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Automercat estrena nova ubicació amb rècord de vendes

PROPERA
EDICIÓ
Divendres
21 d’abril
L

a fira del vehicle d’ocasió Automercat que es va celebrar el passat cap de setmana a Igualada, tancava portes, diumenge, amb un augment de vendes respecte a l’any anterior. La novetat més destacada d’aquesta edició, però, va ser el canvi d’emplaçament de la fira, i per primera vegada els
vehicles s’exposaven al carrer, concretament en un tram de l’Avinguda d’Europa. L’espai va comptar amb una gran afluència de visitants. Pàg. 3

Aprovada la rehabilitació de
l’edifici de l’antiga Teneria

L’EcoFira de Calaf, una
aposta d’encert

Dilluns de Pasqua,
Aplec de Sentfores

Pàg. 24

Processons de
Setmana Santa al
barri de Fàtima i
Festa del Sant Crist
d’Igualada

Pàg. 24

A Les Comes, torneig
internacional
d’hoquei línia
Spartakids

Pàg. 32

Festa del Panellet a
Calonge de Segarra

Pàg. 24
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l Govern de la Generalitat ha aprovat el finançament de la rehabilitació de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia; aquest projecte suposa la rehabilitació de l’antic edifici de la Teneria d’Igualada, situat a la Plaça del Rei,
com a nou equipament docent i seu de l’arxiu comarcal. L’import de les
despeses s’estima en més de dos milions d’euros que seran distribuïts en
diferents anualitats fins l’any 2019. Un cop acabada la reforma integral,
l’edifici també podria acollir l’Escola d’Adults. Pàg. 13

M

ilers de persones van visitar, diumenge, la segona edició de l’EcoFira
que se celebrava a Calaf; un esdeveniment que els organitzadors
volen posicionar com a fira de referència en els certàmens d’aquest sector. Al llarg del dia hi va haver moltes activitats paral·leles a la mostra de
productes i serveis ecològics que conformaven la fira on hi van exposar
una seixantena d’estands. El diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona, Isaac Albert, va fer-ne la inauguració oficial. Pàg. 15

Dies de Caramelles i Creu de Sant Jordi per les de Tous

1.000 ciclistes de
BTT participen als
3 dies de la VolCAT
que rodarà per la
comarca

Pàg. 35

A Calaf concert
«Roig», homenatge
a l’escriptora
Montserrat Roig

Pàg. 26

M

olts pobles de la comarca de l’Anoia han organitzat, per aquest cap de setmana, les tradicionals cantades de caramelles amb què xics i grans animaran carrers i places. Aquesta tan nostrada tradició a Sant Martí de Tous se celebra des de finals del segle XIX i és per això, per aquesta persistència
en la conservació de la festa que la Generalitat de Catalunya ha distingit concretament, aquestes caramelles amb la Creu de Sant Jordi. Pàg. 24 - 25
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FARMÀCIES DE TORN
Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de l’endemà. A
partir de les 12 de la nit caldrà adreçar-se, amb la recepta corresponent, a la Policia Local.
Avui dijous, dia 13 d’abril:
Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 14: Esteve, Av. Països Catalans, 101 (9-22 h) i Secanell,
Òdena, 84 (22-9 h).
Dia 15: Miserachs, Rbla. Nova, 1
Dia 16: Bausili, Born, 23.
Dia 17: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Casas Verdés, Soledat, 119
(22-9 h).
Dia 18: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Pilar, c/ Comarca - Mestre
Montaner (22-9 h).
Dia 19: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 20: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 21: La Creu, Pl. de la Creu, 7.

FUNERÀRIA
ANOIA, S.L.

Avinguda Vilanova, 44 - 08700 IGUALADA
Tel. 93 803 11 14
www.funerariaanoia.cat
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El nou emplaçament d’Automercat s’estrena amb rècord de vendes i visitants
Augmenten més d’un 20% les vendes de cotxes respecte a l’edició anterior

IGUALADA
a fira del vehicle d’ocasió Automercat tancava portes aquest
diumenge amb un augment de
vendes del 22% respecte a l’any
anterior. Concretament, els concessionaris expositors comptabilitzaven la venda de 95 cotxes, 17
més que l’any passat. Amb aquest
rècord de vendes i la gran afluència de visitants s’estrenava el nou
emplaçament de la fira, que per
primera vegada se celebrava al
mig de l’A. Europa, al barri de Les
Comes amb l’objectiu d’apropar
la fira al visitant i crear un nou
espai amable d’interacció entre
comprador i visitant que sigui
accessible i cridi a tothom a visi-

L

tar-lo i gaudir de dos dies d’exposició a l’aire lliure.
Amb aquesta xifra de vendes
se superava el rècord que estava
l’any passat en 78 cotxes venuts,
després de venir d’anys amb xifres de vendes als voltants de les
50 unitats. A més, aquesta dada
espera veure’s augmentada en els
propers dies quan es materialitzin
els contactes que es van fer durant aquests dos dies i que encara
estan en la fase de valoració de
compra.
Pel que fa a les visites, les xifres també han augmentat, i tot
i que no s’han pogut comptabilitzar --en tractar-se d’un espai
obert-- l’organització assegura

que s’han superat amb escreix les
3.100 persones que l’any passat
van entrar al recinte de Cal Carner.
“La nova ubicació, el bon
temps i els símptomes de reactivació econòmica han afavorit
a aconseguir aquests bons resultats” assegura Joan Domènech,
president de Fira d’Igualada i
afegeix que un altre factor important que cal tenir en compte
és l’esforç comunicatiu que s’està
fent des de Fira d’Igualada per a
difondre i potenciar tota l’activitat de l’entitat.
Automercat és una gran oportunitat pels visitants que cerquen
un vehicle d’ocasió, ja que disposen de més de 300 vehicles exposasts i els permet estalviar-se
l’itinerari per diferents centres de
venda de vehicles. Els mateixos
visitants destacaven el bon estat
dels vehicles exposats, valorant
l’ampli ventall d’ofertes, amb vehicles per a tot tipus de butxaca i
de client.
Tots els expositors eren de la
comarca, concretament van ser
tretze: Anoia Motor-Seat, Garatge Montserrat – Fiat –Alfa Romero, Dabsa, Garatge Montserrat –
Opel, Ramon Solsona, Rosich Motors, Remm Guitart, Anoia Automoció Toyota, Talleres Santi Enri-

amma vilanova del camí

que, Servisimó Igualada, Sarauto,
Anoia Motor-Hyundai iFuturauto

Sorteig de 1.000 euros
Com en les anteriors edicions
l’organització ha sortejat un val
descompte de 1.000 euros entre
totes les persones compradores
d’un cotxe durant la fira. Enguany, l’afortunada va ser Mari
Carmen Puga Rodríguez, que va
comprar un Opel Corsa al Garatge
Montserrat.

La inauguració
Representants de l’Ajuntament d’Igualada, del Consell Comarcal de l’Anoia i del Parlament
de Catalunya van inaugurar dis-

sabte la fira amb una passejada
per tot el recinte amb el president
de la Fira d’Igualada, Joan Domènech, i altres membres de la
junta de l’entitat. Tots van poder
saludar personalment als expositors i conèixer les inquietuds dels
professionals i les valoracions per
la nova ubicació.
Automercat està organitzat
per Fira d’Igualada i compta amb
el suport de l’Ajuntament d’Igualada. Fira d’Igualada és una entitat sense afany de lucre que va
néixer l’any 1951 amb la finalitat
de fomentar fires, mercats, festes
i potenciar el comerç i la indústria
d’Igualada i la seva comarca.

SERVEIS

residència per a gent gran · centre de dia

El nostre
compromís,
les persones

CONTACTE
C/ Dels Fusters, 2
c.p. 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)
Tel: 93 806 37 37 | Fax: 93 806 37 41

902 100 999 www.amma.es

Servei de
CENTRE DE DIA
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Reforma integral del carrer
de Xuriguera

Formació d’una quinzena de treballadors en
el sector metal·lúrgic
COMARCA

La Mancomunitat de la
Conca d’Òdena i la Unió
Empresarial de l’Anoia en
són els formadors

CALAF
a Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Calaf, celebrada aquest dilluns al vespre, va
aprovar el projecte de reurbanització del carrer de Xuriguera que
s’executarà en el marc de la Llei de
Barris. És la primera actuació que
es farà al Barri Antic de Calaf després de reprendre i dimensionar
els projectes vinculats a la Llei de
Barris de la Generalitat de Catalunya. La renovació es farà en un
carrer que connecta amb l’entrada
del poble per un portal medieval
fins a la plaça Gran i l’antic Hospital, on actualment s’hi ubica el
Centre de Recursos per a l’Ocupació.
El projecte preveu la substitució de part del clavegueram i
de la xarxa d’aigua potable així
com la instal·lació d’un nou enllumenat. També es renovaran els
serveis, com la telefonia i la xarxa
de baixa tensió, i se soterraran els
cables dels serveis que travessen
el carrer d’una banda a l’altra. A
més, es farà una canalització so-

L

terrada per a una futura xarxa de
fibra òptica.
Un dels canvis més destacats
serà l’eliminació de les voreres i la
substitució de les llambordes per
lloses de pedra. I és que l’actual
paviment està mal conservat i suposa un perill per als vianants i vehicles que hi circulen.
En total, un pressupost de
300.000 euros (IVA inclòs) que inclou la redacció del projecte tècnic,
la seva direcció tècnica, l’execució
de les obres i la renovació de la
xarxa elèctrica de baixa tensió. Es
preveu que les obres puguin començar, com a molt tard, a principis del proper estiu. Segons el projecte, les obres tenen una durada
prevista d’entre dos i tres mesos.
A partir d’ara, el projecte haurà de superar el tràmit d’informació pública d’una durada de 30
dies hàbils. Serà publicat al Butlletí Oficial de la Província i durant
aquest temps tothom qui vulgui
podrà presentar al·legacions. Superat aquest tràmit, s’iniciarà la
licitació de l’obra.

Millores tecnològiques en el
subministrament de l’aigua

CAPELLADES
es àrees d’Urbanisme i d’infraestructures tecnològiques estan
treballant per modernitzar
tota la gestió de control i
supervisió tant de les mesures del
pou d’extracció de l’aqüífer situat
a la Font Cuitora, com dels dipòsits
del cementiri i de La Garsa. Actualment, aquesta gestió es realitza
manual i presencialment.
El projecte en què s’està treballant permetrà comprovar remota-

L

ment els nivells i també l’estat dels
motors dels equips de bombeig
o extracció. En cas d’incidències,
avisarà als responsables del sistema
als seus dispositius mòbils de guàrdia. A més a més també es podran
visualitzar tots el paràmetres del
sistema dins la intranet municipal.
El regidor d’urbanisme, Sergi
Pérez, i el d’infraestructures tecnològiques, Jaume Solé, consideren
que “és el moment de modernitzar d’una vegada per totes i posar
al dia la xarxa d’abastament en
alta de l’aigua municipal. Començarem a destinar recursos any a
any per millorar i avançar-nos a
una gestió mes eficaç i pròpia dels
temps que estem”.
Finalment, també cal destacar
que molt aviat es substituirà el motor de bombeig d’aigua del dipòsit
de La Garsa, que tenia pèrdues.

Jornades culturals a l’Escola
Oficial d’Idiomes

IGUALADA
ls passats dies 31 de març, 5 i 6
d’abril, Escola Oficial d’’Idiomes
d’Igualada va oferir tot un seguit
d’activitats al seu alumnat en el
marc de les jornades culturals anu-

E

als. Les activitats van incloure un
taller de danses escoceses, tallers
de diversa tipologia en anglès i
alemany i un petit concert. L’EOI
d’Igualada agraeix als assistents la
seva participació.
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La primera promoció d’alumnes,
que al novembre van inscriure’s al
programa del sector metal·lúrgic
anoienc ReinMET, promogut per la
Mancomunitat Intermunicipal de la
Conca d’Òdena (MICOD) amb la col·
laboració de la Unió Empresarial de
l’Anoia (UEA), està acabant aquests
dies les seves 80 hores de pràctiques
laborals en empreses, després d’haver rebut 300 hores de formació en
manteniment industrial.
La MICOD, els ajuntaments que
en formen part, la UEA, el gremi
local del metall i les diferents empreses del sector, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, són els
organismes que impulsen conjuntament aquest programa, que persegueix enfortir i contribuir a l’impuls
del Metall anoienc, fomentant la
recuperació de la capacitat professional i productiva en tasques d’especialització dels alumnes assistents.
Durant la fase de planificació
del projecte, els impulsors es van
fixar l’objectiu d’aconseguir que,
de la quinzena de participants en
la formació resultant de la fase de
diagnosi, com a mínim vuit arribessin a inserir-se en el mercat laboral.

Durant la pròpia evolució del curs,
set persones ja van trobar feina; cinc
participants han finalitzat les pràctiques, dues les estan realitzant i un
d’ells les iniciarà durant la pròxima
setmana.
El projecte ReinMET s’adreça a
persones més grans de 25 anys, amb
un mínim d’un any d’experiència
laboral, amb graduat en ESO o graduat escolar i que es trobessin en
situació de desocupació. Durant el
curs han adquirit coneixements de
metrologia, mecànica, mecanització, soldadura, electricitat, pneumàtica, hidràulica i formació i orientació laboral, en tot un seguit de
classes que van tenir lloc a l’Institut Milà i Fontanals i a l’Aula de
Pneumàtica d’Ig-nova Ocupació. Tot
aquest coneixement s’ha completat amb pràctiques en set empreses
metal·lúrgiques de l’Anoia. Quan
finalitzi el període de pràctiques, les
empreses podran accedir a bonificacions en la contractació d’aquests
alumnes.

Demanda de professionals
formats
La gerent de la UEA, Paula Arias, posa en valor el fet que “aquest
projecte ha estat possible per la implicació de les empreses del Metall,
que han estat treballant i plantejant
les necessitats i possibilitats pel sector, també en l’àmbit de la forma-

ció ocupacional”. Des de la sectorial
metal·lúrgica de l’entitat, la UEAMetall, es remarca la predisposició
a seguir treballant amb les administracions per avançar conjuntament,
tenint en compte el fet que el propi
sector detecta una manca real de
professionals formats de manera
adequada.
Àngels Chacón, delegada de
l’àrea d’Ocupació de la Mancomunitat, recorda que “els objectius de
ReinMET passen per crear espais de
col·laboració público-privada com a
estratègia d’intervenció territorial
en el desenvolupament econòmic
local; donar suport a l’activitat del
sector metal·lúrgic per contribuir
a millorar la situació econòmica,
l’ocupació i la cohesió social a la
comarca”. El programa també vol
promoure la inserció de col·lectius
amb especials dificultats d’inserció
laboral; cobrir el dèficit de professionals en el sector metal·lúrgic; desenvolupar una formació ajustada
a les necessitats del sector que permeti als alumnes accedir a diferents
oportunitats d’inserció laboral amb
l’adquisició d’unes competències
que responguin a les necessitats del
sector; i desenvolupar un itinerari
d’inserció laboral fonamentat en la
formació pràctica i el contacte permanent amb les empreses del sector
metal·lúrgic comarcal.

5.765 persones han participat en el programa
de detecció precoç del càncer de còlon i recte
COMARCA

El càncer colorectal és el
càncer més freqüent en la
població si es consideren
els dos sexes

Fa més d’un any que es va
iniciar el Programa de Detecció
Precoç de Còlon i Recte a l’Anoia. Aquest programa va dirigit als
homes i dones entre 50-69 anys i
consisteix en la realització d’una
prova de detecció de sang oculta
en femta cada dos anys.
A finals del 2015 i durant el
2016, s’han convidat per carta a
participar a 9.505 veïns d’Igualada i 2.373 veïns de Santa Margarida de Montbui d’entre 50 a
69 anys. Un 48,5% d’aquests han
participat en el programa. És a
dir, 5.765 persones han anat a les
farmàcies col·laboradores amb el
programa per cercar la prova gratuïta de detecció de sang oculta
en femta, han recollit una mostra
de femta i l’han retornat a la farmàcia per al seu anàlisis posterior
al laboratori. Aquest percentatge
de participació és semblant a la
resta de Catalunya.
De tots els participants de
l’Anoia, s’han obtingut un 7% de
proves amb indicis de sang oculta
en femta. D’aquestes 406 persones amb la prova positiva, s’ha
detectat 10 casos de càncer. En
la resta de positius, en més de la
meitat dels casos es van detectar
altres troballes.
Els resultats disponibles a
l’Anoia, mostren que la participació a la comarca és més alta entre
les dones que entre els homes.
Tanmateix, és en els homes on es
troba el percentatge més alt de
proves de sang oculta en femta
positives i on s’han detectat més
casos de càncer. Per grups d’edat,

la gent d’entre 60-69 anys és qui
més participa.
No tothom cal que faci la prova de sang oculta en femta del
programa, per exemple, les persones amb antecedents familiars
de càncer de còlon i recte, antecedents personals de malalties de còlon o s’hagin fet en els
darrers 5 anys una colonoscòpia,
que rebin la carta d’invitació, cal
que consultin abans amb l’Oficina
Tècnica de Cribratge de l’Anoia
de l’Hospital d’Igualada o amb els
professionals sanitaris de l’Atenció Primària.
Els nous diagnòstics i les defuncions per càncer de còlon i recte a Catalunya són més freqüents
que altres càncers, com per exemple, el càncer de mama o el càncer de pròstata.
El programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte té
l’objectiu de reduir l’aparició de
casos nous i reduir la mortalitat
per aquest càncer. Cal recordar
que una dieta saludable, fer exercici físic de forma regular i mantenir un pes adequat, són factors
favorables per a la prevenció del
càncer colorectal.
A L’Hospital d’Igualada es va
presentar el programa al novembre del 2015.

El càncer de còlon i recte
És la segona causa de mort
per càncer al nostre país (2.100
anuals), i la majoria es produeixen en persones de més de 54
anys.
Tot i que no hi ha cap càncer que es pugui prevenir completament, en el cas del càncer
de còlon i recte el llarg interval
que transcorre des de l’inici del
procés fins al desenvolupament
d’un càncer invasiu permet dife-

rents mesures de prevenció que
poden reduir el risc de desenvolupar aquest tipus de càncer. Aquestes mesures passen per promoure
canvis en l’estil de vida dirigits a
reduir els factors de risc i potenciar els factors protectors (seguir
una dieta rica en fruita, verdura
i productes làctics; fer exercici; no
fumar, evitar el sobrepès, etc.).
Un aspecte important per a la
prevenció consisteix en la participació en programes de detecció
precoç, que permeten diagnosticar lesions premalignes de còlon i
reduir-ne la mortalitat.
La majoria de càncers colorectals es desenvolupen a partir
d’unes lesions anomenades pòlips
adenomatosos, considerades lesions precanceroses. Tant els pòlips
com els càncers sagnen de manera intermitent i és aquesta sang
la que es pot detectar a través de
la prova que ofereix el Programa
de detecció precoç. Si es detecta
en una fase inicial és més fàcil de
tractar i més fàcil que es pugui
curar, ja que un dels problemes
d’aquest tumor és que pot desenvolupar-se durant mesos sense produir cap molèstia. Aquest
és, probablement, un dels millors
exemples de com la detecció precoç millora el pronòstic de la malaltia i redueix l’agressivitat dels
tractaments.
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Joan-Lluís Lluís presentà
a l’Ateneu la seva última
novel·la, “El navegant”

Presentació del projecte de “hub” tecnològic
de TIC Anoia
La Generalitat i l’Ajuntament col·laboraran per desenvolupar el
projecte

IGUALADA
l dimecres 5 d’abril, l’associació
TIC Anoia, que aplega les empreses d’aquest sector a la comarca, va
presentar un projecte per desenvolupar a Igualada un hub tecnològic que contribueixi a enfortir les
empreses d’aquest àmbit. Ho va fer
en el marc del 7è Dinar Networking
de l’associació, al qual van assistir,
entre d’altres, el seu president, Jaume Catarineu; el conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Jordi Baiget, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, a banda de representants de la majoria d’empreses
integrants.
TIC Anoia proposa aixecar al
barri del Rec un edifici de 4.500
metres amb capacitat per a 500
persones i amb un cost aproximat
de 5 milios d’euros. Inspirats en
el projecte barceloní Pier 01 Barcelona Tech City i en l’espai Palo
Alto del barri del Poblenou de
Barcelona, aquest seria un espai

E
IGUALADA
’escriptor de Perpinyà Joan-Lluís
Lluís va ser, dijous passat, a la
sala de socis de l’Ateneu per presentar la seva última novel·la, “El
navegant” (Editorial Proa, 2016).
És la història d’un jove català,
Assiscle Xatot, que té un do especial amb les llengües (i al llarg de
la història en troba unes quantes).
Va conduir l’acte Albert Nolla, que no és com Assiscle però és
traductor del japonès (Haruki Murakami) i de l’anglès (Paul Auster).
Nolla va destacar la trajectòria de
Lluís: novel·lista (“El dia de l’ós”
o “Les cròniques del déu coix”),
assagista (“Conversa amb el meu
gos sobre França i els francesos”)
i col·laborador en mitjans de comunicació (s’han de destacar els
articles que publica cada setmana

L

al suplement Presència sobre, és
clar, llengües del món).
Joan-Lluís Lluís va parlar sobre
el seu protagonista, sobre la seva
novel·la (d’aventures i de parles),
però també de la seva feina com a
autor, la relació amb el català, de
la situació de la llengua a França,
de política catalana. De fet, es va
parlar molt de política. Però es va
tornar a la novel·la: tres alumnes
de l’institut Joan Mercader van llegir diferents fragments d’“El navegant”. Després de les preguntes
dels assistents (sobre la situació a
Catalunya, sociolingüística, els secrets de la creació d’històries), Lluís
va tancar l’acte amb el conte d’un
poble d’Austràlia que va perdre la
seva llengua potser, només potser,
perquè no tenia un estat propi.
Òmnium Anoia

5

d’oficines per a les empreses tecnològiques.
Segons han detallat els redactors del projecte, l’arquitecte Xavier
Claramunt i un dels cofundadors
del REC.0 Ramon Enrich, l’edifici
s’ha pensat perquè “es barregi amb
l’entorn” i s’ha projectat amb una
doble estratègia: “que hi convisqui
el món de la innovació i s’obri a la
ciutadania”. Pel que fa al contingut de l’edifici, Jaume Catarineu,
president de TIC Anoia, explica que
l’objectiu és adaptar-se a les necessitats de les empreses tecnològiques
“amb espais molt lluminosos” i, a
banda d’instal.lar-hi espais pròpiament d’oficines, també està previst ubicar-hi “zones comunes on les
empreses ens puguem trobar per
crear sinergies”.
Catarineu afegeix que actualment hi ha un centenar d’empreses
del sector TIC a l’Anoia que facturen en conjunt uns 60 milions
cada any. A més, explica que les ex-

pectatives per aquest any són molt
positives, ja que el sector preveu
créixer al voltant d’un 20% i “es
necessitaran uns 70 nous treballadors altament qualificats”. Davant
d’aquest creixement potencial del
sector de les TIC, Catarineu ha dit
que “necessitarem més espais, no
només a nivell tecnològic sinó d’innovació en general”.
El conseller d’Empresa ha assegurat que la Generalitat “està disposada a acompanyar qualsevol
projecte que surti dels municipis o
les empreses i que pugui ser un projecte de futur per a les ciutats” i
s’ha compromès a donar “suport
institucional” al projecte i a ajudar
a l’associació a “buscar el finançament necessari”. D’altra banda, el
conseller veu important que el projecte vagi acompanyat de formació
i, per això, ha anunciat que estan
treballant perquè Igualada pugui
oferir el Grau en Enginyeria Informàtica d’aquí a dos anys.
De la seva banda, Marc Castells,
ha explicat que des del consistori
es contempla també positivament
la iniciativa, tot i que ha remarcat
que “ara caldrà que socialitzem el
projecte per mirar que es pugui tirar endavant el més aviat possible i
veure si la gent ho rep bé”. L’alcalde
creu que és un projecte positiu per
al sector industrial i una iniciativa
“potent per poder retenir i mantenir els llocs de treball i créixer”.

REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ
DE VIDRE D’AUTOMÒBIL
Vine a RALARSA Igualada amb aquest anunci i emporta’t un tractament antipluja gratuït

T R A C TAT

N O T R A C TAT

Atenció les 24 h.

+ VISIBILITAT + SEGURETAT

www.ralarsa.com

Pau Muntades, 24

93 806 72 86
08700 IGUALADA
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Es modifica el pressupost per incloure tres
noves inversions
LA TORRE DE CLARAMUNT
l ple de l’Ajuntament de la Torre
de Claramunt va aprovar dimecres 29 de març una modificació del
pressupost per a aquest 2017 per
incorporar noves inversions: la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola Torrescasana (Vilanova
d’Espoia), l’obra d’arranjament d’un
mur a les Pinedes de l’Armengol i la
urbanització del carrer de les Eres.
L’equip de govern ha apostat
fort per la instal·lació de la caldera
de biomassa, una inversió de caràcter sostenible que es va aprovar
l’any passat i que es vol executar
aquest estiu.
El finançament d’aquestes inversions es farà mitjançant la concertació de préstecs, amb contribucions especials, i amb recursos
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propis de l’Ajuntament provinents
del romanent de tresoreria que ha
anat augmentant els últims anys;
l’any 2010 era de prop de 200.000
euros i ara està situat vora els
700.000.

Menys despeses de
manteniment
L’Ajuntament de la Torre de
Claramunt ha optat els últims anys
per realitzar inversions que suposin
una disminució en les despeses de
manteniment. Per això aquest exercici continuarà amb inversions en
aquesta línia, com la renovació de
la xarxa d’enllumenat públic mitjançant el sistema de leds o l’adequació d’espais, d’equipaments públics
i vehicles per reduir-ne els costos de
manteniment.

La prioritat del govern municipal durant aquests anys ha estat la
reducció dels impostos municipals
i una disminució i racionalització
de la despesa de funcionament i
manteniment dels serveis públics,
amb la premissa de no disminuir
els serveis prestats als ciutadans ni
la seva qualitat i mantenir els ajuts
en matèria social i les subvencions
a les entitats del poble.
L’Ajuntament de la Torre de
Claramunt es troba en una situació de bona salut econòmica,
complint totes les ràtios fixades
per l’estat i fent un esforç per reduir progressivament l’endeutament (amb una ràtio del 41,5% a
desembre de 2016) i per complir
els terminis legals de pagament a
proveïdors.

Descoberta del «Rèquiem» de Gounod

IGUALADA
issabte al vespre va tenir lloc el
concert de cor i orquestra amb
música de Setmana Santa que, un
any més, organitzava la Coral Mixta
d’Igualada. L’obra escollida per a
aquest any, el Rèquiem de Charles
Gounod, va resultar una sorpresa
agradable per al públic perquè tot
i ser poc coneguda, té moments
de gran bellesa. El director, Alfred
Cañamero, va saber cohesionar el
conjunt d’orquestra, cor i solistes
i el resultat va ser una interpretació amb contrastos expressius que
reflectien bé la diversitat d’actituds
que reclama el text de l’obra. L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 va
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sonar molt bé. El cor, format per 80
cantaires de la Coral Mixta d’Igualada i de la Coral Canigó de Vic, tenia
un so força homogeni i estava molt
atent a les indicacions del director.
El quartet solista va fer una feina
excel·lent, tot i que les seves intervencions eren breus. Com que el
programa incloïa una obra per a
soprano i orquestra de César Frank,
la soprano Ulrike Haller va tenir més
oportunitats de lluir-se i ho va fer. El
nombrós públic va sortir molt satisfet del concert i, en general, el va
trobar massa curt.
Al concert hi va assistir a un
grup de persones de l’associació
igualadina “Dones de les tardes dels

dimecres” convidades en el marc
del programa “Et portem al cor”.
Aquest programa, inspirat pels valors que aporta la música en general
i la música coral en particular tant
als que la practiquen com als que
l’escolten, és un espai per mostrar
com la unió de persones en el cant
pot crear una perfecta harmonia,
just el que el nostre temps necessita.
La paraula “cor” és una paraula polisèmica, amb diferents significats: el
cor, allò que ens mou, ens impulsa,
el centre del nostre amor per algú
o alguna cosa; el cor, grup de persones que canten; i el cor, espai físic
d’una església o d’un auditori. “Et
portem al cor” comença així una
trajectòria que vol portar principalment dues línies d’actuació: d’una
banda, crear l’espai necessari --no
només físic-- als concerts per donar
cabuda a certs col·lectius; i de l’altra, utilitzar el marc que ofereixen
els concerts per revertir econòmicament una part dels beneficis en un
determinat col·lectiu o organització
social, amb el públic assistent col·laborant en la compra de les entrades
per a aquests col·lectius.

Excursió a Món Sant Benet de les Dones de
les tardes dels dimecres

IGUALADA
l passat dia 22 de març les Dones
de les tardes dels dimecres van
visitar Món Sant Benet.
Monestir medieval benedictí
fundat l’any 960, els seus orígens
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van acollir les relíquies de Sant Valentí, durant els segles XI, XII i XIII
va assolir la màxima prosperitat,
després dels abandonament i desolació es adquirit per la família de
l’artista Ramon Casas.

La visita permet reviure mil
anys d’història des de la fundació
fins que Ramon Casas va convertir-lo en la seva mansió d’estiu a
través d’una museografia que suggereix un viatge en el temps.
Seguim amb la visita a la casa
d’estiueig de la família de Ramon
Casas, música, imatges i llum ens
guien a través dels salons i habitacions.
L’any 2000 és adquirit per Caixa Manresa per la seva restauració,
actualment és un equipament de
la Fundació Catalunya La Pedrera.
Josefina Gassó
Dones de les tardes dels dimecres

13 d’abril de 2017

Redactat el Catàleg de
camins municipals

El diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, i l’alcalde
de Jorba, David Sánchez. Foto: Diputació de Barcelona
amplada i tipus de ferm, es va reaJORBA
a Diputació de Barcelona ha litzar un treball de camp amb visiredactat el catàleg de camins de tes al conjunt de camins per recollir
Jorba, un document que inven- dades descriptives pel seu posterior
taria i analitza els trets fonamen- processament informàtic.
De cada camí s’ha confecciotals del conjunt de vies municipals
existents en el terme municipal i nat una fitxa resum amb les dades
recull, ordena i processa les dades identificatives com són codi, nom,
obtingudes durant el treball de extrem i topònim i situació, les dacamp del seu terme. El treball ha des generals que inclouen estat,
estat lliurat pel diputat d’Infraes- longitud, amplada, així com la setructures Viàries i Mobilitat, Jor- va tipologia, per classificar-lo com
di Fàbrega, a l’alcalde de Jorba, camí forestal, pista forestal, camí
rural, corriols i senders i si existeix
David Sánchez.
En el municipi de Jorba s’han alguna restricció de circulació. El
inventariat 90 camins, que sumen treball es completa amb una desun total de 105,56 km, escollits cripció, fotografies i un perfil lond’acord amb les indicacions dels tèc- gitudinal de cada vial, així com
nics encarregats de la redacció i re- amb i l’inventari d’elements amb
presentants de l’ajuntament, entre amplades i tipus de ferm.
L’estudi determina que tots els
els quals hi ha regidors i tècnics. A
partir d’aquesta informació de base camins municipals de Jorba són acformada per un seguit de paràme- cessibles i aptes per al trànsit rotres referents a la seva geometria, dat, tot i que la majoria tenen una
funcionalitat, estat de conservació, amplada variable.

L

Première Vision Paris
presenta la moda que vindrà

IGUALADA
irectius francesos de la Première Vision Paris, la fira internacional líder de la indústria de la
moda, van ser dijous de la setmana
passada a Igualada per a presentar
les noves tendències de moda de
la temporada d’hivern 18/19 que
s’exposaran a la fira parisina del 19
al 21 de setembre.
Première Vision és una gran
fira que engloba els principals sectors complementaris del món de la
moda en termes d’oferta, knowhow i serveis a París, la seva capital
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mundial. La fira celebra dues edicions anuals, al febrer per presentar
les col·leccions de primavera-estiu
de l’any següent i al setembre per
les de tardor-hivern.
La presentació de les tendències per part de l’organització de la
Première Vision Paris va tenir lloc a
la seu del clúster de la pell d’Igualada, l’Adoberia Bella.
La jornada reuní més de 70
professionals, la majoria empreses
adoberes igualadines i de tot l’estat espanyol, interessades a conèixer les novetats, tendències, estils i
colors en pell i accessoris de moda.
Conèixer les tendències de moda i anticipar-se a elles és clau pels
adobers igualadins per aconseguir
que els seus productes de pell siguin atractius per una clientela
molt exigent, les grans marques
internacionals i nacionals d’articles
de pell d’alta qualitat i complements de moda de luxe.

El Suplement de Catalunya
Ràdio al Casal Popular
IGUALADA
l dissabte 8 d’abril, l’equip del
programa El Suplement, de
Catalunya Ràdio, va fer parada a
Igualada amb motiu de la Mostra
de teatre infantil i juvenil.
Al matí, van fer un desplegament tècnic a la terrassa del Casa
Popular, el Foment de la Rambla,
i hi van enregistrar la secció “Gira de bar”, durant la qual van
entrevistar un membre de la junta de l’entitat, en Yannick Ramis,
que va explicar el projecte que
duen a terme.

E
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El ple de Montbui, a proposta ERC Anoia celebra el Sopar de la República
d’ERC, vota en favor de salaris amb l’entrega del premi Estel Blanc
El guardó va recaure en el col·lectiu de les ADF de l’Anoia
mínims a 1.000 euros
Tots els grups del consistori van donar suport a
la iniciativa presentada pels republicans
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
l darrer Ple municipal de Santa de Montbui va aprovar per
unanimitat, amb els vots a favor
de tots els regidors que conformen el consistori, la moció
presentada pel grup d’Esquerra Republicana a l’ajuntament,
sobre la reclamació de fixar el
salari mínim interprofessional a
1.000 euros.
La moció aprovada que va
presentar el grup encapçalat per
Jordi Bòria proposava, com a
punts principals, “adoptar les mesures normatives que incentivin
les empreses subcontractades o
receptores de recursos municipals
a adoptar el salari mínim de 1.000
euros entre el seu personal contractat”, a més d’“assegurar que
els salaris del personal al servei de
l’Ajuntament no siguin inferior
als 1.000 euros mensuals”.
Aquesta moció sorgeix a la
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iniciativa de ciutadana d’un collectiu de persones que reclamen
una societat més justa a través
de la plataforma «Anem a mil» i
ja ha estat aprovada en diversos
ajuntaments, tant de la comarca
com de la resta del territori català, així com al mateix Consell
Comarcal de l’Anoia.

Treball en positiu per la
sobirania energètica
En el mateix Ple municipal a
més, i igualment a proposta de
Junts per Montbui AM -únic grup
qui va fer aportacions-, també es
va aprovar una moció en favor de
la sobirania energètica, reclamant
“reestructurar l’actual model i establir un mercat energètic, amb
control públic, lliure d’oligopolis
i amb un sistema de preus de les
energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i
transparent”.

IGUALADA
l passat divendres, 7 d’abril, la
Federació Comarcal d’Esquerra Anoia va celebrar el tradicional
Sopar de la República, per a commemorar el 86è aniversari de la proclamació de la República Catalana, el
14 d’abril.
Així, més de cent cinquanta persones entre regidors, alcaldes, con-
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selleres republicans, amics i militants
d’ERC varen omplir la sala del restaurant Scorpia, a Òdena, per a celebrar aquesta efemèride, a la qual
els acompanyava la delegada del govern a la Catalunya Central, Laura
Vilagrà.
A l’inici del sopar, la presidenta
de la Federació Comarcal, Meritxell
Humbert, donava la benvinguda als

assistents i recordava la data que es
commemorava en el sopar, apel·lant
els anhels de fa 86 anys. En acabat, i
a l’hora dels cafès, la diputada anoienca Alba Vergés presentava els
guardonats amb el premi Estel Blanc
d’enguany, posant de manifest la
tasca desenvolupada pel col·lectiu
d’ADF de l’Anoia, de forma voluntària, un col·lectiu que ha treballat
tenaçment per conservar els boscos
i lluitar contra els incendis forestals a
la comarca de l’Anoia, tal i com han
demostrat al llarg dels anys.
L’acte el va cloure la delegada
del Govern a la Catalunya Central
Laura Vilagrà, fent un repàs de l’actualitat política tant al país com a
la comarca, amb els propers canvis
territorials.

Xerrada sobre els refugiats: Veus d’un
desplaçament

Festa de la Primavera amb la
gent del tren

CAPELLADES
ijous passat es va fer una xerrada de sensibilització sobre
la situació que viuen les persones
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refugiades que fugen de la guerra i de persecucions per raons
polítiques, de gènere o religió, al
Saló Rosa de La Lliga, organitzada
per la Comissió Capellades amb
les persones Refugiades.
La xerrada va convidar a tres
testimonis de Veus desplaçades.
La trobada va començar amb la
intervenció de Xavier Bertral, fotoperiodista i cap de fotografia
del diari Ara, autor del fotoreportage “Grècia: Viatge al cel obert
dels refugiats”. L’autor va anar
explicant les imatges, que van servir per anar narrant les vides de
les persones que es troben tant

en trànsit, com les que estan sobrevivint en els camps de refugiats. Seguidament va intervenir
una tècnica del programa d’acollida de refugiats de Creu Roja
per explicar les conseqüències físiques, mentals i emocionals que
suposa passar per un desplaçament forçós.
Ja per acabar la sessió la trentena d’assistents van escoltar les
paraules d’una família refugiada,
en aquest cas del conflicte dels
Balcans, que va explicar com va
ser la seva experiència d’acollida
a Igualada.

El CAU va fer estada al municipi
IGUALADA
quest passat dissabte, per primera vegada, hem volgut fer
una excursió per celebrar l’arribada de la primavera. Vam ser una
trentena d’amics amants de les
excursions amb tren, conduïts per
la Carme, la Rosó i en Francesc,
que ens varen preparar una excursió sorpresa per primer, trobar-nos
quasi be tots al capdamunt del
passeig i fer-nos la primera foto
del grup al costat de la màquina
de tren La Balsareny.
Tots anàvem vestits per l’ocasió, de festa amb les nostres millors
gales i molts es varen atrevir, tal
com requeria la trobada, a anar
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amb barret d’època, fent un goig
que enamorava.
Tot seguit, passeig avall amb
un dia esplendorós. Tot caminat
ens arribàrem a l’estació per agafar el tren de les 11’54 i essent un
“misteri” (no se sabia a on anàvem a dinar) al cap de mitja hora,
ja érem al lloc preparat per trobar-nos tots i celebrar un dinar al
voltant d’una taula ben parada.
Junts i amb molt bona harmonia
vàrem compartir moments d’alegria i amistat. El retorn es va fer
amb tren i autobús pel passeig, un
record inoblidable que esperem
repetirem en el moment oportú.
Gent del tren

PER ALS DEMÉS, PER AQUÍ NO PASSEM. PER A TU,

M'ENCANTA AQUEST LLOC
SUBARU FORESTER. AUTÈNTIC 4X4 PER A FANÀTICS DE LA VIDA.

MONTMANEU
na trentena de nens pertanyents al CAU de l’Agrupament
Escolta Jaume Caresmar i Maria
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Antònia Salvà d’Igualada, van fer
dilluns i dimarts estada al municipi
de Montmaneu. Durant aquests
dos dies i dins de les nombroses

activitats que van realitzar, van
compartir una estona amb l’Alcalde Angel Farré i es van interessar
pels orígens i la celebració de la
Festa de la Caldera. També van fer
preguntes de la Festa Major i altres
assumptes relatius al municipi de
Montmaneu.
Cap a les dues de la tarda de
dimarts, van reprendre el viatge
cap a Igualada, cantant tots amb
una rotllana “l’hora dels adeus”.
Des de l’Ajuntament “agraïm
a aquest grup d’escoltes pel fet
que hagin pensat en el municipi
de Montmaneu per a dur a terme
aquesta acampada i destaquem el
seu bon comportament, civisme i
educació”.

S U B A R U PAT 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

SUBARU FORESTER
Des de 25.900€

902 100 022
www.subaru.es
JOAN SAN JOSÉ AUTOMÒBILS. S.L.
Av. Europa, 4 Nau 2 - IGUALADA - Tel. 93 801 91 45 - subaruigualada@gmail.com
Consum 5,7–8,5 l/100km. Emissions CO2: 150-197 g/Km

PVP recomanat a P. i B. per a Forester 2.0i Lineartronic Sport. Transport, Impostos i Promoció
inclosos. El preu pot no correspondre amb la imatge del model visualitzat.
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Enric Verdaguer «aquesta nit, La CUP satisfeta amb la jornada sobre
sóc l’home més feliç del món» urbanisme en clau feminista

IGUALADA
ivendres passat, l’Enric Verdaguer actuava al tercer concert
d’aquesta temporada de les Musiques de Butxaca de l’Ateneu. Divendres, l’Enric Verdaguer complia
finalment una promesa. Divendres,
l’Enric Verdaguer tancava el cercle.
El cercle es va comença a dibuixar aquí mateix, a Igualada, fa uns
cinc anys, amb els primers vídeos
pujats al YouTube, els primers èxits,
amb la gran i ràpida repercussió
mediàtica que el va col·locar de seguida en la categoria de promesa,
amb el productor que s’hi fixa i
que li ofereix un contracte, amb
les primeres actuacions, ràdio, tele,
concerts, col·laboracions..., amb Moonstruck, el primer disc, gira llarga,
presentacions, concerts i més concerts i volta que volta fins aturar-se
(de moment) i fer-ho bé, a casa, on
tot va començar, a Igualada. I en
vam ser testimonis, a les Músiques
de Butxaca.
I l’Enric va venir a tocar a casa
en format acústic, amb la col·laboració riquíssima de dos amics, l’Alan
Pribizchuk (baix i cors) i el Carles
Guilera (guitarra elèctrica i cors ), i
el retrobament també d’altres dos
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amics, l’Ariadna Muntaner (una veu
prodigiosa) que el va acompanyar
en una de les cançons i l’Àlex Almirall tocant el teclat en un parell
més.
Tot plegat un concert rodó, íntim i intens, lluminós, entre amics,
de bon rotllo. Es notava que l’Enric estava a gust, rodejat de molts
amics i coneguts, se’l veia, content,
relaxat, feliç, xerrant i rient. Com
si fos al menjador de casa, anava
repassant les cançons del disc, lleugeres i clares, alegres, plenes de matisos, de girs, riques en tonalitats,
acolorides...
I no és només que és notés que
n’era, de feliç, sinó que a mig concert ho va dir obertament: «aquesta
nit, sóc l’home més feliç del món», i
ens ho va encomanar. Sense esforç
va aconseguir que ens impliquéssim
en el concert. D’acord que entre el
públic del concert hi havia molts
amics i seguidors, convençuts abans
de començar, però tot i això, no és
fàcil que el públic de casa nostra
s’impliqui quasi bé espontàniament
amb l’artista. I l’Enric i les seves cançons ho van aconseguir pràcticament des del començament. I entre
tots varem tenir (com deia abans)
una nit de molt bon rotllo, d’alegria
i va resultar un d’aquest concerts
que, quan te n’adones veus que el
cantant et diu: “aquesta és l’última
cançó” i tu dius, ja està?, ja s’ha
acabat?, tant de pressa ha passat
l’estona?
Benvingut a casa Enric.
Torna més sovint, si us plau!
Pep Tort

II Jornades de Salut al Milà i
Fontanals

IGUALADA
ls dies 27 i 28 de març, van tenir
lloc les Segones Jornades Sanitàries a l’Institut Milà i Fontanals.
Aquestes segones jornades s’emmarquen dins la nova cita cultural
iniciada ja l’any passat pel Departament de Sanitària de l’Institut Milà
i Fontanals.
La temàtica d’enguany ha estat
la nutrició i l’alimentació al segle
XXI i es va comptar amb la presència de professionals experts en
diversos camps de la nutrició. Les
jornades es van fer en torn de matí
i de tarda, per tal de poder ser seguides pel màxim de professionals
i estudiants interessats en el tema.
Les Jornades van ser presentades pel director del centre Juan
Manuel Linares Martín i la primera
Tinent d’alcalde de l’Ajuntament
d’Igualada, Àngels Chacón.
Seguidament, Elena Adzet,
Màster en Ciències de l’alimentació i la nutrició, va parlar de com
n’és d’important seguir una dieta
equilibrada i del paper fonamental
que tenen els probiòtics en la nostra salut intestinal i com aquests
repercuteix en el nostre benestar.
Després d’un breu descans, Anna
Grífols, experta en Nutrició Esportiva, va parlar de la importància de
la dieta en l’esportista i com aquesta dieta ha de ser individualitzada,

E

considerant el moment en què es
troba en la pràctica del seu esport.
També va incidir en la importància
d’una bona alimentació dels joves
esportistes que s’estan formant des
de les escoles, entitats esportives,…
La segona jornada es va iniciar amb un taller de cuina a càrrec
del cuiner igualadí Gerard Ninot. Al
llarg d’un parell d’hores, en Gerard
va preparar set plats de fàcil elaboració, atraients i sobretot nutricionalment equilibrats, que van ser la
delícia del públic assistent en el tast
posterior.
Martina Ferrer, nutricionista integrativa, psiconeuroimmunòloga
i acupuntora, va parlar del vegetarianisme, una opció d’alimentació
que darrerament està molt en alça.
Al llarg de la xerrada va mostrar
quines són les bases d’aquesta alimentació i alguns consells sobre les
diferents tècniques de cocció per
tal que els aliments resultin el més
beneficiosos possible.
Entre els assistents hi havia estudiants de Cures auxiliars d’Infermeria, Farmàcia, Dietètica i Activitats físiques i esportives; així com
també ciutadans externs al centre.
Tots ells van valorar molt positivament aquestes segones Jornades de
Salut i va destacar la claredat de les
ponències.

La baixa activitat actual al barri del Rec el converteix en un escenari
idoni per la planificació urbanística equitativa

IGUALADA
l passat dissabte 8 d’abril a
l’Adoberia Bella va tenir lloc
una xerrada i un itinerari organitzats pel grup municipal CUP
Igualada per repensar el barri del
Rec en clau feminista. L’activitat
va ser dinamitzada per l’arquitecta igualadina Roser Casanovas,
membre del “Col·lectiu Punt 6” i
hi van assistir més de trenta persones. El barri del Rec, ara per
ara, té pocs usos a la pràctica: un
eix de mobilitat vehicular, com a
zona d’aparcament o com a seu
de diverses empreses, a més hi
ha molts espais abandonats i/o
buits. Tot plegat fa que Igualada,
a través del barri del Rec, tingui
una gran oportunitat per repensar-se.
A la xerrada es va posar sobre
la taula la divisió històrica entre
l’espai de “producció” i l’espai
de “reproducció”, és a dir, entre
l’espai públic pensat per acollir i
afavorir la producció material i
econòmica i l’espai privat que és
històricament l’espai per les tasques de cura. D’aquesta manera a
l’espai públic es genera un greuge
comparatiu no només entre gèneres, sinó també per edats, per orígens, per necessitats especials, etc.
Per tal de superar aquests greuges
comparatius, l’urbanisme feminista
planteja posar a les persones al
centre de les planificacions urbanístiques per a fer possible l’equitat entre els diversos actors socials,
és a dir, assolir l’equilibri entre la
vida de les persones i les activitats
que es desenvolupen en l’espai urbà.
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Una de les propostes del col·
lectiu a l’hora de planificar projectes urbanístics és la participació
ciutadana vinculant i transversal.
S’ha puntualitzat que avui en dia
la cultura de la participació no és
quelcom massa arrelat, però en
els processos no vinculants la participació encara és menor. Segons
Roser Casanovas, els processos participatius serveixen perquè permeten a tots els segments de la societat aportar el seu coneixement
del territori oferint als arquitectes i
urbanistes una mirada més amplia
sobre la zona que volen planificar.
No obstant, són les institucions que
promouen els processos participatius les que han d’anar a buscar els
diferents segments de la societat
(veïns, escoles, entitats, empreses,
etc.) per tal de poder tenir un mapa sobre els diversos interessos de
la societat. Igualment, si els promotors no posen sobre la taula la
confrontació entre “espai productiu” i “espai reproductiu”, acaba
sent un tema que no surt perquè
aquesta és una qüestió amb la que
no estem familiaritzats. Per tant,
els responsables de fer els processos participatius urbanístics també
són els responsables de fer aparèixer la necessitat d’equilibrar a
l’espai públic la “productivitat”, és
a dir facilitar la mobilitat dels cotxes, afavorir la ubicació d’empreses, etc., i la “reproductivitat”, és
a dir, ubicar escoles, equipaments,
camins escolars, centres mèdics, espais segurs i d’esbarjo, etc.
Un cop acabada la xerrada, els
participants junt amb la ponent
Roses Casanovas, van realitzar un

itinerari pel barri. A cada una de
les parades proposades els participants anaven exposant diversos
punts de vista. Alguns dels comentaris remetien a la dificultat
de planificar el barri degut a que
gairebé tot és de propietat privada i cal un govern amb voluntat
que cerqui els mecanismes per incentivar l’ús dels espais buits més
enllà d’esdeveniments puntuals.
Les aportacions dels participants
van assenyalar que cal pensar el
Rec tenint present que, tot i que
per a molts igualadins el Rec és
un lloc per poder aparcar, per a
molts montbuiencs el barri és zona
de pas per venir a Igualada. Van
assenyalar també que els carrers
són espais insegurs, sobretot de
nit i que cal recuperar el riu per fer
d’ell una zona per l’esbarjo.

Sobre el nou edifici TIC
Per fer del barri una zona habitable i no només industrial, és necessari que disposi d’equipaments
públics essencials, com ara un CAP,
una escola pública i pisos de protecció oficial. D’aquesta manera
s’evitaria el procés de gentrificació,
és a dir, l’encariment progressiu
del barri que el convertiria en un
gueto només accessible per a determinats nivells econòmics. Per
això és necessari que els espais de
propietat pública al barri siguin
destinats a equipaments bàsics que
portin la vida al barri. Aquesta reflexió ha posat sobre la taula la notícia sobre el possible futur edifici
dedicat a les TIC, en la mesura en
que es podria cedir una de les poques, sinó l’única zona municipal
de la qual disposa l’Ajuntament al
barri. Si bé seria positiu tant per
Igualada com per l’Anoia dinamitzar el sector, pel qual no és imprescindible estar ubicat al Rec, també
és cert que cedir terreny municipal a aquest projecte limitaria o
anul·laria les possibilitats del barri
de disposar d’equipaments públics
que facin d’ell un lloc habitable
amb els serveis necessaris sense haver de desplaçar-se.

Taula rodona: 20 anys del CRAE “La Llar”,
gestionada pels Maristes

«L’objectiu de l’atenció social hauria de ser posar el nen i el jove al
centre»

IGUALADA
quest va ser el desig més compartit dels ponents que van
prendre part a la taula rodona
organitzada per celebrar els 20
anys del CRAE “La Llar” d’Igualada, gestionat pels Maristes.
En l’acte hi van intervenir Cesc
Elías, director del centre, Araceli
Lázaro, qui era responsable dels
centres a la província de Barcelona
quan es va crear La Llar i persona
vinculada durant molts anys amb
la DGAIA; Joan Beumala, referent

A

del CSMIJ Anoia (Centre de Salut
Mental Infantil i Juvenil) i Max, un
jove extutelat del CRAE, que va
oferir el seu punt de vista i la seva
visió de les necessitats dels centres.
Els ponents es van plantejar els
reptes de futur dels CRAE i van
coincidir a dir que la gestió s’ha
de centrar molt més en l’atenció
personalitzada a les persones i no
en un sistema tecnòcrata, heretat
del passat, complicat per uns protocols farregosos i centrat més a
complir amb la burocràcia que a

atendre les necessitats reals de les
persones.
Un altre dels reptes reals que
es va posar sobre la taula va ser
decidir com s’ha d’encarar el camí
dels joves que han viscut la seva
infància i adolescència als CRAE
i que arriben a la majoria d’edat
sense tenir un futur ben encaminat
i sense referents clars.
L’acte va tenir lloc a la biblioteca del Cal Font d’Igualada i
va comptar amb l’assistència de
l’Equip Directiu i del Patronat de la
Fundació Champagnat.
La Fundació Champagnat
acompanya la gestió de 14 obres
socials a Catalunya, atenent al voltant de 1.000 infants i joves i les
seves famílies. L’obra social marista
actua per dues vies: el medi residencial i el medi obert.
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ENTREVISTA

Entrevista al Sr. Miquel Àngel Cerdà, Director General de Veolia Serveis Catalunya, S.A.U.

La indústria catalana arriba al 23% de tota
l’exportació espanyola
(laboratori d’alta seguretat P3),
etc,..
Tenim entès que vostès són
experts en biomassa?
Realment som un actor important
ja que a més de la planta
d’Ecoenergies, hem dissenyat,
invertit i mantenim les centrals
de calor i les xarxes de distribució
de l’Ajuntament de Ribes, Vic,
Castelló d’Empúries, Sant Sadurní,
Escola Sek La Garriga, etc. També
mantenim la xarxa de calor de
l’Ajuntament de Molins de Rei
que subministra aigua calenta
sanitària i calefacció a 2.000 veïns
al barri de La Granja.

Ens pot indicar quina és l’activitat
de Veolia Serveis Catalunya?
Som una empresa de serveis
d’enginyeria, eficiència energètica
i manteniment tècnic. El nostre
àmbit territorial és Catalunya i
Balears. Tenim actualment una
plantilla de 519 col·laboradors i
desenvolupem l’activitat als
sectors de la Sanitat, Terciari i
Industrial.
Pertanyen a un grup francès, ens
ho pot confirmar?
Efectivament, Veolia Serveis
Catalunya, forma part del Grup
Multinacional Veolia, líder
mundial de les activitats de
l’Aigua, Residus i Energia. Disposa
d’una plantilla de 180.000
empleats i l’any 2.016 es va tancar
amb una facturació de 24,3
Bilions d’Euros.
Ens podria dir quina és la xifra
de negocis de Veolia Serveis
Catalunya d’aquest darrer any?
Hem facturat 32 milions d’euros.
No obstant això, la xifra de
negocis consolidada ha assolit
els 50 milions d’euros, ja que
dirigim i gestionem les societats
següents: Ecoenergies Barcelona,
Quatre Camins Infraestructures i
Manteniment i UTETEM (planta
de tractament de Residus Urbans
de Mataró).

“Al sector sanitari som
referent ja que mantenim
les instal·lacions i
equipaments de 41
clíniques i hospitals de
Catalunya”
Ens has comentat que esteu
presents a tres sectors, ens podria
dir alguns clients?
Al sector sanitari som referent ja
que mantenim les instal·lacions i
equipaments de 41 clíniques i
hospitals de Catalunya; entre elles
la Clínica Sant Josep – Althaia i
l’Hospital Comarcal d’Igualada. A
nivell privat, la Clínica Plató,
l’Hospital de Barcelona, entre
d’altres. A la Divisió Industrial,
tenim clients que són referències
mundials com, Merck, Sandoz,
Novartis, Roche, Damm, San
Miguel, Europastry, Cacaolat,
KAO, etc. També realitzem
l’operació i manteniment de les
estacions depuradores d’aigües
residuals de la planta d’Hinojosa a
Sarrià de Ter, Europastry (Rubí), la
Damm (Prat de Llobregat), etc.
A la Divisió d’Edificis destaquem
el manteniment integral de
Torre Collserola, Universitat de
Barcelona, tots els edificis de
Presidència i Vicepresidència de la
Generalitat de Catalunya, CRESA

Com afecta la situació política al
seu grup?
Veolia considera a Catalunya com
una Comunitat Autònoma amb
moltíssim potencial, de fet, creu,
aposta i inverteix a Catalunya.
Veolia Serveis Catalunya, cada
any inverteix 3 milions d’euros en
projectes d’eficiència energètica,
que permeten a les indústries,
empreses i institucions, ser
més competitives. A la central
d’Ecoenergies, hem invertit 80
milions d’euros, a la planta de
tractament de residus urbans de
Mataró 11 milions d’euros més
i a l’única planta a Espanya de
tractament de residus industrials
especials i perillosos (ConstantíSarpí) a Tarragona, s’han invertit
també 22 milions d’euros. A
més, Veolia HPD ha subministrat
la planta d’evaporació i
cristal·lització de la planta de
Iberpostash (ICL) a Súria, etc,...
Aprofito per fer menció que
Veolia ha invertit 4,5 M d’euros al
centre de gestió remot Hubgrade.
És un centre de control que
disposa de tres seus (Biscaia,
Barcelona i Madrid), capaç de
portar un control telemàtic de
les instal·lacions dels clients de la
companyia a tota Espanya.
Quines són les claus de l’èxit de
Veolia Serveis Catalunya?
Doncs la capacitat de treballar,
de fer un equip molt ben
avingut i amb moltíssima il·lusió
i compromís. El coneixement
i l’experiència del Grup a
nivell mundial que sumat a la
responsabilitat pressupostària
realitzada de manera local
ens diferencia de la resta
d’empreses. Un alt nivell tècnic i
organitzatiu. Som una empresa

seria que complim amb els nostres
compromisos. Garantim resultats.

“Veolia Serveis Catalunya,
cada any inverteix 3
milions d’euros en
projectes d’eficiència
energètica, que permeten
a les indústries, empreses
i institucions, ser més
competitives”
Què ofereix Veolia Serveis
Catalunya a les empreses?
Veolia Serveis Catalunya és una
empresa de serveis amb més de
30 anys de presència a Catalunya.
Gràcies a aquesta experiència
i coneixements, ajudem a les
empreses a ser més eficients i més
competitives. Oferim serveis de
manteniment fonamentats en
les noves tecnologies. Auditem
les instal·lacions industrials per
incrementar el seu rendiment.
Apliquem estratègies d’operació
i manteniment per tal de
reduir la demanda energètica.
Analitzem la viabilitat de
projectes d’incorporació
d’energies renovables i de
reutilització d’aigua o energies
residuals. Finalment, apliquem
les nostres tecnologies per ajudar
a les empreses a reduir l’impacte
ambiental de la seva activitat, en
un entorn de reglamentació cada
cop més exigent.
Per vostè, quin és el principal
repte que han d’abordar les
indústries catalanes?
En primer lloc, crec que el
creixement de les indústries ha
estat i és espectacular; de fet el
nivell d’exportació de la indústria
catalana ha assolit el 23% de tota
l’exportació espanyola. Això vol
dir que han efectuat una bona
feina i ara es tracta de consolidarla. Entenc que han de reduir els
seus costos energètics per poder
competir en mercats globals,
probablement millorar en costos
de distribució, realitzar projectes
mancomunats, potenciar el
concepte de polígon industrial,
abordar els objectius 20/20/20 de
la UE, etc...
Per finalitzar vull agrair al Grup
Taelus, l’oportunitat que m’ha
brindat de donar a conèixer la
nostra Empresa i al Grup.
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MIRANT ENRERE

L’Ajuntament se suma a la
campanya «Parlem de la
depressió»

IGUALADA
oincidint amb el 7 d’abril, Dia
Mundial de la Salut, el departament de Sanitat i Salut Pública de
l’Ajuntament d’Igualada se sumà a
la campanya Parlem de la depressió, impulsada per l’Organització
Mundial de la Salut (OMS), encoratjant la ciutadania a visibilitzar i
trencar el tabú que envolta aquestes patologies. La depressió és un
trastorn mental que té afectació

C

en persones de qualsevol país,
de qualsevol edat i de qualsevol
classe social i es calcula que hi ha
més de 300 milions de persones
que la pateixen, podent afectar
qualsevol. Amb aquesta campanya
es vol animar tothom que cregui
estar patint depressió a parlar-ne i
explicar-ho, a exterioritzar els sentiments i compartir els pensaments
que l’angoixen amb persones amb
qui se senti còmode. D’aquesta
manera, mica en mica aquestes
persones se sentiran millor i contribuiran a eradicar l’estigma que
encara envolta els trastorns mentals. És fonamental buscar ajuda
professional i suport humà en les
persones properes, evitar l’aïllament i seguir realitzant aquelles
activitats plaents, generadores de
bons moments. Es pot trobar més
informació i consells de la iniciativa al web www.igualada.cat.

Es presenta a la ciutadania la
millora de la travessera

CALAF
“És un projecte estratègic que
farà que hi hagi un abans i un després a Calaf”. Amb aquestes paraules l’alcalde Jordi Badia va definir el
projecte de millora de la carretera
N-141b, la carretera de Manresa,
que travessa longitudinalment el
nucli urbà de la població. Poc més
de dos quilòmetres de via per la
qual diàriament hi circulen 2.000
vehicles.
La presentació del projecte, que
va tenir lloc dimecres de la setmana
passada a la Sala Felip davant d’una
quarantena de ciutadans, va anar a

Car Service
Mecànica
Electricitat
Electrònica
Novetat:
adaptació de vehicles
per a tot tipus
de minusvalies

TALLERS FERMI VALLS, S.L.
C/ Alemanya, 33 nau 3 - IGUALADA
Tel. 93 803 10 78
Fax 93 804 02 38
E-mai.fermivalls@telefonica.net

càrrec del diputat d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega,
acompanyat per l’alcalde de Calaf,
Jordi Badia. El treball proposa donar una nova identitat a la carretera
convertint-la en una via pacificada,
amb un passeig arbrat i amb una
mobilitat segura i sostenible per als
vianants.
Per les grans dimensions del
projecte, i per les característiques
pròpies de cada part de la travessera, s’ha dividit en sis trams d’actuació per tal de facilitar la seva gestió i planificació en el temps. Les
principals actuacions passen per la
pacificació del trànsit, mitjançant la
reducció de l’amplada de la calçada
i l’ampliació de les voreres. També
per reduir la velocitat màxima, per
millorar la seguretat de vehicles i
vianants, fer-la compatible amb la
circulació de ciclistes, i per prohibir
el pas dels vehicles pesants.
A més, es contempla la millora
de l’entorn urbà, permetent la plantació d’arbrat que transformarà la
via en un passeig atractiu i ombrejat
a l’estiu, que afavoreixi les relacions
i interaccions socials i comercials. I
és que, tal i com l’alcalde i el diputat van manifestar, “es tracta d’un
projecte urbanístic pensat per a les
persones”.
Per últim, també es preveu la
millora i/o adequació de les xarxes
bàsiques d’aigua i clavegueram, el
soterrament del cablejat de l’electricitat i telecomunicacions, així com
la incorporació d’enllumenat públic.

El Casino de Calaf destina l’1% del seu
pressupost a la junta local de Catalunya
contra el càncer (AECC)

L’Assemblea anual de socis ha aprovat un pressupost de 120.000 euros
molt propi, van fer vibrar un públic
que, amb gairebé 200 persones, va
omplir la sala d’actes municipal de
Calaf.

Concert dedicat a
Montserrat Roig
CALAF
na quarantena de persones
van participar, el diumenge 2
d’abril, en l’Assemblea anual ordinària de socis del Casino de Calaf,
en la qual es va aprovar un pressupost de 120.000 euros per a les
activitats. A més, els socis van decidir que un 1% d’aquest pressupost es destinaria a la Junta Local
a Calaf de Catalunya contra el càncer (AECC).
Per altra banda, durant l’assemblea, també es va aprovar un
altre pressupost vinculat a inversió, d’un total de 250.000 euros.
Aquest fa referència a les inversions per executar les obres de remodelació i millora de la seu de
l’entitat, ubicada a l’avinguda de
la Pau. Per a realitzar-les, El Casino de Calaf compta amb diferents
subvencions de les administracions públiques, de la Generalitat i

U

l’Ajuntament. A més, haurà de sol·
licitar un préstec hipotecari, d’un
màxim de 150.000 euros, que els
socis també van validar.
A banda de les xifres, durant la
sessió també es va acordar iniciar
els tràmits que han de servir per
declarar El Casino de Calaf com a
Associació d’Interès Cultural. Això suposaria que l’entitat pogués
rebre els ajuts i gaudir dels avantatges que les disposicions vigents
reserven a les entitats d’interès cultural.

Exitós concert
Per al mateix dia de l’assemblea, a la tarda, l’entitat havia programat un atractiu concert amb el
Cor Trinvant, el Trio Segarrenc i A
grup vocal (ex Amarcord), coral finalista de la segona edició del programa de TV3 “Oh Happy Day”. Els
tres conjunts, cada un amb un estil

El proper acte, programat en el
marc del Festival MEB, tindrà lloc
el divendres 21 d’abril, a les 8 de la
tarda, amb una presentació literària a càrrec de Betsabé Garcia, autora de “Amb uns altres ulls. Biografia de Montserrat Roig”. A l’acte hi participaran els alumnes de
1r de batxillerat humanístic amb el
professor Josep Maria Solà, sota el
títol “Escenaris de memòria”.
El mateix divendres, a les 22.30
h al Pub Skandol, tindrà lloc el
concert “Roig”, dedicat també a
l’escriptora Montserrat Roig. En
l’acte, l’actriu i directora de teatre
Mònica Lucchetti narrarà passatges de la literatura de Montserrat
Roig, la cantant Llúcia Vives interpretarà cançons que li agradaven a
l’escriptora (chanson francesa, Ovidi...), mentre que el músic i compositor Carles Beltran interpretarà
textos de l’escriptora musicats per
ell mateix.

Maria Luque Orás, àvia centenària

VILANOVA DEL CAMÍ
’Alcaldessa Noemí Trucharte
acompanyada de Sílvia Cáceres,
regidora de Serveis Socials, Salut i
Consum, i Francisco Palacios, regidor de Promoció Econòmica, van
visitar Maria Luque Orgás, a la resi-
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dència AMMA per felicitar-la personalment i lliurar-li en nom del
municipi un ram de flors en l’escaiença de la celebració dels seus
cent anys.
Aquesta centenària va néixer i
créixer a Iznájar, Córdoba, on tam-

bé es va casar i on van néixer els
seus tres fills, Francisco, Dolores, i
la Placi. De ben jove però van venir
a Catalunya i es van instal·lar a Vilanova del Camí.
Va treballar al Canaletas i també a l’Hotel Amèrica d’Igualada
formant part del servei de neteja. D’aquells anys recorda el gran
respecte que hi havia en aquestes
empreses amb els treballadors.
Durant la visita, les autoritats
locals li van preguntar sobre la família i malgrat que li costa recordar el nom de tots els néts, els va
acabar enumerant a tots: Albert,
Ricard, Raül, Carlos i Laura. I també
va explicar que té 4 besnéts.

Comencen els treballs per eliminar la
vegetació espontània

Un projecte estratègic a
llarg termini
Aquest és un projecte de transformació del paisatge urbà de Calaf
que tindrà una durada de planificació i execució llarga, entre tres i
quatre legislatures, amb una inversió molt important que superaria els
sis milions d’euros.
La seva execució es faria per
trams, començant pel que el projecte defineix com el tram 5, entre els
punts quilomètrics 31+787 i 32+380,
a l’entrada de Calaf entre el pont
cap a la carretera Llarga i l’estació
de tren. La inversió per aquest tram,
que està previs que pugui executar-se l’any 2018, seria de gairebé
600.000 euros.
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VILANOVA DEL CAMÍ
es darreres pluges de primavera
han fet créixer de manera molt
ràpida les males herbes per tot el
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municipi. Les que han sortit als
escocells i voreres són les que més
es veuen però n’hi també a altres
espais públics. Des de la regidoria d’Obres i Serveis Municipals,
encapçalada pel regidor Manuel Ocaña, han decidit començar
aquesta setmana una campanya
per eliminar aquestes males herbes. Una parella de la brigada de
jardineria s’ocuparan d’aquesta
tasca fins que acabin amb totes
elles.

Així mateix, l’alcaldessa Noemí
Trucharte explica que s’ha requerit
als propietaris dels solars del municipi que també facin una neteja de
l’espai per eliminar-ne la vegetació
i evitar molèsties als veïns.
La neteja de la vegetació espontània i altres tipus de residus,
poden evitar o disminuir els perills
i perjudicis als veïns que es puguin
ocasionar per possibles incendis o
per l’aparició de rosegadors o d’altres.

400 escolars acaben el trimestre fent esport
VILANOVA DEL CAMÍ
scoles i instituts d’arreu de la
comarca van omplir el Parc Fluvial i les instal·lacions esportives
en la celebració de la darrera jornada del trimestre. Molts escolars
de l’Anoia van celebrar aquest dia
amb activitats especials a l’aire lliure: excursions, trobades esportives,
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menjar-se la mona.
El Parc Fluvial i les instal·lacions
esportives municipals de Can Titó
van ser un dels punt neuràlgic de
les trobades.
El dia va acompanyar i va fer
lluir encara més aquestes activitats
en les que hi ha pres part més de
400 nens i nenes.

MIRANT ENRERE

13 d’abril de 2017

11

El Centre UNESCO d’Igualada Convocatòria de subvencions per al lloguer
amb la ciutat de Tetuan
destinada a col·lectius específics
VILANOVA DEL CAMÍ
’Agència de l’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya acaba
de publicar la convocatòria d’ajudes per al pagament del lloguer
destinat a col·lectius específics. Es
tracta d’una convocatòria anual
que es va iniciar l’any passat, per
sol·licitar ajudes per al lloguer destinada a aquelles persones que
han obtingut un habitatge de lloguer social o a traves d’entitats
sense ànim de lucre o de borses
de mediació. També poden acollir-se les persones que durant l’any

L
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l Centre UNESCO d’Igualada
acompanya la ciutat de Tetuan
(Marroc) en la preparació d’una
candidatura per esdevenir Ciutat Creativa de la UNESCO, en la
modalitat d’artesania.
El President de la Municipalitat
d’aquesta ciutat va convidar a una
representació del Centre UNESCO
a la reunió de la taula de treball
que prepara aquesta candidatura.
Els representants del govern de
la ciutat acompanyats de diversos
tècnics municipals van escoltar i
atendre les explicacions i indicacions de Miquel Segura i Pere Car-

les, posteriorment i acompanyats
per diverses autoritats locals varen
efectuar visites a centres d’artesania i un detallat recorregut per la
Medina de Tetuan, Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO.
La representació igualadina
també va ser rebuda per la Direcció de l’Institut Cervantes de la ciutat.
Els treballs de la candidatura
se seguiran tutelant des d’Igualada
a fi que la ciutat de Tetuan pugui
presentar a la UNESCO el dossier
de la candidatura abans de la data
límit del 15 de juny d’aquest any.

Recital de Lleonard del Rio a
la Lliga
CAPELLADES
ivendres passat dia 7, a la
tarda, dintre del programa
“Poesia al cafè: Poesia en veu
alta!” que organitza la societat La
Lliga de Capellades se celebrà una
nova sessió que en aquesta ocasió
es dedicà a la poesia de l’igualadí Lleonard del Rio Campmajó. La
vetllada tingué per marc el Saló
Rosa de l’entitat i fou coordinada
pel poeta badaloní Joan Seus.
El mateix del Rio va oferir un
recital basat en una selecció dels
seus treballs, compilats en els llibres «Estimada Coni» i «Estimats
fills» que configuren la seva antologia poètica. A més a més els
presentà un nou sonet dedicat a
Capellades, com a record dels més
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de trenta anys d’estiueigs viscuts
en la veïna localitat anoienca.
En la segona part, hi hagué
l’habitual roda de poesies en el
que hi van participar la majoria
dels espectadors.

Dimiteix el portaveu al cercle
Podemos Vilanova
VILANOVA DEL CAMÍ
l passat 27 de març, José Maria
Escarmena portaveu del cercle
Podemos de Vilanova del Camí va
dimitir del càrrec per oposició al
nou procés polític iniciat pel partit
dins la confluència d’esquerres Un
país en comú.
En una carta als mitjans, Escarmena exposava els seus motius
referint-se a la configuració de la
creació del nou subjecte polític que
aplegarà Podemos, ICV, EUiA, Barcelona en Comú i Equo. Manifesta
que està “totalment en desacord
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amb les formes i maneres com s’estan executant les iniciatives” per a
la creació del partit que segons critica “engolirà Podem Catalunya”,
en un procés dirigit per la plataforma En Comú que sobretot es sustenta en Barcelona en Comú, liderada per Ada Colau. En aquest sentit considera que “particularment a
l’Anoia s’està treballant més aviat
per l’enderrocament del propi partit en favor del nou subjecte polític
i no només per subordinar-s’hi, sinó per dissoldre’s en ell”.

No has trobat L’Enllaç?
Encara hi ets a temps!
Busca’l a internet:
www.latossa.com

anterior han estat beneficiàries de
prestacions econòmiques d’especial urgència, o les persones que han
perdut el seu habitatge per desnonaments o execució hipotecària.
La prestació és d’un màxim de
200 euros mensuals i un límit de
2.400 euros anuals per persona beneficiària. L’any passat aquestes
prestacions van beneficiar 659 famílies de tot Catalunya.
El termini per sol·licitar aquestes subvencions és el 31 d’octubre
per a les persones que les sol·licitin
per primera vegada i el dia 29 de

maig, per als usuaris que ja n’hagin
gaudir durant l’any 2016.
Per a més informació sobre
aquesta ajuda i la seva gestió podeu adreçar-vos a l’Ajuntament, bé
al departament d’Habitatge, bé a
Serveis Socials. La gestió i tramitació es fa ha través de l’Oficina de
l’Habitatge en la Comarca, que en
l’Anoia és el Consell Comarcal.
Podeu consultar els requisits
que es demanen per sol·licitar
aquesta prestació al web municipal
www.vilanovadelcami.cat

«Vilanova Acollidora» destina 300 euros en
favor dels refugiats
VILANOVA DEL CAMÍ
es entitats organitzadores de
la jornada solidària «Vilanova
Acollidora» han fet una valoració
molt positiva del cap de setmana monogràfic dedicat als refugiats que van portar a terme el
primer cap de setmana d’abril. No
només destaquen el fet d’aconseguir involucrar diferents entitats
en les jornades, sinó també el fet
d’haver aconseguit recaptar 300
euros que aniran destinats a la
Creu Roja i als seus projectes cap
als refugiats.
El programa d’activitats es
va iniciar dissabte, dia 1 d’abril,
a l’Escola Marta Mata, amb una
tertúlia que va iniciar-se a partir
d’una xerrada d’Enric Morist, co-
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ordinador de Creu Roja a Catalunya, i del vilanoví Carles Duran,
membre del col·lectiu EKO que va
parlar de la seva experiència en

aquest camp de refugiats autogestionat per voluntariat.
L’endemà diumenge, va començar amb una caminada popular fins als «Esgavellats» i ja
de tornada, a la mateixa Escola
Marta Mata, es van fer diferents
activitats, així com algunes lectures compartides parlant de la problemàtica que tenen els refugiats
a Europa.
Les entitats que hi van col·laborar van ser Tatanka, Unión Cultural Extremeña, Compartim Ciutadania, ANC Vilanova del Camí,
Colla Sardanista, Club Esportiu
Anoia, Vilanova Comerç, Sweet
India, AMPA Joan Maragall, i una
aportació de Supermas.
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L’Ajuntament instal·la dues
noves marquesines de bus al
carrer de l’Estadi Atlètic
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Celebració del Dia Mundial de la
Conscienciació sobre l’Autisme
de color blau durant les nits del cap
de setmana passat.

A Vilanova s’il·lumina
de blau la façana de
l’ajuntament

IGUALADA
quest mes d’abril, el departament de Qualitat Urbana de
l’Ajuntament d’Igualada ha finalitzat la instal·lació de dues marquesines d’autobús al carrer de l’Estadi
Atlètic, concretament en les dues
parades de bus urbà que donen
servei, en els dos sentits de la marxa, al mateix estadi, al complex
esportiu Infinit i als instituts i centres escolars de la zona.
Aquesta acció obeeix a les peticions rebudes en les darreres setmanes per part d’usuaris habituals
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del bus urbà, motivades especialment pels dies de pluja.
Ara fa dos anys, l’Ajuntament
i l’empresa operadora del servei,
S.A. Masats Transports Generals,
van ampliar la cobertura geogràfica de les línies LC1 i LC2, modificant els recorreguts per a donar
servei precisament a aquesta zona esportiva i lectiva, que comprèn també el Campus Universitari
d’Igualada. Ara es treballa, amb
actuacions com aquesta, per a millorar el servei als usuaris en aquesta àrea.

A Piera matinal “blava”

El passat diumenge 2 d’abril es
va commemorar el Dia Mundial de
la Conscienciació sobre l’Autisme.
Amb motiu d’aquesta data, l’associació Dispiera va organitzar una concentració al migdia a la plaça Mar
i Cel de Piera en la qual van assistir
una seixantena de persones, entre
famílies afectades per aquest trastorn, representants de l’Ajuntament
i altres pierencs/ques que van voler
donar suport i acompanyament a
aquest col·lectiu assistint-hi vestits
amb alguna peça de roba de color
blau.
El color blau va ser escollit com

a símbol de l’autisme per la seva infinitat de matisos i com a representació dels canviants estats d’ànim
que experimenten les persones amb
aquest trastorn, que poden passar
de la calma a la tempesta en pocs
instants.
Així mateix, l’Ajuntament de Piera es va afegir a la reivindicació,
adherint-se a la campanya #ConnectatAlBlau, consistent en il·luminar
edificis o espais públics amb aquest
color com a mostra de suport a les
persones amb TEA i els seus familiars. Per aquest motiu la rotonda de
la carretera d’Igualada de davant
del nou CAP es va il·luminar també

La façana de l’ajuntament de
Vilanova del Camí va lluir de color
blau durant tot el cap de setmana
com a mostra de solidaritat amb
les persones que pateixen autisme. L’Alcaldessa Noemí Trucharte
acompanyada de diferents regidors
i regidores de l’equip de govern van
portar a terme, dissabte al vespre,
un senzill acte al vestíbul de l’ajuntament.
L’alcaldessa va llegir un manifest, que recordava com les Nacions
Unides van declarar el 2 d’abril el
Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme. “Des de l’Ajuntament
de Vilanova del Camí”, va dir Trucharte, “també volem contribuir, des
de la nostra humil posició, i comptant amb el suport incondicional
de la ciutadania, a trencar barreres
i a sumar en la construcció d’una
societat cada vegada més accessible
i inclusiva”.

Una nova caminada
‘A cent cap als cent’ en el Dia Festa gran per celebrar l’aniversari
panyat de diferents membres del
consistori, i amb unes paraules que
Mundial de l’Activitat Física
ens va dirigir també va ressaltar el

VILANOVA DEL CAMÍ
imarts de la setmana passada,
unes 150 persones van participar en la darrera sortida “A cent
cap als cent” a Badia del Vallès,
més d’una quarantena de Vilanova
del Camí.
Emmarcada en l’agenda del
Dia Mundial de l’Activitat Física, el
grup va poder fer un itinerari íntegrament per pistes forestals del
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Parc Natural de la Serra de Collserola, sense cap dificultat, amb desnivells molt suaus. Una passejada
planera d’uns 8 km fins arribar a
Sant Cugat.
En acabat, com és habitual en
aquestes trobades, van compartir
dinar tots plegats, aquesta vegada
al complex esportiu de Badia del
Vallès, i van acabar la tarda amb
una mica de ball.

Un grup de 24 estudiants
passen pel Centre
d’Innovació Anoia

LA LLACUNA
l passat dia 7 d’abril el Casal complia el 14è aniversari de la seva
fundació, i per aquest motiu la junta rectora, amb el seu bon encert
habitual ens va preparar una gran
festa per celebrar l’esdeveniment.
Tal i com ja ens havien anunciat, es tractava de fer un dinar
de germanor per reunir el màxim
nombre de socis i simpatitzants,
com així va ser i poder celebrar
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una gran festa, ja que si tornéssim
la vista enrere ni els fundadors de
l’ara tan estimat Casal no es podrien arribar a creure que l’entitat
hagués pogut arrelar amb la força
que ho ha aconseguit fer. El restaurant local Cal Tiquets va servir
un àpat molt encertat i abundós
el qual va rematar amb un pastís
d’aniversari per postres.
L’acte va estar presidit pel nostre estimat alcalde Sr. Parera, acom-

La delegada del Govern, Laura Vilagrà,
visita els Hostalets

La delegada del Govern, Laura Vilagrà, signant al Llibre d’Honor de l’Ajuntament
dels Hostalets de Pierola.

VILANOVA DEL CAMÍ
a setmana passada el Centre
d’Innovació Anoia va acollir una
nova visita tecnològica d’estudiants de secundària. Va ser el torn
dels alumnes de 1r de batxillerat
tecnològic de l’Institut Pere Vives
Vich d’Igualada. En total 24 joves
estudiants van poder participar en
una nova sessió d’aquestes rutes
pedagògiques que organitza Promoció Econòmica de Vilanova del
Camí de la mà de Leitat, Escola Pia
i Abacus.
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Van poder conèixer el Centre
Tecnològic Leitat –el laboratori i el
treball que es porta a terme, centrat bàsicament en la valorització
de residus - així com el restaurant
pedagògic l’Atelier de l’Escola Pia
i la cooperativa Abacus. En aquest
cas el tour per la factoria logística
va permetre a l’alumnat conèixer
com es distribueix i s’emmagatzema el material per a comercialitzar
i com es preparen les comandes,
un procés que està informatitzat i
mecanitzat.

fet que l’empenta i consolidació del
Casal eren sorprenents i va encoratjar a tots els components de la junta
a continuar amb la seva labor. I després d’un brindis per la celebració
es va procedir a obsequiar als socis
i sòcies que ja han fet els 90 anys i
a continuació es va dur a terme un
sorteig entre tots els assistents, per
fer entrega de varis regals que el comerç local aportava per col·laborar
en la celebració de tan magnífica
festa i així demostrar l’estima que
tenen cap al col·lectiu de la gent
gran. La festa va estar amenitzada
amb l’actuació del conjunt musical
Nit i Dia, que amb el ritme del seu
repertori vàrem gaudir d’una bona
estona de ballaruga.
Lluís Capellades
Soci del Casal

ELS HOSTALETS DE PIEROLA
a delegada del Govern a la
Catalunya Central, Laura Vilagrà, va visitar, el passat dimecres 5
d’abril, el municipi dels Hostalets
de Pierola. Vilagrà es va reunir a
l’Ajuntament amb el seu alcalde,
Daniel Vendrell, i amb el primer
tinent d’alcalde, Jaume Trias, que
van traslladar a la delegada dos
dels projectes més importants que
tenen entre mans, i que són objectius de mandat de l’actual equip de
govern. Per una part, la construcció
del pavelló, projecte en el qual es
va seguir un procés de participació
entre la població tant per decidir la
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ubicació com per definir el model
de pavelló preferit pels habitants
del municipi. L’altre projecte és la
voluntat de construir una carretera
que connecti les urbanitzacions del
municipi amb el centre del poble.
Així mateix, se li va explicar a
la delegada els detalls referents a
un altre dels projectes emblemàtics
del municipi, el Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica
(CRIP), que té per missió principal
la posada en valor i la divulgació
de la riquesa paleontològica dels
jaciments del Miocè existents als
Hostalets de Pierola. La delegada
va prendre el compromís de tornar

al municipi en una nova visita per
tractar específicament sobre les necessitats relacionades amb el CRIP i
conéixer-lo detalladament.
Finalment, es van tocar altres
temes, com els de la substitució de
calderes per biomassa en els equipaments públics del municipi o de
la substitució de la il·luminació del
poble per obtenir una major eficiència energètica. També es va informar a la delegada de la futura
inauguració, el 22 d’abril, del Centre de Serveis per a la Gent Gran.
Abans d’acomiadar-se, la delegada
també va signar al Llibre d’Honor
de l’Ajuntament.
La reunió amb l’alcalde dels
Hostalets de Pierola forma part
del cicle de visites de la delegada
del Govern, Laura Vilagrà, als diferents municipis de la Catalunya
Central amb l’objectiu de conèixer
de primera mà els projectes i inquietuds que tenen els ajuntaments
del territori i poder-los traslladar
als diferents departaments de la
Generalitat.

MIRANT ENRERE
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El Govern aprova el finançament de la
rehabilitació de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia
Es rehabilitarà l’antic edifici de la Teneria d’Igualada i suposa una
inversió de 2,1 milions d’euros

IGUALADA
l Govern català ha autoritzat
realitzar una despesa per un
import de 2.157.402,17 euros,
destinat a l’aplicació del conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament d’Igualada per a subvencionar les obres de reforma de
la seu de l’Arxiu Comarcal de
l’Anoia. Aquest projecte suposa
la rehabilitació de l’antic edifici
de la Teneria d’Igualada, situat a
la Plaça del Rei, com a nou equipament docent i seu de l’arxiu
comarcal.
L’autorització de despeses té
un caràcter pluriennal, i estarà
distribuït en les anualitats següents: 150.000 euros l’any 2017;
1.457.000 l’any 2018, i 550.402,17
euros l’any 2019.
L’any 1949, l’Ajuntament
d’Igualada va cedir un solar de
845 m2, on fins al segle XIX hi
havia hagut l’hospital del municipi, per a construir-hi l’Escola
Superior Industrial d’Adoberia. El
projecte original el van signar els
arquitectes Buenaventura Bassegoda i José Antonio Coderch de
Sentmenat, les obres van arrencar el 1951 i les classes van començar el 1956. Fins l’any 2014,
quan l’activitat universitària es
va traslladar al nou Campus Universitari del Pla de la Massa, la
Teneria va acollir estudis universitaris vinculats a una activitat
industrial molt arrelada a la ciutat, com és l’elaboració de pell de
qualitat. Des de 2015, gràcies a un
arranjament provisional de la planta baixa, la instal·lació acull l’Escola
d’Adults de la Generalitat.
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L’espai acollirà també l’Escola
d’Adults i possiblement l’Escola
Oficial d’Idiomes
El projecte de rehabilitació,
elaborat pels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament d’Igualada amb el
suport del departament de Cultura, preveu la reforma integral de
l’edifici per a acollir l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, l’Escola d’Adults i,
molt probablement, l’Escola Oficial
d’Idiomes d’Igualada.
L’Arxiu Comarcal de l’Anoia
(ACAN) va ser creat el 1982 gràcies a un conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat
i l’Ajuntament d’Igualada. L’any
1986 es van inaugurar les actuals
instal·lacions de a l’edifici conegut
com Casa Valls o Cal Maco, integrant-se a la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya. La direcció, coordinació i impuls d’aquest arxiu, com el conjunt
de la Xarxa d’Arxius Comarcals de
Catalunya, correspon a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni. Des de l’any
1989, la gestió correspon al Consell
Comarcal de l’Anoia.
L’Arxiu Comarcal custodia
35.000 capses d’arxiu
En aquest sentit, l’Arxiu Comarcal de l’Anoia custodia documentació pública i privada de la
comarca de l’Anoia i els seus fons
més destacats són els de l’Ajuntament d’Igualada, els fons dels
departaments de la Generalitat
a l’Anoia, els fons notarials i els
fons personals i d’empresa. L’arxiu compta amb més de 3.500 metres lineals de documentació (unes
35.000 capses d’arxiu) gestiona un

fons d’imatges molt important,
amb fotografies des de 1870 fins
als nostres dies, tant de temàtica
local i comarcal com artística, que
es complementa amb una biblioteca i hemeroteca especialitzada en
fotografia i cinema.
Cal Maco és l’edifici més noble
de la Plaça de la Creu d’Igualada,
construït el 1914 seguint les tendències modernistes o post modernistes. L’arxiu ocupa el primer i
segon pis i les golfes.
De la Teneria, malgrat no ser
un edifici catalogat pel seu valor
patrimonial, se’n mantindrà en bona part l’essència i l’estructura, ja
que és considerada una construcció emblemàtica al centre de la ciutat, projectada per dos arquitectes
de prestigi. Se’l dotarà d’una nova
presència exterior, es recuperarà
l’accés per la planta baixa a nivell
de la Plaça del Rei, s’hi obrirà un
gran pati interior amb entrada superior de llum natural i s’hi faran
totes les adequacions relatives a
l’accessibilitat.
La seva estructura interior
s’adaptarà també als nous usos,
amb un gran vestíbul a peu de
carrer, la planta baixa i la primera
planta destinades a rebre l’Arxiu
Comarcal, les plantes segona i tercera dedicades a les necessitats docents de l’Escola d’Adults i l’Escola
Oficial d’Idiomes i la quarta planta,
a la sota coberta, esdevindrà un
nou dipòsit del mateix arxiu. En total, uns 1.800 m2 per al nou Arxiu
Comarcal de l’Anoia i uns 1.300 m2
per als usos educatius.
Aquesta millora permetrà, entre altres aspectes, assolir els objectius de l’arxiu comarcal en relació
al suport a la resta de municipis
de la comarca que no compten,
exceptuant casos puntuals, amb
un servei d’arxiu i, també, promoure una acció de captació de fons
privats que fins aquest moment,
per manca d’espai, no s’ha pogut
desenvolupar de forma massiva. I,
a més, l’arxiu, amb les noves instal·
lacions, podrà esdevenir un punt
de referència i suport en les polítiques de gestió documental i administració electrònica.

Sortida a Montluçon de l’Associació
Cultural Dessota

IGUALADA
l passat cap de setmana, i dins el
projecte d’agermanament entre
les ciutats d’Igualada i Montluçon
(França), una delegació de l’Ajuntament encapçalada per l’alcalde,
Marc Castells, amb l’Associació
d’Agermanaments d’Igualada i les
entitats culturals i tradicionals Dessota i Diables d’Igualada, van ser
convidats per a participar al Carnaval du Boeuf Villé, una de les seves
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principals festivitats.
A l’estar els Gegants d’Igualada, en procés de restauració, van
viatjar els Gegants del Poble Sec, els
Gegantons Pia i Tomeu, i els quatre
capgrossos de la ciutat, Rufus el traginer, Petra l’encantadora, en Mosca l’aviador i Martingales el músic.
El dissabte, hi va haver la recepció a la Mairie (ajuntament)
d’aquesta població. A la tarda, Dessota va participar en una tradicional

festa de confetti. Al vespre, i abans
del castell de focs, hi va haver balls
de gegants, gegantons i capgrossos
davant un bon nombre de públic.
Els Diables d’Igualada, també van
poder fer una petita demostració
de foc amb masses i ceptrots, carregats de carretilles.
El diumenge era el dia gran de
la festa. A les 3 de la tarda començava una gran Cercavila pels carrers
de la ciutat, que estaven plens de
gom a gom, la gent va gaudir dels
balls de la imatgeria i el so de la
gralla.
Des de Dessota confirmen: “Ha
estat una experiència molt gratificant, tant per donar a conèixer la
cultura catalana a l’exterior, com
per poder conèixer altres tradicions.
Volem agrair especialment, el tracte
rebut per les diferents persones que
ens van acollir en aquesta ciutat,
ara més propera, de Montluçon”.
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Un centenar de músics en la
9a trobada de saxos

PIERA
l passat 1 d’abril Piera va acollir la 9a trobada de saxos que
organitza anualment el Quartet
Limnos. Un centenar de saxofonistes d’escoles de música d’arreu de
Catalunya van participar en aquesta iniciativa que pretenia crear lligams entre alumnes de diverses
edats però amb un mateix instrument en comú: el saxo.
La trobada va permetre als
participants gaudir de la música i
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formar part d’un gran conjunt de
saxos tenint sempre en compte,
això sí, el nivell de cadascú.
Durant tot el dia es van organitzar assajos i tallers i, com a cloenda, es va oferir un concert al
Teatre Foment de Piera amb la música rock com a fil conductor.
La iniciativa va comptar amb
la col·laboració de l’Ajuntament,
Piera Turisme, el forn Mora, CaixaBank i Piera Televisió.

OFERTES DE FEINA
- EMPRESA D’ARTS GRÀFIQUES PRECISA INCORPORAR
PERSONAL AMB EXPERIENCIA EN MÀQUINES PLEGADORES
/ ALÇADORES / GUILLOTINES. Zona Anoia/Baix Llobregat.
Horari jornada intensiva en torns matí/tarda/nit, per a necessitats
de producció, baixes i vacances. Contracte temporal amb
perspectives de continuïtat.
- ES NECESSITEN MANIPULADORS/ES AMB EXPERIÈNCIA
PER A COBRIR PUNTES DE FEINA/BAIXES/VACANCES PER
A EMPRESES SITUADES A IGUALADA I RODALIES. Jornades
senceres, mitges jornades, diferents torns. Contractació temporal.
- EMPRESA DE SERVEIS PRECISA ELECTRICISTA / LAMPISTA
PER IGUALADA AMB EXPERIÈNCIA EN ELECTRICITAT - AIGUA
- CALDERES DE GAS. Horari de dilluns a divendres, jornada
sencera. Contracte temporal amb perspectives de continuïtat.
- ES BUSQUEN TÈCNICS COMERCIALS SECTOR QUÍMIC PER A
EMPRESA SITUADA A IGUALADA. Horari de dilluns a divendres,
jornada sencera. S’ofereix contracte temporal amb perspectives
de continuïtat.
- ES NECESSITA OPERARI AMB EXPERIÈNCIA COM
A MUNTADOR DE MOBLES, PER A EMPRESA SITUADA A
IGUALADA. Horari partit de dilluns a divendres, jornada sencera.
Contracte temporal amb perspectives de continuïtat.
- ES NECESSITA ADMINISTRATIU/VA D’OPERACIONS PER A
EMPRESA SITUADA A IGUALADA. Contracte per cobrir una baixa
mèdica, jornada sencera de dilluns a divendres.
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.
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Els Moixiganguers
descarreguen la primera
torre de 7 de l’any

D

iumenge passat, els Moixiganguers van actuar a la Diada de
Primavera dels Castellers de Sant
Cugat, on van demostrar un bon
estat de forma per seguir encarant
el 2017. Després de dos mesos d’assajos intensos al nou local i d’haver fet la primera diada castellera
d’enguany al costat dels Castellers
de Vilafranca, un centenar llarg de
camises morades van anar fins a
Sant Cugat del Vallès amb l’objectiu de dur-hi castells de la gamma
alta de set.
Els Moixiganguers van descarregar els seus castells sense pro-

blemes. Van començar l’actuació
amb la torre de set, el castell de
més dificultat que duien a plaça
però al qual li tenen una confiança
absoluta. I és que aquesta va ser
la 35a torre de 7 descarregada de
forma consecutiva des del 2014
(sense intents ni tan sols intents
desmuntats). En segona ronda els
morats van completar un tranquil
4de7 i, per acabar, van optar pel
5de7, el qual era el número 100
descarregat consecutivament sense
caigudes, des de finals de 2008.
La colla va acabar la seva actuació
amb un pilar de 5.
Els amfitrions, els Castellers de
Sant Cugat, van descarregar un
5de7, el 4de8 en segona ronda i un
7de7. La tercera colla que actuava
a la plaça de Sant Pere van ser els
Castellers de Santpedor, que van
completar un 4de6, el 3de6 aixecat
per sota i un 3d6 per acabar.
Propera parada: 22è aniversari
a Igualada
Per Sant Jordi, els Moixiganguers celebren el seu 22è aniversari; data que tenen ben marcada
al calendari ja que actuaran a casa,
a la plaça Pius XII, i serà una bona
oportunitat per plantejar el primer
castell de vuit pisos de la temporada. En aquesta ocasió, a part de la
colla local, també actuaran els Castellers de Sant Cugat i els Castellers
de Terrassa.

Montbui va celebrar el Dia
Mundial de l’Activitat Física

13 d’abril de 2017

Calaf aprova una modificació puntual del
POUM per regular una disfunció de 18
habitatges del Barri Nou

L’abstenció dels dos grups de l’oposició no permet tirar endavant
la delegació del servei de recollida de residus a la Mancomunitat de
l’Alta Segarra

CALAF
illuns al vespre, al ple municipal de l’Ajuntament va tenir
lloc l’aprovació inicial per fer una
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic del Municipi
(POUM). Aquest canvi vol corregir
una disfunció en la qual es troben
18 habitatges del Barri Nou. Els tres
regidors del Grup d’Independents
per Calaf (GIC), juntament amb
els cinc de l’equip de govern, van
votar a favor d’aquest canvi, mentre
que Convergència i Unió (CiU) hi va
votar en contra.
Segons va explicar la regidora
d’Urbanisme, Teresa Torrijos, l’actual POUM només permet que al
Barri Nou hi hagi cases unifamiliars,
però en canvi n’hi ha de plurifamiliars. Això comporta que la majoria
d’habitatges plurifamiliars no disposin de la correcta divisió horitzontal
dels seus edificis. Per això, la regidora apuntava que la proposta ha de
permetre “unificar la zona perquè
tingui ben regulats els habitatges”.
El portaveu de CiU, Joan Caballol, va argumentar la posició
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contrària del seu grup manifestant que no consideraven “acreditat l’interès públic” per fer aquest
canvi. A més, consideren que no
“suposa una millora general per
al barri més enllà dels interessos
particulars”. En canvi, segons el
portaveu del GIC, Josep Casulleras,
aquest canvi puntual del POUM té
“interès públic general” i no creu
que hi hagi darrere “una gran especulació urbanística i menys en la
situació actual del municipi”.
Encallat el projecte de la recollida porta a porta
En aquesta mateixa sessió,
l’equip de govern proposava al ple
la delegació de la competència de
la prestació del servei de recollida
d’escombraries a la Mancomunitat
de l’Alta Segarra. Es tractava d’un
nou pas per fer realitat a Calaf la
recollida porta a porta que s’implantarà enguany com a nou sistema per fer la recollida selectiva de
residus. L’abstenció dels dos grups
de l’oposició no va permetre tirar
endavant aquest punt, que s’haurà
de presentar de nou al ple, ja que

la normativa requereix que s’aprovi
per majoria absoluta.
A més de delegar el servei pròpiament dit, el canvi proposat suposa transferir a la Mancomunitat
de l’Alta Segarra mitjans personals i
materials que actualment té l’Ajuntament de Calaf. Els dos grups de
l’oposició van demanar més detalls
sobre el que suposaran les modificacions, tant a nivell econòmic com
d’instal·lacions i personal. CiU es va
abstenir, assegurant Joan Caballol
que hi votaran a favor quan tinguin
“tota la informació que demanem
perquè volem que el servei surti bé,
perquè és una aposta arriscada i
no volem que els vilatans de Calaf
pateixin coses que s’han imprevist”.
El portaveu del GIC, Josep Casulleras, també va demanar més
concreció i va afegir que troben a
faltar “una campanya d’informació
i participació ciutadana que sigui
vinculant. No se sap què opina el
municipi sobre això, si ho vol o no
ho vol provar”. L’alcalde, Jordi Badia, va rebatre dient que la campanya informativa “l’hem arrancat
aquest diumenge a l’EcoFira” i que
“serà participativa”, ja que tindran
en compte l’opinió dels ciutadans.
Laureà Figuerola, fill il·lustre
Durant la sessió del ple ordinari es va donar compte del decret
d’alcaldia que serveix per iniciar el
tràmit administratiu per poder nomenar Laureà Figuerola com a Fill
Il·lustre de Calaf. A partir d’ara se
seguirà tota la tramitació perquè,
en una nova sessió del ple, i d’acord
amb el Reglament d’Honors i Distincions del consistori, es pugui fer
oficial aquesta distinció.

Repàs a la vida de la Biblioteca Popular, una
entitat amb més de trenta anys d’història
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
ontbui va celebrar, dijous passat, el Dia Mundial de l’Activitat Física amb una caminada amb
un esmorzar saludable i una xerrada sobre hàbits de nutrició.
A 2/4 de 10 del matí va començar la “Caminada saludable”. Una
seixantena de persones van participar en aquesta activitat, que va
acabar al pavelló Mont-aQua, on
després de fer una petita sessió
d’exercicis físics es va organitzar
un esmorzar saludable per als assistents.
A la tarda, la Sala Petita de
Mont-Àgora va acollir una xerrada sobre “Nutrició i promoció de
l’esport”, amb prop de 40 assistents. Durant la xerrada, realitzada
per dos membres de l’equip mèdic
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del CAP de Montbui es van donar
pautes i consells per aconseguir
una nutrició saludable. També es
va remarcar la importància de fer
esport i activitat física amb regularitat.
Les activitats per commemorar
el Dia Mundial de l’Activitat Física
a Montbui van ser possibles per la
col·laboració entre l’equip d’Atenció Primària del CAP montbuienc i
les regidories de Benestar Social i
Esports de l’Ajuntament de Montbui.
L’objectiu d’aquest Dia Mundial de l’Activitat Física és conscienciar a la població de la importància
de la pràctica de l’exercici físic com
a element de millora de la salut i,
conseqüentment, de la qualitat de
vida per als ciutadans.

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

LA POBLA DE CLARAMUNT
a història de la Biblioteca Popular des del 1969 fins al 2002 és
el tema de la mostra que es pot
veure a la Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Claramunt.
La col·lecció, que inclou material
i fotografies de les activitats que
s’organitzaven des d’aquesta entitat, es va inaugurar el diumenge 9
d’abril al migdia i es podrà visitar
fins al 23 d’aquest mateix mes.
L’acte inaugural va anar a càrrec de dos dels membres fundacionals de l’entitat, Frederic Marí i
Magda Soteras, i de l’alcalde, Santi
Broch. Marí va fer un repàs a la història de la Biblioteca Popular, que
va néixer a final dels 60 com una
entitat dedicada a la promoció de
la cultura catalana, que en aquella
època era pràcticament inexistent.
Es va referir a algunes de les activitats que es van organitzar, algunes
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de les quals encara tenen continuïtat en l’actualitat, com el Pessebre
Vivent o la venda de llibres per
Sant Jordi.
Magda Soteras va fer un agraïment a les persones que havien
col·laborat per tirar endavant la
mostra i a les que van tenir un paper rellevant en la vida de l’entitat
cultural. El torn de parlaments el
va tancar l’alcalde poblatà. Santi
Broch va destacar la importància
que va tenir la Biblioteca Popular
en el moment que es va fundar,
així com la que tenen les associacions en la societat actual.
A l’exposició es poden veure
onze plafons on es recullen imatges fotogràfiques i documents relacionats amb la Biblioteca Popular i les activitats que organitzava,
com les Serenates d’Estiu, els Jocs
Florals, concursos de fotografia o
cursets de català i sardanes. També

documents curiosos com poden ser
una «Infracción Reglamentària», el
document de concessió de subvenció del Ministerio de Cultura per
fer venir l’Orfeó Català a la Pobla;
la factura de l’àrbitre del partit de
futbol entre veterans del CF Pobla
i del CF Barcelona amb motiu de
l’homenatge del poble al Tonet
carter promogut per la Biblioteca;
el primers Butlletins de comunicació que es passaven a la població
impresos amb ciclostil i encara en
castellà; etc. i es pot veure un muntatge audiovisual amb imatges de
l’Arxiu Fotogràfic Municipal.
L’exposició l’organitza la regidoria de Cultura de l’Ajuntament.
L’horari d’obertura és de dilluns a
dissabte, de les 6 de la tarda a les 8
del vespre, i els diumenges, de les
12 a les 2 del migdia.
Trobada de germanor
En acabar la presentació de
l’exposició, seguidament una cinquantena d’antics col·laboradors
que en un moment o altre havien
tingut ocasió de trobar-se i treballar junts en alguna activitat es varem reunir al voltant de la taula
al Mas dels Vivencs intercanviant
vivències recordant aquells temps
i on es van fer una fotografia de
record.
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Milers de persones visiten la segona EcoFira

CALAF
ls organitzadors treballen per
posicionar l’EcoFira de Calaf
com una referència entre els certàmens d’aquesta matèria
Calaf ha celebrat aquest diumenge de rams, 9 d’abril, la segona EcoFira amb un nou èxit de
visitants que durant tot el dia van
recórrer la seixantena d’estands
dedicats a productes i serveis ecològics. La jornada va començar de
bon matí amb la recepció oficial de
les autoritats a l’edifici consistorial,
entre les quals hi havia diferents
alcaldes i regidors de municipis de
l’Alta Segarra. A més, es va comptar amb la presència del diputat de
Comerç de la Diputació de Barcelona, Isaac Albert, que va proposar
“compartir el projecte de l’EcoFira
al territori fent activitats que es
puguin allargar en el temps” i es
va comprometre a “acompanyar i
donar-hi suport” des de la corporació provincial.
En acabat, la delegació política
va fer oficial l’obertura de la mostra amb una passejada inaugural
que va servir perquè poguessin visitar tota la mostra. Seguidament
van assistir en algunes de les xerrades com la de Joan Teruel, gestor
de recursos naturals, que va explicar què és una xiloteca. A més,
en finalitzar la seva intervenció va
lliurar la xiloteca de la Catalunya
Central a l’alcalde de Calaf, Jordi
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Badia. La delegació també va presenciar la conferència del tècnic de
Medi Ambient de l’Ajuntament de
Calaf, Marc Arenas, que va parlar
de reciclatge i del nou sistema de
recollida que s’implantarà a l’Alta
Segarra, el porta a porta.
Activitat comercial
El carrer Raval de Sant Jaume
va ser, durant tot el dia, un bullici
de gent que visitava la seixantena
d’expositors de diferents sectors
d’arreu de Catalunya. Els visitants
van poder descobrir una gran
diversitat de productes i serveis
ecològics. Des de l’alimentació i la
gastronomia, passant per les energies renovables, la bioconstrucció,
l’aprofitament forestal, la calefacció ecològica i les bicicletes elèctriques, fins a temes de salut ambiental o assessorament mediambiental i altres propostes vinculades
a l’ecologia i el medi ambient.
La proposta, organitzada per
l’Ajuntament de Calaf amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, es va convertir
en un aparador i en el punt de
trobada de persones i professionals que, des d’àmbits diversos,
treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del país.
La bona resposta de participants i
visitants en aquesta segona edició
consoliden aquesta aposta del consistori per promoure aquest sector
i sensibilitzar la ciutadania sobre

la necessitat de tenir cura del medi
ambient.
Una aposta encertada
La gastronomia ecològica es va
convertir en un dels grans atractius
de l’EcoFira. Van ser molts visitants
els qui van aprofitar per fer el mos
en un dels dos espais Eco Gastronòmics ubicats en punts estratègics
de la fira. En cada un d’ells, condicionat amb taules i cadires, s’hi
podien degustar diferents àpats
ecològics i naturals acompanyats
de cervesa i vi ecològics.
A més, moltes persones van
aprofitar per endur-se a casa els
plats cuinats en aquestes parades.
Activitats paral·leles
A més dels expositors i l’àrea
gastronòmica, els milers de visitants de l’EcoFira van participar en
una vintena d’activitats paral·leles
que es van programar durant tot
el diumenge. Així, van veure com
funciona la bioconstrucció amb tàpia i tovots o com es pugen els
murs de pedra seca. A més, van
poder prendre part en diferents
tallers com el de recollida selectiva, de farmaciola natural, de cosmètica natural i de meteorologia.
Les bicicletes elèctriques van ser un
altre dels atractius ja que qui volia
les podia provar.
Els més petits van poder gaudir
de diferents propostes pensades
especialment per a ells. Un inflable
dedicat al reciclatge, una atracció
ecològica en forma de vaixell i dos
espectacles amb una temàtica estretament vinculada amb la natura
i el medi ambient. També es van
poder embrutar les mans en els
tallers d’artesania amb reciclatge i
els d’eco cuina.
L’espai de les ponències va ser
un anar i venir de gent interessada en els diferents temes que s’hi
tractaven com l’agricultura i l’apicultura ecològica, la salut i l’aigua
de mar.
L’EcoFira de Calaf va obsequiar
als visitants amb una planta d’hort
ecològica perquè la puguin fer
créixer a casa.

Laura Tapiolas emociona amb “Iris”, una
declaració d’intencions literària i sincera

VILANOVA DEL CAMÍ
n centenar de persones van
omplir el vestíbul de Can
Papasseit, dilluns al vespre, amb
motiu de la presentació d’“Iris”,
la primera novel·la de la jove vilanovina Laura Tapiolas Fàbregas.
Tal com va explicar Mireia Rubio,
periodista i escriptora, l’obra és el
resultat d’un “agosarat” treball de
recerca presentat aquest curs, a 2n
de Batxillerat, i que ha fet merèixer a Tapiolas la nota màxima,
“demostrant un nivell per sobre
del que li correspondria pels seus
17 anys”.
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Rubio va exposar els objectius
que Tapiolas s’havia proposat en
aquest treball, que no només pretenia estudiar el procés i posada en
pràctica del treball creatiu, l’edició
i la publicació d’una novel·la, sinó que partia d’una hipòtesi molt
particular: que la relació que s’establís amb el llibre fos molt sincera
des del primer moment; “res d’un
amor a cegues”, va dir Rubio, “sinó tota una declaració d’intencions”.
Un exercici de proximitat,
transparència i honestedat amb
els lectors que s’evidencia també
des del format: les tapes blanques
del llibre, la primera pàgina directament a la portada i una sèrie de
pàgines transparents a l’interior
que contenen microrelats. I és que
l’autora ha combinat dos gèneres
literaris en un. Així, dins el relat
trobem l’esquitx de petites anècdotes, vivències o pensaments que
tenen també la voluntat de picar
l’ullet al lector per explicar-li l’origen del material literari que està al
servei de la trama.
Sense desvetllar grans trets de
l’argument, Tapiolas va explicar
que “Iris” és sobretot la història de
superació de les pors relacionades

amb un trastorn que afecta la vida del personatge principal, l’Eloi,
una lluita en la qual compleix un
paper cabdal l’amor i l’empatia de
la Carla.
Tapiolas, radiant de felicitat,
va donar les gràcies a totes les persones que han confiat en la seva
obra, una autoedició que ha portat a terme amb l’ajuda, pel que
fa al disseny, de Marcos Orgaz i
de Pere Soler, i amb la complicitat
d’un bon nombre de persones que
han reservat el seu exemplar per
avançat. La prova era la sala plena,
de gom a gom, i la llarga cua que
es va formar a l’hora de la signatura d’exemplars.
L’acte va aplegar una notable
representació del món docent:
mestres que han anat seguint la
trajectòria de la Laura Tapiolas i
que van compartir l’emoció per la
persecució i finalització d’aquest
projecte. També hi van assistir la
majoria de membres del consistori.
Des de l’equip de govern, la regidora de Cultura, Imma González,
va lliurar a l’estudiant vilanovina
un ram de flors en nom de l’Ajuntament i de tot el municipi i com a
reconeixement a la seva feina.
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ERC Igualada diu que
“ja estava previst” que
Igualada tingués una oficina
liquidadora
IGUALADA
n una nota de premsa, els republicans recorden que el secretari
d’Hisenda, Lluís Salvadó, va fer una
entrevista a aquest setmanari, el
passat 16 d’octubre, on explicava que “Igualada tindria una oficina liquidadora en una segona
fase d’implementació territorial”.
Segons ERC, “l’alcalde només ha
buscat el conflicte innecessari i la
disputa amb la Generalitat amb
aquest tema”.
Els republicans “no entenen
per què es va iniciar una recollida
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de signatures per demanar una
cosa que ja estava prevista”, i asseguren que “s’ha abusat de la bona
fe de la gent i se’ls hi ha fet perdre
el temps innecessàriament”.
Des d’ERC destaquen que “al
final tindrem exactament el que
ja estava previst, com havíem dit
i com efectivament ja estava previst”. Els republicans demanen que
“algú ens digui de què ha servit
fer tant soroll i les sortides de to”,
i asseguren que “convertir la política en un espectacle és un flac
favor a la política i als ciutadans”.

El Partit Popular demana
ajuts per a les famílies
monoparentals
IGUALADA
oan Agramunt, portaveu del
Grup Municipal Popular a l’Ajuntament d’Igualada, va instar el
govern municipal, en el transcurs
de la Comissió Informativa d’Hisenda i Organismes Externs, que
de cara l’any vinent les famílies
monoparentals tinguin dret a
bonificacions i/o subvencions per
la utilització de les instal·lacions
esportives i per a la prestació de
serveis culturals, educatius, socials i
de lleure. Agramunt va manifestar:

J

“Sempre hem defensat i vetllat per
les famílies nombroses d’Igualada
i aquestes han pogut gaudir de
bonificacions del 50% al 100% de
les taxes per a aquestes activitats,
tal com regula la llei 40/2003, però
creiem fermament que les famílies
monoparentals, si no és per la via
de les bonificacions, haurien de
rebre els mateixos ajuts en concepte, en aquest cas, de subvenció. La forma és indiferent, però
el resultat ha de ser absolutament
igualitari.

Inici dels tallers de marxa
nòrdica

SANT MARTÍ DE TOUS
l dissabte 1 d’abril va tenir lloc
el primer dels tres tallers de
marxa nòrdica que es fan a Tous
durant aquest mes. En el taller
inicial, Isidre Tort i Carlos Redón,
del Club Nordic Walking Catalunya Central, van fer una interessant introducció teòrica a aquest
esport, explicant-ne la tècnica
i els seus beneficis, així com una
mica d’història. Després d’un petit
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refrigeri per agafar forces, es van
repartir els bastons i es va passar a
la pràctica, tot explicant la tècnica
sobre el terreny. Tot seguit es va
fer una primera ruta, on ja es van
practicar diversos passos.
El taller va ser molt ben rebut,
malgrat les previsions meteorològiques, per més d’una vintena de
persones. El 22 d’abril es farà el
segon, en què s’espera encara més
participació.

M ATA L A S S E R I A

VA R E L A
DES DE 1982
C/ Bruc, 25 - Igualada (BCN) - Tel. 93 804 47 08
www.matalasseriavarela.es

Distribuïdor
oficial
L’ART DEL
DESCANS
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22a Trobada Gegantera

PIERA
l passat dissabte 8 d’abril Piera
va acollir la XXII Trobada Gegantera que va comptar amb la participació de les colles de Sant Feliu
Sasserra, Sant Cugat del Vallès, les
Borges Blanques, Argelès sur Mer,
Molins de Rei, Guinardó, Martorell i també amb el Grup de Tabals
Desterrats i els Eixerits Geganters
de la Vila de Piera.
L’esdeveniment va començar
a mitja tarda amb una plantada
al carrer Piereta on es van reunir
totes les colles participants abans
d’iniciar una cercavila pel nucli de
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Piera. Molts pierencs i pierenques
van acompanyar els gegants i capgrossos pels carrers de la vila fins
a la plaça del Peix on es van oferir
actuacions individuals i un ball final conjunt.
El primer tinent d’alcalde, Josep Llopart, el regidor de Cultura,
Josep Maria Rosell, i el cap de colla dels Gegants de Piera, Albert
Domingo, van lliurar unes plaques
commemoratives a les diverses
colles per agrair la seva participació en la trobada. Posteriorment,
es va celebrar un sopar de germanor a la Nau de Cal Sanahuja.

Convocatòria d’Ajuts
Individuals de Menjador
escolar per al curs 2017-18

Hi pot optar l’alumnat a qui no correspongui
la gratuïtat del servei
IGUALADA
’objecte de la convocatòria és
l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei
escolar de menjador a alumnes
escolaritzats en centres de segon
cicle d’educació infantil (EINF-2C),
educació primària (EPRI) i secundària (ESO) de jornada partida a més
d’educació especial (EE) de centres
públics i concertats de la comarca
de l’Anoia, als quals no correspon
la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques,
familiars i socials dels sol·licitants, i
en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal l’Anoia per al curs 2017-2018.
Per poder sol·licitar l’ajuda cal
que la renda anual de la unitat
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familiar l’any 2016 no sigui superior a la suma de les següents unitats: primer sustentador principal
9.667,30 euros; segon sustentador
principal 4.833,60 euros; altres sustentadors 2.416,80 euros; per cada
infant a la unitat familiar 2.900,20
euros. La documentació necessària per demanar l’ajut es detalla a
l’imprès de sol·licitud.
Les famílies poden presentar les sol·licituds als centres docents del 18 d’abril al 15 de maig
d’aquest any, ambdós inclosos. La
resolució de l’atorgament o la denegació de l’ajut es podrà consultar al setembre al tauler d’anuncis
del Consell Comarcal i als centres
docents.
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Les empreses punteres del Metall remarquen
la internacionalització com a clau de futur

COMARCA
es principals empreses metal·
lúrgiques de la comarca es van
reunir, convocades per la Unió
Empresarial de l’Anoia (UEA) en
el marc dels fòrums sectorials, per
debatre com veien el sector tant
a nivell local com català, espanyol i mundial. Representants de
Schneider Electric, Snop Estampación, Funosa/Cofunco, Gabarró
SA, Equip Ceramic, Rivisa, Talleres
Felipe Verdés, Sofamel i Bandas
Metálicas Codina van posar en
comú necessitats i reptes compartits, en tant que grans generadores
d’ocupació i de riquesa que són,
alhora que van emplaçar-se a mantenir obert aquest espai de debat
emmarcat en el conjunt de línies
d’actuació de la sectorial UEAMetall.
La majoria d’empresaris i gerents van criticar les males connexions en tren entre Igualada i Barcelona, així com les dificultats que
es troben a l’hora de contractar
treballadors anoiencs amb grans
coneixements d’idiomes i voluntat
de sortir al món. Els assistents van
comentar que exporten bona part
de la seva producció a Itàlia, Portugal, el Regne Unit, Finlàndia, Suïssa, Tunísia, Marroc, Algèria, Rússia,
Polònia, Perú, Mèxic, Brasil, Bolívia,
Paraguai, la Índia i Nova Zelanda,
i que necessiten treballadors amb
perfils preparats per a l’exportació.
Això, sumat a les males comunica-
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cions ferroviàries amb Barcelona,
fa que a Igualada es trobin amb
moltes dificultats per cobrir àrees
clau per als propers anys.
Per contra, van assenyalar com
a positiva la nova via de comunicació oberta amb Manresa, la C-15,
fet que els ha permès trobar perfils
universitaris disposats a realitzar
diàriament un desplaçament relativament curt i que disposen tant
dels coneixements tècnics com les
actituds requerides envers la internacionalització. Així mateix, també
van sorgir diverses idees per apropar la realitat industrial de l’Anoia
als estudiants universitaris de la comarca, perquè siguin conscients de
les oportunitats que tenen a costat
de casa, i d’aquesta manera atraure talent cap al sector metal·lúrgic,
un sector d’allò més rellevant al
territori.
Un altre aspecte en què van
fer incidència és en la necessitat
cada cop més evident d’adaptar-se
a la revolució que suposa la introducció de la robòtica en el camp
metal·lúrgic, que impulsarà moltes
petites empreses a reinventar-se i
necessitarà de perfils amb formació específica per encarar els reptes
de l’anomenada “quarta revolució
industrial”, o “Indústria 4.0”.
Principal sector industrial
El sector metal·lúrgic és el que
genera major ocupació al conjunt
de l’Anoia. Aplega unes 300 empreses, comptant-hi el subsector

L’Agrupació local del PSC renova l’executiva

Operació antidroga als Hostalets
ELS HOSTALETS DE PIEROLA
l dia 5 d’abril, una operació conjunta entre els Vigilants Municipals dels Hostalets de Pierola i els
Mossos d’Esquadra va desarticular
una trama delictiva de narcotraficants de marihuana a la urbanització de Serra Alta. L’actuació va
fer caure una organització il·legal
que cultivava i distribuïa marihuana.
Fins al moment s’han decomissat un total de 650 plantes i han
estat detingudes dues persones.
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del motor i altres materials de
transport, que generen un volum
de negoci de més de 650 milions
d’euros i que ocupen un total de
3.500 treballadors, el 27% de la
comarca. Per tant, és un dels principals motors econòmics de l’Anoia, per bé que massa sovint passa
desapercebut a ulls de molts.
Fruit d’aquesta realitat, amb el
suport de l’Ajuntament d’Igualada, la UEA treballa per al sector a
través de la UEAMetall, amb l’objectiu tant de crear xarxa entre les
empreses com ajudar a visualitzar
públicament aquesta força sectorial, des de la convicció que els
anoiencs poden sentir-se totalment
orgullosos del seu sector metal·lúrgic, ja que hi ha qui està produint
peces i productes punters a escala europea i global. Són aquestes
empreses punteres -algunes de les
quals centenàries- les que es van
aplegar divendres per identificar
les necessitats específiques que tenen.
La UEAMetall, activa en formació
La UEAMetall va detectar al
llarg de tot el 2016 una sèrie de
mancances en formació que s’ha
proposat de corregir, realitzant
una desena d’accions formatives
tant per a treballadors com a persones a l’atur. Seguint aquesta línia, per aquest 2017 s’han definit
quatre cursos subvencionats i adreçats prioritàriament a treballadors
en actiu que van començar a finals
de març i que finalitzaran al juny:
soldadura Mig-Mag, interpretació
de plànols, programació de màquines eina i control numèric, i
CNC Fresador. La resposta per part
d’empreses i treballadors ha estat d’allò més notable, fins al punt
que en tots quatre cursos hi ha
acabat havent llista d’espera. Els
cursos tenen lloc tant a la seu de la
pròpia UEA com a l’IG-Nova Ocupació i a l’institut Milà i Fontanals.

VILANOVA DEL CAMÍ
l passat 6 d’abril, va tenir lloc
l’assemblea per l’elecció del primer secretari i la nova executiva de
l’Agrupació socialista de Vilanova
del Camí. Per unanimitat, va sortir
escollit primer secretari en Kilian
Tomàs, regidor d’Hisenda i portaveu
del grup municipal a l’Ajuntament.
L’executiva entrant la formaran
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vuit persones, quatre homes i quatre dones. La major part joves que
no havien tingut cap càrrec orgànic dins del partit però també gent
amb una llarga trajectòria. Des del
partit confirmen que “tot i que els
socialistes ostentem l’alcaldia després de la moció de censura del 31
de gener, som conscients que hem
de treballar de valent per construir

una agrupació més forta, més decisiva i més representativa de cara a les
eleccions del 2019. Per això obrirem
la seu de l’Agrupació per establir
complicitats amb el teixit sociocultual del municipi. Alhora volem que
els militants i simpatitzants actuïn com a interlocutors dels ciutadans, recollint i traslladant els seus
neguits i necessitats. Segons Tomàs
“les eines d’aquest projecte són la
transversalitat i la proximitat. Els
vilanovins i vilanovines han de sentir-se acompanyats en tot moment
pel seu partit i els seus representats
al consistori”. A l’assemblea hi van
assistir el primer secretari de la federació, Francisco Guisado, i el secretari d’organització Carles Cuerva.

Curs d’auxiliar de magatzem
lació
Matricu
oberta
* Infants des de 4 mesos d’edat fins a 3 anys.
* Iniciació a la llengua anglesa a P1 i P2.
* Obert des de les 7 h matí a les 19 h tarda.
Carrer St. Isidre, 91-93 - 08788 Vilanova del Camí - Telèfon: 93 804 12 17
www.xiroi.es. - tlmariaxiroi@gmail.com

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
nze joves montbuiencs prenen part en un Curs d’Auxiliar de Magatzem, acció formativa emmarcada en el programa “Treball als Barris”. Es tracta
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d’una acció per afavorir la inserció
sòcio-laboral promoguda pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
El curs es va iniciar el passat 13 de
març, i finalitzarà la seva part teòrica el dia 26 d’abril. Durant el mes

de maig els alumnes que el realitzen faran pràctiques en empresa.
Visita al magatzem del Taller
Àuria
Els joves que prenen part en el
Curs d’Auxiliar de Magatzem van
visitar el Taller Àuria, on van poder
conèixer el magatzem, guiats per
un responsable. Van poder veure
el circuit d’entrades i mercaderies,
així com els tipus de productes i
referències.

MIRANT ENRERE

13 d’abril de 2017

El Barri de la Pau i la Lluna rep la primavera
amb una animada festa veïnal

VILANOVA DEL CAMÍ
’Associació de veïns del Barri de
la Pau i la Lluna va celebrar, el
cap de setmana passat, una reeixida festa de la primavera. La
presidenta de l’associació, Jorgina
Villoria, expressava a Ràdio Nova
la satisfacció per la bona participació dels veïns que, en comparació
amb l’any passat, han respost molt
millor a la festa en aquesta segona
edició.
A l’hora del dinar, malgrat el
petit retard motivat pel vent, un
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centenar de persones van compartir i degustar la paella, amb el toc
Díaz, marca del mestre. Després
van gaudir de la sobretaula amb la
música en directe de Los Signos i la
classe de zumba de Marc i Sandra.
Una de les novetats del programa era la festa holi, també anomenada festa dels colors, una celebració hindú que dóna la benvinguda
a la primavera i que va fer passar una estona divertida a petits i
grans, amb la batalla de pols holi.

Villoria ha donat les gràcies als
establiments patrocinadors, sense
els quals la festa no hauria estat
possible, ja sigui per les aportacions econòmiques, descomptes o
col·laboracions en espècies. Com
per exemple el sorteig d’un pernil,
l’afortunada del qual va ser Leticia
Arias.
La presidenta de l’associació de
veïns també va agrair la col·laboració del grup Los Signos, que es van
oferir a actuar novament al barri i
van posar bon ritme de pop-rock
dels anys 60 i 70 a la tarda. També
va destacar la complicitat amb els
professors de zumba de l’escola
Pompeu Fabra, el Marc i la Sandra,
que els van ajudar a fer esport de
manera divertida.
Els membres de l’equip de govern van participar activament als
actes festius i van acompanyar els
veïns en la trobada, compartint el
bon ambient.
L’associació ja treballat en la
propera cita social del barri. que
serà els dies 7, 8 i 9 de juliol.
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Convocatòria de subvencions
per a entitats per al 2017
Les sol·licituds es poden presentar fins el 22
de maig
VALLBONA D’ANOIA
’Ajuntament de Vallbona obre
la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a les entitats
culturals, educatives, esportives,
juvenils, solidàries, de participació ciutadana, mediambientals, de
promoció econòmica i d’atenció
social de Vallbona d’Anoia que
duen a terme una activitat d’interès general per al municipi.
Poden sol·licitar la subvenció
associacions, clubs, col·lectius o
agrupacions amb seu social a Vallbona d’Anoia que estiguin inscrites
al Registre Municipal d’Entitats del
municipi, o habitants del municipi
de Vallbona d’Anoia com esportistes o artistes que duguin a terme
activitats premiades o assoleixin
objectius de mèrit.
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Els ajuts econòmics aniran destinats a programes anuals que recullin el pla d’activitats ordinàries
i habituals, en què es pot incloure
la compra de materials o equipaments necessaris per al seu desenvolupament; i programes d’activitats específiques o extraordinàries
per a les quals es pot sol·licitar un
ajut puntual. Aquestes activitats
no han de tenir finalitat econòmica o lucrativa, o bé s’han de
reinvertir en activitats culturals i
festives.
El termini per a presentar les
sol·licituds al Registre d’Entrada
de l’Ajuntament acaba el 22 de
maig. Es poden trobar les bases i la
respectiva documentació al web de
l’Ajuntament.

Xerrada felina i concert

Un cap de setmana ple d’activitats a
Igualada Nord
VILANOVA DEL CAMÍ
iumenge passat, les associacions Adoptagat i Tatanka, van
fer per segona vegada un acte on
es combinava una xerrada i un
petit mostrari de concert solidari
amb alumnes de l’escola de música
Vilamúsics. Aquest esdeveniment
va reunir unes 100 persones al centre Can Papasseit.
La voluntària d’adoptagats Esther va explicar les diferents races
i funcionament de les colònies de
gats, els passos per ser cuidador, el
comportament felí conjuntament
amb consells i les maneres d’actuar en diferents comportaments.
A continuació hi va haver una actuació del bollywood d’Igualada.
Seguidament es van poder escoltar cançons com “Say Something”
cantada per Óscar Boixet i acompanyat al piano pel Nil Mercader.
Seguidament la dolça veu de la
Laura Estruch amb “L’aire és ple
d’amor” acompanyada al piano
per Xavi Cassanyes i interpretada
amb llengua de signes pels germans Lluc i Cora Brunet. El torn
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IGUALADA
issabte passat, el fira-mercat de
primavera va reunir més d’una
vintena d’establiments del Nou
Centre i paradistes vinguts d’altres
indrets. Tothom qui es va apropar a la fira va poder gaudir de les
diferents activitats proposades per
l’associació Nou Centre d’Igualada,
entre les quals hi havia jocs i tallers
per a infants de la mà de l’escola
Monalco, un magnífic espectacle
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de màgia amb el “Mag Caru”, una
exposició de pintura de Pilar Carballo i Sumpta-Sauvall i l’exhibició
de diferents vehicles d’emergència per part de Creu Roja Anoia i
els Bombers d’Igualada. Paral·lelament, i pels carrers més comercials del barri, el grup teatral “la
Gralla” va oferir un espectacle de
teatre en moviment humorístic i
participatiu, repartint riures i bon
humor pels diversos establiments

de l’Àrea Nord.
L’assolellada i animada jornada
es va complementar amb el Primer Corretapes Nou Centre, que
proposava la degustació de pintxos i tapes en una desena d’establiments de restauració de l’Àrea
Nord d’Igualada.
A més, la fira Automercat del
barri de les Comes va reunir un
gran nombre de visitants durant
tot el cap de setmana.

següent va ser per la cançó “El golpe” a 4 mans pel Gerard i la Glòria.
La cançó “Si em dius adéu” la van
interpretar Gemma Esquer, Xavi
al piano i la Roser Vilà amb llengua de signes... per acabar el Xavi
Cassanyes va tocar al piano “Què
volen aquesta gent”. La vetllada
va finalitzar amb un pica-pica amb
pastissos i d’altres per tothom que
havia assistit com a participants.
Tota la recaptació, així com les
vendes o donacions, aniran per
l’associació adoptagat per poder
pagar despeses de veterinari, medicaments, menjar o altres que es
necessitin pels gats dels refugis o
acollides.
Des de l’organització aprofiten
per donar les gràcies per l’assistència del públic i les aportacions voluntàries que van realitzar. Agrair
també a totes les persones anònimes que són els voluntaris, Acústic
Anoia per tot el seu servei com el
material, l’Ajuntament de Vilanova
del Camí i a tots els participants
per fer possibles esdeveniments
solidaris d’aquesta magnitud.

ANOIA CLUB GIMNÀSTIC

NATACIÓ SINCRONITZADA I GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

VOLS APRENDRE A BALLAR
DINS L’AIGUA?
VINE A FER SINCRO

T'AGRADA CÓRRER, SALTAR,
FER ACROBÀCIES?
VINE A FER ARTÍSTICA

VINE A PROVAR UN ESPORT DIFERENT
(Primer entrenament gratuït)

Baixada St. Nicolau s/n, Igualada 08700 (Bcn), 695500704/657891614 www.anoiaclubgimnastic.cat
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Fins avui, Casalet i Juga a la
Primavera

LA POBLA DE CLARAMUNT
airebé una seixantena de nens
i nenes participen al Casalet i al
Juga a la Primavera, dues activitats
que s’organitzen des de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt per
les vacances escolars de Setmana
Santa. Des de dilluns i fins avui dia
13d’abril, la quitxalla participa en
diferents activitats, com tallers de
manualitats, sortides o aprendre
cançons i balls.
Al Casalet hi ha 15 nens i nenes, des de P0 fins a P2, i es compta amb tres monitores. Les activitats es fan des de les 9 del matí
fins a la 1 del migdia a la Llar d’Infants Municipal Sol Solet i es disposa d’un servei d’acollida al matí i
al migdia. Durant aquests dies, els
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més menuts ballen, canten, juguen
i exploren el seu entorn.
Al Juga s’han inscrit 44 nens i
nenes, d’entre 3 i 12 anys, i hi ha
cinc monitors. Les jornades es fan
a l’escola Maria Borés, també de
les 9 del matí a la 1 del migdia i es
disposa de servei d’acollida al matí
i al migdia. La quitxalla ha fet activitats, com manualitats, sortides
als parcs i equipaments locals, jocs
al pati i aprendre cançons i danses.
Per avui dijous hi ha previst
que els infants faran una mona
i se l’emportin a casa. El Casalet
s’organitza des de les regidories
d’Infància i Joventut i d’Educació i
el Juga des de la regidoria d’Infància i Joventut.
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Activitats del programa de Setmana Santa
El primer cap de setmana de la Setmana Santa ha estat intens i ple
d’activitats.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA
ivendres passat, 7 d’abril,
l’agent forestal i hostaletenc
Gabriel Lampreave va oferir una
interessant xerrada a l’auditori
de Cal Figueres sobre la reintroducció de l’ós bru als Pirineus.
La xerrada estava acom panyada per dades i explicada
d’una forma molt didàctica des

D

d’una òptica d’algú que coneix
de ben a prop aquest animal per
la passió que el Gabriel Lampreave va declarar, també pels llops. I
una de les coses que va remarcar
en la presentació va ser la gran
feina que, més enllà de fer el
seguiment dels óssos i treballar
per intentar una bona aclimatació de l’espècie, han de fer amb

Òdena Village fa una donació Xerrada de salut
de material escolar i roba
infantil a Càritas

IGUALADA
finals del mes de març Càritas
Anoia Segarra ha rebut una
donació de material escolar i roba
infantil dels directius de l’espai
d’oci i natura Òdena Village.
La roba arribarà als infants de
les famílies que són ateses per l’entitat, així com el material escolar
el qual també anirà destinat als
alumnes dels cursos d’aprenentatge de la llengua per a persones
immigrades que duu a terme Càritas i als infants del casal Inama de
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Santa Margarida de Montbui amb
qui Càritas parroquial de Montbui
col·labora.
Aquesta donació s’ha fet a través de la gestió del projecte Empreses amb Cor. Aquest projecte
promou accions de Responsabilitat
Social Empresarial (RSC) en les empreses compromeses en el desenvolupament del benestar social i
amb les que compartim els valors
de la solidaritat, la justícia, el respecte i la igualtat.

Es lliura a l ’Ajuntament la
diagnosi de la
Responsabilitat Social

CARME
es de fa 1 any a Igualada,
s’ha creat un grup de treball
multi disciplinar, amb la finalitat
d’aprofundir en el tema de la
prevenció de fractures i caigudes
des de l’Escola de Prevenció de
Fractures i Caigudes (EPFiC) de
la Fundació Sanitària Sant Josep
en coordinació amb l’Hospital
d’Igualada.
La setmana passada, dins l’espai de dinamització de les persones grans de Carme, va tenir
lloc la xerrada que du per títol
“Prevenció secundària de la frac-

D
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les cinc dimensions de la responsabilitat social, bon govern, social, laboral, econòmica i medi ambiental
En aquest sentit, el regidor
d’Acció Social, Salvador Vives, valora molt positivament l’informe de
diagnosi que ens han lliurat i que
abans de dos mesos es realitzarà
el tancament definitiu de les bones pràctiques més destacades que
s’han identificat i les àrees de millora en matèria de Responsabilitat
Social.

les extremitats inferiors, coordinació, propiocepció, etc. Cal evitar el sedentarisme, estimulant
accions socials com el tai chi, ball
i marxa nòrdica. Afavoreix també la prevenció de fractures, dur
una dieta equilibrada, i prendre
el sol, de manera que l’organisme absorbeixi la vitamina D.
En l’àmbit de la llar, anar
amb compte amb possibles objectes, catifes, terres lliscants,etc.
que poden fer perdre l’equilibri. Tenir en compte el calçat,
ja que aquest podria ser causant
d’una caiguda, recomanant un
calçat adequat a la forma del
nostre peu, agafat del darrera
(no anar a retaló), amb un taló
d’uns 1.5-2cm, evitant anar extremadament pla o amb talons
inestables.
Es va parlar a més a més, de
les funcions dels diferents sistemes del cos humà i quina interacció és dóna entre ells per tal de
tenir un bon equilibri i prevenir
les temudes caigudes i recaigudes. És important saber que quan
es produeix una fractura, és més
fàcil patir-ne una altra, si no es
fa un bon treball preventiu.

Nou butlletí Vilanova Informació i la
Guia municipal
VILANOVA DEL CAMÍ
es de divendres s’està repartint el número d’abril del
Butlletí Vilanova Informació i la
Guia d’Activitats corresponent
al mesos d’abril i maig. Arriba a
les llars vilanovines després d’uns
mesos sense sortir al carrer.
El nou equip de govern ha
realitzat alguns canvis en la publicació que aquesta vegada s’envia sense ensobrar, perquè volen abaratir costos i per reduir
l’impacte mediambiental. Segons
anuncien, en properes edicions
el butlletí estrenarà nou format,
perquè sigui encara més econòmic.

D
CAPELLADES
es de l’Ajuntament de Capellades, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, s’està treballant
en l’elaboració d’un Pla de Responsabilitat Social de l’Ajuntament.
El projecte està dirigit per Josep
Maria Canyelles, un dels impulsors
d’aquest concepte a Catalunya.
Durant uns mesos s’ha estat treballant en la diagnosi i elaboració
del Pla. A la trobada d’aquesta setmana s’ha fet el retorn a l’equip de
govern de l’informe de diagnosi de

tura de maluc” de la mà de la Ma
Teresa Salgado, Fisioterapeuta i
membre de l’esmentat grup de
treball, responsable del servei de
Fisioteràpia de la Fundació Sanitària Sant Josep.
Al llarg de la ponència, es
van comentar diferents aspectes,
com per exemple, que la fractura
de maluc, és la cinquena causa
de mort a nivell mundial i sobretot que els aspectes que calen
tenir en compte per la prevenció
de fractures i caigudes són: treballar l’equilibri, la força, la potència i la resistència muscular de

els ramaders que són qui al final
es mostren més reticents en tot
aquest procés.
La conferència, organitzada
per l’Associació per la Cultura
dels Hostalets de Pierola, va servir per conèixer a fons tot el s’està fent per intentar salvar l’espècie en aquesta zona, les dificultats burocràtiques i d’administració, l’ús mediàtic, les fragilitats,
les alegries, l’ajuda de les noves
tecnologies i les petites victòries.
Aquesta era la primera activitat programada d’aquesta Setmana Santa que va continuar
amb cinema dissabte i la Missa
de Rams diumenge amb imatges
que podeu consultar al compte
de Flickr de l’Ajuntament.
Paral·lelament, aquests dies
es pot visitar amb entrada lliure,
l’exposició «Els Hostalets de Pierola: Una finestra al Miocè» amb
visita comentada (4 euros) a les
12 i a les 17.30. L’horari d’obertura a les instal·lacions del CRIP és
tots els matins de 10 a 14 hores
i les tardes (excepte els dies festius) de 17 a 19 hores.

Pel que fa als continguts, el
butlletí obre portada amb unes
pàgines dedicades al canvi de govern i la conformació del nou consistori, després que prosperés la
moció de censura contra Vanesa
González -el passat 31 de gener- i
el nomenament de la socialista
Noemí Trucharte com alcaldessa.
També s’exposa la distribució dels
responsables al capdavant de cadascuna de les regidories municipals repartides entre els nous
socis de govern: PSC, VA, IPV-VV
i DECIDE.
Entre les primeres pàgines
destaca també un especial pressupostos dels comptes municipals.

El butlletí dedica igualment
diferents pàgines a altres informacions de caràcter institucional
i social entre les quals destaquen
les cròniques del Carnaval 2017 i
també del Rewind Festival 2017.
Pel que fa a la Guia d’activitats torna aquesta primavera
marcada per la celebració de Sant
Jordi, el II Dia del Cabró i la XVIII
Setmana de la Gent Gran que està programada a partir del 8 de
maig.
Podeu consultar la versió digital al portal vilanovainformació.
cat i al web municipal vilanovadelcami.cat en l’apartat de Destacats.

MIRANT ENRERE
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Capellades celebra el Dia Mundial de
l’Activitat Física

CAPELLADES
l Centre d’Atenció Primària i
l’Ajuntament de Capellades han
celebrat el Dia Mundial de l’Activitat Física, dijous 6 d’abril, amb
diverses propostes molt participades.
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El tret de sortida va tenir lloc
al Saló Rosa de La Lliga, on es va
presentar els actes previstos i es
va resumir tota la feina feta en
els darrers mesos. Hi van assistir l’Alcalde de Capellades, Aleix
Auber, i el regidor d’Acció Social,

Salvador Vives. Ambdós van valorar molt positivament l’augment
no només de les activitats, sinó
també l’increment en el nombre de participants. Per exemple
“Mou-te!”, la proposta que es fa
cada mes des del CAP per caminar
ha anat tenint cada vegades més
persones.
Durant el matí es va poder
gaudir de diferents propostes repartides en diversos espais com
els Jardins de la Residència Fundació Consorts Guasch i el pati del
mateix CAP. Els actes van acabar
amb un esmorzar saludable i sortejos variats per als participants.
Aquesta ha estat una proposta organitzada des del Centre
d’Atenció Primària de Capellades,
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Capellades.

Renovat el conveni per fomentar l’activitat
econòmica i social

VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament i Vilanova Comerç
han signat, aquesta setmana,
un nou conveni de col·laboració
amb la finalitat de promocionar
i fomentar les activitats d’interès
econòmic i social del municipi. La
rúbrica va anar a càrrec de l’alcaldessa Noemí Trucharte i del president de Vilanova Comerç, Jordi
Vilarrubias.
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El regidor de Promoció Econòmica Francisco Palacios també
va assistir a la signatura i va valorar molt positivament aquesta
col·laboració. Reconeix un esforç
per part de l’entitat que en el seu
segon any de rodatge ha augmentat el nombre i el tipus d’activitats, incorporant, per exemple
el tema de la formació. Palacios també va destacar l’esforç de

l’ajuntament que ha augmentat
en un 10% la subvenció a l’entitat.
El president de Vilanova Comerç, Jordi Vilarrubias, també es
va mostrar satisfet de continuar
tenint el suport i la confiança municipal. Des de l’entitat, diu Vilarrubias, continuem apostant per la
dinamització del teixit comercial
local.
Amb aquest nou conveni, Vilanova Comerç es compromet a
realitzar diferents actes anuals
com la Fira de Nadal o la Ruta de
la tapa i participarà activament
com a col·laborador en altres actes organitzats per Promoció Econòmica com el Vilashopping o la
Fira del Camí Ral. En el marc del
mateix conveni es portaran a terme diferents campanyes de promoció i dinamització del comerç
local com la Fira de la Primavera,
l’aparador al carrer o Vestim el
Nadal i altres que puguin fer en
col·laboració amb altres entitats
locals.
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Capgrossos de Capellades
continua celebrant els 20 anys

CAPELLADES
quests dies Capgrossos de
Capellades continua amb els
actes previstos per celebrar els 20
anys de l’entitat. L’abril ha començat amb l’autobús d’anada i tornada al monestir de Montserrat per
beneir les seves 24 figures. A l’acte
s’hi van sumar molts capelladins,
entre ells el regidor de Cultura,
Àngel Soteras, qui en representació del consistori, va felicitar l’entitat per la seva tasca continuada
portant el nom de Capellades per
tot arreu.
Just la setmana passada es va
tornar a viure un altre capítol de la
celebració, en aquest cas a l’escola
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Marquès de la Pobla. Aquest trimestre, els alumnes de cicle mitjà
i superior han estat elaborant un
capgròs cadascun, que es van presentar dins els actes de la setmana
cultural del centre, a totes les famílies. Els capgrossos de Capellades van ser presents en aquest acte, donant suport als nous caps. A
aquests capgrossos caldrà sumar-hi
els que s’estan preparant des dels
cursos dels més petits i també els
de l’escola Mare del Diví Pastor.
Així, el 18 de juny es farà una cercavila per Capellades amb totes les
imatges de totes les escoles i de les
entitats.

L’Ajuntament instal·la una
minideixalleria

LA POBLA DE CLARAMUNT
’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt ha instal·lat una
minideixalleria per als petits residus sòlids. El nou servei està ubicat
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a la plaça de l’Ajuntament i s’ofereix a través de l’empresa Blipvert.
La minideixalleria té set boques en què els ciutadans poden
dipositar diferents tipus de residus.
S’hi poden llençar: CD/DVD, cartutxos d’impressora, aparells elèctrics
i electrònics, piles i acumuladors
i bombetes de baix consum i led.
Amb aquest servei el Consistori
poblatà fa una nova aposta per
fomentar i facilitar el reciclatge
entre els ciutadans i dona compliment als convenis als quals es va
adherir de l’Oficina de Gestió de
Residus d’Aparells Elèctrics (OFIRAEE) i de l’Oficina de Gestió de
les Piles i els Acumuladors Elèctrics
(OFIPILES).

Com preparar una inspecció de treball en
matèria de PRL

VILANOVA DEL CAMÍ
IMEC Anoia ha organitzat al
Centre d’Innovació Anoia un
taller pràctic per preparar una inspecció de treball en matèria de
Prevenció de Riscos Laborals, PRL.
El curs, on hi ha participat part
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una vintena de persones, s’ha fet
amb el suport de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí i Mútua Universal.
Màrius Martí, responsable de
Prevenció de Riscos Laborals de PIMEC va fer la presentació del taller

mentre que la part teòrica va anar
a càrrec de Josep M. Bosch Causadias, enginyer industrial i tècnic de
PRL de Mútua Universal.
Bosch va definir les obligacions de les parts que intervenen
en la Prevenció de Riscos Laborals,
les responsabilitats administratives, penals i civils en funció de les
obligacions específiques de cada
individu i també va parlar de responsabilitats solidàries.
La jornada que anava destinada a empresaris, assessors laborals,
responsables de RRHH, tècnics de
prevenció, treballadors assignats i
delegats de prevenció s’ha tancat
parlant d’accidents laborals i de
les actuacions de la Inspecció de
Treball.

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

Exp. Núm.: SE/2017012

ANUNCI
De l’Ajuntament de Vilanova del Camí referent a una licitació
Per resolució de l’alcaldia de data 30 de març de 2017, es va
aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que
regiran el contracte del servei de monitoratge, coordinació i
dinamització del casal d’estiu.
Simultàniament s’acordà procedir a l’obertura del procediment
d’adjudicació de l’esmentat contracte, d’acord amb el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
La documentació relativa a la licitació es pot consultar en el
perfil de contractant de l’Ajuntament de Vilanova del Camí (www.
vilanovadelcami.cat), o a les dependències municipals en horari
d’oficina.
Vilanova del Camí, 7 d’abril de 2017
L’Alcaldessa
Noemí Trucharte Cervera

PROGRAMACIÓ
CANAL TARONJA
ANOIA
DIJOUS

DILLUNS
20.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
20.15 - Targeta Taronja. Anàlisi de l’actualitat esportiva d’Igualada i l’Anoia.
21.00 - En imatges. Reportatges dels actes culturals més destacats de la
comarca.
22.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
22.15 - Targeta Taronja. Anàlisi de l’actualitat esportiva d’Igualada i l’Anoia.
23.00 - En imatges. Reportatges dels actes culturals més destacats de la
comarca.
A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre hores fins l’endemà
al vespre.

DIMARTS
20.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
20.15 - La Plaça. Entrevistes a persones rellevants d’Igualada i l’Anoia.
21.00 - Batecs de Piera. Repàs a l’actualitat cultural de Piera (Piera TV).
21.45 - Montbui Actiu. Repàs a l’actualitat cultural de Montbui.
22.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
22.15 - La Plaça. Entrevistes a persones rellevants d’Igualada i l’Anoia.
23.00 - Batecs de Piera. Repàs a l’actualitat cultural de Piera (Piera TV).
23.45 - Montbui Actiu. Repàs a l’actualitat cultural de Montbui.
A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre hores fins l’endemà
al vespre.

DIMECRES
20.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
20.15 - El Termòmetre. Debats d’actualitat local i comarcal.
(Un cop al mes: Anem per feina. Debats empresarials.)
21.00 - Joves Talents. Entrevistes als joves d’Igualada i l’Anoia que destaquen.
21.15 - El gust de l’Anoia. Descobriment dels productes gastronòmics de la
comarca. / La meva Anoia. Persones de la comarca ens ensenyen els
seus paisatges preferits.
22.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
22.15 - El Termòmetre. Debats d’actualitat local i comarcal.
(Un cop al mes: Anem per feina. Debats empresarials.)
23.00 - Joves Talents. Entrevistes als joves d’Igualada i l’Anoia que destaquen.
23.15 - El gust de l’Anoia. Descobriment dels productes gastronòmics de la
comarca. / La meva Anoia. Persones de la comarca ens ensenyen els
seus paisatges preferits.
A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre hores fins l’endemà
al vespre.

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

20.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
20.15 - El gust de l’Anoia. Descobriment dels productes gastronòmics de la
comarca. / La meva Anoia. Persones de la comarca ens ensenyen els
seus paisatges preferits.
20.45 - Montbui Actiu. Repàs a l’actualitat cultural de Montbui.
21.00 - La Plaça.
Plaça. Entrevistes a persones rellevants d’Igualada i l’Anoia.
22.00 - Info Taronja. Totes les notícies d’Igualada i l’Anoia.
22.15 - El gust de l’Anoia. Descobriment dels productes gastronòmics de la
comarca. / La meva Anoia. Persones de la comarca ens ensenyen els
seus paisatges preferits.
22.45 - Montbui Actiu. Repàs a l’actualitat cultural de Montbui.
23.00 - La Plaça. Entrevistes a persones rellevants d’Igualada i l’Anoia.
A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre hores fins l’endemà
al vespre.

DIVENDRES
20.00 - Info Taronja. Resum setmanal de les notícies d’Igualada i l’Anoia.
20.45 - Batecs de Piera. Repàs a l’actualitat cultural de Piera (Piera TV).
21.30 - Joves Talents. Entrevistes als joves d’Igualada i l’Anoia que destaquen.
21.45 - En imatges. Reportatges dels actes culturals més destacats de la
comarca.
22.00 - Info Taronja. Resum setmanal de les notícies d’Igualada i l’Anoia.
22.45 - Batecs de Piera. Repàs a l’actualitat cultural de Piera (Piera TV).
23.30 - Joves Talents. Entrevistes als joves d’Igualada i l’Anoia que destaquen.
23.45 - En imatges. Reportatges dels actes culturals més destacats de la
comarca.
A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre hores fins l’endemà
al matí.

DISSABTE
10.00 - Info Taronja. Resum setmanal de les notícies d’Igualada i l’Anoia.
10.45 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL des d’un municipi de Catalunya.
18.00 - Repeticions.
20.00 - Info Taronja. Resum setmanal de les notícies d’Igualada i l’Anoia.
20.45 - Targeta Taronja. Anàlisi de l’actualitat esportiva d’Igualada i l’Anoia.
21.30 - El gust de l’Anoia. Descobriment dels productes gastronòmics de la
comarca. / La meva Anoia. Persones de la comarca ens ensenyen els
seus paisatges preferits.
22.00 - La Plaça. Entrevistes a persones rellevants d’Igualada i l’Anoia.
22.45 - Info Taronja. Resum setmanal de les notícies d’Igualada i l’Anoia.
23.30 - El Termòmetre. Debats d’actualitat local i comarcal.
(Un cop al mes: Anem per feina. Debats empresarials.)
00.15 - Joves Talents. Entrevistes als joves d’Igualada i l’Anoia que destaquen.
00.30 - En imatges. Reportatges dels actes culturals més destacats de la
comarca.
00.45 - Montbui Actiu. Repàs a l’actualitat cultural de Montbui.

DIUMENGE
11.00 - Missa de Montserrat. Emissió, en directe, de la missa de l’Abadia.
12.30 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL des d’un municipi de Catalunya.
18.00 - Hoquei en joc. Transmissió, en directe, dels partits de l’OK Lliga.
20.00 - Info Taronja. Resum setmanal de les notícies d’Igualada i l’Anoia.
20.45 - Targeta Taronja. Anàlisi de l’actualitat esportiva d’Igualada i l’Anoia.
21.30 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia.
22.00 - La Plaça. Entrevistes a persones rellevants d’Igualada i l’Anoia.
22.45 - Info Taronja. Resum setmanal de les notícies d’Igualada i l’Anoia.
23.30 - El Termòmetre. Debats d’actualitat local i comarcal.
(Un cop al mes: Anem per feina. Debats empresarials.)
00.15 - Joves Talents. Entrevistes als joves d’Igualada i l’Anoia que destaquen.
00.30 - En imatges. Reportatges dels actes culturals més destacats de la
comarca.
00.45 - Montbui Actiu. Repàs a l’actualitat cultural de Montbui.

