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A Tous, 4a trobada 
Harley Davidson 
Club Catalunya
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40 noves alzines al 
Bosc dels Nadons de 
Calaf
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Festa de la Bicicleta 
de Montbui

Pàg. 19

Desfi lada 2012, la 
moda vilanovina a 
Can Papasseit

Pàg. 19

Avui comença la 23a 
edició de La Mostra 
d’Igualada

Pàg. 21

Al llarg del cap de 
setmana, a Piera, Fira 
i festes del Sant Crist

Pàgs. 23  a 26

17è aniversari dels 
Moixiganguers, amb 
actuació a Igualada

La colla dels Moixiganguers d’Igualada, assaja amb intensitat per pre-
parar la jornada d’aniversari, i així diumenge, poder presentar-se a la 

ciutat amb un bon programa que podria incloure un castell de vuit. Faran 
costat als igualadins els Sagals d’Osona i els Castellers de Sant Cugat del 
Vallès.   Pàg. 9

Dilluns 23 d’abril Sant 
Jordi. Llibres i roses i pa i 
pastís i paté

Per Sant Jordi la festa és al carrer, on comparteixen espai les parades de 
llibres i flors, i enguany a l’Anoia, Sant Jordi també és a la taula, gràcies 

a la iniciativa del Consell Comarcal. Una aposta d’artesania alimentària de 
la comarca i que vol donar a conèixer, amb productes creats especialment 
per a la diada: el pastís en forma de llibre, el pa elaborat amb tres pastes 
o el novedós paté amb crema catalana i salsa de calçots.   Pàgs. 27 a 29

El nou passeig fluvial de 
Montbui, ja pren forma

L’entrada a Santa Margarida de Montbui, venint des d’Igualada, va can-
viat la fesomia a mida que avancen les obres del nou passeig fluvial, 

en el que es treballa des de fa deu mesos i que ja encara la recta final. La 
zona reconstruïda abarca des del barri de Vista Alegre fins a la plaça Bas i 
compta amb zones de passeig i nous miradors i espais lúdics. Quedarà per 
completar però, l’adequació de la zona a peu de riu, com a continuació 
del parc fluvial d’Igualada i Vilanova.   Pàg. 5
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FARMÀCIES DE TORN

SANTORAL
Avui dijous dia 19: St. Lleó IX. Sts. Expedit, Vicenç 

i Sòcrates. Dia 20: Sta. Agnès de Monte Pulciano. Sts. 
Sulpici i Servilià. Dia 21: St. Anselm de Canterbury. 
St. Silví. St. Simeó. Dia 22: St. Apel·les. Sts. Caius 
i Soter. St. Leònides. Dia 23: SANT JORDI, patró de 
Catalunya. St. Adalbert. Dia 24: St. Pere Ermengol. 
St. Fidel de Sigmaringen. St. Daniel. Dia 25: St. Marc, 
evangelista. St. Anian. Sta. Calixta. Dia 26: Mare de 
Déu del Bon Consell. St. Isidor. St. Anaclet. 

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

Avui dijous, dia 19: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 20: MR Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 21: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 22: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 23: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 24: Secanell, Òdena, 84.
Dia 25: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 26: Bausili, Born, 23.
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PER CADA 600 EUROS DE COMPRA

50€degasolinagratis

Els teus mobles fins a 24 mesos sense interessos

www.muebleslafabrica.com
gasolinagratis

casa teva & tu

Vàlid per fer gasolina, gasoil i tota la gamma de productes en estacions REPSOL, CAMPSA i PETRONOR.
No acumulable amb altres promocions. Finançament sotmès a les normes particulars de l'entitat financera.
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El delegat del Govern a la Catalunya 
Central visita cinc ajuntaments de 
l’Anoia 
Jordi Moltó ha completat les seves visites institucionals a la 
comarca 

El delegat del Govern a la 
Catalunya Central, Jordi Mol-

tó, ha fet una visita territori-
al als municipis de Piera, Rubió, 
Montmaneu, Sant Martí de Tous i 
Bellprat. Amb aquestes, ha acabat 
la ronda de visites institucionals 
previstes als municipis de l’Anoia. 

A Piera, el tema principal 
plantejat al delegat del Govern 
va ser la problemàtica relacionada 
amb el sanejament de les aigües 
residuals als nuclis de Vallbonica, 
Sant Jaume i, sobretot, Can Bo-
nastre, ja que en aquest darrer 
hi ha una població al voltant dels 
1.500 habitants. L’Ajuntament té 
l’objectiu, i així ho ha expressat l’ 
alcalde Jaume S. Guixà, d’arribar a 
un acord amb la Generalitat per a 
l’execució del projecte i la posada 
en marxa d’una nova depuradora. 
També s’han tractat altres temes, 
com la construcció d’un nou CAP, 
els problemes de seguretat al mu-
nicipi i la problemàtica en relació 
a l’atur i la cobertura social. 

A Rubió, Jordi Moltó va signar 
en el Llibre d’honor de l’ajunta-
ment i tot seguit es van tractar 
diferents qüestions. En primer lloc, 
l’alcalde Francesc Miquel Arche-
la va destacar tot allò relacionat 
amb la comunicació i la cobertura 
d’Internet, tant als nuclis com en 
les diferents masies del munici-
pi. També es van tractar diversoss 
projectes de futur i l’Ajuntament 
assenyalà com a prioritaris la re-
paració i manteniment de camins i 
l’arranjament de la carretera Igua-
lada - els Prats de Rei al seu pas 

pel nucli de Les Maioles, al munici-
pi de Rubió.

A Montmaneu, el delegat del 
Govern va ser rebut per l’alcal-
de, Enric Admetller, i els regidors 
de l’equip de govern. Després de 
signar en el Llibre d’honor es van 
tractar diferents temes relacio-
nats amb la situació econòmica de 
l’Ajuntament. També es van posar 
en consideració les diferents pos-
sibilitats d’implantació industrial 
al municipi.

A l’Ajuntament de Sant Martí 
de Tous, l’alcalde David Alquézar 
li va plantejar al delegat diferents 
temàtiques relacionades amb la 
Llei de barris, la rehabilitació del 
casc antic i la construcció d’equi-
paments comunitaris com a cen-
tre de serveis i oficina de turisme. 
També, però, de la llar d’infants i 
l’escola de música, problemes amb 

els horaris del transport públic, 
l’embassament de Tous i la necessi-
tat que estigui ple o del potencial 
turístic del municipi. Després de la 
reunió l’alcalde va acompanyar el 
delegat en la visita al casc antic i a 
l’Ateneu.

Finalment, a l’Ajuntament de 
Bellprat, l’alcalde Carles Pol va 
ressaltar al delegat les problemà-
tiques relacionades amb les tele-
comunicacions, com en els serveis 
d’Internet i televisió. També es van 
posar sobre la taula altres qües-
tions, com la gestió de l’escom-
braries i de l’aigua, les dificultats 
d’un municipi amb moltes masies 
disperses i poca població, així com 
els esdeveniments culturals. Final-
ment, el delegat, acompanyat de 
l’alcalde, va fer una visita als car-
rers de Bellprat.

La plaça del Mercat de Vilanova es tanca 
al trànsit rodat
Els carrers que delimiten amb la 

plaça del Mercat de Sant Hilari, 
s’han tancat al trànsit rodat durant 
els festius d’aquesta Setmana San-
ta. Una mesura que la regidoria de 
Mobilitat, encapçalada per Anto-
nio Sánchez, va proposar donada 
la gran afluència de persones que 
freqüenten aquest espai.

Antonio Sánchez, diu que la 
mesura ha estat ben rebuda per 
la població que gaudeix, més que 
mai, d’aquest espai i ha assegurat 
que l’experiència s’ha viscut amb 
tota normalitat i sense cap tipus 
d’incidència. Es permet únicament 
el pas als veïns, que en alguns ca-
sos han d’accedir als pàrquings en 

direcció prohibida. 
Aquesta mesura, explica el 

regidor, s’allargarà fins a finals 
de setembre. El tall començarà a 
les tres de la tarda del dissabte 
i s’allargarà fins a la mitjanit de 
diumenge. 

El delegat de Govern amb l’alcalde de Montmaneu

A Vilanova, els projectes 
de la Llei de Barris tiraran 
endavant malgrat la 
manca de finançament de 
la Generalitat

La Comissió de seguiment de la 
Llei de Barris es va reunir la set-

mana passada a Vilanova del Camí 
sota la presidència del delegat del 
Govern Jordi Moltó i de l’alcal-
de Joan Vich. Durant la reunió es 
va parlar dels projectes que s’han 
portat a terme i que suposen apro-
ximadament el 50% del total del 
projecte Integral d’Intervenció al 
Casc Antic i Camp del Rei. També 
es va parlar de les obres que que-
den pendents, com la remodelació 
del Casal de la Gent Gran, la cons-
trucció del Centre Cívic al Camp 
del Rei i la urbanització del carrer 
Major. I, en tercer lloc, es va abor-
dar el tema del finançament, i és 
que fins ara la Generalitat només 
ha fet efectives les justificacions 
fins al primer semestre del 2011.

El regidor Antonio Sánchez, 
responsable polític del Projecte de 
Llei de Barris, explica que el tema 
del finançament va ser àmplia-
ment tractat durant la reunió per-
què pot complicar l’execució dels 
projectes previstos. L’Ajuntament 
vilanoví va sol·licitar fa uns mesos 
una pròrroga de 2 anys per acabar 
les obres, però la Generalitat no 
té partida per al 2012 i, per tant, 
no s’espera cap participació del 
govern català fins, com a mínim, 
el 2013. 

Malgrat la complicada situa-
ció, el regidor vilanoví es mostra 
optimista i creu que durant aquest 
any es podran licitar dues de les 

obres més importants del projec-
te, com són el Casal de la Gent 
Gran i el Centre Cívic al Camp del 
Rei. Per això caldrà buscar noves 
fórmules de finançament que per-
metin avançar l’obra sense esperar 
la inversió de la Generalitat i sense 
haver de fer ús d’una segona pròr-
roga. Una possibilitat és incloure 
aquestes obres a la Xarxa de Muni-
cipis de la Diputació de Barcelona i 
esperar, com diu Sánchez, que la 
Diputació respongui positivament.

Van formar part del Comitè 
d’Avaluació i Seguiment de la Llei 
de Barris: Jordi Moltó, delegat ter-
ritorial del Govern a la Catalunya 
Central; Marcel·lí Martorell, de la 
Subdelegació del Govern; Ramon 
Botey, cap de l’Oficina de Gestió 
del Programa de Barris. En repre-
sentació de la Generalitat: Josep 
Balcells, dels Serveis Territorials de 
Programes del SOC; Ester Ibáñez, 
del Programa de Salut dels Barris, 
i Rosa Parrilla, tècnica de l’Oficina 
de Gestió del Programa de Barris. 
En representació de l’Ajuntament: 
Antonio Sánchez, regidor d’Obres, 
Urbanisme i Serveis Municipals; 
Pepita Còdol, regidora de Serveis 
Personals, Salut i Consum; Jordi 
Barón, regidor de CIU; Casimir Tor-
rens, tècnic del Projecte, i Anna M. 
Castro, coordinadora del Projecte. 
També hi va assistir Francisco Ne-
vado, president de la Unió Cultural 
Extremeña de l’Anoia, en repre-
sentació de les entitats veïnals.
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FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK

C/ Còrdova, 14 - Tel. 93 805 27 94 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

info@fernandezsanglas.com - www.fernandezsanglas.com

ESPECIALISTES EN PVC i ALUMINI 
Sostres i recobriments

Fabricants de:

FINESTRES
PORTES
BALCONERES
CORREDERES

Amb la 
confiança

ADHERITS
AL

FINS A 4.000 €

D’AJUT

L’Ajuntament d’Igualada 
tanca el 2011 amb 
superàvit pressupostari, 
però encara no assoleix 
un romanent de tresoreria 
positiu 
L’Ajuntament va tancar l’any amb una 
diferència positiva d’1,7 milions d’euros 
entre ingressos i despeses en el seu 
pressupost i un romanent negatiu de 
464.000 euros 

En el marc del ple ordinari 
del dimarts 17 d’abril, el govern 
municipal d’Igualada va exposar 
les dades referents a la liquida-
ció corresponent al pressupost de 
l’exercici 2011. El tinent d’alcalde 
d’Hisenda i Interior, Jordi Segu-
ra, va donar a conèixer un supe-
ràvit pressupostari proper a 1,7 
milions d’euros, un resultat entre 
ingressos i despeses ara positiu 
però que l’any anterior havia es-
tat negatiu en una xifra pròxima 
al milió d’euros. Cal afegir que 
el resultat pressupostari referent 
als organismes autònoms muni-
cipals --Institut Municipal de Cul-
tura (IMC), Patronat Municipal 
d’Esports i Organisme Autònom 
Municipal d’Ensenyaments Artís-
tics d’Igualada (OAMEAI)-- és, en 
aquest cas, de 361.000 euros ne-
gatius. 

En canvi, l’Ajuntament encara 
no aconsegueix eixugar un roma-
nent negatiu de tresoreria que, 
provisionalment, és de 778.000 
euros. Un cop s’incorporin els 
314.000 euros corresponents als 
romanents de crèdit (inversions), 
aquest quedarà en 464.000 euros. 

Segura destaca també “un 
aspecte important que cal con-
templar, com és l’evolució de la 
morositat, perquè els saldos de 

dubtós cobrament pugen a més 
490.000 euros, quan ara fa un any 
eren 200.000 euros inferiors”. Al 
seu entendre, “aquesta xifra indi-
ca la gravetat de la situació eco-
nòmica i el seu deteriorament” i, 
en previsió que aquest indicador 
probablement empitjori aquest 
any 2012, “la intenció del govern 
per arribar al romanent de tre-
soreria zero ha de ser l’estalvi en 
la despesa, un estalvi que ja s’ha 
reflectit al pressupost actual, que 
contempla un ajust de la despesa 
en prop de dos milions d’euros”. 

El responsable de la Hisenda 
municipal conclou que “la situ-
ació econòmica en general, i de 
les finances públiques en parti-
cular, ens fan preveure uns anys 
immediats encara molt difícils, 
i la millor manera de poder-los 
superar amb èxit és estar ama-
tents a l’evolució dels diferents 
ingressos no directament depen-
dents de nosaltres, però sobretot 
seguir millorant l’eficiència dels 
nostres serveis, és a dir, fer més 
o el mateix amb menys diners. I 
això, indubtablement, passa per 
reduir la despesa, o com a mínim 
ser del tot curosos en com l’admi-
nistrem”.

CiU i ERC donen l’esquena a ICV per 
reclamar les beques que poden donar 
viabilitat a L’Espígol
En el marc de la campanya ini-

ciada per evitar el tancament 
de l’escola bressol L’Espígol, el 
grup municipal d’ICV-EUiA-EPM 
va presentar dimarts una moció 
al ple de l’Ajuntament per exigir 
al Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat la convocatòria 
immediata de les beques per als 
alumnes d’escoles bressol per al 
curs 2011/12 que estem a punt de 
finalitzar. Una mesura que no va 
prosperar, malgrat que ICV consi-
dera que és imprescindible per tal 
de garantir la viabilitat no només 
de L’Espígol, sinó de les quatre 
escoles bressol municipals que 
actualment té Igualada, i que per 
tant afavoreix l’interès general de 
la ciutat.

La moció d’ICV va aconseguir 
els vots a favor de PSC, PPC i Pla-
taforma per Catalunya, però no 
dels dos socis de govern, CiU i ERC, 
que van votar en contra tot i que 
només se’ls proposava reclamar a 
la Generalitat l’atorgament de les 
beques d’escolarització i menjador 
que per aquest curs encara no s’ha 
produït. CiU i ERC es van oposar 

a la moció amb l’argument que 
l’ocupació de places de llars públi-
ques ha disminuït fins a un 20% i 
que només es tracta d’una suspen-
sió temporal del servei.

Efectivament, entre les quatre 
escoles bressol municipals sumen 
61 places vacants. Però la portaveu 
d’ICV a l’Ajuntament d’Igualada, 
Montserrat Mateu, recorda que 
“en serveis públics l’oferta és la 
que genera la demanda i no al 
revés”. I de fet, el curs anterior, 
2010-2011, 95 alumnes van ser 
beneficiaris de les beques que la 
Generalitat encara no ha convocat 
enguany.

ICV denuncia que el que ha 
decidit el govern local és un tanca-
ment de l’escola bressol perquè la 
previsió de tornar a obrir és massa 
llarga i incerta. A més, la portaveu 
municipal està convençuda que la 
manca de beques farà inviables les 
llars públiques i exclouran del cir-
cuit els infants de les famílies més 
vulnerables.

Les quatre escoles bressol 
municipals amb què actualment 
compta Igualada es van crear men-

tre ICV ha estat al capdavant de la 
regidoria d’Educació. El grup mu-
nicipal ha prioritzat sempre l’am-
pliació de la xarxa pública d’aquest 
servei, que ara es veu amenaçat 
amb l’entesa que són un instru-
ment per construir una societat 
més justa, pròspera i cohesionada.

ICV defensa que l’oferta públi-
ca d’escoles bressol és l’única que 
pot garantir l’accés de totes les 
famílies a aquest servei educatiu. 
Així mateix, entén l’escola bressol 
com un servei que permet treba-
llar des de les edats més prime-
renques en el desenvolupament 
integral dels infants i que els posa 
en millor disposició d’obtenir èxit 
escolar en el futur.

Amb aquesta  conv icc ió , 
Montserrat Mateu va afegir al torn 
de precs la petició de “no suspen-
dre l’activitat de l’EBM L’Espígol i 
mantenir l’oferta de places de les 
quatre escoles bressol municipals 
en el proper període d’inscripció”.

Grup d’ICV-EUiA a l’Ajunta-
ment d’Igualada

PxC Igualada es queda sola contra 
l’islamisme radical
Tots els grups polítics represen-

tats a l’Ajuntament d’Igualada 
van votar, dimarts passat en el ple 
ordinari del consistori igualadí, en 
contra d’una moció presentada 
per PxC en la qual es demana-
va instar l’imam de la mesquita 
d’Igualada, situada al c/ Merlet 12, 
a condemnar les accions de l’imam 
de Terrassa en les quals, segons els 
Mossos d’Esquadra, donava lliçons, 
davant 1.500 fidels musulmans de 
com s’ha de pegar a una dona sen-
se deixar-li marques i com han de 
castigar-les, si ho mereixen, de for-
ma violenta.

Robert Hernando ha declarat 
que “l’única cosa que preteníem 

amb aquesta moció és donar una 
oportunitat d’or a l’imam de la 
nostra mesquita per demostrar 
que no és com el de Terrassa, pe-
rò la por de la resta de partits no 
ens ha permès saber als igualadins 
quin líder religiós tenen els musul-
mans de la nostra ciutat”. 

En el mateix ple es va aprovar 
una altra moció de PxC de con-

demna contra la violència dels 
antisistema que actuen de forma 
reiterada amb episodis d’extrema 
violència de carrer, la moció es va 
tirar endavant amb els vots a fa-
vor de tots els grups, excepte ICV 
i ERC, que es van negar a votar 
aquest tipus de violència tan per-
judicial per a la societat.

PxC va ser l’únic partit que es 
va abstenir en l’aprovació del pla 
d’inclusió social de l’Ajuntament ja 
que, segons va explicar Hernando, 
no es té en compte per res la pre-
ferència a la gent de casa en el pla 
que van votar a favor la resta de 
partits de l’Ajuntament igualadí. 

El PP reclama l’ampliació de la Taula 
Estratègica per l’Aeroport
Pere Calbó, Diputat i Portaveu 

del Grup Municipal del Partit 
Popular a l’Ajuntament d’Iguala-
da, ha anunciat que a proposta 
del Partit Popular de Catalunya, 
la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat del Parlament ha aprovat 
una proposta de resolució on s’ins-
ta a la Generalitat de Catalunya 
a impulsar la incorporació d’un 
representant dels Ajuntaments 
de Vilanova del Camí, La Pobla 
de Claramunt i de la Torre de 
Claramunt en la Taula Estratègica 
per l’Aeroport Igualada-Òdena. 
També s’ha incorporat una esmena 

del Partit Socialista on es demana 
que també s’incorpori el municipi 
de Santa Margarida de Montbui.

El diputat ha explicat que “el 
passat 4 d’octubre de 2011 es va 
constituir la Taula Estratègica per 
l’Aeroport Igualada-Òdena i el pas-
sat dia 16 de novembre va mante-
nir la primera reunió. En formen 
part la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona, els 
ajuntament d’Igualada, Òdena, 
Vilafranca i Manresa, el Consell 
Comarcal de l’Anoia, la Unió Em-
presarial de l’Anoia i la Cambra de 
Comerç de Barcelona”.

I ha afegit que “l’objectiu de 
la Taula Estratègica és impulsar de 
forma imminent aquest projecte, 
que ha de convertir l’actual aerò-
drom d’Igualada-Òdena en el futur 
aeroport corporatiu de Catalunya. 
Segons el govern de la Genera-
litat, per assolir aquesta fita, es 
crearan grups de treball específics 
per tal de fer més àgil el projec-
te, es faran accions de promoció 
i se seguirà un full de ruta per tal 
que l’actual aeròdrom d’Igualada-
Òdena pugui esdevenir l’aeroport 
corporatiu de Catalunya.”

Pere Calbó ha manifestat que 
“per tal d’assolir aquest objectiu 
és imprescindible comptar amb la 
col·laboració i el treball conjunt 
no només del municipis on s’ubica 
l’aeròdrom i dels municipis que el 
cogestionen, sinó també d’aquells 
altres municipis que son limítrofes 
amb el futur aeroport i que, per 
tant, es troben afectats pel seu 
desenvolupament”.

JORNADA DE SALUT I TERÀPIES 

Dia 26 de maig

www.jornadasalut.com
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EIX MOTOR CATALUNYA, S.L.

Recta final de les obres del nou passeig 
fluvial de Montbui
Ja estan a la fase final d’execució 

les obres del nou passeig fluvial 
montbuienc, a la part alta del riu 
Anoia. Durant els darrers 10 mesos 
s’han anat realitzant els treballs 
d’aquest nou passeig, que permet 
dignificar la connexió entre l’espai 
urbà del municipi i la “façana” flu-
vial que delimita el riu Anoia. Els 
treballs s’han centrat en la recupe-
ració de la part alta de la llera del 
riu, en tot el tram que va des del 
barri de Vista Alegre fins a la zona 
de la plaça Bas. 

L’actuació, que es troba a la 
recta final, va a càrrec de l’em-
presa Constructora de Calaf i ha 
permès dignificar 22.575 metres 
quadrats, situats a la part alta del 
riu, que havien estat degradats i 
que ara han guanyat noves zones 
d’aparcament, elements de mobi-
liari urbà i d’il·luminació. El nou 

espai compta amb diferents zones 
de passeig, a tocar del riu, i també 
inclou nous miradors i espais lú-
dics, d’estada i de pícnic. 

Des de l ’Ajuntament de 
Montbui es continuarà demanant 
a la Generalitat que es puguin fi-

nalitzar els treballs. L’actual actua-
ció ja preveu els accessos per quan 
l’ACA realitzi l’endegament i mi-
llora de la part baixa del riu Ano-
ia en el tram que queda pendent 
(entre els ponts de Vista Alegre i 
la Palanca).

El CECI continua la tasca del catàleg 
florístic de Montmaneu
En el marc de l’estudi de la flo-

ra de Montmaneu, que duen 
a terme les seccions d’Educació 
Mediambiental i de Ciències Natu-
rals del CECI, s’ha reiniciat, amb 
l’arribada del bon temps, el reco-
neixement i la recol·lecció de plan-
tes per tal d’assolir quatre objec-
tius principals: obtenir el catàleg 
florístic del terme municipal de 
Montmaneu, realitzar la cartogra-
fia florística del mateix i construir 
un herbari comú i un de virtual o 
digital.

Montmaneu és un lloc especi-
alment interessant per constituir 
el límit entre la vegetació mediter-
rània i la submediterrània, per la 
seva alçada i orientació, a més de 
ser una zona poc estudiada des del 
punt de vista botànic. En el terme 
existeixen zones amb predomini 
dels conreus, altres amb bosc de 
pinassa i roure de fulla petita i 
altres mixtes on es barregen els 
conreus, les brolles i les clapes de 

bosc. Aquest fet dóna lloc a una 
notable diversitat florística.

Per dur a terme l’estudi es se-
gueixen els principis fonamentals 
d’aquest tipus de treballs, com és 
la divisió de l’àrea d’estudi en qua-
drants, la caracterització geobo-
tànica, la recol·lecció d’exemplars, 
la seva determinació i la confecció 
dels herbaris. Durant els primers 
mesos de treball, i malgrat la para-

da hivernal, s’han reconegut ja un 
nombre significatiu d’espècies no 
catalogades en les bases de dades 
de biodiversitat de Catalunya.

Els membres de les seccions 
d’Educació Mediambiental i de Ci-
ències Naturals del CECI que parti-
cipen en aquest projecte us convi-
den a participar activament en les 
properes sortides que es preveuen 
al llarg de la primavera i l’estiu.

Fira d’Igualada lliura un 
xec de 1.000 euros al 
guanyador del sorteig de 
l’Automercat 

El dijous 12 d’abril es va fer el 
lliurament del xec dels 1.000 

euros corresponent al sorteig que 
es va fer entre tots els que van 
comprar un vehicle d’ocasió durant 
l’11a edició de la Fira mercat de 
l’automòbil d’ocasió, Automercat. 

L’afortunat va ser Francesc 
Xavier Serarols i Tort, que va 

comprar un Citroën Gran Picasso 
al concessionari Auto Anoia SA 
d’Igualada. Lliurà el xec el pre-
sident de Fira d’Igualada, Pere 
Carles, en presència de Jordi Ma-
tencio, en representació d’Auto 
Anoia.

Al·legacions al pressupost 
municipal d’Hostalets
Després d’haver fet una sèrie de 

valoracions sobre el pressupost 
presentat i aprovat pel govern dels 
Hostalets de Pierola i mantenint la 
nostra opinió que aquests pressu-
postos són del tot desproporcio-
nats, indecents i immorals atenent 
als temps de crisi i de contenció de 
la despesa pública que estem tra-
vessant, hem decidit presentar-hi 
al·legacions.

Atenent que l’augment del 
21% de la despesa ordinària es 
suporta principalment amb l’aug-
ment de la previsió dels ingressos 
provinents del cànon que l’ajunta-
ment rep per tona entrada a l’abo-
cador i ecoparc, 1.900.000 euros 
aproximadament al 2011 contra 

2.345.000 euros al 2012, el que 
suposa un augment del 23%.

Proposem en les nostres al-
legacions que es reguli en les 
bases d’execució un sistema de 
seguiment d’aquests ingres-
sos. D’aquesta manera quedaria 
reflectit un compromís ferm del 
govern que, en cas d’incomplir-se 
les previsions d’ingressos, realit-
zaria un pla d’ajustament de la 
despesa adequant-la a la realitat. 
Així s’evitaria o es minimitzaria la 
necessitat d’haver de recórrer a 
endeutament i entrar en una dinà-
mica gens desitjable pel futur dels 
Hostalets de Pierola. 

ERC-Els Hostalets de Pierola
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Sessió literària dedicada a 
Jacint Lladó Salat
Dimecres passat a la Biblioteca 

Central es presentà una ses-
sió dedicada a l’obra poètica de 
Jacint Lladó Salat (Igualada 1911 
– Martorell 1991), en l’avinentesa 
d’inaugurar-se una exposició com-
memorativa que pot visitar-se fins 
el 12 de maig.

Ma. Teresa Miret, directora de 
la Biblioteca, va obrir la vetllada 
cedint la paraula a Lleonard del Rio 
que s’encarregà de conduir la ses-
sió, combinant els trets biogràfics 
de Jacint Lladó amb el seu corpus 
poètic, “un vers popular que té el 
ritme i la forma de la poesia tradici-
onal catalana”. No hi mancà la lec-
tura de poesies vinculades amb la 
nostra ciutat com El dia de l’aplec, 
Igualada, perla de l’Anoia i A les 
plantes del Sant Crist; ni els treballs 
Petit cant a Martorell i La llegenda 
del pont del diable, tota vegada 

que Jacint Lladó va viure des de 
1942 a la vila del Baix Llobregat.

Un equip d’actors de Teatre 
Independent de Martorell –Joan 
Beltran, Josep Diaz, Lluís Garcia i 
Isabel González - i la igualadina 
Eusebia Fanega van posar veu als 
diferents poemes.

Finalment Josefina Lladó en 
nom de la família va pronunciar 
unes paraules d’agraïment als que 
feren possible aquest reconeixe-
ment a la poesia i a la persona del 
seu pare.

Vilanova aposta per incorporar 
l’activitat física a la vida diària
En motiu de la celebració del Dia 

Mundial de l’Activitat Física, 
el 6 d’abril, el servei d’Esports va 
organitzar una setmana de portes 
obertes sota el lema “Ets el meu 
convidat”. L’objectiu d’aquesta ini-
ciativa era donar a conèixer a la 
població el programa d’activitats 
dirigides en les que hi van partici-
par una seixantena de persones.

La setmana del 26 de març, el 
servei d’Esports va proposar obrir 
les portes dels diferents centres 
que acullen activitats dirigides 
amb un programa especial per en-
grescar als usuaris habituals però 
també als seus convidats. Així, el 
poliesportiu de Can Titó i el gim-

nàs de Joan Maragall, van aco-
llir durant la setmana una sessió 
de Zumba, dues classes de Let’s 
Dance, dues activitats del progra-
ma Activa’t, una de Jazz Latino, 
una classe de Funcional Tono i una 
darrera d’Strip Dance. Propostes 
especials que pretenien mostrar a 
la població que fer esport també 
pot ser molt divertit i que tothom 

pot practicar algun tipus d’activi-
tat física.

Des del servei de Salut de 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí 
també s’han afegit a la celebració 
del Dia Mundial de l’Activitat Física 
i han engegat una campanya que 
promou l’hàbit de pujar escales 
com una manera diferents de fer 
activitat física. Una activitat, que 
segons la regidora de Salut, Pepita 
Còdol, hauria de ser habitual.

Les enganxines animant a pu-
jar les escales en detriment de l’ús 
de l’ascensor, s’han disposat en dos 
edificis municipals, l’Ajuntament i 
l’Edifici d’Entitats.

A l’Aula d’AUGA Anoia es va presentar 
un film de l’UCAI

Dilluns passat, en l’inici del ter-
cer trimestre de l’AULA d’Ex-

tensió Universitària per a la Gent 
Gran de la Comarca de l’Anoia es 
va presentar la pel·lícula Entre el 
poc i el massa, filmat per la Unió 
Cinematogràfica Amateur Iguala-
dina, entitat que es posà en marxa 

per fomentar el cinema amateur, 
en un ja llunyà any 1956.

Amb aquesta pel·lícula, pre-
sentada en sessió d’estrena i in-
terpretada majoritàriament per 
membres de Poesia Viva d’Iguala-
da, amb la col·laboració d’altres 
afeccionats, sumen ja una vintena 

les filmacions de certa envergadu-
ra portades a terme per l’UCAI.

La pel·lícula compta amb la 
frescor d’un film amateur, amb 
l’avantatge d’una molt bona imat-
ge gràcies a l’evolució de les peti-
tes màquines de filmar i la bona 
traça del càmera, Josep Graells, 
el qual s’ha superat any rere any. 
Llàstima, tal vegada, que el so que 
capten aquestes màquines no hagi 
assolit, encara, la gran qualitat de 
la imatge.

A Entre el poc i el massa se’ns 
presenten dues actituds contrapo-
sades davant la peripècia vital dels 
personatges. Actituds vistes, en un 
moment o altre, des d’un prisma 
que va de l’humor a la suau crítica.

Cal felicitar i anomenar les per-
sones que han fet possible aques-
ta digna filmació: Idea original: 
Joan Rabell. Argument, guió i di-
àlegs: Sebastià Borràs. Fotografia 
i muntatge: Josep Graells. Direc-
ció: Sebastià Borràs. Protagonistes: 
Josep Ma Bertran, Tomàs Berzosa, 
Maria Castelltort, Núria Castelltort, 
Rosa Ma Diaz, Eusebia Fanega, 
Manuel González, Montserrat 
Pubill, Pere Rabell, Joan Rabell, 
Lleonard del Rio, Narcís Selva i 
Narcís Viarnés.

M. Puig

Electricitat :: Aigua :: Gas :: Calefacció :: Aire condicionat

SERVEIS DOMÈSTICS I INDUSTRIALS
DEMANI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

C/ CAMÈLIES, 9 * 08700 IGUALADA
T. 93 806 88 91 * instaindel@hotmail.com

Després dels drets 
laborals, el problema de 
les hipoteques, a l’Espai 
Jove
Els drets laborals van centrar la 

primera xerrada de l’Espai Jove, 
dins el cicle que s’està fent aquesta 
primavera. La conferència, a càrrec 
d’Alfonsa Santiesteban, respon-
sable de l’assessorament sociola-
boral de CCOO de l’Anoia, volia 
conscienciar sobre la importància 
de conèixer els drets i deures labo-
rals i com i quan cal defensar-los. 
Al final, els assistents van poder 
plantejar dubtes sobre temes rela-
cionats amb el món laboral i la 
nova reforma. 

Demà divendres el cicle con-
tinuarà amb una xerrada, a 3/4 

quarts de 7 de la tarda, al Centre 
Cívic del Barri de la Pau, a càrrec 
de la Plataforma d’Afectats per la 
hipoteca de la comarca de l’Anoia. 
Ramon Carrasquet s’encarregarà 
d’explicar als assistents quina és la 
funció i les reivindicacions d’aques-
ta plataforma que reclama la dació 
dels habitatges en pagament de 
les hipoteques, és a dir, que la per-
sona que no pot pagar la hipoteca 
doni l’habitatge al banc i el seu 
deute quedi cancel·lat.

Gran èxit al clínic de 
moda i imatge ofert per 
Susanna Maldonado, 
d’Image Concept 

El dissabte 14 d’abril va tenir 
lloc, a l’hotel Amèrica d’Iguala-

da, una matinal de moda per cele-
brar que la pàgina del facebook 
d’Image Concept ,on s’expliquen 
trucs, tendències i novetats sobre 
el món de la moda i la imatge, 
superava els 400 agregats .

Una cinquantena de persones 
van participar en aquest acte, que 
va comptar amb el suport de l’Ho-

tel Amèrica i de l’empresa de biju-
teria igualadina Toc’s d’art .

Image Concept ofereix serveis 
personalitzats d’assessoria d’imat-
ge, personal shopper, estilisme en 
el vestir, formació personalitzada 
i en grup, assessorament per vestir 
en ocasions especials, casaments, 
entrevistes de feina, protocol, etc.

www.frievents.com

Molts visitants al primer 
Peces Puces

Al pati exterior del Museu de la 
Pell d’Igualada, s’hi va instal-

lar, dissabte passat el mercat arte-
sanal Peces Puces, que en la seva 
primera edició, s’organitza des de 
l’entitat La Bastida. 

La jornada va despertar l’inte-
rès de molts ciutadans que s’hi van 
acostar, alhora que van participar 
de les moltes activitats i tallers que 
s’hi proposaven. 

La fira, amb una vintena de 
parades d’artesans, oferia un va-
riat mostrari de productes per a 
petits i grans.

La Bastida ha apostat forta-
ment per aquest espai de la ciutat 
i ja pensa en fer-hi d’altres activi-
tats ben aviat.
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Tresbe estudi, premi plata 
Best Pack 

Els premis Best Pack tenen lloc 
cada dos anys coincidint amb 

el Saló Alimentària que es cele-
bra a Barcelona; a Best Pack s’hi 
presenta la selecció dels millors 
dissenys d’embalatge i innovació 
de productes de les empreses d’ali-
mentació mundial, i en aquesta 
edició, el jurat va valorar l’envàs 
Chef Munné (una de les marques 
del grup empresarial igualadí Pae-
lladorGroup), per la claredat de 
visió del contingut, el fet que fos 
apilable i l’optimització de volum 
pel per al fàcil transport, la seva 
comunicació natural i ecològica, 
el fet que fos fabricat en un mate-
rial totalment reciclat i reciclable, 
per ressaltar la cuina natural del 
producte.

L’envàs premiat és obra de 
Tresbe, una empresa igualadina 
dedicada exclusivament al disseny 
de l’envàs i la imatge corporativa. 

Mònica i Cristina Balcells i Xavi Lardíes de Tresbe i Josep Munné amb l’envàs premiat

L’empresa igualadina 
Kon-Tiki organitza un vol 
multitudinari per a 400 
indonesis 
Es van haver de mobilitzar tots els globus 
de Catalunya per donar sortida a la 
demanda d’una empresa de Jakarta 

Globus Kon-Tiki va complir, 
la setmana passada, un nou 

rècord: organitzar un vol multitu-
dinari per a una empresa de 400 
treballadors; el grup més gran que 
l’empresa ha atès al llarg de tota 
la seva història. Després de mobi-
litzar totes les empreses de glo-
bus de Catalunya, la igualadina 
Kon-Tiki va aconseguir dirigir un 
vol simultani de 26 globus, en una 
operació organitzada i dirigida des 
d’Igualada. 

Cada vegada és més habitu-
al que empreses d’arreu del món 
premiïn els seus treballadors amb 
aquest tipus d’incentius. El client 
era una empresa d’asseguran-
ces de Jakarta, Indonèsia, que va 

desplaçar els seus treballadors a 
Barcelona durant quatre dies i els 
va oferir la possibilitat de fer un 
vol en globus. El grup es va partir 
en dos torns de 200 persones, que 
van poder sobrevolar simultània-
ment diferents comarques de la 
Catalunya central els dies 12 i 13 
d’abril. Els treballadors indonesis 
--majoritàriament molt joves-- van 
viure l’experiència com una autèn-
tica aventura. 

Amb accions com aquesta 
Kon-Tiki contribueix a explorar 
una nova línia de treball que bus-
ca atreure empreses que vulguin 
desenvolupar els seus programes 
d’incentius al territori.

1a Setmana de la Gent Gran molt 
positiva als Hostalets de Pierola 

La Setmana de la Gent Gran dels 
Hostalets va estar plena de bons 

moments, activitats i actes. 
Un exemple d’això va ser la 

conferència per millorar les nos-
tres capacitats cognitives, expo-
sada per Montserrat Serra, de la 
Diputació de Barcelona, el dimarts 
10 d’abril. L’acte, que va durar al 
voltant d’una hora, va ser molt 
enriquidor per als assistents, que 
van poder entendre la importància 
dels processos mentals del nostre 
cervell. Acompanyada de la regi-
dora de Serveis Socials i Salut, Ser-
ra va exposar una sèrie d’eines per 
treballar la memòria, la qual ha de 
mantenir-se activa per tal d’obte-
nir un benestar general del dia a 
dia, sobretot en la gent gran. Des-
prés, els assistents van gaudir d’un 
berenar especial al Casal d’Avis. 

El dijous 12 d’abril es va re-
presentar l’obra de teatre La ca-
sa de los olvidos a l’Auditori Cal 
Figueres. L’obra, escrita i dirigi-
da per Ricardo Muñoz, va ser in-
terpretada per un grup de teatre 
amateur format íntegrament per 
persones de la tercera edat. L’acció 
d’aquesta àcida comèdia es des-
envolupa en una residència d’avis 
i tracta, amb dosis d’humor, les 
situacions i problemàtiques que 
s’hi donen: Les relacions entre els 
residents,amb les seves famílies, 
els responsables del centre, etc. 
L’obra va tenir una molt bona aco-
llida i l’auditori va quedar petit 
davant la gran afluència de públic, 
que va riure i gaudir durant tota la 
representació. 

El dissabte 14 d’abril, un ball 
molt especial va tenir lloc a la sala 

del Casal Català amb l’orquestra 
De Gala, que va oferir un repertori 
molt divers i va donar ritme al ball 
dels assistents, els quals van gaudir 
de la vetllada durant més de dues 
hores, entre llums de colors, passos 
i cançons.

Diada de la Gent Gran a 
Carme

Ja fa onze anys que l’Ajuntament 
de Carme organitza un seguit 

d’actes adreçats a totes les perso-
nes més grans de 64 anys residents 
al poble. 

Els actes començaren dissabte 
passat, al vespre, al Casal, on Enric 
Senserrich, vicepresident del Con-
sell Consultiu de la Gent Gran de 
l’Anoia, va fer una xerrada davant 
d’unes 50 persones sobre el 2012, 
Any Europeu de l’Envelliment ac-
tiu i la Solidaritat intergeneracio-
nal. Els assistents escoltaren i visu-
alitzaren en pantalla la necessitat 
de seguir participant, col·laborant 
i treballant per la nostra societat.

Diumenge els actes seguiren 
al migdia, amb la celebració d’una 
missa acompanyada dels cants dels 
Amics de la parròquia. Seguida-
ment, al Centre recreatiu, es con-
vidà a totes les persones grans a 
un dinar servit pels professionals 

de Càtering de l’Anoia, els quals 
vetllaren també pel benestar dels 
comensals. Érem 134 a taula i es 
portà el mateix àpat a domicili a 
9 persones grans que, per impe-
diments físics, no pogueren des-
plaçar-se al Centre. A l’hora dels 
cafès, els regidors i la regidora, 
acompanyats de la treballadora 
social i de la dinamitzadora de 
gent gran del municipi, repartiren 
un petit obsequi commemoratiu 
de la Diada a tots els presents, una 
fotografia de l’any 1960 en què 
es visualitza l’indret anomenat La 
Bassa. 

La diada s’acabà amb l’actua-
ció al mateix Centre recreatiu del 
cantant melòdic Jack Carmelo, el 
qual va oferir un extens repertori 
de cançons entranyables que por-
taren bons records als presents. La 
seva actuació va ser molt aplaudi-
da per tothom.
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Es garanteix la continuïtat de la Llei 
de Barris a Calaf, condicionada a les 
disponibilitats pressupostàries
L’alcaldessa de Calaf, Maria 

Antònia Trullàs, i el primer 
tinent d’Alcalde, Joan Caballol, 
van reunir-se dimarts passat amb 
el secretari general d’Habitatge 
i Millora Urbana, Carles Sala, així 
com amb tècnics del mateix depar-
tament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat. L’estat de la 
Llei de Barris va centrar bona part 
de la trobada, ja que els repre-
sentants calafins van fer palesa 
la seva preocupació pel que fa al 
finançament d’aquest programa, 
tant pel que fa a les obres públi-
ques com a les dels particulars, i 
van preguntar per les previsions 
de reactivació. Carles Sala va fer 
explícit el compromís de continuï-

tat de la Llei de Barris, tot i recor-
dar que forçosament haurà d’estar 
condicionada per la disponibilitat 
pressupostària d’aquest any i dels 
exercicis següents.

En la reunió també es va de-
manar que s’acceleressin al màxim 
els tràmits d’adjudicació dels pisos 
de lloguer protegit, actualment 
pendents que surtin les llistes defi-
nitives d’admesos i exclosos. 

Finalment, des de Calaf també 
es van plantejar dues demandes 
en l’àmbit del patrimoni. D’una 
banda, es va demanar que es ma-
terialitzi el conveni signat fa tres 
anys amb la Direcció General d’Ar-
quitectura i Paisatge, per portar a 
terme la redacció del projecte de 

la primera fase de la rehabilitació 
del convent de Sant Francesc. En 
aquest sentit, Carles Sala va confir-
mar la seva inclusió en la progra-
mació dels propers anys, malgrat 
que, com en el cas de la Llei de 
Barris, caldrà anar veient com po-
den evolucionar els pressupostos. 
En darrer lloc, el consistori calafí 
va presentar al secretari general 
el projecte per a la segona fase 
del castell de Calaf, que inclou la 
finalització del camí de ronda i 
el tancament de l’espai del celler, 
per tal que sigui tingut en compte 
en la planificació de les futures 
subvencions de l’1% Cultural de la 
Generalitat.

Al Parlament ja es 
parla de l’eix ferroviari 
transversal
En la sessió que es va fer ahir 

dimecres, al Parlament de 
Catalunya, es va aprovar la prio-
rització de l’eix ferroviari trans-
versal pel que fa al ramal Cervera 
– Igualada – Martorell i port de 
Barcelona.

Totes les forces polítiques amb 
representació parlamentària hi 
van donar el seu suport, sent la 
votació, aprovada per unanimitat. 
Així doncs, es desprèn que amb 
aquesta decisió, el govern català 
mostra el seu interès per millorar 

la connectivitat de la capital de 
l’Anoia. 

Recordem que en la passada 
edició L’Enllaç, declaracions del 
conseller de territori Lluís Reco-
der que va ser a Igualada el dia 
3 d’abril, ja anaven en aquesta 
direcció: “és un projecte viu i no 
l’abandonem”, publicàvem i aca-
bava la nota de la pàgina 5 refe-
rint-se a l’eix ferroviari transversal, 
“evidentment el contemplem dins 
la planificació estratègica de futur 
del país”.

L’Ajuntament de Calaf i COMTCASE es 
reuneixen amb el director del Centre 
de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional
Ahir dimecres va tenir lloc a 

Barcelona una trobada entre 
Lluís Puig Gordi, director del Cen-
tre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional, la regido-
ra de Cultura de Calaf, Fina Bas-
tardas, el regidor de Joventut, 
Jesús López, i les representants 
de la COMTCASE Judit Subirachs 
i Gemma Buscart. L’objectiu era 
presentar la proposta de la 21a 
edició del Desfolca’t! - Festival de 
Música Popular i Tradicional de 
Calaf, prevista per al proper mes 

de juny, així com valorar-ne l’as-
pecte econòmic.

Lluís Puig, que ja coneixia per-
sonalment el festival, va destacar-
ne la importància i va presentar 
als representants municipals i de 
la COMTCASE les diverses línies 
d’ajuda existents en l’àmbit de la 
Cultura. Tot plegat, amb la inten-
ció d’optar al màxim d’aquestes 
línies i obtenir el finançament ne-
cessari per assegurar la continuïtat 
del festival tot i aquest context 
econòmic complicat. El director del 

Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional va especificar 
els criteris que més pesen a l’hora 
de concedir aquestes ajudes, com 
per exemple que les activitats sub-
vencionades comptin amb una bo-
na part d’autofinançament. Final-
ment, des de l’Ajuntament es va 
convidar Lluís Puig a assistir al Des-
folca’t i comprovar el moviment i 
l’activitat que aquest representa 
per Calaf i el seu entorn.

Un cap de setmana intens per als 
cantaires de la coral infantil ‘Els Verdums’ 
El cap de setmana passat la coral 

infantil ‘Els Verdums’ d’Iguala-
da va rebre la visita dels cantaires 
del cor ‘Britten’ i la coral de ‘Veus 
blanques’ de Borriana, València, 
on l’any passat els mitjans, grans i 
més grans van fer-hi un intercanvi. 
Enguany són ells els que els han 
visitat.

La coral borrianenca va arribar 
dissabte al migdia, i a primera hora 
de la tarda es van trobar tots a l’Asil 
per començar les Caramelles, una 
activitat nova per als de Borriana. 
Acompanyats pel grup musical ‘Ga-
llarda’, la coral, juntament amb el 
cor de València, van recórrer els 
carrers del centre de la ciutat can-
tant cançons i repartint clavells. Les 
Caramelles van acabar amb una 

rebuda a l’Ajuntament i al vespre 
es van reunir per fer un sopar de 
germanor a l’Escola de Música. Diu-
menge al matí, els monitors de la 
coral igualadina van organitzar una 
gimcana per les places més impor-
tants de la ciutat, amb la participa-

ció dels nens de les dues corals. Al 
migdia tots els nens, amb els pares 
i els monitors, van anar a dinar a 
Vilanova d’Espoia i, malgrat que el 
temps no acompanyava gaire, no hi 
va faltar l’estona per menjar-se les 
mones que tant s’havien guanyat 
cantant Caramelles. 

Per altra banda, també ha es-
tat un cap de setmana intens per 
als petits de la coral, que van parti-
cipar al Juguem Cantant, enguany 
a Vilafranca del Penedès, on es van 
trobar totes les corals infantils de 
la Diputació de Barcelona. Al llarg 
del dia, els infants van fer tallers, 
jocs i diverses activitats. Finalment, 
a la tarda, van fer el concert que ja 
feia dies que preparaven. 

Després d’aquest cap de set-
mana tan atapeït, per a grans i pe-
tits, aquest dissabte reprenen els 
assajos per preparar el repertori 
del concert de final de curs.

ClústerMoto ja forma part 
de la Unió Empresarial de 
l’Anoia

Des d’aquest mes d’abril, la 
Unió Empresarial de l’Anoia 

(UEA) ja compta amb la vinculació 
de ClústerMoto, l’associació per al 
desenvolupament de la tecnologia 
de la moto que agrupa una cin-
quantena d’empreses del sector, 
entre elles Gas Gas, Rieju, Volta 
motorbikes o Xispa. La UEA ofe-
reix als gremis i entitats associades 
el servei de secretaria conjunta. 
ClústerMoto s’ha adherit a aquest 
servei i tindrà la seva seu a Igua-
lada.

Les relacions entre la UEA i 
ClústerMoto es van iniciar la passa-
da edició del Sopar de l’Empresari, 
a ParcMotor Castellolí, on es va 
convidar a representants d’aques-
ta entitat per tal de donar-los a co-
nèixer les instal·lacions del circuit. 

Els contactes van continuar el se-
tembre amb la jornada d’immersió 
anual de ClústerMoto a Igualada, 
on també es va donar a conèixer el 
potencial del ParcMotor i el Cam-
pus del Motor a les empreses del 
sector. Fruit d’aquesta relació es va 
signar un conveni de col·laboració 
per treballar en diversos projectes 
comuns. 

Ramon Felip, president de la 
UEA destaca que “és molt impor-
tant que ClusterMoto hagi confiat 
en nosaltres, i esperem comptar 
amb aquest col·lectiu per molts 
anys. Creiem que aquesta relació 
és una oportunitat per donar a 
conèixer a les empreses d’aquest 
sector el potencial de la nostra co-
marca en el món del motor”.

La catedral de Solsona va 
quedar petita amb motiu 
del Rèquiem de Fauré
Dissabte passat, la catedral de 

Solsona va viure una memora-
ble nit de glòria amb el Rèquiem 
de Fauré, a càrrec de l’Orfeó Man-
resà, l’Orfeó Nova Solsona, la Coral 
Mixta d’Igualada i la Simfònica del 
Vallès, sota la direcció de Xavier 
Puig i la participació de la soprano 
Ana Puche i Josep-Ramon Olivé, 
com a baríton.

Entre el públic assistent, prop 
de 400 persones, hi havia el pre-
sident del Consell Comarcal, Joan 
Solà, i l’alcalde de Solsona, David 
Rodríguez. En representació del 

Bisbat i la catedral de Solsona, Mn. 
Josep Torres, Mn. Marc Majà, així 
com Mns. Valentí Miserachs, fins fa 
poc responsable de la direcció po-
lifònica al Pontifici Institut de Mú-
sica Sacra de Roma, al Vaticà, que 
va comentar que “fa uns quants 
anys no hauria sigut possible sentir 
una cosa així, amb tanta qualitat i 
amb l’esforç de les forces vives del 
país. Realment dóna satisfacció i jo 
he fet uns quants quilòmetres per 
venir perquè realment val la pena. 
Ens podem felicitar”.

PRECISA:
 

COMERCIAL MERCAT LLIURE
 

Experiència mínima 1 any.
Salari fi x + variable.

 

Interessats enviar CV a: aparera@parera.info
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Vine a celebrar amb nosaltres el 
1r diumenge de maig - Dia de la Mare- 

amb un pic-nic barbacoa

Vine a celebrar amb nosaltres el 
1r diumenge de maig - Dia de la Mare- 

amb un pic-nic barbacoa

Els Moixiganguers 
compleixen, abans de la 
Diada de Sant Jordi
Els Moixigan-

guers d’Iguala-
da aconseguiren 
revalidar dissabte 
passat a la tarda 
els registres asso-
lits en la primera 
actuació de la 
temporada. L’ac-
tuació que tingué 
lloc a la Plaça de la 
Paeria de Lleida, 
fou protagonit-
zada també pels 
amfitrions Cas-
tellers de Lleida 
i els Castellers de 
Badalona.

En la primera 
ronda, els iguala-
dins afrontaren el 
quatre de set, un 
xic pesat, pensant 
segurament en 
un quatre de vuit, 
que es va escapçar 
pel pis de quints. 
La construcció, es 
desenvolupà de 
manera un xic len-
ta, però era carre-
gada i posteriorment descarregada 
sense més problemes.

En segona ronda, fou el torn 
del castell més important del reper-
tori morat, com fou el quatre de set 
amb l’agulla. En aquest cas, el rit-
me fou prou satisfactori, i el quatre 
era carregat sense més problemes, 
emergint el pilar de cinc pel mig, 
que també era descarregat amb 
autoritat.

Finalment, en tercera ron-
da, s’optà per un tres de set, prou 
lleuger, segurament també una 
prova pensant en posar-hi algun 
dia un pis més. No cal dir, que els 
Moixiganguers l’aconseguiren des-
carregar sense aparents dificultats, 
i posteriorment s’acomiadarien del 
nombrós públic amb un pilar o es-
padat de cinc.

Pel que fa a les altres colles par-
ticipants, els Castellers de Lleida tin-
gueren uns registres semblants als 
morats. Descarregaren sense més 
dificultats el tres de set, el cinc de 
set  el quatre de set, i s’acomiada-
rien amb un vano de cinc i un pilar 
de quatre al balcó, on el paer en 

cap recolliria l’anxaneta. Pel que fa 
als badalonins, mostraren uns regis-
tres més modestos, descarregant el 
tres de sis amb l’agulla, el quatre de 
sis amb l’agulla  i la torre o dos de 
sis, acomiadant-se amb dos pilars 
de quatre simultanis.

Diumenge, diada del 
17è aniversari

El proper diumenge dia 22, 
a partir de les 12 del migdia, els 
Moixiganguers viuran un any més 
la seva tradicional cita amb la diada 
d’Aniversari, que rememora aque-
lla primera actuació a Sant Jaume 
de Sesoliveres el dia 22 d’abril del 
1995. En aquesta actuació estaran 
acompanyats pels Sagals d’Osona 
de Vic i els Castellers de Sant Cugat 
del Vallès.

De moment és una incògnita el 
programa dels igualadins. De fet 
no seria estrany que si els assajos 
anessin bé aquesta setmana, els 
igualadins ataquessin per primer 
cop aquesta temporada el quatre 
de vuit. 

Jordi Riba passa a ser el primer secretari 
de l’Agrupació del PSC-Igualada per 
construir l’alternativa
Des d’aquesta setmana, el por-

taveu del grup municipal del 
PSC a l’Ajuntament d’Igualada ha 
passat a ocupar també la màxi-
ma responsabilitat de l’agrupació 
local del PSC al ser nomenat pri-
mer secretari, càrrec que durant 2 
anys ha ocupat el regidor Xavier 
Figueres, que actualment ja forma 
part de l’executiva de la Federació 
del PSC-Anoia.

Riba va rebre el suport de la 
militància en l’acte en què es va 
fer aquest canvi orgànic al lide-
ratge del partit per ser nomenat 
primer secretari i va manifestar 
la seva intenció de treballar en 
la construcció d’una alternativa 

“d’esquerres, progressista i catala-
nista per Igualada amb l’objectiu 
posat a les eleccions municipals 
del 2015”.

El nou primer secretari del PSC-
Igualada també va posar especial 
èmfasi en la “necessitat d’obrir 
més el partit a la societat civil per 
aconseguir sumar el màxim de 
gent a l’hora d’impulsar un projec-
te ampli i transversal que vagi més 
enllà de les sigles de la formació i 
que incorpori persones que, sen-
se haver de tenir una militància 
política concreta, sí que militin i 
creguin en una Igualada pensada i 
feta des de l’esquerra progressista 
i catalanista”.

Nou intercanvi escolar entre Amilly i 
Vilanova
Un grup de 21 estudiants de 

4t d’ESO del Collège Robert 
Schuman d’Amilly, població fran-
cesa agermanada amb Vilanova 
del Camí, han visitat el municipi. 
Formen part del programa d’in-
tercanvi lingüístic amb els alumnes 
de l’Institut Pla de les Moreres, 
que des del dimecres de la set-
mana passada comparteixen amb 
ells les activitats que ha preparat 
el centre, com ara  un sopar entre 
les famílies vilanovines que estan 
acollint els joves francesos i que 
tindrà lloc aquest vespre a l’escola 
Joan Maragall.

L’alcalde Joan Vich i les regido-
res d’Agermanament i d’Educació, 
Vanesa González i Marta Trullols, 
respectivament, van oferir una re-
cepció oficial als estudiants, dijous 
passat, a la sala de plens. També 
hi van assistir els dos professors 
d’Amilly, la professora de francès 
de l’institut vilanoví, Marta Bar-
trolí, i el director del centre, Josep 
Pons.

Aquest és el segon intercan-
vi d’estudiants que s’ha fet en el 
marc de l’agermanament entre 
Vilanova i Amilly, una experiència 
que la regidora Vanesa González, 
ha valorat amb satisfacció perquè 
serveix per compartir experiènci-
es i interelacionar-se. La regidora 
Marta Trullols està molt satisfeta i 

agraïda per l’esforç de les famílies 
vilanovines que han acollit els jo-
ves estudiants a casa seva. També 
va destacar la bona feina que fa 
l’institut.

D’altra banda, aquest any se 
celebra el 20è aniversari de l’ager-
manament entre Vilanova i Calci-
naia i la regidoria està treballant 
en la confecció d’un vídeo on es 
recullin els testimonis de les perso-

nes que hi hagin col·laborat, d’una 
manera o altra, en aquestes dues 
dècades. Si voleu participar en el 
vídeo i deixar el vostre testimoni, 
podeu posar-vos en contacte amb 
la regidoria de dilluns a divendres, 
de 8 a 3 h, al 93 805 44 11, exten-
sió 4. També podeu contactar a 
través de facebook “Agermana-
ment de Vilanova del Camí i Cal-
cinaia”.
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Reeixit aniversari del Club de Lectura de 
la Biblioteca de Vilanova del Camí
La Biblioteca de Vilanova del 

Camí va celebrar el passat 30 de 
març el vuitè aniversari del Club de 
Lectura amb diferents activitats, 
entre elles, un nou club de lectu-
ra, aquesta vegada a l’entorn del 
llibre L’Intrús en la pols de Willi-
am Faulkner. El Club, moderat per 
Montserrat Farrés, es va fer, com 
és habitual, en doble sessió. 

Pel que fa a l’aniversari, la 
Biblioteca també ha editat una 
guia de lectura que recull els 42 
títols que s’han llegit i comentat 
als Clubs de Lectura des que van 
començar l’any 2002 i han muntat 
una exposició amb les 42 obres 
que s’han posat, novament, a dis-
posició dels usuaris. 

Des de la Biblioteca, Teresa 
Mas va fer una valoració molt po-
sitiva dels actes del 8è aniversari, 
que ha aconseguit aplegar una 

vintena de persones de manera ha-
bitual i fins a cinquantena, en mo-
ments puntuals. Tot i així, Teresa 
Mas opina que el Club encara pot 
continuar creixent, tant des del 
punt de vista de les persones que 
hi participen com dels gèneres i de 
les obres a comentar. Pel que fa als 
títols, va explicar que es tenen en 
compte les propostes dels usuaris, 
però que sovint prefereixen que 
els sorprenguin. 

Els membres més actius del 
Club de Lectura també van orga-
nitzar un sopar que va comptar 
amb una vintena llarga de per-
sones. A més, el Club de Lectura 
també disposa d’una pàgina a fa-
cebook, des d’on podreu seguir les 
seves activitats.

Pel que fa als propers Clubs 
de Lectura, demà divendres, a les 
sis de la tarda, Club de Lectura 

Manga, adreçat als més joves amb 
Bakuman, escrit per Tsugumi Ohba 
i il·lustrat per Takeshi Obata. Serà 
moderat per Dani Río Romo, docu-
mentalista i expert en el món del 
manga. 

Per al 25 de maig, com sempre 
en doble sessió de tarda i vespre, 
que serviran per comentar el llibre 
El que el dia deu a la nit, escrit 
per Yasmina Khadra, pseudònim 
de Mohamed Moulessehoul. La 
dinamització anirà a càrrec de 
Montserrat Farrés Bonay.

La Biblioteca de Vilanova del 
Camí també col·labora en l’orga-
nització del club de lectura radio-
fònic, Vols llegir?, de Ràdio Nova, 
dirigit i presentat per Josep Maria 
Solé, que el proper 23 d’abril co-
mentarà el llibre de la periodista 
Mireia Rubio, El abrazo náufrago.

Seminari de trens històrics de 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
Cada vegada hi ha més proble-

mes per fer circular els trens 
històrics per les línies d’ús nor-
mal. Les companyies assegurado-
res són les que més exigeixen en 
temes de seguretat, ja que si passa 
algun contratemps tots reclamem 
i volem “cobrar els que ens perto-
ca”, motiu pel qual cada vegada 
és més difícil la circulació d’aquests 
trens.

A Gal.les, país ferroviari per 
excel·lència, igual que Suïssa, ja fa 
anys que hi han posat “ordre” i les 
unitats de material mòbil passen 
com una mena d’ITV per garantir 
la seguretat. Al nostre país també 
hi ha molta afició als trens, però 
no és tan forta ni estem tan cons-
cienciats, per això avui dia no fun-
ciona cap màquina de vapor per 
les nostres línies.

Per tal de trobar una solució 
als problemes que s’han originat 

amb el material mòbil històric, 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) va organitzar un 
seminari de dos dies, als locals del 
carrer Provença, per reunir les per-
sones més rellevants i interessades 
en el tema dels trens històrics, amb 
ponents d’Espanya, Catalunya, 
França i Suïssa que van explicar 
les seves experiències. També vam 

poder canviar impressions amb 
amics de diferents contrades, com 
Astúries o el País Basc. Un cop aca-
bat el seminari els comentaris van 
ser molt positius i sembla que a 
partir d’ara s’enfocarà tot d’una 
altra manera.

Francesc Farrés i Farrés

7è aniversari de l’Espai Dinamitzador 
per a la Gent Gran del Barri Set Camins
Ara fa 7 anys que es va inau-

gurar l’Espai Dinamitzador 
per a la Gent Gran del Barri Set 
Camins, fruit de la col·laboració 
entre l’Ajuntament d’Igualada i 
Creu Roja Anoia.

Per aquest motiu, dilluns pas-
sat es va fer una festa per celebrar-
ho amb les persones que hi assis-
teixen diàriament. Es va comptar 
amb la col·laboració musical del 
duet Sonata Show i després els as-
sistents van gaudir d’un berenar.

Aquests set anys hem esdevin-
gut un referent entre les perso-
nes grans del Barri Set Camins i 

altres zones de la ciutat, sobretot 
després del tancament temporal 
del Casal de la Gent Gran. L’Espai 
està obert de dilluns a divendres 
de 17 a 19 hores i poden assistir 
totes les persones que ho desit-
gin, de manera gratuïta. Les acti-
vitats que s’hi realitzen són molt 
diverses, com poden ser llegir la 
premsa del dia, jocs de cartes o 
dòmino, ball, cinema, manualitats, 
tallers, xerrades, excursions... Per 
a més informació podeu trucar al 
93.803.07.89.

ITV de vehicles agrícoles a 
Carme

El dimecres 11 d’abril van poder 
passar la ITV, a Carme, les per-

sones propietàries de vehicles agrí-
coles com ara tractors i els seus 
remolcs, de ciclomotors i també de 
quads i d’excavadores.

Aquest és el segon any que es 
realitza i significa un estalvi impor-
tant de temps, ja que els propie-
taris no han de desplaçar la seva 
maquinària a poblacions veïnes. 
Els que ja havien realitzat la ITV 
a Carme van rebre avís per cor-
reu als seus domicilis habituals; la 
resta, s’apuntaren directament a 
l’Ajuntament.

Més d’una trenta de vehicles 
agrícoles i d’altres van passar la 
ITV, gràcies a la col·laboració i la 
bona entesa amb Acplus, empresa 
que desplaça la seva estació mòbil 
agrícola a Carme. L’Ajuntament 
agraeix la resposta dels propie-
taris de vehicles i la bona feina 
d’Acplus.

L’any 2013 es continuarà amb 
aquestes revisions al poble i segu-
rament hi haurà ampliació horà-
ria, donat l’increment de vehicles 
d’enguany

Caramelles del barri de 
Sta. Caterina, Carme i 
travessies

El proppassat cap de setmana 
tingué lloc, als carrers cèntrics 

d’Igualada, la tradicional can-
tada de caramelles del barri de 
Sta. Caterina, Carme i travessies, 
que enguany celebra els seus 23 
anys. Durant tota la jornada es 
van interpretar diverses cançons, 
d’estils ben diferents. Malgrat un 
temps un pèl tapat i amb amena-
ça de pluja constant, es pogueren 
desenvolupar les cantades en dife-
rents comerços i també entre les 

cases del veïnat, als quals cal agrair 
la col·laboració i els donatius.

L’organització també vol do-
nar les gràcies a la quarantena de 
cantaires que amb il·lusió i ganes, i 
sota la batuta de la Ita Oliva, feren 
possible aquesta magnífica jorna-
da, molt seguida pels vianants du-
rant el recorregut. Fins l’any que 
ve!

Cònsols del barri Sta. Caterina

Tatanka i el medi ambient, 
a La Torre
Després de realitzar el primer 

Campament de la Infància, 
tallers, cursos, activitats puntuals…  
al llarg d’aquestes mesos, l’Associ-
ació Tatanka va realitzar activitats 
i tallers molt variats, lucratius i de 
gran interès, durant els dies festius 
de Setmana Santa, al Centre soci-
al Sant Joan Baptista la Torre de 
Claramunt.  

Seguint la trajectòria mediam-
biental habitual de l’associació, els 
tallers i jocs estaven directament 
relacionats amb el medi ambient, 
els animals i per Setmana Santa 
per les dates.

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

Es traspassa NEGOCI
- En plena activitat i amb possibilitats de creixement
- Important cartera de clients
- Situació privilegiada
- Ideal per a persones provinents del gènere de punt

Interessats escriure a l’apartat de Correus 401 
08700 Igualada
Enviant dades personals i sol·licitant entrevista
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Satisfacció de La Pregona 
per la bona acollida de la 
trobada de Corals
Diumenge passat, Can Papasseit 

es va tornar a omplir de veus 
musicals i d’espectadors amants 
del gènere gràcies a la iniciativa 
de la coral vilanovina La Pregona, 
que va organitzar la III Trobada de 
Corals de Vilanova del Camí amb 
el suport de la regidoria de Cultu-
ra. Unes 200 persones van gaudir 
amb les actuacions del jove Cor 
de Cambra de Sant Bartomeu i de 
la veterana Coral de Santa Maria, 
ambdues d’Igualada, i també de la 
coral amfitriona.

Des de la coral La Pregona, Lí-
dia Tomàs ha valorat amb satisfac-
ció la bona rebuda d’aquesta ac-
tivitat, que organitzen per tercer 
any consecutiu. Tomàs ha destacat 
i agraït especialment la participa-
ció de les dues corals convidades, 
amb qui ha estat un plaer poder 
compartir escenari.

El Cor de Cambra de Sant 
Bartomeu, una jove secció de la 
Coral Xalest, va ser l’encarregada 
d’obrir el programa; el seu presi-
dent, Pol Requesens, va acompa-
nyar els 8 joves durant la trobada. 
Tot seguit va ser el torn de la coral 
amfitriona, dirigida per Clara Puig, 
que va mostrar els seus progressos 
al llarg de la interpretació. La coral 
compta, des de fa tres setmanes, 
amb el suport tècnic de Vicenta 
Quero. Finalment, la veterana Co-
ral de Santa Maria, presidida per 
Lleonard del Río i dirigida per Co-
ni Torrens, va tancar la trobada, 
que es va cloure amb una peça 
interpretada per les tres corals 
participants.

La propera actuació de La Pre-
gona serà el 12 de maig, amb mo-
tiu de l’homenatge a la gent gran.

El PPC demana dates per soterrar la via 
del tren
El Parlament de Catalunya, a 

instàncies del Partit Popular 
de Catalunya - PPC, ha instat a la 
Generalitat de Catalunya a presen-
tar, en la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat d’aquesta Cambra, en el 
termini de dos mesos, el calendari 
d’execució de la integració urba-
na de la línia de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya a Iguala-
da i Vilanova del Camí que ha de 

comportar el soterrament de les 
vies i la supressió del pas a nivell. 
Malauradament aquest punt no ha 
comptat amb el suport de CIU.

En la proposta de resolució 
també s’insta a al Govern de la 
Generalitat a procedir a l’apro-
vació de l’estudi informatiu de la 
integració urbana de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a Igualada i Vilanova 

del Camí i continuar la tramitació 
amb la redacció del corresponent 
projecte constructiu.

Pere Calbó ha manifestat que 
“aquest és un projecte molt impor-
tant per a la ciutat. Som conscients 
de les dificultats econòmiques i 
per això demanen a la Generalitat 
un compromís i que ens digui en 
quins terminis es pot dur a terme 
el projecte.”

Es demana que el Govern garanteixi bon 
servei a la Hispano Igualadina-Monbus
El Parlament de Catalunya, a 

instàncies del Partit Popular, 
mitjançant l’aprovació d’una pro-
posta de resolució en la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, ha 
instant al Govern de la Genera-
litat a continuar vetllant pel per 
tal que la prestació del servei 
de transport per carretera entre 
Igualada i Barcelona complexi 
amb els estàndards de qualitat 
establerts i a estudiar la possi-
bilitat d’ampliació del servei en 

funció de la disponibilitat pres-
supostària.

Tanmateix, s’insta a garantir 
que en la prestació del servei es 
compleixin els horaris previstos, 
es disposi de les places suficients 
especialment en hores punta, el 
bon estat dels autobusos i les 
freqüències directes entre Igua-
lada i Barcelona que siguin ne-
cessàries. I a donar a conèixer a 
la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat d’aquesta Cambra les 

queixes rebudes per la prestació 
del servei, les sancions imposades 
i els procediments sancionadors 
en tràmit en el seu cas.

Pere Calbó ha manifestat que 
“es imprescindible que aquest 
servei respongui de forma cons-
tant a uns estandars mínims de 
qualitat i el Govern ha de vetllar 
pel seu compliment.”

Les caramelles de Jorba-
Sant Genís es constitueixen 
en associació

Les persones que promouen 
l’activitat de les Caramelles a 

Jorba, aquest any, a més a més, 
s’han constituït en associació sen-
se ànim de lucre, amb la voluntat 
de disposar del marc adequat per 
portar a terme aquesta activitat 
i altres relacionades amb el cant 
coral o similars. 

El dissabte 14 i diumenge 15 
d’abril van fer el recorregut de 
cantades per diversos indrets del 
terme municipal, amb nous punts 
de cantada, incloent l’arribada al 
municipi de Rubió. S’ha comptat 
amb la participació d’uns seixanta 

cantaires i dansaires, finalitzant 
l’activitat amb una arrossada al 
Centre Agrícola de Sant Genís, a 
la qual hi van assistir prop de cent 
persones. Una de les principals no-
vetats ha estat la participació en la 
missa del dissabte, a l’església de 
Sant Pere de Jorba, tal com ja es 
feia antigament. 

L’associació agraeix la col-
laboració dels ajuntaments de 
Jorba i de Rubió, de les masies i 
de les famílies que, any rere any, 
acullen les cantades, i de totes les 
persones que hi col·laboren per 
fer possible aquesta activitat.

A Vilanova, recull de 
signatures per reclamar la 
sisena hora a les escoles 
La FaPaC ha fet una crida a les 

Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes perquè continuïn reco-
llint signatures per la Iniciativa 
Legislativa Popular “Per la igualtat 
d’oportunitats en el sistema edu-
catiu públic”, a l’espera de rebre 
una resposta per part del Parla-
ment. Afirmen que el fre a la tra-
mitació de la ILP suposa un greu 
atac a la participació democràtica 
i que faran tot el que calgui per 
defensar la igualtat d’oportunitats 
en l’educació. A Vilanova del Camí, 
les Ampes de les escoles Joan 
Maragall, Pompeu Fabra i Marta 

Mata van recollir firmes el passat 
mes de març en favor d’aquesta 
ILP que reclama la restauració de 
la 6a. hora per a tothom.

A través de la FaPaC es va deci-
dir tirar endavant aquesta Iniciati-
va Legislativa Popular per reformar 
la llei d’Educació de Catalunya, 
amb l’objectiu d’igualar les condi-
cions d’escolarització entre totes 
les escoles que reben fons públic, 
garantir l’equitat i prevenir i su-
perar el fracàs escolar. Per acon-
seguir-ho, i poder modificar així 
alguns articles de la llei, necessiten 
recollir 50.000 signatures.
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Nou exemplar d’el trumfo de la Coral de 
Santa Maria d’Igualada
Acaba de distribuir-se el nou 

exemplar d’el trumfo, but-
lletí intern de la Coral de Santa 
Maria d’Igualada. És el número 
189, porta data del 3 d’abril i 
correspon al segon trimestre de 
2012.L’article editorial “De debò 
t’agrada cantar?” és signat pel 
president Lleonard del Rio. A des-
tacar l’entrevista de Josep Nadal 
a la cantaire Elisabet Puñal Miró, 
recentment anomenada “Cantai-
re de Mèrit”. La revista també 
aplega una àmplia crònica escri-
ta i gràfica de totes les activitats 
desenvolupades des del 1r de 
gener d’enguany. Cal esmenar 
els comentaris anomenats “Els 3 
peus al gat” que sovint arrodo-
neixen les informacions.

La crònica de notícies de la sec-
ció “Aula d’assaig” mostra el pols i 
el tarannà de l’entitat. Ma. Àngels 
Riba Fontanellas, respon al qües-
tionari “27 preguntes a ...”. Com-

pleten aquest exemplar la relació 
de les properes actuacions i els ha-
bituals espais “Vida familiar” i “Pi-
cant l’ullet sense malícia”, aquest 
darrer signat per Josep Nadal.

La darrera actuació coral als Caputxins. (Foto: Ramon Ferrer)

Tallers al Casal de gent 
gran de Carme

Durant el mes de març, tots els 
dilluns a la tarda han tingut 

lloc al Casal de Carme, dins l’es-
pai de Dinamització de Gent Gran 
tot un seguit de tallers diversos 
a càrrec dels i les alumnes de la 
Fundació Emi Òdena que durant 
uns mesos han realitzat el curs 

de Formació Ocupacional en ASC 
(Animació Sociocultural). Aquí al 
Casal han tingut l’oportunitat de 
posar en pràctica la teoria, orga-
nitzant i implementant les activi-
tats. Aquesta col·laboració ja es va 
dur a terme l’any anterior també 
amb èxit. 

L’ATENEU DE TOUS

SOPAR- BALL
Dissabte dia 28 d’abril

Menú amb 5 primers, 5 segons plats i 5 postres per escollir
aigua, vi , cava i café

Reserves a: L’Ateneu de Tous
Telèfon: 938096226 - Móvil: 620886363

PREU

17,50 €

BALL AMB PARÍS LA NUIT
Només ball 5 € persona

Manel López, de Kan Bakus, 
a la final de Madrid del 
concurs “La Nariz de Oro”

L’anoienc Manel López, del res-
taurant, botiga i bar de vins 

Kan Bakus, s’ha classificat per a 
la final del prestigiós concurs “La 
Nariz de Oro”, que se celebrarà els 
dies 2 i 3 de juny a Madrid.

La semifinal de Barcelona, que 
tingué lloc el passat dimarts, con-
vocà una seixantena de sumillers 
provinents de tot el territori cata-
là. Al llarg del dia, els concursants 
van assistir a diversos seminaris 
sobre els productes més actuals 
del món del vi, com un taller de 
whisky de Chivas Regal o un tast 
de decantadors Riedel, així com 
participar en la puntuació de vins 
per a la prestigiosa guia “Los 300 
mejores vinos de España”, publi-
cada per l’editorial “Vino y gastro-
nomia”. Finalment, i després de les 

detallades descripcions de l’enò-
loga de les bodegues Azpilicueta 
sobre quatre mostres provinents 
dels seus productes de La Rioja, 
els sumillers van haver de detectar, 
en una copa negra, el vi que se’ls 
proposava, indicant-ne varietat, 
anyada, tipus de fusta, zona de 
provinença i mesos de criança en 
bóta, així com fer-ne una detalla-
da nota de tast. A banda d’aques-
ta prova sensorial, se’ls va fer una 
prova teòrica en un examen de 30 
preguntes sobre coneixements del 
món del vi.

Els finalistes lluitaran per man-
tenir el premi a Catalunya, donat 
que l’última edició la va guanyar 
una sumiller de la nostra terra, en-
tre els finalistes de totes les altres 
comunitats.

Concert del Trio Hyagnis als Hostalets 
de Pierola 
L’Auditori de Cal Figueres va 

acollir, el passat 15 d’abril, el 
concert del Trio Hyagnis organitzat 
pels Amics de la Música i emmar-
cat en les activitats de la Setmana 
de la Gent Gran. Només van cal-
dre deu segons per poder veure la 
gran professionalitat dels músics. 
Un trio format per Helena Muñoz 
al violí, Andrea Peirón al violoncel 
i Jordi Flaquer al piano, els tres 
de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). 

Segons la mitologia, Hyagnis 
fou el primer músic de l’antiguitat 
en tocar dues tíbies juntes amb un 
mateix esperit. Els tres músics, a 
l’igual que el mite, es van agrupar 
per trobar una ànima en comú en 
la realització de les seves interpre-
tacions i van iniciar el seu progra-
ma amb el trio per a piano, violí i 
violoncel de Maurice Ravel, on el 
silenci i la tranquil·litat es barre-

gen amb passió i intensitat. Des-
prés de la mitja part, Beethoven 
va reviure entre els assistents, amb 
la interpretació del Trio núm.7 en 
Si bemoll major, op.97, conegut 
com l’Arxiduc. 

Una hora i mitja de perfecció 
musical on el violí, el piano i el 
violoncel intercanviaven emocions, 
sensacions i passió entre notes, 
compassos i ritmes. 

Actuació de l’Esbart Dansaire Vilanova 
del Camí a Castellterçol

El diumenge 15 d’abril, l’Esbart 
Dansaire Vilanova del Camí, 

seccions infantil i juvenil, va actu-

ar en la XXXIII edició de la Roda 
d’Esbarts Catalònia a Castellterçol, 
juntament amb l’Esbart Joaquim 

Ruyra, l’Esbart Dansaire Calafell i 
l’amfitrió, l’Esbart Rosa d’Abril de 
Castellterçol.

Degut a les inclemències mete-
orològiques de la primavera, l’ac-
tuació es va fer al teatre ANLA, 
perquè tot i que el dia va comen-
çar assolellat, va acabar plovent 
aiguaneu. Es van ballar un total de 
16 danses tradicionals i populars 
catalanes. L’Esbart vilanoví va ofe-
rir el Ball de Faixes de Sant Martí 
de Tous, els Nans Vells, els Nans 
Nous i el Ball de Sant Ferriol.

La propera actuació de l’Esbart 
serà el diumenge 3 de juny a la 
cloenda de la Roda d’Esbarts Ca-
talònia.

Èxit dels concerts de Músiques de 
butxaca
El segon concert de Músiques 

de butxaca va crear expecta-
ció després de la reeixida estrena 
d’aquest cicle de concerts, organit-
zats per l’Ateneu Igualadí i l’Ajun-
tament d’Igualada, a principis del 
mes de març.

En aquesta ocasió dalt l’esce-
nari, una harmònica excepcional i 
una guitarra creativa i vital forma-
ven el duet, Joan Pau Cumellas i 
Miguel Talavera, que van oferir un 
repertori de temes clàssics de blues 
i composicions pròpies. Més enllà 

de la seva mestria, el seu llenguat-
ge musical es viu intensament i 
arriba a la pell. 

La propera cita serà el 4 de 
maig amb Hot Train Trio.
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DESCOMPTE APLICABLE A 
LA MÀ D’OBRA DE REFORMA DE BANY

+ MATERIAL CERÀMIC + SANITARI + MAMPARA

OBRA + MATERIAL - 10%

CUINES / BANYS / ACCESSORIS / ALUMINI / VIDRE
FINANÇAMENT FINS A 20.000€

Alumnes de batxillerat 
de l’Escola Pia al Consorci 
Sanitari de l’Anoia

El dia 28 de març l’Hospital 
d’Igualada va rebre la visita de 

25 estudiants de primer de batxi-
llerat de l’Escola Pia d’Igualada, 
emmarcada en el projecte pilot 
que la Unió Empresarial de l’Ano-
ia ha engegat per tal de fomen-
tar la cultura emprenedora entre 

l’alumnat de batxillerat i Formació 
Professional de la comarca, l’ano-
menat Educa-Empren. 

Els alumnes que estudien la 
branca més científica, van conèixer 
de primera mà alguns dels serveis 
de l’Hospital, amb explicacions 
dels mateixos professionals. 

Setmana Comenius a 
l’Escola Pia d’Igualada

Durant la setmana del 26 de 
març, els 11 alumnes de 2n 

d’ESO que cursen la matèria opta-
tiva Projecte Comenius hem pogut 
conviure amb alumnes i professors 
dels diferents països que formen 
part del nostre Comenius (Alema-
nya, Grècia, Dinamarca i Polònia).

L’experiència ha estat molt en-
riquidora: hem après noves eines 
informàtiques, hem practicat molt 
l’anglès, hem fet nous amics… i, 
sobretot, ens ho hem passat molt 
bé.Gràcies, Comenius!

EP

Xerrades sobre El Lazarillo de Tormes a 
l’Institut Pla de les Moreres
El 13 d’abril vam tenir el privile-

gi de rebre, a l’Institut Pla de 
les Moreres de Vilanova del Camí, 
la visita de Rosa Navarro Durán, 
catedràtica de Literatura Espanyo-
la de la Universitat de Barcelona. 
La seva rellevància en el món aca-
dèmic i literari va ser palesa en tot 
moment; vam gaudir i aprendre 
tots plegats --professors i alum-
nes-- a través del seu entusiasme, 
que es manifesta en cadascuna de 
les seves afirmacions, fruit totes 
elles d’una investigació acurada 
i sistemàtica dels textos literaris. 
D’altra banda, o en primer lloc, 
és d’agrair que hi hagi docents i 
experts que s’apropin als instituts 
moguts només pel plaer del saber 
i del gust per difondre’l.

Dins dels actes de Sant Jordi, 
la professora Rosa Navarro va fer 
dues conferències sobre El Laza-
rillo de Tormes per a alumnes de 
primer de Batxillerat i de tercer 
d’ESO, basades en les seves investi-
gacions i aportacions a la matèria 

que ella mateixa ha fet en l’última 
dècada. 

Navarro va acompanyar les 
seves xerrades amb la lectura de 
fragments d’un facsímil de l’únic 
exemplar de l’edició de El Lazarillo 
de Medina del Campo de 1554, 
que havia sobreviscut ocult dins 

d’un mur d’una casa de Barcarrota 
(Badajoz) durant segles.

Per acabar, els alumnes que 
cursen el crèdit “Ràdio a l’Institut 
Pla de les Moreres” van posar en 
pràctica les seves habilitats com a 
periodistes fent-li una interessant 
entrevista radiofònica.

Viatge de fi de l’ESO del Maristes
La setmana anterior a les vacan-

ces de Setmana Santa, l’alum-
nat de 4t d’ESO de Maristes Igua-
lada va poder gaudir d’un viatge 
irrepetible a París. Diem irrepe-
tible per dues raons: en primer 
lloc per la quantitat de coses que 
van poder veure en només 4 dies 
i en segon lloc, pel fet que aquests 
nois i noies acaben aquí el seu 
camí com a grup (molts d’ells estan 
junts des dels 3 anys!). Ara és el 
moment en què han de començar 
a prendre decisions complicades 
de les quals en dependrà el seu 
futur.

Així, el diumenge 25 a les 6 
de la tarda, 44 alumnes, tres pro-
fessors i una guia van fer rumb 
cap a París en autocar. El trajecte  
va ser entretingut i pocs van ser 
els capaços d’aclucar l’ull! Només 
en arribar, a les 10 del matí, ja 
feien cua per entrar a la Conci-
ergerie i després cap a la Nôtre 
Dame. A partir d’aquí, ja no es va 
parar de veure coses diverses: la 
Défense, Montmartre, el Georges 
Pompidou, Versailles, el Louvre, la 
Tour Eiffel, el Bateau Mouche, les 
Champs Elisées.... i com a final de 

festa: Eurodisney, on, per cert, a 
molts se’ls van acabar les piles, la 
qual cosa va permetre tenir un vi-
atge de tornada plàcid amb un pa-
rell de pel·lícules i l’esperat silenci 
(per parts dels adults, clar).

Per acabar, només remarcar 
el bon comportament d’aquests 
alumnes durant tots els dies del 
viatge. És engrescador per al pro-

fessorat veure com els nois i noies 
de 16 anys no responen als clichés 
que molta gent té d’ells: són res-
pectuosos i saben apreciar el valor 
d’allò que veuen, saben adequar 
el seu comportament a cada situ-
ació i malgrat el cansament, no 
perden el saber estar. Per aquesta 
raó, volem felicitar-los.

EM
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La celebració de la Pasqua 
a l’Antoni Gaudí 

A l’escola Antoni Gaudí de Santa 
Margarida de Montbui, el 30 

de març, vam celebrar la Pasqua, 
cada cicle amb unes activitats dife-
rents.

Educació Infantil i Cicle Inicial 
van fer un taller de decoració de 
mones (tot treballant els diferents 
ingredients i l’elaboració d’aques-
ta) i que després varen assaborir 

per esmorzar. Més tard, per pair 
la mona, van fer jocs cooperatius 
al pati.

Cicle Mitjà i Cicle Superior van 
anar a la zona municipal esportiva 
a realitzar diferents jocs i esports. 
Al final, nens i mestres s’ho van 
passar d’allò més bé jugant un 
partit de futbol.

Els nens de la llar d’infants dels 
Maristes fem la mona

El dijous 29 de març, els nens i 
nenes de la llar d’infants dels 

Maristes vam rebre la visita d’una 
cuinera que ens va ensenyar com 

fer una mona. Primer el pa de 
pessic, obrir-lo, posar-hi l’almívar, 
la mantega, la trufa, els ous de 
xocolata, els pollets i les plomes. 
Després de veure com es feia, el 
divendres vam fer la nostra mona 
a la classe, que ens va servir de 
bon esmorzar.

Gràcies a la M. Dolors, per ve-
nir-nos a ensenyar a fer una mona 
de Pasqua.

Llar d’infants dels Maristes

Taller sobre el consum de fruita a 
l’escola Maria Borés
Els alumnes de P5 de l’escola 

Maria Borés, de la Pobla de 
Claramunt, van participar, a final 
de març, en un taller sobre el con-
sum de productes fruiters. L’activi-
tat, que portava per títol “Jo tam-
bé menjo fruita”, forma part d’un 
programa de xerrades impulsat 
per la Diputació de Barcelona i va 
comptar amb el suport de l’Ajun-
tament.

Va ser un taller molt participa-
tiu i interactiu. El conferenciat va 
parlar sobre els beneficis que té 
consumir productes fruiters i els 
nens van explicar les fruites que 

mengen. Després els va relatar un 
conte i junts van cantar una cançó. 
Per acabar el taller, els infants van 

fer una maduixa, que era un imant 
per posar a la nevera.

Estada a Irlanda d’alumnes del col·legi 
Monalco 

Un grup d’alumnes d’ESO del 
col·legi Monalco van fer una 

estada a Irlanda, durant la qual 

van gaudir d’uns dies immersos en 
una llengua i cultura diferents de 
la seva, ja que han estat convivint 

amb famílies irlandeses i això els ha 
permès practicar la llengua anglesa.

També van aprofitar aquests 
dies per fer turisme i admirar el 
meravellós paisatge irlandès, espe-
cialment el Cliff of Moher. A més, 
amb motiu del centenari del Tità-
nic, van visitar una exposició sobre 
el naufragi en l’últim port on va 
fer escala el vaixell abans de sortir 
en destinació a Amèrica.

Cal destacar l’excel·lent relació 
que hi ha hagut amb les famílies 
irlandeses i el bon ambient que 
han experimentat durant tot el 
viatge. Un record que mai obli-
daran.

Sortida a l’hípica La Tossa

El divendres 13 d’abril els nens 
i nenes de P4 de l’escola Joan 

Maragall van anar de visita a l’hípi-
ca La Tossa de Santa Margarida de 
Montbui. Va ser una jornada molt 
agradable, en què vam poder gau-
dir del contacte amb ponis i cavalls.

En arribar vam esmorzar tot 
gaudint de la natura i més tard 
ens vam preparar per realitzar les 
diferents activitats planificades. 
Vam poder respatllar, donar de 

menjar, pintar, netejar, vestir amb 
la sella i fins i tot muntar els ponis. 
Amb totes aquestes activitats ens 
va passar el matí molt ràpid i vam 
fer gana per dinar. A la tarda, en 
la darrera activitat, els nens i ne-
nes van crear circuits amb cons i 
troncs de fusta per poder-hi passar 
amb els ponis.

Va ser un dia molt agradable 
en un entorn immillorable! 

Escola Joan Maragall

Els regidors de PxC, al 
campionat de petanca

Els regidor de Plataforma per 
Catalunya a Igualada, Robert 

Hernando, i el de Santa Margari-
da de Montbui, José Lagunas, van 
assistir diumenge al campionat de 
Catalunya de Petanca per a dismi-
nuïts psíquics, que es va celebrar al 
camp de futbol del UE Montserrat 
(Igualada), entitat que va acollir 
els participants amb els braços 
oberts. Els dos regidors anoiencs 
van conversar amb els participants 

i van poder gaudir d’una jornada 
on es va respirar harmonia i soli-
daritat.

En aquest sentit, tant Hernan-
do com Lagunas van quedar mera-
vellats de la capacitat de superació 
dels participants i van voler de-
mostrar el compromís de PxC amb 
aquestes persones tan especials 
que necessiten l’ajut de les admi-
nistracions, però sobretot l’afecte 
de la societat. 

“20 anys Sendra&Enrich” a l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps

El dimecres 11 d’abril es va inau-
gurar, a l’Escola Municipal d’Art 

Gaspar Camps, l’exposició “20 anys 
Sendra&Enrich, 1992-2012”, una 
mostra que recull propostes de 

disseny que han estat, i continu-
en sent, emblemàtiques d’aquest 
estudi igualadí que ja compleix 
vint anys.

L’exposició es presenta com 

un recorregut pel món gràfic de 
Sendra&Enrich, i amb voluntat pe-
dagògica, ja que també està pen-
sada per mostrar a l’alumnat de 
l’escola l’ampli ventall de possibi-
litats que tenen les aplicacions del 
disseny gràfic. 

L’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps imparteix estudis reglats en 
l’àmbit del disseny gràfic des de 
l’any 1993, actualment amb els ci-
cles formatius de grau mitjà d’Art 
Final de Disseny Gràfic i de grau 
superior de Gràfica Publicitària. A 
més, Sendra&Enrich, l’Aureli i el 
Jaume, ja fa vuit anys que formen 
part del claustre de professors i 
professores d’aquest centre, que 
dia a dia treballa per la qualitat, 
apostant per la creativitat i la in-
novació.

L’exposició es podrà visitar fins 
al dia 4 de maig, a la sala d’exposi-
cions de l’escola.
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Festa de cloenda de la 1a 
temporada de l’Espai Juga 
Jorba

El passat divendres 30 de març 
va tenir lloc l’acte cloenda de 

la primera temporada de l’Espai 
JugaJorba, amb una festa molt 
animada on no van faltar globus, 
música, berenar, circuits de motos, 
maquillatge i lliurament de samar-
retes, pintades per els mateixos 
infants uns dies abans. La festa 
va ser molt concorreguda, amb la 
participació d’uns 30 nens i nenes, 
que van gaudir de l’activitat. 

L’actual junta de l’entitat 
jorbenca, nascuda tot just fa uns 
mesos, fa un balanç molt posi-
tiu de la temporada. En aquesta 
primera edició, que ha durat dos 
mesos, s’ha creat un espai de joc 
infantil en uns espai tancat, du-
es tardes per setmana i ha tingut 
una alta participació, amb una 
mitjana de 15 nens i nenes amb 
edats compreses entre els 0 i els 6 
anys. A part de disposar d’un espai 
on jugar durant els mesos de més 
fred, els infants també han pogut 
participar en un parell de tallers: 
un de creació d’instruments musi-
cals fets amb material reciclat i un 
altre de pintura i estampació de 
samarretes.

L’entitat, que valora molt po-
sitivament l’experiència, ja treba-
lla en la preparació de la prope-
ra temporada. Els seus membres 
estan preparant el nou calenda-
ri (que molt probablement serà 
de novembre de 2012 a març de 
2013) i els nous tallers. Així ma-
teix, a l’assemblea de socis, que 
possiblement tindrà lloc durant 
el mes d’octubre, es definiran els 
objectius per a l’any vinent: un 
augment en el nombre de socis i 
una major participació en les acti-
vitats i tallers.

L’Espai Juga Jorba anima a tot-
hom qui vulgui participar de les 
seves activitats a fer-se’n soci. Si 
voleu més informació podeu po-
sar-vos en contacte mitjançant el 
correu jugajorba@gmail.com o a 
través del seu grup de Facebook.

Els alumnes dels Maristes d’Igualada 
creen dues cooperatives dins del 
programa “Emprenedoria a l’Escola” de 
la Diputació 
Les cooperatives Sabons Maris-

tes i Coopesmar van visitar, el 
dimecres 21 de març, les instal-
lacions d’Ig-Nova Empresa. Es trac-
ta de dues cooperatives creades 
pels alumnes del curs de cinquè de 
primària de l’escola igualadina dels 
Maristes, en el marc del programa 
Emprenedoria a l’Escola, impulsat 
per la Diputació de Barcelona a 
la capital de l’Anoia i sis municipis 
més de la província. 

Els responsables de les coope-
ratives van reunir-se amb el cap 
de l’Oficina d’Atenció Empresarial 
de l’Ajuntament d’Igualada, Josep 
Maria Mestres, amb qui van inter-
canviar impressions sobre el procés 
que havien seguit per a la seva 
constitució, l’elecció de l’equip di-
rectiu, el nom, així com el produc-
te que elaboraran. També van pre-
sentar els estatuts i l’acta de cons-
titució. Igualment, els membres de 
la cooperativa van fer una visita al 
tècnic d’assessorament empresarial 

de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi 
Albareda, amb qui van comentar 
diferents aspectes sobre l’elecció, 
la viabilitat i la venda del produc-
te. Ara, aquestes dues coopera-
tives es troben en ple procés de 
producció dels productes, la venda 
dels quals es realitzarà durant el 
mes de juny. 

Aquest projecte de la Dipu-
tació, que es troba en una fase 
pilot, pretén incentivar la cultura 
emprenedora a l’escola, de la mà 

dels coneixements de Valnalón, 
entitat que es dedica a la promo-
ció de l’emprenedoria en l’àmbit 
escolar, i que té una notable tra-
jectòria a l’Estat espanyol. A més, 
la iniciativa coincideix amb l’Any 
Internacional de les Cooperatives i 
està previst que tingui continuïtat 
en anys successius, acollint altres 
escoles de la ciutat i incorporant 
nous municipis.

Celebració de la Pasqua, a l’escola 
Dolors Martí i Badia
A l’escola vam començar cele-

brant l’arribada de la prima-
vera amb una gran plantada al 
nostre hort. Els/les nens/es d’in-
fantil vam plantar, a les jardine-
res, plantes aromàtiques (farigola, 
ruda, farigola aromàtica i menta), 
i els/les nens i nenes de primària 
varem aprofitar per plantar a l’hort 
enciams i carbassó. Ara tan sols cal 
regar-ho, cuidar-ho bé, anar obser-
vant el seu creixement i al final 
menjar-nos tot allò que recollirem! 

Al llarg de l’última setmana, prèvia 
a les vacances, els/les alumnes de 
l’escola Dolors Martí i Badia hem 

gaudit d’una setmana ben entre-
tinguda fent de pastissers i elabo-
rant les nostres pròpies mones.

L’Acadèmia Igualada 
visita Anglaterra

A finals del passat mes de març 
un total de divuit alumnes de 

l’Acadèmia Igualada, conjunta-
ment amb dos professors, van viat-
jar a la ciutat anglesa de Tonbrid-
ge (Kent) en una segona fase d’in-
tercanvi d’estudiants amb alumnes 
de l’escola anglesa Weald of  Kent. 
Val a dir que, amb aquesta, ja en 
són deu les exitoses edicions dutes 

a terme per ambdues escoles.Amb 
aquest intercanvi l’Acadèmia pre-
tén que els alumnes assoleixin, 
d’una banda, un desenvolupament 
personal a través de l’experiència 
i, al mateix temps, una millora lin-
güística mitjançant l’ús de la llen-
gua anglesa en l’ àmbit de la vida 
quotidiana.
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Calaf farà créixer diumenge el Bosc dels 
Nadons amb 40 noves alzines
Una quarantena de famílies 

plantaran aquest diumenge 
la seva alzina al Bosc dels Nadons, 
en la que és ja la setena edició de 
l’Arrela’t a Calaf. L’Ajuntament va 
posar en marxa aquest projecte 
pioner l’any 2006, i amb aques-
tes seran ja 240 les alzines plan-
tades al pati del convent de Sant 
Francesc.

Cada infant nascut i registrat 
al municipi rep una petita alzina, 

un plançó del qual la família té 
cura fins a l’hora de la plantada. 
L’Arrela’t a Calaf té una clara doble 
vessant: d’una banda, és un gest 
simbòlic de respecte i amor per la 
natura; de l’altra, és una manera de 
crear un vincle ben especial entre el 
nadó i Calaf, de visibilitzar les arrels 
que lliguen cada un dels infants i 
les seves famílies amb el poble.

La plantada d’enguany comen-
çarà a les 11.30 h amb uns parla-

ments de benvinguda de les auto-
ritats i un petit concert a càrrec de 
diversos alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música. Prèviament es 
farà l’acte de relleu dels membres 
del Consell Municipal d’Infants de 
Calaf. Després de l’actuació musi-
cal les famílies plantaran la seva 
alzina al Bosc dels Nadons. L’acte 
és obert a tothom.

Xerrada a Calaf sobre el potencial de les 
xarxes socials per a empreses i negocis
Les xarxes socials també són una 

eina a tenir en compte a l’ho-
ra de fer negoci. Avui en dia és 
essencial que les empreses tinguin 
una bona presència a Internet, per 
poder comunicar-se amb els seus 
clients i també per conèixer què 
en diuen a la xarxa. És per això 
que cal conèixer les diverses xarxes 
socials, i saber què pot aportar al 
nostre negoci cadascuna.

Amb l’objectiu de presentar-
les als emprenedors, autònoms i 
professionals que hi estiguin in-

teressats, el dimecres 25 d’abril 
tindrà lloc a Calaf la xerrada “Xar-
xes socials com a eina per a fer 
negoci”, a càrrec de Marc Mañé 
(www.marcmanye.com), assessor 
en xarxes socials, comunicació 2.0 
i membre de la Comissió TIC Anoia 
UEA.

En la xerrada, que tindrà lloc 
a les 18.00 h a la Sala Felip (plaça 
Gran), s’ensenyarà com gestionar 
un perfil a Facebook, com conver-
sar a Twitter, com promocionar-se 
a LinkedIn, com treure el màxim 

profit de Pinterest o com fer servir 
Grera per trobar nous clients, en-
tre d’altres.

L’activitat l’organitzen l’Ajun-
tament de Calaf i la Unió Em-
presarial de l’Anoia (UEA), en 
col·laboració amb la comissió TIC 
Anoia UEA. Per assistir-hi cal con-
firmar assistència trucant al 93 869 
82 49 (Centre de Recursos per a 
l’Ocupació de Calaf) o al 93 805 22 
92 (UEA).

Cloenda dels actes del Dia Mundial de 
l’Activitat Física
El Consorci Sanitari de l’Anoia 

(CSA) s’ha sumat, un cop més, 
al Dia Mundial de l’Activitat Físi-
ca, que es va celebrar el 6 d’abril, 
promogut per la Generalitat de 
Catalunya dins del programa 
PAFES (Pla d’activitat física, esport 
i salut), amb un seguit d’activitats 
que es van iniciar el 2 d’abril i que 
s’acabaran demà divendres dia 20. 

Els actes de cloenda progra-
mats per avui i demà són els se-
güents:

Dijous 19
De 10 a 12 del matí, al CAP 

Igualada Nord (c/ Bèlgica, 5), exer-
cici amb bicicleta estàtica. Activitat 

supervisada i dirigida per l’Adolf 
Castro, infermer de l’ABS Igualada 
Nord. 

De 4 a 6 de la tarda, a l’Aula de 
Formació de l’Hospital d’Igualada 
(Av. Catalunya, 11), xerrada: L’es-
cola d’esquena, a càrrec de Josep 
Ràmia, fisioterapeuta del Servei 
de Medicina física i Rehabilitació, 
i la Dra. Saray Fernàndez, metge 
resident del Servei de Cirurgia Or-
topèdica i Traumatologia, ambdós 
de l’Hospital d’Igualada. 

Divendres 20 
Al matí, de 8.45 a 9.00 h (apro-

ximadament), fem una “píndola” 
al Cafè dels matins de Ràdio Igua-

lada (103.2 FM), amb la interven-
ció d’Adolf Castro, infermer, i Cris-
tina Escardó, metgessa, ambdós de 
l’ABS Igualada Nord.

De 12 a 2 del migdia, a l’am-
fiteatre del pavelló de Les Comes 
d’Igualada, taller de marxa nòrdi-
ca: Tècnica d’estiraments i d’uti-
lització dels bastons en trajectes 
curts i per grups, a càrrec de Josep 
Ràmia, Pilar Palacios i Dr. Antoni 
López, del Servei de Medicina Fí-
sica i Rehabilitació de l’Hospital 
d’Igualada. Inscripcions el mateix 
dia del taller. 

Caminada matinal al Saió
El Grup de Lleure La Clau con-

juntament amb el Centre Cívic 
de Fàtima d’Igualada, s’organitza 
per aquest diumenge, una nova 
caminada matinal; en aquesta oca-
sió s’anirà fins al Saió tot passant 
pels peus de La Tossa.

La sortida serà puntualment a 
les 9 del matí del Centre Cívic de 
Fàtima; a mig camí hi haurà un 
petit avituallament.

Les inscripcions, que són gratu-
ïtes, poden realitzar-se a qualsevol 
dels Centres Cívics d’Igualada.

Sessió poètico-musical 
al Casal de la Gent Gran 
d’Igualada
El Casal de la Gent Gran d’Igua-

lada convida a tothom, a gaudir 
de la tarda del dijous dia 26 d’abril, 
a les 4’30 hores, a la Sala Polivalent 
del Casal, al Barri de Montserrat, 

entremig de Sant Jordi i la Verge 
de Montserrat, per tal de veure 
l’actuació de la Coral “Cors Units”, 
i també un recital de Poesia. Us hi 
esperem. La Junta / ES.

La Ludoteca de la Masuca 
organitza un concurs de 
dibuix per Sant Jordi
La Ludoteca del Mercat de la 

Masuca ha preparat per aquest 
proper Sant Jordi un concurs de 
dibuix per als més petits de casa, 
que hauran dibuixar una història 
relacionada amb la festivitat de 
Sant Jordi. El concurs es durà a ter-
me el proper dissabte 21 d’abril, 
començarà a les 10 del matí i aca-
barà pels volts de les 13h de la 

tarda. Aquest concurs està obert 
a tots els nens de 3 a 10 anys que 
s’acostin al Mercat de la Masuca 
aquest proper dissabte.

Aquest concurs és una iniciati-
va de la Ludoteca del Mercat, un 
servei ofert per la Fundació Altas 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Associació de Boti-
guers de la Masuca. 

A Capellades, festa d’ex-
alumnes del Diví Pastor
Jornada festiva, la de diumen-

ge, per a aquells ex-alumnes del 
col·legi Mare del Diví Pastor de 
Capellades, que vulguin partici-
par als següents actes: A les 10 
del mati, celebració de l’Eucaristia 

a la capella de l’escola, seguida-
ment esmorzar, bingo i jornada 
de portes obertes. Cal comprar els 
tiquets a la porteria de l’escola i 
als fons de pa de la vila.

Concert solidari per 
Càritas parroquial
Alumnes de l’Escola de Música 

de Capellades, oferiran diu-
menge vinent, el concert solidari 
per Càritas parroquial.

Seran alumnes del primer curs 
de llenguatge musical, el grup de 
trombons, pianos a quatre mans 

i grup de vent i percussió, els que 
oferiran un variat repertori musi-
cal, a partir de les 12 del migdia, 
a la capella de Sant Sebastià de 
l’Església de Santa Maria de Cape-
llades. L’entrada és lliure.

Actuació de la Casa 
d’Andalusia de Vilanova a 
l’Ateneu de la Pobla
El grup de sevillanes “Esencia”, 

de la Casa d’Andalusia de 
Vilanova del Camí, actuarà diumen-
ge vinent, a la tarda, a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal de la Pobla de 
Claramunt. Aquesta activitat l’or-
ganitza l’Associació per a l’Oci de 

la Gent Gran, amb la col·laboració 
de la regidoria de Benestar Social 
de l’Ajuntament. Abans d’aquesta 
actuació, a les 6 de la tarda, hi hau-
rà ball amb el duet Amaro i Jenny. 
I a la mitjà part actuarà la formació 
de la Casa d’Andalusia.

Congelats Xaloc està 
d’aniversari
Aquest proper divendres 27 

d’abril se celebra l’aniversa-
ri de Congelats Xaloc, una de les 
botigues més representatives del 
Mercat de la Masuca d’Igualada. 
Per agrair la confiança dipositada 

en tots aquests anys, Congelats 
Xaloc regalarà una planta a totes 
les persones que els visitin a la 
botiga i facin una compra mínima 
de 8 euros.

L’associació gastronòmica “Anoia Cuina” 
es promou i promociona el producte 
autòcton a l’Anoia Race Tour
L’associació gastronòmica Anoia 

Cuina, amb l’objectiu de pro-
mocionar el producte autòcton 
i de temporada, obrir la gastro-
nomia a la gent i promoure els 
restaurants i establiments de la 
comarca, col·laborarà elaborant 
un sopar degustació (per a més 
de 400 persones) per a tots els 
participants de l’Anoia Race Tour. 

Anoia Cuina és una associació 
gastronòmica impulsada per un 
grup de restaurants i establiments 
de la comarca de l’Anoia que es 
van unir de manera altruista, ara 
fa mig any, per promoure, dina-
mitzar, sensibilitzar i fomentar la 
cuina autòctona de l’Anoia.

Ara, amb l’Anoia Race Tour, 
un esdeveniment per promoci-
onar el territori, que tindrà lloc 
els propers 12 i 13 de maig, han 
volgut sumar sinergies i donar 
com a resultat una activitat on es 

combinarà la promoció del terri-
tori a través de l’esport i la gas-
tronomia.

Així, tots els participants a 
l’Anoia Race Tour podran gaudir 
d’un sopar degustació amb pro-
ductes del territori.

El menú serà: 1r plat, tàrtar 
de tomàquet (Les 8 cadires); 2n 
plat, ceba farcida de l’Anoia (Res-
taurant Les Olles); 3r plat, flor 
de galeta amb brandada de ba-
callà (Restaurant Tall de Conill); 
4t plat, penne rigate amb cigro-
net de l’Alta Anoia, sobrassada 
de Mallorca i núvol de parmesà 
(Restaurant Cal Jeroni); 5è plat, 
filet de porc d’Avinyó a la llosa 
(Restaurant Nou Urbisol); postres, 
vaset de pinya natural amb mous-
se de romaní i gelatina de rom 
cremat (Pastisseria Targarona).

La voluntat de l’associació és 
dinamitzar el sector a partir de la 

promoció del producte autòcton, 
per això “L’Anoia Cuina” té com 
a objectius treballar amb pro-
ductes de temporada i crear una 
cultura gastronòmica autòctona 
de l’Anoia, recuperar productes i 
llavors, activar la nostra comarca, 
atreure gent interessada i especi-
alitzada en el sector, incorporar 
els productes de la comarca als 
nostres restaurants i als nostres 
establiments, i crear i formar una 
implicació directa entre produc-
tors, elaboradors i consumidors.

Actualment “L’Anoia cuina” 
la formen els següents establi-
ments: restaurant Cal Jeroni, Nou 
Urbisol, Les Olles, Tall de Conill, 
Les 8 cadires i Pastisseria Targa-
rona.
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C/ Cadis, 1 C/ Paco Ramon, 1C/ Santa Anna, 19

LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

JORNADA DE PORTES OBERTES
diumenge 22 d’abril, de 10 a 13 hores

Tous tornarà a vibrar amb la 4a trobada 
Harley Davidson Club Catalunya 

Aquest diumenge 22 d’abril, 
per quart any consecutiu, vin-

dran els motoristes a Sant Martí 
de Tous. Cap a les 12 del migdia 
arribaran amb les seves màquines 
de gran cilindrada a la plaça de 
l’Ajuntament i després faran pas-
sejades per Tous transportant la 
canalla que hi vulgui pujar. Apar-

caran totes les motos a la plaça, 
on podrem gaudir del Bike Show 
i del dinar per a tothom que s’hi 
vulgui apuntar.

L’èxit dels tres darrers anys ha 
fet que aquesta trobada comenci 
a formar part del calendari moto-
rista de l’Anoia i, per tant, que la 
previsió del nombre de motoristes 

participants augmenti. L’acte, de 
ben segur, farà que la bona relació 
entre el club i el poble de Tous es 
consolidi.

Els tiquets del dinar (8 euros 
els adults i 5 euros la canalla) se-
ran numerats i, a part de l’àpat 
(escudella, carn d’olla, crema de 
Sant Josep, beguda i cafè), dona-
ran dret a participar en el sorteig, 
que se celebrarà al final del dinar, 
de magnífics regals i samarretes 
gentilesa del HDC Catalunya, de la 
botiga biker & western bar La Ruta 
del Oeste i de la botiga on line The 
House of the biker. Els tiquets es 
venen a la farmàcia J. Domènech i 
a l’Ajuntament (938096002).

Organitzen la trobada la Co-
missió pels Agermanaments de 
Tous, el HDC-Catalunya i l’Ajunta-
ment de Sant Martí de Tous.

Calen voluntaris per la Marató per la 
pobresa
La Generalitat de Catalunya, des 

del Departament de Benestar 
Social i Família, juntament amb 
la Fundació “La Marató de TV3’ 
faran un projecte excepcional: “La 
Marató per la pobresa”, que tin-
drà lloc el dia 27 de maig.

El programa, que serà presen-
tat per Antoni Bassas i Agnès Mar-
quès, mostrarà les moltes cares 
que té la pobresa al nostre país. 
Els fons recaptats seran destinats 
a projectes centrats en l’assistèn-

cia, l’habitatge, l’ocupació i la in-
fància, presentats per la taula del 
tercer sector sense ànim de lucre i 
àmpliament acreditades, de la que 
Càritas en forma part. Per això s’ha 
convidat a aquesta entitat eclesial 
a participar en aquest projecte tan 
gran de solidaritat que es porta a 
terme amb èxit gràcies al volunta-
riat del nostre país.

Es fa una crida a tots els vo-
luntaris que hi vulguin col·laborar 
per a promoure accions amb les 

que es pugui ajudar a recaptar la 
major quantitat de recursos. La 
inscripció es pot fer mitjançant la 
pagina web www.voluntariat.org, 
o bé entrant directament a la web 
d’inscripcions maratopobresa.vo-
luntariat.org). En aquesta pagina 
es troba tota la informació, dades 
necessàries i formulari per a fer la 
inscripció.

L’Estel Blanc al lingüista Antoni Maria 
Badia i Margarit
En el decurs de l’acte de com-

memoració de la proclamació 
de la República Catalana, que es 
realitzarà demà divendres dia 20 
d’abril, la Federació Comarcal farà 
entrega del VIIIè Premi Estel Blanc 
al lingüista igualadí Antoni Maria 
Badia i Margarit. Amb aquest pre-

mi honorífic, ERC Anoia vol reco-
nèixer la seva dilatada dedicació 
a la llengua catalana, des d’una 
plena consciència nacional, i el 
compromís amb la defensa de la 
llengua, la cultura, les tradicions i 
el patrimoni del nostre país, al Sr. 
Badia i Margarit.

Enguany el Sr. Badia i Margarit 
ha rebut la Medalla d’Or de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Faran entrega del Premi Jordi 
Calpe, president comarcal d’ERC i 
Alfred Bosch, president del grup 
d’ERC-RCAT-SI al congrés dels dipu-
tats.

Es prepara l’activitat de 
consum: “Oh, la joguina 
no juga”
Durant els propers dies es durà a 

terme a les escoles de Montbui 
l’activitat de consum “Oh, la jogui-
na no juga”. Aquest taller tracta 
de fer un simulacre de compra-
venda, reclamació i mediació, tot 
seguint una metologia aplicada a 
nens i nenes de 4 i 5 anys. L’acti-
vitat està dirigida pels tècnics de 
la Diputació de Barcelona, que 
“transformaran” les classes de 
les escoles en un supermercat de 
joguines, on els alumnes hauran 
de participar (etiquetant, fent de 

caixers, de clients), etc. Una de les 
joguines llavors es detectarà com a 
no conforme, i és aquí on entrarà 
en joc el paper de l’OMIC. 

Les sessions d’aquest taller 
començaran el proper dijous 26 
d’abril a les classes de P5A i P5B de 
l’Escola Garcia Lorca. D’altra ban-
da, el dia 8 de maig es farà una 
sessió conjunta per als alumnes 
de P4 i P5 de l’escola Montbou i el 
proper 30 de maig arribarà el torn 
de l’Escola Antoni Gaudí.

Trobada de big bands i 
combos
Organitzada  per l’Associació 

Catalana d’Escoles de Música, 
es farà dissabte vinent a Igualada, 
una trobada-concert de Big Bands 
i combos, en la que s’hi espera fins 
a 11 formacions de jazz i música 
moderna de diverses escoles de 
música de Catalunya.

L’activitat començarà a les 5 de 
la tarda a la cantonada del Passeig 
Verdaguer amb el carrer de Sant 
Magí i es preveu finalitzarà cap a 
les 8 del vespre.

Festa sardanista a 
Vilanova
L’Associació de Sardanistes de 

Vilanova han preparat per diu-
menge, una festa sardanista que 
començarà a les 11 del matí amb 
la participació a la Missa, a la par-
ròquia de Sant Hilari, i a les 12  
del migdia, seguirà a la plaça del 

Mercat, amb la ballada de sarda-
nes que comptarà amb la música 
en directe de la Cobla Terres de 
Marca.

En cas de pluja la ballada de 
sardanes es farà  al Centre poliva-
lent de Can Papasseit.

Curs Google Apps
Dimecres dia 25 d’abril comen-

ça a la UEA el curs de Google 
Apps, en aquest curs es tractarà de 
forma pràctica les Eines de Google 
de nova generació, basades en el 
concepte anomenat “Cloud Com-
puting” o treball a la xarxa Inter-
net i el treball en grup a qualsevol 
tipus d’organització.

El curs serà impartit per Josep 
Lopez, titulat en Project Manage-
ment Professional (PMP) per ATI. 
Actualment porta la Direcció Tec-

nològica de l’empresa GLOBALITY 
TIC dedicada a la Formació i con-
sultoria en Tecnologies de la Infor-
mació i projectes Internet.Té una 
durada de 12 hores, en horari de 
09:00 a 13:00h els dies 25, 26 i 27 
d’ abril a la Unió Empresarial de 
l’Anoia (Ctra. Manresa, 131). Per a 
més informació sobre el preu del 
curs o per inscriure’s trucar al telè-
fon de l’UEA 938052292, o enviar 
un e-mail a formacio@uea.cat.

Autocar d’Òmnium 
Cultural i la Teixidora a la 
diada del País Valencià
El dissabte 28 d’abril, València 

acollirà els actes commemo-
ratius de la batalla d’Almansa, 
que significà l’inici de la pèrdua 
de les llibertats nacionals. I, com 
cada any, des d’Òmnium Cultural 
Anoia s’organitza un autocar per 
assistir als actes de la diada del 
País Valencià, enguany amb el 
Casal Independentista la Teixi-
dora com a entitat coorganitza-
dora. 

L’autocar sortirà a les 7 del 
matí de la plaça Catalunya (Es-
tació Vella) d’Igualada i arribarà 
a València al migdia. Després de 
dinar, el grup podrà gaudir d’un 
parell d’hores lliures abans de 
la manifestació per la llengua, 
la cultura i la llibertat d’expres-

sió, que organitza Acció Cultural 
del País Valencià. Finalment, els 
actes continuaran amb un con-
cert amb la Gossa Sorda, Pirat’s 
Sound System, 121DB i Biano. 

El preu de l’autocar serà de 
30 euros i inclourà el desplaça-
ment, el dinar i l’entrada al con-
cert. Per a inscriure’s cal enviar 
un correu electrònic a anoia@
omnium.cat, fins al divendres 27 
d’abril, o apuntar-se directament 
al Casal Independentista La Tei-
xidora. 
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Setmana Cultural - Setmana Olímpica a 
l’institut Joan Mercader
Aquest curs la Setmana Cultural 

de l’institut Joan Mercader es 
desenvoluparà del 23 al 27 d’abril, 
entorn l’activitat física i l’esport, 
en motiu dels Jocs Olímpics de 
Londres 2012.

Tot l’alumnat del centre podrà 
gaudir de xerrades i activitats pro-
gramades des de l’àrea d’Educa-
ció Física i que tractaran diferents 
temes relacionats amb el món de 
l’esport.

Primer i segon d’ESO tindran 
activitat pràctica: una tarda d’at-
letisme a l’Estadi Atlètic. A tercer 
d’ESO es presentarà una xerrada 
sobre alimentació i activitat física, 
a càrrec de Javier Gonzàlez Cobac-
ho. Per als de quart d’ESO, Xavi 
Borràs i Anna Mas explicaran les 
diferents possibilitats de formació 
esportiva.

Els de batxillerat tindran ex-
posicions més arriscades: “El repte 
d’un 8000, expedició EGAN al Cho-

oyu”, a càrrec d’Òscar Màrquez, i 
“Sense tocar de peus a terra”, vol 
en globus aerostàtics, per Àngel 
Aguirre.

Amb anterioritat, els nois i no-
ies d’ESO han treballat diferents 
aspectes de les Olimpíades, sem-
pre en forma de mural, que servirà 
alhora per a la decoració dels es-
pais del centre durant aquesta set-
mana. Els temes han estat: logos, 
mascotes i símbols dels esports 
olímpics, a més de diferents aspec-
tes dels Jocs Olímpics de Londres 
2012. S’han distribuït en jocs olím-
pics d’estiu, paralímpics i d’hivern, 
de manera que es podrà gaudir 
d’imatges prou diverses.

També, com cada any, es pre-
para una activitat oberta a la ciu-
tat, com és la taula rodona: Està 
en forma el nostre esport?, on els 
participants seran esportistes d’alt 
nivell de la ciutat de diferents dis-
ciplines. Serà el dijous 26 abril, a 

les 20 h, a la sala d’actes de l’ins-
titut.

En la taula rodona exposaran 
diferents punts de vista dels parti-
cipants, amb una valoració de l’es-
port actual des de la visió pròpia 
en la seva especialitat, formació i 
experiència esportiva. 

La taula rodona estarà for-
mada per: Àngel Aguirre, vol en 
globus aerostàtic; Raül Caballe-
ro, bàsquet; Maria Díez, hoquei 
patins; Javier Gonzàlez Cobacho, 
marxa atlètica; Laura Orgué, esquí 
nòrdic; Èlia Pascual, llançament de 
javelina, i Roger Roca, duatló. Es-
tarà dirigida per Francesc Monclús, 
llicenciat en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport (INEF), professor 
d’Ensenyament Secundari, prepa-
rador físic de l’Igualada Hoquei 
Club i exentrenador d’hoquei pa-
tins de diversos equips de l’OK Lli-
ga.

Montbui celebra la Setmana de 
l’Exercici Físic
Del 17 al 24 d’abril Montbui 

està celebrant la Setmana de 
l’Exercici Físic. Caminar és una de 
les pràctiques més saludables que 
hi ha i des de l’equip d’atenció 
primària de l’ABS Montbui i la 
regidoria de Salut de l’Ajuntament 
de Montbui s’ha volgut aprofitar 
aquesta efemèride per organit-
zar diferents caminades que tenen 
com a punt de sortida i arribada 
el CAP (ambulatori) del municipi. 
Així, s’han organitzat tres sortides 
d’una hora de durada sota el lema 
“Activa’t Caminant !”. 

La primera es feia dimarts, i 
hi van participar una vintena de 
persones; la segona és prevista per 
avui dijous a 2/4 de 4 de la tarda 
i la tercera i definitiva es farà el 
dimarts 24 d’abril amb sortida a 
les 10 hores. 

Cal destacar que s’han edi-
tat uns cartells informatius per a 
l’ocasió on s’especifiquen algunes 
de les rutes que es poden realitzar 
tant pel Nucli Urbà com pel Nucli 
Antic del municipi. Al Nucli Urbà 
s’han establert fins a sis rutes, amb 
trajectes que oscil·len entre els dos 
i els sis quilòmetres. Al Nucli An-

tic també s’estableixen dues rutes 
prou definides: la que uneix els 
dos nuclis (5’5 quilòmetres) i la ru-
ta del Torrent (4 quilòmetres). 

Per treure el màxim rendiment 
a aquestes passejades, es donen 
diferents directrius, com a ara es-
tablir una fase inicial (d’uns dos 
mesos de durada aproximats) en 
els quals caldria que els partici-
pants caminessin si més no 3 di-
es per setmana de forma alter-
na i sempre intentant augmentar 

paulatinament els recorreguts. A 
partir dels dos mesos s’entraria en 
una fase de millora, on caldria ca-
minar quatre cops per setmana 
i a partir dels tres mesos caldria 
fer-ho almenys 50 minuts, cinc dies 
a la setmana. 

Cal destacar que el fet de 
comptar amb un ampli terme mu-
nicipal fa de Montbui un dels mu-
nicipis on més persones practiquen 
aquesta activitat física que cada 
vegada té més adeptes.

Xerrada fotogràfica sobre Groenlàndia
La Uecanoia organitza aquesta 

conferència per difondre la tas-
ca d’estudiosos i sensibilitzar sobre 
temes relacionats amb el medi 
ambient. És oberta a tot el públic 
en general i tindrà lloc dissabte 21 
d’abril a les 6 de la tarda, a la sala 
d’actes del club (c. Sant Magí, 28, 
Igualada).

Anirà a càrrec de Francesc Bai-
lón, antropòleg especialitzat en 
la cultura inuit i guia de viatges 
culturals a l’Àrtic, on ha fet 12 ex-
pedicions. 

Els inuit, també coneguts com 
a esquimals, són un dels pobles 
indígenes que encara conserva 
moltes de les seves antigues tra-
dicions. Han sabut aprofitar els 
escassos recursos de l’Àrtic i s’han 
convertit en la societat caçadora 
més avançada del món. Ara són ac-

tualitat pel tema del canvi climàtic 
i la contaminació mediambiental i 
perquè Groenlàndia es convertirà 
en el país més jove del planeta.

La xerrada anirà il·lustrada 
amb un muntatge fotogràfic i una 

mostra de la cultura material dels 
inuit (guants, botes, arpons, etc.).

Més informació a www.antro-
pologiainuit.com

Demà, xerrada sobre les 
malalties òssies a Calaf
L’osteoporosi, l’artrosi, l’artritis, 

la gota... Demà divendres, a la 
tarda, el doctor calafí Pere Calvo 
parlarà de totes aquestes malalties 
òssies, en una xerrada organitza-
da per l’Associació de Veïns del 
Casc Antic. Es tracta d’una activi-
tat oberta a tothom que explicarà 

tot allò relacionat amb aquestes 
afectacions tan comunes, i que a 
la vegada servirà per resoldre els 
dubtes que puguin sorgir entre els 
assistents. La xerrada es farà demà 
divendres 20 d’abril, a les 20.00 h a 
la Sala Felip (Plaça Gran).

Gran arrossada amb 
concert a Cal Ponet de 
Capellades
El diumenge 29 d’abril tindrà 

lloc, a Cal Ponet de Capellades, 
una gran arrossada amb concert.

El programa de la diada co-
mençarà a la 1 del migdia amb un 
concert musical, a càrrec de Trio 
Shela, amb vermut per a tots els 
assistents. Tot seguit, a les 2 del 

migdia, es servirà el dinar, que con-
sistirà en: paella d’arròs, botifarra 
i cansada a la brasa amb patates i 
allioli, i sobert de llimona, tot servit 
amb coberteria ecològica. El preu 
del dinar és de 12 euros i els assis-
tents es poden quedar a ballar a la 
tarda (ball no inclòs en el preu).

Hora del conte a la 
biblioteca de la Pobla
La regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt organitza, el dimarts 
24 d’abril, una sessió de l’hora 
del conte. L’activitat tindrà lloc a 
les 6 de la tarda a la biblioteca 
municipal mossèn Cinto Verda-

guer, situada a l’edifici de l’Ateneu 
Gumersind Bisbal.

L’acte està inclòs dins de la 
programació de Sant Jordi. El relat 
dels contes anirà a càrrec de l’Elisa 
Jorba.

Sortida d’AENA al Molí de 
la Roda
El proper diumenge dia 22 

d’abril, AENA (Associació per a 
l’Estudi de la Natura d’Anoia) fa 
una sortida matinal oberta a tot-
hom i de nivell fàcil al Molí de la 
Roda (Veciana).

El punt de trobada serà a les 
10 h a l’Hotel Amèrica. El despla-

çament es farà en cotxes particu-
lars.

Per demanar més informació, 
confirmar l’assistència, etc. Podeu 
posar-vos en contacte a través del 
correu aena.anoia@gmail.com o a 
www.facebook.com/aena1986

El Llac dels Cignes: ballet 
clàssic a Igualada
Ja es poden comprar les entrades 

per l’espectacle de ballet clàssic, 
que es podrà veure el dissabte dia 
28 d’abril a l’escenari del Teatre 
municipal l’Ateneu, El llac dels cig-
nes, que de la mà del Ballet de 
Moscou, s’emmarca dins el pro-
grama del Dia Internacional de la 
dansa que se celebrarà a Igualada, 
amb diferents activitats.

L’espectacle té un preu de 35 
euros i la venda d’entrades antici-
pades es pot fer al Punt d’Informa-
ció - Sala municipal d’exposicions 
(carrer Garcia Fossas, 2 - plaça de 
la Creu) telèfon 93 801 91 16. Ho-
raris: de dimarts a divendres de 19 
a 21 h i dissabte i diumenge d’11 a 
14 h i de 18 a 21 h.

Xerrada-taller 
d’alimentació saludable
Per demà divendres a les 6 de la 

tarda, s’ha organitzat a Santa 
Maria de Miralles, una xerrada-
taller per promoure conductes i 
estils de vida saludables en relació 
a l’alimentació, a càrrec de l’enti-
tat Menjar Sa.

Es parlarà de la classificació 
dels aliments, quines són les nos-
tres necessitats nutricionals i d’ac-

tivitat física per tal de poder man-
tenir un estil de vida saludable; 
també es parlarà de cuina sana, 
creativa i econòmica.

En acabar hi haurà pica pica 
per als assistents.

La sessió, que és gratuïta, es 
farà al local social, antigues esco-
les de Santa Maria de Miralles.

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

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

Dina al Jardí del
Restaurant Santmagí

Preu menú diari 

migdia 11 €
MOSTRA DE TEATRE:

DIUMENGE 
22 D’ABRIL OBERT!

Vilanova ja té a punt la Desfilada 2012
El servei municipal de Promoció 

Econòmica està acabant d’ul-
timar els detalls de la Desfilada 
2012, que enguany presenta algu-
nes novetats. La més important és 
el nombre d’establiments partici-
pants, gairebé el doble que l’any 
passat, 25, i l’aforament, que tam-
bé es dobla, 1.400 espectadors, 
700 per sessió. I és que aquest any, 
a petició dels propis comerços, es 
faran dues sessions de la Desfilada, 
una a les 6 de la tarda i una altra a 
2/4 de 10 del vespre.

La Desfilada 2012, que arriba 
a la setena edició, es celebrarà el 
proper 21 d’abril a Can Papasseit. 
L’entrada, com ja és habitual, es 
farà amb invitació que es pot ob-
tenir als comerços participants. Les 
portes de Can Papasseit s’obriran 
mitja hora abans que comenci la 
funció.

Enguany desfilaran per la 
passarel·la de Can Papasseit: Ima-
gine Fina Moda, Cristalleria Maria, 
Gonzalo, Samy, Viatges Carrefour, 
Artístic, DayCris, Entreteixits, Anna 
Estilista, Esther Mora Estètica, IT 
Anoia, Fitness Dones, El Golafre, 
Pastisseria Cal Rubio, Magatzems 
Angelina i Galisteo Moda. Tam-
bé Sweet India, Eli Estètica, Styl’s 
Comercial, Precuinats Torres, Vi-
lanoveta Viatges, Llibreria Huguet, 
Obras Algar i Sogim Immobiliària.

La Desfilada 2012, que s’orga-
nitza des de Promoció Econòmica, 
compta amb la col·laboració de 
l’Associació del Comerç i la Indús-
tria (ACI) de Vilanova del Camí, de 
la consultora de bellesa indepen-
dents, Mary Kay; i de l’escola de 
música, dansa i teatre Artístic que 
s’ocuparà novament del muntatge 
coreogràfic.

Sorteig per recaptar 
fons per les carrosses 
de Reis 

L’Agrupació Cultural i Recreati-
va de Vilanova del Camí ha iniciat 
una campanya per buscar finança-
ment per tal de renovar les carros-

ses de Reis, així dissabte, durant la 
Desfilada 2012 tenen previst fer un 
doble sorteig entre els espectadors 
de les dues sessions per, recaptar 
fons.

Des de l’entitat han fet un 
esforç per assumir el cost de les 
dues paneres que segons afirma 
David Roig, membre de la Jun-
ta de l’agrupació, equivalen a la 
compra d’aliments bàsics per a uns 
15 dies. Oli, llegums, pastes, con-
serves... però també alguns extres, 
com per exemple vi i cava. En total 
estan valorades per uns 150 euros 
cadascuna.

La venda de tiquets pel sorteig 
es farà a l’entrada i serà a un preu 
d’un euro per un número o de 2 
euros, amb l’avantatge de fer-se 
amb 3 números.

Premis Internacionals 
Ultramagic a la Innovació
L’empresa igualadina Ultramagic 

obre una convocatòria per al 
concurs de Premis Internacionals 
Ultramagic a la Innovació, amb el 
que vol descobrir nous conceptes 
per al sector aeronàutic. A més, 
també tindran en compte idees 
inèdites o atractives que es puguin 
aplicar al negoci. El concurs dóna 
a tots l’oportunitat de deixar pet-
jada a la indústria del globus a 
la vegada que la oportunitat de 
guanyar grans premis, ja que l’im-
port total dels premis és de 52.000 

Euros que abasten les següents 
tres categories:  Innovació tecnolò-
gica, Ecologia & Globus i Ultrama-
gic & Aerostació.

Qualsevol persona, entitat o 
institució hi pot participar, de ma-
nera individual o en grup, sempre 
subjecte a la versió completa de 
les bases del concurs que es po-
den consultar a www.ultramagi-
cawards.com.

Fins al 30 de juny hi ha temps 
per fer arribar els projectes.

Toni Smith&Blacksmith 
Underground a l’Espelt
Divendres 20, el grup ano-

ienc Toni Smith & Blacksmith 
Underground oferirà un recital 
acústic al Spelta Cavern, plaça de 
baix, l’Espelt.

Toni Smith & Blacksmith Un-
derground és un grup que gira al 
voltant dels temes que compon 
Antoni Ferrer (Toni Smith, guitarra 
rítmica i veu) i al qual acompanyen 
3 músics més, Oscar Ferrer (guitar-
ra solista, veus i piano), Daniel Fer-
rer (bateria) i Sergi Bosch (baix).

L’estil és bàsicament rock-folk 
amb influències del blues, el me-

tal i la psicodèlia dels anys 80. Els 
temes que es podran escoltar al 
concert seran versions unplug-
ged, arranjades especialment per 
aquest concert. Tots els temes, se-
ran propis del Toni, excepte dues 
versions en forma d’homenatge a 
dos grans músics: Neil Young i Eric 
Clapton. A més es preveu la col-
laboració sorpresa en algun tema, 
de coneguts guitarristes iguala-
dins.

El concert començarà a les 
21.30h, per tal d’oferir un refrigeri 
als assistents.

Desperta, bruixeta! 
Espectacle familiar als 
Hostalets
Dissabte vinent, 21 d’abril, a les 

17.30 hores es representarà a 
la sala del teatre del Casal Cata-
là l’obra Desperta bruixeta! sota 
la interpretació de la Companyia 
Clownx Teatre. 

Aquest espectacle arriba als 
Hostalets de Pierola dins del pro-
grama Cultura Engira del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 

La bruixeta Matea està sola al 
bosc. El cant del gall la desperta 

sobresaltada. No hi ha ni rastre 
de les altres... Ja està? Això vol dir 
que ho ha aconseguit? Tot allò pel 
qual ha estat preparant-se, esfor-
çant-se i dedicant molt de temps, 
s’ha fet realitat? Però com ho sa-
brà si s’havia quedat adormida? 
Vaja, el dia més important de la 
seva vida... I ara què? Ha passat o 
no ha passat? Una màgica història 
que parla dels somnis. Desperta 
bruixeta!

Oportunitats de la Mobile World Capital 
Barcelona a la comarca 
Quines oportunitats de negoci 

pot aportar el nomenament 
de Barcelona com a capital mun-
dial del mòbil? Com Igualada, la 
comarca de l’Anoia i les empreses 
i emprenedors del territori se’n 
poden aprofitar? Quines sinèrgi-
es es poden derivar en benefici 
dels diferents sectors industrials 
i comercials del territori? Aques-
tes són algunes de les preguntes 
que intentarà respondre el cinquè 
Dinar Networking de la comis-
sió TIC de la Unió Empresarial de 
l’Anoia, de la mà d’Agustín Cor-
dón, vicepresident executiu de la 
Fundació MWC i director gene-
ral de Fira de Barcelona, principal 
convidat d’aquesta jornada. 

Aquesta cinquena edició del 
Dinar Networking de TICAnoia 
vol conèixer les possibilitats que 

la Mobile World Capital Barcelona 
pot aportar a la comarca i a les 
empreses i emprenedors locals i 
quins projectes es poden desenvo-

lupar a la comarca aprofitant l’es-
tela de la celebració a Barcelona 
de la fira més important al món 
sobre la tecnologia mòbil i la mo-
bilitat. 

Aquesta jornada està pensada 
per a empreses, empresaris, em-
prenedors i totes aquelles perso-
nes interessades en implantar so-
lucions innovadores de mobilitat 
i les empreses TIC interessades en 
desenvolupar aquestes tecnologi-
es. Per apuntar-se a aquesta jorna-
da cal preservar a www.ticanoia.
cat abans del 24 d’abril. El cost del 
dinar es podrà abonar el mateix 
dia del dinar. Es celebrarà al res-
taurant Ses Oliveres d’Igualada. 
La jornada començarà a les 12 del 
migdia i finalitzarà cap a les 4 de 
la tarda.

Festa de la Bicicleta de 
Montbui 
Aquest proper diumenge a par-

tir de 2/4 de 12 del migdia tin-
drà lloc la 17a Festa de la Bicicleta 
de Montbui. Un cop més, aquesta 
activitat lúdico-festiva aplegarà 
els afeccionats al ciclisme grans i 
petits, en una concentració-pas-
sejada pels diferents carrers de 
Montbui. Per segon any consecutiu 
el lloc de concentració dels partici-
pants serà l’espai MontMercat.

Entre dos quarts d’onze i un 
quart de dotze del matí es podran 
fer les inscripcions. La sortida real 
de la prova es farà a dos quarts de 
12. Cal destacar que hi haurà un 
petit circuit per als més menuts.

Hi haurà diferents premis: al 
participant més jove, al més gran, 
a la millor disfressa infantil, a la 
millor disfressa adulta, a la bicicle-
ta millor engalanada, a la bicicleta 
més antiga, a la bici més divertida 
i a l’entitat amb més participació 
(amb premis de 200 i de 100 eu-
ros).

L’organització de l’acte ani-
rà a càrrec de l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Montbui, amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i Magatzems Faro.
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AVUI DIJOUS
■ A les 6 de la tarda, a l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (Pl. del 
Rei), lliurament dels Premis Igualada Recerca Jove 2012.
■ A les 6 de la tarda, a la seu de la UEA, xerrada: Com protegir 
la nostra marca.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Montbui, L’hora del con-
te amb Carla Jorba i “El periquito i altres contes”.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, presen-
tació del llibre Planeta Lluç de Joan Pinyol.
■ A les 7 de la tarda, a l’Espai Cívic del Barri de la Pau de 
Vilanova del Camí, presentació del llibre Contes inquietants de 
Laura Vivancos.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, 
presentació literària: La luna y el Alba, de Joan Bosch i Plans.
■ A les 8 del vespre, al Teatre municipal L’Ateneu Igualadí, es-
pectacle inaugural de La Mostra de Teatre: La Gigantea, de la 
companyia Les Trois Clés.

DIVENDRES
■ A Igualada, espectacles de La Mostra, fi ra de teatre infantil 
i juvenil.
■ A ¾ de 6 de la tarda, al Centre Cívic del barri de la Pau de 
Vilanova del Camí, conferència de Ramon Carrasquet i presen-
tació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de l’Anoia 
(PAH-Anoia).
■ A les 6 de la tarda, a l’Escola de Música d’Igualada, concert 
del grup de vent Ventijol i el grup de vent de la Escuela de 
Barañáin.
■ A les 6 de la tarda, a Miralles (local antigues escoles), xerrada 
– taller sobre alimentació saludable.
■ A les 6 de la tarda, a la Sala Gran del Casal de Calaf, El Poble, 
muntatge teatral a partir de l’obra de Martí i Pol, a càrrec de 
Teatre eSseLa.
■ A les 8 del vespre, a la sala de plens de l’Ajuntament de Cape-
llades, reunió per col·laborar en la Festa Major 2012.
■ A les 8 del vespre, a la Sala Felip de Calaf, xerrada sobre les 
malalties òssies, a càrrec del Dr. Pere Calvo.
■ A 2/4 de 9 del vespre, al Casal de Tous, recital de poemes.
■ A 2/4 de 10 del vespre, a l’Spelta Cavern, concert de Toni 
Smith&Blacksmith underground.
■ A les 12 de la nit, a Piera (Pl. del Peix), concert amb els grups 
Funkoteca, Som Kaliu i Animales de Costumbres.

DISSABTE
■ A Igualada, espectacles de La Mostra, fi ra de teatre infantil 
i juvenil
■ Al llarg de tot el dia, a Piera, Fira i festes del Sant Crist.
■ De les 9 a les 2 del migdia, a Piera (Espai d’entitats), unitat 
mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ De les 5 a les 9 del vespre, a Piera (Espai d’entitats), unitat 
mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ A les 5 de la tarda, a Igualada (passeig – cantonada St. Magí), 
trobada de Big bands i Combos.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal Català (Hostalets de Pierola), 
espectacle familiar “Desperta, bruixeta!”
■ A les 6 de la tarda, a Uecanoia (c/ St. Magí 28, Igualada), xer-
rada fotogràfi ca sobre Groenlàndia.
■ A les 6 de la tarda, a Can Papasseit de Vilanova del Camí, La 
Desfi lada 2012.
■ A les 6 de la tarda, a Vilanova (col·legi Marta Mata), ball de 
tarda amb el solista Vilandeny.
■ A les 6 de la tarda, a Capellades (Mirador del Museu Molí 
Paperer), lliurament de premis 11a edició Premi La Miranda de 
Contes. Convidat: Pep Elias, escriptor i periodista. Intervindran: 
Pribiz.
■ A les 9 del vespre, a la sala Paper de Música de Capellades, 
concert especial.
■ A les 10 de la nit, a Can Papasseit de Vilanova del Camí, La 
Desfi lada 2012.
■ A les 12 de la nit, al Hot Blues (c/ Tarragona, Igualada), Festa 
anys 50.

DIUMENGE
■ A Igualada, espectacles de La Mostra, fi ra de teatre infantil 
i juvenil
■ Al llarg de tot el dia, a Piera, Fira i festes del Sant Crist.
■ Al llarg del matí, a Can Titó, 10a Trobada circuit Handboli-
Cat.
■ A les 9 del matí, al CC Fàtima d’Igualada, inici caminada al 
Saió.
■ A 2/4 de 12 del migdia, al pati del convent de Sant Francesc 
de Calaf, plantada d’alzines: Arrela’t a Calaf
■ A les 12 del migdia, a Capellades (Museu), presentació del 
llibre Planeta Lluç de Joan Pinyol.
■ A les 12 del migdia, a Montbui (zona Mont-Mercat), Festa de 
la Bicicleta.
■ A les 12 del migdia, a Vilanova (zona plaça Mercat), ballada 
de sardanes amb la Cobla Terres de Marca.

Jornada d’iniciació a treballs agrícoles i 
forestals amb tracció animal
Ja es poden fer les inscripcions 

per participar a la jornada d’ini-
ciació a treballs agrícoles i fores-
tals amb tracció animal, que s’ha 
organitzat pels dies 5 i 6 de maig, 
al Pla de la Brossa (La Torre de 
Claramunt).

L’activitat serà conduïda per 
Jordi Terrazas especialista en els 
diferents sabers necessaris per a 
la utilització d’animals de tir, i Al-
fred Ferrís agricultor ecològic que 

treballa amb tracció animal des 
de fa 23 anys. També hi serà Bru, 
un cavall de cinc anys company de 
feina de Terrazas.

El programa començarà dis-
sabte 5 de maig, a les 9 del matí, 
amb la presentació, i seguidament 
es començarà amb xerrades i pràc-
tiques sobre el terreny; l’endemà 
diumenge a la tarda es farà la clo-
enda amb l’avaluació de les jorna-
des i comiat.

El preu per assistir al curs és de 
35 euros; hi ha l’opció de quedar-
se a dormir acampant al mateix 
entorn. El dinar de dissabte cadas-
cú se’l porta així com qui vulgui 
sopar. L’endemà diumenge es pot 
dinar per 10 euros.

Per ampliar la informació con-
tactar amb Glòria 686.61.67.68, o 
bé via correu electrònic pladela-
brossa@gmail.com. Per participar 
cal fer la inscripció i el pagament.

Missa Rociera a Montserrat
La Casa d’Andalusia de l’Ano-

ia celebrarà aquest dissabte el 
Dia del Soci. L’acte tindrà lloc a 
partir de les 9 del vespre a la seu 
de l’entitat, al carrer Felip II, 34-36 
de Vilanova del Camí. Amb aquest 
acte, que consisteix en un aperi-
tiu i actuacions espontànies dels 
propis socis, l’entitat vol agrair la 
confiança i el suport dels seus asso-
ciats, actualment uns 150.

Recordem que aquest any, la 
Casa d’Andalusia, celebra el seu 

25è aniversari motiu pel qual 
han elaborat un extens progra-
ma d’activitats. El proper dissab-
te 28 d’abril, l’entitat celebrarà 
una Missa Rociera a l’Abadia de 
Montserrat. L’acte litúrgic que co-
mençarà a les quatre de la tarda, 
estarà oficiat per Mossèn Xavier 
Machacón i cantat pel cor de l’en-
titat, “El sentir de una tierra”. Des 
de l’entitat han contractat dos 
autocar per fer el desplaçament 
des d’Igualada i Vilanova del Camí. 

L’autocar d’Igualada ja està ple 
però al de Vilanova encara que-
den algunes places disponibles. Si 
esteu interessats a participar en 
aquest acte poseu-vos en contacte 
amb Mari López al 93 804 48 05.

A banda d’aquestes dues ac-
tivitats, la Casa d’Andalusia de 
l’Anoia, prepara per al cap de set-
mana del 19 i 20 de maig els actes 
centrals del 25è aniversari.

Un “còlon gegant” per conscienciar 
sobre la prevenció del càncer
L’Associació Espanyola Contra 

el Càncer (AECC) – Junta local 
d’Igualada, instal·larà, demà diven-
dres 20 d’abril, un còlon inflable 
de grans dimensions amb la finali-
tat de conscienciar a la ciutadania, 
sobre el càncer de còlon i com pre-
venir-lo. El còlon s’instal·larà entre 
les 10.00 h i les 14.00 h i entre les 
16.00 h i les 20.00 h al Carrefour 
Igualada del polígon.?En aquest 
tipus de càncer la prevenció i la 
conscienciació és molt important, 
és per això que l’AECC ha decidit 
divulgar i difondre la importància 
de la prevenció d’aquest tumor, 
mitjançant la instal·lació d’aquest 
còlon inflable a Igualada. A més a 
més de l’exposició, l’entitat comp-
tarà amb voluntaris de l’AECC per 
oferir les explicacions necessàries a 
tots els visitants, així com, material 
didàctic i informatiu. 

Aquesta acció s’emmarca dins 
del programa d’activitats de la 
campanya de càncer colorectal 
(CCR) organitzada per l’Associació. 
L’AECC treballa per oferir progra-

mes de suport psicosocial als ma-
lalts de càncer i als seus familiars, 
i aposta fermament pel finança-
ment de la recerca del càncer de 
còlon com a eix estratègic clau. 

L’Ajuntament d’Òdena sancionarà als 
propietaris d’animals domèstics que no 
compleixin la normativa 
En els darrers mesos, l’Ajunta-

ment d’Òdena ha detectat un 
increment de queixes respecte als 
animals domèstics; d’una banda, 
per l’increment de defecacions de 
gossos al carrer i espais públics, i 
de l’altra, per no anar lligats. 

En aquest sentit, l’ajuntament 
vol conscienciar els odenencs que 

la tinença d’un animal exigeix res-
ponsabilitat i de la importància de 
complir l’ordenança, i per això no 
dubtarà a sancionar als ciutadans 
que no compleixin la normativa de 
tinença d’animals. 

El regidor de governació i se-
guretat ciutadana, Sergi Lozano, 
recorda a tots els propietaris d’ani-

mals de companyia que estan obli-
gats a seguir unes normes amb la 
finalitat de la protecció de la salut 
i la seguretat de les persones, i la 
protecció dels animals. Així, entre 
altres normes bàsiques, cal que els 
propietaris inscriguin l’animal al 
cens municipal i que l’identifiquin 
a través d’un xip que el veterina-
ri insereix a l’animal. També han 
de portar els animals lligats i han 
de recollir els seus excrements al 
carrer. A més, han de respectar el 
descans veïnal de 22:00 a 8:00 ho-
res, entre altres normes que pre-
veu l’ordenança municipal sobre 
la tinença d’animals domèstics de 
l’ajuntament d’Òdena.

L’ incompliment de l’ordenan-
ça pot suposar una sanció que, se-
gons el tipus d’infracció, pot oscil-
lar entre els 150 i els 450 euros.

nou espai-tocador



21MIRANT ENDAVANT19 d’abril de 2012

DIA A DIA

DIUMENGE
■ A partir de les 12 del migdia, a la plaça de l’Ajuntament de 
Sant Martí de Tous, 4a trobada Harley Davidson Club Catalu-
nya. 
■ A les 12 del migdia, a la plaça Pius XII d’Igualada, 17è aniver-
sari dels Moixiganguers.
■ A les 12 del migdia, a Capellades (església Santa Maria), con-
cert solidari per Càritas.
■ A 2/4 d’1 del migdia, a Les Comes, partit d’handbol 3a Cata-
lana Sènior masculí.
■ A la 1 del migdia, a Les Comes, partit d’OK Lliga femenina: 
Fontanellas y Martí Igualada HC – CP Vilanova.
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’Avis d’Òdena, ball amenitzat pel 
músic Toni Carlo.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre La Lliga de Capellades, concert de 
Sant Jordi amb la Coral Harmonia de Llorenç del Penedès, Coral 
Genciana de Barcelona i la Coral Noves Veus.
■ A les 6 de la tarda, a Masquefa (cafè-teatre l’Alzinar), “Ma-
reig!” amb el grup Teatre Espontani d’Òdena.
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla, 
ball amb el duet Amaro i Jenny. A la mitjà part, actuació de la 
Casa d’Andalusia.
■ A les 7 de la tarda, a Igualada (Pl. Ajuntament), espectacle de 
cloenda de La Mostra: Landri el Rumbero (animació).

DILLUNS - 23 d’abril Sant Jordi. Llibres i roses
■ De les 10 a les 2 del migdia, a Igualada (passeig - cantonada c/ 
St. Magí), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre 
donants.
■ De les 5 a les 9 del vespre, a Igualada (passeig - cantonada c/ 
St. Magí), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre 
donants.
■ A les 5 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, visita 
guiada.
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí, sessió setmanal d’AU-
GA. Conferència: El setge de Tarragona de 1811, amb Josep M. 
Buqueras Bach.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, espectacle infantil 
“Sant Jordi i el senyor Ornitorrinc”.
■ De 6 a 9 de la tarda, a la plaça Catalunya de Capellades, Festa 
de Sant Jordi.
■ A les 6 de la tarda, a la pl. dels Arbres de Calaf, 1r Dictat Ca-
talà destinat a infants i joves.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, lectura 
de poemes per commemorar l’Any Maragall.
■ A les 7 de la tarda, a Montbui (Ajuntament), lliurament dels 
premis del 3r Concurs de contes “Castell de La Tossa”.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, visita 
guiada.
■ A les 8 del vespre, a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada, ba-
llada de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell.
■ A 2/4 de 10 del vespre, a la Basílica de Santa Maria d’Iguala-
da, concert de Sant Jordi amb la Coral Mixta i la Coral Juvenil 
Xalest.

DIMARTS
■ A les 6 de la tarda, a la biblioteca de la Pobla, sessió de l’hora 
del conte, amb Elisa Jorba.

DIMECRES
■ A 2/4 de 7 de la tarda, al teatre la Lliga de Capellades, Diver-
sitat musical, per l’escola Marquès de la Pobla.
■ A les 8 del vespre, a La Torre del Sr. Enric (Els Hostalets de 
Pierola), xerrada de l’OMIC: Informació sobre requisits mínims 
exigibles als establiments. 
■ A les 8 del vespre, a la sala Apolo de Barcelona, concert de 
presentació del nou disc de Terrabombats.

DIJOUS
■ A 2/4 de 5 de la tarda, al CC del barri de Montserrat, sessió de 
música i poesia amb la Coral Cors Units.
■ A les 6 de la tarda, al Consell Comarcal (Igualada), xerrada 
informativa sobre la normativa dels treballadors de la llar. 
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Montbui, L’hora del con-
te amb Fina López i “La caça del petó”.
■ A les 7 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre d’Igualada, confe-
rència: Salut i teràpies naturals, a càrrec del terapeuta integral 
Àngel Sanromà.
■ A les 8 del vespre, a la sala d’actes de l’institut Joan Mercader 
d’Igualada, taula rodona: Està en forma el nostre esport?

Avui comença la 23a edició de La 
Mostra d’Igualada
Igualada ja està en plena trans-

formació per celebrar, des d’avui 
19 d’abril fins al diumenge dia 22, 
la 23a edició de La Mostra d’Igua-
lada - Fira de teatre infantil i juve-
nil. Enguany es podran veure 61 
espectacles diferents, dels quals es 
faran 118 representacions. A més 
del públic també hi haurà acreditats 
més de 450 programadors de 200 
entitats que durant quatre dies tria-
ran els espectacles per confeccionar 
les temporades d’arreu del país dels 
equipaments que representen. 

La capital de l’Anoia compta-
rà amb 12 escenaris, entre espais 
d’actuació tancats, espais al carrer 
i els recorreguts per als espectacles 
itinerants. Pel que fa als recorreguts 
dels itinerants, en aquesta edició 
seran 4, i per primer cop la plaça 
Catarineu del barri de Sant Agustí 
serà un escenari de La Mostra. A 
més per quart any consecutiu la fi-
ra acull l’espai d’empresa GAAC al 
Museu de la Pell. 

La Gigantea, espectacle 
inaugural

La Gigantea de la companyia 
Les Trois Clés, serà l’espectacle in-
augural de la mostra d’enguany, 
que s’escenificarà dijous vinent a 
les 8 del vespre, al Teatre municipal 
L’Ateneu, amb entrada gratuïta.

La Gigantea és un conte fan-
tàstic, un espectacle sense paraules 
que barreja circ, titelles, dansa i mú-
sica amb una dramatúrgia original 
per evocar el tema dels nens soldats 
i el problema de l’aigua en el món 
actual.

Prèviament a la funció, auto-
ritats representants de les institu-
cions organitzadores oferiran uns 
parlaments. 

Creativitat artística de 
l’Anoia 

Quatre companyies de la comar-
ca de l’Anoia actuaran a La Mostra 
d’enguany: 2princesesbarbudes, 
Companyia La Mandarina, TAAT-
Farres Brothers i Cia i Tot Circ. 

Tres de les propostes seran es-
trena: Cançons i rimetes de 2prin-
cesesbarbudes, LaLolaBalla de la 
Companyia La Mandarina i Circ a 
3 pistes de Tot Circ. La companyia 
TAAT-Farrés Brothers arriba a Igua-
lada després de la recent estrena 
de l’espectacle Un bosc de cames al 
Teatre Lliure. 

La novetat i varietat dels espec-
tacles que presenten les compa-
nyies anoienques demostra la seva 
implicació amb la fira i la creativitat 
constant dels artistes de la zona. 

Així, la recent creada 2prince-
sesbarbudes presentarà Cançons i ri-
metes, una proposta musical que té 
com a base una reinterpretació de 

les músiques tradicionals catalanes 
fent servir instruments de joguina i 
a ritme de pop, de la mà d’Helena 
Casas d’Angelina i els Moderns, que 
s’inicia en les arts escèniques per a 
tots els públics amb aquesta nova 
companyia. Els podreu veure a l’es-
pai L’Escorxador el diumenge 22 a 
les 16:30 h i a les 18 h. 

Per la seva banda, la Compa-
nyia La Mandarina participa a la 
fira amb una proposta innovado-
ra pel que fa al format, explorant 
nous llenguatges i relació amb el 
públic amb LaLolaBalla. “La Lola” 
és un personatge virtual, fil conduc-
tor de la peça, que proposa accions 
quotidianes i moments per a ser 
ballats per part del públic, fent-los 
entrar per primer cop en un espai 
escènic. Actuaran a l’ Espai Cívic 
Centre el divendres 20 a les 09:30 h 
i a les 11:30 h. 

Des del gènere del circ, la com-
panyia Tot Circ estrenarà Circ a tres 
pistes, un taller-espectacle per a 
tots els públics per gaudir com a es-
pectadors, però també per practicar 
i conèixer de prop les eines i trucs 
d’aquest gènere. Ocuparan la plaça 
Pius XII Plaça Pius XII el dissabte 21 i 
el diumenge 22 a les 11:00 h i a les 
16:30 h. 

Finalment TAAT-Farrés Brothers 
continua consolidant-se com a com-
panyia de titelles amb Un bosc de 
cames, una història per als més pe-
tits, d’una nena que, perduda a una 
estació de tren, només veurà cames 
al seu voltant. De la por, passarà a 
la curiositat i coneixerà diferents 
personatges, entre ells el cap de 
l’estació, que l’ajudaran a retrobar 
el seu pare. Es representarà al Tea-
tre de l’Aurora el dissabte 21 a les 
19:30 h i a les 21:00 h. 

La 23a edició de La Mostra 
d’Igualada tindrà també la partici-
pació de la companyia Microcosmos 
Teatre, resident a El Vilet (Lleida) i 
integrada per l’igualadí Arnau Vi-
nós, que oferirà La guerra d’A. So-
ler, versió catalana del text Klamms 
Krieg del dramaturg alemany Kai 
Hensel. Des de la seva estrena a 
Alemanya aquest ha estat un dels 
textos més representats al país ger-
mànic. Arriscat pel que fa a la temà-
tica, tracta del suïcidi d’un alumne 

després de suspendre un examen. 
La reacció dels altres companys por-
tarà a una situació límit a la profes-
sora. Aquesta peça es representa en 
un aula. Durant la Mostra es podrà 
veure a l’IES Mercader, el divendres 
20 a les 09:30 h i a les 11:30 h. 

Els tatoos de La Mostra, 
a la plaça Catarineu 

Aquest any La Mostra d’Iguala-
da Fira de Teatre Infantil i Juvenil 
ha incorporat la plaça Catarineu, al 
barri de Sant Agustí, com a nou es-
pai d’actuacions. S’hi faran quatre 
espectacles de les companyies Pep 
Puigdemon i Sidrus, la Cia. Sapastre 
i la Cia. de L’Ou Ferrat. 

Per a promocionar aquest nou 
espai, des del Programa de Millora 
del Barri de Sant Agustí de l’Ajun-
tament d’Igualada, s’han preparat 
tatuatges adhesius temporals de La 
Mostra d’Igualada, que es reparti-
ran als nens i nenes que assisteixin 
a aquests espectacles. 

La programació prevista s’inicia 
el dissabte 21 d’abril, a les 12:30h, 
i la cia Pep Puigdemon presentarà 
La Família Fesxup. A la tarda, a les 
18h, la Cia. Sapastre presentarà Top 
Secret, i l’endemà, diumenge 22 
d’abril, a les 11:30h i a les 17:30h, 
la Cia. L’Ou Ferrat presentarà Ball 
a l’Aigua.

Contes il·lustrats al corraló
Dissabte  v inent ,  d ia  21 

d’abril,  durant tot el dia, apro-
fitant  la Mostra de Teatre infan-
til d’Igualada, organitzat per Lle-
gim..? Llibreria, al Passatge Capità 
Galí hi haurà una mostra i exposi-
ció de contes il·lustrats. Per als més 
petits i per més grans s’oferirà la 
possibilitat de gaudir d’una vessant 
artística de vegades massa infrava-
lorada però que, tanmateix, forma 
la base de l’educació de tants nens 

i nenes: la il·lustració infantil. El 
conte infantil, que diu més amb els 
dibuixos que amb les lletres, darre-
rament eclipsat per l’eclosió de la 
novel·la gràfica, ofereix un ventall 
multicolor d’expressions i formes 
que poques vegades tenim ocasió 
d’apreciar-ne la vàlua i el contin-
gut. Dissabte vinent podrem fer-ho 
al Passatge Capità Galí a partir de 
les 11 del matí fins les 8 del vespre. 

us animem a participar 
en el concurs

LA JOIA DEL LLIBRE…
UN LLIBRE ÉS UNA 

JOIA…
on es sorteja un llibre i 

una joia.
Les butlletes per participar i més 

informació les trobareu a:
llibreria@llegim.com 

Ptge. Capità Galí, 4 - Igualada
sara@saracastells.com 

C/ Santa Maria,4 - Igualada

(El sorteig es farà passat 
Sant Jordi, en cadascun dels 

establiments)

Animeu-vos!

i



22 MIRANT ENDAVANT 19 d’abril de 2012

Xerrada sobre salut i 
teràpies naturals amb 
Àngel Sanromà
Dijous vinent, dia 26 d’abril, a 

les 7 de la tarda, es realitza-
rà una conferència gratuïta sobre 
“Salut i teràpies naturals” a l’Es-
pai Cívic Centre, organitzada per 
l’Escola de Teràpies Naturals ARA 
i pel Centre de Salut Clariana, amb 
el suport de l’Ajuntament d’Igua-
lada. 

El ponent serà el terapeuta 
integral Àngel Sanromà, qui ex-
posarà els avantatges de teràpi-
es com el ioga, la meditació, la 
reflexoteràpia, la kinesiologia, el 
quiromassatge o la teràpia gestalt 
en la curació de diferents tipus de 

malalties. L’objectiu de les teràpies 
naturals no és només curar uns 
símptomes determinats sinó que 
ofereixen un tractament global 
al pacient. A través de diferents 
processos i tècniques psicofísiques, 
es busca l’origen de la malaltia 
i s’exploren vies per curar-la te-
nint en compte més factors que 
els símptomes purament físics. Les 
teràpies naturals també pretenen 
conservar la salut, fins i tot si no 
estem malalts, i fer-nos conscients 
dels processos del nostre organis-
me.

Sessió informativa sobre els canvis en la 
situació dels treballadors-res de la llar 
El dijous 26 d’abril tindrà lloc 

al Consell Comarcal de l’Ano-
ia una sessió informativa sobre 
el canvi de règim de la seguretat 
social de les persones treballado-
res de la llar. L’acte, organitzat pel 
departament de Benestar Social i 
Atenció a la Ciutadania del Consell 
Comarcal, s’adreça tant a persones 
treballadores del servei domèstic, 
com a particulars, així com tam-
bé a professionals d’atenció a les 
persones.

La nova llei  27/2011 de 1 
d’agost, determina que tots els 
treballadors i treballadores de la 
llar hauran d’estar afiliats/des a la 
Seguretat Social des de la primera 

hora de feina, independentment  
del nombre d’hores que treballin 
al mes, i del nombre de persones 
per a les quals treballin.

Aquest canvi afecta, d’una 
banda, totes les persones que du-
en a terme tasques domèstiques, 
ja sigui de forma fixa en un domi-
cili, com de forma discontínua (per 
hores en diferents llars) i, de l’al-
tra, a totes les persones que tenen 
alguna persona al seu domicili re-
alitzant tasques domèstiques (ne-
teja, cura d’infants o de persones 
grans, cuina...) perquè contractin 
aquest personal. 

El termini per a realitzar 
aquesta gestió finalitza el 30 de 

juny d’aquest any. La realització 
d’aquest tràmit és important i ne-
cessària en tots els casos, però so-
bretot per a les persones treballa-
dores que cotitzaven directament 
a la Seguretat Social pagant-se uns 
d’autònoms (Régimen especial de 
empleados/as del hogar), ja que 
si el 30 de juny no han estat do-
nades d’alta com a treballadores 
per compte aliè, seran donades de 
baixa en el sistema de la Seguretat 
Social.

La sessió, que tindrà lloc el di-
jous vinent, dia 26 d’abril, a les 
18h a la sala de plens del Consell 
Comarcal, és oberta a tothom. 

Mareig!: nova sessió al 
Cafè-Teatre L’Aglà
La temporada de teatre hivern-

primavera 2012 al Cafè-Teatre 
L’Aglà de L’Alzinar de Masquefa 
continuarà el proper diumenge, 
22 d’abril, amb la representació de 
Mareig!

A partir de les 18 h, la com-
panyia Teatre Espontani d’Òdena 
oferirà aquesta obra, escrita per 
Jordi Sánchez. Mareig! és una suc-
cessió d’ambients i personatges, 
inicialment inconnexos, tot i que 

emparentats, que es fonen, es bar-
regen i s’entrellacen. Un amor im-
possible, matrimonis degenerats o 
una escola peculiar són algunes de 
les situacions que es troben dins 
de l’obra, amb personatges estere-
otipats i grotescos.

El preu de l’entrada és de 2 
euros per als socis i 4 euros els que 
no ho són. L’obra està recomanada 
per a majors de 13 anys.

Tot a punt per la festa 
d’aniversari a l’escola 
Mowgli
El proper diumenge 22 d’abril 

se celebrarà la Festa que com-
memorarà el 50è aniversari de la 
Fundació Escola Mowgli. Serà una 
jornada festiva on es trobaran 
alumnes, famílies i mestres que 
han passat per l’Escola des de la 
seva creació. 

Els actes començaran a les 10 
del matí a l’obrir-se les portes de 
l’Escola i es faran visites guiades 
per veure-la; a les 11 hi haurà una 
animació infantil amb en Jaume 
Barri i a la 1 del migdia es presen-
tarà “El Llibre de l’Escola Mowgli. 
50 anys”. A partir de les 2 hi haurà 
el dinar popular al passeig i a la 
tarda concert a càrrec dels Esqui-
rols XXI.

Serà una intensa jornada on 
es preveu l’assistència de més d’un 
miler de persones.

Per a més informació:  www.
escolamowgli.cat 

Pelegrinatge per la ruta de Sant Pau i 
l’església primitiva
Com a continuació del Pelegri-

natge que va fer la Parròquia 
de la Sagrada Família d’Igualada 
a primers de setembre passat, pels 
dies 2 a l’11 de setembre d’en-
guany, ara ha programat el que ha 
de portar a resseguir les petjades 
de Sant Pau en els seus viatges 
apostòlics i les dels inicis de l’Esglé-
sia, la dels deixebles de Jesucrist, 
en la seva primera expansió que va 
ser per les terres de l’Àsia Menor, 
actualment Turquia. 

Una bona oportunitat per a 
trobar-se amb aquestes altres ar-
rels del que és el més important 
pels cristians, la fe rebuda a través 
dels apòstols, i empapar-s’hi amb 
les explicacions, les lectures bíbli-
ques corresponents, i les celebraci-
ons litúrgiques amb el guiatge es-
piritual del rector d’aquesta parrò-
quia igualadina, Mn. Josep Maria, 
pot ser ben de profit per a la vida 
espiritual, per a enriquiment cul-
tural i per a conèixer tantes me-

ravelles del món oriental, tot en 
un clima de bona companyonia i 
amistat, amb ganes de passa-ho 
d’allò més bé. 

És obert a tothom, sigui d’on 
sigui. Per a més informació i ins-
cripcions, al telèfon 93 803 04 27, 
o presencialment a les hores de 
despatx parroquial: dilluns, dime-
cres i divendres, de 2/4 d’1 a 2/4 de 
2, i de 2/4 de 9 a 2/4 de 10.

Nova edició dels Seminaris per a la 
Gestió del Talent
Un any més, l’Ajuntament 

d’Igualada i el Consell Comar-
cal de l’Anoia donen el tret de sor-
tida a la quarta edició del progra-
ma Gestió del Talent, emmarcat 
dins el projecte comarcal Anoia 
Activa.

El programa Gestió del Talent 
engloba la realització d’un total 
de 14 sessions enfocades a la mi-
llora del desenvolupament de les 
competències professionals i les 
actituds personals. L’acció, que es 
desenvoluparà des del mes d’abril 
fins al desembre, totes elles adre-
çades a empresaris/es, comanda-
ments intermitjos, emprenedors 
en procés de creació de la seva 
empresa, persones en situació 
d’atur i a totes aquelles persones 
que vulguin millorar les seves com-

petències professionals i les seves 
habilitats de lideratge.

La Gestió del Talent s’inau-
gurarà amb la primera sessió, En-
foca’t: afinant els teus objectius 
personals, que donarà les pautes 
per repensar-se professionalment 
i aprendre a enfocar els teus ob-
jectius, dissenyar un pla i portar-lo 
fins al final. Es treballaran aspec-
tes claus per guanyar més auto-
confiança, transformar les teves 
creences límit en creences fortale-
sa i mantenir-te amb motivació i 
energia. La sessió tindrà lloc el dia 
26 d’abril de 16:00 a 20:00 hores, i 
serà impartida per Toni Piniés, de 
l’empresa Valors i Persones.  

Inscripcions
Totes les sessions es realitzaran 

a IG-NOVA Empresa (Av. Mestre 

Muntaner, 86). L’entrada a les ses-
sions és lliure amb inscripció prè-
via. Podeu formalitzar les vostres 
inscripcions a través del correu 
electrònic ignovaempresa@aj-igua-
lada.net o al telèfon 93 805 04 09.

Aquesta acció ha estat subven-
cionada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, en el marc del Projecte 
“Treball a les 7 comarques” i cofi-
nançada pel Fons Social Europeu.

Aquesta és la 4a edició del pro-
grama Gestió del Talent, que des 
de que es va iniciar l’any 2009 ha 
treballat el desenvolupament d’ac-
tituds, competències i habilitats 
per al desenvolupament professio-
nal i personal. 

Podeu consultar tota la pro-
gramació de les sessions a la pàgi-
na web www.anoiaactiva.cat. 

Concert - Intercanvi dels 
grups de vent d’Igualada i 
Barañáin
Demà  divendres dia 20 d’abril, 

l ’Escola de Música Muni-
cipal d’Igualada rebrà la visita 
dels grups de vent de la Escuela 
Municipal de Música de Barañáin 
(Pamplona),  que, juntament 
amb el conjunt de vent Ventijol 
d’Igualada, oferiran un petit con-
cert al pati de l’escola a les 6 de 
la tarda.

La tornada d’aquest intercan-
vi tindrà lloc a Barañáin a finals 
del mes de juny de 2012.

TAULELL D’EXPOSICIONS
■ A la sala d’exposicions del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, Vida Aquàtica: creació amb 
materials reciclats. Fins al 29 d’abril. 
■ Al Punt dels lectors de la Biblioteca Central d’Igualada, Mercè Ortínez presenta Puntes de coixí. Fins al 19 
de maig.
■ Al vestíbul de l’Ateneu Igualadí, Pep Tort presenta l’exposició fotogràfi ca “Instants de pas”. Fins al 30 
d’abril.
■ A l’EMA Gaspar Camps, 20 anys Sendra& Enrich. Fins al 4 de maig. 
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, “L’obra poètica de Jacint Lladó (1911-1991)”. Fins al 12 de 
maig.
■ A la Biblioteca de Piera, exposició: Sant Crist de Piera. Fins al 30 d’abril.
■ A la Biblioteca de Piera, exposició: Entendre la vida. Fins al 30 d’abril.
■ A la Biblioteca de Piera, exposició: Llum i color, amb dibuixos i pintures d’Isabel Fuentes. Fins al 30 
d’abril. 
■ A la sala vapor del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia , “Jocs tradicionals”. Fins al 6 de 
maig.
■ Al Centre Cívic de Fàtima, “Treballadores del món”. Fins al 4 de maig.
■ A NIVELL46 - Vad’Art (c/ St. Magí, 46, Igualada, www.nivell46.com), Bocins de Natura: llums i joies contem-
porànies d’Anna López. Dijous, divendres i dissabtes (a partir de les 18 h) fi ns al 9 de juny. Entrada lliure. 
■ A Les Voltes Casa Bas de Capellades, Empremtes de dona, mostra col·lectiva. Fins al 29 d’abril.



Informació: www.viladepiera.cat - www.facebook.com/viladepiera - twitter.com/viladepiera
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Cap de setmana festiu a Piera

Vine a la Fira, t’esperem 

Aquest cap de setmana arriba 
un dels actes principals de la 

Festes del Sant Crist, amb la XXIII 
Fira que ha d’inaugurar el conse-
ller d’Interior de la Generalitat, 
Felip Puig i Godes, dissabte 21 a 
les 11 hores. Dissabte i diumenge 
més de 200 expositors ompliran 
els carrers principals de la Vila, 

amb actuacions i espectacles con-
centrats en tres escenaris ubicats 
al carrer Piereta, al carrer 11 de 
setembre i a la Plaça del Peix. En 
aquesta edició hi ha una àmplia 
programació d’activitats durant 
tot el cap de setmana, amb espais 
de joc infantils (al carrer Piereta i 
al carrer de la Plaça), tallers infan-

tils i juvenils (al carrer Piereta), 
zones d’automoció (a la nau de Cal 
Sanahuja i al carrer Sant Cristòfol), 
circuit de Segway (a la cruïlla dels 
carrers Sant Cristòfol i Mn. Jaume 
Guixà), zona d’esports (al pati de 
la Rectoria), entre altres propostes 
lúdiques.

Programa d’actes 
de la Fira del Sant 
Crist de Piera
Divendres 20 d’abril

De les 24 a les 3 h, a la plaça 
del Peix, concert, amb els grups 
Funkoteca, Som Kaliu (BCN) i Ani-
males de Costumbres (Piera)

Dissabte 21 d’abril
De 9 a 14 h i de 17 a 21 h, a 

l’Espai d’Entitats, acapte de sang.

A les 11 h, al carrer Piereta, in-
auguració de la XXIII Fira del Sant 
Crist de Piera, a càrrec del conse-
ller d’Interior de la Generalitat, 
Felip Puig i Godes. Passejada per 
la Fira amb les autoritats locals 
i representants d’entitats i asso-
ciacions del municipi. Durant el 
recorregut, actuacions dels Falcons 
de Piera i dels Castellers d’Esparre-
guera, amb exhibició final al carrer 
de

la Plaça.
A les 12 h, a l’escenari del car-

rer Piereta, espectacle de màgia 
amb Cristina Ferrer.

A les 12.30 h, a la plaça del 
Peix, concert-vermut amb el grup 
Aramba (jazz-flamenco fusion).

A les 13 h, a l’escenari del car-
rer 11 de setembre, concert-ver-
mut amb l’actuació del grup En 
nom de Misae.

A les 16 h, sortida des de l’es-
cenari del carrer Piereta, gimcana 
«les 7 boles de drac».

De 17.30 a 18.30 h, a la plaça 
del Peix, actuacions de l’Aula Mu-
nicipal de Música Maria Escolà i 
Cases, amb els conjunts instrumen-
tals de l’Aula i el professorat.

De 17.30 a 18.30 h, a l’escenari 
del carrer 11 de setembre, mas-
ter class i exhibició d’aerodance, a 
càrrec de Rosa Cuacos.

A les 18.30 h, a l’escenari del 
carrer Piereta, ballaruca amb les 
Pallasses Pallusses.

De 18.30 a 20.30 h, a l’escenari 
del carrer 11 de setembre, exhibi-
ció de salsa, bodypump, bodycom-
bat i capoeira.

A les 19 h, a la plaça del Peix, 
actuació del mim Cromosomo.

A les 19.30 h, a l’escenari del 
carrer Piereta, actuació de sevilla-
nes infantils, amb el Grupo Rocie-
ro Infantil de Can Canals.

A les 23 h, a la plaça del Peix, 
concert amb els grups Thunder of 
Hell (versions heavy rock), La Famí-
lia Rústika (rumba salsa BCN) i La 
Bundu Band (reagge jungle).

Diumenge 22 d’abril
A les 9 h, a les pistes de Can 

Claramunt, XIV Trofeu Fira del 
Sant Crist.

A les 9.30 h, sortida des de l’es-
cenari del c. 11 de setembre, peda-
lada popular de Malalts de Bici.

De 10 a 14 h, al parc del Gall 
Mullat, V Piera Motor Festival, 
amb estands, american cars. Snow 
bike, ball country i música en di-
recte.

De 10 a 14 h, a la plaça Mar i 
Cel (Casal), XIV Trobada d’inter-
canvi de plaques de cava.

De 10 a 14 h, al carrer Dr. 
Carles, XII Trobada d’intercanvi de 
sobres de sucre.

D’11 a 12.30 h, a l’escenari del 
carrer 11 de setembre, sevillanes 
amb el Grupo Rociero de Can Ca-
nals.

PIERA
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