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Pels 10 anys de 
L’ENLLAÇ, festa 
grossa. No hi pots 
faltar

Pàg. 25

La Botiga al carrer 
i a Sant Agustí 
MenjaSA, dissabte a 
Igualada

Pàg. 27

A Masquefa nova 
edició de Fira Futur

Pàg. 22

S’ha presentat la 
imatge gràfi ca de la 
Mostra

Pàg. 24

Dos igualadins al 
Mercat de les Flors

Pàg. 28

Diego Paqué 
presenta el seu nou 
treball “Menorca 
Paquérerla”

Pàg. 23

Al Teatre de 
l’Aurora, “El meu 
germà Pol”

Pàg. 23

Continua el Festival 
internacional 
d’orgue amb Hervé 
Desarbre

Pàg. 26

Recital líric de cant i 
piano als Hostalets 
de Pierola

Pàg. 22

Cursa popular a 
Vilanova del Camí

Pàg. 38

Carnaval! La festa és al carrer

La comarca té ganes de gresca, i és que només cal veure com les nostres pàgines van plenes de festes de carnaval, participades abastament tant per 
petits com grans. Igualada va fer sortir al carrer milers de ciutadans, per presenciar una rua molt trempada, i aquest cap de setmana molts són els 

pobles que li prenen el relleu.   Pàgs. 18 a 21

Dona, encara pots 
celebrar el teu dia

Enrere queda el dia 8 de març, Dia internacional de les dones, però la 
celebració dels actes programats a la Conca continua endavant fins a 

finals de mes. D’entre les propostes que ja s’han celebrat s’ha comptat 
amb la presència de Marina Geli i de Montserrat Tura, s’ha visitat Pujalt, 
també es té guanyadora del Concurs de poesia i encara es pot participar 
al concurs de fotografia... L’agenda és llarga.   Pàgs. 15 a 17

Història i modernitat es 
donen la mà a la Festa de 
la Caldera

Montmaneu manté viva l’antiga tradició d’oferir un plat calent al 
viatger, i actualment ho fa amb la celebració de la Festa de la Calde-

ra, una de les més vistoses i característiques de la Catalunya rural. Un any 
més el poble ha rebut milers de visitants que han fet gran l’homenatge al 
mediàtic cuiner, Santi Santamaria, recentment traspassat.   Pàg. 20
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FARMÀCIES DE TORN

SANTORAL
Avui dijous dia 10: St. Gai. St. Melitó. St. Macari. St. 

Simplici. St. Caius. Dia 11: St. Eulogi. St. Sofroni. Sta. Àu-
rea (Òria) de Villavelayo. Dia 12: Sta. Fina. St. Innocenci 
I. St. Bernat. St. Teòfanes. Dia 13: Sts. Roderic i Salo-
mó. Sts. Macedoni i Patrícia. Dia 14: Sta. Matilde. Sta. 
Florentina. St. Afrodisi. St. Arnal. Dia 15: Sta. Madrona. 
Sta. Lluïsa de Marillac. St. Ramon de Fitero. Dia 16. Sts. 
Agapit i Heribert. St. Hilari. Dia 17: St. Patrici. St. Josep 
d’Arimatea. Sta. Gertrudis de Brabant.

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

Avui dijous, dia 10: Pagès, Pau Muntades, 54. 
Dia 11: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 12: MR Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 13: Miserachs, Rbla. Nova, 1 (9-22 h) i Juvé, Av. 
Montserrat, 27 (22-9 h).
Dia 14: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 15: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 16: Secanell, Òdena, 84.
Dia 17: Miserachs, Rbla. Nova, 1.



“Volem seguir aquest viatge de transformació d’Igualada”
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Nova junta de PxC Anoia
Dissabte passat es va reunir 

l’assemblea general de PxC 
Anoia per donar formalitat a la 
nova junta comarcal, que tindrà 
a quinze persones. Com a dele-
gat comarcal es ratifica a Robert 
Hernando, com a subdelegats 
José Llacunes de Santa Margarida 
de Montbui i Dolors Tomba de 
Piera, com a secretari Sergi Bal-
cells de Vilanova del Camí, i com a 
vocals Marcel Dot i Antoni Sala de 
Calaf, Pedro Iglesias de Masquefa, 
Joan Mena d’Hostalets de Pierola, 
Vanessa Segura de Vilanova del 
Camí i els igualadins Xavi Perera, 
Jordi Rodríguez, Margarita Justo, 
Eduard Mur, Cristina Medina i Sil-
via Gómez.

En l’assemblea es va donar tam-
bé el vistiplau al programa presen-

tat per la junta per al comerç de la 
comarca i que consta de deu punts 
bàsics, que són els següents.

1.- Obligar als comerços regen-
tats per immigrants a complir les 
lleis, com les compleixen els nostres 
comerços tradicionals.

2.- Exigir el compliment d’hora-
ris de tancament nocturn i de dies 
festius, aplicant sancions adminis-
tratives.

3.- Revisions periòdiques per 
comprovar que els productes que es 
venen compleixin amb les normati-
ves vigents i de qualitat.

4.- Demanarem inspeccions 
fiscals periòdiques perquè amb la 
cotització d’un sol autònom, no tre-
ballin tota la família des de menors 
fins a ancians, que ni cotitzen a la 
seguretat social ni paguen impostos 

i la majoria es troben en situació 
il·legal.

5.- Control exhaustiu dels nego-
cis regentats per immigrants, només 
obrir les seves portes, ja que molts 
no demanen llicència per realitzar 
les obres, ni llicència d’obertura. Al 
no tenir llicències, els seus negocis 
no consten en les juntes municipals 
i per això no són controlats.

6.- Exigirem inspeccions per 
part de l’Agència tributària, de les 
finances dels immigrants que obren 
negocis, normalment paguen en 
efectiu, sense avals ni garanties.

7.- Controls dels epígrafs d’IAE 
dels quals estan donats d’alta, per-
què no ens puguem trobar negocis 
que t’estiguin venent un mòbil i 
t’estiguin servint un döner-Kebab. 

8.- Reduirem al 50% els primers 
5 anys els impostos municipals als 
emprenedors de casa que obrin un 
nou negoci. No a la competència 
deslleial.

9.- Baixarem al 50% la taxa 
de terrasses dels bars i restaurants 
d’Igualada per compensar les pèr-
dues de la nova Llei Antitabac.

10.- Crearem una guia comerci-
al municipal de comerços de casa. 
Apareixeran en la mateixa per or-
dre de data de fundació.

IPV-VV renova com a candidat a 
Juan Manuel Cividanes Alonso
A l’assemblea del dissabte 5 de 

març, els militants i companys 
d’IPV-Veïns amb Veu van renovar 
com a candidat a l’alcaldia a Juan 
Manuel Cividanes Alonso, en les 
eleccions municipals del 22 de 
maig.

L’actual cap de l’oposició de 
l’ajuntament de Vilanova del Camí 
va ser escollit per unanimitat en 
llistes obertes. La mateixa fórmula 
de llistes obertes ha estat utilitza-
da per renovar i escollir comple-
tament totes i cadascuna de les 
posicions de la llista. Aquesta és la 
fórmula més oberta i democràtica, 
que considerem s’hauria d’utilitzar 
en unes eleccions municipals.

Juan Manuel Cividanes té una 
amplia experiència al capdavant 
de l’oposició durant 20 anys, així 
com un bon coneixement muni-
cipal, ja que també és enginyer 
municipal a Calaf des de fa més de 

15 anys. Creiem que un bon grup 
de gent jove i formada són un aval 
per renovar la política vilanovina 
per sobre d’altres ofertes que te-
nen una vida efímera i interessos 
particulars, ja que la resta de grups 
al dia següent de les votacions es 
desinflen i no fan res.

IPV-VV ha lluitat sempre per 
davant d’interessos particulars; la 
mostra són en aquesta legislatu-
ra temes com l’IBI denunciat per 
aquest grup per aconseguir rebai-

xar-lo i les negociacions per conge-
lar els impostos de Vilanova, que 
són els més elevats de la comarca 
(escombraries, vehicles, guals), in-
formant regularment mitjançant 
el seu butlletí al veí de Vilanova, 
durant més de 20 anys. Experiència 
i ganes de treballar són sinònim de 
IPV-VV.

Actualment el grup IPV-VV es-
tà mantenint contactes i entre-
vistes amb les entitats municipals 
i persones del poble per enriquir 
el programa electoral i arribant a 
compromisos, com per exemple: 
millorar les instal.lacions espor-
tives, construcció del centre cívic 
per als joves, construcció de la llar 
d’avis, etc, dintre d’un programa 
de reducció de la despesa i estalvi 
durant els pròxims anys, que ga-
ranteixin la congelació d’impostos 
i rebaixar l’IBI.

IPV-VV

Esquerra-Vilanova del Camí 
vol trencar l’aïllament dels barris de la 
Pau i de la Lluna 
L’estudi per a la integració urba-

na de la línia dels ferrocarrils 
catalans a Igualada i a Vilanova del 
Camí, sotmès a informació pública 
el novembre de 2010, preveia el 
soterrament de les vies tan sols 
entre Igualada i el pont del carrer 
Montserrat de Vilanova del Camí. 

Per a Xavier Bermúdez, porta-
veu municipal i candidat a l’alcal-
dia, “aquesta solució perpetuaria 
l’aïllament dels barris de la Pau i 
de la Lluna de la resta del nucli ur-
bà. A més, l’estudi preveu que per 
sobre de la via hi hagi un passeig 
per a vianants i ciclistes, però no 
per als cotxes: es perdria una nova 
oportunitat per millorar les comu-

nicacions per al trànsit rodat entre 
Vilanova i Igualada”. 

El canvi de govern a la Gene-
ralitat i les conegudes retallades 
pressupostàries han generat en-
cara més incertesa entorn al des-
envolupament del projecte. Per 
aquest motiu, el grup local d’Es-
querra de Vilanova del Camí (mit-
jançant la portaveu del partit al 
Parlament, Anna Simó) ha presen-
tat tres preguntes escrites perquè 
el Govern es posicioni al respecte: 

1.- Quin és el calendari previst 
pel Govern, incloent-hi les diverses 
fases d’execució, per completar el 
projecte d’integració urbana pre-
vist?

2.- Quina dotació econòmica 
tindrà el projecte finalment, i qui-
na reserva pressupostària està pre-
vista plurianualment?

3.- Quines possibilitats de fle-
xibilització de les previsions de 
l’estudi creu el Govern que hi ha 
per tal d’eliminar completament la 
divisió del nucli urbà de Vilanova 
del Camí que representen les vies 
(prolongant la part soterrada de 
800 a 1.600 m) i ampliar els usos 
dels passos superiors al trànsit ro-
dat?

Secció Local d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya - Vilanova 

del Camí

Es presenten els candidats 
i candidates d’ICV de 
la Catalunya Central a 
Igualada

La capital de l’Anoia rebia l’acte 
oficial de presentació dels caps 

de llista de la Catalunya Central. Per 
a l’ocasió, els i les alcaldables van 
comptar amb la presència del secre-
tari general d’ICV, Joan Herrera.

El Museu de la Pell d’Igualada 
i comarcal de l’Anoia acollia la ro-
da de premsa de presentació dels 
/les alcaldables de les principals 
ciutats de la Catalunya Central. En 
el seu discurs, Montserrat Mateu, 
cap de la llista d’Igualada, donava 
la benvinguda i aprofitava l’ocasió 
per explicar la il.lusió i l’optimis-
me amb que el grup d’Igualada 
enfronta les properes eleccions. 
Després de 12 anys de govern amb 
l’Entesa “és el moment de presen-
tar el nostre projecte en solitari 
perquè és l’hora de fer front a la 
situació actual amb una política 
clarament d’esquerres”. 

En el mateix sentit, els candi-
dats de Manresa, Xavier Rubio; de 
Solsona, Jordi Fraixenet i d’Oso-
na, Josep Ma Anglada, en els seus 

respectius parlaments van apel.
lar a la necessitat de polítiques 
d’esquerres per a un territori tre-
mendament afectat per la crisi. 
Des d’ICV vetllaran perquè les po-
lítiques d’austeritat no vinguin de 
la mà de les retallades socials. 

Per la seva banda, el president 
del grup ICV, en el seu discurs va 
encoratjar als seus companys i 
els va mostrar el seu suport. Joan 
Herrera va aprofitar la seva inter-
venció per senyalar la importància 
d’aquestes eleccions, ja que són 
l’oportunitat d’aconseguir un can-
vi de model i va afirmar que “la 
millor manera per afrontar la crisi 
que estan patint les comarques 
de la Catalunya Central és fent un 
tomb cap a l’equerra, promovent 
polítiques socials i evitant les re-
tallades en educació, sanitat i se-
guretat”. En aquest sentit Herrera 
va posar Mateu com a model de 
gestió en educació des de l’àmbit 
local i Conxa Castells en l’àmbit 
del medi ambient.

Montserrat Mateu, 
acompanyada de Joan 
Herrera i Laia Ortiz, 
visiten les “Dones de les 
tardes dels dimecres” 
El secretari general d’ICV Joan 

Herrera i la diputada Laia 
Ortiz visitaren amb l’alcaldable 
Montserrat Mateu les Dones de 
les tardes dels dimecres del Centre 
Cívic de Fàtima. 

La diputada d’ICV-EUiA Laia 
Ortiz, tal i com es va comprome-
tre en la seva darrera visita a les 
Dones de les tardes dels dimecres 
el passat mes d’octubre, va tor-
nar per explicar els resultats de les 
eleccions autonòmiques. Aquest 
cop la diputada, acompanyada 
també de l’alcaldable Montserrat 
Mateu, va desplaçar-se a la comar-

ca de l’Anoia amb el secretari ge-
neral d’ICV Joan Herrera. Els tres 
membres de la coalició van expli-
car la composició final del Parla-
ment, el seu funcionament i les 
polítiques de retallades socials que 
el nou Govern de la Generalitat 
està duent a terme. 

C/ COMARCA, 64 • IGUALADA • TEL. 938 037 797 • MÒBIL 620 213 718
e-mail: informacio@instalacionsigualada.com 

OFERTES EN 
CALDERES DE GAS
Financiació fins a 12 mesos sense interessos

Instal.lador autoritzat

Masip
instal.lacions



5MIRANT ENRERE10 de març de 2011

EIX MOTOR CATALUNYA, S.L.

facebook.com/kiamotorsiberia
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Ple total a l’Ateneu en l’acte de presentació

Artur Mas dóna suport absolut a Marc 
Castells i li garanteix fil directe amb la 
Generalitat
El candidat de CiU es mostra convençut de superar la crisi 
econòmica i recuperar el lideratge que Igualada ha perdut els 
darrers anys

Marc Castells va aconseguir 
omplir de gom a gom el Tea-

tre de l’Ateneu en l’acte de la seva 
presentació com a candidat a l’al-
caldia d’Igualada, cita per a la qual 
va comptar amb l’activa participa-
ció del president de la Generali-
tat, Artur Mas, i amb la destacada 
presència d’exalcaldes i exregidors 
igualadins de Convergència i Unió 
i dels alcaldes anoiencs d’aquesta 
federació.

Després d’un inici espectacular, 
amb cantada d’òpera i una balla-
rina penjada del sostre del teatre, 
l’acte va viure els moments més 
emotius amb la projecció d’un ví-
deo en què la personalitat de Marc 
Castells era valorada per membres 
del seu entorn més íntim i, també, 
per destacades personalitats políti-
ques, com l’expresident Jordi Pujol, 
Marta Ferrusola o l’actual conseller 
Lluís Recoder.

El moment més esperat, però, 
va ser el dels parlaments. El pri-
mer a prendre la paraula va ser 
Artur Mas, que va començar la in-
tervenció destacant que el fet que 
l’acte fos tan multitudinari era un 
bon senyal: “quan l’estadi és ple és 
que hi ha ganes de guanyar”. I va 
ser en aquest mateix sentit que el 
president de la Generalitat va fer 
referència a les ganes de canvi que 
s’intueixen a la ciutat d’Igualada. 
Mas es va congratular que la prin-
cipal preocupació de Marc Castells 
fos combatre la complicada situa-

ció econòmica que pateix la ciutat 
i la comarca i el va encoratjar a 
fer tot el necessari perquè la capi-
tal anoienca recuperés el lideratge 
que ha perdut els darrers anys.

Mas es va mostrar convençut 
que Marc Castells està preparat per 
al repte d’assolir l’alcaldia d’Iguala-
da i, a banda d’oferir-li tot el seu 
suport, va deixar-li clar que té i 
tindrà “fil directe amb el president 
de la Generalitat, sense interme-
diaris per tractar qualsevol tema 
que sigui important o molt impor-
tant per a la ciutat” . Tanmateix, 
Mas també va advertir Castells que 
abans de fer coses noves haurà de 
“pagar els deutes” i li va recoma-
nar que “prengui decisions” i “tiri 
pel dret”, malgrat les crítiques que 
pugui rebre.

Per la seva banda, Marc Castells 
va voler ressaltar l’orgull que sem-
pre ha sentit per formar part del 
projecte polític de CiU, fet que va 
contraposar amb d’altres candidats 
que aposten per diluir o dissimular 
els vincles amb el seu partit. El més 
destacat, però, del seu discurs va 
ser la seva determinació a supe-
rar la mala situació econòmica i va 

apuntar algun dels elements amb 
què pretén aconseguir-ho, com ara 
el fet de convertir Igualada en la 
ciutat de Catalunya on sigui més 
fàcil crear una empresa, seguint 
el concepte de business friendly, i 
revitalitzar el polígon industrial de 
les Comes a partir de la creació de 
petites empreses i de la complicitat 
amb el caràcter emprenedor de la 
ciutat.

Castells va advertir que “el 
nostre adversari és dur, és compli-
cat, té molta força i fa temps que 
hi és. Perquè el nostre adversari 
és la crisi econòmica”. Per això va 
voler donar especial importància a 
l’aliança que Mas acabava de fer 
evident entre el govern municipal 
i el govern de la Generalitat per 
aconseguir que tingui més presèn-
cia i visibilitat en el mapa polític i 
econòmic de Catalunya.

Durant la seva intervenció, Cas-
tells va apostar també per la trans-
parència en la gestió administrati-
va i per de governar la ciutat pen-
sant en tota la comarca. En aquest 
sentit, va dir, cal establir vincles i 
“no viure d’esquenes a 80.000 per-
sones que ens envolten”.

Igualada es va convertir, doncs, 
en una de les deu úniques ciutats 
de Catalunya on el president de la 
Generalitat serà present per donar 
suport als candidats convergents 
en aquestes properes eleccions 
municipals, fet que referma el mis-
satge d’unitat i de fortalesa que 
la massiva presència de públic va 
donar a un acte que es va cloure 
amb el cant de l’himne nacional 
de Catalunya amb el més destacats 
membres de Convergència  i Unió 
dalt de l’escenari.

Dinar d’alcaldesses, 
alcaldes i caps de llista 
2007-2011 de CiU a l’Anoia

El grup de CiU a la Diputació 
de Barcelona va fer una troba-

da a la comarca de l’Anoia, amb 
la majoria d’alcaldes/ses i caps de 
llista actuals, per tal de canviar 
impressions de la situació en que 
Catalunya es troba, però en espe-
cial de l’Anoia.

És una trobada més de les 
que ja s’anaven fent, però que en 
aquest cas té una important relle-
vància, doncs CiU va guanyar les 
eleccions al Parlament i governa a 
la Generalitat.

El dinar va tenir lloc a la Torre 
de Claramunt, destacant la presèn-
cia del president del grup de CiU 
a la Diputació, Joan Carles Garcia; 
el portaveu de CiU a la Diputació, 
Jaume Ciurana, així com la dipu-
tada de CiU al Parlament Maria 
Senserrich, el president de la Fe-
deració Catalunya Central de CDC, 
Jordi Moltó, acompanyats dels pre-
sidents de CDC i UDC, Jaume Guixà 
i Xavier Boquete, respectivament, 
i també el vicepresident de CDC 
Jordi Torra, comptant amb la pre-
sència del cap de llista per Iguala-
da Marc Castells, actual president 
del Consell Comarcal, fent d’amfi-

trió l’alcalde de la Torre, Jaume Ri-
ba. No cal dir que una llista llarga 
de la resta d’assistents, tots impli-
cats en treballar per l’Anoia des de 
cada ajuntament.

El president del grup de CiU 
a la Diputació va parlar de la sa-
tisfacció que dóna retrobar-se 
després de guanyar el govern de 
la Generalitat, i que aquesta ve-
gada a l’Anoia tornem a tenir di-
putada al Parlament. També va 
ressaltar que, per primera vegada 
a la història, CiU té possibilitats 
reals de governar la Diputació i, 
en part, això dependrà de l’Anoia. 
Uns bons resultats a la comarca a 
les properes eleccions municipals 
pot donar un diputat provincial a 
CiU, després d’anys de no tenir-lo, 
i això pot fer decantar cap a CiU 
la governabilitat de la Diputació. 
En Joan Carles Garcia va animar 
els presents a treballar de valent 
per aconseguir aquests bons resul-
tats, per fer real un canvi en tots 
els àmbits a Catalunya, malgrat la 
situació econòmica en la que ens 
trobem, però que entre tots po-
drem redreçar.

CiU - Anoia 

D’esquerra a dreta: Joan Carles Garcia, Maria Senserrich, Jaume Ciurana, Marc 
Castells, Jordi Moltó, Jaume Riba, Jaume Guixà i Xavier Boquete.

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

Prepara’t i ho aconseguiràs. 
Llarga experiència, classes a Igualada.
Informa’t als tels. 938034882 i 627474065
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Aymamí denuncia que 
Artur Mas no parli de cap 
projecte i menystingui 
l’ajuntament en la seva 
primera visita com a 
president
L’alcalde d’Igualada, Jordi Ayma-

mí, ha qualificat la visita de 
dilluns d’Artur Mas a Igualada de 
“mal principi” en les relacions de 
la ciutat amb el president de la 
Generalitat.

En aquest sentit, Aymamí, ha 
explicat que Mas va deixar perdre 
una bona oportunitat per fer con-
tactes amb l’Ajuntament i recollir 
les demandes de la ciutat i dels 
sectors socioeconòmics.

L’alcalde ha explicat que tro-
ba “inadequat i sectari” que en 
la primera visita com a president, 
Mas prioritzés la seva participació 
en un acte electoral i no volgués 
escoltar les institucions i entitats 
del territori, com si que feien els 
altres presidents de la Generalitat 
encara que vinguessin per actes 
de partit.

D’altra banda, Jordi Ayma-
mí ha quedat sorprès pel fet que 
durant el seu discurs a Igualada, 
Artur Mas, no fes cap menció als 
projectes que la ciutat i la comar-
ca reclamen com l’Eix Ferroviari 
Transversal, l’Aeroport corporatiu 
o el retorn de l’Escola d’Inferme-
ria. Aymamí assegura que el silenci 

de Mas en aquests temes represen-
ta una clara “falta de compromís i 
de rumb”.

L’alcalde també ha lamentat 
que Artur Mas prometi “fil direc-
te” amb Igualada només si guanya 
CiU: “al meu entendre, és necessari 
que tots els alcaldes de les capitals 
de comarca tinguin línia directe 
amb presidència, siguin del partit 
que siguin”, ha dit.

Davant el fet que Artur Mas 
només participi en la presenta-
ció de 10 candidats de CiU a tot 
Catalunya i que inclogui Iguala-
da en aquesta llista, Aymamí s’ha 
mostrat molt satisfet perquè con-
sidera que això vol dir que Mas el 
valora i el veu com un “adversari 
molt potent”.

Igualada recupera el 
mercat a “la plaça”
El mercat dels pagesos i de ven-

da ambulant que els dissabte 
al matí ocupen la primera planta 
de l’aparcament, al Mercat de la 
Masuca, sortiran al carrer a partir 
del dia 19.

Amb aquest canvi, es vol fer 
un mercat més atractiu i que porti 
més compradors, oferint així una 
major oportunitat de negoci a tots 
els venedors; són moltes les ciutats 
catalanes que tenen aquest format 
de mercat a l’aire lliure, i tenen 
molta concurrència de visitants. 

L’espai que fins ara ocupaven 
els pagesos i paradistes de venda 

ambulant es considerava poc adi-
ent, per  tant s’ha pres aquesta 
mesura d’acord amb la junta de 
concessionaris del Mercat i també 
la majoria de paradistes dels dis-
sabtes al matí. Recordem que el 
Mercat de la Masuca està pendent 
d’una àmplia remodelació, tot i 
que no hi ha cap calendari pre-
vist; aquesta reforma inclou també 
l’aparcament soterrat.

Així a partir del dia dissabte 
dia dinou, les parades s’ubicaran a 
la plaça de La Masuca.

ICS Anoia promociona la utilització del 
Document de Voluntats Anticipades o 
testament vital
El personal de l’atenció primària 

de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) a l’Anoia s’ha implicat acti-
vament en la promoció i difusió 
del Document de Voluntats Antici-
pades o testament vital, un docu-
ment en què la persona fa constar 
quin tipus d’atenció mèdica desit-
jaria o no rebre al final de la seva 
vida en cas de trobar-se en una 
situació d’incapacitat per prendre 
decisions i comunicar-se. Durant 
el 2010, a l’Anoia es van tramitar 
52 documents a través dels centres 
de l’ICS.

Qualsevol persona major 
d’edat i en plenes facultats pot 
realitzar un Document de Volun-
tats Anticipades, i és convenient 
que ho faci per escrit, datat i sig-
nat a mà i formalitzat legalment. 
Des dels centres d’atenció primària 
s’ofereix assessorament en fer-lo 
i es tramita la seva inclusió al Re-
gistre Central de Voluntats Antici-
pades del departament de Salut. 
En aquesta tasca s’impliquen tant 
els metges com les infermeres i 
els professionals del treball soci-

al i d’administració dels CAP, que 
s’encarreguen d’assegurar que 
s’entengui el document, ofereixen 
assessorament en el procés d’ela-
boració i s’ocupen de tots els trà-
mits burocràtics per tal que aquest 
quedi registrat i estigui a l’abast 
de tots els professionals mèdics. 
Per tal de formar-los en aquest 
àmbit, el Servei d’Atenció Primà-
ria de l’Anoia va organitzar l’any 
passat 18 sessions que van ser se-
guides per un 94% del col.lectiu 
sanitari.

El Document de Voluntats 
Anticipades facilita les decisions 
dels professionals de la salut ja 
que els permet conèixer fins l’úl-
tim moment la voluntat de la per-
sona i actuar en conseqüència, i 
amb molta més seguretat. A més, 
aquesta pot nomenar un represen-
tant per tal que faci d’interlocutor 
amb l’equip sanitari, alliberant a 
la resta de familiars d’aquesta res-
ponsabilitat.

Conveni entre l’Ajuntament vilanoví 
i GEDEN per col.laborar en temes 
mediambientals 
Ahir dimecres, l’Ajuntament de 

Vilanova del Camí i el Grup 
d’Estudi i Difusió de l’Entorn Natu-
ral (GEDEN), entitat sense ànim de 
lucre, van signar un conveni de col.
laboració amb l’objectiu de rea-
litzar diverses actuacions de tipus 
mediambientals.

Donat l’interès de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí en el 
seguiment i control de caixes niu 
col.locades al terme municipal 
amb l’objectiu d’afavorir la nidifi-
cació de diferents aus dins del mu-
nicipi i també davant la voluntat 
de difondre l’estudi dels amfibis i 
rèptils del mateix àmbit territori-

al, s’ha convingut amb GEDEN la 
prestació d’un seguit de serveis.

D’una banda, GEDEN es com-
promet a fer el seguiment de les 
58 caixes niu per veure l’evolució 
dels exemplars i la seva reproduc-
ció a Vilanova del Camí.

L’entitat també es compromet 
a participar en les activitats que 
l’Ajuntament porti a terme a les 
escoles en el marc del programa 
“Coneix el teu riu” fent tallers a 
alumnes de primària, així com ela-
borar un CD interactiu sobre els 
amfibis i rèptils de Vilanova del 
Camí per la seva difusió a les esco-
les i entre persones interessades. 

GEDEN també ampliarà l’estudi 
d’ocells del terme municipal i farà 
un seguiment del visó americà i 
de la tortuga de Florida per tal de 
retirar el màxim d’exemplars. 

En el conveni GEDEN també es 
compromet a organitzar una plan-
tada popular a la zona del Parc 
Fluvial. Per la seva banda, l’ajun-
tament atorga un import total de 
2.200 euros per fer tots els pro-
jectes, amb càrrec a la partida de 
despeses corresponent a “Estudis 
i treballs tècnics” del pressupost 
d’aquest any 2011.

Assemblea de delegats i delegades de 
CCOO de l’Anoia
El sindicat de CCOO de l’Ano-

ia va commemorar el dia 8 
de març amb una assemblea de 
delegats i delegades amb el lema 
“Davant la crisi les dones som la 
clau”.

En aquesta assemblea van in-
tervenir Amelia Vega, responsable 
de la dona de CCOO de l’Anoia; 
Severiano Durán, secretari gene-
ral de CCOO de l’Anoia, i Aurora 
Huerga, secretària de Polítiques 
Socials i Territorials de CCOO de 
l’Anoia. En la seva intervenció, Au-
rora Huerga va posar de manifest 
la preocupació del Sindicat en la 
repercussió que tindran les reta-
llades de les polítiques socials, ja 
que d’una banda es veu afectat 
un sector laboral marcadament 
feminitzat, i de l’altra, la pèrdua 
de poder adquisitiu repercuteix 
amb més càrrega de treball per a 
les dones.

Severiano Durán va explicar la 
campanya que està duent a terme 

el sindicat contra les retallades a la 
sanitat publica i que durant tota 
la setmana del 7 a l’11 de març, 
de les 10 a les 12 h, es repartiran 
octavetes a les portes de l’hospital 
d’Igualada per explicar les conse-
qüències que poden tenir aquestes 
retallades en els serveis als usuaris, 

sense oblidar que aquestes mesu-
res afectaran directament en les 
condicions laborals dels treballa-
dors del sector, que ja han patit la 
retallada en el seu sou. 

Unió Comarcal de CCOO de 
l’Anoia



BANQUETS DE NOCES
✸  5 salons diferents, amb excel.lents vistes panoràmiques.
✸ Cerimònia civil al jardí de l’hotel.
✸ Aperitiu a les terrasses del jardí.
✸ Prova gratuïta dels menús.
✸  Varietat de menús i preus adaptables a les seves necessitats.
✸  No suplements a les noces petites i mitjanes.
✸  Fi del banquet a la sala de festes de l’hotel.
✸  Sopar, habitació amb jacuzzi i esmorzar gratuït per als nuvis.
✸  Facilitat d’allotjament per als convidats.

Informa’t de totes les possibilitats 
per a les teves celebracions: Comunions, batejos, 

aniversaris, amics, empresa...

ESPECIAL BODES HIVERN / PRIMAVERA 
Menús amb tot inclòs a 5555 Euros

Informa’t

HOTEL BRUC: Autovia A2 – Barcelona-Lleida, Km. 570 – Sortida Montserrat-Manresa – 08294 El Bruc
Tel. 93 771 00 36 – 93 771 02 51 – 93 771 00 61 – fax 93 771 00 86 – hotel@hotel-bruc.com – www.hotel-bruc.com
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Igualada renova la plaça dels Set Camins
De moment s’han tallat els pins perquè és una espècie que provoca problemes al paviment i 
les clavegueres de les ciutats, i és perillosa quan hi ha nevades o ventades

Fa uns dies que han començat 
les obres de reforma de la plaça 

dels Set Camins d’Igualada, a la 
cruïlla de les avingudes del Doc-
tor Pasteur i Balmes. L’espai s’està 
renovant perquè pugui ser més 
utilitzat, per això es canviarà el 
mobiliari urbà, s’hi instal·laran jocs 
infantils i es canviarà l’arbrat per 
plantar-n’hi un altre que sigui més 
adequat per la zona urbana on es 
troba i que no malmeti el pavi-
ment, com passava fins ara amb 
els pins que hi havia. A més, el 
pi és una espècie que els experts 
recomanen evitar plantar dins de 
les ciutats perquè embussen les 
clavegueres i perquè són arbres 
insegurs quan hi ha condicions cli-
matològiques adverses com neva-
des o fortes ventades.

A la plaça dels Set Camins 
també s’anivellarà una de les 
parts eliminant un parterre que 
en aquests moments hi ha, el que 
permetrà augmentar la zona d’es-
tada per a tots els veïns i veïnes 
que en facin ús.

El projecte conservarà la petita 
muntanya de roques que hi ha, 
ja que és un element simbòlic de 
la plaça, i també els fanals que va 
dissenyar un arquitecte igualadí i 
que daten dels anys 70, tot i que 
es revisarà el seu funcionament 
i s’hi posaran bombetes eficients 
energèticament.

El regidor d’obres, Xavier Fi-
gueres, ha explicat que aquesta in-
tervenció era “del tot necessària” 
perquè la plaça es trobava força 
degradada i era poc utilitzada. 

Està previst que les obres acabin 
abans de l’estiu.

Estan apunt d’acabar 
les obres de la Plaça 
del Sant Crist

Una altra de les places que 
quedaran renovades els propers 
dies és la plaça del Barri del Sant 
Crist, on ja s’han instal·lat nous 
jocs infantils després de treballar 
en la renovació del paviment de la 

zona de jocs. L’objectiu era fer una 
neteja de cara a la plaça i dotar-la 
de nou mobiliari pels més petits.

D’altra banda, cal recordar que 
segueixen en marxa les obres del 
Parc 11 de setembre, del Parc accés 
est al Barri de Montserrat, del Parc 
de l’avinguda dels Països Catalans 
davant del centre comercial Car-
refour i també els treballs al camp 
de futbol del Parc del Xipreret.

us convida a la presentació a Igualada de l’edició en català del seu diari

Dijous 10 de març a les 20.30 h al Teatre Municipal l’Ateneu

L’acte estarà presidit per l’alcalde Jordi Aymamí i 
comptarà amb les intervencions 

del subdirector de La Vanguardia Miquel Molina, el cap d’edició Magí Camps, 
el periodista Rafael Jorba i l’escriptor Quim Monzó.

Esperem comptar amb la vostra presència.
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Acabades diverses obres d’arranjament 
a Veciana
En un municipi com el de 

Veciana, on la població es troba 
distribuïda en cinc nuclis i multitud 
de masies, és molt important el 
constant manteniment dels camins 
rurals per tenir el terme ben comu-
nicat i millorar així el dia a dia dels 
veïns i veïnes que hi viuen.

És per aquest motiu que, fa 
unes setmanes, l’ajuntament va 
donar per finalitzat un dels projec-
tes que tenia previst per aquesta 
legislatura, i que no és altre que 
l’arranjament de camins a les ma-

sies. Aquesa obra ha tingut un 
cost de 53.657,90 euros, els quals 
han estat finançats per la Genera-
litat de Catalunya dins del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PU-
OSC) i per aquest ajuntament. 

D’altra banda, fa uns dies que 
es van donar per acabades les 
obres d’arranjament del camí de 
Montfalcó el Gros, el qual enlla-
ça aquest nucli vecianenc amb la 
carretera BV-1001, de Calaf a Sant 
Guim de Freixenet.

Aquest camí, que es va asfaltar 

als anys noranta, s’havia anat de-
teriorant degut al pas del temps i 
al trànsit de vehicles que l’utilitzen 
diàriament, trobant-se en els dar-
rers anys en un estat força dolent. 
És per aquest motiu que l’ajun-
tament, amb l’ajuda econòmica 
de la Diputació de Barcelona, ha 
arranjat durant les darreres setma-
nes l’últim tram del camí, que era 
el que es trobava en pitjor estat. La 
millora ha consistit en demolir l’as-
falt vell i refer la capa de rodadura 
aplicant un gruix de quitrà calent. 

La Pobla de Claramunt inaugura un 
Consultori funcional, ampli i molt ben 
equipat
La Pobla de Claramunt va inau-

gurar dissabte passat el nou 
Consultori Local, que ha suposat 
una inversió de 260.096,59 euros. 
L’acte inaugural va anar a càrrec 
de l’alcalde, Santi Broch, i de la 
regidora de Sanitat, Carme Far-
rés, i va comptar amb l’assistèn-
cia dels diputats al Parlament de 
Catalunya, Maria Senserrich i Pere 
Calbó, a més d’un gran nombre de 
poblatans.

Durant el parlament, Santi 
Broch va dir que el nou equipa-
ment, amb una superfície de 248 
m2, “significa un pas endavant per 
al desenvolupament sanitari i soci-
al del municipi i suposa ampliar la 
cobertura de salut dels nostres ciu-
tadans i ciutadanes. La instal•lació 
que hi havia fins ara havia quedat 
petita i no podia donar resposta a 
les necessitats sanitàries del muni-
cipi”. L’alcalde va assegurar que la 
nova instal.lació “era un dels pro-
jectes estrella d’aquest mandat. En 
el programa electoral de CiU vam 
dir que ampliaríem el consultori 
mèdic i no l’hem ampliat, l’hem 
fet nou. Per tant, hem complert 
amb escreix la nostra paraula”.

Broch va explicar que el con-
sultori disposarà d’un espai de 
medicina general i d’un altre de 
pediatria “amb unes instal.lacions 
modèliques i acollidores on la gent 
es trobarà a gust, tant els pacients 
com els professionals de la salut 
pública que hi treballen”. L’alcalde 
va afegir que, en un futur, en la 

zona posterior del nou equipa-
ment es construirà un aparcament 
i que l’edifici de l’antic centre sa-
nitari es destinarà a consulta ve-
terinària.

En la seva intervenció, San-
ti Broch va afirmar que “falten 
pocs mesos per concloure aquest 
mandat i des de l’equip de govern 
podem dir que hem dut a terme 
quasi la totalitat de les actuacions 
i reptes que es recollien en el pro-
grama electoral de l’any 2007”. 
“Em sento orgullós i satisfet de 
comptar amb aquest grup de gent 
que ha realitzat tots aquests pro-
jectes en temps difícils i de forta 
crisi econòmica i que no ha deixat 
endeutat el municipi”, va afegir.

Abans de les paraules de l’al-
calde va intervenir la regidora 
de Sanitat del Consistori pobla-
tà, Carme Farrés. La regidora va 
destacar que l’atenció a les per-
sones és un tema prioritari per a 

l’actual govern municipal i “una 
prova d’aquesta línia d’actuació és 
l’equipament que avui s’inaugu-
ra”. Farrés va afirmar que és im-
portant que “en un poble hi hagi 
bons equipaments però també ho 
és que es tingui cura del benestar 
del seus ciutadans i ciutadanes”.

Tant l’alcalde com la regidora 
van agrair la tasca que fan l’equip 
mèdic i sanitari del municipi. Santi 
Broch també va destacar la bona 
feina realitzada per a totes les em-
preses i persones que han intervin-
gut en la realització de l’obra.

Després dels parlaments, es va 
descobrir una placa inaugural, es 
van visitar les instal.lacions i es va 
oferir un refrigeri per a tothom. 
A l’acte hi van assistir els regidors 
de l’Ajuntament poblatà i repre-
sentants de l’Institut Català de la 
Salut, del CatSalut i de l’ABS Anoia 
Rural.

Servihàbitat invita a 
realitzar ofertes pels 
immobles
Servihàbitat, la companyia de 

serveis immobiliaris de “la Cai-
xa”, ha posat en marxa una nove-
dosa campanya en la qual invita 
els potencials compradors a pro-
posar el preu dels immobles que 
desitgen comprar. Amb el lema “Si 
t’agrada, fes-nos la teva oferta”, 
Servihàbitat ja ha rebut més de 
5.000 propostes de preu des del 
passat 17 de gener, la qual cosa 
suposa una mitjana de més de 200 
propostes cada dia feiner.

Per tal de facilitar la realització 
de les ofertes, Servihàbitat identi-
fica en la seva pàgina web (www.
servihabitat.com) amb una etique-
ta groga els immobles inclosos en 
aquesta campanya, que durarà no-
més fins al pròxim 15 de març.

Les oportunitats que es poden 
trobar són habitatges tant de se-
gona mà com per estrenar, de pri-
mera i de segona residència. En al-
guns casos, com a punt de partida, 
compten ja amb descomptes de 
fins al 60% respecte el seu valor 
d’origen.

Per exemple, es poden trobar 
ofertes com ara: pisos a estrenar 
amb piscina comunitària i àmplies 
terrasses a Deltebre (Tarragona) 
des de 70.500 euros; pis exteri-
or i amb terrassa a Marbella per 
125.400 euros; pis en finca semi-
nova a Barcelona ciutat, amb 95 
metres quadrats per 255.600 eu-
ros; habitatges a Terrassa des de 
65.100 euros o una casa d’ocasió 
a la província de Toledo, a 50 qui-
lòmetres de Madrid, per 156.300 
euros.

Avantatges addicionals
Amb aquesta innovadora fór-

mula, Servihàbitat reforça, encara 
més, la seva estratègia de facilitar 
l’accés a l’habitatge, especialment 
en uns moments en què ha desa-
paregut una part important de les 
desgravacions fiscals.

Com a avantatge addicional, 
els immobles comercialitzats per la 
companyia disposen d’una línia de 
finançament de fins al 100% amb 
un termini màxim de 30 anys i amb 
la possibilitat de comptar amb fins 
a 5 anys de carència, sempre que 
s’acompleixin els criteris de risc de 
“la Caixa”.

Servihàbitat és la immobiliària 
d’una entitat financera que més 
ha venut el 2010, amb un volum 
de 6.055 unitats. Aquesta campa-
nya afecta exclusivament a immo-
bles propietat de Servihàbitat o 
“la Caixa” i les propostes de preu 
no són vinculants ni acumulables a 
altres ofertes o descomptes sobre 
aquests immobles.

Pisos a la venda 
a l’Anoia i Baix 
Llobregat

Aquesta novedosa proposta 
es presenta amb el lema “Ara, el 
preu del pis que vols, el proposes 
tu”; aquesta campanya de tres di-
es de durada arriba a Igualada, a 
l’oficina de la Rambla del General 
Vives 2 demà divendres de les 4 a 
les 8 del vespre. Dissabte dia 12 de 
les 10 a les 2 del migdia i de les 4 a 
les 8 del vespre, i diumenge dia 12 
en horari de matí de 10 a 2.

Ajuntament 
de Veciana

ANUNCI
Mitjançant resolució de l’alcal-
dia de data 4.03.2011 ha estat 
aprovat inicialment la modifi -
cació puntual del pla especial 
urbanística per a la identifi cació 
de les masies i cases rurals en 
sòl no urbanitzable, susceptibles 
de recuperació o preservació, 
corresponent al canvi d’ús de la 
fi txa 42, sol.licitat pels Germans 
de La Salle, per a l’adaptació de 
l’edifi ci Rectoria de La Salle a 
l’ús de turisme rural en modalitat 
d’alberg al terme municipal de 
Veciana.
El projecte es podrà consultar 
de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores durant el termini d’un mes 
des de la publicació d’aquest 
anunci al BOP, al DOGC, a l’En-
llaç, al tauler d’anuncis municipal 
i a la web www.veciana.cat.

Veciana, 4 de març de 2011.
L’alcalde,
Jordi Servitje Turull
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La vida i obra de Joan Maragall, 
comentada per la Dra. Ma Isabel Pijoan
Magí Puig i Gubern, president 

d’AUGA Anoia, presentà 
dilluns passat, dia 7, a l’aula d’AU-
GA Anoia, la Dra. Ma Isabel Pijoan 
i Picas, catedràtica de Ciències de 
l’Educació, sobradament conegu-
da de l’alumnat ja que fou de les 
primeres en donar conferències a 
l’AUGA.

La Dra. M. Isabel Pijoan comen-
çà dient que per a ella seria un ho-
nor parlar d’un dels grans autors 
de la llengua catalana. Oi més en 
l’escaciença del segon centenari 
de la seva mort. En to festiu digué 
que, a més a més, l’aula faria de 
telonera ja que en acabar era pre-
vista la presència a l’Ateneu del 
president de la Generalitat, Artur 
Mas.

Passà ja a remarcar les carac-
terístiques generals de l’obra de 
Joan Maragall i Gorina bo i dient 
que havia preparat per al final 
la lectura dels poemes: “La vaca 
cega”, l’“Oda infinita”, l’“Oda a 
Espanya”, el “Cant espiritual” i el 
“Cant de la senyera”. Una recita-
ció per respecte a l’obra, i al rigor 
científic i universitari.

Com a dada original feu avi-
nent que, a l’inrevés del que pas-
sava a l’època amb escriptors i po-
etes en general, aconseguí viure 
de renda. Nasqué un 10 d’octu-
bre del 1860 en la llar acomoda-
da d’un fabricant, però ben aviat 
començà a destacar en literatura i 
poesia i enfrontant-se amb el seu 
pare, tot i que això el preocupà 
molt, pogué més la inclinació vers 
la literatura que no pas un futur 
industrial. Fou com el protagonista 
de l’Auca del Sr. Esteve llevat que, 
en el seu cas, el pare aconseguí 
que estudiés Dret.

El seu apassionament per la 
disciplina poètica i literària el por-
taria a ser la figura més important 
dels catalans del seu temps, pos-
teriors a Jacint Verdaguer. Fou un 
apassionat de l’obra de Goethe i 
de Nietzsche, germanòfil i traduc-
tor d’algunes obres. Cità Faust i la 
venda de l’ànima per aconseguir 
l’eterna joventut i anà resseguint 
la vida del poeta, el qual el 1884 

es llicenciaria en Dret per la Uni-
versitat de Barcelona. Pel camí, 
però guanyaria la Viola en els seus 
primers Jocs Florals. Casà, el 1891, 
amb Clara Noble amb la qual tin-
dria 13 fills. El menor d’ells esde-
vindria anys més tard president de 
l’Ateneu Barcelonès.

Esmentà els articles que con-
tribuïren a la puixança del moder-
nisme; els poemes: “La vaca cega” 
i “La sardana” i l’obtenció de l’En-
glantina. La publicació, el 1896, 
d’un llibre en el qual ja hi figura-
va l’“Oda infinita” que en acabar 
llegiria. Aquí mostrà a l’alumnat 
la segona edició del llibre que l’hi 
havia fet arribar a mans Rosa So-
lé. També la publicación d’“El mal 
caçador”, premonitòria del “Com-
te Arnau”. Cità com Joan Manyé 
l’animava a escriure més articles 
a “La renaixença” i “La Veu de 
Catalunya”. Maragall, però, enca-
ra trobà temps per fer traduccions 
com ara d’“Ifigènia” i altres clàs-
sics romàntics. Parlà, també, de les 
seves relacions amb Adrià Gual i el 
muntatge d’obres en català a l’aire 
lliure i feu una comparança amb la 
“Gente bien” per tal de concloure 
que Maragall demostrà que es po-
dia presentar Goethe en català.

En aquest punt enllaçà amb els 
tractes amb Unamuno, el qual pre-
conitzava europeitzar Espanya i 
espanyolitzar Europa. Maragall es-
crigué, fa més de 100 anys, l’”Oda 
a Espanya” per expressar com li 
dolia aquella Espanya aferrada al 
passat i la hidalguia entretanto 
ho anava perdent tot. Aleshores 
Maragall estava fascinat per Ni-
etzsche. El 1900 donaria vida al 
“Comte Arnau” i un llibre en el 
qual s’hi troba “El cant de la se-
nyera”.

Seguí una repassada als pri-
mers anys del passat segle en els 
quals Maragall s’inclina per les 
idees del bisbe Torres i Bages. Eren 
els temps dels enfrontaments en-
tre les de Prat de la Riba i Valentí 
Almirall. Cità els problemes que 
tingué Joan Maragall amb el diari 
de Barcelona. Publica, però, la se-
va obra Mestre: “Paraula viva” per 
tal de donar a la paraula la seva 
importància essent ben aplicada. 
El 1904 guanya la Flor Natural en 
els Jocs Florals de Barcelona. Esde-
vé ja Mestre en Gai Saber. Recon-
ciliació i nou trencament amb “el 
Brusi” el 1920-1921. Francesc Cam-
bó i Prat de la Riba li demanen si 
vol ser diputat.

La Dra. M. Isabel Pijoan passà 
als temps del triomf del noucentis-
me i la subsegüent florida de nous 
autors i estils. Publica un article 
en pro de les varietats dialectals. 
D’aquí passà als fets de la Setmana 
Tràgica del 1909. Maragall no pot 
suportar la injustícia i Espriu so-
bre la ignominiosa mort de Ferrer 
i Guàrdia provocant un gran re-
bombori entre la classe benestant. 
Decideix no tornar a parlar mai 
més de política.

Seguí per la obtenció, el 1910, 
del premi Fastenrath i la publica-
ció, el 1911, de “Seqüències” on 
el comte Arnau és redimit per la 
pastoreta i esdevé, en lloc d’un 
dimoni que empaita l’abadesa, un 
Joan Tenorio. En quests temps aca-
ba l’“Oda nova a Barcelona” i el 
“Cant espiritual”. El final de la se-
va vida fou apoteòsic. Demana ser 
vestit amb l’hàbit de S. Francesc i 
expira el 20 de desembre del 1911 
dient: amunt! Amunt! Ha estat el 
nostre poeta més universal.

Acabà, com havia promès, amb 
la lectura dels poemas: “La vaca és 
cega”, “Oda infinita”, “Oda a Es-
panya”, “El cant espiritual” i “El 
cant de la senyera” amb comen-
taris adients a cada una d’elles. En 
tots els estil, Joan Maragall i Gori-
na, un Mestre indiscutible d’ahir, 
d’avui i de sempre.

S.B.G.

Jordi Martínez i Seuba és elegit com a 
un dels vicepresidents de la CCC
La Confederació de Comerç de 

Catalunya (CCC) va celebrat el 
passat dijous la seva assemblea 
electoral. Aquestes eleccions, a 
més de refrendar a Pere Llorens 
com a president, càrrec que osten-
ta des de la creació de l’entitat al 
1985, també han servit per escollir 
una nova junta directiva, que ha 
renovat un 65% dels dirigents que 
a partir d’ara estaran al capdavant 
de la CCC, respecte a les anteriors 
eleccions de 2006. 

Entre les incorporacions més 
destacades estan Jordi Martínez 
i Seuba, president d’Igualada Co-
merç i empresari igualadí del sec-
tor d’electrodomèstics, qui ocu-
parà el càrrec de vicepresident 
de la CCC per a les comarques de 
Barcelona.

La nova junta afronta aquests 
quatre anys de presidència amb 
il·lusió i ganes de treballar per al 
comerç i defensar els seus interes-

sos en uns moments difícils per 
al consum amb la crisi financera 
que travessa el país. Però també 
ha anunciat que vol que aquest 
nou manament es caracteritzi per 
una junta i presidència de consens 
que aposta per la coordinació i la 
delegació de les tasques de repre-
sentació. 

La Confederació de Comerç de 
Catalunya és l’organització més 
representativa del comerç català i 
aplega actualment uns 350 gremis 
i associacions, que alhora repre-
senten 90.000 comerciants i boti-
guers de Catalunya.

Gent de diferents nuclis 
d’Òdena a la xerrada sobre 
alimentació saludable per 
a la gent gran

El passat dijous 24 de febrer es 
va realitzar la segona jornada 

de salut amb la xerrada sobre el 
fet de menjar saludable quan ets 
gran. Aquesta sessió va anar a càr-
rec de la farmacèutica d’Òdena 
Teresa Navarro, organitzada des 
de l’Ajuntament.

Un dels objectius generals de 
la sessió va ser donar coneixements 
nutricionals adequats per gaudir 
d’una vellesa saludable, a més de 
tractar sobre l’alimentació salu-
dable: desterrar mites alimentaris 
referents a l’edat, saber reconèixer 
els diferents grups alimentaris i les 
racions necessàries, i també reco-
nèixer la necessitat de la sociabilit-
zació amb els demés.

La ponent també explicà que 
amb els anys perdem la massa 
muscular i aquest fet es pot reduir 

tot caminant o fent esport, i que 
fet amb moderació podem dismi-
nuir el risc de fractures. A més, 
es perden les ganes de menjar i 
de beure, va dir la Teresa. Aquest 
darrer fet es deu a que el cens re-
gulador del cervell no avisa que el 
nostre cos necessita hidratar-se. Hi 
pot haver persones que estiguin 
completament deshidratades i que 
no tinguin la sensació de tenir set.

I per acabar, tot i la participa-
ció dels assistents, la farmacèutica 
parlà que a la farmàcia no s’hi ha 
d’anar només quan s’està malalt, 
sinó que s’hi ha d’anar per pre-
venció. Els més de 30 assistents 
de la xerrada eren de diferents 
nuclis del poble odenenc i d’altres 
municipis.

En record de Jaume Jorba 
Gabarró
El passat dia 5 de març va morir 

a l’edat de 80 anys el bon amic 
Jaume Jorba. El dia 7 a l’església 
parroquial de la Sagrada Família 
es va celebar la missa exequial en 
sufragi de la seva ànima, amb una 
assistència massiva de familiars i 
amics que volguérem expressar 
el nostre càlid apreci al Jaume i 
acompanyar  a la seva família. La 
cerimònia religiosa fou presidida 
pel Sr. Rector de la parròquia Mn. 
Josep Ma. Mas, el qual va agrair al 
difunt la seva eficaç col.laboració 

com a membre del Consell Parro-
quial.

També la Coral de Santa Maria 
dignificà l’acte amb els seus cants. 

Que reposi en la pau dels jus-
tos l’ànima generosa d’en Jaume i 
des de la seva nova i joiosa estan-
ça en la Casa del Pare pregui per 
la seva esposa, fills, néts, besnéta i 
altres familiars i també pels amics 
que amb tant d’apreci el recor-
dem.

Magí Puig
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El Consell Comarcal de l’Anoia, al costat 
de les empreses
En l’actual context econòmic, 

el Consell Comarcal de l’Anoia 
considera imprescindible impulsar 
iniciatives viables per donar suport 
a les empreses i a les persones 
emprenedores amb l’objectiu de 
consolidació i creixement d’empre-
ses, per tal de contribuir a millorar 
la competitivitat, la productivitat 
i la qualitat del teixit empresarial 
de la comarca. 

Així, amb aquesta voluntat de 
fomentar la col·laboració de l’ens 
comarcal amb les empreses del 
territori i ajudar-les en el finança-
ment, el president del Consell Co-
marcal de l’Anoia, Marc Castells, 
es va reunir dimarts de la setmana 
passada amb el conseller delegat 
d’Avalis, Joan Cervera.

Avalis és una entitat financera 
sense afany de lucre amb l’objecte 
principal de procurar l’accés al crè-
dit de les petites i mitjanes empre-
ses i millorar, en general, les seves 
condicions de finançament, a tra-

vés de la prestació d’avals davant 
de bancs i caixes d’estalvi, entre 
d’altres.

Fruit de la trobada, el proper 
dijous 17 de març tindrà lloc una 
sessió informativa adreçada a em-
preses i persones emprenedores 
del territori, amb l’objectiu de do-
nar a conèixer els avantatges que 

ofereixen els serveis d’Avalis i en la 
que es presentaran diversos casos 
d’èxit.

Per a més informació us po-
deu adreçar al Consell Comarcal 
de l’Anoia 938051585 (ext. 313 ) o 
treball@anoia.cat

L’Ateneu s’omple de 
riallades amb “Pel davant 
i pel darrera”

La comèdia “Pel davant i pel dar-
rera” va exhaurir les localitats 

del Teatre Municipal l’Ateneu i va 
fer passar una bona tarda a més 
de 500 persones.

Paco Mir ha fet l’adaptació 
d’aquesta obra que reflecteix el 
que es cuina al davant i al darre-
re d’un escenari d’una atrotinada 
companyia d’actors mediocres que 
ensopeguen una i altra vegada 
amb el seu paper.

Per interpretar aquests papers 
Alexander Herold ha dirigit una 
colla d’actors i actrius brillants que 
broden al mil.límetre el seu rol. 
En la primera part assistim a l’as-
saig final de l’obra que ens anti-
ciparà el que serà la seva gira per 
províncies. La segona part esdevé 
entre bambolines i és on succeeix 
un autèntic sidral, ja que les rela-
cions interpersonals s’han acabat 
enterbolint. Feta més entre silencis 
i pantomimes. Per acabar en un 
tercer acte on l’actor Miquel Sit-
jar ha de quedar esgotat de tant 
pujar i baixar escales. Destaca en 
la seva interpretació la Mònica Pé-
rez en el seu paper de bleda gua-
pa però també són excel.lents els 
papers de Pep Planas, el director 
cridaner i massa enamoradís; Anna 
Barrachina, una coqueta mestressa 
de casa; Enric Majó, en el seu pa-
per de lladre i actor pitof, i Dafnis 
Balduz, Meritxell Huertas, Aleix 
Albareda i Saida Lamas.

El bilingüisme acaba arrodonint 
una obra que retorna a la cartelle-
ra barcelonina a partir del 16 de 
març. El proper espectacle del Te-
atre Municipal és el primer treball 

de la nova companyia Pepa, Monti 
i Nan, “Èxode”, estrenat a les De-
cennals de Valls. Uns pallassos de 
prestigi com en Joan Montanyès i 
la pallassa Pepa Plana actuen amb 
el cara blanca Nan, l’actor igualadí 
Joan Valentí. Serà el proper dia 20 
de març a les 7 de la tarda.

Nota 
informativa 
de l’AAVV del 
Barri de les 
Flors

Donat que no ha sortit cap per-
sona guanyadora de la panera 

de Nadal, que l’Associació de Veïns 
del Barri de les Flors d’Igualada va 
sortejar entre els seus socis i tota la 
gent que participa a les activitats 
de l’Equipament Cívic Polivalent. 
La Junta ha decidit tornar a sorte-
jar-la entre els socis de l’entitat.

L’afortunat o afortunada, serà 
el soci o sòcia, que els seu número 
coincideixi amb els dues últimes 
xifres de la rifa especial del dia del 
pare que fa la ONCE, el proper 19 
de març de 2011. 
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unió comercial de
G A S O I L S

Distribució de gasoil 
per a la calefacció a domicili

Països Baixos, 12 
08700 IGUALADA

93 805 17 16
www.ucgsl.com 

e-mail: ucgasoils@ucgsl.com

Ara pot pagar el gasoil de
calefacció per mensualitats

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

Esculli el termini: 3 a 12 mesos.

Èxit de participació en l’acapte de sang 
a L’Acadèmia 
El dimarts 22 de febrer es va rea-

litzar, un any més, la campanya 
d’extracció de sang a l’Acadèmia 
Igualada, gràcies a la col.laboració 
del Banc de Sang i de Teixits.

Des de l’Acadèmia volem agra-
ir l’elevada participació, tant de 
donants de sang com dels alumnes 
de 3r d’ESO, els quals van ser els 
responsables de la difusió de la 
campanya entre els igualadins i 
anoiencs. Tots junts, amb la seva 
participació, van fer possible la jor-
nada d’acapte d’un element tan 
important com és la sang. 

La participació dels alumnes va 
permetre conèixer de primera mà 
tot el procés d’acapte. La consci-
enciació des del principi va servir 
per adonar-se de la sensibilitat de 
la societat en actes com aquest. 
Per arribar fins al dia de la cam-
panya, els alumnes van haver de 
participar en una xerrada informa-
tiva per part dels responsables del 

Banc de Sang, i aprendre les carac-
terístiques de la sang i dels seus 
donants. També van haver de ser 
els responsables de la campanya 
publicitària de l’acte, preparant 
els materials per a la captació de 
donants; la realització de cartes 
per als familiars i veïns; l’assistèn-
cia a la ràdio amb la finalitat de 
transmetre per mitjà de les ones la 
importància de la jornada; la crea-

ció i realització d’un obsequi per a 
tots els participants; la captació de 
la gent del carrer; la realització de 
qüestionaris...

Per últim, tornar a agrair la 
participació de tots els donants 
i dels professionals que van par-
ticipar en la jornada ja que, de 
ben segur, sense ells tampoc seria 
possible tots aquests fets fins aquí 
esmentats.

Canvis de circulació al carrer Major de 
Vilanova del Camí 
Dilluns van començar els tre-

balls preparatoris per executar 
les obres d’urbanització del carrer 
Major de Vilanova del Camí, en 
el tram comprès entre el carrer 
de Santa Llúcia i l’avinguda Onze 
de Setembre. Les Àrees d’Obres i 
Urbanisme i de Via Pública i Mobi-
litat de l’ajuntament vilanoví van 
adreçar una carta als veïns del sec-
tor afectat explicant els canvis de 
circulació que implica la realització 
d’aquesta obra.

Així, aquesta setmana s’ha 
procedit a la senyalització pel tan-
cament al pas de vehicles de tot 

el tram de carrer afectat per les 
obres.

Un cop es tanqui al trànsit 
aquest tram, es desviarà la circu-
lació bàsicament pel carrer Sant 
Isidre en una primera fase, i pels 
carrers Sant Isidre i Rafael de Casa-
nova, en una segona fase, modifi-
cant la senyalització i els sentits de 
circulació durant els transcurs de 
les mateixes.

En la carta, l’ajuntament de-
mana la col.laboració dels veïns i 
la màxima precaució i atenció a 
la senyalització provisional instal.
lada.

Molt bona assistència de joves al segon 
taller d’Òdena’s Green Party
Dijous passat, l’Espai Cultural i 

Recreatiu d’Òdena va quedar 
petit amb l’assistència de 25 joves 
que participaren al darrer taller 
“Òdena’s Green Party”.

A les festes, concerts, aniver-
saris i esdeveniments en general 
s’hi acostumen a generar una gran 
quantitat de residus, amb una 
gran consum d’energia i recursos. 
Per tant, és important reflexionar i 
considerar els impactes ambientals 
en l’organització de qualsevol acte 
o festa.

Des de les àrees de joventut 
i medi ambient de l’Ajuntament 
d’Òdena i en col.laboració amb la 
tècnica de participació del Consell 
Comarcal de l’Anoia, s’ha volgut 
obrir un període de reflexió i de 
generació de propostes per afavo-
rir la implicació de la població jove 
en l’opció per a realitzar festes 
més sostenibles al municipi, tenint 
en compte els tres períodes d’una 
festa: abans (valorar i reflexionar), 
durant (disminuir i evitar) i després 
(minimitzar).

El projecte està emmarcat dins 
el Pla Integral de nucli antic Pla de 
Barris. Al primer taller celebrat el 
25 de gener van assistir 15 joves i 
es va fer una anàlisi sobre el tipus 
de festa i de residus que es gene-
ren al municipi. 

Al segon taller van assistir un 
grup de 25 joves molts variats. Hi 
havia representants de les 3 enti-
tats juvenils del municipi: Moguda 
Odenenca, El Pany del Bosc i Tea-
tre Espontani, també usuaris del 
Casal de Joves, joves vinculats a 
activitats de lleure. Els participants 
han estat d’edats variades, entre 
els 14 i 28 anys. A aquest segon ta-
ller s’han extret un llistat d’accions 
per tal de minimitzar residus i fer 
les festes més sostenibles.

Entre els grups creats es va re-
alitzar l’avaluació final del primer 
taller: un portaveu de cada grup 
presentà les conclusions tenint en 
compte com fer festes sostenibles. 
Es va fer segons els resultats se-
guits de la metodologia “Juguem 
a cartes” a partir d’on es tractaven 
diferents temàtiques relacionades 
amb el mediambient.

També s’ha proposat la creació 
d’un Equip Verd que tindrà l’ob-
jectiu de traslladar a la resta d’en-
titats el recull de procediments o 
accions establerts per a una gestió 
més sostenible de les festes, i així, 
entre tots i dintre de les possibi-
litats, fer que a Òdena les festes 
siguin més sostenibles.

Un cop finalitzat el segon 
taller, els regidors Jaume Xaus i 
Anna Maria Garcia van lliurar als 
assistents un certificat d’assistència 
als tallers i es va obsequiar amb 
una samarreta amb el distintiu 
Òdena’s green party. Tot seguit hi 
va haver un pica-pica.

Els joves que vulguin formar 
part de l’Equip Verd poden ins-
criure’s al Casal de Joves o al Ser-
vei de Joventut de l’Ajuntament 
d’Òdena.

Activitats de l’agie El 
pany del bosc a la rectoria 
d’Òdena

El dissabte dia 12 de febrer, la 
patrulla de la guineu de l’agie El 

pany del bosc va realitzar l’activitat 
habitual de cada dissabte a la tarda 
a la rectoria d’Òdena. Allà van fer 
diferents tasques. Primer van anar 
a informar-se sobre com aconseguir 
els productes alimentaris i el funcio-
nament que cal seguir per realitzar-
ho. Com a exemple vam anar a veu-
re un hort, que està situat als afores 
d’Òdena, a 25 minuts caminant pel 
camí de la torre.

Tot seguit, després de realitzar 
aquesta tasca, vam parlar sobre les 
activitats que faríem les pròximes 
setmanes, com per exemple alguna 
altra excursió i també la setmana 
del pèsol, que és la setmana blanca 
(conviure a l’agrupament). El fet 
d’estar més temps a la patrulla ens 
ajudarà a acabar les proves comen-
çades.

El nostre objectiu del dissabte 
que vam estar a la rectoria era el 
d’aprofitar per fer publicitat del 
poble d’Òdena. Però per falta de 
temps no ho vam poder fer.

L’excursió de la qual hem parlat 
abans, la del cap de setmana del 
26-27 de febrer va tenir com objec-

tiu arribar a Jorba, concretament al 
Pla del Magre.

Referent a la setmana del pèsol, 
consisteix en conviure a l’agrupa-
ment durant els dies 2 al 5 de març 
i els horaris serien de 17:30 fins les 
9:00h del matí, cada dia menys el 
dissabte que s’acabaria a les 12:00h. 
Aquest temps l’aprofitarem per rea-
litzar proves i tasques que seran ne-
cessàries per fer la promesa escolta, 
entre altres.

El dia 19 de març realitzarem 
l’activitat al Centre Cívic del barri 
de Sant Pere de 16:00 a 19:00h de 
la tarda. Anunciem aquest esdeve-
niment, ja que tots els majors de 
12 anys esteu convidats a venir, per 
veure com seria una tarda amb no-
saltres.

El 5 de març els més menuts, les 
Llúdrigues i Castors, van fer l’activi-
tat al Barri Sant Pere.

Els altres dies que ens queden 
per acabar el trimestre estarem a 
l’Espelt.

Per a més informació envieu 
un correu electrònic a informació@
agieelpanydelbosc.net o bé tru-
queu al 662139236 (Eduard Soler).

A Castellolí es va 
presentar el programa 
Viure al poble
Divendres passat es va presen-

tar a La Brillante de Castellolí 
el programa Viure al poble, des-
tinat a municipis de fins a 2.000 
habitants. 

La Generalitat de Catalunya 
ha impulsat aquest programa amb 
l’objectiu de permetre polítiques 

públiques que afavoreixin el des-
envolupament integral dels petits 
municipis. 

L’exposició de les actuacions 
va anar a càrrec de l’alcalde Jesús 
Brugués i la tècnica municipal Ro-
ser Vilanova.
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Recinte Firal Carner · C/ Pujadas, 83 · IGUALADA
Dies 19 i 20 de març 2011

L'OUTLET DEL VEHICLE D'OCASIÓ
En conveni amb: Amb el suport de:

C O N S E L L C O M A R C A L
D E L ' A N O I A Valentine

Amb la col·laboració de:

FIRA D'IGUALADA

Organitza:

HORMIPRESA

Automercat10

Horari: De 10 a 2 h del migdia i de 4 a 8 h de la tarda - Entrada Lliure

ESTALVIA’T

FINS A UN 40%

SORTEIG
DE 1500 €

ENTRE TOTS ELS COMPRADORS

Els 20 anys de SUPER KIT

SUPER KIT és la denominació 
comercial de l’empresa Fuste-

ria Industrial de l’Anoia SL, que 
enguany celebra els seus primers 
20 anys de funcionament.

Aquest establiment, totalment 
igualadí, si bé en els seus orígens 
centrava la seva comercialització 
en aquells productes directament 
vinculats al món del bricolatge, 
amb el temps ha anat evolucio-
nant i oferint també molts dels ar-
ticles i complements bàsics per a la 
llar o negoci: Decoració, quadres, 
llums, tèxtil, etc.

Des de sempre, el seu taller de 
fusteria ha dut a terme aquelles 
idees que els clients proposen, so-
ta una premissa de qualitat a preu 
raonable.

Donat que el catàleg es va 
ampliant contínuament amb la 

incorporació de nous productes i 
serveis, SUPER KIT ha considerat 
convenient, per posar-lo a l’abast 
de tothom i a la vegada explicar 
els serveis que s’ofereixen, crear i 
posar a internet una pàgina web 
amb la denominació www.super-
kit.cat, en la qual es recull tota la 
informació.

En aquesta pàgina es podran 
trobar ofertes i oportunitats pun-
tuals que contínuament es millora-
ran i s’ampliaran, per tal de facili-
tar l’adquisició d’aquells productes 
que s’hi recullen.

A més, com una altra secció 
d’aquesta pàgina web, s’explica la 
creació d’un departament outlet 
on s’hi troben molt bones opor-
tunitats.

Arrenca el Postgrau en Emprenedoria 
desafiant les regles i impulsant la 
creativitat
Mentre la comarca de l’Anoia 

és la segona amb més atur 
de Catalunya i a la majoria de con-
verses ciutadanes apareix la parau-
la “crisi”, un grup format per 12 
emprenedors/es aboca totes les 
seves il·lusions, passió i entusiasme 
en posar en marxa la seva empre-
sa. Aquest és l’esperit emprenedor. 
Valentia i atreviment a desafiar 
les regles i els paràmetres prees-
tablerts.

Amb aquest tarannà va ar-
rencar, el passat cap de setmana 
a Igualada, el primer Postgrau en 
Emprenedoria de Catalunya sota 
el títol “De la idea al negoci”, 
organitzat per la Jove Cambra 
d’Igualada i l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada (UPC). Emprenedors i 
emprenedores de diferents edats 
i amb idees de negoci molt dife-
rents es van reunir el divendres 
4 de març en la sessió inaugu-
ral, on es van presentar les dinà-
miques de treball i el calendari 
del curs. I és que la forma de 
treballar els continguts d’aquest 
postgrau són ben diferents a 
la resta d’estudis universitaris. 
Com a mostra la segona jornada, 
que va tenir lloc el dissabte a 
La Tossa, de Santa Margarida de 
Montbui.

Durant tot el matí els alumnes 
van treballar, en una sessió a l’aire 
lliure, els aspectes actitudinals i 
psicològics de l’emprenedoria, tals 
com la confiança, el lideratge, el 
treball en equip o la visió. Amb di-
ferents activitats plantejades com 
a reptes per part dels formadors, 
els alumnes van competir per tro-
bar les solucions amb un ambi-
ent distès i divertit, perquè tal i 
com diu el codirector del Postgrau 
Albert Riba: “emprendre és jugar i 
jugar és divertit”.

A la tarda va tenir lloc un semi-
nari de creativitat on els alumnes 
van aprendre a desafiar realment 
les regles i els estereotips. Xavier 
Verdaguer, emprenedor català 
ubicat a Silicon Valley i creador de 
7 empreses, va explicar als alum-
nes 20 tècniques per desenvolupar 
la creativitat en l’empresa.

L’entorn ja era prou desafiant. 
Un seminari de creativitat impartit 
en una capella del segle X, com és 
la capella de la Tossa de Montbui. 
Verdaguer va començar el seu se-
minari de manera contundent: “La 
creativitat és una nova manera de 
veure les coses i ser creatiu és una 
habilitat. Tots podem ser creatius. 
No hi ha ningú més creatiu que un 
nen, així que sigueu nens, seguiu 
l’instint i busqueu la contradicció 
en vosaltres mateixos”.

Durant el seminari, Verdaguer 
va desafiar constantment els pre-
judicis o els tòpics en la forma de 
pensar habitual i va apuntar diver-
ses idees que xoquen de front amb 
el pensament tradicional. “Expli-
queu la vostra idea a tothom, se-
gur que algú us pot ajudar a fer-la 
brillant. A la vegada, canvieu l’or-
dre de pensament i no us focalit-
zeu en la solució, penseu abans en 

el problema real. Doneu-li voltes, 
canvieu d’entorn, desconnecteu 
i torneu a connectar per veure el 
problema amb frescor. Dibuixeu 
i sigueu visuals. Moltes vegades 
el subconscient us donarà idees 
creatives. Però sobretot, desafieu 
les regles, trenqueu les barreres i 
tombeu les hipòtesis tradicionals”, 
va explicar Verdaguer.

El proper dissabte 
Xesco Espar

De cara al proper dissabte 12 
de març, Xesco Espar, exentrena-
dor del FC Barcelona d’handbol, es 
reunirà amb els alumnes per parlar 
de passió, un element bàsic en tot 
procés d’emprenedoria. Xesco Es-
par és autor del llibre “Hablar con 
el corazón”, on tracta la passió i 
la manera en què aquesta influ-
eix per marcar la diferència entre 
guanyar o perdre, entre l’èxit i el 
fracàs.

Al llarg del Postgrau, que fina-
litzarà el proper mes de setembre, 
diferents professionals de recone-
gut prestigi aniran compartint ex-
periències amb els emprenedors. 
Dídac Lee, Franc Ponti o Carlos 
Barrabés són alguns d’ells.

Dissabte van robar a 
Santa Maria un sagrari 
amb el copó amb les 
sagrades formes a dins
Dissabte passat, a l’hora de 

donar la Comunió a la missa 
vespertina a la basílica de Santa 
Maria d’Igualada, a l’anar a buscar 
el copó amb les sagrades formes 
que una estona abans de la mis-
sa s’havia portat des de la cape-
lla del Santíssim al Sagrari que hi 
havia a la capella de Sant Antoni 
de Pàdua, la dels blanquers, la 
més a prop del Presbiteri pel cantó 
esquerra de la nau basilical, hom 
es va trobar que ja no hi era. Algú 
o alguns massa destrament se l’ha-
vien emportat sense que ningú se 
n’adonés.

No és un objecte excessiva-
ment voluminós, però tampoc és 
una peça petita que el lladre no es 
pogués emportar a mans i a la vis-
ta de tothom, sinó que havia d’ha-
ver dipositat en una gran bossa o 
en un carro dels d’anar a comprar.

Es dóna la circumstància que 
uns dies abans s’havien emportat 
el llibre Missal de l’església de Nos-
tra Senyora de la Soledat. Igual-

ment, fa uns mesos, un santcrist 
d’una altra de les capelles laterals 
també de Santa Maria. Temps en-
rere va ser a la Sagrada Família on 
hi va haver el furt de dos canelo-
bres i un Ciri Pasqual.

En tots els casos esmentats es 
tracta d’objectes que naturalment 
tenen el seu valor, tot i que no 
són peces de les que se’n pugui 
treure molt benefici, ja que no són 
de cap material d’elevat preu ni 
d’antiguitat artística. El que sap 
més greu, sobretot per als cristians 
catòlics, és que s’hagin emportar 
el Santíssim, on es venera la Pre-
sència real de Crist, amb el temor 
d’un sacrilegi per profanació.

El rector de Santa Maria, Mn. 
Josep Massana, ha cursat la cor-
responent denúncia als Mossos 
d’Esquadra. Cal estar alerta per si 
els objectes apareixen llençats a 
qualsevol lloc quan hom s’adoni 
de l’escàs o nul profit monetari 
que se’n pot treure.

Conferència de R. Buscallà a Castellolí
Dijous de la setmana passada 

es va fer a La Cooperativa de 
Castellolí, la xerrada a càrrec del 
psicòleg Ramon Buscallà que va 
parlar sobre “Estimar-se: art difícil 
i necessari”.

Al llarg de la xerrada el po-
nent va mostrar la importància de 
la nostra autoestima, i per aconse-

guir-la cal estimar-nos a nosaltres 
mateixos: Tenir una dosi adequada 
d’autoestima i tenir el coratge de 
defensar els nostres drets ens per-
met respectar i ser respectats.

En la presentació del conferen-
ciant, el regidor Joel Jorba va co-
mentar que donada la proximitat 
amb el dia de la Dona Treballado-

ra, es van penjar al mateix local: el 
Manifest d’enguany i articles que 
feien referència a la Diada.

Per acabar es va fer un refri-
geri que va propiciar entre els 
assistents els comentaris sobre la 
xerrada.
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ECONOMISTA
S’ofereix per portar:
• Comptabilitats
• Impostos (IVA, IRPF…)

Atenció personalitzada

Telèfon 628 424 079

Yessica Rodríguez i Marc 
Tostado guanyen el 
concurs Encerta els Oscar 
2011

Yessica Rodríguez en la catego-
ria d’adults i Marc Tostado en 

la infantil han estat els guanyadors 
del concurs Encerta els Oscar 2011. 
Un centenar de persones han par-
ticipat en el certamen d’enguany, 
però només 21 han encertat en les 
seves apostes. Els premis es van lliu-
rar dissabte al migdia, després de 
fer el sorteig entre els encertants 
al ple. Els guanyadors es van endur 
cap a casa una pel.lícula com a pre-
mi, gentilesa de Discos Fantasia.

Entre els participants adults 
només tres van encertar de ple la 
travessa guanyadora dels Oscar: 
millor pel.lícula “El discurs del rei”; 
millor director Tom Hooper; millor 
actor Colin Firth, i millor actriu Na-
talie Portman. Per la seva banda, 
18 infants --de 43 participants-- 
van vaticinar que “Toy Story 3” 
s’enduria l’Oscar a la millor pel.
lícula d’animació.

L’empresa Arqueociència 
realitza cates 
arqueològiques a l’ermita 
de Pierola
Des del 21 de febrer, l’empresa 

Arqueociència, Serveis Cultu-
rals SL està duent a terme 7 cates 
de prospecció a l’ermita de Pierola 
i els terrenys adjacents per deter-
minar l’existència de restes arqueo-
lògiques, així com els tipus i el seu 
estat de conservació. Per fer aques-
tes cates s’ha destinat un pressu-
post d’11.198,20 euros i en elles 
hi treballen dos arqueòlegs i dos 
auxiliars, per aconseguir mostres 
segons la proposta de cates que es 
fan: 1) al mur d’entrada al recinte; 
2) possibles restes més antigues; 3) 
i 4) per delimitar fonaments d’edi-
ficacions antigues, i la 5), 6) i 7) del 
perímetre de l’església romànica.

Amb aquestes es preveu de-
limitar el perímetre de l’església 
romànica i valorar les troballes 
d’altres punts per tal d’establir un 
pla de treball per prospeccions i 
treballs futurs.

Els primers resultats més im-
portants han estat en relació a 
la delimitació del mur nord del 
temple romànic i de l’inici del 
tancament per la part de ponent. 
Aquestes restes posen de manifest 
l’existència d’un temple d’una llar-
gària molt important encara que 
força estret (3 a 4 metres).

També s’han localitzat, a la 
part nord del recinte, on hi ha 
l’antic camí al peu del cementiri 
actual, restes d’un enterrament 
perfectament orientat de ponent 
(cap) a llevant (peus) que evidencia 
l’existència d’una necròpolis molt 
anterior al cementiri actual. La dis-
posició de les restes que es pot 
veure en una de les fotos permet 
suposar que és d’època cristiana 
encara que podria ser altmedieval 
o tardoantiga. Es valora la possi-
bilitat d’enviar aquestes restes al 
laboratori per fer una prova amb 
carboni per tal d’establir una data-
ció històrica de les mateixes.

Segueixen les sortides de 
l’Antic Gremi de Traginers
L’Antic Gremi de Traginers 

d’Igualada participà, el pas-
sat diumenge 6 de març, als Tres 
Tombs de Sant Joan de Vilatorrada 
amb el carro de la palla i tres car-
ruatges particulars del Sr. Pineda, 
Sr. Sellés i família Costa. 

Aquest diumenge el gremi es 
desplaçarà, per una banda, a Sant 
Vicenç de Castellet amb tres car-
ruatges, i a Castellbisbal amb el 
carro de fogots. 

Els nens de la Setmana Polar d’Igualada 
visiten Can Casellas
Un grup de nens d’Igualada 

d’entre 3 i 5 anys van visitar la 
Granja Can Casellas, dins la Setma-
na Polar que organitzà l’Ajunta-
ment d’Igualada.

Un autocar els va portar fins 
a la Granja, situada als afores de 
Bellprat, on el primer que van fer 
va ser esmorzar per agafar for-
ces per fer tot el recorregut per 
la granja. Tot seguit, seguint les 
explicacions de la pagesa, van col.
laborar a preparar el menjar per 
a l’aviram i els conills, que ells ma-
teixos van poder repartir entre les 
bèsties.

L’activitat ramadera principal 
de Can Casellas és la cria de xais. 
Així doncs, els nens van poder sen-
tir les explicacions sobre l’alimen-
tació, la reproducció, el compor-
tament, la protecció i la higiene 
d’aquests animals. A banda del 
ramat d’ovelles, que en funció de 
l’època de l’any pot arribar a les 
1.000 unitats, a Can Casellas tam-
bé hi ha cavalls, rucs, ponis, cabres, 
conills, gallines, galls dindi, oques, 
ànecs, porcs i vaques.

Tocar les diferents textures de 
la pell dels animals és una de les 
activitats que els nens més gaudei-
xen. El pèl dels conills, l’escalfor de 
la llana de les ovelles i la suavitat 
dels cabrits fan esclatar somriures 
i cares de sorpresa a la canalla. La 
volada sobtada d’una gallina en-
tremaliada va provocar algun en-
surt als més petits, i grans rialladas 
entre els més grans!

Una caminadeta fins a les va-
ques i els porquets els va acabar 

de fer venir gana. Havia arribat 
l’hora de la carmanyola! Era un 
dia molt fred per dinar al bosc, ai-
xí que tots van seure vora la gran 
llar de foc de la sala-menjador de 
Can Casellas, i en un tres i no res el 
fred va desaparèixer.

Després de dinar, en Barbeta ja 
els esperava per passejar-los a tots. 
El voltet en poni va posar punt i 
final a la diada i també a aquesta 
excepcional setmana d’esbarjo que 
ha gaudit la canalla.

Balanç dels serveis socials de Jorba
Els serveis socials bàsics de l’ajun-

tament de Jorba es presten a 
través de l’equip d’assistents soci-
als del Consell Comarcal de l’Anoia 
i amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya. Aquesta setmana se 
n’ha fet el balanç de les actuacions 
de l’exercici anterior, amb la cons-
tatació que de en total s’ha atès 
110 persones. La informació ha 
estat un recurs suficient en qua-
ranta cinc de les consultes, i en 
seixanta cinc dels a casos, a més 
amés, s’ha iniciat un expedient per 
portar a terme algun programa de 
suport. 

El servei s’ofereix els dilluns al 
matí demanant cita prèvia a l’ajun-

tament de Jorba. La major part de 
les situacions personals ateses es-
tan vinculades a la crisi econòmica, 
ja que un 38% de les problemàti-
ques ateses són de caràcter econò-
mic o laboral (persones soles amb 
ingressos molt baixos, atur, manca 
de formació i orientació laboral, 
etc.). El segon bloc de necessitats 
d’ajut han estat les situacions de-
rivades de problemàtiques de de-
pendència personal per qüestions 
de salut, que representen un 35% 
dels casos, especialment els asso-
ciats a malalties físiques cròniques 
de persones grans. També s’han 
tractat un 11% de problemàtiques 
relacionades amb discapacitats 

personals i un 8% vinculades a la 
disponibilitat d’habitatge. Per a la 
Regidora de Serveis a les Persones 
de Jorba, Anna Pérez, “tot i que 
els recursos són limitats, estem en 
uns moments en que cal prestar 
molta atenció a les persones amb 
necessitat de suport, a partir del 
treball de l’equip tècnic d’assistèn-
cia social, que situa cada cas en el 
nivell adequat i busca un camí per 
intentar ajudar a que cada perso-
na se’n pugui sortir, amb alguna 
forma de recolzament temporal. A 
Jorba, la major part de les neces-
sitats de suport van associades a 
situacions d’atur i de dependència 
personal de les persones grans”.

Joan Pinyol publica un nou conte i és 
seleccionat amb dos microcontes
En el marc del concurs de micro-

relats “ARC a la ràdio” que 
organitza l’Associació de Relataires 
en Català, i amb els microcontes 
titulats “Qui dia pansa, joventut 
empeny”i “A misses dites” l’escrip-
tor capelladí Joan Pinyol ha estat 
seleccionat en els mesos de gener 
i febrer pel jurat que en tria cinc 
cada mes segons el lema respectiu. 
Enguany el concurs es dedica al 
món dels secrets, de manera que 
al gener els textos que s’havien de 
presentar --d’una llargada màxima 
de 2.000 caracters-- havien de par-
lar del secret de l’eterna joventut i 

al febrer era el torn del secret de 
confessió. Amb els dos microcontes 
seleccionats per un jurat format de 
la Comissió Concursos de l’ARC i 
d’un equip de relataires voluntaris, 
Pinyol opta ara al primer premi del 
concurs que es donarà a conèixer 
al setembre. 

D’altra banda i en el seu nú-
mero 26, “La Lluna en un cove. 
Revista de relats en català”, acaba 
de publicar el conte de Pinyol ti-
tulat “En el fons” que, tal com se 
subratlla des de l’editorial de la 
pròpia revista, “és una fosca i an-
goixant història, que parteix d’un 

accident, on es veuen involucrades 
diverses persones, i un animal: un 
gos. Partint d’una situació límit, la 
història és narrada amb contínues 
alternances entre el temps present 
i el passat: dues narracions que 
acaben confluint al final. De rere-
fons, hi ha una denúncia contra 
el maltracte als animals, i una de-
fensa de la vida en un sentit am-
pli.” Aquesta narració a banda, la 
darrera edició de la revista inclou 
també relats de Salvador Macip, 
Joseph Conrad, Leonid N. Andréi-
ev, Josep Pastells, David Rabadà, 
Rosa de Cyan i Sergi Durbà. 

Xerrada “Després de l’ESO... què? a 
Vallbona d’Anoia
El passat divendres 25 de febrer, 

uns 37 alumnes de 4t d’ESO del 
SES Vallbona van assistir a la xerra-
da “Després de l’ESO... què? pro-
moguda per la regidoria d’Educa-
ció i de Joventut de l’Ajuntament 
de Vallbona d’Anoia. 

La sessió d’assessorament, 
orientació i informació va anar a 

càrrec de professionals especia-
litzats en orientació acadèmica i 
curricular. Cada assistent va poder 
conèixer amb detall les diferents 
opcions formatives disponibles i 
les seves especificitats. 

Aquesta sessió va voler facili-
tar als joves que finalitzen aquests 
curs els seus estudis obligatoris, el 

ventall de possibilitats que tenen a 
l’hora d’escollir l’itinerari formatiu 
més adient segons els seus interes-
sos: CFGM, PQPI, Batxillerat....

Se’ls va facilitar material es-
pecífic on poder consultar tots els 
seus dubtes: la guia “Després de 
l’ESO... què? o visitar la web www.
diba.cat/joventut/despresdeleso.



15DIA INTERNACIONAL DE LA DONA10 de març de 2011

100 anys del Dia Internacional de la Dona
Celebrem any darrera any el Dia 

Internacional de la Dona, i avui 
arribem als 100 anys desde la pri-
mera celebració. Per aquest motiu, 
volem recordar aquests anys de 
lluita de les dones pels seus drets, 
els qual podem gaudir avui en dia. 
Donem les gràcies a les nostres 
avantpassades per començar el cre-
ar el camí cap la igualtat real de les 
dones, pel qual encara caminem.

Encara que ens volen fer creure 
que vivim en una societat igualità-
ria, no és cert. Diàriament es viuen 
situacions de desigualtats i discrimi-
nacions cap a la dona, només amb 
el motiu de ser dona; I sembla que 
això hi ha governs que encara no 
ho tenen present. L’exemple clar 
sobre la falta de conscienciació, 
o simplement no voler la igualtat 
entre homes i dones, ho tenim a 
casa. El nou govern de la Generali-
tat dirigit per CIU, característic per 
les seves polítiques conservadores 
que afavoreixen al patriarcat, no-
més ha demostrat tenir un únic 
propòsit dintre de les polítiques so-
cials i d’igualtats, donar passos cap 
enrere, i justificar-ho per motius 
econòmics.

No podem deixar que els nos-
tres drets i els nostres avenços en 
polítiques socials siguin reduïts 
fins a un punt insignificant, a més 
per motius injustificats.

Reivindiquem el lloc que li cor-
respon a la dona dintre de la nos-
tra societat, i amb més força que 
mai, degut a la situació actual que 
estem vivint.

Avui també volem ondejar la 
bandera per les fites assolides. El 
més important és la conscienciació 
de la societat cap a l’existència de 
desigualtats i discriminacions pre-
sents en l’actualitat, i que el model 
de patriarcat no és l’ideal.

Com a joves no hem d’oblidar 
les eines que ens són útils per ar-
ribar a les nostres fites: com l’em-
poderament de la dona present 
als últims temps com a eina de 
pes; la coresponsabilitat a la vida 
privada fent partícip als homes 
d’aquest àmbit el qual sempre ha 
estat reservat per les dones; i no 
excloure de la lluita per la igual-
tat d’oportunitats als nostres com-
panys homes cada vegada més 
participatius i solidaritzats amb la 
nostra causa.

Demandes
Com a commemoració del Dia 

Internacional de la Dona la JSC:
* Demana no més retrocessos 

en polítiques d’igualtat, com la 
retallada dels avenços fets a la Ge-
neralitat o com la desaparició del 
Ministeri d’igualtat (adhesió al Mi-
nisteri de Sanitat).

* Reivindica la presència de les 
dones en les preses de decisions, i 
el trencament del sostre de vidre.

* Fomenta la participació dels 
homes en la lluita per la igualtat 
d’oportunitats, evitant l’exclusivi-
tat femenina.

* Denuncia la gran xacra soci-
al, no tan sols al nostre país, que 
és la violència masclista.

* Aposta per una coeducació 
per arribar a una igualtat efectiva 
entre homes i dones, per a que 
puguin créixer en igualtat d’opor-
tunitats i condicions.

Com a joves som el present i 
el futur de la nostra societat, per 
tant hem de recordar tal dia com 
avui cada any per reivindicar i 
conscienciar sobre la nostra lluita 
per arribar a la igualtat real.

Joves igualitaris, joves amb seny

Que la crisi no serveixi d’excusa
8 de març, Dia internacional de les dones

La igualtat real entre dones 
i homes en la nostra societat 

encara és un repte per assolir. Tot 
i l’avenç visible que s’ha fet en la 
consecució de la igualtat, gràcies a 
l’empenta de moviments de dones 
i de les administracions públiques, 
la igualtat no és encara una rea-
litat.

Persisteixen desigualtats en raó 
de la divisió dels rols de gènere, en 
l’àmbit laboral, social, i domèstic. I a 
aquesta realitat se li afegeix el con-
text actual de crisi econòmica que 
agreuja i empitjora les condicions 
de vida de moltes dones (dones so-
les amb fills/es a càrrec, vídues amb 
pensions baixes, dones joves sense 
possibilitats d’accedir a un  mercat 
de treball molt precari,…)

Els 7 anys de govern d’esquer-
res a la Generalitat de Catalunya 
han suposat avenços importants en 
polítiques de gènere. El suport del 
govern i de l’Institut Català de les 
Dones, que ha liderat aquestes polí-
tiques, també ha tingut repercussió 
en els municipis de la nostra comar-
ca amb accions com  l’elaboració 
del Pla d’Igualtat de gènere de la 
Mancomunitat intermunicipal de la 
Conca d’Òdena, o en l’àmbit de la 
prevenció, sensibilització i atenció 
en la lluita contra la violència mas-
clista amb la consolidació dels SIADs 
(Serveis d’Informació i atenció a les 
dones) o la posada en funciona-
ment del CIE (Centre d’Intervenció 
especialitzada per dones que han 
patit violència).

El canvi de govern no pot pro-
vocar cap pas enrere en aquesta 
matèria. No podem tolerar que les 
polítiques de gènere siguin “pres-
cindibles”, desapareguin o pateixin 
retallades amb l’excusa de la difícil 
situació econòmica actual. Cal con-
tinuar avançant en polítiques pú-
bliques que provoquin canvis que 
ajudin a avançar cap a una societat 
on les dones poguem desenvolupar 
les nostres vides amb llibertat i au-
tonomia.  

I en aquest sentit, l’àmbit lo-
cal, les polítiques que puguem dur 
a terme des dels municipis, esde-
venen instruments privilegiats per 
transformar la vida de les persones 
de manera immediata. Des de la 
proximitat, des dels Ajuntaments 
podem intervenir en la quotidia-
nitat i en primer lloc, pal.liar els 
efectes de la crisi econòmica oferint 
formació ocupacional i contínua a 
les dones (implantant plans d’ocu-
pació destinats a dones, també a 
dones amb formació mitjà alta; ofe-
rint formació en noves tecnologies; 
fomentant la regularització de les 
dones que treballen en l’àmbit de 
la cura a les persones o de la llar,...). 

També, garantint l’accés a tots 
els serveis de les dones amb neces-
sitats específiques (dones que patei-
xen violència, dones grans,...); des-
envolupant campanyes de sensibi-
lització i estratègies de comunicació 
per canviar la percepció que encara 
existeix a l’entorn de la violència 
masclista; impulsant campanyes que 

promoguin el repartiment del tre-
ball domèstic entre homes i dones; 
donant suport  a les associacions de 
dones dels nostres municipis i a la 
seva tasca en defensa dels drets de 
les dones; creant espais de partici-
pació de dones.

I fer-ho prioritzant dos aspectes, 
la visibilitat, amb regidories que li-
derin aquestes accions, comunicant 
les aportacions de les dones dels 
nostres pobles i ciutats, tenint en 
compte els indicadors de gènere a 
l’hora de desenvolupar polítiques 
públiques, fomentant l’associacio-
nisme femení; i la transversalitat, 
perquè cal que la visió de gènere 
travessi tots els moments i actua-
cions: és a dir, que  també l’urba-
nisme, les polítiques de foment de 
l’esport, la programació dels plans 
d’ocupació, els plans de mobilitat 
del transport públic,... siguin també 
pensats amb perspectiva de gènere. 

Dones amb Iniciativa – Anoia

Alta participació als actes 
organitzats per la Secretaria 
de la Dona del PSC    

La Secretaria de la Dona del PSC 
de Vilanova del Camí ha valorat 

amb gran satisfacció l’alta parti-
cipació als actes que aquest cap 
de setmana han servit a l’agrupa-
ció local per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones. Unes 
90 dones van assistir a la projec-
ció del documental Bomberes, dis-
sabte al vespre, i gairebé 300 van 
dinar plegades, diumenge, a Can 
Papasseit, amb motiu de la 8a Fira 
de Manualitats.

“Bomberes”, és un documental 
creat pel Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Partici-
pació de la Generalitat realitzat a 
través del Programa per a l’equi-
tat de gènere i dins del marc del 
primer Pla d’igualtat 2010-2014. 
L’objectiu del documental és im-
pulsar una campanya de promoció 
de la professió de bombera com 
una sortida professional per a les 
dones.

La diputada Teresa Estruch 
va presentar la projecció, a Can 
Papasseit, davant de més de 90 
persones. El vídeo, d’uns 8 minuts 
de durada, recull el testimoni de 

tres dones que pertanyen al cos 
de Bombers de la Generalitat i 
que expliquen la seva experiència 
personal i professional, tot tren-
cant tòpics i posant en relleu que 
aquesta feina no és una qüestió 
de sexe.

Montserrat Tura va ser 
diumenge a la Fira de 
Manualitats

L’endemà diumenge, la 8a Fira 
de Manualitats va aplegar 25 para-
des a la plaça de Can Papasseit. El 
bon temps va acompanyar les visi-
tes, entre les quals cal destacar la 
de l’ex consellera Montserrat Tura, 
que acompanyada per les dones 
socialistes vilanovines i l’executiva 
del partit, encapçalada per l’alcal-
de Joan Vich, va passar una bona 
estona a Vilanova del Camí.

A l’hora del dinar, unes 300 
persones van omplir Can Papasseit, 
i van compartir no només un bon 
àpat, sinó també un emotiu home-
natge a les dones. En aquest sentit 
cal destacar el lliurament d’una 
placa a Felisa Moreno, per la seva 
dedicació a l’agrupació local.

Dones amb Iniciativa al 
campament republicà de 
Pujalt

Més de trenta persones van 
apuntar-se a la visita guiada 

que Dones amb Iniciativa va orga-
nitzar el passat dissabte a l’antic 
campament republicà situat al 
municipi de Pujalt.

Enguany Dones amb Iniciati-
va ha volgut celebrar el Dia de la 
Dona amb una activitat didàctica 
sobre la història del nostre terri-
tori. Concretament, els assistents 
van gaudir d’una visita guiada per 
l’antic campament republicà ubi-
cat a Pujalt, un dels espais recupe-
rats pel memorial democràtic, que 
com tants d’altres del nostre país, 
fins que la Generalitat no ha estat 
governada per partits d’esquerra, 
no hi hagut la voluntat política 
de recuperar-los i que ara, l’actual 
Govern vol eliminar com a moltes 

altres accions impulsades per Inici-
ativa per Catalunya Verds. 

Els assistents, acompanyats 
per les tres candidates de la Conca 
d’Òdena, Montserrat Mateu per 
Igualada, Francina Gabarró per 
Vilanova del Camí i Coral Vázquez 
per Montbui, van gaudir d’una 
jornada lúdica i enriquidora i van 
lamentar que llocs com aquests, 
del nostre territori i protagonistes 
de la nostra història no siguin més 
coneguts i tinguin el paper que els 
correspon. En aquest sentit, Pere 
Tardà, guia de la visita va expres-
sar que “és una llàstima que els 
centres educatius no s’interessin 
per aquest espai ja que pot ser 
una classe magistral de la nostra 
història més recent”.  

Empresa d’Igualada busca persona 
per treballar en línia de producció:

Es demana:
- Experiència de treball en línia de producció
- Flexibilitat horària
- Edat compresa entre els 25 i els 35 anys
- Persona  responsable i amb iniciativa
La seva feina consistirà en formar operaris per la 
línea de producció i supervisar el seu treball

S’ofereix:
- Contracte fi xe després del periode de prova
- Formació a càrrec de l’empresa
- Sou a convenir
Persones interessades enviar CV a: 
selec33@yahoo.es
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Reeixida festa de la poesia a Vilanova 

Un any més, i amb aquesta ja en 
va tres edicions, l’Associació 

de Dones de Vilanova del Camí ha 
aplegat entorn un sopar 120 per-
sones en la gran festa de la poesia. 
Ja en començar, la veu en off de 
Núria Fàbregas (guanyadora del 
concurs de les dues edicions ante-
riors) ens convidava a la festa amb 
els seus versos “... i per al moment 
present, com diu en Lluís Llach, 
desitjo salut i feina... i un poc de 
sort, i que la vida ens doni un camí 
ben llarg. Ah!, i que passem tots 
junts una vetllada plena de som-
riures i de poesia...”.

Tot seguit, Lídia Tomàs, pre-
sidenta de l’associació, saludant 
els presents, va explicar el desen-
volupament de la vetllada que 
va comptar amb l’estrena de la 
cantant Vilanovina Puri Capitan 
que, a l’hora del cafè, va oferir un 
recital de cançons sensibles i com-
promeses socialment, en particular 
contra les guerres i la violència 
masclista. 

I va arribar el moment culmi-
nant amb la lectura del veredicte 
del jurat del 3er Concurs de Poesia 
“Desitjos de Dones” per part de 
Pilar Morón, Secretària de l’Asso-
ciació de la Dona Vilanovina. i que 
va ser: 1er premi a la poesia: “Té”, 
de Rat Sala Ribas (Castellfollit de 
Riubregós). 2on premi per “El 
rincón del alma”, de Ana López 
López (Terrassa). 3er premi: “Vol-
dria“, de Maria Requesens Piqué.

En un acte molt emotiu es 
va voler fer present la companya 
Encarna Benítez Cadenas, recent-
ment traspassada, una de les pro-
motores de l’Associació de Dones 
de Piera, veritable ànima de les 
seves activitats i present sempre en 
els sopars de dones. En memòria 
seva es llegiren sengles poesies de 
Pepita Ribera i de Maribel Nogué, i 
es lliurà a la família, de part de les 
dones, un record amb les paraules 
gravades: “Continuarem la tasca 
endegada en el camí que hem fet 
plegades, el de la defensa dels 

drets de les dones en que sempre 
hi trobarem les teves petjades”.

I com que l’Encarna era plena 
de vida, amant de la música i gens 
partidària de que per causa d’ella 
no hi hagués festa, doncs aques-
ta va continuar ben animada fins 
cloure una cita en el calendari dels 
actes del 8 de març, on les Dones 
de Vilanova s’hi esmeren perquè 
no hi manqui cap detall i tot surti 
bé. L’enhorabona.

maribelanoia@gmail.com

Té
Perquè sé, molt bé, com n’és,
dins la butxaca buida,
de feixuguíssim el pes.

Perquè sóc pobra i poeta
per donar-te no duc res,
ni promesa ni oracle,

ni cap gran designi encès
ni destí, ni port, ni mapa;
sols la paraula i un gest.

De tu --la meva-- parla.
La teva veu i el meu paper
seran poema, cal.ligrama,

serà tot el que duré,
guardat dins la butxaca,
escrit, per a poder Ser.

Junts parlarem la paraula,
a la poesia darem la veu
que reclama socialitzar-la.

I els pobres serem poema, tindrem 
paraula i veu!.

Rat Sala Ribas 
(Castellfollit del Boix)

Les premiades amb l’Associació de la Dona Vilanovina. Foto: Albert Aguilera

Elisabeth Eidenbenz, més enllà de La 
Maternitat d’Elna
Dijous passat ens aplegàvem a 

la Biblioteca Central d’Igua-
lada un bon nombre de persones 
commogudes encara per la colpi-
dora gesta d’Elisabeth Eidenbenz 
que, a través de la Maternitat 
d’Elna que va fundar, va suposar 
un autèntic bressol, per als infants 
i les dones de l’exili català de la 
república, doncs les dones pogue-
ren parir i els nadons veure la llum 
en unes condicions diferents de 
les que els hi esperava als camps 
de concentració de les platges 
d’Argelers. 

Perquè aquesta vegada es trac-
tava de parlar d’Elisabeth Eiden-
benz, de presentar el llibre de la 
seva biografia. Una activitat duta 
a terme de la mà de Llegim...? lli-
breria en el marc dels actes com-
memoratius del 8 de març. La seva 
autora, la historiadora Assump-
ta Montellà, amb la seva especial 
sensibilitat i qualitat comunicado-
ra, ens ho ha anat transmetent de 
tal manera (s’han publicat 15.000 

exemplars del llibre), que ha cap-
tivat l’interès de bona part de la 
societat catalana fins a generar 
el fet que nombrosos municipis 
de Catalunya tinguin un Carrer 
d’Elna, o que s’hagin fet obres de 
teatre i estigui en projecte una 
pel·lícula, o també que actualment 
ja hi hagi unes 160 nenes que por-
tin el nom d’Elna.

Però Assumpta Montellà, en 
escriure La Maternitat d’Elna, va 
haver d’anar aparcant tot allò que 
havia descobert de la biografia 
d’aquella dona que havia fet pos-
sible el miracle, Elisabeth Eiden-
benz, una dona nascuda a Zurich 
l’any 1913 i que ara, amb 97 anys, 
viu en una residència de Zurich; 
ella sola va ser capaç de tirar enda-
vant La Maternitat d’Elna donant 
acollida a les dones embarassades 
i fent possible el naixement de 597 
nadons que, altrament, tal volta 
no haurien pogut veure la llum, 
com “el nen enterrat a la sorra 
d’Argelers”, al qui va dedicar el 
llibre de La Maternitat d’Elna. Ara 
en podem conèixer el treball d’As-
sumpta Montellà, la seva biogra-
fia. Mercès per aquest regal.

maribelanoia@gmail.com

La poetessa Sílvia Bel a 
Llegim...? Llibreria

Mentre la participada rua de 
carnestoltes omplia les Ram-

bles d’Igualada, la cèntrica Lle-
gim...? Llibreria acollia la lectura 
poètica d’una brillant poeta nove-
lla que presentava el seu llibre 
“L’esbós”, un recull de poemes en 
el que l’autora, amant de l’espon-
taneïtat, recerca en les paraules 
un to de facilitat i els treballa amb 
la voluntat que semblin vius.

Ella mateixa ens explica que 
“L’esbós” fa referència al signifi-
cat de la paraula: “primer disseny 
d’una obra artística”, i confessa 
que està “captivada pels múltiples 
sentits ocults de les paraules”. En-
filada damunt una escala ens en 
va fer una artística interpretació 
jugant a obrir i tancar cremalle-

res en un poemari descaradament 
lèsbic. 

Al final rebé un obsequi ben 
especial: amb la col.laboració del 
públic assistent li cantaren un 
dels seus poemes en cànon creat 
expressament per a l’ocasió. “De 
sobte m’agafa - una urgent es-
quizofrènia - d’estar-me un temps 
amb mi, - a la tercera nota de l’es-
cala. - I m’aïllo del món per uns 
instants - com quan de petita - 
m’asseia a un raconet - de la meva 
habitació – amb l’estrident piano 
– de color blau cel – i tocava flui-
xet – la desafinada nota de plàstic, 
mi, - mi, mi, mi, - mi, - mi, mi, mi, 
- mi...

maribelanoia@gmail.com

La xerrada de Marina Geli 
obre els actes del 8 de 
març a Vilanova
La xerrada de Marina Geli va 

encetar dimecres de la setmana 
passada els actes de l’agenda a 
l’entorn del 8 de març, a Vilanova 
del Camí. Convidada per la Secre-
taria de la Dona de l’agrupació 
local del PSC l’exconsellera de 
Salut del govern català va parlar 
de manera planera i pròxima sobre 
la conciliació de la vida familiar i 
laboral. 

Fina Martínez, secretària de la 
dona del PSC a Vilanova va donar 
la benvinguda a Marina Geli tot 
destacant el seu currículum profes-
sional i vital. 

La conferenciant va abordar 
el compromís de la societat, la fa-
mília i l’empresa per fer real la 
conciliació de la vida personal, la-
boral i familiar de les dones. En els 
últims 10 anys, segons va remarcar, 
s’ha avançat molt en aquest tema, 
però encara queda molt camí per 
recórrer.

Geli va posar com a referents 
els països nòrdics i des del públic, 
algunes intervencions van con-

firmar que al nostre país encara 
estem lluny de fer compatible la 
incorporació de la dona en el mer-
cat laboral amb la seva vida fami-
liar. Geli va parlar de la necessitat 
d’introduir mesures per combinar 
aquestes activitats i de crear una 
estructura i organització de l’en-
torn laboral que faciliti als homes i 
a les dones la combinació de la fei-
na, de les responsabilitats familiars 
i de la llar.

L’alcalde Joan Vich va donar 
també la benvinguda a Geli, que 
no és la primera vegada que visita 
el municipi per participar de les 
activitats de les dones socialistes 
vilanovines.

Es va comptar també amb 
l’acompanyament dels regidors 
Antonio Cano i Antonio Sánchez i 
la regidora Vanesa González. En-
tre les autoritats hi havia també 
l’alcalde d’Òdena i responsable de 
polítiques d’igualtat de la Manco-
munitat Intermunicipal de la Con-
ca d’Òdena, Francisco Guisado.

Els hi oferim la 
millor qualitat 
en treballs 
d’inoxidable
ferro i alumini 
- Portes
- Baranes
- Reixes
- Tanques
- Finestres…

Treballs de serralleria en acer inoxidable i ferro
Fusteria metàlica d’alumini

Av. Àngel Guimerà, 38 - IGUALADA
Tel./Fax: 93 803 32 92

Es necessita senyora amb 
experiència per tenir cura 

d’àvia les 24 hores.
(Preferible amb vehicle propi)

Interessades enviar dades o C.V. a L’Enllaç 
(Passatge de la Tossa, 8, 3r, 08700 Igualada).
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Inaugurada l’exposició de 
Carmel·la Planell

Actes per fer de l’Agenda d’actes del 
Dia Internacional de la Dona
Xerrada: Com i per què 
involucrar els homes 
en la igualtat de 
gènere

Per avui dijous i a 2/4 de 7 de 
la tarda, a la Biblioteca Central, 
Paco Abril hi oferirà una xerrada 
on tractarà la coeducació, la cor-
responsabilitat i el camí dels ho-
mes i els joves cap a la igualtat. 

La xerrada s’organitza des 
del Grup de Mestres de l’Anoia i 
l’Ajuntament d’Igualada.

Taller d’autodefensa 
femení

La  inscripció al taller d’auto-
defensa femení que s’ha organit-
zat a Vilanova del Camí a l’entorn 
de la celebració del 8 de març ha 
estat molt reeixida. La inscripció 
s’ha tancat amb un total de 40 
dones que participaran d’aquesta 
primera edició del taller, el dia 11 
de març, i que podria tenir una 
nova edició.

A l’efecte de no defraudar 
l’expectació que ha suscitat la con-
vocatòria del taller s’ha obert una 
llista d’espera que de moment ja 
contempla unes 15 sol.licituds i 
que podrien entrar en un segon 
taller, cas de que finalment es con-
voqui.

El curs d’autodefensa femení 
és una proposta de l’Espai Jove 
de l’Àrea de Joventut de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí, en el 
marc dels actes programats coin-
cidint amb la commemoració del 
Dia Internacional de les Dones. Les 
inscripcions cal fer-les al mateix 
Espai Jove.

Dissabte: Sessió 
contínua

Dones d’Igualada amb la col.
laboració de l’Ateneu Igualadí 
de Zoom Igualada, han progra-
mat per dissabte: Sessió con-
tínua, amb la projecció de les 
pel.lícules “Violetas” i “Die He-
bamme - Auf Leben un Tod” (La 
llevadora). “Violetas” és una cre-
ació fílmica de Rafa Montesinos; 
avui ja, merescudament premiada. 
En la línia del cinema social, la pel.
lícula està basada en fets reals que 
narren l’empresonament d’una jo-
ve acusada d’assassinar el seu pare. 
A la presó fa amistat amb l’Emma, 
una funcionària que es proposarà 

d’examinar-ne el seu grau de cul-
pabilitat...

“Die Hebamme - Auf Leben 
un Tod”, dirigida per l’artista i di-
rectora Dagmar Hirtz, ha estat la 
gran triomfadora del Zoom 2010, 
essent guardonada amb els tres 
premis del Jurat Oficial.

Aquesta producció alemanya 
et situa a començaments del segle 
XIX, a la província austríaca del 
Tirol, en el sí d’un univers rural 
on una llevadora, Rosa Koebl, i 
la seva jove germana -que espera 
un fill il.legítim- són víctimes de 
la pressió d’una societat dirigida 
per una església catòlica, arcaica i 
inquisidora...

La projecció dels films comen-
çarà a les 6 de la tarda i es farà a la 
Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí.

Per les 10 del vespre hi ha pre-
vist el sopar-tertúlia (pel qual cal 
fer reserva fins avui dijous al telè-
fon 93 803 73 87 – Carmel.la). El 
preu del sopar és de catorze euros.

Taller a La Kaserna
El mateix dissabte de les 5 a 

les 8 del vespre, s’ha programat a 
La Kaserna el taller: Jo masclista? 
Ell masclista? On es donaran eines 
per educar des de la igualtat, tot 
reflexionant sobre la construcció 
del gènere i les relacions de poder 
i desigualtat que s’estableixen.

El preu de l’activitat és de qua-
tre euros.

Pla d’Igualtat Intern 
de l’Ajuntament 
d’Igualada

La regidora del Programa 
d’Igualtat de Gènere, Montserrat 
Mateu, i Maribel Cárdenas, cap de 
l’Oficina de Promoció de Polítiques 
d’Igualtat Home-dona, presentan 
dimecres a l’espai Ig-Nova, el Pla 
d’Igualtat Intern de l’Ajuntament 
d‘Igualada que inclou aportacions 
del Pla Intern de diferents empre-
ses locals.

L’acte de presentació és previst 
per 2/4 de 8 del vespre.

Del mocador al cap de 
les nostres àvies, al 
Hiyab islàmic

Per dijous de la setmana vinent 
hi ha prevista, a la Biblioteca de 
l’Ateneu, la taula rodona centra-
da en “Del mocador al cap de les 
nostres àvies, al hiyab islàmic”, que 
moderarà Maribel Nogué i on dues 

noies que viuen a la nostra comar-
ca explicaran els motius pels quals 
una porta l’hiyab i l’altra no, alho-
ra que donaran la seva visió sobre 
la polèmica que ha suscitat aques-
ta peça de roba. Hi haurà també el 
passi del documenta “Hiyab”.

L’activitat que s’emmarca en el 
programa del Roda el Món: Canvia 
el xip 2011, començarà a 2/4 del 
vespre.

Els actes del programa del Dia 
de la Dona continuen fins a finals 
de mes.

Actes paral.lels de 
l’Assemblea de Joves

Des de l’Assemblea de Joves 
d’Igualada, i també pel dia de la 
dona treballadora, es convida tot-
hom a participar a la pintada del 
mural que es farà dissabte a les 4 
de la tarda, al carrer Delícies; l’en-
demà diumenge, l’AJI impartirà 
un taller de rols antisexistes acte 
emmarcat en la XVIa Calçotada 
popular. El programa comença al 
punt del migdia.

Concurs de fotografia: 
“Com ens veiem les 
dones” ?

En commemoració del 8 de 
març, Dia de la Dona Treballado-
ra, l’entitat Dones Amb Empenta 
organitza la 9a edició del Concurs 
de Fotografia “Com ens veiem les 
dones”?. Aquest concurs enguany 
porta per tema: “Nosaltres i l’he-
rència femenina”. 

Per participar-hi es poden pre-
sentar un màxim de tres fotogra-
fies, en format 20x30 centímetres, 
sobre suport de cartolina i sense 
marges. La tècnica serà lliure. El 
termini per lliurar els originals fi-
nalitzarà el proper 14 de març. Per 
presentar les obres cal que al dors 
de cada fotografia hi consti el títol 
i un pseudònim de l’autora. En un 
sobre apart, tancat, l’autora ha de 
tornar a posar el pseudònim, tot 
afegint les seves dades personals: 
nom, cognoms, adreça, e-mail i un 
telèfon de contacte.

Cal lliurar les obres a l’ajun-
tament de Montbui -carretera de 
Valls, 57-, codi postal 08710. El lliu-
rament de premis es farà el dissab-
te 19 de març a les 7 de la tarda a 
l’ajuntament de Montbui, on s’in-
augurarà una exposició amb totes 
les obres presentades a concurs.

Més de setanta visitants enre-
gistrà el primer dia l’expo-

sició fotogràfica de Carmel·la 
Planell: “El Rec. Unes sol·lícites 
soledats”. L’incomparable marc de 
l’Adoberia acull unes 60 instantà-
nies que, segons la seva autora, 
pretenen rescatar aquelles silue-
tes, llums i ombres que personifi-
quen les interioritats i les perifèri-
es d’una entranyable presència, el 
barri del Rec.

A la seva inauguració hi assistí 
la regidora de cultura de l’Ajun-
tament d’Igualada Maria Enrich, 
la qual va dir que, de jove que co-
neixia la Carmel·la, sempre l’havia 
vista associada a la càmera; ella i la 
càmera de fotos eren inseparables. 
I va afegir que de la Carmel·la en 
sabia la seva llarga projecció en el 
camp de la fotografia, sempre des 
d’una vessant estrictament perso-
nal, fins que va realitzar pel seu 
compte algunes exposicions sobre 
fotos de viatges amb el reclam 
“Instantànies de Món” i sobre la 
Cuba del 1998, a Igualada i a al-
tres ciutats i també a Barcelona, al 
mateix Palau de la Virreina. 

Per la seva banda, Carmel·la 
Planell va agrair el suport rebut de 
part de l’Adoberia, del Rec.0, dels 
Amics del Rec i del Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada; així com dels 
titulars d’algunes adoberies, que li 
han permès l’accés a fer fotos.

Carmel·la Planell en primer lloc, 
lluny d’una reivindicació feminis-
ta, va voler fer un pronunciament 
d’ella mateixa en la seva dimensió 
de dona fotògrafa. I, en el sí d’una 
Igualada on existeix una respec-
table tradició d’homes fotògrafs, 
va considerar merescut un recent 
reconeixement que la participava 
de sumar-se a aquest col.lectiu. De 
totes les instantànies presentades 
en va voler palesar el que ella en-
tén per una obra d’art que és la fo-
tografia, la manera com la concep 
en tant que una instantània úni-
ca i irrepetible, aquell acte on es 
combinen l’enfoc, l’enquadrament, 
la llum i la pròpia composició. La 
primera mirada --diu-- la segresta; 
de seguida ja hi veu el resultat, 
la instantània. I, ja s’ha apropiat 
de la fotografia per a gaudir-la, 
o bé --no sap prou del cert-- si és 
la fotografia la que s’ha apropiat 
d’ella, de la seva mirada. Afegeix 
que sempre ha prescindit de ju-

gar amb tècniques de manipulació 
fotogràfica, tampoc no en sabria 
--diu-- i amb els processos digitals 
s’hi troba bastant negada. En tot 
cas, només s’hi val a retallar una 
imatge per a trobar un millor equi-
libri, un retall que abans es feia de 
la mà d’un cúter. Insisteix en què 
allò que compta a l’hora de cap-
turar una instantània és la primera 
mirada i a partir d’aquí en tot cas 
per a cada imatge hi busca altres 
nivells d’aproximació i es queda 
amb el resultat que més la defineix 
des de la seva perspectiva de dona.

I del Rec en va parlar des 
d’aquell perfil dels sentiments que 
l’apropaven a records d’infantesa, 
quan des de la plaça de la Creu, 
per Sant Faust i Sant Nicolau, hi 
baixava amb la colleta i amb el pa-
tinet per fer-hi carreres o anar-hi a 
tirar pedres. De gran, i retornada 
a Igualada, al costat del casc antic 
i del Passeig, el Rec s’ha convertit 
en l’itinerari acostumat per les se-
ves habituals passejades, a la ve-
gada que es felicita que sigui tot 
un punt de referència per a molts 
sentiments retrobats. 

I aquests dies, en el marc del 
Dia Internacional de les Dones, des 
de Dones d’Igualada s’ha apostat 
per donar el salt a un reconeixe-
ment més ciutadà: a una igualadi-
na, i a aquelles sol·lícites soledats 
que ens mostren els particulars 
detalls de l’altra cara de la nostra 
ciutat; uns detalls que recuperen, 
a través de la mirada de la Carmel-
la, tota la bellesa i la nostàlgia 
d’un passat que no hauria de que-
dar mai a l’oblit.

maribelanoia@gmail.com
Foto: Marcel Planell
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La Pobla de Claramunt s’omple de 
disfresses
El dissabte 5 de març la Pobla 

de Claramunt es va omplir de 
disfresses. A la tarda es va fer una 
rua per als nens i nenes i a la nit, a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, es va 
organitzar una festa per al jovent.

La rua de carnestoltes va co-
mençar a la plaça dels Països Ca-
talans i va arribar fins a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. Feia goig veure 
un gran nombre de disfresses des-
filant pels carrers del poble, amb 
l’animació del grup Plou i Fa Sol. 
Hi havia cavallers amb cavalls, da-
mes, princeses, granotes, un guàr-
dia civil, un home-dona policia, 
entre molts altres personatges.

Al arribar a l’Ateneu hi va ha-
ver una pluja de paperets. Es van 
llençar uns 50 quilos de confeti. Es 
va repartir berenar per a totes les 
persones disfressades i per acabar 
la festa hi va haver discomòbil fins 

a les 9 del vespre. Aquesta activi-
tat la va organitzar la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament.

La disbauxa del carnaval va se-
guir a la nit a l’Ateneu. L’entitat 
Barrufet Roig, amb la col.laboració 
de l’Ajuntament, va oferir una fes-
ta en què hi van assistir entre 250 
i 300 persones i que es va allargar 
fins arribada la matinada.

Es van repartir dos premis: un 
va ser un pernil per al Joan Mabras 
i el Xavier Surroca, que anaven 
disfressats de personatges de la 
pel.lícula “Saw”, i un altre, un so-
par per a dues persones al Cau de 
l’Ais, per a l’Almudena i la Veròni-
ca Pérez, que anaven disfressades 
de corredors de cotxes.

Piera ha tornat a viure la gresca del 
Carnaval 
Els actes de l’edició del Carnaval 

d’enguany de Piera van comen-
çar divendres a la tarda amb la 
rua de les llars d’infants, que van 
recórrer amb les seves disfresses 
els carrers centrals del poble fins 
arribar a la nau de Cal Sanahuja. 

Dissabte va arribar el plat fort 
amb la desfilada pels carrers prin-
cipals, lectura del pregó, premis, 
ball i animació fins ben entrada la 
matinada. Un total de 10 carros-
ses i 16 comparses van participar 
en una nit bastant agradable de 
temperatura per a l’època i en què 
van destacar els Diables de Piera 
amb el seu espectacle taurí o un 
conjut d’ous Kinder, entre d’altres.  
Els premis finals van ser: 

Carrosses. 1r premi: Bob Es-
ponja, molt ben caracteritzat pels 
veïns de l’avinguda Barcelona.

2n premi: On són les claus?, dis-
fressats de fons del mar amb pei-
xos, estrelles i altra fauna marina.

Comparses. 1r premi: Los 
del Rickshaw, ambientada en la 
cultura xinesa. 2n premi: Ramat 
d’ovelles, que incloïa pastor i gos 
d’atura.

La festa va continuar fins a al-
tes hores de la matinada i diumen-
ge a la tarda va tenir lloc el carna-
val infantil al teatre del Foment. 
Com cada any, els actes acabaren 
ahir dimecres amb l’Enterrament 
de la Sardina.

Carnaval a l’escola P. Ramon Castelltort
Ja ha passat el Carnaval. Totes les 

hores de feina, i en són moltíssi-
mes, només queden exposades al 
públic durant potser tres o quatre 
hores; després ve la feina de des-
muntar, netejar i desar, i esperar 
l’any vinent. Sense la magnífica 
gent que altruistament treballa 
perquè els nens i nenes de l’escola 
puguin sortir i gaudir de la festa, 
no podríem anar enlloc. 

Per això em sembla de justícia 
que sapigueu qui són els nostres 
magnífics pares/mares que ho han 
fet possible. Per part dels nois: 
Antoni Capitán, Pep Bové, David 
Estapé, Pep Riba, Toni Fernández, 
Pau Belenguer, Genaro Molano, 
Jordi Sanromà, Xavier Garcia i 
David Coma. I per part de les noies: 
Mònica Balcells, Mònica Aguile-
ra, Sandra Fontanet, Eva Fontanet, 
Glòria Teixidor, Ester Cortina, Gem-
ma Berenguer, Iolanda Montaña, 
Ester Peinado, Carina Segura, Sònia 
Planell i Raquel Santacana.

Agrair també a les àvies que 
ens han fet els vestits, als nens i 
monitors de menjador que ens 
han fet els barrets i les trenes, a 
l’avi que ens deixa el seu tractor i 
al pare que el porta, en Francesc, 
a les amigues que han ajudat a 

fer els dracs, a Fira d’Igualada i 
en general a tots aquells que un 
moment o altre van col.laborar 
perquè la festa fos possible.

És un orgull tenir persones 
com aquestes a la nostra escola. 
Felicitats a tots!

Concurs de truites 
a l’Escola Ramon 
Castelltort

Tot i que aquest any a l’escola 
no hem celebrat el Dijous Llarder, 
perquè ens ha coincidit amb la set-
mana blanca, no ens hem volgut 
deixar perdre el concurs de truites 
dels alumnes de Cicle Superior.

Cada any ens sorprèn més 
la creativitat i originalitat de les 
truites. Enguany, el tema en què 
s’havien d’inspirar els nostres cui-
ners, era les tradicions i cultura 
catalanes. El resultat va ser extra-
ordinari, vam poder veure truites 
de moixiganguers, sardanistes, se-
nyeres… que ens van deixar boca-
badats.

A la tarda, després de donar 
els premis als guanyadors les vam 
poder tastar i, s’ha de dir, que a 
més de ser uns artistes, estaven 
boníssimes !!! 

ERC

Els joves capelladins 
porten el Circ del 
Pensionista a la Lliga 
Com ja és tradicional, el Carnes-

toltes s’allarga una setmana 
més a Capellades, amb motiu de 
la festa del jovent, que enguany 
celebrarà el Circ del Pensionista 
aquest dissabte, 12 de març.

La festa, que tindrà lloc a La 
Lliga, començarà a partir de les 11 

de la nit i és només per a majors 
de 16 anys.

El preu de l’entrada és de 3’50 
euros i tothom qui vagi disfressat 
tindrà una consumició amb l’en-
trada.

Festa del Carnestoltes al 
col.legi Monalco

Els nens i les nenes de la llar d’in-
fants del Col.legi Monalco hem 

celebrat la festa del Carnestoltes.
Al llarg de la setmana, el Sr. 

Carnestoltes ens va capgirar els 
costums de dalt a baix, ens va fer 
cantar, ballar i disfressar-nos sense 
parar, ens va convidar a fer xim-
pleries i bromes, i cada dia ens va 
donar una consigna que ens va 
fer sortir de l’escola d’una manera 
diferent.

El divendres va ser el dia de la 
gran festa. Els més petits de la Llar, 
les Marietes (P0), ens vam disfressar 
d’abella, els Cargols i les Papallo-
nes (P1) de Minnie i de Mickey, i els 
Ocells, els Esquirols i els Pollets (P2) 
de Bob Esponja.Vam acabar la festa 
tot cantant i ballant la seva cançó: 
“Ara arriba Carnestoltes / tots sor-
tim a passejar. / Ens posem una dis-
fressa / per saltar, cantar i ballar.”

Llar d’infants Monalco

GRANS REBAIXES
 Botes i botins 50%

Dissabte 12, BOTIGA AL CARRER
Ens trobaràs davant l’estanc de la Rambla

Florenci Valls, 69 - IGUALADA
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Restaurant santmagí

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

Migdies
MENÚ-EXPRESS 9€*

MENÚ 12,80€*

Divendres i 
dissabte nit
MENÚ 20€*

*I.V.A. no inclòs

La rua del Carnaval d’Igualada: 
Tot un espectacle
Un total de 28 comparses han 

fet gran la Rua de Carnaval 
d’enguany a Igualada; això vol 
dir que aquesta festa té prestigi i 
ha arrelat fortament com a festa 
popular de la ciutat. Més de 2.000 
persones van passejar pel centre 
de la ciutat lluint disfresses molt 
originals, acolorides i treballades. 
Pel que fa a les carrosses, la majo-
ria eren espectaculars i creades 
amb una imaginació desbordant. 

Així doncs, a més de l’incre-
ment de participació, cal posar de 
relleu l’alt nivell qualitatiu de les 
comparses.

A l’arribada, a la plaça de Cal 
Font, tots els components de les 
comparses van poder fer un mos 
amb la botifarrada preparada pel 
Gremi de Traginers, un avitualla-
ment esperat després de fer tot el 
recorregut ballant i saltant.

Cal destacar també la col.labo-
ració del Gremi de Flequers, Frui-
tes Pere Prat i de membres de la 
Comissió de Festes.

La comitiva la va obrir la músi-
ca de la Xaranga Quatre Vents i la 
va tancar la carrossa “Precolombi-
na” del Rei Carnestoltes, organit-
zada enguany per la Cia. de Dansa 
Dell’Arte, la qual duia un seguici 
molt ben coreografiat i una indu-
mentària molt reeixida.

Un cop tothom a plaça es va 
procedir a la lectura del pregó, 
que enguany va ser escrit per 
Albert  Latorre, seguint pel lliura-
ment de premis als guanyadors.

Primer premi per La 
‘trempada’ comparsa 
vilanovina del Camp 
del Rei

La comparsa vilanovina de l’As-
sociació Cultural Camp del Rei El 
bosc trempat va ser la guanyadora 
de la festa i va sorprendre a tot-
hom amb la seva espectacular car-
rossa presidida per un gran faune 
amb una provocadora trempera. 

El bosc de druides, fades i fau-
nes de l’Associació Cultural Camp 
del Rei es va endur el primer premi 
de la rua i va aixecar gran expecta-
ció. Tant el públic com el jurat van 
quedar gratament sorpresos per 
la curada confecció de les disfres-
ses de la cinquantena de persones 
que formaven la comparsa, així 

com per l’espectacular carrossa de 
la quadriga que transportava al 
mític faune. 

Tal i com afirma el president 
de l’Associació Cultural Camp del 
Rei, Manolo Cano, les hores de tre-
ball s’han vist recompensades amb 
l’ovació de tothom. I és que l’en-
titat dedica mesos als preparatius 
del carnestoltes i són moltes les 
hores que han destinat a la cons-
trucció de la carrossa i l’elaboració 
de les disfresses. 

Entre les comparses premiades 
al carnaval igualadí cal destacar 
també l’Escola Garcia Fossas que 
es va endur el segon premi amb 
la comparsa Ja hem tornat, per la 
seva celebrada referència al retorn 
a l’escola –fins fa poc en obres- i el 
tercer premi, a l’AMPA de l’Escola 
Ramon Castelltort per Festa Xine-
sa. El premi a la crítica va ser per a 
la comparsa de l’AMPA de l’Escola 
Gabriel Castellà per Les Ovelles 
Negres d’Igualada. 

El jurat estava format per Pilar 
Duran, Ricard Vives, Joanjo Rome-
ro, Ada Jover, David Martínez, To-
ni Valls i Julian Borrega.

15 comparses 
premiades amb 300 
euros

Mon Lego de l’AMPA Antoni 
Gaudí de Montbui. Ja Hem Tornat 
del CEIP Garcia Fossas d’Igualada. 
Ateneu Igualadindis de les Escoles 

de l’Ateneu d’Igualada. Jurassik 
Park, comparsa particular d’Igua-
lada. Lacasitos, comparsa particu-
lar de Vilanova. El bosc trempat, 
de l’Associació Camp del Rei de 
Vilanova. Festa xinesa, de l’AM-
PA Ramon Castelltort d’Igualada. 
Som els punters, de l’AMPA Dolors 
Martí d’Igualada. Ovelles negres 
d’Igualada, de l’AMPA del Gabriel 
Castellà d’Igualada. Toy Story 3, 
de l’AMPA Garcia Lorca de Lorca, 
de Montbui. Cometes divertides, 
de l’Assoc. Cultural de Les Comes 
d’Igualada. Globustrotters, com-
parsa particular d’Igualada. Un en-
llaç diferent!, comparsa particular 
de la Torre de Claramunt. Grease, 
de l’AMPA, de l’Escola Pia d’Igua-
lada. Vinyaescolapies, de l’AMPA 
del Col.legi Sant Josep-Escolàpies.

La mini rua i el 
carnaval infantil fan 
petita la plaça de 
l’Ajuntament

Ple de gom a gom. La plaça de 
l’Ajuntament es va desbordar de 
disfresses el diumenge al migdia. 
Cal dir que el bon temps acompa-
nyà en tot moment la gran festa, 
adreçada especialment als més me-
nuts de la ciutat: conillets, ratolins, 
princeses, pirates, etc. van desfilar 
ufanosos pel centre de la ciutat, 
conduïts pel grup Pentina el Gat.

La gresca no parà ni un sol mo-
ment amb l’animat ball que oferi-
ren a continuació, molt participat 
pel públic assistent, petits i grans. 
La música va ser molt encertada i 
encomanava el dinamisme i l’ale-
gria.

L’entitat Xarxa d’Igualada hi 
va tenir un paper important amb 
la vistosa decoració de la façana i 
en la coordinació de l’activitat. Tot 
plegat es mereix un excel.lent.

El Mercat de la Masuca 
també celebra el Carnaval

Com acostuma a ser habitual per 
aquestes dates, bona part dels 

comerciants de la Masuca es van 
disfressar per compartir aquesta 
festa popular amb clients i habi-
tuals. El bon humor va estar pre-
sent durant tota la jornada, amb 
disfresses, bromes i rialles que van 
inundar tot l’establiment comer-
cial. A més, el grup d’animació 
igualadí Anima’ns Animacions van 
realitzar una permonance especial 
durant bona part del matí.

Barrufetes, bruixes, monstres 
indescriptibles, endevinadores, ra-
tetes i altres personatges van ser 
presents durant la celebració del 
Carnaval al Mercat Municipal de 

la Masuca d’Igualada. Una vintena 
de comerciants es van disfressar 
per l’ocasió, inundant el Mercat de 
colors i rialles. Com acostuma a ser 
habitual, els paradistes i comerci-
ants en van disfressar per Carnaval 
i el bon humor va estar present 
durant tot el dia. 

A més, els paradistes van es-
tar acompanyats pel grup iguala-
dí Anima’ns Animacions, que va 
realitzar diversos gags durant tot 
el matí, fent bromes amb clients i 
comerciants. Els més petits també 
van poder gaudir d’aquesta festa, 
amb les activitats que es van rea-
litzar a la Ludoteca del Mercat. 

Èxit de participació al 
Carnaval de Fàtima

Diumenge passat, a la tarda, 
es va celebrar el carnaval a 

Fàtima organitzat per l’associació 
de veïns i veïnes de Fàtima. Més 
de 500 persones es van animar 
a participar a la rua, que anava 
presidida pels grallers Mal Llamp 
d’Igualada.

Després de la cercavila que 
es va dur a terme pels carrers de 
Fàtima, es va procedir a la xoco-
latada i entrega de premis. L’alt 
nivell de les disfresses participants 

va fer que el jurat tingués una tas-
ca difícil a l’hora d’escollir els gua-
nyadors.

L’Associació de veïns i veïnes 
volen agrair a totes les persones 
que aquest any han participat al 
carnaval i animar-los a venir l’any 
vinent. Moltes gràcies a tots, per-
què en definitiva el carnaval és 
una festa que el seu èxit és gràcies 
a la gent que participa i es disfres-
sa aquest dia.

Els capelladins més 
petits gaudeixen amb el 
Carnestoltes

Diumenge a la tarda Xarxa va 
tornar a ser l’encarregada d’or-

ganitzar una nova celebració del 
Carnestoltes infantil de Capellades.

Passades les 5 de la tarda va sor-
tir la rua de la plaça Àngel Guimerà, 
encapçalada per una carrossa plena 

de pollets. Tot el seguiment es va 
passejar per la vila fins arribar al Pa-
velló Poliesportiu. Després del pre-
gó del Rei Carnestoltes va començar 
la peculiar “Amanida de mainada”, 
que va animar la tarda fent ballar i 
jugar infants i grans.
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Vilatans i visitants celebraren la Festa 
de la Caldera a Montmaneu
Montmaneu ha celebrat una 

nova edició de la Festa de 
la Caldera. Com ja és tradició en 
aquest municipi, des de temps 
que es remunten a l’edat mitjana, 
s’ofereix un plat calent a totes les 
persones que estaven de pas pel 
municipi, en els dies anteriors a 
l’entrada de la quaresma, confec-
cionat amb tot d’ingredients que 
els habitants de la població havien 
donat per a tal fí, encara que avui 
dia els ingredients són adquirits 
en els comerços de la zona. Així 
és com d’una tradició, aquesta 
població, n’ha fet una de les festes 
més vistoses i característiques de la 
Catalunya rural, i s’han introduït 
tots els elements necessaris per 
crear unes jornades d’esbarjo per 
a vilatans i visitants.

Així la festa es va iniciar el dis-
sabte a la tarda amb la tradicional 
desfilada de disfresses, on parti-
cipen gran nombre de menuts i 
joves del poble i de poblacions ve-
ïnes. La desfilada anava acompa-
nyada d’un entreteniment infantil 
a carrec del grup “Esquitx Duo”. 
També hi va haver xocolatada amb 
melindros per a tothom.

Al vespre va tenir lloc la inau-
guració del remodelat “Cafè del 
Poble”, per part de l’alcalde del 
municipi, Enric Admetller, que en 
el seu parlament va anar desgra-
nant la història d’aquest local del 
poble, amb els seus diferents usos 
municipals i diferents persones 
que hi havien estat treballant. Els 
visitants van poder veure totes les 
millores que s’han fet en aquest 
espai municipal tot degustant ca-
va, refrescos i pastes. Aquest lloc 
queda definitivament a disposició 
de tots els habitants del poble, així 
com amics, visitants, etc. i totes les 
persones que vulguin passar unes 
hores d’esbarjo al municipi. Així, 
el local disposa de barra, cuina, 
serveis i una sala en el pis superior 
per poder menjar i beure. 

A la nit, al local “La Sala” es va 
oferir un concert a càrrec del grup 
“Esquitx Duo”, que va interpretar 
un seguit de peces de ball perquè 
tots els assistents poguessin gaudir 
d’una bona nit de ball que es va 
allargar fins ben passada la mit-
janit.

L’endemà diumenge, abans de 
les 9 del matí, el foc que més tard 
faria bullir les calderes era encès 
pels calderers que ja el dia abans 
havien preparat calderes i llenya, 
i disposats tots els ingredients: ci-
grons, mongetes, carn de pollas-
tre, tocino, fideus, sal, oli i espèci-
es. Mentrestant, tot el poble era 
ocupat per les parades de produc-

tes artesanals, amb alimentació, 
estris per a la llar, decoració, etc., 
que nombrosos artesans havien 
disposat per tot el poble, oferint 
productes a tots el visitants. En 
el bar del poble i en l’exterior es 
servien bons esmorzars de pagès, 
amb pa amb tomàquet, botifarra i 
bon vi per a tots els assistents.

Sobre les 11 del matí la “Com-
panyia de titelles Sebastià Vergés“ 
va representar el clàssic conte in-
fantil “Els tres porquets”, que va 
fer passar una bona estona als més 
menuts i també al nombrós públic 
que ja estava reunit en aquell mo-
ment a la plaça Major.

A les 12 del migdia es va ofici-
ar la Missa Solemne, que com ca-
da diumenge en aquesta població 
celebra mossèn Enric. Nombrosos 
veïns i visitants hi van assistir i en 
acabar l’ofici el mossèn va beneir 
les calderes, tal i com s’havia fet 
històricament.

Sobre 2/4 d’una es va fer una 
exhibició de vol d’aus rapinyaires, 
demostrant les habilitats aconse-
guides amb l’esforç dels seus cui-
dadors, que les feien anar i venir 
des de diferents punts de la plaça 
fins al seu cos, segons les ordres 
que anaven rebent dels seus pro-
pietaris. Va resultar un especta-
cle molt entretingut per a petits i 
grans.

Al voltant de la una es van 
aplegar a la plaça major nombro-
ses persones amb càrrecs dintre 
l’administració autonòmica i lo-
cal. Així es va comptar amb la pre-
sència de l’Honorable Conseller 
d’interior Felip Puig, el delegat 
territorial del govern de la Gene-
ralitat a la Catalunya central, Jordi 
Moltó, la diputada al parlament 
de Catalunya Maria Senserrich, el 
diputat al parlament de Catalunya 
Pere Calbó, el president del Consell 
Comarcal de l’Anoia Marc Castells, 
així com d’altres alcaldes de la co-
marca. Després Felip Puig, acom-
panyat per l’alcalde, van acudir 

a l’edifici de l’Ajuntament, on el 
primer va signar el llibre d’honor 
del municipi i va rebre de mans 
de l’alcalde una simbòlica clau del 
poble de Montmaneu. 

En aquest acte també es va re-
bre a Regina Santamaria, filla del 
recentment traspassat cuiner Santi 
Santamaria, que va rebre la conde-
coració, a títol pòstum, de calderer 
d’honor de Montmaneu.

Seguidament totes aquestes 
personalitats van acudir al centre 
de la plaça, on es va escenificar el 
lliurament d’aquest guardó amb 
l’entrega de la reproducció d’una 
de les calderes de Montmaneu 
a Regina Santamaria. Aquesta, 
seguidament, es va dirigir al po-
ble agraint en nom del seu pare 
aquest reconeixement, i recordant-
lo, del que va dir que se sentiria 
molt content d’haver rebut aquest 
nomenament. Acte seguit van di-
rigir unes paraules a tots els assis-
tents Felip Puig, Enric Admetller 
i el mestre calderer Josep Parera, 
agraint tots ells la presència de 
tots els assistents a aquesta singu-
lar festa tan arrelada a la nostra 
terra. Finalment, el Mestre Calde-
rer va comprovar que el brou ja 
estava completament cuinat i les 
5 calderes es van disposar al mig 
de la plaça i foren repartides entre 
tots aquells que portaven, plats, 
pots, olles i altres per portar-la cap 
a la taula de casa.

Així, un any més la festa acabà 
amb un nombrós públic assistent a 
aquesta celebració, en la que tre-
ballen de manera desinteressada 
durant diversos dies molts veïns 
del poble. L’ajuntament vol donar 
gràcies a través d’aquest escrit a 
totes les persones que hi han col-
laborat, i en especial a la regidora 
de festes i cultura, Anna Parera.

(Podeu veure algunes fotos de 
la festa a: http://picasaweb.google.
com/albareda.josepmaria)

Josep Maria Albareda i Bacardit

Felip Puig va fer entrega, atítol pòstum, de la condecoració de Calderer d’Honor 
a Santi Santamaria

Festa de carnestoltes a l’Estada de dia

El passat dijous 4 de març es va 
celebrar la festa de carnestoltes 

de L’Estada, que enguany va esco-
llir la Xina com a temàtica per a les 

disfresses, amb els barrets de palla 
típics xinesos decorats pels usua-
ris, que van confeccionar cadas-
cú la seva disfressa en el taller de 
manualitats organitzat la setmana 
anterior. 

Tots ben disfressats gaudiren 
del ball amb música en directe a 
càrrec del duet Sonata. I per aca-
bar la festa, van celebrar el dijous 
gras amb truites, botifarra i es-
queixada de bacalla, per sopar.

Xus Jorquera

Carnestoltes de la gent 
gran al Casal de Carme

El passat dilluns al Casal de 
Carme, dins l’espai de Dina-

mització de la Gent Gran, vam 
celebrar el Carnestoltes. Com en 
aquestes dates tot és permès, vam 
invertir un xic l’ordre que mana la 
tradició… 

En primer lloc vam cremar la 
sardina amb cerimònia inclosa i les 
habituals ploraneres vestides de 
negre i amb mantellina i mocadors 
a to, i recordatori inclòs, com ha 
de ser. Van acompanyar-la en el 
seu funeral, també un capellà ben 
especial. Tot seguit es va proce-
dir a la crema de l’animal. Un cop 
passat el dol ens vam disposar a 
berenar i fer xerinola, amb unes 
disfresses d’allò més acolorides. I 
un discjokey ben disposat.

Sabieu que: La Quaresma co-
mença el dimecres de cendra. I 
com marca la tradició cristiana, 
la gent s’acomiada dels dies de 

gresca i disfresses de Carnestoltes 
i comença el dejuni i l’abstinèn-
cia. L’acte final d’aquesta setmana 
boja és l’enterrament del Carnes-
toltes o de la sardina, que es fa 
aquest dimecres. Però, per què es 
diu així, si aquest peix no té res a 
veure amb el rei Carnestoltes?

- A: “Sardina” en castellà vol 
dir espinada de porc. I s’anava a 
fora a enterrar la carn.

- B: Menjar sardina era un lu-
xe, i amb la Quaresma això s’havia 
acabat. 

- C: Quan s’executava el rei 
Carnestoltes, se li posava una sar-
dina a la boca.

- D: És una tradició ancestral, 
una ofrena a la mare natura.

La resposta correcta és la A: 
“Sardina” en castellà vol dir espi-
nada de porc. I s’anava a fora a 
enterrar la carn.

Els oficis i el rei 
Carnestoltes no han passat 
de llarg a les llars d’infants 
municipals d’Òdena
Durant el mes de febrer, les 

dues llars d’infants municipals 
d’Òdena, la del nucli “Els vailets” 
i la del Pla de la Masia, “L’Avió de 
paper” han treballat els oficis i han 
celebrat la Festa del Carnestoltes.

En relació als oficis, a “L’Avió 
de paper” el pare del Jan Galán, 
que és bomber de professió, va re-
clutar a tres companys i van visitar 
la llar. Després d’ensenyar als in-
fants i a les professores l’equip de 
treball i les fotos d’incendis fores-
tals, van fer servir la mànega d’ai-
gua al pati. Els valents de “L’Avió 
de paper” es van posar el casc de 
bombers i molts també van tocar 
la sirena del seu cotxe. Alguns es 
van espantar i d’altres van ballar 
al so de la mateixa sirena .

D’altra banda, la festa del Car-
nestoltes es va celebrar al pati de 
la llar d’infants “Els Vailets” el pas-
sat 25 de febrer. Va ser tota una 
sorpresa perquè no l’esperaven! 
Tothom va ballar i cantar amb un 
barret o mocador al cap i els in-
fants van ser molt valents, perquè 
aquest personatge no els va fer 
gens de por. Durant tota la setma-
na el rei Carnestoltes els va posar 
consignes com la de venir a la llar 
amb una sabata diferent a cada 
peu, o cordar-se la bata a l’esque-
na, entre d’altres. Tots els infants 
van fer cas del què se’ls demana-
va, sinó corrien el risc de que el 
rei dels poca-soltes els posés una 
multa.

Els petits de l’Escola Pia 
fan Carnestoltes
Els alumnes de la llar d’infants 

de l’Escola Pia han celebrat el 
carnestoltes i cada dia han anat a 
l’escola disfressats: El dilluns amb 
els mitjons diferents i per fora els 
pantalons, dimarts amb pijama, el 
dimecres amb alguna cosa pel cap 
(cuetes, mocadors, barrets, etc.), 
el dijous tocava la cara pintada 
... i també es va celebrar el dijous 
llarder, tot fent truites, i divendres 
conillets (P-0), Peter Pan i campa-
netes (P-1), i de gatets i ratetes 
que escombraven l’escaleta (P-2). 
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Aquest cap de setmana, 
torna el Pellofa de Calaf     
Calaf viurà aquest cap de set-

mana el seu Carnaval, que arri-
ba com sempre una setmana més 
tard que a la majoria d’indrets de 
Catalunya i amb la seva denomina-
ció pròpia: el Pellofa. La comissió 
ja fa dies que treballa per tenir-ho 
tot a punt, i de fet aquest dissab-
te ja va repartir la revista satírica 
RISC, que un any més fa un repàs 
humorístic i irònic al que ha estat 
l’any polític, tant a nivell local com 
més general.

“Miss” Jamona
Els actes del Pellofa començaran 

aquest divendres 11 de març, amb 
la segona edició de Missa Jamo-
na al pub Skàndol, un divertit con-
curs protagonitzat per estrafolàries 
“models” que desfilaran per a tots 
els assistents. (Inscripcions fins el di-
vendres 11 a les 21 h, trucant al 686 
084 041, de 19 h a 21 h).

Un dissabte intens 
L’endemà dissabte, durant tot 

el matí, hi haurà concurs de dis-

fresses entre els botiguers i ambi-
entació del mercat. També es farà 
la presentació de la Nova Compa-
nyia Local de Dansa. A la tarda, a 
les 5 i al Casino, tindrà lloc l’espec-
tacle infantil a càrrec de ‘La Tresca 
i la Verdesca’.

Serà a les 6 quan començarà 
la rua a la plaça dels Arbres, amb 
el concurs de carrosses i amb la 
batukada de Sitges Markatú. Un 
cop finalitzada la rua, la plaça dels 
Arbres acollirà l’esperat pregó del 
Rei Pellofa.

A 2/4 de 9 s’iniciarà la 5a “Ma-
mada” pels bars del poble, aquest 
any amb sopar final al poliespor-
tiu. I a 2/4 de 12 de la nit, el ma-
teix poliesportiu serà escenari del 
ball de disfresses amb l’Orquestra 
Privada, així com del lliurament de 
premis. (5a “Mamada” i entrada: 
cal comprar el tiquet fins avui di-
jous 10 a Cal Fidel, Bar Dusfort o 
Pub Skandol, 15 euros).

Carnaval al nucli d’Òdena
Aquest proper dissabte 12 de 

març se celebrarà la Festa del 
Carnestoltes al nucli d’Òdena. A 
les 5 de la tarda començaran les 
les inscripcions al Parc de la Font. 
Mitja hora més tard, a 2/4 de 6, hi 
haurà el pregó que anirà a càrrec 
de Teatre Espontani i a continua-
ció la rua. Seguidament berenar 
popular i lliurament de premis al 
mateix Parc de la Font.

Els premis que es concediran 
seran a nivell individual i per a les 
comparses. En la categoria indivi-
dual, d’entre 0 i 6 anys es donarà 
un premi de 45 euros pel primer 
premi i un de 25 euros pel segon. 
Es donarà la mateixa quantitat en 

euros per a la categoria d’entre 7 i 
12 anys. I la tercera categoria serà 
la de més de 13 euros. El primer 
premi serà de 60 euros i el segon 
de 40.

Per a les comparses, formades 
per grups de mínim 6 persones hi 
haurà 4 premis de 120 euros. La 
qualificació per a les categories 
individual i comparses la faran els 
membres de les diferents associaci-
ons del municipi.

Aquesta festa, com la que es 
va celebrar el passat cap de set-
mana al Pla d’Òdena, han estat 
organitzades des de l’Ajuntament 
d’Òdena.

Carnestoltes la vol fer sonada aquest 
dissabte a Masquefa
Masquefa enceta avui dijous la 

celebració del Carnaval amb 
el concurs de disfresses d’apara-
dors i comerços, que s’allargarà 
fins dissabte. Durant tres dies els 
masquefins i masquefines podran 
admirar i valorar la creativitat dels 
comerciants. El concurs consta de 
dues categories: establiments que 
decoren l’aparador i establiments 
que decoren tot el comerç.

El Rei Carnestoltes trepitjarà 
Masquefa dissabte amb la inten-
ció de tornar a posar la vila potes 
enlaire. Carnestoltes encapçalarà 
l’espectacular rua de comparses i 
carrosses que desfilarà pels carrers 
de la vila, acompanyada de tots 
aquells vilatans i vilatanes que s’hi 
vulguin sumar.

Per a fomentar la participació 
s’estableixen dues categories: grups 
de menys de 20 integrants i grups 
de més de 20. Hi haurà quatre 
premis a les millors disfresses col-
lectives, dos per categoria. Els pri-

mers classificats seran premiats amb 
300 euros i els segons amb 200.

El Carnaval arriba aquest any 
amb algunes novetats. D’una ban-
da, per a facilitar la ubicació de 
les carrosses i les comparses, la rua 
sortirà de l’avinguda de la Línia, 
i seguirà el mateix recorregut de 
l’any passat.

D’altra banda, per a fer un ju-
rat més equitatiu, cada una de les 
comparses participants haurà de 
designar obligatòriament un re-
presentant que formarà part del 
jurat. En el procés de valoració de 
les comparses cada representant 
haurà d’avaluar totes les compar-
ses participants, excepte la com-
parsa a la qual representa. En cas 
que alguna comparsa no vulgui 
designar cap representant al jurat, 
haurà de renunciar-hi per escrit.

Programa
A les 5 de la tarda, recollida de 

dorsals de les comparses al Punt 

d’Informació de sortida de la rua 
ubicat a l’avinguda de la Línia.

A 2/4 de 6, concentració de 
comparses i carrosses a l’avingu-
da de la Línia (entre l’Institut de 
Masquefa i Escola “el Turó”).

A les 6, sortida de la Rua de 
Carnaval. Recorregut: Av. La Línia, 
c/ Sant Antoni fins l’Ajuntament, 
c/ Major, c/ St. Pere, c/ Creueta, c/ 
Santa Clara fins al Recinte Rogelio 
Rojo.

A 2/4 de 8 del vespre, entrega 
de la clau de la vila al rei Carnes-
toltes i Pregó de Carnaval a càrrec 
de la companyia “Teatrerus” (Sala 
Polivalent).

De ¾ de 8 a les 10 de la nit, 
festa de tarda de Carnaval a la 
Sala Polivalent “La Fàbrica”

(s’anunciaran les comparses i 
els comerços guanyadors i s’entre-
garan els premis).

A les 12 de la nit, festa de dis-
fresses a la Sala Polivalent “La Fà-
brica”.

Montbui celebra aquest dissabte la 
festa de la disbauxa, el Carnestoltes
Aquest proper dissabte se cele-

bra una de les festes per excel-
lència a Montbui, el Carnestoltes. 
A partir de les quatre de la tarda 
es durà a terme la gran festa de 
disfresses per als més menuts al 
Bulevard (davant l’ajuntament). 
En primer lloc es podran formalit-
zar les inscripcions i tot seguit, pels 
volts de les 5, donarà inici un ball 
de Carnestoltes Infantil que anirà 
a càrrec del grup “Pentina El Gat” 
i el seu espectacle “Animació de 
Carnestoltes”. A les 6 de la tarda 
finalitzarà aquest carnestoltes de 
menuts amb el lliurament de tro-
feus a les millors disfresses.

D’altra banda, a partir de 2/4 
de 8 de la tarda es concentraran 
els participants en el Carnestol-
tes d’adults, a l’aparcament del 
supermercat Maxi Dia. A les 8 del 
vespre arribarà el rei Carnestoltes 
i donarà inici la rua, que recorrerà 
bona part dels carrers més cèn-
trics del Nucli Urbà, fins arribar al 
poliesportiu de Can Passanals. Un 
cop allà hi haurà ball de carnestol-
tes amb l’animació a càrrec de DJ 
Òscar. Per cloure, es farà el lliura-
ment de premis a les cinc millors 
comparses: 200 euros de premi per 
a cadascuna (també hi haurà tro-
feu per a les tres primeres) i es lliu-

rarà un premi de 50 euros i trofeu 
a la millor disfressa individual.

Entre les bases de la rua s’es-
tableix que les comparses estaran 
formades com a mínim per cinc 
persones. El jurat valorarà les com-
parses seguint els criteris de millor 
vestuari de fabricació, animació de 
la comparsa i guarniments. 

Les inscripcions es poden fer 
a l’ajuntament, al Centre Cívic La 
Vinícola o al mateix lloc de la sor-
tida, mitja hora abans. Per a més 
informació es pot trucar al telèfon 
93 803 47 35.

Infants i adults de Vilanova del Camí 
viuran la festa més poca-solta aquest 
dissabte
Fins demà divendres es poden 

fer les inscripcions per a parti-
cipar en la rua del Carnestoltes de 
Vilanova del Camí que tindrà lloc 
el proper dissabte, 12 de març. Un 
any més, la rua d’adults i el Concurs 
de Comparses l’organitza l’Àrea de 
Cultura i la Comissió de Festes de 
Vilanova del Camí, mentre que el 
carnaval infantil anirà a càrrec de 
l’Associació Cultural Camp del Rei.

La jornada s’iniciarà amb el 
carnestoltes infantil, la rua del 
qual començarà a 2/4 de 5 de 
la tarda amb sortida de la plaça 
Can Papasseit per seguir pels car-
rers Verge de Núria, Joan XXIII, 
Montserrat, Mossèn Borràs, Santa 
Llúcia, Montserrat, plaça Villaru-

bias, Joan XXIII, Verge de Núria i 
tornada a la plaça Can Papasseit. 
Un cop acabada la rua, les grans 
comparses tindran l’oportunitat de 
lluir-se davant del jurat, que avalu-
arà el vestuari, els complements i 
la marxa, tot plegat per determi-
nar les comparses guanyadores del 
concurs 2011.

A les 6 de la tarda, a la sala po-
livalent de Can Papasseit, hi haurà 
el XXVI Concurs Infantil de disfres-
ses Camp del Rei, amb desfilada 
de petites i mitjanes comparses i 
disfresses individuals, amenitzada 
per Andrés i Laura. També hi hau-
rà berenar per a tots els partici-
pants i lliurament dels premis amb 
fi de festa.

Els grans iniciaran la rua a 2/4 
de 10 del vespre, davant de l’Esco-
la Joan Maragall, on prèviament 
hi haurà hagut la concentració de 
totes les comparses. Encapçalada 
per la carrossa del Rei Carnestol-
tes, a càrrec de l’escola Pompeu 
Fabra, la rua seguirà per tot el car-
rer Santa Llúcia, passant per Mos-
sèn Amadeu Amenós, Papa Joan 
XXIIII, Verge de Núria i finalitzant 
a la plaça Can Papasseit. Hi haurà 
lectura del pregó i tot seguit ball 
amb l’actuació d’un DJ. A la mitja 
part es farà el lliurament de pre-
mis del concurs de comparses, a 
càrrec de Quique Santano.

Avui, carnaval a l’Associació de Gent 
Gran d’Igualada - Casal
Avui dijous, a 2/4 de 6 de la tar-

da, se celebrarà el Ball de Car-
naval de l’Associació de Gent Gran 
d’Igualada - Casal. Serà a l’Equipa-
ment Cívic Polivalent Anoia Bar-
ri Montserrat i hi haurà berenar 

per a tots els infants que vinguin 
disfressats, a més del concurs de 
disfresses per a la gent gran (cal 
estar inscrit).

D’altra banda, des de l’associ-
ació es vol recordar que es fa un 

magnífic viatge a Holanda del 8 al 
14 de maig, que és en TEMPS DE 
FLORS. Encara hi ha places per tal 
de poder-ne gaudir.

La Junta / ES. 

Els dissabtes vine a sopar a 
Camaró i disfruta de les sorpreses 

que et tenim preparades

DISSABTE DIA 12

DUET ADAGIO
JOAN BAS COMBO

Podràs sopar i ballar amb el nostre menú de 20 € 
i amb regal de copa de cava durant el ball

Per reserves 
podeu trucar al 
93 801 41 66

T’HI ESPEREM!!!
Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km. 8,3 

La Torre de Claramunt / Capellades (al costat de la benzinera Petronor)
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A Masquefa, Fira Futur per a joves i 
adults

Els bandolers als Cafès 
amb història d’Òdena
El proper dimarts 15 de març se 

celebrarà una nova sessió de 
Cafès amb història al Casal d’Avis 
del nucli d’Òdena. Aquesta segona 
sessió d’aquest mes també anirà 
adreçada al món dels bandolers. 
Aquesta vegada, el mateix Daniel 
Gutiérrez i el Xavier Pérez se cen-

traran en les figures del bandole-
risme a Catalunya, les figures i les 
històries dels bandolers a l’Anoia.

L’activitat, organitzada des de 
l’Ajuntament d’Òdena, se celebra-
rà entre 2/4 de 5 i 2/4 de 7 de la 
tarda.

Missa en record dels 
Màrtirs de la tradició
Avui dijous 10 de març, a l’es-

glésia del Roser, a 2/4 de 9 del 
vespre, per fer memòria d’aquells 
homes i dones que donaren la vida 
en defensa dels nobles ideals que 

en història coneixem com a màr-
tirs de la tradició, se celebrarà una 
eucaristia i es pregarà per tots ells 
i també per la pau al món.

Masquefa celebrarà, des d’avui 
10 al 18 de març, una nova 

edició de la Setmana de l’Escola a 
la Feina. Durant aquests vuit dies, 
diverses xerrades i tallers, i també 
una mostra, Fira Futur, orientaran 
els joves sobre les sortides forma-
tives i professionals que existeixen 
en el nostre entorn. Però la inicia-
tiva no se cenyeix només als joves: 
també totes les persones que 
volen formar-se per a millorar pro-
fessionalment o trobar una feina 
coneixeran interessants propostes 
mitjançant la Setmana de l’Escola 
a la Feina.

Fira Futur, gran 
aparador de 
sortides formatives i 
professionals

Una de les activitats més des-
tacades de la Setmana de l’Escola 
a la Feina tornarà a ser Fira Futur, 
el certamen que s’ha convertit en 
el gran aparador de les sortides 
formatives i professionals que exis-
teixen en el territori d’influència 
de Masquefa i l’Anoia Sud. 

Els dies 16, 17 i 18 de març una 
vintena de centres de formació 
diversa (instituts, universitats, aca-
dèmies i serveis d’ocupació, entre 
altres) instal.laran les seves para-
des a la Sala Polivalent del Recinte 
Rogelio Rojo, on donaran a conèi-
xer les seves propostes formatives 
i professionals i atendran de ma-
nera personalitzada les consultes 
dels visitants. 

Aquest any s’hi trobarà àm-
plia informació sobre batxillerat, 
cicles formatius, estudis universita-
ris, proves d’accés, idiomes, forma-

ció per a l’ocupació, formació en 
Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació o l’accés a diferents 
cossos de seguretat, entre altres. 

A més dels joves i els seus fa-
miliars, Fira Futur serà també de 
gran utilitat per a les persones que 
volen formar-se permanentment o 
que veuen en la formació la clau 
per a afrontar amb millors garan-
ties la recerca de feina o la millora 
de l’actual lloc de treball. Sensible 
a l’actual situació de crisi econò-
mica, el saló recollirà múltiples i 
interessants propostes formatives 
en aquest sentit.

Fira Futur s’inaugurarà el di-
mecres 16 a 274 d’11  del matí i la 
jornada serà dedicada als professi-
onals. Els dos dies següents obrirà 
portes al públic en general: dijous, 
al matí i a la tarda, i divendres, al 
matí. A la fira també comptarà 
amb la presència d’orientadors.

Xerrades i tallers
A més de la fira, els organitza-

dors han preparat d’altres accions 
formatives. Entre els dies 10 i 15 
de març hi ha previstos tallers i 
xerrades sobre com presentar-se 
a unes oposicions, sobre el món 
laboral (per als alumnes de la Sec-
ció d’Institut de Masquefa), sobre 
l’obertura de nous negocis, sobre 
la formació que es pot fer al nos-
tre municipi o sobre com millorar 
el currículum.

Dues guies 
Amb motiu de la Setmana de 

l’escola a la feina i Fira Futur es 
tornarà a editar la Guia de recur-
sos educatius i laborals del terri-
tori, que ha estat ampliada i ac-

tualitzada. La guia es repartirà en 
els municipis que formen part de 
la Xarxa TET Anoia Sud i també es 
podrà consultar a la pàgina web 
de l’Ajuntament (www.masquefa.
cat).

També coincidint amb la Set-
mana de l’Escola a la Feina es 
publicarà la nova Guia d’oferta 
formativa per a persones adultes, 
corresponent al tercer trimestre 
de l’any (abril-juliol). La guia recull 
tots els cursos formatius que orga-
nitzen l’Ajuntament i les entitats 
per a aquests mesos. La publicació 
es podrà descarregar de la pàgi-
na web de l’Ajuntament (www.
masquefa.cat).

Suma d’esforços
La Setmana de l’escola a la Fei-

na i Fira Futur les organitza l’Ajun-
tament de Masquefa amb el su-
port de la Diputació de Barcelona. 
Ambdues iniciatives són possibles 
gràcies als esforços conjunts de 
la Xarxa TET Anoia Sud, una xar-
xa que està integrada per tots els 
agents que intervenen en el procés 
de transició de l’escola al món del 
treball dels municipis de Masquefa, 
Piera, Capellades, els Hostalets de 
Pierola, Cabrera d’Anoia, la Pobla 
de Claramunt, Vallbona d’Anoia i 
la Torre de Claramunt. 

La gestió del canvi en les 
organitzacions, nou seminari 
de Gestió del Talent
El proper dijous 17 de març  tin-

drà lloc el seminari “La gestió 
del canvi en les organitzacions” 
en el marc dels Seminaris de Ges-
tió del Talent. El seminari es rea-
litzarà de 16:00 a 20:00 hores a 
d’IG-NOVA Empresa (Av. Mestre 
Muntaner, 86).

Els seminaris de Gestió del Ta-
lent estan organitzats per l’Ajun-

tament d’Igualada i el Consell Co-
marcal de l’Anoia i s’emmarquen 
en el programa Anoia Activa, una 
actuació subvencionada pel Pro-
jecte “Treball a les 7 Comarques”, 
patrocinada pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i cofinançada pel 
Fons Social Europeu.

Podeu consultar tota la infor-
mació detallada de cadascun dels 

seminaris a la pàgina web www.
gestiodeltalent.com, des d’on po-
dreu també formalitzar les vostres 
inscripcions.

Tots els seminaris seran impar-
tits per Santi López Villa, consultor 
de recursos  humans i psicologia 
de les organitzacions i coach per-
sonal i professional.

“L’elegància de l’eriçó”, al Club de 
Lectura odenenc
La novel.la de Muriel Barbery, 

L’elegància de l’eriçó, és la pro-
pera obra que es comentarà a la 
sessió del Club de lectura que es 
realitzarà a l’Ajuntament d’Òdena 
el divendres 25 de març, a partir 
de les 8 del vespre.

Aquesta novel.la va ser esolli-
da Premi dels llibreters francesos 
2007. L’animal escollit serveix de 

metàfora per a les dues protago-
nistes, l’eriçó sembla una cosa per 
fora i n’és tota una altra per dins, i 
això és el que passa amb la Renée, 
una vídua de 54 anys i la Paloma, 
una nena de dotze.

La novel.la té lloc en un edifici 
de rics on la Renée fa de portera. 
És un immoble on mai no passa 
res i on tothom està pendent de la 

vida dels altres. La Renée és vista 
com una simple portera i a la ve-
gada una apassionada de la filo-
sofia, el cinema i l’art. La Paloma 
és la filla d’un exministre i diputat 
socialista, té una ment  privilegia-
da i una intel.ligència sublim que 
destorben els del voltant. El llibre 
està escrit a dues veus, es llegeixen 
els dietaris de totes dues.

Trobada Motera a Jorba
Ja s’han obert les inscripcions per 

participar a la primera Trobada 
Motera de Jorbacity. El programa 
de la jornada inclou esmorzar de 
pagès, rutes guiades, dinar i músi-

ca amb el DJ Huc Guineu, lo Ban-
doler de VDX. El preu de l’activitat 
és de 35 euros per persona.

Per participar-hi cal confirmar 
l’assistència als telèfons 676 085 

083 o 93 809 40 65, on s’ampliarà 
la informació.

Recital líric de cant i piano
L’Associació Amics de la Músi-

ca d’Hostalets de Pierola porta 
diumenge, a Cal Figueres, un reci-
tal líric de cant i piano, amb àries 
d’òpera i sarsuela, a càrrec d’alina 
Furman, soprano. Marc Sala, tenor. 
Joan Ramos, baríton. Josep Pieres, 
baix, i Helena Bayo, piano.

La primera part del concert in-
clou peces operístiques de Mozart, 
Verdi, Puccini, Cilea i Lehar, i la 
segona part és dedicada a la sar-
suela.

El concert començarà a les 6 
de la tarda i el preu de l’entrada 
és de cinc euros.

Classe de Zumba a Òdena
Avui dijous 10 de març es farà 

al Teatre Centre Unió Agrícola 
d’Òdena, unes sessions dirigides 
i gratuïtes de Zumba, una moda-
litat de dansa que combina estils 
com l’aeròbic, el hip-hop, la salsa i 
el reggaeton, entre d’altres.

Els encarregats d’impartir la 
sessió són els joves Cristian Torreci-

llas i la Sònia López. Aquesta clas-
se començarà a les 7 de la tarda 
fins 2/4 de 9 del vespre. Qui vulgui 
inscriure’s ho pot fer al Casal de 
Joves o a l’Ajuntament als telèfons 
93 801 70 72 o bé al 93 801 74 34, 
respectivament.

Desfilada de models de 
perruqueria a la Pobla de 
Claramunt
L’Associació per a l’Oci de la Gent 

Gran de la Pobla de Claramunt 
organitza, el dissabte 12 de març, 
una desfilada de models de perru-
queria i un ball amb el músic Dot. 
L’activitat començarà a les 10 del 

vespre a l’Ateneu Gumersind Bisbal.
Primer hi haurà la desfilada 

de models a càrrec del Grup Moda 
Perruqueria d’Igualada. Tot seguit, 
hi haurà ball i se sortejarà una pa-
nera.

Dia de la Poesia a la 
Biblioteca Central; 
inscripcions fins demà
Compartir la poesia amb tot-

hom. Això és el que vol fer la 
Biblioteca per celebrar el Dia Inter-
nacional de la Poesia, el divendres, 
18 de març. Per aquest motiu con-
vida totes les persones, petites 
i grans, a llegir un fragment de 

poesia en veu alta, en una trobada 
que tindrà lloc a les 7 de la tarda. 
Es tracta que cada persona triï el 
poema que vulgui llegir i s’apunti 
a la Biblioteca abans del dia 11 de 
març. Qui vulgui assistir de públic 
sense recitar també podrà fer-ho.

‘L’hora del conte’ a Vilanova
Dimarts vinent es fa a Vilanova, 

la segona i última sessió de 
l’Hora del conte que ha encetat 
aquesta setmana l’actor Pep Farrés.

Així per dimarts dia 15 serà 
l’actriu Íngrid Domingo qui conta-
rà històries als més petits; els seus 
contes tindran com a denomina-
dor comú: les pomes. Amb dues 
narracions, El barret màgic i Pim 
Pam Pum Poma, el públic podrà 

gaudir de les peripècies d’un per-
sonatge apassionat per les pomes 
i d’una història en cadena que co-
mença quan un follet va a petar 
dins del cos d’una bruixa en men-
jar-se aquesta fruita, tan popular 
en els contes.

La sessió es farà a Can Pa-
passeit a les 6 de la tarda, i és to-
talment gratuïta.
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Diego Paqué i duel de 
monologuistes a La Sala

La Xarxa porta La Ventafocs a l’Ateneu

El meu germà Pol, un tendre espectacle 
amb la síndrome de Down com a 
protagonista

El grup La Xarxa d’Igualada ha 
programat un nou espectacle 

per al diumenge dia 13 de març a 
2/4 d’1 del migdia al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu. El grup Dreams 
Teatre farà la representació de La 
Ventafocs, però amb un petit gir 
argumental. El nou text és d’en 
Julià Farràs que també té cura de  
la direcció. La música original és 
de Manu Guix. Actualment la com-
panyia la formen sis components: 
Gemma Egea, Enric Boixadera, 
Jaume Edo, Sergi Pardo, Julià Far-
ràs i Ariadna Suñé. 

Hi havia una vegada un petit 
regne on els reis, ofegats pels deu-
tes, van decidir organitzar un ball 
per casar el seu fill amb una dama 
rica. Però no és fàcil casar un prín-
cep que no ho vol fer i menys si 
aquest desitja casar-se per amor.

Mentrestant una bonica don-
zella, a qui la seva madrastra i 
les seves envejoses germanastres 

anomenen despectivament “Ven-
tafocs”, sospira per conèixer el 
príncep i ballar amb ell tota la nit. 
Malauradament les coses no són 
sempre com les imaginem. Podran 
els nostres protagonistes aconse-
guir el seus somnis?

L’espectacle és una nova versió 
musical del conte popular, amb els 
personatges coneguts per tothom 
i algunes sorpreses. Un final ines-

perat canviarà la vida dels prota-
gonistes i deixarà entreveure un 
futur més proper al món dels nos-
tres petits espectadors.

El preu de les entrades és de 5 
euros i de 4 euros per als socis. Hi 
ha venda anticipada d’entrades de 
7 a 8 del vespre del dissabte i des 
d’una hora abans de l’espectacle 
al vestíbul de l’Ateneu.

La novel.la El meu germà Pol, 
que el 2008 va guardonar la 

seva autora Isabel-Clara Simó amb 
el XIX Premi de Novel.la Ciutat 
d’Alzira, prendrà vida aquest cap 
de setmana, al Teatre de l’Aurora, 
a través de l’espectacle homònim 
que hi representarà la companyia 
valenciana Tornaveu. Amb la sín-
drome de Down en el paper pro-
tagonista, El meu germà Pol trans-
porta públic i lectors a un món 
de sensacions contradictòries on 
es barregen amb força l’amor, el 
desamor, l’amistat, la confiança, 
la traïció, la por, l’autoestima i la 
llibertat.

La història se centra en el Pol, 
un jove de 29 anys, discapacitat, 
fill d’un militar i d’una dona que 
només pensa en ella mateixa. Per 
això, és la germana adolescent 
d’en Pol qui ha de fer-li de mare. 
És una nena espavilada, responsa-
ble, l’única en aquella casa capaç 
de comprendre’l. L’intent del noi 
de viure la seva vida per sobre de 

les convencions socials serà l’es-
purna que encendrà el foc d’una 
família a la vora de l’abisme.

L’adaptador i director de l’es-
pectacle, Xavier Lauder, observa 
que com que la novel.la és molt 
dura, cruel i directa i en un primer 
moment anava dirigida a alumnes 
dels últims cursos d’ESO i batxi-
llerat, l’han fet més “metafòrica, 
amb un final més obert”. 

El meu germà Pol fa visibles les 
persones discapacitades --que no 
solen ocupar papers protagonistes 
ni en la ficció, ni en la vida real-- i 
retrata la situació que viuen dins 

la família, allunyant-se dels senti-
mentalismes. 

Pel que fa a la reacció del pú-
blic, Xavier Lauder afirma que “el 
públic surt una mica tocat, fins i 
tot hem vist caure alguna llagrime-
ta, però aquesta no és la intenció” 
i reflexiona que “és una història 
molt tendra que acaba manera 
tràgica, així és la vida també”. 

Les representacions d’ El meu 
germà Pol es faran el divendres 11 
i dissabte 12 de març a les 22h i el 
diumenge 13 de març a les 19h. 
Les entrades (14 euros; 10,50 euros 
amb els descomptes habituals) es 
poden adquirir a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora una hora abans 
de cada funció. També es poden 
reservar prèviament trucant al 93 
805 00 75 o bé a través del correu 
electrònic, escrivint a reserves@
teatreaurora.cat. Més informació a 
www.teatreaurora.cat. És un dels 
espectacles que l’Institut Munici-
pal de Cultura (IMC) d’Igualada 
ofereix en abonament.

Aquest divendres a l’espai 
de La Sala de Cal Font, ses-

sió especial de Comedy Club per 
celebrar el cinquè aniversari. L’es-
pectacle començarà a les 11 de la 
nit, i comptarà amb quatre grans 
monologistes que es veuran les 
cares al ring, on destroçaran de 
riure a tot el personal.

Dissabte... Diego 
Paqué

També a les 11 de la nit, dis-
sabte a La Sala el cantautor Diego 
Paqué hi presenta el seu darrer 
treball “MenorcaPaquérerla”.

Paqué és un cantautor que 
investiga, comparteix i emociona 
de manera autodidacta i amb una 
base flamenca amanida amb la se-
ducció, sentiment i força que dóna 
el flamenc.

Peculiar, proper i ple de vitali-
tat en les seves actuacions i crea-

cions musicals, l’artista presenta el 
seu darrer treball “MenorcaPaqué-
rerla” gravat al Teatre de Maó.

El preu de l’entrada al concert 
és de set euros (anticipada) i deu 
el mateix dia a taquilla.

C/ Calaf, 9 | Igualada 08700 | T. 93 806 79 04

Promoció d’obertura
Primera visita gratuïta i 

higiene a meitat de preu
Vàlid fins el 30 d’abril

A Vilanova noves places pel curs de 
monitors de lleure
Donada la bona acceptació del 

curs de monitors que va plan-
tejar l’àrea jove de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí, i degut a 
la demanda, l’Espai Jove posa a 
disposició dels interessats noves 
places pel curs semi intensiu de 
monitors de lleure d’activitats 
infantils i juvenils.

El curs  ofereix 25 noves places 
i anirà a càrrec de la Fundació Pere 

Tarrés. Existeix una llista d’espera 
i les persones inscrites prèviament 
tenen prioritat per ordre de llista.

El període d’inscripció per 
aquesta nova convocatòria s’obre 
el dia 21 d’aquest mes i finalitza el 
13 d’abril.

El nou curs es farà al llarg de 
5 caps de setmana, tot i que no 
seran consecutius. Les dates con-
cretes són: 30 d’abril i 1 de maig;  

14 i 15 de maig; 28 i 29 de maig; 4 
i 5 de juny; 11 i 12 de juny, i el 18 
de juny tindrà lloc la cloenda.

Per a més informació les perso-
nes interessades cal que s’adrecin a 
l’Espai Jove, al telèfon 93 8061100 
o al web www.joventutvilanova.
cat

El 12 de març comença el 
curs de Shiatsu a Calaf
Tot i que en un principi estava 

programat per a una setmana 
abans, degut a motius organitza-
tius, el curs de Shiatsu començarà 
finalment aquest dissabte 12 de 
març.

El curs, impartit per Sònia 
Garcia, infermera i terapeuta de 
Shiatsu, tindrà lloc a la Sala de Fus-
ta del Casal de Calaf i tindrà una 
durada de 9 hores (6 sessions de 
1h30m cadascuna). 

Es desenvoluparà els dies 12, 
19, 26 de març i 9 i 16 d’abril (més 
un dia per confirmar), els dissabtes 
de 10 a 11’30 h del matí.

El preu del curs és de 32 euros 
per als socis i 42 per als que no ho 
són. Les places són limitades i els 
participants s’admetran per rigo-
rós ordre d’inscripció.

Per a més informació i inscrip-
cions truqueu al telèfon 650 315 
222 (Anna), de 8 a 10 del vespre.

Comencen els assajos de Caramelles a 
Sant Martí de Tous
Un any més, a punt de posar 

fi als freds de l’hivern, Sant 
Martí de Tous comença a preparar 
les seves tradicionals Caramelles.

Amb la intenció que el dia de 
Pasqua continuï sent una jornada 
participativa farcida de flors i me-

lodies, la Comissió de Caramelles 
anima petits i grans a assistir als 
assajos que començaran demà di-
vendres 11 de març. Enguany can-
tarem les sardanes “Girona m’ena-
mora” i “Bona Festa” i l’havanera 
“El llop de mar”. Com sempre, ens 

trobarem tots els divendres, de 
2/4 de 10 a 2/4 d’11 del vespre al 
Casal.

Comissió de Caramellles

El nou frontó de Can 
Passanals, a punt
Operaris de l’empresa Moix ulti-

men les obres del nou fron-
tó de Can Passanals, que serà el 
primer d’aquestes característiques 
que estarà ubicat al nucli urbà 
montbuienc, i ha estat possible per 
l’enderroc de l’anomenada “Casa 
dels Horrors”, una actuació inclosa 
al programa de Llei de Barris. 

La construcció del nou frontó 
de Can Passanals, realitzada du-
rant els darrers mesos per l’empre-
sa montbuienca Moix, permetrà 
la pràctica del frontennis, un dels 

jocs de raqueta més populars. La 
nova pista de frontó compta amb 
unes parets d’onze metres d’alça-
da i un paviment de formigó de 
consistència plàstica, acabat mit-
jançant remolinat mecànic.

Les obres de construcció del 
nou frontó s’inclouen en el pro-
jecte “Millora d’accessibilitat a la 
zona esportiva de Can Passanals”, 
i ha estat subvencionat íntegra-
ment pel govern de l’Estat a través 
del FEOSL 2010
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DIA A DIA
AVUI DIJOUS
■ Al llarg del matí, a Can Papasseit, assaig i cantata “La llegenda del llac Aqualata”.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Equipament Cívic Polivalent Anoia Barri Montserrat d’Igualada, 
Ball de Carnaval de l’Associació de Gent Gran d’Igualada - Casal. 
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, xerrada: Com i per què involucrar 
els homes i els nois en la igualtat de gènere.
■ A 2/4 de 9 del vespre, al Teatre municipal de l’Ateneu, presentació de La Vanguardia, 
edició en català; amb Rafael Jorba i Quim Monzó.

DIVENDRES
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al CC Montserrat, xerrada- tertúlia per a embarassades i mares 
recents: Depressió postpart. Idees per prevenir-la
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central, Atrapallibres - club de lectura infantil: “Paula i 
la lleugeresa de l’ésser” i “Coses que passen de tant en tant”.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central, presentació del llibre “Per la comarca de l’Anoia” 
de Gener Aymamí i Domingo.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a Vilanova (CEIP Marta Mata), taller de recursos i tècniques per a 
l’autodefensa femenina.
■ A ¾ de 8 del vespre, a la basílica de Santa Maria, Miserere: pregària al Sant Crist d’Igua-
lada.
■ A les 11 de la nit, a La Sala de Cal Font, vetllada especial amb quatre monologuistes.
■ A les 11 de la nit, al Teatre de l’Aurora, “El meu germà Pol” amb Tornaveu.
■ A les 12 de la nit, a Calaf (pub Skandol), elecció de Miss Jamona.

DISSABTE
■ Al llarg de tot el dia, a Igualada, Botiga al carrer.
■ A les 12 del migdia, a Vilanova (c/ Santa Llúcia - c/ Jaume Balmes), inauguració nova seu 
agrupació ICV.
■ A 2/4 de 5 de la tarda, a Can Papasseit, inici rua carnaval infantil.
■ A les 5 de la tarda, a La Kaserna, taller per a la igualtat de gènere: Jo masclista? Ell mas-
clista?.
■ A les 5 de la tarda, a Calaf (Casino), espectacle infantil amb la Tresca i la Verdesca.
■ A les 5 de la tarda, al Bulevard de Montbui (davant l’ajuntament), festa de disfresses 
infantil.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Parc de la Font d’Òdena, carnaval: pregó, rua, berenar i lliurament 
de premis.
■ A les 6 de la tarda, a l’av. La Línia de Masquefa, sortida de la Rua de Carnaval.
■ A les 6 de la tarda, a Calaf, rua de carnaval i concurs de carrosses amb la batukada Mar-
katú i pregó del Rei Pellofa.
■ A les 6 de la tarda, a la Sala de socis de l’Ateneu, Sessió contínua: projecció de les pel.
lícules “Violetas” i “Die Hebamme – Auf Leben un Tod” (La llevadora).
■ A les 8 del vespre, a l’aparcament del supermercat Maxi Dia de Montbui, sortida de la 
rua de Carnestoltes.
■ A 2/4 de 10 del vespre, davant l’escola Joan Maragall de Vilanova del Camí, sortida de 
la rua. 
■ A les 10 de la nit, a l’Ateneu de La Pobla, ball de gent gran i desfi lada de models de 
perruqueria.
■ A les 11 de la nit, al Teatre La Lliga de Capellades, Carnestoltes: Circ del pensionista.
■ A les 11 de la nit, al Teatre de l’Aurora, “El meu germà Pol” amb Tornaveu.
■ A les 11 de la nit, a La Sala de Cal Font, Diego Paqué presenta el seu nou treball “Menorca-
Paquérerla”.
■ A 2/4 de12 de la nit, a Calaf (poliesportiu), ball i concurs de disfresses amb l’Orquestra 
Privada.

DIUMENGE
■ A les 9 del matí, al poliesportiu de Capellades, sortida de Caminant per la comarca: 
Monistrol-Montserrat. Durada: 3,5 hores. Nivell de difi cultat: Alt.
■ Al matí, a la zona esportiva de Can Titó, Cursa popular de la Vilanova del Camí.
■ A les 11 del matí, a la Plaça de Cal Font, inici cercavila festival pels 10 anys de L’ENLLAÇ.
■ A les 11 del matí, a Carme (Centre), circuit català de billar.
■ A les 12 del migdia, al parc de l’Estació Vella, cantada conjunta de les corals de la comarca 
pels 10 anys de L’ENLLAÇ.
■ A ¼ d’1 del migdia, al Teatre municipal L’Ateneu,  sessió de teatre familiar La Xarxa: La 
Ventafocs, amb la Cia. Dreams Teatre.
■ A 2/4 d’1 del migdia, a Can Papasseit, matinal de teatre familiar La Xarxa: Operació A.V.I. 
amb Farrés Brothers i Cia.
■ A les 2 del migdia, a la pista de l’Ateneu Igualadí, calçotada popular d’Igualada.
■ A les 5 de la tarda, al Centre Cívic Polivalent de l’Anoia (Casal Cívic Montserrat, Igualada), 
ball per a gent gran amb música en directe de Vador i Ma. Rosa. 
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal Cal Ponet de Capellades, ball amb el Duo Amor.
■ A les 6 de la tarda, a l’Auditori de Cal Figueres (Hostalets), recital líric de cant i piano 
(òpera i sarsuela).
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’avis del nucli d’Òdena, ball amb el músic Santané.
■ A les 6 de la tarda, a la Basílica de Santa Maria, Festival Internacional d’Orgue amb Hervé 
Desarbre.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora, “El meu germà Pol” amb Tornaveu.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre Foment de Piera, ball de tarda amb entrada lliure.

DILLUNS
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal de l’Ateneu, sessió setmanal d’AUGA: Emprendre 
quan ens fem grans, amb Maria Batet Rovirosa (diplomada en Magisteri. Màster en promo-
ció econòmica). 

DIMARTS
■ A 2/4 de 5 de la tarda, al Casal d’Avis del nucli d’Òdena, Cafès amb història: Bandolers, per 
Daniel Gutiérrez i Xavier Pérez.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Vilanova, l’hora del conte amb l’actriu Íngrid Do-
mingo.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, club de lectura, trobada per comentar el llibre 
“La mirada inocente” de Georges Simenon.

DIMECRES
■ A les 11  del matí, a Masquefa (Recinte Rogelio Rojo), inauguració per a professionals de 
la V Fira Futur.
■ A 2/4 de 4 de la tarda, a La llar d’infants La Ginesta, taller per a pares i educadors: Ara t’ho 
explico... C de contagi.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a l’espai IG-Nova empreses, presentació del Pla d’Igualtat Intern de 
l’Ajuntament d’Igualada.
■ A les 8 del vespre, a l’Escola Municipal de Música d’Igualada, quart concert del cicle de 
música de cambra de Robert Schumann, a càrrec de professors i alumnes de l’EMMI.
■ A l’Ou com Balla d’Igualada, espectacle de narrativa oral: “Pecatus Capitalus d’un món 
global…”, per Teresa Puig, acompanyada de la cantant Alexandra Paul. 

DIJOUS
■ A les 5 de la tarda, al Casal de Cal Ponet de Capellades, bingo i berenar.
■ A Masquefa, Fira Futur.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal d’avis del Pla de la Masia i barri de St. Pere, xerrada: Les 
relacions dels avis amb els néts.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Teatre municipal L’Ateneu, xerrada: Com evitar l’engany, consells 
per a la gent gran. Amb els Mossos d’Esquadra.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca de l’Ateneu Igualadí, xerrada: Del mocador al cap de 
les nostres àvies, al hiyab islàmic. Taula rodona i passi del documental “Yihab”.

Personatges dels espectacles 
protagonitzen la campanya gràfica de 
La Mostra d’Igualada
La fira “fitxa” les millors propostes escèniques per a públic 
familiar

La 22a edició de La Mostra 
d’Igualada – Fira de teatre 

infantil i juvenil portarà del 6 al 10 
d’abril, a la capital de l’Anoia, les 
millors propostes d’arts escèniques 
per a públic familiar. Sota aquest 
concepte, la fira ha cedit enguany 
tot el pes de la seva imatge a les 
companyies, veritable motor de La 
Mostra.

En la campanya apareixen di-
versos personatges del món de 
l’espectacle (un acròbata, una ac-
triu, una cantant, un clown, un 
showman, una equilibrista i un 
titella) detinguts per la policia i 
fotografiats frontalment i de per-
fil, seguint la iconografia pròpia 
d’aquest procediment. Així, es si-
mula que La Mostra d’Igualada 
“fitxa” els millors intèrprets per 
portar-los a la fira i, contràriament 
al que és habitual, els detinguts 
estan contents d’estar “fitxats”, ja 
que simbolitza un reconeixement 
a la feina ben feta.

Com es va fer l’any passat amb 
Els Tres Porquets perseguits per 
Darth Vader, la campanya s’ha cre-
at a partir de l’espot de televisió i 
se n’ha adaptat la idea per a falca 
de ràdio i per a la imatge gràfica. 

D’aquesta manera, si en l’espot 
televisiu es pot veure en una sola 
seqüència diferents moments del 
registre dels detinguts, a la falca 
de ràdio es pot escoltar un instant 
de l’interrogatori en veu del poli-
cia i d’un personatge, mentre que, 
pel que fa al grafisme, s’han pro-
duït diverses versions de cartells 
en què apareixen fotografiats els 
diferents personatges de la cam-
panya.

El disseny de la campanya grà-
fica de la fira recau cada any en 

un artista igualadí diferent. Els au-
tors de la creativitat d’enguany 
són Karles Vives i Ignasi Rojas, dos 
joves dissenyadors que han tre-
ballat per Lowe, BBDO, Pioneer, 
Damm, Puig, Pans & Company, Cai-
xa Catalunya, Nenuco, Ajuntament 
de Mataró, TMB, Torraspapel, Buff, 
Derbi, Garmin, Seat, Audi i Hewlet 
Packard, entre d’altres empreses i 
institucions. En edicions anteriors 
la imatge de La Mostra d’Igualada 
ha estat obra de Ramon Enrich, 
Ester Comenge i Jaume Enrich. 

El rodatge de l’espot ha anat 
a càrrec de Rosebud Films, una 
productora audiovisual igualadina 
amb més de 16 anys d’experièn-
cia i amb la qual es va enregistrar 
també l’anunci de l’any passat. 

La Mostra d’Igualada 
– Fira de teatre infantil 
i juvenil

La Mostra d’Igualada és la fi-
ra de referència de les arts escè-
niques per a tots els públics de 
les terres de parla catalana. Està 
concebuda com un mercat d’es-

pectacles al servei de companyi-
es i programadors, esdevenint un 
punt de trobada del sector, una 
plataforma de difusió i una gran 
festa de les arts escèniques per al 
públic familiar. La 22a edició de 
La Mostra es durà a terme del 6 al 
10 d’abril de 2011 a Igualada, està 
organitzada per l’Institut Català 
de les Indústries Culturals de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament d’Igualada, compta amb 
la col.laboració de l’Obra Social de 
CatalunyaCaixa i amb el patrocini 
d’Abacus Cooperativa.

11è Certamen de Poesia de la Fira del 
Bou, la Multicultura i el Comerç
Fins el proper 15 d’abril es 

podran presentar els poemes 
per participar en l’Onzè Certamen 
de Poesia Fira del Bou, la Multi-
cultura i el Comerç 2011, premi 
convocat per l’ajuntament de 
Montbui. El tema d’aquesta edició 
és lliure. Els poemes tindran una 
extensió mínima de 14 versos i una 
màxima de 42. Els treballs s’hauran 
de presentar mecanografiats i per 
quintuplicat.

Els poemes s’acompanyaran 
d’una plica en la qual s’hi repe-
tirà el títol, i en el seu interior hi 
figuraran les dades personals de 
l’autor: adreça, telefon i fotocòpia 
del DNI. 

S’establiran tres premis: un pri-
mer de 150 euros; un segon de 100 
euros i un tercer de 50 euros. Els 
premiats rebran també un obsequi 
de l’organització. 

Els treballs s’enviaran al Depar-

tament de Cultura de l’ajuntament 
de Montbui, carretera de Valls 57 
(08710) Barcelona, abans de les 14 
hores del dia 15 d’abril.

La decisió del jurat, integrat 
per tres persones a determinar, 
de reconegut prestigi en el camp 
poètic i literari, serà inapel.lable. 
Els premis es lliuraran el 5 de maig 
al CCC La Vinícola, durant el “Cap-
vespre poètic”.

Dimarts, el Síndic de Greuges serà a 
Igualada
El s índ i c  de  greuges  de 

Catalunya, Rafael Ribó, acom-
panyat d’altres membres del seu 
equip, visitaran Igualada per aten-
dre les persones que vulguin fer-
li consultes o exposar-li les seves 
queixes de les administracions 
públiques i de les empreses que 
presten serveis d’interès general 
(aigua, llum, gas telèfon).  

El síndic i els seus assessors 
atendran les visites el pròxim di-
marts 15 de març des de les 10.00 

fins a les 14.00 i de les 16.00 a les 
18.00 hores a l’Ateneu Igualadí. 
Prèviament cal concertar l’entre-
vista trucant al 900 124 124 o envi-
ant un correu electrònic a sindic@
sindic.cat. 

L’objectiu de la visita és divul-
gar i apropar la institució a les per-
sones i oferir la possibilitat que pu-
guin presentar queixes o fer con-
sultes sobre les administracions. 

Per a l’equip del Síndic és tam-
bé una oportunitat de conèixer de 

primera mà les problemàtiques de 
la localitat i mantenir un contacte 
més directe amb les persones. En 
aquest sentit, a més de rebre les 
queixes i consultes dels ciutadans, 
el síndic i altres membres del seu 
equip també visitaran entitats o 
centres públics de la localitat i es 
reuniran amb l’alcalde.

Aquesta és la segona vegada 
que l’oficina del Síndic es desplaça 
a Igualada. Va fer una primera vi-
sita el juny de 2001. 
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