amb els 
projectes que té el consistori entre 
mans, com els relacionats amb les 
infraestructures viàries, els equipa-
ments educatius i esportius, l’ocupa-
ció i l’habitatge.

Finalment, a Carme, Laura Vi-
lagrà va ser rebuda a l’Ajuntament 
per l’alcaldessa, Ildefonsa Tarrida, 
a qui acompanyaven el tinent d’al-
calde Joan Hernan i el regidor Marc 
Sànchez. Se li va fer arribar una de-
manda relacionada amb els equi-
paments educatius, i la delegada es 
va comprometre a parlar del tema 
amb els serveis territorials del De-
partament d’Ensenyament a la Ca-
talunya Central. Així mateix, l’equip 
de govern de Carme li va explicar a 
Vilagrà la rehabilitació que s’ha po-
gut fer al casc antic i a l’equipament 
de l’Escorxador, que s’ha convertit 
en un centre d’interpretació, gràcies 
a respectives subvencions del FEDER 
i el PUOSC. Finalment van tractar 
aspectes relacionats amb la serra de 
Carme i Orpí.

Les reunions de la delegada del 
Govern amb els alcaldes de Cabre-
ra d’Anoia, la Torre de Claramunt 
i Carme formen part del cicle de 
visites que fa Laura Vilagrà des del 
principi de legislatura per conèixer 
de primera mà el projectes i inquie-
tuds dels municipis de la Catalunya 
Central i poder-los traslladar des-
prés als respectius departaments de 
la Generalitat.
Podeu seguir-nos també a través 
de http://www.twitter.com/
delcatcentral

Campanya del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de prohibició de fer 
foc al bosc

Aquesta setmana ha comen-
çat la campanya de prohibició 
de fer foc al bosc, precisament 
per tal de prevenir els incendis 
forestals. Entre el 15 de març i el 
15 d’octubre, queda prohibit en 
els terrenys forestals i en la fran-
ja de 500 metres que els envolta 
encendre foc per a qualsevol ti-
pus d’activitat. Especialment no 
es poden cremar rostolls, marges 
i restes d’aprofitaments forestals, 
agrícoles o de jardineria ni fer 
focs d’esbarjo sense una autorit-
zació expressa del Departament 
d’Agricultura.

Queda exclosa de la prohibi-
ció, dintre de les àrees recreati-
ves i d’acampada i en parcel·les 
de les urbanitzacions, la utilització 
dels fogons de gas i de barbacoes 
d’obra amb mata guspires. 

També queda prohibit llençar 
objectes encesos; abocar escom-
braries i restes vegetals i industrials 
de qualsevol mena que puguin ser 
la causa de l’inici d’un foc; llançar 
coets, focs d’artifici o d’altres ar-
tefactes que continguin foc, i uti-
litzar bufadors o similars en obres 
realitzades en vies de comunicació 
que travessin terrenys forestals.

Renovacions al Jutjat de Pau

SANTA MARIA DE MIRALLES

El dilluns 6 de març l’ajuntament 
de Santa Maria de Miralles, en 

la darrera sessió plenària va apro-
var el nomenament dels dos jutges 
de pau; Joan Oliva Argelich com 
a titular del Jutjat de Pau i Jordi 

Argelich Mora com a jutge de pau 
substitut.

Oliva i Argelich, son els respon-
sables del Jutjat de Pau de Santa 
Maria de Miralles des del 2001, i 
ara han estat de nou reelegits pels 
regidors del consistori. Oliva, va 
agrair de nou la confiança diposi-
tada i explica que per ells, ser jut-
ge de pau és una manera de treba-
llar pel municipi i pels seus veïns. 

El jutge de pau actua en ca-
sos de mediació i la resolució dels 
conflictes sense haver d’arribar a 
judici, les conciliacions, de certes 
faltes i s’ocupa del registre civil, 
entre d’altres tasques. La vigència 
del nou nomenament és de quatre 
anys.

El Grup de teatre Set Vetes 
ofereix un nou registre

CARME

Diumenge 11 de març a la tar-
da, el Grup teatral Set Vetes 

va escenificar al teatre de Carme 
l’obra “Entre revetlles a les”, amb 
guió i direcció de Teresa Casaus. 
L’espai del Centre Cultural i Recre-
atiu es va omplir de gom a gom. La 
qualitat de les interpretacions del 
grup, fa que el públic respongui a 
cada representació dels Set Vetes.

Aquesta vegada el grup Set 
Vetes van oferir un canvi de regis-
tre fins ara no representat, com 
és el drama. Ens van represen-
tar una situació real que resulta 

complexa i difícil i els personatges 
s’enfronten a situacions límits de 
la seva vida i que acaben per re-
conèixer.

La protagonista, la Rosa, ma-
gistralment interpretat per Guiller-
mina Pi s’enfronta a una situació 
límit de la seva vida com és la ma-
laltia de l’Alzheimer i a l’engany 
d’un fill, tots els ingredients òp-
tims d’un drama.

Tots aquest ingredients va fer 
que les més de 200 persones as-
sistents al teatre, i algunes amb 
alguna llagrimeta, seguissin amb 
atenció l’obra.

Només queda que felicitar al 
grup dels Set Vetes per el seu nou 
registre la bona interpretació de 
tots els components i pel guió i 
direcció de Teresa Casaus.

Grup Set Vetes fins la propera.

9a calçotada popular

CALONGE DE SEGARRA

El passat diumenge 12 de març 
una setantena de veïns i veï-

nes de Calonge de Segarra es van 

aplegar al local social del muni-
cipi per celebrar la calçotada 
popular, organitzada per l’asso-
ciació de Joves de Kalonge amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Calonge de Segarra. El menú 
va consistir, a més dels calçots, en 
xai, botifarra i cigronets de l’Alta 
Anoia, postres i cava. L’acte va 
ser un èxit tant per la bona par-
ticipació com per la col·laboració 
dels veïns i veïnes de Calonge de 
Segarra. Per veure les fotografi-
es de la calçotada visiteu el web 
www.calongesegarra.cat. 
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ANUNCI

SANT JORDI 2017
Es comunica a les llibreries i floristeries d’Igualada que estiguin interessades a ocupar 
un estand per a la venda de llibres i roses el dia 23 d’abril a la plaça de Cal Font, que 
cal que emplenin la instància corresponent de sol·licitud a l’Ajuntament d’Igualada fins 
el dia 24 de març, per tal de distribuir els espais d’aquesta zona i fer la previsió dels 
materials necessaris pel muntatge.

En cas de no presentar la sol·licitud dins d’aquest termini, l’Ajuntament no garanteix la 
disponibilitat d’espais ja que s’entendrà que no desitgen instal·lar-se en cap estand.

Enguany, amb motiu de les obres de construcció d’un nou edifici en el solar que hi ha 
entre la pl. de Cal Font i el c/ del Clos, el carrer lateral estarà tancat, per la qual cosa 
enguany, les entitats i associacions sense ànim de lucre s’hauran d’ubicar a la Rambla 
Sant Isidre. Les llibreries i floristeries s’ubicaran a la Pl. de Cal Font, com cada any. 

Aquelles entitats, escoles i associacions sense finalitat de lucre que vulguin muntar 
alguna parada d’articles relacionats amb la festa de Sant Jordi, poden presentar la 
sol·licitud fins el dia 31 de març.

Els espais es distribuiran per ordre d’inscripció, és a dir, tenint en compte la data i el 
registre d’entrada de la sol·licitud. 

Ajuntament d’Igualada

Igualada, 7 de març de 2017

L’ASIA i l’ICS aborden 
el problema de la 
incontinència fecal

IGUALADA

Igualada va acollir, dimecres de 
la setmana passada, una jornada 

monogràfica sobre la detecció i 
el tractament de la incontinència 
fecal, que va comptar amb la par-
ticipació d’uns quaranta professio-
nals de l’atenció primària, residèn-
cies i del Servei d’Atenció Primària 
i de ponents altament qualificats. 
L’organització va anar a càrrec de 
l’Associació per a la Incontinència 
Anal (ASIA) i el Servei d’Atenció 
Primària Anoia de l’ICS. Les diver-
ses ponències van permetre posar 
de manifest la problemàtica que 
suposa estar afectat per inconti-
nència fecal, que es caracteritza 
per les ganes continuades de defe-
car, pel fet de no poder aguantar 
fins arribar al bany o per la pèrdua 
inesperada de femta.

En el decurs de les ponències 
es va remarcar que la incidència 
social d’aquest problema és supe-
rior a la que podria semblar inici-
alment, ja que sovint els afectats 
no en parlen. Es considera que un 
12 % de la població pateix incon-

tinència fecal, l’origen de la qual 
pot ser molt variat amb causes com 
ara lesions musculars o pèrdua de 
la capacitat d’emmagatzematge.

Un dels vessants especialment 
problemàtic associat a la inconti-
nència fecal és el psicològic. A la 
Jornada es va dir que “és normal 
que els malalts tinguin vergonya 
i s’aïllin. Costa que es parli de de-
fecar, perquè forma part dels as-
pectes més íntims i privats d’una 
persona”. Moltes de les persones 
que tenen aquest problema viuen 
en un estat d’alerta permanent, la 
qual cosa els genera estrès, reduc-
ció de l’autoestima, tristesa, ràbia, 
etc.

En les diverses intervencions 
es van aportar eines per reduir o 
resoldre la incontinència, des de 
diversos vessants: la nutrició, la fisi-
oteràpia o la psicologia. Es va cons-
tatar el paper important que té 
l’assistència primària, especialment 
infermeria, en la detecció d’aques-
ta problemàtica que, actualment, 
es considera infradiagnosticada.

Òpera i cant per a dues jornades màgiques i 
divertides a Can Papasseit

VILANOVA DEL CAMÍ

Aquest ha estat un intens cap de 
setmana per a l’escola Artístic 

que ha ofert dos espectacles a Can 
Papasseit. Divendres van portar 
“La màgia del belcanto”  a la sala 
polivalent amb tres obres mestres 
de Belini i Donizetti: Norma, Maria 
Stuarda i Sonnambula. I dissabte, 
amb una audició de cant que va 
aplegar a la sala vilanovina més de 
200 persones. 

Amb els nervis a flor de pell 
però amb un entusiasme que tras-
passava la platea, els alumnes del 
taller d’òpera de l’escola Artístic 
van sortir a l’escenari per donar-ho 

tot. Les tres peces van ser interpre-
tades magistralment i els alumnes 
van connectar ràpidament amb 
el públic, que es va emocionar en 
més d’un moment de l’espectacle.

Aquest acte tenia un compo-
nent solidari perquè una part im-
portant dels fons recaptats amb les 
entrades es destinarà a la Fundació 
Vicenç Ferrer. Per això a l’escola li 
hagués agradat omplir les grades. 
Són conscients però que potser el 
dia i l’hora triades poden haver 
restat públic a l’activitat. Tot i així 
estan satisfets amb els resultats.

L’opera és encara un gènere 
minoritari, i aquest era un reperto-

ri molt exigent. Tot i així, la posada 
en escena va ser impressionant, 
gràcies també al vestuari d’Urbani 
Castilla. De cara a final de curs, els 
alumnes del taller d’òpera treba-
llaran en un nou espectacle que 
dedicaran a la sarsuela, un estil 
musical molt més assequible, diu 
Sheila Grados. 

Els alumnes de cant van diver-
tir el públic i van sorprendre amb 
la seva professionalitat.

Pel que fa als alumnes de cant, 
dissabte van mostrar al públic els 
seus progressos i l’espectacle, expli-
ca Grados, va deixar moments molt 
divertits. Malgrat que no es veu a 
l’escenari, aquests esdeveniments 
formen part del seu aprenentatge. 
Són moments en els quals afloren 
valors com el de compartir, ajudar, 
i donar-se suport mutu, que van 
estar presents durant la jornada i 
són essencials per reeixir amb èxit. 

Sheila Grados ha agraït públi-
cament el suport i la col·laboració 
de Ràdio Nova, dels alumnes de 
l’escola que s’han implicat i han 
donat un cop de mà, a la pianista 
Marta Olivé i a l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, entre altres.

Suport a les entitats locals per a tramitar les 
subvencions 2017
IGUALADA

Entre els dies 27 de març i 21 
d’abril, ambdós inclosos, l’Ajun-

tament d’Igualada obre el termi-
ni perquè les entitats locals sense 
ànim de lucre sol·licitin les Sub-
vencions per Projectes i Activitats 
d’Interès Social, que es convoquen 
anualment.

L’any 2016 aquesta sol·licitud 
es va poder efectuar per primer 
cop tant presencialment com elec-
trònicament, a través del portal 
tramits.igualada.cat. La novetat és 
que, aquest any 2017 i en virtut de 
la llei 39/2015 del Procediment Ad-
ministratiu Comú de les Adminis-

tracions Públiques, aquesta sol·li-
citud cal efectuar-la exclusivament 
per via electrònica.

La regidoria de Govern Obert 
de l’Ajuntament posa a disposi-
ció d’aquells que ho necessitin una 
persona de suport que els assistirà 
en aquest procediment. Atendrà 
consultes presencials els dimarts, 
fins el dia 18 d’abril, entre les 19 i 
les 20h a l’Espai Cívic Centre.

També s’han programat dues 
sessions de formació a l’Espai Cívic 
Centre el dia 22 de març, de 15:30 
a 17:30h, i el dia 23 de març, de 
19 a 21h. Tots els representants 
d’entitats que estiguin interessats 

a conèixer com funciona el nou 
procés electrònic de presentació 
de sol·licituds hi podran assistir. Es 
tractaran temes com ara calenda-
ris i terminis de tramitació, obten-
ció i ús de certificats electrònics, 
creació de documents necessaris 
o quin suport i assessorament po-
den obtenir si recorren a l’Ajun-
tament.

Per a qualsevol consulta, els in-
teressats es poden adreçar al seu 
servei de referència o a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) munici-
pal (Pl. Ajuntament, 1). També po-
den trucar al telèfon 93 803 19 50.

Acte UNESCO a Igualada

IGUALADA

Aquest dilluns dia 13 de març 
, el Centre UNESCO d’Iguala-

da que té la seva seu a l’Ateneu 
Igualadí, va rebre la visita de Josep 
Dallarès, Jean Michel Armengol, 
President i SG respectivament del 
Comitè UNESCO d’Andorra; de 
Juan Ma Alzina, SG del Comitè 
UNESCO de l’estat espanyol; de  
Lluís Puig, Director General de Cul-
tura Popular de la Generalitat, i  
de Jordi Pont, Regidor del Ajun-
tament d’Igualada. També van ser 
presents a la trobada el Doctor 
Pere Fullana, Director de la Càte-
dra UNESCO Cicle de Vida i Canvi 
Climàtic i Francesc Ferrer, Director 
d’OVER Fer Frans, empresa col·la-
boradora.

Durant aquest trobada es va 
presentar a l’atenció dels repre-
sentats de les administracions, la 
iniciativa del Centre que pretén 
convocar un Certamen d’Audiovi-
suals sobre elements inscrits en la 

llista representativa del Patrimoni 
Immaterial de la UNESCO. Aquest 
projecte sota el lema “La utilitat 
del Missatge Audiovisual per a la 
salvaguarda i promoció del Patri-
moni” vol esdevenir un referent 
audiovisual internacional i el Cen-
tre ha demanat als representants 
UNESCO d’ambdós estats el seu 
suport institucional.

Abans es va procedir a la pro-
jecció, en la sala de Cinema de 
l’Ateneu, del vídeo oficial de la 
Candidatura de la Festa dels Reis 
d’Igualada; en aquesta presentació 
també  hi van ser presents Mireia 
Claret, Presidenta de l’Ateneu i Jo-
an Prats, President de la Comissió 
de la Cavalcada dels Reis, acompa-
nyats per membres de les respecti-
ves juntes.

A la tarda es va continuar la 
reunió en la que es varen tractar 
diversos temes relacionats amb la 
UNESCO i el Centre d’Igualada.
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Descomptes als socis del 
Club Handbol Igualada

Financiació a la teva mida
www.dcdentigualada.com

Exitosa i participada «Festa de 
l’Escola Pública»

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Per segon any consecutiu, i en 
plena celebració del «Fem Més 

Escola» Montbui va organitzar la 
segona edició de la «Festa de l’Es-
cola Pública» Aquest certamen va 
ser promogut per Òmnium Cultural 
Anoia, la regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament, i també va comptar 
amb la col·laboració dels diferents 
centres educatius i AMPA’s, que 
van posar diversos estants i para-
detes durant una matinal plena de 
participació, animació i festa.

Les activitats es van anar succeint 
a la tarima ubicada en ple Boule-
vard, davant l’Ajuntament. Es van 
poder seguir diverses coreografies 
de rítmica i ball modern. També hi 
va haver “zumba” i  actuacions de 
tabals i “cajón”. Els nois i noies de 
la Coral de l’Institut Montbui van 
completar una matinal on no hi van 
faltar nosmbrosos tallers per a la 
mainada, i un espectacular globus 
de vent ubicat a l’interior de l’Ajun-
tament de Montbui, on van actuar 
els alumnes de les diferents esco-
les montbuienques que participen a 
l’activitat dels “violins” 

La Festa de l’Escola Pública, que 
enguany arribava a la seva segona 
edició, va aplegar més d’un miler de 
persones. Cal recordar que l’objectiu 
d’aquesta iniciativa és recordar la 
importància de l’escola pública com 
a institució que garanteix la igualtat 
d’oportunitats per a tothom.

Activitats realitzades 
del programa «Fem Més 
Escola»

Durant els darrers dies s’han dut 
a terme nombroses activitats em-
marcades en el «Fem Més Escola» 
d’enguany. Així, divendres passat els 
infants de les llars d’infants mont-
buienques Santa Anna i L’Estel van 
anar a esmorzar respectivament a les 
escoles Garcia Lorca i Antoni Gaudí.

També durant els darrers dies la 
narradora Mònica Torra ha dut a ter-
me l’activitat “Com explicar contes a 
les escoles”, amb diferents sessions a 
les escoles Garcia Lorca, Anton Gaudí 
i Montbou.

Destacar que aquest dimarts 14 
de març s’ha dut a terme a l’escola 
Antoni Gaudí la jornada de portes 
obertes al centre, que ofereix ense-
nyament infantil i de primària, per 
a infants entre els 3 i els 12 anys.

Properes activitats
El “Fem Més Escola” no s’atura. 

Així, aquest divendres dia 17 de 
març, al matí, Mònica Torra condui-
rà dues sessions de “L’hora del con-
te” a les llars d’infants. Tanmateix  
el dimecres 22 de març es durà a 
terme una sessió de Jocs de Falda, 
a càrrec de Maria Rosa Corral i del 
22 al 24 de març les escoles mont-
buienques acolliran un taller de 
música per a pares, mares i nens/
es de les escoles que realitzarà Glò-
ria Tomàs. El dijous 23 de març es 
podrà participar en el taller “Crea 
el teu propi conte digital” i el diu-
menge 26, a partir de les 11 del 
matí, la sala auditori de Mont-Àgo-
ra acollirà la sessió de teatre famili-
ar “Akashia, el viatge de la llum”, 
amb entrada lliure i gratuïta. 

El dilluns 27 les 6 de la tar-
da es farà a la Sala Auditori de 
Mont-Àgora la I Gala d’Homenat-
ge a la Comunitat Educativa, una 
activitat que vol servir com a reco-
neixement a totes les persones que 
treballen diàriament per millorar 
l’educació al municipi.

Diferents activitats de teatre, 
un taller de música i la tradicio-
nal jornada de portes obertes a les 
llars d’infants municipals, prevista 
per al 22 d’abril, seran les darreres 
propostes del «Fem Més Escola» 
d’enguany. 

Les JERC Igualada proposen busos 
llançadora fins a Castellbisbal com 
alternativa a la Hispano Igualadina-Monbus
IGUALADA

Les Joventuts republicanes tor-
nen a reclamar a l’alcalde Marc 

Castells que compleixi la seva pro-
mesa electoral de canviar de com-
panyia. Alhora, proposen busos 
llançadora des d’Igualada fins a 
Castellbisbal per connectar amb 
Rodalies com a alternativa a la His-
pano.

Dilluns passat les JERC Igua-
lada van fer una roda de premsa 
conjunta amb les JERC Vilafranca 
i les JERC Manresa per denunci-
ar que “a les 3 ciutats on opera 
Monbus hi ha problemes, incidèn-
cies i un servei precari”. Aques-
ta coincidència en el mal servei 
“demostra que Monbus és una 
empresa que no hauria de prestar 
cap servei públic” i que les quei-
xes “històriques” dels igualadins 
i que ERC ha denunciat reitera-
dament no són “fruit d’un caprici 
dels ciutadans d’Igualada, tal com 

deia l’alcalde Castells, sinó que 
responen a unes deficiències evi-
dents i a servei precari i indigne”.

Fins que l’alcalde Castells no 
compleixi la seva promesa electo-
ral les JERC Igualada proposen la 
implementació d’uns busos llança-
dora que porti els igualadins fins 
a Castellbisbal i un cop allà puguin 
agafar rodalies. Segons el porta-
veu de les joventuts d’Igualada, 
David Prat, això suposaria “un es-
talvi de temps, perquè amb 1 hora 
seríem a Barcelona sense cues ni 
trànsit, també suposaria un estal-
vi econòmic ja que amb una T-10 
o T-Jove de 2 zones es podria fer 
tot el viatge, i a més un estalvi en 
seguretat i comoditat perquè evi-
taríem anar amb la Hispano Igua-
ladina-Monbus”. Aquesta opció, 
segons Prat, “cada cop la fan servir 
més igualadins per tal de buscar 
solucions a un problema endèmic 
que l’ajuntament d’Igualada no ha 

volgut resoldre, i de manera tem-
poral és la millor alternativa que 
pot tenir Igualada”.

A la roda de premsa hi va par-
ticipar també el regidor de JERC 
a Vilafranca, Pere Sàbat, qui va 
denunciar la passivitat de l’Ajun-
tament de Vilafranca i Igualada 
en aquest tema i va assegurar que 
“les administracions han d’estar al 
costat dels ciutadans i no al costat 
d’empreses que donen mal servei” 
alhora que va destacar la feina 
de JERC Igualada com a “línia a 
seguir per lluitar per un bon ser-
vei públic”. El portaveu de JERC 
Manresa, Denís Llussà, va explicar 
que “des de fa dos mesos tenim 
Monbus a Manresa i ja n’hem pa-
tit les conseqüències d’una mane-
ra molt severa” i va assegurar que 
“estem amb els usuaris perquè la 
seva lluita per uns busos dignes és 
també la nostra lluita”.

El Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy 
compleix 30 edicions amb molta participació

CAPELLADES

Aquest dissabte s’ha celebrat 
la XXX edició del Concurs 

de Pintura Ràpida Joan Campoy, 
amb la participació de molts pin-
tors.

Des de feia uns quants anys 
aquest concurs de pintura ràpida 
estava emmarcat dins els actes del 
Mercat Figueter. Però per celebrar 
un aniversari tan especial, els or-
ganitzadors --Regidoria de Cultura 
i Amics de les Arts-- van decidir fer 
algunes renovacions.

Tal i com ha valorat el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, “podem 
dir que hem aconseguit el nostre 
principal objectiu, que era donar-li 
visibilitat”. L’edició s’ha celebrat 
dissabte al matí, amb unes tempe-
ratures que han fet sortir a passe-
jar moltes persones. A més a més, 
enguany la nova categoria Capella-
des ha escollit com a emplaçament 
particular el cèntric carrer Major i 
molts pintors hi han apostat.

En aquest sentit, el mateix re-
gidor, ha valorat com “aquest any 

hem tingut més participants, però 
a més a més molts han decidit que-
dar-se pel centre de la vila. Carrer 
Major, voltants de Casa Bas, plaça 
de Sant Miquel, de Sant Jaume... 
Això ha fet que avui molta gent en 
un moment o altre veiés algú amb 
un cavallet i un pinzell als dits.

Finalment, la guanyadora de 
la categoria Capellades ha estat 
Mercè Homedes Parés; el tercer 
premi, per a Joan Josep Català 
amb una perspectiva de l’Ajun-
tament des del carrer 11 de Se-
tembre; el segon per Joan Vila 
Arimany, amb vistes a la Font de 
la Reina i era guanyador Julio 
Garcia Iglesias, coincidint amb la 
guanyadora del premi Capellades 
a escollir el carrer Major, tot i que 
cadascú des de l’angle oposat.

L’exposició amb les obres par-
ticipants es podrà veure cada cap 
de setmana a Casa Bas, fins el 26 
de març. Les obres guanyadores 
quedaran en titularitat municipal. 
La resta, un cop finalitzi l’exposi-
ció, la podran recollir els mateixos 
artistes.

Gran actuació del Quartet 
Altimira

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Diumenge passat a la tarda va 
tenir lloc el 2n concert de l’any 

programat per l’Associació Amics 
de la Música dels Hostalets de Pie-
rola.

El Quartet Altimira, que ja ha 
estat en anteriors ocasions al mu-
nicipi en format exclusiu de corda, 
va sumar-se, en aquesta ocasió, a 
les mans del pianista Eduard Sáez. 
Com era d’esperar, va ser una actu-
ació de gran qualitat i en la que es 

va dividir en dues parts. La primera 
amb el quartet amb piano en G 
minor de WA Mozart, i una sego-
na amb Piano quintet en F minor 
op.34 de J. Brahms.

La pròxima cita tindrà lloc el 
dia de Sant Jordi al teatre del Casal 
Català amb un espectacle de luxe 
a càrrec de la Companyia Rafató 
Teatre i Cor de sarsuela, Orquestra 
Aula Lírica de Granollers Ballet i 
parella còmica amb una Antologia 
de la Sarsuela

Imatges del concert del Quartet Altimira amb Eduard Sáez
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Residencia geriátrica ubicada en Piera necesita 
incorporar en su equipo de trabajo el siguiente perfil: 

COCINERA 
con experiencia, imprescindible residir en Piera. 

Turno partido, jornada completa. 

Telf. 626.346.790 (horario de oficina).

Divertit dimarts llarder i 
disfresses capil·lars a la Coral 
de Santa Maria

IGUALADA

La Coral de Santa Maria d’Igua-
lada celebrà el passat dia 28 

de febrer, el dimarts llarder, cele-
bració ajornada del dijous ante-
rior, a causa d’un assaig general 
per l’actuació del diumenge als 
Caputxins.

El local d’assaig fou l’escenari 
de la festa amb un animat sopar 
d’exquisides truites i pastissos 
elaborats per les pròpies cantai-
res. La col·laboració culinària fou 
en aquesta ocasió ben extraordi-
nària ja que hi participaren amb 
distintes elaboracions vint-i-dues 
persones, oferint les més varia-
des menges, tant pel que fa als 
guisats com en pastisseria.

En aquesta vetlla hi hagué 
també el Vè concurs de disfresses 

capil·lars que un any més desvet-
llà la imaginació més singular. 
El veredicte fou per votació po-
pular. El primer premi se l’en-
dugueren «Les tres bessones», 
trio format per Pietat Merino, 
Milagros Sucarrats i Roser Viadiu. 
El segon premi fou per al grup 
«Bruixes i bruixots» format per 
Dolors Buchaca, Encarna Càno-
vas, Alfons Ferrer, Elisabet Puñal, 
Isidre Solé C.,  Mercè Travesset i 
Rosa Valero, I el tercer s’hagué 
de compartir ex-aequo amb «Els 
nemo», parella formada per M. 
Teresa Calaf i Concepció Cuadras, 
i «La Cubanita» Roser Gonzàlez.

No cal dir que tothom s’ho 
passà molt bé amb gran dosi de 
bon humor i divertiment.

L’atenció centrada en la 
persona a Residència Igualada

IGUALADA

Des de Residència Igualada, 
sempre hem volgut centrar la 

nostra tasca assistencial en oferir 
un servei de qualitat. Ara i amb 
la voluntat de seguir millorant, 
hem optat per donar un nou 
enfoc a la nostra organització. 
Una manera de treballar que aju-
da, sens dubte a millorar la qua-
litat de vida dels residents.

L’Atenció Centrada en la Per-
sona (ACP) emplaça la persona 
en l’epicentre de l’activitat as-
sistencial, on les capacitats de 
les persones ateses són més im-
portant que els dèficits, i on els 

drets d’aquestes persones i l’èti-
ca són la principal guia a seguir.

Situar la persona en el centre 
de l’atenció suposa canvis en la 
forma de treballar i de relacio-
nar-nos amb les persones ateses, 
ja que sobre aquestes pivota el 
poder de decisió. En els casos en 
què la persona ha perdut la seva 
capacitat de decisió, els profes-
sionals es recolzen en la família. 
Paral·lelament, cal cercar eines 
o instruments que ens ajudin a 
conèixer a la persona i a enten-
dre què és el que li proporciona 
benestar o malestar.

Aquest nou model, implica 
una nova orientació de la praxis 
professional, que ha de funcio-
nar com a marc per desenvolupar 
aquests aspectes. Així doncs, és a 
la vegada metodologia per guiar 
canvis i una eina per fer avalua-
cions.

L’organització s’adapta a la 
persona, a la seva família i en-
torn. 

Estem satisfets d’haver fer 
aquest esforç, perquè estem con-
vençuts que és un pas qualitatiu, 
que situa el nostre servei a un 
altre nivell, un nou camí on les 
persones grans són les protago-
nistes, amb poder de decisió so-
bre elles mateixes.  

Estimats fills de Lleonard del Rio i 
Campmajó, la simplicitat elaborada

IGUALADA

Més d’un centenar de persones 
ens aplegàrem dijous passat a 

la Biblioteca Central d’Igualada per 
acompanyar en Lleonard del Rio i 
Campmajó a la presentació del seu 
vuitè llibre (si no tenim en compte 
l’Antologia de la poesia igualadi-
na. Del segle XV-XXI, editada l’any 
passat), Estimats fills. L’acte coor-
dinat pel seu fill Leo, comptà amb 
la participació de la bibliotecària i 
autora del pròleg M. Teresa Miret 
i la Maria Santfores Salla que recità 
una selecció de poemes que s’in-
tercalaven amb la presentació que 
en feia la Maria Teresa. El mateix 
autor va fer una justificació del seu 
llibre, un volum de 264 pàgines 
amb 100 poemes, la majoria dels 
quals premiats. Estimats fills seria 
la segona part de la seva antologia 
iniciada amb Estimada Coni.

Per arrodonir la vetllada les 
Corals Mig To i la de Santa Maria 
d’Igualada, dirigides per Laia Cua-
dras i Coni Torrents interpretaren 
tres peces, acompanyades al piano 
per Maite Torrents.  El regidor de 
Cultura Pere Camps, en nom de 
l’Alcalde, agraí a Lleonard del Rio 
la seva obra, fent un joc de parau-
les i posant-lo a l’alçada dels altres 
grans Lleonard: el Da Vinci i el Di 
Caprio. L’acte comptà amb una co-
lla d’amics i seguidors, entre els 
quals l’artista Milos Gras (un gravat 
de la qual ha inspirat la coberta 
del llibre) i el gramàtic Josep Ruaix 
que ha tingut cura de la correc-

ció, a més dels seus fills Lleonard, 
Imma, Maria Rosa i Josep a qui ha 
dedicat aquest volum editat per 
Parnass Ediciones.

Una endreça als fills
Podem dir que la poesia de Lle-

onard del Rio ha estat  ben valo-
rada abans de la seva publicació. 
Del centenar de poemes que recull 
Estimats fills, seixanta-sis han estat 
premiats en algun concurs o certa-
men. Teresa Miret descriu aquests 
versos com a: “observadors, de-
tallistes, vitals, positius i optimis-
tes”. Podem afegir, a més, que del 
Rio fa una aposta per elaborar una 
art poètica d’un bon nivell ètic i 
estètic. O com quan Miret parla 
de la riquesa del seu vocabulari 
--comparant-lo amb el que feia Jo-
an Llacuna-- “la recerca tenaç de 
les paraules”.

El poeta igualadí publica una 
obra molt heterogènia, amb con-
tinguts propis d’experiència vital 
i cultural. Sempre amb la vida i la 
música com a rerefons. L’enceta 
amb “Endreça als meus fills” amb 
qui es vincula més que per la carn 
o la sang, pel cor. Recordant-los 
que no han d’oblidar d’on vénen: 
“La nissaga esdevé objectiu i raó”. 

Llegint del Rio, recordo uns 
mots de Joan Margarit quan afir-
ma que: “la poesia és una eina de 
gestió del dolor i la felicitat, sobre-
tot els seus vessants ja domèstics, 
la tristesa i l’alegria, una gestió 
de la qual depèn el que es guarda 

de la vida passada”. Tot el llibre 
és una mica així. Al poema ‘Bas-
sal d’albades”, dedicat a la Maria 
Mercè, malalta de càncer, els ver-
sos ho certifiquen: “I caure i aixe-
car-se i tornar a viure. / Convenci-
ment, presència d’esperit. / Plorar, 
resar, agrair i tornar a riure / ben 
convençuda de guanyar l’envit.”

La infantesa és una etapa idí-
l·lica i un tema recorrent en la li-
teratura. Època cantada pels grans 
poetes, on som paraules i memò-
ria. Del Rio també en fa un retrat 
idealitzat i nostàlgic al poema “El 
carrer de casa”: “Sortint d’escola, 
/ el carrer s’omple / de xera i crits. 
Quanta mainada! / I els veïns res-
ten / ben divertits”.

D’altra banda, el lema dels jocs 
florals, “pàtria, fe i amor”, va re-
corrent tot el poemari. Són la ma-
joria els poemes amb aquests te-
mes: el país, la llengua, la terra, el 
paisatge, els animals, els elements 
de la natura, la pagesia, el mar, 
els mites, Déu, les marededéu, els 
màrtirs, les festes patronímiques, 
els idil·lis, l’amor, els parents, els 
malalts... Però no oblida altres afi-
cions com el teatre, la dansa, la 
música o l’espectacle.

En aquesta gran diversitat, 
també m’agrada el Lleonard sor-
neguer i humorista del poema 
“Assetjat”: “No cal que em pro-
poseu estalviar, / ni ser més ric, / 
ni comprar més llibres, / ni canviar 
de companyia telefònica; / no em 
compliqueu més la vida”. 

Lleonard del Rio passa pel se-
dàs de les paraules poètiques la 
seva visió del món i és conseqüent 
amb els seus plantejaments lírics. 
Enhorabona amic per ser una mica 
com dius a “Com som els poetes?”, 
un artesà dels sentiments i orfebre 
de la paraula. Gràcies per fer i dir, 
de manera bonica, les coses senzi-
lles. Has jugat a encertar els mots i 
ho has aconseguit.

Francesc Rossell Farré

Òdena tindrà un mercat ambulant els 
diumenges al matí

ÒDENA

En el passat ple, celebrat el 
dimarts 7 de març, Òdena apro-

vava el desenvolupament de la pro-
va pilot de la instal·lació d’un mer-
cat ambulant els diumenges al matí 
al Plà d’Òdena, concretament al car-
rer Lleida, més conegut com el car-
rer de la Rosdor. La proposta rebia 
els vots a favor del Partit Socialista i 
l’abstenció d’ERC i Partit Demòcrata.

Es calcula que a mitjans de maig 
el mercat ambulant sigui una reali-
tat --actualment la proposta està en 
període d’exposició--. El carrer on 
s’ubicaria el mercat té 235 metres 
lineals i una amplada de 12 metres 
el que permetria acollir fins a unes 

80 parades. L’emplaçament permet 
no incidir pràcticament en la circu-
lació, i permetrà donar vida i auto-
nomia a un barri amb deficiències 
en matèria de comunicació, aproxi-
mant-los el comerç i dinamitzant la 
zona. No s’hauria de tallar carrers a 
la circulació ni fer canvis en el sentit 
de la circulació.

Carles Casanova, portaveu 
d’ERC congratulava que el govern 
de PSC tornés a provar d’establir 
el mercat ambulant al municipi i 
afegia però que “ens hagués agra-
dat poder participar en el procés de 
decisió i treballs de preparació que 
suposem que l’Alcalde Guisado hau-
rà fet conjuntament amb els veïns 
del Pla de la Masia. En qualsevol cas, 
estem molt contents que puguem 
tornar a tenir aquest servei que con-
siderem molt oportú per la gent del 
municipi que no disposa de comerç 
de proximitat i que d’aquesta ma-
nera el podrà gaudir”.

Per la seva banda, Pep Solé, 
portaveu de PDeCAT-Òdena, co-
mentava que “tirar endavant un 
mercat ambulant setmanal amb 
vocació de mercat comarcal de 
diumenge matí ens sembla una 
bona iniciativa fruit de la prova 
feta el 2011 pel govern de CiU. 

Ens hem abstingut davant la ne-
gativa de retirar el document per 
millorar-lo, ja que el considerem 
prematur, poc treballat i preci-
pitat. No es preveu personal per 
gestionar-lo, no s’hi preveuen ac-
tivitats complementàries per di-
namitzar-lo, no sabem el mixt de 
parades i creiem que ubicar-lo al 
Polígon de les Gavarreres és millor 
opció”.

L’alcalde d’Òdena Francisco Gui-
sado explicava que “el Pla d’Òdena 
és el millor emplaçament possible 
per a la implantació d’aquest servei 
donada la seva ubicació. És de fàcil 
accés i disposa de molt espai per 
a l’aparcament de vehicles. Estaria 
emplaçat en una zona on actual-
ment hi ha comerços i restauració, 
fet que provocarà beneficis per a les 
empreses existents”. D’altra banda, 
Guisado explicava que “la pobla-
ció del Pla d’Òdena és d’un gruix 
de 1.400 persones, molt castigades 
per la seva poca comunicació via 
transport públic amb les poblacions 
properes i amb una taxa de pobla-
ció per sobre de la mitjana d’envelli-
ment. El mercat esperem que esde-
vingui un eix vertebrador d’activitat 
econòmica i social del barri”.
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Tot i que el dia es va aixecar ennuvolat, 
l’activitat no va parar al Mercat Figueter

CAPELLADES

El regidor de Cultura i Promoció, 
Àngel Soteras, ha valorat força 

positivament l’edició ja que, “hi 
ha hagut moltíssimes persones, les 
propostes han estat variades i l’ac-
tivitat, continuada, de forma que 
tothom, grans i petits, ha pogut 
trobar en tot moment què fer. Evi-
dentment, hi ha aspectes a millo-
rar i hi treballem des de ja mateix, 
però la línia general d’ampliar 
l’oferta d’activitats i diversificar els 
espais on tenen lloc és el camí a 
seguir”.

A la plaça de Catalunya es van 
combinar els estands dels comer-
ços que van voler exposar els seus 
productes i novetats, amb els de les 
entitats que van explicar els seus 
projectes. Així, Capgrossos de Ca-
pellades va explicar que enguany 
compleix 20 anys. Dimonis, que es-
tà restaurant la figura del Drac, va 
preparar proves per tal que els més 
petits busquessin per Capellades 
les boles de drac. El Grup Teatral, 
a banda d’animar la plaça, engres-
cava el públic a disfressar-se i im-
mortalitzar el moment amb una 
fotografia. La Casa d’Andalusia va 
treballar preparant tapes i “migas” 
i, al costat, el Grup pel Tercer Món 
endolcia els assistents amb els seus 
bombons de figues. Des dels es-
tands també es van poder conèixer 
els projectes del club de Rítmica 
Capellades, de l’Institut Molí de la 
Vila, de l’Associació de Pensionis-
tes i Jubilats i de Càritas. La Taula 

de Dones va explicar un conte, els 
Capgrossos van ballar el Ball Pla de 
Capellades i els Falcons van presen-
tar diverses figures. Mentrestant 
s’anava pintant un dibuix en 3 di-
mensions, que a la tarda va portar 
moltes persones a jugar amb les 
perspectives. 

Al matí es va fer la inauguració 
del Mercat Figueter des de l’estand 
de l’Ajuntament, acompanyada 
pels Gegants de Capellades. Pri-
mer va intervenir l’alcalde, Aleix 
Auber, qui va agrair als capelladins 
i visitants que hi participessin acti-
vament. Seguidament, el diputat 
delegat de Comerç de la Diputació 
de Barcelona, Isaac Albert Agut, va 
explicar com “habitualment les fi-
res es sostenen en 4 elements con-
crets que es repeteixen sempre: el 
nucli del comerç i serveis, el teixit 
associatiu, les propostes culturals 
i lúdiques dels organitzadors i la 
climatologia, element incontrola-
ble que sovint, esperem que no si-
gui el cas, acaba determinant el 
resultat”. Va tancar els parlaments 
el regidor de Cultura i Promoció, 
Àngel Soteras, qui va remarcar la 
voluntat d’introduir elements inno-
vadors cada edició sense desvirtuar 
l’essència més tradicional de la Fira 
abans de donar pas a Capgrossos 
de Capellades, entitat que celebra 
el seu vintè aniversari i a la qual se 
li havia volgut donar un especial 
protagonisme. Després del seu Ball 
Pla, la parella més elegant de Cap-
grossos, símbol de les Festes, van 

acompanyar els representants de 
l’Ajuntament; el diputat delegat de 
Comerç, Isaac Albert, i la diputada 
del Parlament de Catalunya, Alba 
Vergés, a saludar els representants 
de les entitats i comerços instal·lats 
a la plaça.

A banda de la plaça de Cata-
lunya, l’activitat es va repartir per 
diversos emplaçaments. Just al cos-
tat, la plaça de Sant Jaume va viu-
re la celebració dels 50 anys del 
forn de pa l’Espiga. En aquest espai 
també es va situar als brocanters i 
antiquaris i es va fer a la tarda una 
petita subhasta d’antiguitats.

La plaça Verdaguer es va om-
plir amb les foodtrucks, que van 
anar portant clients durant tot 
el dia. A la tarda, l’ambient es va 
amenitzar amb una sessió soul-
funky del Dj Brown.

Pels carrers del Pilar, Major, 
Abat Muntadas i Passeig Concepció 
es van repartir totes les parades 
dels firaires oferint una amplíssima 
gama de productes variats, amb les 
propostes de molts comerços de la 
vila que van obrir les seves portes.

A la plaça de Sant Miquel van 
tenir molt èxit els jocs gegants que 
van portar molts nens i famílies a 
passar una bona estona i a saltar 
amb el tobogan gegant. Encara 
amb nens, els karts inflables van 
tenir cua gairebé tot el dia. Al cos-
tat, els més grans estaven molt en-
tretinguts intercanviant plaques de 
cava i mirant les motos dels Amics 
de les Motos i Vehicles Clàssics del 
Penedès.

Finalment, també cal destacar 
la part més cultural amb les moltes 
persones que van aprofitar el Mer-
cat Figueter per conèixer l’Abric 
Romaní, el Museu Molí Paperer de 
Capellades i visitar les diverses ex-
posicions que hi havia a la vila, con-
cretament la de les obres del Con-
curs de Pintura Ràpida Joan Cam-
poy a Casa Bas; “Grècia: Viatge a 
la presó a cel obert dels refugiats” 
al Saló Rosa de la Societat La Lliga; 
“Refugiats, l’odissea cap a Europa” 
al Museu Molí Paperer, i “Fora del 
paper” de dibuixos i escultures de 
Teresa Riba també al Museu Molí 
Paperer.

Nou billar “Gran Match” al 
Casal Cal Ponet

CAPELLADES

L’Ajuntament de Capellades, mit-
jançant la regidoria d’Acció Soci-

al, ha instal·lat a l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats del Casal de 
Cal Ponet un nou billar. Es tracta 
d’un “Gran Match” de carambo-
la de competició amb sistema de 

calefacció integrat, amb les mides 
i qualitat d’un billar professional.

El regidor d’Acció Social Salva-
dor Vives, comenta que finalment 
s’ha pogut fer realitat un vell som-
ni dels “Amics del billar del Casal” 
de poder entrenar, millorar i més 
endavant plantejar-se la possibili-
tat de realitzar tornejos de billar 
amb altres associacions de jubilats 
d’arreu de l’Anoia, fent ús de l’es-
port de precisió com a connector 
social i de relació amb altres asso-
ciacions.

Cal recordar que per poder uti-
litzar el billar i participar a les acti-
vitats del Casal, cal inscriure’s com 
a soci al Carrer de la Divina Pastora 
de Capellades de dilluns a diven-
dres de les 16.00 a 19.00 hores.

MODA
SPORT
Florenci Valls, 89 

IGUALADA 

TEL. 93 804 00 08

VESTEIX-TE
DES DE
53,60€

Viatge fotogràfic a la història de la Pobla 

LA POBLA DE CLARAMUNT

Unes quatre-centes fotografies 
omplen les parets de la Sala 

d’Exposicions de la Pobla de Clara-
munt. Són imatges que formen 
part del fons de l’Arxiu Fotogràfic 
Municipal (AFM), que actualment 
compta amb unes 18.400 instan-
tànies. La mostra la va inaugurar, 
diumenge passat, l’alcalde, Santi 
Broch.

Aquesta mostra és una cita 
anual consolidada en el calenda-
ri de col·leccions que acull la Sala 
Municipal poblatana. Les fotogra-
fies estan repartides en dotze pla-
fons. Dos d’aquests panells recu-
llen imatges d’anys enrere i dos 
més de fa trenta anys. La resta, 
vuit, són el testimoni fotogràfic 

dels esdeveniments que van tenir 
lloc al municipi durant el 2016.

Al llarg d’aquest recorregut 
històric, el visitant pot trobar imat-
ges molt curioses, com la processó 
dels Armats, una vista aèria del 
castell de Claramunt amb merlets, 
la cantada de caramelles, el descar-
rilament del tren o l’incendi d’una 
fàbrica. Enguany, entre les foto-
grafies antigues, hi ha una peti-
ta joia: una col·lecció d’imatges 
de l’antiga fàbrica del cal Patera, 
quan era colònia tèxtil de la famí-
lia Font-Gras, cedides per la família 
Sopeña Font-Gras a través del Mu-
seu Arxiu de Vilassar de Dalt.

Pel que fa a les imatges més 
recents, als plafons es recullen fo-
tografies de les diverses activitats 

que han tingut lloc al municipi o 
en què hi han participat poblatans, 
com la celebració dels 25 anys de 
la Llar d’Infants Municipal Sol So-
let, la festivitat de Reis, la Setmana 
de la Gent Gran, de la Joventut, 
la revetlla de Sant Joan o la mo-
bilització de l’Onze de Setembre. 
L’AFM està situat a la masia de can 
Galan i en té cura, de manera des-
interessada, el poblatà Andreu Mi-
quel. L’horari d’obertura de l’arxiu 
és els dimecres, de 6 de la tarda a 8 
del vespre.

En el marc d’aquesta inaugura-
ció es va donar a conèixer l’Agru-
pació Fotogràfica de la Pobla de 
Claramunt, entitat creada recent-
ment, i que es presentarà el diu-
menge 26 de març, a 2/4 d’1 del 
migdia, a la Sala Celler de la masia 
de can Galan. La col·lecció d’imat-
ges de l’AFM, organitzada per la 
regidoria de Cultura, es podrà vi-
sitar fins al diumenge 26 de març, 
de dilluns a dissabte, de 2/4 de 6 
de la tarda a 2/4 de 8 del vespre, i 
els diumenges, de 12 a 2 del mig-
dia. 

El sector de la logística i el 
transport planteja les seves 
necessitats en un Fòrum UEA
El sector augura un important creixement en 
els propers anys

Representants del sector de la 
logística i el transport van 

reunir-se en el marc del Fòrum 
Empresarial 2017, organitzat per la 
Unió Empresarial de l’Anoia per tal 
de detectar les necessitats i opor-
tunitats de les empreses.

Entre les reivindicacions que 
es van fer més evidents destaca la 
manca de personal especialitzat, 
la manca d’una oferta formativa 
especialitzada i, sobretot, la quei-
xa pels costos elevats que han de 
suportar.

D’altra banda, els assistents 
van coincidir en afirmar que el sec-
tor del transport i logístic té molt 
bones perspectives de futur i pre-
veu una creixent importància es-
tratègica donat el seu important 
pes en l’economia i el desenvolu-
pament del país.

Els empresaris que van assistir 
al Fòrum sectorial van afirmar que 
el futur del sector passa per la col-
laboració entre empreses, l’espe-
cialització i, sobretot, la necessitat 
d’actuar com a lobby per reivindi-
car els seus interessos. També van 
destacar la necessitat d’adaptació 
als canvis que està comportant l’ 
increment de les vendes per Inter-
net, un factor que potenciarà el 
transport logístic i especialment 
els negocis de paqueteria i missat-
geria.

Dins l’àmbit comarcal es van 
fer paleses algunes mancances, 
com la falta de naus amb moll de 
càrrega, el fet que els polígons no 
estiguin adequats per a la circu-
lació i accés de camions de gran 
tonatge o la inexistència d’un pàr-
quing adequat de camions. Tam-
bé es va tractar el tema de les co-
municacions viàries reivindicant la 
connexió de la Ronda Sud fins a 
Sant Genís i, com a part positiva, 
van destacar la ubicació de l’Anoia 
com a estratègica i privilegiada.

La trobada va ser molt produc-
tiva i es va acordar organitzar no-
ves reunions per seguir fent pinya, 
millorar la situació del sector i tre-
ballar plegats en les reivindicacions 
per a la millora del territori en in-
fraestructures.
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Els grups a l’oposició de l’Ajuntament voten 
en contra d’iniciar el procés per declarar nul 
el contracte amb Aigües de Manresa

CALAF

El grup municipal de Convergència 
i Unió a l’Ajuntament de Calaf 

(CiU) i el Grup d’Independents per 
Calaf – Veïns amb Veu (GIC - VV) 
van votar en contra, aquest dilluns 
al vespre, de la proposta de l’equip 
de govern de Junts per Calaf – 
Acord Municipal per iniciar el pro-
cediment administratiu per declarar 
nul de ple dret el contracte entre 
el consistori i Aigües de Manresa. 
Signat l’any 2013, aquest contracte 
regeix el servei d’abastament d’ai-
gua potable i la gestió del clave-
gueram.

Els fonaments jurídics que sus-
tentaven aquest plantejament del 
govern local al ple s’extreuen de 
dos informes, un de l’Àrea d’Ins-
trucció d’Expedients de l’Autori-
tat Catalana de la Competència i 
un altre de l’empresa Nova Celo-
na SL. Ambdós donen arguments 
suficients per plantejar la nul·litat 
a la Comissió Jurídica Assessora 
de la Generalitat de Catalunya, 
l’òrgan competent per emetre 
un pronunciament sobre aquesta 
qüestió. 

Segons aquests dos dictàmens, 
l’empresa Aigües de Manresa no 
compleix els requisits per tal d’os-
tentar la condició de mitjà propi 
i servei tècnic de l’Ajuntament de 
Calaf, tal i com se li va atorgar en 
un conveni signat entre ambdues 
parts l’any 2011. Per tant, el poste-
rior contracte l’any 2013 podria ser 
declarat nul ja que, si no pot consi-
derar-se servei propi, cal aplicar la 
normativa de contractació pública.

La posició de CiU
Durant la sessió, el grup de CiU, 

que en el moment de formalitzar 
aquest contracte estava al capda-
vant del consistori, va defensar la 
gestió realitzada i l’acord amb l’em-
presa d’aigües. La seva portaveu, 
Maria Antònia Trullàs va manifestar 
que es va fer “seguint la legalitat vi-
gent d’aquell moment, tal i com ho 
certifiquen els informes favorables 
que ambdós secretaris funcionaris 
de carrera, tant el de Calaf i el de 
Manresa, van emetre amb anterio-
ritat a la signatura”. Segons Trullàs, 
quan es va declarar Aigües de Man-
resa com a mitjà propi “era legal, 

però després hi ha hagut altres in-
terpretacions”.

Els arguments del GIC
Durant la seva intervenció, 

la portaveu del Grup d’Indepen-
dents per Calaf, Neus Aparicio, 
va explicar que veuen, en aques-
ta problemàtica, una qüestió de 
forma, que consideren “absoluta-
ment resolta” amb la modificació 
dels estatuts d’Aigües de Manresa 
i la fórmula de donar participació 
a les entitats. Però, segons Apa-
ricio, el que més els preocupa és 
la qüestió de fons i per això van 
voler recordar que “aquest deute 
s’ha reconegut, s’ha fet un reco-
neixement per escrit, que és el 
contracte programa”.

La portaveu va voler advertir a 
l’equip de govern que “si continua 
centrant aquest tema en un tema 
de forma estarà posant el consistori 
en un problema, i a ells mateixos 
a títol personal. El que la gent de-
mana és que s’aclareixi perquè s’ha 
generat aquest deute, no que es 
busquin subterfugis en qüestions de 
forma, que a més estan malament 
fonamentades, per crear un proble-
ma encara més gros”.

Jordi Badia va respondre el GIC 
aportant documentació on es deta-
lla que el deute està liquidat i sal-
dat.  

Podeu escoltar l’àudio de la 
sessió del ple a: https://soundcloud.
com/ajuntament-de-calaf/ple-ordi-
nari-13032017

Èxit i aprovació per unanimitat del primer 
Ple Ciutadà de la Pobla

LA POBLA DE CLARAMUNT

Divendres passat es va desen-
volupar, amb total normalitat, 

el primer Ple ciutadà de la Pobla 
de Claramunt. Tot i els entrebancs 
previs, amb la negació de cessió 
per part de l’ajuntament d’un 
espai adequat per poder celebrar 
aquest acte, més d’un centenar de 
persones van participar en aquesta 
reunió veïnal.

El Ple ciutadà va comptar amb 
la presència dels regidors de Parti-
cipa #volemunapoblamillor, Junts 
per la Pobla-CP i ERC-AM i l’ab-
sència dels regidors de CiU (actual 
equip de govern i alcalde). A la 
plaça de l’Ajuntament, amb l’edi-
fici del consistori fent de teló de 
fons, es va iniciar el Ple amb la 
lectura d’una introducció del què 
significava i es pretenia fer amb 
aquest acte públic: “plens ciuta-

dans és fer política amb vosaltres, 
els poblatans, i no per vosaltres des 
de dins l’ajuntament” .

El primer regidor en presentar 
la seva proposta va ser Albert Du-
ran, d’ERC-AM, que va presentar 
una moció en la qual s’instava a 
iniciar el projecte “Camins de Po-
ble”, amb la creació d’una comissió 
d’elaboració del projecte i uns ter-
minis d’execució. Va continuar el 
regidor Frederic Marí, de Junts per 
la Pobla-CP, que va proposar un 
traçat alternatiu al pas per la Po-
bla de la Via Blava, projectada des 
de la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena i la Diputació de Barcelo-
na. I per finalitzar la part executiva 
del Ple es va presentar una moció 
a favor d’una major informació, 
transparència i eficiència econò-
mica en la contractació menor per 
part del regidor de Participa#vole-

munaponblamillor, Antoni Mabras. 
Tots els punts van ser comentats 
pels regidors i el públic, sent apro-
vats per unanimitat i rebent un 
ampli suport social.

Tot seguit va ser el moment 
de la participació oberta al públic, 
amb temes o preguntes, entre els 
quals van sortir el transport públic 
del barri de les Garrigues, la titula-
ritat de camins, la falta d’execució 
d’obres per part de l’ajuntament..., 
temes de denúncia i reflexió per 
part de tots els assistents. El Ple 
va finalitzar amb gran satisfacció, 
tant dels convocants com dels as-
sistents. Tots ells es van emplaçar 
al mes de setembre-octubre per tal 
de fer el proper Ple ciutadà.

Aquesta nova iniciativa ha ai-
xecat molta curiositat, tant dins 
com fora de la Pobla de Clara-
munt, amb trucades de regidors 
d’altres municipis preguntant per 
l’organització o les més de 800 vi-
sualitzacions de l’enregistrament 
del ple, que fan que aquest acte 
sigui observat amb admiració i ale-
gria per l’apropament de la políti-
ca local als ciutadans.

Suport als afectats per les clàusules terra
PIERA

Una vintena de persones van 
assistir el passat dissabte a una 

xerrada sobre les clàusules terra 
organitzada de forma conjunta per 
l’Ajuntament de Piera i la Diputació 
de Barcelona. Durant l’hora i mitja 
que, aproximadament, va durar la 
trobada, els pierencs i pierenques 
van poder resoldre alguns dels seus 

dubtes sobre com detectar si la 
hipoteca està afectada per aquest 
tipus de clàusules i, si és així, els pas-
sos que cal seguir per presentar una 

reclamació.    
La xerrada va anar a càrrec d’un 

membre d’una associació de perso-
nes consumidores. Un cop finalitzat 
l’acte, el ponent va atendre perso-
nalment als assistents, alguns dels 
quals es van apropar amb l’escriptu-
ra del préstec hipotecari per tal de 
fer-li una consulta sobre el seu cas 
concret.

Tallers d’informàtica per 
acostar els joves i la gent gran

VALLBONA D’ANOIA

La Regidoria de joventut, l’Ajun-
tament de Vallbona d’Anoia i el 

SES Vallbona d’Anoia han enge-
gat els “Tallers d’informàtica nivell 
usuari per a adults i gent gran”, 
un projecte intergeneracional de 
compromís social que acosta els 
estudiants de 4t d’ESO del centre 
als adults i gent gran del munici-
pi. El taller va començar el 20 de 
febrer i es farà fins el 26 d’abril, 
cada dilluns i dimecres de 15.30 
a 17.30 h, a l’aula d’informàtica 
de l’institut. Els estudiants guien 

les sessions, donant a conèixer a 
les 17 persones adultes inscrites 
coneixements en eines ofimàtiques 
i aplicacions que poden trobar a 
internet. 

La iniciativa té per objectiu 
que els joves experimentin i pro-
tagonitzin accions de compromís 
cívic, aprenguin en l’exercici actiu 
de la ciutadania i posin en joc els 
seus coneixements i capacitats al 
servei de la comunitat. El projec-
te es treballa dins la matèria de 
Cultura i valors Ètics, impulsat pel 
Departament d’Ensenyament.

Tertúlia amb la secretària 
primera de la Mesa al 
Parlament, Anna Simó

CARME

El passat dissabte, 11 de març, la 
republicana Anna Simó, secre-

tària primera de la Mesa al Par-
lament de Catalunya, va visitar 
Carme on va compartir un esmor-
zar-tertúlia amb veïns i càrrecs 
electes comarcals. 

Així, en el marc de la campa-
nya que s’està duent a terme des 
d’ERC, “La República que farem”, 

Simó va poder compartir un matí 
amb militants i simpatitzants d’Es-
querra, veïns de Carme, Orpí i La 
Torre i d’altres poblacions de la 
comarca i càrrecs electes com les 
alcaldesses de Carme i Orpí. 

En aquest sentit, la secretària 
de la Mesa va posar de relleu la 
feina que s’està fent des del Parla-
ment de Catalunya amb la intenció 
de poder celebrar un referèndum 
durant aquest any, malgrat els en-
trebancs imposats, com l’acusació 
a Forcadell, presidenta de la Mesa, 
de desobeir el Tribunal Constitu-
cional, en la primera pàgina de 
l’actualitat política. 

Els assistents també varen po-
der dirigir els seus dubtes i inquie-
tuds a la diputada parlamentària, 
que els va respondre en una inte-
ressant tertúlia.

Als divuit anys també es pot 
fer molt bé
IGUALADA

És el quart curs seguit que AUGA 
presenta algun Treball de Recer-

ca (projecte final de Segon de Bat-
xillerat) explicat per la seva autora, 
i també, aquest dilluns, com en les 
anteriors ocasions la Maria Maes-
tre es posà el públic a la butxaca. 
La Maria, que ha fet el batxillerat 
al Pere Vives, va exposar metòdi-
cament la feina i els mitjans de 
quatre institucions de la conurba-
ció d’Igualada on por fer-se volun-
tariat. Molt documentada, amb to 
suau però sense amagar per res 
les crues realitats descobertes, la 

Maria va desgranar una realitat 
que el públic no ignora però que 
en desconeix operativa, mètodes, 
mitjans, valors i possibilitats de col-
laboració.

Un Ateneu ple no li va fer tre-
molar la veu ni un instant, tal com 
ja havia passat en les ocasions an-
teriors de presentació de treballs. 
Acabada la sessió, ja molts socis es 
van acollir a la possibilitat d’anar 
al cinema pel preu especial de 4 
euros.

I el proper dilluns el pierenc 
Antoni Escudero sorprendrà amb 
les descobertes de Vallferosa.
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Visita territorial de la Consellera 
d’Agricultura

COMARCA

La consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

de la Generalitat de Catalunya, 
Meritxell Serret, va dur a terme 
el passat divendres, 10 de març, 
una visita territorial a la comarca 
de l’Anoia. A les 10h va ser rebu-
da al Saló de Sessions de l’Ajun-
tament d’Igualada, on va signar 
el Llibre d’Honor de la Ciutat. 
Posteriorment va visitar l’Oficina 
Comarcal del DARP a la capital 
de l’Anoia, el pantà de Sant Mar-
tí de Tous, algunes empreses i 
productors locals i municipis ano-
iencs com el mateix Sant Martí 
de Tous, Sant Martí Sesgueioles o 
Castellolí.

Visita a Agrària Estany, la 
primera empresa en producció i 
comercialització de llavor certifi-
cada de Catalunya

Agrària Estany de St. Martí 
de Sesgueioles, empresa familiar 
dedicada a la producció i comer-
cialització de llavors certificades, 
rebia la visita de la consellera 
d’Agricultura, Meritxell Serret. 
Aquesta trobada estava emmar-
cada en la visita territorial a la 
comarca de l’Anoia organitzada 
per la conselleria d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
i que va es dur a terme en di-
ferents municipis de la comar-
ca. Acompanyaven la consellera 
els representants del DARP de 
la Catalunya Central i Igualada, 
Ramon Lletjós i Raquel Sánchez, 
respectivament, així com la dele-
gada del Govern de la Generali-
tat a la Catalunya Central, Laura 
Vilagrà, i la diputada al Parla-
ment de Catalunya Alba Vergés.

A part dels propietaris de 
l’empresa, Ramon Estany, Joan 
Rial i Maite Estany, també van 
participar a la trobada el respon-
sable a Espanya i Catalunya de 
l’empresa francesa obtentora de 
llavors Florimond Dezprez Ibèri-
ca, Emmanuel Peille, i uns quants 
pagesos (agricultors i ramaders) 
de la zona, la majoria col·labo-
radors d’Agrària Estany, entre 
ells Ramon Parés, Jordi de Solà, 
Pere Masana, Francesc Masana i 
Jaume Pallarols, així com repre-
sentants de l’ajuntament de Sant 
Martí.

“No volem fer de 
jardiners, volem ser 
professionals”

Després de l’arribada i de fer 
les presentacions, el grup va fer 
una visita a les instal·lacions de 
l’empresa dedicada a la recerca 
i producció i selecció de llavors 
de cereal, proteaginoses i olea-
ginoses que millor s’adapten a 
les nostres terres. Serret va veu-
re en funcionament una de les 
màquines seleccionadores de lla-

vors, així com els diferents ma-
gatzems, sitges... que utilitzen 
per tal de seleccionar i emmagat-
zemar les llavors certificades.

En un ambient distés, en la 
sala de reunions de l’empresa, hi 
va haver un canvi d’impressions 
entre els propietaris, agricultors, 
la consellera i la resta de repre-
sentants de l’Administració.

El clam comú dels pagesos as-
sistents va ser que el sector es vol 
professionalitzar, que ho volen 
fer bé. De Solà va dir: “no volem 
fer només de jardiners, volem ser 

professionals, considerem que 
s’ha de fer especial atenció en la 
formació i que s’hauria de sim-
plificar el paper”, Parés va afegir 
que “ens falten eines, cal poten-
ciar la informació, la investigació, 
la innovació tant en el propi sec-
tor com en l’Administració”, tots 
consideren que cal més formació 
adreçada a millorar la producció, 
a ser mes competitius i a obtenir 
millors productes. 

També va intervenir Joan Ri-
al, un dels socis d’Agrària Estany, 
per comentar que en el sector de 
les llavors sempre hi havia hagut 
bona entesa amb l’Administració 
i els demanava que s’hauria de 
conscienciar el pagès que l’im-
portant en la llavor certificada 
és l’increment de producció, la 
qualitat, la comoditat dels gra-
nels... i no només valorar el preu. 
També va comentar que estava 
d’acord amb la resta d’interven-
cions de companys, que al pagès 
se l’ha d’educar perquè valori un 
bon producte, se l’ha de formar i 
s’han de fer bons professionals.

Peille de Florimond Desprez 
Iberica va voler comentar que 
Agrària Estany, una empresa que 
fa uns 24-25 anys que no era im-
portant en el món de la llavor 
certificada, actualment és la se-
gona empresa d’Espanya i prime-
ra de Catalunya en la producció i 
venda de llavor certificada. El seu 
mercat principal és Catalunya i 
Espanya amb exportacions pun-
tuals al Marroc, França i Itàlia.

També va voler remarcar que 
l’administració catalana havia 

ajudat, permetent l’autocertifi-
cació sota supervisió oficial, que 
comporta rapidesa en el servei, 
apropant-se bastant al model 
francès. 

“S’ha de recuperar la 
confiança en el sector”

Va comentar també que és 
important l’agilitat, que és sinò-
nim de competitivitat, així com 
formar el pagès i explicar-li la im-
portància d’utilitzar llavor certifi-
cada. I va destacar que l’èxit del 
seu grup és pel treball en xarxa, 
col·laborant, model que s’hauria 
de fer extensiu.

Per la seva part, la consellera, 
que estava d’acord amb ells, els 
va comentar que s’estava treba-
llant per millorar les condicions 
del sector, per agilitzar la pape-
rassa i aconseguir que tothom ho 
faci be, però “no ha de plegar 
ningú del sector, us necessitem a 
tots”. Els va animar a seguir tre-
ballant com fan en aquesta zona 
en col·laboració entre uns i al-
tres, “és molt important fer xar-
xa”. I va posar especial èmfasi en 
explicar que, tot i que potser no 
tots, hi ha molts que ho fan molt 

be; “s’ha d’aconseguir recupe-
rar la confiança i demostrar que 
ho fem bé”, i va continuar dient 
que el sector ha d’estar obert i 
viu per incorporar les millores i 
que l’administració pot ajudar 
i acompanyar a fer estratègies, 
però que és el sector qui ha de 
valorar, ha de canviar i ha de sa-
ber buscar quin model vol.

“Formació, 
competitivitat, 
eficiència, valor afegit”

Serret també va dir que era 
un tema de cultura, tenir interès 
i saber posicionar-se, i tenir pers-
pectives de futur i que la sosteni-
bilitat del nostre territori passa 
perquè hi hagi activitat. “Ara, 
amb el canvi climàtic, que afecta 
el territori no només pel que fa 
a la climatologia, sinó també per 
les plagues que això pot compor-
tar, i amb la globalització hem 
des ser capaços de trobar vies per 
millorar la competitivitat, l’efi-
ciència i trobar un valor afegit i 
una diferenciació per al nostre 
producte, sigui el sector que si-
gui, fins i tot a secà; per tal d’ob-
tenir un bon producte competi-
tiu”, remarcant la importància de 
treballar amb bones llavors, bons 
productes, una bona formació i 
construir bones xarxes.

Va finalitzar agraint el suport 
als agricultors i la feina feta, tot 
recordant que s’ha de treballar 
creant sinergies i aconseguir un 
territori on s’hi visqui i es produ-
eixi suficientment per poder-hi 
continuar vivint.

Conferència sobre teràpies 
amb animals i infants amb 
necessitats especials

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

El passat divendres 10 de març a 
la tarda va tenir lloc a l’audito-

ri de Cal Figueres una interessant 
conferència organitzada per l’As-
sociació per la Cultura dels Hosta-
lets de Pierola.

La terapeuta Patricia Duran 
Zurita es va encarregar d’explicar 
com n’és d’important la participa-
ció de gossos en diferents àmbits i 
com, aquests animals, ensinistrats 
especialment per aquesta funció, 
poden ser clau en la teràpia assis-
tida per a nens amb trastorns del 
desenvolupament.

Es va posar de manifest els ca-
sos de nens amb autisme, un grup 
de trastorns que afecta la comu-
nicació i l’aprenentatge i que s’ha 

vist augmentat exponencialment 
en les darreres 4 dècades. Duran 
va explicar com aquests nens tro-
ben en els gossos una eina molt 
bona per avançar en la relació 
amb el món exterior i com, grà-
cies a l’ús terapèutic i sempre so-
ta supervisió professional, aquests 
animals es converteixen en un 
element de cohesió entre els dife-
rents agents que formen part de la 
vida del nen. Una funció que es re-
gula segons la necessitat individual 
de cada cas. En finalitzar la xer-
rada, el públic assistent va poder 
compartir experiències i preguntar 
sobre aspectes més específics.

La sessió va anar a càrrec del 
centre de desenvolupament Escala 
Iris.

Jornada lúdica i festiva de 
famílies de les catequesis

Dissabte passat, unes 40 famí-
lies de les catequesis de les par-

ròquies de Santa Maria i la Sole-
dat d’Igualada, Sant Pere apòstol 
d’Òdena i Sant Vicenç de Castellolí 
es van trobar a la casa de colònies 
La Censada per passar una jornada 
lúdica i festiva i per estrènyer lla-
ços d’amistat. 

La jornada va començar amb 
un divertit joc de presentació i se-
guidament els pares van gaudir 

d’una sessió de cinefòrum, mentre 
els infants participaven en una di-
vertida gimcana pel bosc. Al mig-
dia es van posar en comú els di-
ferents valors treballats durant el 
matí en una eucaristia molt viva i 
participada entre tots; les guitarres 
i la percussió van ajudar a fer més 
festiva la missa, i amb el cant dels 
adéus després de dinar es donava 
per acabada aquesta jornada.
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«Entre Jazmines y Rosas» de Diego Paqué, a 
l’església de Sant Genís
SANT GENÍS - JORBA

Per aquest diumenge a les 7 de 
la tarda s’ha programat a l’es-

glésia de Sant Genís, l’espectacle 
multidisciplinari «Entre Jazmines 
y Rosas» dirigit pel músic autor 
Diego Paqué, qui defineix l’espec-
tacle com a “genuí, intens i copat 
de matisos interpretatius”.

Les creacions musicals i pictò-
riques s’amalgamen amb les pro-
jeccions visuals, on els intèrprets 
no només s’entrellacen i surten 

de la seva habitual escenografia, 
sinó que a més s’acosten als límits 

de les seves possibilitats per tal de 
contactar de forma propera amb 
l’espectador

Pel que fa la part més tècnica, 
la producció és a càrrec de Lati-
ovisual Cultura; els textos són de 
Leonor Paqué; les creacions audi-
ovisuals i interpretació de Laia Ca-
sas; i les grafies i interpretació de 
David Pozón.

El preu de l’entrada és de cinc 
euros.

Arriba al Teatre de l’Aurora “Mambo”, una 
absurda comèdia negra sobre l’amor 
A càrrec de Les Antonietes Teatre
IGUALADA

Les Antonietes Teatre és una de 
els companyies més destacades 

del panorama teatral català dels 
darrers anys, amb un segell perso-
nal que s’ha plasmat en grans èxits 
assolits amb les adaptacions de 
clàssics com “Molt soroll per res”, 
“Stockmann” i dues obres que 
van passar pel Teatre de l’Aurora, 
“Vània” i “Un tramvia anomenat 
desig”, molt aplaudides pel públic. 
Ara, Les Antonietes, tornen a Igua-
lada i ho fan portant a escena una 
obra escrita pel director de la com-
panyia, Oriol Tarascón, i molt ben 
interpretada per Annabel Castan i 
Daniel Arrebola. “Mambo” és una 
comèdia negra d’absurds, a ritme 
de mambo, sobre l’amor. 

La supervivència d’un matrimo-
ni es basa en divorciar-se, durant 
set anys, cada dia? Aquest, i altres 
interrogants sobre l’apassionant 
món de la parella, buscaran res-
posta a “Mambo”. Ella vol el di-

vorci. Ell no. Durant un sopar més, 
d’un dia qualsevol més, els espec-
tadors presenciaran una disputa 
matrimonial --amb ressonàncies a 
la comèdia d’absurds de Woody 
Allen-- amb la qual es preguntaran 
fins on un matrimoni és capaç de 
defensar una mentida per no ha-
ver de respondre’s la pregunta que 
sobrevola l’escenari durant tota 
la funció: “És bonica la vida que 
tenim?”. Davant del desencís del 
pas del temps de la seva vida quo-
tidiana per damunt de la seva re-
lació, decideixen que aquesta pot 
ser una bona manera de mantenir 
el seu matrimoni. Excuses absurdes 
i absurds retrets en un espectacle 
de teatre dins del teatre en què 
els límits entre veritat i ficció estan 
molt poc clars. Una obra “mini-
malista, ferotge, intel·ligent, i tan 
absurda que acaba sent còmica”, 
expliquen Les Antonietes, a qui se 
suma Josep Maria Ribaudí, mem-
bre de la Comissió de Programació 

del Teatre de l’Aurora, assenyalant 
que es tracta “d’una comèdia di-
vertida, amb molt bons moments 
i molt ben interpretada per Anna-
bel Castan i Daniel Arrebola. Un 
divertimento amable”. 

Horaris i venda 
d’entrades 

Les representacions de “Mam-
bo”, tindran lloc divendres 17 i dis-
sabte 18 de març a les 21 h, i diu-
menge 19 de març a les 19 h. Com 
és habitual, després de la funció 
de divendres els espectadors po-
dran compartir les seves opinions 
en una tertúlia que s’obrirà amb 
els membres de la companyia. 

Les entrades, al preu de 15 eu-
ros i 12 euros (amb els descomptes 
habituals) 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.teatreau-
rora.cat. 

Crida al civisme i cura de l’entorn a la Tossa

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

La Fundació de la Tossa fa una 
crida al civisme, al respecte i a la 

cura de l’entorn, per l’espai natural 
de la Tossa de Montbui.

En la darrera de les matinals 
periòdiques voluntàries, per part 
dels membres de la Fundació, de-
dicada a la neteja i preservació de 

l’entorn i la seva vegetació, es va 
trobar una quantitat molt impor-
tant d’ampolles de plàstic, llaunes, 
bosses i altres residus escampats en 
diverses zones del paratge. 

Especialment delicat és el fet 
de l’abandonament de les burilles 
de cigarretes en molts indrets, i de 
manera visible i acumulada en les 
zones d’aparcament i accés al res-
taurant i església. Aquest fet pot 
esdevenir un element de risc i pe-
rill, sobretot de cara al bon temps i 
a l’estiu, quan el bosc està més sec.

En diversos punts dels espais 
més concorreguts de la Tossa hi ha 
papereres disponibles. I es dema-
na posar més atenció en la cura 
d’aquest entorn paisatgístic i his-
tòric privilegiat de la comarca de 

l’Anoia, i molt estimat per molts 
anoiencs. Amb el civisme, tots hi 
sortim guanyant.

La Fundació La Tossa, junta-
ment amb l’Ajuntament de Mont-
bui, formen el Consorci de la Tossa, 
que vetlla per a la cura i potencia-
ció d’aquest espai natural i conjunt 
històric.

Visites guiades 
Recordem que cada segon diu-

menge de mes, a les 12.00 h del 
migdia, es realitzen visites guiades, 
d’una durada aproximada d’una 
hora. El punt de trobada és davant 
la porta de l’església.

Més informació a www.latossa.
cat o www.facebook.com/LaTos-
saDeMontbuiAnoia/.

L’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada continua 
participant en altres 
Tres Tombs

Gairebé cada cap de setmana, a 
partir dels Tres Tombs d’Igua-

lada, l’Antic Gremi de Traginers 
ha participat en algun dels Tres 
Tombs celebrats arreu del país, 
representant de la manera que 
sap fer millor el nom de la ciutat 
d’Igualada. 

Així doncs, el Gremi ha parti-
cipat als Tres Tombs de Terrassa, 
el 19 de febrer amb el carro de 
bombones i dos de particulars. El 
26 de febrer l’entitat es va despla-
çar al Tarragonès, al municipi de 
Constantí, on feia alguns anys que 
no s’hi anava. Hi va participar tam-
bé amb el carro de bombones, el 
carro de trabuc (recuperat de nou 
i presentat als Tres Tombs d’Igua-
lada d’aquest any) i un parell de 
particulars. El diumenge 5 de març 

es va col·laborar al seguici de Sant 
Joan de Vilatorrada amb l’espec-
tacular carro de fogots i dos car-
ruatges particulars. I el 12 de març 
a Sant Vicenç de Castellet, hi ha 
participat amb un carro de pagès i 
tres carruatges particulars.

Finalment, el proper diumenge 
30 d’abril, l’entitat participarà als 
Tres Tombs d’Anglesola, una de les 
poblacions que tanca el calendari 
d’enguany. 

L’Antic Gremi de Traginers 
també va col·laborar en la prepa-
ració de la botifarrada que, com 
cada any, s’ofereix a les comparses 
que van formar part de la rua del 
Carnaval. L’entitat dóna les gràcies 
a totes les persones que voluntàri-
ament van fer-ho possible un any 
més.

El carro de fogots als Tres Tombs de Sant Joan de Vilatorrada

Recital popular per celebrar 
el Dia Mundial de la Poesia

ÒDENA

El divendres 24 de març, a 2/4 de 
8 de la tarda, Òdena celebrarà 

per primer cop el Dia Mundial de 
la Poesia amb un recital popular 
de poemes obert a la participa-
ció de tothom. L’activitat tindrà 
lloc a l’ermita de Sant Miquel i els 
poemes estaran acompanyats de 
la música en directe de la guitar-
ra del company de l’Ajuntament 
d’Òdena, Pere Regordosa.

Tothom que vulgui partici-
par-hi només ha d’escollir un 
poema que li agradi, propi o bé 
d’algun altre poeta, conegut o 
no, i presentar-se a l’acte per lle-
gir-lo. Per facilitar l’organització 
s’agrairà que les persones inte-
ressades ho comuniquin abans 
del dia 24 trucant a l’Ajuntament 
(938017434) o enviant un correu 
electrònic a regordosabp@ode-
na.cat. 

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

COMPRA EL PA AL TEU FORN ARTESÀ
A les fleques de l’Anoia  hi trobaràs totes les 
especialitats  de pans tradicionals i especials

Gremi de Flequers de l’Anoia
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Presentació del llibre 
«Escoles a la frontera», de 
M. Carme Junyent
SANT MARTÍ DE TOUS

Per demà divendres 17 de març, 
a les 19:30 h., hi ha programat 

l’acte de presentació del llibre, 
«Escoles a la frontera», de M. Car-
me Junyent.

Serà a la Sala Camil Riba, dels 
“Amics de Tous” c/ Escoles, 15, i hi 
ha prevista la participació, a més 
de l’autora, de Pere Comellas, pro-
fessor de la Universitat de Barce-
lona; Ramon Creus, president de 
l’Associació i Pau Mir, regidor de 
Cultura i Festes.

A cavall entre la crònica de vi-
atge i la microhistòria local, l’auto-
ra reflexiona sobre el sentit de la 
frontera a l’Anoia, sobre les seves 
escoles, com és la gent de cada 
poble i quines històries familiars hi 
ha al darrere.

M. Carme Junyent, va néixer a 
Masquefa. Va estudiar filologia a 
la Universitat de Barcelona, com-

pletant la seva formació a Alema-
ny a, a les Universitats de Marburg 
i de Colònia, i a la Universitat de 
Califòrnia (USA). Es va doctorar a 
la Universitat de Barcelona amb la 
tesi La Classificació de les llengües 
d’Àfrica: el bantu i una hipòtesi 
(més) sobre la seva expansió.

És la Directora del Grup d’es-
tudi de llengües amenaçades (GE-
LA) i autora d’una àmplia obra so-
bre la situació de les llengües del 
món i la diversitat lingüística. Ha 
estat guardonada amb el Premi 
Sant Jordi de Masquefa, el Premi 
al Compromís Cultural d’Òmnium 
Anoia (2007) i el Premi Joan Coro-
mines de la Coordinadora d’Asso-
ciacions per la Llengua Catalana 
(2015).

És un acte obert a tothom 
i promogut per EumoEditorial, 
l’Ajuntament de Sant Martí de 
Tous i l’Associació Amics de Tous.

Ja pots visitar la Llacuna de 
la mà d’un guia 
LA LLACUNA

La millor manera de conèixer el 
patrimoni d’un municipi i saber 

la seva historia és amb l’ajut d’un 
guia, una persona que coneix en 
profunditat l’entorn i la història. 

Amb aquesta premissa, l’ajun-
tament de la Llacuna, amb la vo-
luntat de promocionar el municipi, 
ha signat un conveni amb Anoia 
Patrimoni, una empresa dedicada 
a donar a conèixer el patrimoni 
cultural i històric de l’Anoia, per-
què pugui realitzar visites guiades 
i explicar a veïns i visitants el pas-
sat del municipi.

Així, Anoia Patrimoni ha creat 
la visita “La Llacuna emmuralla-

da”. Aquesta visita recorre l’antic 
perímetre de muralles, descobreix 
els seus antics portals, les torres 
que defensaven el poble i finalitza 
al vell centre del poble amb l’ex-
cel·lent plaça porxada de la plaça 
Major, presidida per l’església de 
Santa Maria.

De moment, per realitzar la vi-
sita cal concertar-la. Es pot fer via 
telèfon al 635 922 384 o al correu 
electrònic info@anoiapatrimoni.
cat.

Amb aquesta nova acció, 
l’Ajuntament segueix treballant 
per promocionar la Llacuna com a 
destí turístic, atractiu pel seu en-
torn natural, patrimonial i cultural.

Nou tallers, cursos i activitats
LA TORRE DE CLARAMUNT

L’Ajuntament ha programat 
noves activitats previstes per 

aquests mesos vinents. Les acti-
vitats estan adreçades a tots els 
públics i edats.

Així, d’una banda trobem ta-
llers infantils consistents en com 
preparar un regal, pensant en el 
dia del pare i com fer una rosa per 
commemorar el 23 d’abril, Sant 
Jordi. Aquests tallers, organitzats 
per l’associació Tatanka i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona, tindran 
lloc el 18 de març i el 22 d’abril res-
pectivament al Centre Social Sant 
Joan Baptista, al Centre recreatiu 

d’Espoia i Centre Social Pinedes de 
l’Armengol.

A més, el 5 de maig l’ajunta-
ment ha programat un altre taller 
pels més petits de casa, es tracta de 
fer una joia pel dia de la mare. El 
taller es farà el 5 de maig al Centre 
Social Sant Joan Baptista.

D’altra banda els tallers de pri-
mavera, inclouen oferta com l’ela-
boració d’un rellotge de cuina, el 
dia 7 d’abril al Centre Social Font 
de l’Armengol i el 8 d’abril al Cen-
tre Social Sant Joan Baptista. Un 
altre taller que s’ofereix és l’elabo-
ració d’un trio de miralls, el 24 i 25 
de març al Centre Social Sant Joan 
Baptista.

Pel que fa al curs de català, es 
tracta del curs de preparació per a 
l’obtenció del certificat del nivell 
B i C de llengua catalana. Aquest 
curs té una durada total de 9 me-
sos, de l’abril 2017 al març 2018. El 
preu és de 20 euros /mes els empa-
dronats i 30 euros/ mes forans.

A tota aquesta oferta s’ha de 
sumar l’oferta permanent d’acti-
vitats i cursos que ofereix l’Ajun-
tament. 

Per a més informació i inscrip-
ció de tots els tallers, cursos i activi-
tats cal  adreçar-se a l’Ajuntament 
de la Torre en horari de matí  o a 
les tardes al Centre Social Sant Jo-
an Baptista.

Bingo especial de primavera 
de l’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran 
LA POBLA DE CLARAMUNT

L’Associació per a l’Oci de la Gent 
Gran de la Pobla de Claramunt 

organitza, el divendres 17 de març, 
el bingo especial de primavera. 
L’activitat tindrà lloc a partir de 2/4 
de 6 de la tarda al Teatre Jardí.

A més de jugar al bingo, els 
assistents podran berenar. El preu 
del cartró serà de 0,50 euros. Els 
obsequis de les línies i dels bingos 
els cedeix la mateixa entitat orga-
nitzadora. L’acte compta amb el 
suport de l’Ajuntament.

Properes activitats a La Lliga
CAPELLADES

Dijous 16, xerrada de salut amb 
Ester Soteras. A les 20 h, al Saló Ro-
sa, la psicòloga Ester Soteras Font 
tractarà un dels aspectes més im-
portants de la personalitat: l’auto-
estima, en la xerrada “Els pilars que 
sostenen l’autoestima i estratègies 
per sostenir-los”. Entrada lliure .

Divendres 17, Poesia al Cafè. A 

les 19 h, al Saló Rosa, sessió de po-
esia en veu alta per celebrar el Dia 
Mundial de la Poesia (21 de març). 
L’entrada és lliure. 

Diumenge 19, espectacle fami-
liar. A les 18 h, al Teatre La Lliga, el 
grup Xarxa Capellades us sorpren-
drà amb un espectacle. Preu de l’en-
trada: socis 4 euros i no socis 5 euros 
(a partir de 3 anys).

Dijous 23, presentació del llibre 
“La fórmula Anti-aging, el placer 
de mantenerse joven”. A les 20 h, 
al Saló Rosa, Rita Rigolfas, coauto-
ra del llibre, explicarà com a tra-
vés dels últims avençoss en nutrició 
podem prevenir malalties com el 
càncer, el sobrepès, la diabetis o l’al-
zheimer i gaudir d’un bon estat de 
salut que ens mantindrà joves. 

Conferència de Vicent Partal 
LA LLACUNA 

Vicent Partal ,  periodista i 
d i rector  de  v i laweb.cat , 

impartirà la conferència-col·loqui 
“Actualitat política”, que s’em-
marcada dins la campanya Fem 
Futur, de l’Assemblea Nacional 

Catalana.
L’acte tindrà lloc demà di-

vendres, dia 17 de març, a les 
20.00 h, a la piscina de la Lla-
cuna (local de baix). Tothom hi 
està convidat.

Properes presentacions 
literàries 

IGUALADA
“De fora vingueren” de Matt-

hew Tree.  Dimecres 22 de març, a 
les 19.30 h, a la sala d’actes de l’Ate-
neu Igualadí. Amb la presència de 
l’autor. Entrada lliure. 

Organitza: Òmnium Cultural 
Anoia. Col·labora: Llibreria Aqualata

“Lola Vendetta” de la il·lustra-
dora igualadina Raquel Riba Rossy. 
Dijous 23 de març, a les 19.30 h, a la 
Llibreria Aqualata. Amb la presència 
de l’autora. Entrada lliure.

Organitza: Llibreria Aqualata i 
Lumen editorial.
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SUBSTITUCIO I VENDA 

DE CALDERES

Cursos de la Cambra de Comerç de Barcelona 
delegació Anoia 
IGUALADA

Durant aquest primer semes-
tre de 2017, la Delegació de 

l’Anoia de la Cambra de Comerç 
de Barcelona (C/ Born, 5 baixos, 
Igualada) té programat realitzar 
una desena de cursos en la moda-
litat de presencial sobre diverses 
temàtiques. 

Les empreses interessades tam-
bé podran sol·licitar formació a 
mida adaptada totalment a la se-
ves necessitats, inscriure’s als cur-
sos online i realitzar tallers pràctics 
i programes dissenyats especial-
ment per a empresaris i directius. 

En quant als temes en els que 
s’agrupen tots els cursos presen-
cials i online, són els 10 següents: 
Comercial i Màrqueting; Comerç 
Internacional; Comerç, Moda i Ne-

goci; Desenvolupament de Com-
petències; Econòmica, Financera i 
Fiscal; Gestió Empresarial; Noves 
Tecnologies i Informàtica; Per-
sonal i RH; Producció i Logística; 
Qualitat, Prevenció i Medi Am-
bient.

La formació de la Cambra 
s’adapta a les noves necessitats 
empresarials que demanda l’en-
torn cada vegada més complex 
i competitiu. En aquest sentit, 
s’han programat cursos que tot i 
haver-los realitzat en altres edi-
cions, continuen sent de gran in-
terès com el que es farà al juny 
sota el títol “Eines per potenciar el 
lideratge dels comandaments in-
termedis”; però també s’han pro-
gramat cursos que mai s’havien 
dut a terme a la seu de la Cambra 

a Igualada de diverses àrees. Els 
cursos són els següents: Back Offi-
ce comercial: gestió, comunicació 
i tècniques de venda; Calcula els 
preus de les exportacions i elabora 
ofertes i factures pro-forma; Com 
gestionar el risc de clients. La mo-
rositat; Comptabilitat general in-
formatitzada. Iniciació; Tancament 
comptable i fiscal de l’exercici 
2016; Tot el que interessa saber de 
finances, però que no t’atreveixes 
a preguntar; Eines per potenciar 
el lideratge dels comandaments 
intermedis; Tècniques d’escriptura: 
millora la comunicació escrita a 
l’empresa; Regulació laboral de 
subcontractació d’obres i serveis 
2; Sistema 5’s d’ordre i neteja. La 
millora de l’entorn de treball.

A la venda les entrades de La Mostra d’Igualada
IGUALADA

La Mostra d’Igualada ha obert, 
aquest dilluns, la venda d’entra-

des de la 28a edició, que tindrà 
lloc del 30 de març al 2 d’abril. De 
moment el públic podrà adquirir 
en línia les entrades pels especta-
cles de pagament de la fira de tea-
tre infantil i juvenil al web http://
lamostraigualada.cat/lamostra/ven-
da-dentrades/.

El cap de setmana del 25 i 26 
de març, les entrades es podran 
adquirir també a les taquilles del 
Teatre Municipal l’Ateneu (dissab-
te d’11h a 13h i de 18h a 20h, diu-
menge de 18h a 20h).

A partir del dia 30 de març, ja 
durant la fira, s’obriran les taqui-

lles de La Mostra, ubicades a la 
plaça de Cal Font (dijous de 17:30h 
a 21h, divendres de 17:30h a 22h, 
dissabte de 9:30h a 14h i de 16h a 
22h, i diumenge de 9:30h a 13h i 
de 15h a 18h).

El preu normal de les entrades 
és de 8 euros (tots els infants a par-
tir de tres anys hauran de pagar 
entrada) i hi ha diversos descomp-
tes aplicables.

Els socis del Club Super3 tenen 
entrades gratuïtes a cinc funcions 
del cap de setmana. D’altra ban-
da, l’espectacle inaugural ’El buit’ 
de la cia. Estampades/Impàs Dansa 
és gratuït, però amb aforament 
limitat. És imprescindible disposar 
d’entrada, que es pot recollir a les 

taquilles. Només es repartirà un 
màxim de 4 invitacions per per-
sona. Finalment, hi haurà quatre 
espectacles dels quals només es po-
drà adquirir l’entrada al mateix 
espai d’actuació des d’una hora 
abans de l’inici de la funció. Són els 
que es duen a terme al Kiosk del 
Rec–Club dels Professionals (‘Denà-
rius World’ de PuntMoc i ‘L’home 
més fascinant del món’ de Marino 
e Marini, que tenen un preu únic 
de 5 euros amb consumició inclosa) 
i els que es faran a La Cotonera 
(‘Libèl·lula’ de Cia. Toti Toronell) 
i al Celler del Sindicat (‘La llavor 
del foc’ de Babou Cham i Carlota 
Subirós).

Actes del 30è aniversari dels 
gegants
MASQUEFA

La Colla Gegantera de Masquefa 
presentarà el pròxim 18 de març, 

a les 6 de la tarda i a la Capella del 
Roser, els actes commemoratius del 
trentè aniversari de l’Isidre i la Mag-
dalena. 

La Colla Gegantera de Masque-
fa presentarà el programa d’actes 
del seu trentè aniversari tot fent un 
recorregut per la història de les se-
ves figures i arribant al seu present. 
L’acte comptarà amb les intervenci-
ons de l’alcalde Xavier Boquete; la 
Regidora de Cultura, Esther Ibáñez; 
Roger Vázquez, president de la 
Colla Gegantera; Adrián Soriano, 
membre de “FotoGràfics”; Xavier 
Iborra, representant de “XD Cre-
acions”; i membres de la Comissió 
Pro-Gegants, fundada l’any 1986. 

Al llarg de la tarda s’aprofitarà 
per descobrir el logotip del tren-

tè aniversari -que ha anat a càrrec 
de l’empresa “FotoGràfics”- i una 
samarreta personalitzada amb la 
imatgeria de la Colla Gegantera de 
Masquefa dissenyada per Xavier 
Iborra, de “XD Creacions”. 

Com a fet excepcional, i fora 
dels actes que li són propis dins la 
Festa Major, seran els Gegants ori-
ginals de Masquefa -que només sur-
ten en ocasions considerades molt 
especials-, qui als voltants de les 5 
de la tarda encapçalaran la comitiva 
des de la plaça de l’Església fins a 
la Capella del Roser, on presidiran 
l’acte. 

La presentació, organitzada per 
la Colla Gegantera i amb el suport 
de l’Ajuntament, clourà amb la in-
terpretació del Vals dels Gegants 
de Masquefa, a càrrec d’’A3sons’, 
Grallers de Reus, i coca i cava per a 
tots els assistents.

Concert de Giant Rev 
a La Bastida

IGUALADA

El polifacètic músic igualadí Pau Sas-
tre i els veterans de l’escena musical 

espanyola, Jorge Carrasco, Norman 
Cilento i David Garcia són els inte-
grants de la banda de rock Giant Rev. 
Després de molts anys girant i tocant 
en diferents projectes i llocs, aquests 
quatre músics decideixen, ara fa qua-

tre anys crear una nova banda de 
rock abanderada per grans cançons; 
el grup té la seva pròpia visió clara 
i definida de la música i el seu so, 
de trets característics, transporta des 
de les arrels del rock clàssic de Que-
en a la trajectòria artística de Muse. 
Ara el grup està de gira per presentar 
l’àlbum homònim de Giant Rev que 
va sortir al carrer el passat mes de 
febrer, i aquest diumenge dia 19 de 
març actuarà en directe a Igualada, a 
la sala LaBastida (c/ Creueta 31, zona 
Rec). 

El concert serà a les 7 de la tarda i 
el preu de l’entrada és de 5 euros (en 
cas de voler CD 12).

“Amic Meu”: el viatge dels refugiats explicat 
i dibuixat amb ulls d’infant
IGUALADA

L’ONG Open Cultural Center 
(OCC) recull en un conte la 

mirada dels nens refugiats sirians 
a Grècia sobre el periple que han 
realitzat des de Síria, per fugir de 
la guerra, fins arribar a Europa.

Abdul,  Elaf i  Amar, entre 
d’altres, són alguns dels nens del 
camp de refugiats de Cherso al 
nord de Salònica, que han dibui-
xat i explicat la seva experiència i 
que signen el conte “Amic

Meu”, nom amb el qual els 
infants s’adrecen als voluntaris 
europeus.

El conte està format per di-
buixos i breus textos dels infants 
en els quals narren la seva his-
tòria personal en quatre parts: 
la vida a Síria, abans i durant la 
guerra; el viatge cap a Europa; la 
vida al camp de Grècia i el futur. 
Aquestes parts es completen amb 
un pròleg d’en Màrius Serra, una 
petita introducció contextualit-
zant la problemàtica i un epíleg 

on s’informa de la situació actual 
d’alguns dels protagonistes del 
llibre. 

El conte, adreçat a infants 
però també a adults, ha estat ma-
quetat per l’estudi Lluís Torres i 
imprès gràcies al Grup Maculart. 
El preu-donatiu del llibre és de 10 
euros, que serviran per continuar 
finançant les activitats d’OCC a 
Grècia.

A més, aquesta publicació 
pot esdevenir una eina de comu-
nicació per tal de conscienciar i 
sensibilitzar la població catala-

na d’aquesta realitat tan prope-
ra i tan desconeguda alhora, de 
milers de refugiats desplaçats a 
causa de la guerra durant mesos 
i anys, empobrint-se dia a dia i 
estancats en un present sense so-
lucions properes.

Aquest conte es pot utilitzar 
també com a eina educativa a 
l’escola, tant pel mestre, com a 
recurs per treballar el tema a l’au-
la, com pels infants per treballar 
la inclusió, el respecte i la tole-
rància d’altres cultures. En aquest 
sentit s’està elaborant una guia 
pedagògica per ajudar als edu-
cadors.

El llibre serà presentat el di-
jous 23 de març, a les 19.30 h, a 
Llegim...? Llibreria (passatge Ca-
pità Galí, 4) amb la presència del 
professor Arcadi Oliveres i Maria 
Clapés. Aquest acte forma part 
d’un seguit de presentacions ar-
reu de Catalunya. També es divul-
garà per escoles, esplais i agrupa-
ments escoltes.

Xerrada: “Stop bullying” a les Escolàpies 
IGUALADA

Per al dijous 23 de març l’AMPA 
Escolàpies organitza la xerrada 

“Stop bullying: Entendre i prevenir 
l’assetjament escolar i el ciberas-
setjament”, que tindrà lloc a les 
21.00 h a la mateixa escola (c/ del 
Vidre, 1).

L’assetjament escolar (bullying) 
es produeix per l’exposició d’un 
alumne, de forma repetida i du-

rant un temps, a accions negatives 
que porta a terme un altre o un 
grup de companys.

Sempre es dóna amb un dese-
quilibri de poder i un desig cons-
cient de ferir l’altre. Aquestes acci-
ons negatives o agressions poden 
ser físiques, verbals, socials o digi-
tals (ciberassetjament).

Actualment es tracta d’una 
problemàtica en ascens i amb 

aquesta xerrada es pretén do-
nar eines per prevenir i gestionar 
aquestes situacions.

Evitar casos d’assetjament o bé 
que, un cop hi ha indicis, evitar 
que la situació segueixi creixent és 
una responsabilitat conjunta de to-
ta la comunitat educativa (família, 
educadors-centre i alumnes-com-
panys).

L’escola se suma a la 
celebració del Dia Mundial 
de la Poesia 
LA LLACUNA

El proper 21 de març se celebrarà 
el Dia Mundial de la Poesia 2017. 

El municipi de la Llacuna, per 
commemorar aquesta diada i 
a través de l’escola Vilademàger, 
ha organitzat una activitat amb 
l’alumnat. Així, demà divendres, a 
les 3.30 h, els alumnes de primària 
faran un recital de poesies.

Aquesta activitat serà inclosa a 
la graella d’activitats de l’any 2017 
de l’Institut de les Lletres Catala-
nes, on queden recollides la tota-
litat d’actes de Catalunya i que 
posteriorment se’n farà difusió als 
mitjans de comunicació en la roda 
de premsa prevista per al dia 21 de 
març.

TECNI-POU, S. L.
☎ 93 803 0943
C/ Esquiladors, 29 bxs.
08700 Igualada

✔ LI BUSQUEM L’AIGUA EN EL SEU TERRENY
✔ LI FEM EL POU PER A LA SEVA CAPTACIÓ
✔ LI DEMANEM TOTS ELS PERMISOS A L’ACA

Complim 30 anys d’experiència



23MIRANT ENDAVANT16 de març de 2017

OFERTES DE FEINA

- EMPRESA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
PRECISA INCORPORAR SOLDADOR PER A 
IGUALADA. Horari jornada sencera, de dilluns a 
divendres, contracte temporal amb perspectives de 
continuïtat.

- EMPRESA DE SERVEIS PRECISA ELECTRICISTA 
/ LAMPISTA PER IGUALADA AMB EXPERIENCIA 
EN ELECTRICITAT- AIGUA - CALDERES DE GAS. 
Horari de dilluns a divendres, jornada sencera. 
Contracte temporal amb perspectives de continuïtat.

- RESTAURANT ALTA CUINA, BUSCA CUINER/A 
AJUDANT CUINER/A – CAMBRER/A  amb 
experiència, per a ampliació de negoci. Horari partit, 
jornada sencera, contractació temporal. 

Els interessats poden adreçar-se a les nostres oficines del 
GRUP CATALÀ DE TREBALL ETT, C/ Lleida 42, Igualada. 

Contactar per telèfon al 935155700 o bé enviar CV a 
infoigualada@grupcatala.com.

Properes activitats a la Biblioteca
PIERA

Avui dijous Màrius Belles i Da-
niel Arbós presenten «Pa ciència, la 
nostra»

Dins el tercer cicle del 7 d’experi-
ències avui dijous 16 de març a les 
19h el físic Màrius Belles i el biòleg 
Daniel Arbós seran a la Biblioteca de 
Piera per presentar el seu llibre Pa 
ciència, la nostra. 

Aquests dos divulgadors cientí-
fics mostren la ciència amb una mica 
d’humor. Per què ens fa pudor l’alè 
quan ens llevem al matí? És cert que 
es pot produir electricitat a partir de 
l’orina? Sabeu que vestir de vermell 
ens fa més atractius? Funciona posar 
la cullereta a l’ampolla de cava? Per 
què els tomàquets no tenen el gust 
d’abans? El suc de taronja cura el 
refredat? Podem dormir segurs amb 
una planta a l’habitació?  

L’acte és d’accés lliure i serà pre-
sentat per l’Èric Aragón Altarriba, 
pierenc i Doctor en Químiques.

Dimarts trobada amb Màrius 
Serra a Piera

Amb l’objectiu de difondre la 
literatura catalana i contribuir a 
donar a conèixer els nostres es-
criptors, la biblioteca de Piera or-
ganitza una trobada amb l’escrip-
tor Màrius Serra dins el cicle anual 
“Tardes literàries amb....” que pro-
grama 3 trobades l’any.

Serra conversarà amb els as-
sistents envers la seva obra literà-
ria i comentarà la seva trajectòria 
professional. Serà el dimarts 21 de 
març a les 19h a la Biblioteca de 
Piera en un acte d’accés lliure.

Dimecres presentació del còmic 
«Lola Vendetta. Más vale Lola que 
mal acompanyada»

El proper dimecres 22 de març 
a les 19h la igualadina Raquel Riba 
Rossy serà a la biblioteca de Piera 
per presentar el seu primer còmic 
protagonitzat per la Lola Vendet-
ta. 

Lola Vendetta. Más vale Lola 
que mal acompanyada és una di-
vertida novel·la gràfica que explica 
les aventures de la protagonista; 
una jove sense pels a la llengua, 
que utilitza una katana per acabar 
amb les injustícies. 

Després d’alliberar-se d’una re-
lació avorrida i monòtona, la Lo-
la ha d’afrontar la seva nova vida 
com a soltera i trobar en ella ma-
teixa allò que havia buscar en l’al-
tre: l’acceptació i l’amor propi. Un 
procés que oferirà als lectors mo-
ments de reflexió i per somriure.

L’acte és de participació lliure 
i està organitzat per l’Associació 
de Dones de Piera en col·laboració 
amb la Biblioteca en el marc dels 
actes de celebració del Dia Interna-
cional de les Dones. 

Cantata escolar «Bruixes»

IGUALADA

El proper dilluns 20 de març, 
amb música de Ricard Gimeno 

i text de Jesús Nieto, tindrà lloc 
la cantata escolar “Bruixes” que 
organitzen les regidories d’Ense-
nyaments Artístics i d’Ensenya-
ment de l’Ajuntament d’Igualada 
amb la col·laboració de les esco-
les municipals d’art, música i tea-
tre, i el suport de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí. En aques-
ta quinzena edició hi participarà 
l’alumnat de 4t de primària de 
les escoles d’Igualada i de Vila-

nova del Camí: quasi 800 nens i 
nenes!

Tal com es va fer el curs passat, 
la cantata --adreçada als pares i 
als familiars dels alumnes-- es fa-
rà dues vegades. La primera sessió 
serà a les 6 de la tarda i intervin-
drà l’alumnat de les escoles: Centre 
Educatiu Mestral, Centre Educa-
tiu Montclar, Col·legi Jesús-Maria, 
Col·legi Maristes Igualada, Col·legi 
Monalco, Escola Ateneu Igualadí, 
Escola Àuria, Escola Gabriel Cas-
tellà, Escola Garcia Fossas,  Escola 
Joan Maragall (Vilanova del Camí), 
Escola Pia, Escola Marta Mata (Vila-
nova del Camí) i Escola Pompeu Fa-
bra (Vilanova Del Camí); la segona 
sessió serà a 2/4 de 8 de la tarda i 
intervindrà l’alumnat de les escoles: 
Acadèmia Igualada, Escola Dolors 
Martí Badia, Escola Emili Vallès, Es-
cola Ramon Castelltort, Col·legi Es-
colàpies Igualada, Col·legi Mare del 
Diví Pastor d’Igualada, i Fundació 
Escola Mowgli. En les dues sessions 
també hi participarà un cor d’alum-

nes de l’Escola Municipal de Músi-
ca, i alumnes de l’Escola Municipal 
de Teatre, que es faran càrrec de la 
narració.

A més de les cançons, també es 
podrà gaudir dels elements plàstics 
que ha fet l’alumnat de les escoles 
per a il·lustrar algunes escenes de 
la cantata i com ja és habitual, la 
cantata estarà acompanyada per 
un conjunt instrumental format 
per professorat i alumnat de l’Esco-
la Municipal de Música.

Tot i el títol, la cantata no és 
ben bé una història de bruixes, 
més aviat ens parla d’allò que 
som capaços d’imaginar quan no 
entenem les coses que ens pas-
sen. És, doncs, un conte que ens 
serveix per parlar de pors, de pre-
judicis i de supersticions però al-
hora és també un conte màgic i 
de somnis.

A nivell de mobilitat i per tal de 
millorar els accessos a les Comes, es 
recomana als assistents venir a peu 
o amb transport públic.

Cicle de xerrades informatives sobre 
clàusules terra 
COMARCA

L’Assemblea General de la Xar-
xa Local de Consum, impulsa-

da per la Diputació de Barcelona 
ha triat aquest tema de les clàu-
sules terra per commemorar de 
manera unitària el Dia Mundial 
del Consumidor que es celebra 
el 15 de març. És per això que es 
farà una campanya de comuni-
cació conjunta adreçada a totes 
les persones afectades per la pro-
blemàtica de les clàusules ter-
ra en contractes hipotecaris; per 
assessorar-les en el procediment 
de reclamació per les quantitats 

cobrades indegudament i donar 
resposta als dubtes que puguin 
sorgir.

Recordem que a finals de 
gener va entrar en vigor el Real 
Decret Llei 1/2017, de mesures 
urgents de protecció de consumi-
dors en matèria de clàusules ter-
ra. Aquesta norma estableix un 
sistema extrajudicial, limitat en 
el temps, voluntari i gratuït per 
al consumidor, per tal de facili-
tar el procediment de retorn dels 
imports cobrats indegudament 
per les entitats bancàries als seus 
clients. 

Programa de les properes 
xerrades

Les primeres es van fer dissab-
te a Piera i a Capellades i s’han 
programat quatre xerrades més; 
divendres 24 de març, a les 19 h, a 
Casa Felip de Calaf; el 27 de març, 
a les 18 h, al Centre Tecnològic de 
Masquefa, i el 19 d’abril a Santa 
Margarida de Montbui, a les 6 de 
la tarda a Mont Àgora. L’endemà, 
dia 20 d’abril, a les 7 de la tarda 
es farà la xerrada a Vilanova del 
Camí, al Centre Cívic al barri de La 
Pau. 

Un curs per acompanyar les dones emprenedores

VILANOVA DEL CAMÍ
“Emprendre en femení”. 

Aquesta és la proposta formativa 

que Promoció Econòmica ha pre-
parat per aquest mes de març i 
que està dirigida a dones que es-
tiguin iniciant el seu projecte com 
a emprenedores, i també aquelles 
que estiguin creant el seu nego-
ci. La formació abordarà els punts 
forts, els valors que aporten com 
a dones al món empresarial, el ta-
lent femení, i aquelles actituds ne-

cessàries per emprendre i liderar. 
Tot des d’una vessant molt pràctica 
i participativa. 

El curs es farà els dimecres 22 i 
29 de març, de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 
de la tarda i anirà a càrrec de Ra-
quel Caballero d’Emotional Tuner. 
Per a informació i inscripcions us 
podeu adreçar al Centre d’Innova-
ció Anoia.

Sortida del Casal Inama al 
teatre
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El Casal Inama de Santa Margarida 
de Montbui organitza una sorti-

da cultural, per al proper dissabte 8 
d’abril, per anar al Teatre Coliseum 
de Barcelona a veure l’obra musical 
“Gente Bien”, de la famosa com-
panyia teatral La Cubana. El preu 
de la sortida és de 45 euros i inclou 
transport en autobús i l’entrada a 
l’espectacle.

Les inscripcions i pagament 
d’entrades acabaran el divendres 24 
de març. Hi haurà dos punts de sor-
tida: a Santa Margarida de Mont-
bui (carretera de Valls, rotonda del 
Bou) i a Igualada (avinguda Balmes, 
Bingo - Edifici Punto Blanco), a les 
15.45 h i a les 16.00 h, respectiva-
ment. La tornada està prevista pels 
volts de les 21.00 h.

L’Associació Inama és una orga-
nització social, sense ànim de lucre, 
adreçada a infants, joves i adults 
del nucli urbà de Sta. Margarida 
de Montbui (c/ de la Tossa, 12). La 
seva principal dedicació es centra en 
el Casal que té lloc durant l’època 
lectiva, amb tasques d’estudi assis-
tit (reforç escolar amb coordinació 
amb els centres educatius i els Ser-

veis Socials del municipi), activitats 
lúdiques i culturals (tallers, sortides, 
etc.), entre d’altres. 

L’entitat neix a partir de la inici-
ativa d’un grup de montbuiencs vin-
culats al moviment associatiu local. 
La seva constitució com a entitat es 
va oficialitzar el 1998 i inicialment 
hi va haver un treball previ per fer 
una anàlisi i detecció de les necessi-
tats socials, amb la conseqüent pro-
posta d’actuació que fins l’actuali-
tat, i amb algunes modificacions, es 
manté vigent. 

Inama, que vol dir lloc de reunió 
en rwandès, ha pretès donar, amb 
afecte i treball rigorós, resposta a 
algunes de les principals necessitats 
socials que presenten un bon nom-
bre de persones del municipi.
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DIA A DIA
DIJOUS 16 - Sts. Agapit i Heribert i St. Hilari
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació del llibre de Lluís-Anton Baulenas “Amics per sempre”.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, cicle 7 d’experiències amb presentació del llibre «Pa ciència, la nostra».
■ A 2/4 de 8 del vespre, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, acte en record de Salvador Riba. Organitzen: Teatre de l’Aurora, Ateneu Igualadí i 
Òmnium Anoia
■ A les 8 de la tarda, al Saló Rosa de la Lliga (Capellades), xerrada de salut: “L’autoestima”. Amb la psicòloga Ester Soteras Font.

DIVENDRES 17 - St. Patrici, St. Josep d’Arimatea i Sta. Gertrudis de Brabant
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Teatre Jardí de la Pobla de Claramunt, bingo especial de primavera de l’Associació per a l’Oci de la Gent Gran 

■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), lectura de poemes pel Dia Mundial de la Poesia.
■ A les 7 de la tarda, al Saló Rosa de la Lliga de Capellades, sessió de poesia en veu alta. 
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a Sant Martí de Tous (sala Camil Riba), presentació del llibre «Escoles a la frontera», de Ma. Carme Junyent.
■ A 3/4 de 8 de la tarda, a l’església del Roser (Igualada), Miserere, Pregària al Sant Crist d’Igualada.
■ A les 8 del vespre, a la piscina de la Llacuna (local de baix). conferència-col·loqui: “Actualitat política”, amb Vicent Partal, periodista i 
director de vilaweb.cat.
■ A les 9 del vespre, al Teatre de l’Aurora (Igualada), Mambo, espectacle d’humor amb Les Antonietes.
■ A 2/4 d’11 de la nit, al bar musical Hot Blues (Igualada), concert de Txema Riera.
■ A les 12 de la nit, al bar El Niu (Igualada), concert de Falcon&Firkin. 

DISSABTE 18 - St. Ciril de Jerusalem, St. Salvador d’Horta i St. Anselm
■ A les 12 del migdia, a l’Adoberia Bella (Igualada), conferència: Els fòssils de la fotografia. Amb Joan Fontcuberta. Reflexions sobre foto-
grafia i veritat.
■ A les 12 del migdia, al Celler Martinell (Igualada), visita guiada al Celler de la Cooperativa obra de Cèsar Martinell.
■ A les 4 de la tarda, a Les Comes (Igualada), partit de bàsquet Sènior femení: CB Igualada - Banyoles.
■ A les 5 de la tarda, a Masquefa, actes pel 30è aniversari dels Gegants de Masquefa.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí) ball de la Gent Gran amb el solista Joan Vilandeny.
■ A les 7 de la tarda, a laBastida (zona Rec, Igualada), música-performance: Timplahn Performance sonora i visual, de Yarei Molina.
■ A les 8 del vespre, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), gala de lliurament dels premis del Rewind Festival.
■ A les 8 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), concert del grup vocal Giovinetto.
■ A 2/4 de 9 del vespre, a Les Comes (Igualada), partit d’OK Lliga: Igualada HC - Liceo.
■ A les 9 del vespre, al Teatre de l’Aurora (Igualada), “Mambo”, espectacle d’humor amb Les Antonietes.
■ A 2/4 de 12 de la nit, a Calaf (pub Skandol), Festival MEB: “Indapaciència” amb el monologuista David Sas.
■ A 2/4 de 12 de la nit, al bar musical Hot Blues (Igualada), concert de The Saturday Blues Project.

DIUMENGE 19 - St. Josep i St. Quintil·la
■ Al matí, a Masquefa, 3H de resistència Autocròs Vila de Masquefa. 6a Copa Catalana de Resistència. 
■ A les 9 del matí, a Vilanova del Camí (zona Can Titó), inici caminada a Coll Bas pel Dia Internacional de la Dona.
■ A les 11 del matí, a Vilanova del Camí (zona Can Titó), inici 23a Cursa Popular. 
■ A 2/4 de 12 del migdia, al Casal de Calaf, sessió de cinema familiar: “Com  entrenar el teu drac”.
■ A les 12 del migdia, al Teatre Foment de Piera, espectacle infantil: Peumayen el somni dels colors.
■ A les 12 del migdia, a la plaça Catalunya - Estació Vella d’Igualada, actuació castellera i inauguració del nou local dels Moixiganguers.
■ A les 12 del migdia, a Veciana (església de Sta. Maria de Segur), visita guiada al centre Art Ecclesia.
■ A la 1 del migdia, a Les Comes (Igualada), partit de l’equip sènior de l’Hoquei Línia Igualada.
■ A les 5 de la tarda, a l’església parroquial de St. Martí de Tous, ordenació diaconal a Alejandro Enriquez Islas, missioner josefí.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball de tarda amb la música en directe de Mairen.
■ A les 6 de la tarda, a la basílica de Santa Maria d’Igualada, Festival Internacional d’orgue amb Luciano Zecca i la soprano Gabriella Lo-
catelli Serio.
■ A les 6 de la tarda, al CC La Vinícola, ball i música en directe amb Duo Liberty.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Calaf, sessió de cinema amb projecció de “La plaga”.
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal  de la Pobla, ball de tarda amb el músic Bartomeu.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre La Lliga de Capellades, espectacle familiar amb Xarxa.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Cal Ponet de Capellades, ball amb el duet Maki Maki.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora (Igualada), “Mambo”, espectacle d’humor amb Les Antonietes.
■ A les 7 de la tarda, a Sant Genís (església), «Entre jazmines y rosas» espectacle multidisciplinari de Diego Paqué.
■ A les 7 de la tarda, a Calaf (sala d’actes municipal), ball amb Josep M. Avinyó. 
■ A les 7 de la tarda, a l’espai laBastida (el Rec, Igualada), concert de la nova banda de rock Giant Rev.

DILLUNS 20 - St. Ambròs de Siena i Stes. Eufèmia i Alexandra
■ A les 6 de la tarda, al pavelló de Les Comes (Igualada), cantata escolar: “Bruixes”.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió setmanal d’AUGA. Antonio Escudero parla de “Vallferosa i els castells 
romànics de Catalunya”.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, al pavelló de Les Comes (Igualada), cantata escolar: “Bruixes”.

DIMARTS 21 - St. Nicolau, St. Filemó i Sta. Fabiola
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, xerrada amb l’escriptor Màrius Serra.
■ A 2/4 de 9 del vespre, als locals parroquials de Santa Maria d’Igualada, conferència:     “Viure la fe en una societat secularitzada”, amb 
David Guindulain, S.J.
■ A 2/4 de 10 de la nit, al bar musical Hot Blues (Igualada), sessió Open Mic.

DIMECRES 22 - Sts. Deogràcies i Benvingut, St. Zacaries, St. Octavià i Sta. Lea
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), cinema en versió original: “Billy Elliot”.
■ A les 7 de la tarda, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, presentació del llibre de Matthee Tree “De fora vingueren”. Amb la presència de l’autor.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, presentació del còmic «Lola Vendetta. Más vale Lola que mal acompanyada»

DIJOUS 23 - St. Josep Oriol, St. Toribi de Mogrovejo i Sta. Àquila
■ A la tarda, a Igualada (zona Nord), arribada i final d’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a Llegim...? Llibreria (passatge Capità Galí, 4), presentació del llibre “Amic Meu”, amb Arcadi Oliveres i Maria Clapés. 
■ A 2/4 de 8 del vespre, a la Llibreria Aqualata, presentació del llibre “Lola Vendetta”, de la il·lustradora igualadina Raquel Riba Rossy. 
Amb la presència de l’autora.
■ A les 8 del vespre, al Saló Rosa de Capellades, presentació del llibre “La fórmula anti-aging, el placer de mantenerse joven”, amb Rita 
Rigolfas, coautora del llibre.
■ A les 8 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada, cicle AnoiaDiari Converses: “Podrem curar el càncer?”, el periodista Joan Ma-
ria Morros conversa amb Manel Esteller.
■ A les 9 del vespre, al Teatre de l’Aurora (sala Les Golfes) d’Igualada, sessió de contes per a adults: “Pasadizos secretos”, amb Sandra Rossi.
■ A les 9 del vespre, a les Escolàpies (c/ del Vidre, 1, Igualada), xerrada “Stop bullying: Entendre i prevenir l’assetjament escolar i el ciberas-
setjament”.
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Xerrada sobre el futur de 
les pensions a la República 
Catalana
IGUALADA

La formació Súmate organitza 
per demà divendres, al Residen-

cial Viu B2 (Av. Gaudí 32), una xer-
rada on parlaran sobre el futur de 
les pensions a la República Cata-
lana. 

L’expert en pensions i mem-
bre de Súmate Paco Martínez se-

rà el ponent de la conferència i 
l’acompanyaran Begoña Amado i 
M. Ángeles Estévez, coordinadores 
de Súmate Anoia, que respondran 
els dubtes dels assistents com ara: 
cobraré la meva pensió, estaran 
garantides en una Catalunya inde-
pendent, seran més altes o baixa-
ran, es crearà un fons de reserva?...

Divendres de Pregària al 
Sant Crist 
IGUALADA

Demà divendres, dia 17, a 3/4 de 
8 de la tarda, hi haurà a l’es-

glésia del Roser el tercer “Miserere 
quaresmal”, presidit per l’iguala-
dí Mn. Joan Prat i Jorba, delegat 
episcopal de pastoral penitencià-

ria. Les germanes dels ancians des-
emparats, de la Llar del Sant Crist, 
s’uneixen a aquesta celebració

La direcció dels cants anirà a 
càrrec de Florenci Oliva i l’acompa-
nyament a l’orgue de Lluís Victori.

Ordenació diaconal a la 
parròquia de St. Martí
SANT MARTÍ DE TOUS

El proper diumenge, 19 de març, 
Mons. Roma Casanova, bisbe 

de Vic, visitarà Sant Martí de Tous 
per conferir l’ordenació diaconal 
a Alejandro Enriquez Islas, missi-
oner josefí. La celebració tindrà 
lloc a les 5 de la tarda a l’església 
parroquial.

L’Alejandro va néixer el 12 de 
març de 1989 a San Luis del Río 
Colorado (Sonora, Mèxic). Ingressà 
al seminari josefí als quinze anys, i 

després dels estudis del batxillerat 
i de filosofia, va començar el novi-
ciat. El 6 d’agost de 2011 va donar 
el seu primer sí com a missioner 
josefí.

Els Josefins, fundats a Mèxic 
per l’igualadí P. Josep Maria Vila-
seca, tenen la seva casa a la Pobla 
de Claramunt i s’ocupen, a més, de 
les parròquies de Ntra. Sra. de Fàti-
ma d’Igualada, Sant Martí de Tous 
i la capellania de les Carmelites 
d’Igualada-Jorba.

Art Ecclesia: descobreix el 
patrimoni religiós de l’Anoia

VECIANA

El proper diumenge 19 de març 
podreu visitar el Centre d’Inter-

pretació del Patrimoni Religiós de 
la Comarca de l’Anoia, ubicat a 

l’església de Santa Maria de Segur 
(Veciana). 

Així, sobre el paisatge de l’alti-
plà de Calaf, trobareu aquest espai 
des d’on podreu fer un recorregut 
pel romànic, el gòtic i el barroc 
anoienc, una primera introducció 
al riquíssim patrimoni anoienc.

El centre Art Ecclesia restarà 
obert d’11 a 1 del migdia i a les 12 
es durà a terme una visita guiada 
pel mateix. Podeu obtenir més in-
formació trucant al 635 922 384 o 
bé a www.anoiapatrimoni.cat.

Concert de “Falcon&Firkin” 
al bar El NIU 

IGUALADA

El grup de pop-rock de Falcon&-
Firkin que expressa la seva músi-

ca en català, presenta demà diven-
dres l’espectacle Sessions.

L’estil d’aquesta jova formació 
de Manresa es basa en la música 

pop-rock amb tocs de folk tradi-
cional i amb una barreja d’influ-
ències britàniques. Les lletres de 
les cançons expliquen situacions i 
sentiments de les seves vides quo-
tidianes i de les persones que les 
envolten. 

Ofereixen un espectacle molt 
entretingut que expressa la quoti-
dianitat i s’apropa molt al públic, 
convidant-los a participar de la 
música, com a eina inclusiva, social 
i cultural. 

Podreu gaudir d’ells en format 
trio: Jordi Lopez: guitarra acústi-
ca i veu; José Prieto a la guitarra 
elèctrica i veus; i Neifi Alcàntara al 
baix elèctric. 

El concert començarà a les 12 
de la nit i és d’entrada lliure. El bar 
El Niu és la plaça de Cal Font 6.


