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1a edició del Mercat 
La Magdalena, a 
Copons

Pàg. 11

Acaptes de sang a 
Tous, Piera i Vilanova

Pàg. 11

Teresa Forcades a la 
Biblioteca Central

Pàg. 12

Laura Orgué, 
campiona d’Espanya 
de quilòmetre 
vertical

Pàg. 25

A Calaf, concert 
del cantautor Santi 
Vendrell

Pàg. 25

Cants del Sud i del 
Nord, amb Arianna 
Savall, a Piera

Pàg. 11

Campionat del món de 
biketrial a Igualada

Dijous vinent dia 26 de juliol i fins dissabte, Igualada serà l’escenari 
d’una de les tres proves que consta el Campionat del Món de Biketri-

al; les altres dues es faran a França i Itàlia. La prova que acollirà la capital 
anoienca, portarà a més d’un alt nivell esportiu, molt moviment econò-
mic a la comarca, ja que s’espera la participació de 240 pilots de 16 països 
de tot el món.   Pàg.  23

El 20è Voleisorra la gran 
cita esportiva de l’estiu

El passat cap de setmana, la competició del voleisorra ha monopolitzat 
les activitats esportives dels joves, i és que durant quatre dies el parc 

de Valldaura ha acollit la vintena edició d’aquest torneig que enguany ha 
portat moltes novetats organitzatives i activitats parel·leles per a totes les 
edats. Centenars de partits i jugadors han fet gran aquesta cita esportiva 
d’estiu a la ciutat.   Pàg. 22

Primer tastet de la festa 
gran

Aquesta setmana s’ha donat a conèixer el cartell anunciador de la 
festa gran d’Igualada, que s’ha de celebrar del 22 al 27 d’agost. Del 

programa d’actes se n’ha conegut un tastet i ja es deixen entreveure 
alguns canvis en activitats puntuals fins ara molt arrelades, com el canvi 
d’ubicació del piromusical. El disseny del programa ha estat realitzat per 
David i Bernat Dàmaso   Pàg. 3

Que no hi falti la 
cercavila!

Un dels actes més comuns en qualsevol programa de Festa Major és 
la cercavila, un espai on tothom hi té cabuda i que fa festa. De ben 

segur que a Santa Margarida de Montbui, als Hostalets, o a Masquefa no 
hi faltarà. A banda d’aquestes localitats que celebren la Festa Major tam-
bé a barris de Piera, la Pobla, Òdena i Igualada els veïns sortiran al carrer 
a celebrar la seva particular.   Pàgs. 11 a 19
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FARMÀCIES DE TORN

SANTORAL
Avui dijous dia 19: Stes. Justa i Rufi na. Sta. Macrina. 

St. Arseni. St. Símmac. St. Pere de Cadireta. Dia 20: St. 
Elies. Stes. Margarida i Liberata. Sta. Càssia. Dia 21: 
St. Llorenç de Brindisi. St. Daniel. Sta. Pràxedes. Dia 
22: Sta. Maria Magdalena. Sts. Teòfi l i Plató. Dia 23: 
St. Bernat d’Alzira. Sta. Brígida. Sta. Primitiva. Dia 24: 
Sta. Cristina. Sta. Niceta. Sts. Boris i Víctor. Dia 25: St. 
Jaume Apòstol, patró d’Espanya. Sta. Valentina. Dia 
26: St. Joaquim i Sta. Anna. Sta. Exupèria. 

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: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 20: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 21: Del Pilar, c/ Comarca-Mestre Montaner.
Dia 22: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Fàtima, Ntra. 
Sra. de la Pietat, 25 (22-9 h).
Dia 23: Pagès, Pau Muntades, 54. 
Dia 24: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 25: MR Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 26: Juvé, Av. Montserrat, 27.

Nou satèl·lit Meteosat 
 

Després de 35 anys des del llançament del primer satèl·lit Meteosat, la 
matinada del 5 al 6 de juliol es va produir el llançament del satèl·lit Meteosat 
que fa 10. Aquest serà ja el tercer d'una nova sèrie de satèl·lits, anomenats de 
segona generació, que van començar a funcionar el 2002 amb el Meteosat 8 i 
que disposen d’una millor tecnologia amb més freqüència d’imatges i més 
capacitat d’observació.  

El llançament d’aquest nou satèl·lit ha estat tot un èxit i després d’uns 
mesos de prova i ajustos es preveu que sigui el 100% operatiu, per tal de 
facilitar la informació en els diferents canals, a partir de principis del 2013.  

 

Dades: 
-Temperatura de l'aigua del mar a 0,5m de fondària a l’Estartit (Baix Empordà) 

 * Dimarts 10 de juliol, a les 10:00 h T.U. = 21,2ºC(5 juliol = 21,7ºC) 
 * Mitjana entre 1973 i 2002 a la mateixa època de l’any  = 21,3ºC 

    Dades facilitades per Josep Pascual 
 

- Estat dels embassaments:  18 de juliol   (11 de juliol - fa un any - mitja 10 anys) 
 Conques internes de Catalunya: 78,0%   (79,9%  -   90,0%   -    73,0%)  

Dades de l’Agència Catalana de l’Aigua 
 
 

 

Dades de la comarca – Setmana de l’11 al 17 de juliol de 2012 
 

Població Màx  
( ºC ) Dia Mín 

( ºC ) Dia Precipitació 
(mm) 

Pujalt (Alta Anoia – 750m) 31,5 17 11,7 12 1,5 

Òdena (Conca d’Òdena – 330m) 34,5 17 13,5 15 0,1 

La Llacuna (590m) 31,4 17 13,0 17 0,0 

Hostalets de Pierola (320m) 33,0 17 16,7 15 0,2 
 

Les dades d’Òdena, La Llacuna i Hostalets de Pierola són de les estacions automàtiques del 
Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades de Pujalt són les de l’Observatori de Pujalt. 

 
 

Astronomia 
Dijous 19 de juliol: Sortida Sol 6:33h        Posta Sol 21:21h 
Dijous 26 de juliol: Sortida Sol 6:39h        Posta Sol 21:15h 

Lluna nova: dijous 19 de juliol 
Lluna en quart creixent: dijous 26 de juliol 

Lluna plena: dijous 2 d’agost 
Lluna en quart minvant: dijous 9 d’agost 

 

Previsió pels propers dies a l’Anoia 
 

DIJOUS 19:       Matí  Tarda 
 El dia serà totalment assolellat amb algun 
petit núvol de cara a la tarda sense 
importància. Les temperatures mínimes seran 
una mica més elevades i les màximes es 
mantindran. Màximes entre els 32-35ºC a la 
comarca.   

DIVENDRES 20:      Matí  Tarda 
 El dia serà assolellat amb alguna 
petita nuvolada a la tarda sense 
importància. Les temperatures mínimes 
baixaran a les parts elevades de la 
comarca i es mantindran a les fondalades. 
Les màximes baixaran lleugerament, però, la sensació de xafogor es mantindrà. 
 

DISSABTE 21:     Matí   Tarda 
 El matí serà assolellat amb el creixement 
d’algun núvol cap el migdia. Al llarg de la 
tarda continuaran creixent núvols que en 
algun moment poden arribar a deixar algun 
petit ruixat. Les temperatures mínimes es 
mantindran i les màximes baixaran.  

 

DIUMENGE 22:      Matí   Tarda 
El dia començarà amb alguns núvols i sol. 

El migdia serà molt assolellat amb el 
creixement de noves nuvolades que de cara a 
la tarda donaran un cel amb alguns núvols 
més que al matí. Les temperatures seran una 
mica més baixes, però, amb ambient càlid i típic per l’època. 
 

Seguiu les actualitzacions de la predicció pel cap de setmana a la web: 
www.observatoridepujalt.cat   

 
 

Bon cap de setmana! 
albertborras@gmail.com 

 
Aquesta secció és gentilesa de l’Observatori de Pujalt.  

Per visites, observacions astronòmiques i cursos: 
       93 869 80 22  -  info@observatoridepujalt.cat              
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+

Endesa
BCEEA12 frig. 3.036 / Kcal 3.526

Daikin
TX 35 JV frig. 3.010 / Kcal 3.440

Fujitsu
ASY 35 LLC frig. 2.924 / Kcal 3.440

29€
al mes

IVA I INSTAL·LACIÓ

INCLOSA
I TRIÏ VOSTÈ LA MARCA:

LI REGALEM

* Fins al 31 de juliol o esgotar existències.

Regal segur,
una pilota de platja
per sol·licitar pressupost
sense compromís

Ens trobaràs a:
C/ Sant Jordi, 15 (Plaça del Rei) 
08700 IGUALADA
Tel. 93 801 78 22
www.parera.info

Igualada celebrarà la seva Festa Major 
del 22 al 27 d’agost 
IGUALADA

La Festa Major d’Igualada 2012 
començarà dimecres, 22 d’agost, 

i s’acabarà dilluns, 27 d’agost. 
Aquest any, com ha avançat el 
tinent d’alcalde de Promoció Cul-
tural, Josep Miserachs, “la situació 
econòmica i la contenció que totes 
les àrees del govern municipal han 
hagut d’aplicar, evidentment també 
afecten la Festa Major i, per això, 
hem reduït al voltant d’un 20% el 
pressupost respecte l’any passat”. 
Miserachs agraeix “l’esforç d’aque-
lles empreses que un any més seran 
patrocinadores i la inestimable 
ajuda d’associacions i entitats” i 
afirma que “aquesta és la millor 
Festa Major que podem fer en el 
moment actual i crec que n’hem 
d’estar orgullosos”. 

Les propostes musicals seran un 
altre dels plats forts. Les Macedò-
nia, amb la igualadina Maria Farrés 
entre les seves integrants, el pop 
rock dels Teràpia de Shock, i el pop 
folk dels Catarres. L’Orquestra Mit-
janit, l’Orquestra Selvatana i Pasto-
rets Rock, són altres propostes per a 
un segment de públic ben divers. 

L’oferta teatral, en aquesta edi-
ció, durà Joan Pera al Teatre Muni-

cipal l’Ateneu amb el seu nou mun-
tatge, Capri. Al mateix escenari, Pep 
Cruz portarà Top Model, una copro-
ducció amb Dagoll Dagom.

La conferència institucional, 
anirà a càrrec del doctor Miquel 
Bruguera. La Revetlla de les Places 
també presentarà novetats, ja que, 
aquest 2012, la plaça Pius XII no 
acollirà la Plaça més Verda i tindrà 
un espai Revival amb música dels 
anys’80. Segons Miserachs, a més, 
“en aquesta edició fem una aposta 
pel barri de Sant Agustí i, per això, 
la Plaça Catarineu inclourà un espai 
country”. 

Finalment, el responsable de 
Promoció Cultural, ha avançat que 
aquest any l’espectacle piromusical 
s’ubicarà a la plaça Cal Font.

Un cartell que recull els 
personatges quotidians 
de la festa 

Aquest dimecres s’ha presentat 
també el cartell de la Festa Major 
2012, obra de David i Bernat Dá-
maso, de l’estudi de disseny igua-
ladí DD Disseny Gràfic. Bernat Dá-
maso explica que “hem volgut fer 
un cartell fresc, informal, amb un 
toc d’humor i amb molt color” i 

afegeix que “per això, també hem 
denominat la nostra Festa Major 
com l’espectacle més gran del món 
i hem establert un paral·lelisme 
amb el circ”. En aquesta línia, se-
gons Dámaso, “hem inclòs diferents 
personatges quotidians, gent nor-
mal del carrer, del nostre dia a dia, 
cadascun d’ells especialitzat en un 
aspecte concret de la nostra fes-
ta”.  Cal destacar, d’altra banda, 
que la igualadina Carmel·la Planell 
serà l’autora de l’Estampa del Sant 
d’aquest any.

El batec del Camp del Rei 
repica amb força en una 
lluïda festa major

VILANOVA DEL CAMÍ

La plaça de Can Papasseit es va 
convertir un any més en el cor 

de la Festa Popular del Camp del 
Rei i en el batec d’una celebració 
que va convidar a centenars de 
persones a participar del programa 
d’actes al llarg del cap de setmana. 

Una de les novetats d’aquest 
any era el certamen Ole tu!! que 
va generar molta expectació el di-
vendres, primer dia de celebració, 
tot i que només un parell de so-
listes i un parell més de grups van 
atrevir-se a pujar a l’escenari.

Seguien la sardinada amb un 
públic molt fidel i la party jove que 
va organitzar la secció juvenil de 
l’Associació Cultural Camp del Rei.

Dissabte, la jornada festiva va 
començar amb una remullada ma-
tinal infantil; també va tornar a 
aplegar un bon nombre d’infants 
el concurs “Dibuixa la Festa” que 
va obsequiar amb gelats a tots els 
participants. El bon ambient fami-
liar es va allargar amb l’actuació 
de bollywood de Sweet India.

La proposta estrella del dissab-
te, però, va ser el foc i la percussió 
que va comptar amb Els Cabrons 
de Vilanova del Camí, Bram de 
Foc, Martukada, No m’atabalis i 
moltaXamba. 

Al vespre, grans i joves van 
ballar al ritme de l’orquestra Bri-
llants, en el tercer Guateque for 
the pollo que es va desinflar una 
mica a l’hora del descans, per la 
qual cosa es valorarà no interrom-
pre el ball de cara a properes edi-
cions. 

Diumenge, la cercavila va des-
pertar el veïnat amb una exhibició 
de danses, músiques i actuacions 
molt diverses; la Mostra de Cultura 
Popular va acabar amb una arros-
sada a la plaça de Can Papasseit 
que va aplegar prop de 400 per-
sones. 

La festa es va cloure amb més 
música per ballar, en aquest cas a 
càrrec de Josep i Conxi i un fi de 
festa sorollós, amb focs artificials.

ERC Anoia denuncia al 
carrer l’espoli fiscal

La Federació Comarcal d’ERC ha 
conclòs la primera fase de la 

campanya nacional “Prou espo-
li, ara República Catalana” amb 
la seva presència als municipis 
de Masquefa, Calaf, Vilanova del 
Camí, Igualada, Santa Margarida 
de Montbui, Òdena i Capellades. 
Per mitjà d’una carpa informativa, 
s’ha explicat el cost que suposa 
la nostra dependència de l’Estat 

espanyol i que l’única opció viable 
que tenim com a país és la cons-
titució de la República Catalana. 
Així mateix s’ha fet difusió del 
material d’aquesta campanya, amb 
tota la informació de les xifres de 
l’espoli amb extrapolacions amb 
fets diaris, adhesius, xapes, venda 
de samarretes per al finançament 
de la mateixa campanya. També 
s’ha aprofitat la presència al carrer 
per recollir signatures a favor de la 
ILP per la dació en pagament de 
les hipoteques.

La segona fase de la campa-
nya es realitzarà els mesos de se-
tembre i octubre, i constarà d’una 
sèrie d’actes públics on s’explica-
ran arguments econòmics que ens 
empobreixen com a país, i la so-
lució que es proposa i que passa 
inequívocament per fer viable la 
República Catalana.
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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

nou espai-tocador

Concert d’estiu de la Coral Merlet
IGUALADA

Cantem perquè ens agrada can-
tar, amb aquesta afirmació es 

presentava els homes i dones que 
conformen la Coral Merlet d’Igua-
lada, que divendres van oferir a 
familiars i amics el treball de tot 
el curs.

El concert que es va fer a la 
igualadina església de la Sole-
dat, començava seriós, amb un 
repertori de cançons tradicionals 
que van sonar segures i que va 
servir per trencar aquell pànic 
escènic que segurament molts 
dels cantaires encara pateixen 

en cada actuació. Un segon bloc 
de cançons es dedicaria als mu-
sicals, i aquests van sonar “de 
pel·lícula”!!!

Seguidament a uns minuts de 
descans, el temps just per canviar 
una mica la vestimenta dels “mer-
lets”, vindria un repertori potent 
format bàsicament per temes de 
gospel. Destaquem, a part, el te-
ma popular maorí “Nga iwie” que 
el grup coral va cantar a vuit veus. 
Sabem que hi ha hagut molt tre-
ball al darrera d’aquesta cançó i 
que el resultat final va valdre molt 
i molt la pena. 

Per tancar el programa del 
concert de final de curs de la Coral 
Merlet s’entonà el “Rock my soul”, 
un tema de gospel a tres veus al 
que s’hi va convidar a participar 
el públic que omplia l’església; un 
públic entregat i que, vistos els 
aplaudiments, va quedar grata-
ment satisfet del concert que se’ls 
va oferir.

Després del parèntesi d’estiu 
es reprendran els assajos, un any 
més i ja en són 16, sota la ferma 
direcció de la Mercè Gabaldón i 
l’Elena Bové.

Quim Monzó, protagonista de les tardes 
de tertúlia
VILANOVA DEL CAMÍ

El mes de juliol, una dotzena 
de persones participen en les 

tardes de tertúlia a la Biblioteca. 
Enguany, l’activitat s’ha centrat en 
cinc articles literaris. Les tertúlies, 
es fan dimarts de 2/4 de 4 a 5 i 
estan moderades per Montserrat 
Farrés Bonay. 

L’organització fa una valoració 

molt positiva i destaca la incorpo-
ració de noves persones, la qual 
cosa remarca el caràcter obert i 
participatiu d’aquest tipus de pro-
postes culturals. Aquest dimarts 
es va comentar “L’Exemple Escan-
dinau” del llibre No plantaré cap 
arbre, de Quim Monzó, un recull 
dels millors articles publicats a la 
premsa barcelonina entre 1991 i 

1993. Crítica i sarcasme rotund de-
dicat especialment a les persones 
inoperants de tota mena. 

L’última sessió serà el dimarts 
24 amb l’article “Universidad”, 
de Félix de Azúa. Per participar a 
només cal inscriure’s al taulell de 
préstec de la Biblioteca.

Maletes perdudes i Contra el vent del 
nord, els llibres més prestats 
IGUALADA

La novel·la Maletes perdudes, 
de Jordi Puntí; la pel·lícula The 

Queen; la novel·la juvenil Eclipse, 
d’Stephanie Meyer, i la saga infan-
til protagonitzada per Geronimo 
Stilton han estat els documents 
més prestats de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada, que forma part 
de l’Institut Municipal de Cultu-
ra, en el primer semestre de l’any. 
Aquest particular rànquing reflec-
teix les preferències dels usuaris de 
l’equipament. En el camp literari, 
de gener a juny també han tri-
omfat les novel·les Contra el vent 
del nord, de Daniel Glattauer; L’úl-
tim dia abans de demà, d’Eduard 
Márquez; Venganza en Sevilla, 
de Matilde Asensi, i Olor de colò-
nia, de Sílvia Alcántara. Els més 
joves continuen enganxats a la 
saga vampírica d’Stephanie Meyer 
però també a altres històries més 
màgiques, com La invención de 
Hugo Cabret, de Brian Selznick, 
de la qual Martin Scorsese n’ha 
fet l’adaptació cinematogràfica. 
I una altra saga, en aquest cas la 
del ratolí investigador Geronimo 

Stilton, ha estat la preferida entre 
els lectors més menuts, al costat 
d’altres contes com El peix irisat, 
de Marcus Pfister. 

Pel que fa al cinema i la mú-
sica, el rànquing constata la gran 
varietat de gustos i preferències 
dels usuaris. Així, a més de The 
Queen, les altres pel·lícules més 
deixades en el primer semestre 
d’any han estat La joven de la per-
la, Traffic, Billy Elliot i El día de 
mañana. I en quant a música, el 

cd més prestat ha estat Vegas, del 
veterà Frank Sinatra. 

Amb l’objectiu de conèixer les 
preferències dels usuaris s’ha po-
sat en marxa les Bibliorecomana-
cions; aquestes butlletes es troben 
penjades als taulells d’anuncis per 
tal que tothom les pugui veure i 
també s’aniran penjant a la pàgina 
web www.bibliotecaigualada.cat.
IMC. Biblioteca Central d’Igualada

Graduació a l’escola 
bressol La Cadireta

EL BRUC

El dia 13 de juliol els més grans 
dels nostres menuts, els alum-

nes de P-2, es van graduar. Des-
prés de tres cursos de treballar, 
jugar i viure un munt d’experièn-
cies divertides i enriquidores, va 
arribar el moment del comiat. Tot 
l’equip docent i les famílies vam 

assistir emocionats al petit concert 
que ens van oferir i al posterior 
lliurament d’orles.

La festa va continuar amb un 
espectacle de cançons conduït per 
la Dàmaris Gelabert, inflables i un 
bon berenar.

Equip docent La Cadireta

Llenguatge dels signes als 
Mossos d’Esquadra
IGUALADA

El dia 28 de juny es va realitzar 
un taller monogràfic de llen-

guatge de signes per als Mossos 
d’esquadra de l’ABP Anoia, orga-
nitzat per l’Oficina de Relacions 
amb la Comunitat i impartit per la 
Casa Social del Sord de Manresa i 
Comarca (CASMACS).

El monogràfic va començar 

amb una introducció de la histò-
ria de l’associació i seguidament, 
es va relatar com és la vida d’una 
persona sorda. Durant la sessió 
van sorgir possibles situacions en 
què es poden trobar els cossos de 
seguretat en una actuació amb 
persones sordes, i es van facilitar 
les eines comunicatives per donar 
la resposta adequada en cada cas.

Propostes estiuenques per al jovent

LA POBLA DE CLARAMUNT

La regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de la Pobla de 

Claramunt, a través del Cau Jove, 
ha tirat endavant, aquest mes de 
juliol, diverses propostes per al 
jovent del municipi. 

El dia 3, una dotzena de joves 
van participar al taller per apren-
dre a confeccionar arracades i bra-
çalets de fil, mentre que el dia 17 
es va fer el taller de còctels saluda-
bles, on hi van fer i degustar tres 
còctels: el Freskot (que combina 

suc de taronja amb gelat de vaini-
lla), el Dràcula (Coca-Cola amb xa-
rop de grosella) i el San Francisco 
(suc de taronja, de pinya i de prés-
sec amb una mica de grosella).

A més d’aquests tallers, el dia 
12 es va disputar, al parc de Sant 
Galderic, un campionat de bàd-
minton. 

El Cau Jove també tenia previst 
fer un campionat de futbolí i una 
sortida al parc aquàtic d’Illa Fanta-
sia, però es van anul·lar per manca 
de participants. Fins a final de mes, 
el jovent poblatà encara podrà par-
ticipar en un campionat de Play 3 
Fifa 12, i una festa guiri, que es farà 
la darrera setmana del mes.
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EIX MOTOR CATALUNYA, S.L.

Instal·lació d’una nova 
empresa al polígon dels 
Plans d’Arau
LA POBLA DE CLARAMUNT

L’empresa Baxi Calefacción instal-
larà una plataforma logística al 

polígon dels Plans d’Arau. Així ho 
va anunciar l’alcalde, Santi Broch, 
en el darrer Ple ordinari. Aquesta 
indústria pertany a un important 
grup empresarial internacional i 
és previst que la nova nau, que ja 
s’està construint, comenci a funci-
onar a final d’any.

Baxi Calefacción són fabricants 
de calderes de gas i d’altres equips 
tèrmics. La seu de l’empresa és a 
l’Hospitalet de Llobregat i té cen-
tres de producció a Castellbisbal 
i Gavà. La nova nau se situarà a 
la zona nord-est del polígon, al 
carrer de Narcís Monturiol en una 
parcel·la de 49.771 m2.

La posada en marxa d’aquesta 
nova planta s’uneix a les amplia-
cions de les empreses Mecaplast i 
MB Papeles Especiales. Són molt 
bones notícies no només per a la 
Pobla sinó també per a la comar-
ca, molt afectada per la crisi que 
estem patint i amb un alt índex 
d’atur.

En l’àmbit industrial, i també 
en aquesta darrera sessió abans de 
les vacances d’estiu, el Consistori 
poblatà va aprovar, per unanimi-
tat, tirar endavant un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí per tal de po-
tenciar el Centre d’Innovació de la 
Conca d’Òdena, ubicat al polígon 
del Pla de Rigat. 

L’Ajuntament renova el 
cotxe de la policia local

ÒDENA

La policia local d’Òdena disposa 
d’un nou vehicle per a patrullar 

pel municipi, i és que l’Ajuntament 
ha adquirit a través de la modali-
tat de rènting un Ford Kuga per 
substituir l’antic vehicle. El canvi 
suposarà una millora en segure-
tat, menys consum i un estalvi en 
manteniment ja que l’antic vehicle 
ha estat 11 anys en funcionament 
i començaven a ser molt freqüents 
les avaries.

El nou vehicle està equipat amb 
sistema de protecció intel·ligent, 
frens antibloqueig amb distribu-
ció electrònica de la força frenada, 
programa electrònic d’estabilitat 
amb control de tracció, airbags pel 
conductor i passatger davanter i 
laterals i de cortina a les places 
davanteres i de darrera L’oferta del 
model escollit incloïa equipaments 
que generalment no estan inclosos 
com el navegador GPS extraïble, 
vidres tintats i llantes. 

El Dr. Macarulla presenta el centre de 
simulació 4D Health al ‘Cafè Digital’
IGUALADA

El futur centre d’innovació per 
a la simulació en l’àmbit de la 

salut 4D Health ha centrat, aquest 
dimarts, el ‘Cafè Digital’ que TICA-
noia organitza cada dos mesos a la 
Unió Empresarial de l’Anoia (UEA). 
L’impulsor i director del projecte, 
Dr. Enric Macarulla, ha exposat les 
línies bàsiques de l’equipament i 
les oportunitats que suposarà per 
la comarca.

El 4D Health serà el primer 
centre d’aquestes característiques 
de tot l’Estat espanyol i del sud 
d’Europa i es vol projectar com 
un referent a nivell internacional. 
Té per objectius principals evitar 
els errors mèdics i augmentar la 
seguretat del pacient reforçant les 
competències dels professionals en 
un escenari gairebé real. A més, 

millorarà els processos de treball 
fent més efectiva i rendible la sa-
nitat. S’hi formaran professionals 
de totes les branques del sector i 
també hi tindrà cabuda l’empresa 
privada, que podrà testar els seus 
productes. En aquest sentit, el Dr. 
Macarulla ha qualificat l’equipa-

ment com “un centre de serveis 
que no es restringeix a l’àmbit de 
la salut, sinó que s’obre a una àm-
plia gamma d’agents de sectors 
molt diferents que poden utilitzar-
lo en funció de les seves necessi-
tats.

JSC-Anoia inicia la campanya “La teva 
salut no té preu”

Dimarts passat, les Joventuts 
Socialistes de Catalunya a 

l’Anoia (JSC-Anoia) van presentar 
la campanya “La teva salut no té 
preu”, amb la qual pretenen expli-
car i informar del perquè estan en 
contra de la nova taxa coneguda 

com a “Euro per recepta”, i com 
procedir a la insubmissió.

La presentació la van realit-
zat Alejandro Caballero, Secretari 
d’Acció Política de JSC, i Carles Cu-
erva, 1r Secretari de JSC-Anoia.

Caballero va destacar que 

“l’euro per recepta és un atac als 
drets de tots, sobretot dels més 
grans”. Afirmà que “l’objectiu de 
la campanya és explicar que les JSC 
no estem d’acord amb una política 
fiscal que posa tributs a les malal-
ties i amnistia les grans herències, 
i l’euro per recepta n’és un exem-
ple”, així com també “informar 
de com realitzar la insubmissió de 
pagament de l’euro per recepta”. 
Amb aquesta insubmissió es busca 
“fer inviable el sistema i aturar el 
repagament”.

Cuerva destacà que “és un nou 
atac cap al servei de salut públic i 
de qualitat”, i que suposa “l’enè-
sima retallada a la comarca de 
l’Anoia, començant pel pressupost 
de 2012, que situa les inversions 
de la comarca sota mínims”.

Aquest acte es repetirà a di-
versos municipis de la comarca per 
anar explicant que es pot aturar el 
repagament.
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MODASPORT
Florenci Valls, 89 - IGUALADA - TEL. 93 804 00 08

CALCES 

100% 

COTÓ

2,95€

OFERTES
VESTITS des de 29,95€

SOSTENIDORS
des de 12,50€

MOBLES DE CUINA I BANY
Antoni Gasulla

FUSTERIA EN GENERAL
Tel. 659 26 68 25 - Fax. 93 771 23 74

Ctra. Capellades-Martorell, Km. 3 (Pol. El Carol) - 08785 Vallbona d’Anoia
comercial@joanmarcsl.com - www.joanmarcsl.com

Final de curs de la Coral Santa Maria
IGUALADA

La Coral de Santa Maria d’Igua-
lada va celebrar el dissabte 7 

de juliol, la jornada de final de 
curs a Can Bordis de Jorba, que va 
reunir cantaires i familiars. S’inicià 
amb unes paraules de benvinguda 
de Marisol Caparrós, la qual oferí 
en nom de la Coral un obsequi a 
l’amfitrió Isidre Solé S. Tot seguit 
hi hagué el dinar de germanor. 
A la sobretaula i després d’unes 
paraules del president Lleonard 
del Rio, sobre el projecte del pro-
per curs 2012-13, es va imposar 
l’emblema de la Coral a la nova 
cantaire Mariona Adzet. 

La trobada continuà amb una 
audició artística que va comptar 
amb actuacions individuals per  
acabar amb la interpretació con-
junta de tres cançons “Avui” (pre-
estrena), “Il pensiero” i “El capità”. 

La festa va cloure amb el Joc 
de la Ruleta que va repartir prop 
d’un centenar de regals. Pepita 

Abril, s’endugué la cistella obsequi 
de Super Mas.

El número dels gats, que tancà la primera part de l’audició, fou un dels més cele-
brats. (Foto: Joan Talavera)

Petit incident a la piscina 
d’estiu
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest passat dilluns al matí 
va tenir lloc un incident a la 

piscina d’estiu de Montbui quan 
dos operaris que treballaven a la 
instal·lació van inhalar gasos tòxics 
fruit d’una barreja de productes, 
produïda a la sala de màquines de 
la piscina. 

Els dos treballadors de l’em-
presa Aquasos que gestiona la pis-

cina d’estiu, van ser atesos ràpi-
dament pel Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM) i traslladats fins a 
l’Hospital d’Igualada per una into-
xicació lleu. 

La piscina va reobrir portes 
amb total normalitat i unes hores 
després ja tornava a estar en fun-
cionament.

Mocions del PxC 
L’Ajuntament de Vilanova del 

Camí va aprovar una moció pre-
sentada pel grup municipal de Pla-
taforma per Catalunya que insta 
al govern a no finançar la banca 
amb fons públics. La moció va ser 
aprovada amb els vots en contra 
de CIU i PP. El regidor vilanoví de 
PxC ha declarat que “els diners del 
poble, s’han de destinar a rescatar 
les famílies que ho necessiten”

Sergi Balcells també s’ha felici-
tat de que s’hagi aprovat la moció 
presentada pel Grup Àuria en con-
tra de les retallades als disminuïts 

de la comarca i ha recalcat que 
“han posat en perill la feina de 
molta gent més que capacitada 
per poder guanyar-se un sou dig-
ne. Sempre els farem costat”.

El grup municipal de PxC a 
Igualada presentarà en el pròxim 
ple dues mocions que considera 
que són de justícia social; la pri-
mera moció insta el Govern d’Es-
panya a iniciar un procés per tal 
de suprimir el Senat. Una cambra 
que, segons ha declarat Robert 
Hernando, “és totalment inútil i 
només serveix per mantenir els di-

nosaures dels partits de la casta 
política. El Senat té un pressupost 
de 53.214.437 euros sufragats amb 
fons públics”. 

La segona moció és per ins-
tar el govern de la Generalitat a 
treure immediatament la taxa de 
l’euro per recepta. 

Aquesta moció també es pre-
sentarà als altres municipis de la 
comarca on PxC té representació: 
Calaf, Piera, Vilanova del Camí i 
Santa Margarida de Montbui.

A l’escola Artístic es grava un 
reportatge de la Chana
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Escola Artístic, Espai de Dansa, 
Música i Teatre de Vilanova del 

Camí ha estat l’escenari triat per 
una productora d’àmbit nacional 
que està gravant un reportatge 
basat en la vida i obra d’Antonia 
Santiago, La Chana, una de les 
artistes més grans que ha donat 
el flamenc. La Chana va compar-
tir una masterclass amb l’alumnat 
del centre, el passat dissabte, 7 de 
juliol.

Des de l’escola s’han mostrat 
molt orgullosos i satisfets pel fet 

de rebre aquesta visita i també per 
participar, d’aquesta manera, en el 

reportatge que està preparant una 
productora vinculada a TVE.

Concentració de CCOO en 
protesta per les retallades

IGUALADA

Divendres passat, al Museu 
Comarcal de l’Anoia es va cele-

brar una assemblea de delegats de 
CCOO de la comarca en la qual, 
entre altres temes, es va informar 
de les últimes retallades aprovades 
pel Consell de Ministres.

En acabar l’assemblea els de-
legats es van dirigit a la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada, on es-
taven concentrats treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament en 
protesta per les retallades que es-
tan patint els empleats públics. 

A Atrezzo, dansa en 
anglès i exàmens oficials
La semana de l’1 al 7 de juliol 

l’escola de dansa Atrezzo i l’es-
cola de dansa Vincles de Mataró 
van organitzar unes colònies de 
dansa i anglès a l’antic balneari de 
Rocallaura. Durant una setmana 
es van realitzar classes de dansa 
clàssica, dansa jazz, dansa contem-
porània, hip hop i teatre musical 
en anglès, així com tallers i jocs. 
El treball fet durant la setmana el 
van poder mostrar als pares el dia 
de recollida.

Dies abans, al maig, algunes 
alumnes de dansa clàssica d’Atrez-
zo dansa i arts escèniques, es van 
examinar dels exàmens oficials de 
la Royal Academy of Dance (RAD); 
les notes oficials van sortir el pas-

sat 5 de juliol i van demostrar l’al-
ta preparació d’aquestes alumnes 
ja que totes van treure la qualifi-
cació màxima. 

Sopar del Ferroviari abans de vacances
IGUALADA

Dissabte passat, i amb un ple ja 
acostumat, es va celebrar l’úl-

tim Sopar del Ferroviari, amb un 
ambient festiu com mai. 

No sabem si va ser per l’aigua 
de la casa Torras, que va portar en 
Jordi Ortega, o que tots teníem 
ganes de fer gresca, potser tot va 
ajudar a que el sopar fos d’allò 

més divertit. Hi van assistir tant 
en  Jordi, com a president actual, 
com en Francesc Farrés, president 
sortint que va obsequiar a tots 
amb un petit present llaminer. I no 
volem passar per alt els detallets 
culinaris que ens oferí la Maria 
Clapera.

Ens desitjàrem bon estiu i bo-
nes vacances, esperant després de 
l’estiu, reeprendre les activitats.

Amics del Tren d’Igualada
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PROMOCIÓ BLANQUEJAMENT - 10% DE DESCOMPTE
SOMRIU QUE ARRIBA L’ESTIU!!!Original forma 

de protestar 
que han tingut 
els funcionaris 
de l’Ajuntament 
d’Òdena

El PP demana que es 
refacin les voreres del 
carrer Bedorc

IGUALADA

En el transcurs de la comissió 
informativa d’Entorn i terri-

tori de l’Ajuntament d’Igualada, 
el Partit Popular va demanar al 
govern municipal que s’arrangin 
les voreres del carrer Bedorc, vial 
situat a la zona nord de la ciutat.

Joan Agramunt, afirma que 
“una vegada els veïns ens han fet 
arribar les queixes del mal estat 
d’aquestes voreres, hem comentat 
al govern municipal la possibili-
tat de buscar una solució de més 
durabilitat, com podria ser la col-
locació d’asfalt”.

Bona festa i participació 
al carrer de la Guixera 

ÒDENA

El cap de setmana passat, els 
veïns del carrer de la Guixera 

han celebrat la 21a edició de la 
festa del carrer. Durant dos dies, 
i al mateix carrer, l’associació de 
veïns, amb la col·laboració de 
l’ajuntament, van realitzar diverses 
activitats. Dissabte, la programació 
va comptar amb un sopar popular 

i un ball amb el grup “Santané”. 
Diumenge va seguir la festa. Al 

migdia, van poder participar del 
vermut i a la tarda van gaudir de 
les tradicionals havaneres a càrrec 
del grup “L’Espingari”, amenitza-
des a la mitja part amb un bon 
rom cremat, i a l’acabar amb una 
xocolatada.

De vacances després del 3d7 amb 
l’agulla 
CARME

Els Moixiganguers d’Igualada 
protagonitzaren una lluïda actu-

ació en el marc de la Festa Major 
de Carme. Els morats es tornaren a 
apuntar com a castell més destacat 
el 3d7 amb l’agulla, després de molt 
temps sense intentar-lo.

Després dels pilars de salutació 
els Moixiganguers optaren en pri-
mera ronda pel 5d7; la  construc-
ció no revestí excessives dificultats, 
i després de la doble coronació era 
descarregada amb rapidesa.

A la segona ronda fou el torn 
del 4d7 amb l’agulla, que com ve 
essent habitual, mostrà una gran 
fortalesa, i també fou descarregat 
amb solvència. I per tancar plaça, 
els morats optaren per un castell 
inèdit aquesta temporada, el tres 
de set amb l’agulla, del qual acon-
seguiren tancar la pinya a la pri-
mera, tot i la dificultat per muntar 
el peu, degut a la manca d’espai. 

La construcció pujà prou segura 
i acompassada, i es va descarre-
gar de manera solvent, davant els 
aplaudiments del públic.

Els assajos tornaran el dia 10 
d’agost a Castellolí, tota vegada 

que enguany hi ha una actuació 
prevista a Capellades, el dia 15 
d’agost, en el marc de la Festa Ma-
jor. El dia 26 s’exhibiran a la Festa 
Major a Igualada.

Igualada fou present a l’Aplec del Pi de 
les Tres Branques
Diumenge passat, el pla de 

Campllong (Castellar del Riu, 
Berguedà) va acollir el tradicio-
nal aplec nacionalista. Igualada 
hi fou present amb una comiti-
va organitzada per l’Associació 
Juvenil El Garbell, el Casal Inde-
pendentista La Teixidora i Òmni-
um Cultural - Anoia.

El Pi de les Tres Branques és 
un símbol de la unitat dels Països 
Catalans i s’hi celebren diades 
catalanistes des de l’any 1904.

L’aplec d’enguany comen-
çà amb l’arribada de la Mar-
xa de l’Assemblea Nacional de 
Catalunya i la cercavila “Al bes 
de l’alba”. Seguidament es féu 

lectura del poema Lo Pi de les 
Tres Branques de Jacint Verda-
guer.

En els torns dels parlaments 
hi intervingueren Jaume Fàbre-
ga, historiador; Carme Forcadell, 
presidenta de l’Assemblea Naci-
onal de Catalunya, i Toni Sance-
loni d’Endavant Mallorca. La re-
cent nascuda colla castellera de 
Berga féu un seguit de castells al 
peu del Pi. Finalment, al Pi Jove 
s’hi féu l’acte polític de la nova 
organització juvenil Arran. 
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ELS PETITS ANUNCIS

Per incloure el teu anunci en aquesta secció, 
cal que t’adrecis al Passatge de la Tossa, 8 - 3r d’Igualada.

* OPORTUNITAT!!! PIS ZONA ALTA d’Igualada. 4 habitacions, ascensor, 
calefacció, tot exterior. Telèfon 669 825 928.

* ES LLOGA 1r PIS. Moblat, 2 habitacions, sala, menjador, galeria envidri-
ada, calefacció gas i comptadors d’alta. Únic pis a la fi nca. Cèntric. Preu: 
340 euros/mes. Telèfon 628 775 166.

* TREBALLA com a Tècnic Professional en Tanatopràxia-Tanatoestètica 
i Operari Funerari. Pràctiques en tanatoris i gestió de feina. Telèfon 977 
27 32 57.

* ES VEN COMANCHE “CHEROKEE”. Molt fàcil i ràpida de muntar. Preu: 
800 euros. Telèfons 93 803 31 30 - 659 012 094.

* ES LLOGA PIS al carrer Santa Caterina d’Igualada. 1 habitació, moblat. 
Preu: 300 euros/mes. Telèfon 607 830 006.

* ES VEN PLAÇA DE PÀRQUING. Molt econòmica. C/ Veciana, 6. Telèfons 
667 701 344 - 93 803 74 30.

* NETEJA D’ESCALES a Igualada. Informi’s. Tel. 610 906 733.

* RENTEM NÒRDICS, EDREDONS, MANTES... Rentem amb aigua i indi-
vidualment. Estem al c/ França, 14, al Polígon de les Comes d’Igualada (al 
costat de Buff). Bugaderia Soler. Tel. 696.07.06.08.

* S’ofereix ECONOMISTA per portar comptabilitats d’empreses i d’au-
tònoms. Declaracions de renda 2011. Gestió de tots els impostos (IVA-
IRPF-Impost de Societats…). Realització de comptes anuals i d’informes 
econòmics-fi nancers. Tancaments anuals. Atenció personalitzada. Telèfon 
628 424 079.

*  ES LLOGA TRASTER GRAN. C/ Ferran d’Antequera. Preu: 115 euros/
mes. Telèfon 664 016 385. 

* ES LLOGA PIS a la Rambla Sant Ferran d’Igualada. 2 habitacions, mo-
blat. Preu: 350 euros/mes. Telèfon 607 830 006.

*  T’AGRADA BALLAR? Volem homes i dones per fer classes i ball, els 
divendres al vespre, per només 20 euros. Podràs gaudir d’un bon ambient 
i una estupenda sala. Telèfon 629 579 410 (Josep). 

*  BUSQUEM MÚSICS de la comarca per crear una nova iniciativa d’am-
bient de ball. Telèfon 629 579 410 (Josep). 

* GRAN OFERTA DE SAL!!! Tipus Pastilla Berisal de Navarra - Tipus Sal-
dosa Navarra. També Tipus Ametlla de Torremar i Tipus Regina Ametlla 
99% rica en sodi. 6’40 euros/sac de 25 kg, IVA inclòs. Transport gratuït. 
En el preu s’inclou la comprovació de l’aigua. Especialistes en tractaments 
i manteniments de comunitats de bombes d’aigua. Telèfon 608 949 966 
(Joan).

* ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries en el seu ASCENSOR o MUN-
TACÀRREGUES? Preus elevats o mal servei de manteniment? Truqui’ns 
i consulti les nostres ofertes per a comunitats, empreses i particulars. 
Reparem i conservem tot tipus i qualsevol marca d’ascensors i munta-
càrregues. Sol·liciti pressupost i estalviï fi ns a un 50% del que paga en 
l’actualitat. Empresa amb delegacions a tot Catalunya. Tel. 630076279.

* S’OFEREIX TRANSPORTISTA AUTÒNOM amb targeta nacional, seriós i 
responsable, per a transport amb furgoneta pròpia. Per a treballs en em-
preses i particulars, inclosos els caps de setmana. Tel. 696 94 32 12 / 
696 94 32 13.

El PSC considera “poc prioritari” que 
CiU gasti 60.000 euros a Cal Font
IGUALADA

El grup municipal del PSC a 
l’Ajuntament d’Igualada ha 

tornat a posar damunt de la taula 
el qüestionament de la necessi-
tat de les obres de la plaça de Cal 
Font, amb les quals el govern de 
CiU-ERC d’Igualada gastarà 60.000 
per aplanar la plaça i instal·lar-hi 
jocs infantils.

El portaveu socialista, Jordi 
Riba, ha explicat que “en un mo-
ment de retallades importants i en 
el qual l’alcalde Marc Castells cita 
en tot moment la paraula auste-
ritat, no trobem lògic fer aquesta 
inversió per desfer una plaça que 
funcionava i fer-hi una cosa nova. 
És una acció que no trobem ni pri-
oritària ni urgent”. Riba considera 
que a la ciutat hi ha altres actua-
cions més urgents com la millora 
d’altres carrers o la supressió de 
barreres arquitectòniques, on es 
podria fer aquest tipus d’inversió.

Riba ha recordat a l’alcalde 
que el centre d’Igualada ja té jocs 
infantils en diversos punts com el 
parc de l’Enxub, la plaça dels an-
tics Maristes o el parc de l’Estació 
Vella. El portaveu socialista ha re-

cordat a Castells que “la part de la 
plaça que vol modificar serveix ara 
perquè molts nens i joves hi vagin 
amb bicicleta o hi juguin a pilota”.

El projecte original 
de la plaça preveia 
posar els jocs infantils 
al solar del costat del 
Mercantil

D’altra banda, el PSC, ha expli-
cat que el projecte original de la 
plaça ja preveia la instal·lació de 
jocs infantils al solar del costat del 
Cercle Mercantil i així ho va dei-
xar definit l’arquitecte per fer-ho 

possible quan s’hi desenvolupés la 
seva reforma. Per tant, el grup so-
cialista trobaria “més adequat ser 
fidels al projecte inicial i esperar 
a poder instal·lar un parc infantil 
quan s’arrangi el solar i estalviar-
se aquests 60.000 euros”.

La mesura d’instal·lar un parc 
infantil a Cal Font comportarà que 
la plaça canviï la seva estètica, ja 
que desapareixeran els traus que 
hi ha: “aquestes elements de la 
plaça formen part del caràcter 
tèxtil que l’arquitecte li va voler 
donar, simulant uns traus fets per 
les tisores en un teixit. Estem par-
lant d’una plaça escultòrica en el 
seu conjunt que creiem que cal 
conservar tal i com està perquè té 
un sentit i un punt diferencial de 
la resta de places de la ciutat”, ha 
afirmat Jordi Riba. 

El PSC ha recordat que des del 
primer moment ha posat en qües-
tió la idoneïtat d’aquesta refor-
ma i que ja va demanar al govern 
que reconsiderés l’obra en diverses 
ocasions i també al ple municipal, 
una obra que subvenciona en un 
50% la Generalitat a través del 
PUOSC.

Cal prendre mesures preventives per 
evitar la proliferació del mosquit tigre 
IGUALADA

Des del departament de Sanitat 
i Salut Pública de l’Ajuntament 

d’Igualada es vol transmetre a la 
ciutadania un seguit de recomana-
cions per evitar la proliferació del 
mosquit tigre ja que, malgrat no 
haver detectat una especial inci-
dència d’aquest insecte a la ciutat 
en els darrers mesos, cal actuar 
preventivament per tal d’evitar-la. 

La gran majoria de focus del 
mosquit tigre es troben en les 
propietats privades, especialment 
aquelles que tenen patis, terrasses, 
jardins i horts. Aquest mosquit es 
pot desenvolupar en qualsevol re-
cipient de petites dimensions que 
contingui aigua durant un mínim 
de set dies. 

Algunes recomanacions per 
combatre el mosquit tigre de 
manera efectiva evitant així, la 
seva presència i les conseqüènci-
es derivades per la nostre salut 
passen per buidar regularment 
qualsevol recipient de l’exterior 
que pugui acumular aigua com 
ara gerros, plats sota els testos, 
galledes o piscines de plàstic, evi-
tar les acumulacions d’aigua en 
zones de drenatge o canals, bui-
dar dos cops per setmana o ta-
par amb tela mosquitera espessa 
els safareigs i les basses petites, 
evitar els forats i les depressions 
del terra on es pugui acumular 
aigua i tapar els forats dels troncs 
dels arbres omplint-los de sorra, 
eliminar l’aigua de recipients on 

es troben larves de mosquit i no 
tenir objectes de plàstic a l’ai-
re lliure, com ara joguines, sense 
controlar. 

El període d’activitat del mos-
quit tigre a Catalunya comprèn, 
Aproximadament, des del mes de 
maig fins el mes de novembre. 
La millor eina per fer front a la 
proliferació d’aquesta plaga, és 
evitar que els propis ciutadans 
facilitin la cria dels insectes de 
manera involuntària, i per això 
cal que tothom conegui què pot 
fer perquè això no succeeixi.

A/C Daikin 3.000 
per 35,94€ mes
Consultar condicions a la nostra oficina
Finançament supeditat a estudi i aprovació de l’en-
titat financera que treballem

Instal.lador autoritzat

Masip
instal.lacions

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

XV Concurs de pintura 
ràpida a La Llacuna 
i IX Concurs infantil

Dissabte 21 i diumenge 22 de juliol 
Inscripcions: a les 9 del matí a l’Ajuntament 
El diumenge a les 6 de la tarda, a la Plaça Major, es farà el 

repartiment de regals als guanyadors
Organitza la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de La 

Llacuna

Taller de xocolata i 
concurs de dibuix a BC80 
Marc Elvira

IGUALADA

Diumenge passat, amb motiu 
de les Festes del Barri de 

Santa Caterina d’Igualada, l’em-
presa BC80 Marc Elvira va orga-
nitzar un taller on van aprendre 
a fer una piruleta de xocolata, i 
el concurs “dibuixa la cuina o el 
bany dels teus somnis”, on els 
nens van expressar com els agra-
daria que fos aquest espai de la 
casa. 

Van ser una cinquantena de 
nens i no tan nens que van anar 
passant per l’aparador de cuines 
Biforis i banys que té Marc Elvira a 
Igualada, al carrer del Carme, 21, 
durant les dues hores que va durar 
el taller, per acabar amb l’entrega 
de tres premis als millors dibuixos, 
gentilesa de l’empresa igualadina 
de complements per a nens tres-
xics, i duta a terme pel director 
comercial a Catalunya de Biforis.

Nombrosos vehicles en 
la benedicció de Sant 
Cristòfol

CALAF

Els calafins van celebrar, la fes-
ta de Sant Cristòfol, patró dels 

conductors, i per aquest motiu dis-
sabte a la tarda es va formar una 
llarga fila de vehicles per tal de ser 
beneïts. En aquesta ocasió a càrrec 

de Mn. Carles Riera, dels Prats de 
Rei; a les 8, tenia lloc la missa en 
honor al Sant. 

L’endemà diumenge el passeig 
de Santa Calamanda va acollir un 
concorregut ball, a càrrec de Josep 
Maria Avinyó. 
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Detinguts dos falsos revisors de gas per 
robar en un domicili 
LA LLACUNA

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

van detenir dos falsos revisors del 
gas, que presumptament havien 
robat 7.000 euros en el domicili 
d’un home d’edat avançada a la 
Llacuna.

El fill de la víctima es va alertar 
quan va veure que en els últims 
mesos el seu pare havia tret molts 
diners del compte bancari, per la 

qual cosa va decidir instal·lar una 
càmera de videovigilància al domi-
cili del pare. La càmera va gravar 
unes imatges en les quals es veia 
clarament com dos homes, supo-
sats revisors del gas, accedien al 
lloc on el seu pare tenia els diners 
guardats. Dies després, al mateix 
poble, el fill va veure com els dos 
homes de la gravació sortien d’un 
vehicle i es posaven la mateixa 
roba de treball. Es va iniciar una 

investigació que va permetre iden-
tificar els dos presumptes autors 
dels fets.

El dia 5 de juliol els Mossos 
van detenir a Igualada Gonzalo 
MO, de 27 anys, de nacionalitat 
espanyola i veí de Piera. El segon 
dels implicats, Faustino MA, de 27 
anys, de nacionalitat espanyola i 
veí de l’Hospitalet de Llobregat, va 
ser detingut a Cornellà.

Detenen dos joves per 
robar amb intimidació
IGUALADA

Els fets van ocórrer la nit del 
8 de juliol al Parc de l’Estació 

Vella d’Igualada; tres joves es van 
apropar a la víctima demanant-li 
el telèfon mòbil per fer una truca-
da, ell va accedir i quan aquests ja 
tenien el telèfon el van empentar i 
intimidar marxant corrents. Arran 
dels fets i la denúncia interposada 

es va iniciar una investigació per 
identificar els presumptes autors.

Dels tres, un d’ells és menor 
d’edat. El dia 11 de juliol es van 
detenir a Igualada David PP de 18 
anys, nacionalitat espanyola, amb 
un antecedent policial i veí d’Igua-
lada, i Antonio LG de 20 anys, na-
cionalitat espanyola, amb un ante-
cedent policial i veí de Terrassa. 

Endesa inverteix 53.000 
euros a l’Anoia i el Bages
Des de principis d’any, Endesa 

ha invertit un total de 52.800 
euros en la instal·lació de dispositius 
electrònics a sis centres de transfor-
mació per controlar a distància, a 
través de telecomandaments, diver-
ses línies elèctriques de les comar-
ques de l’Anoia i el Bages. 

La mesura consisteix a col·locar 
a la xarxa els mòduls electrònics 

necessaris i un sistema de comu-
nicacions que permet accionar des 
del Centre de Control de la Com-
panyia a Barcelona, de manera re-
mota, els dispositius de maniobra. 
Aquesta propietat evita la neces-
sitat de desplaçar equips sobre el 
terreny en cas d’incidències.

Nombrosa participació en la xerrada 
“Invertir en temps d’incertesa”
IGUALADA

GC Junyent Prat Corredoria 
d’Assegurances i Grup Carles 

van celebrar el dijous 12 de juliol, 
a l’Auditori del Museu de la Pell 
d’Igualada i comarcal de l’Anoia, 
la conferència Invertir en temps 
d’incertesa.

La ponència va anar a càrrec de 
Guillem Junyent Argimon, director 
de l’agència de valors Q-RENTA 
A.V., el qual va fer un exposició 
interessantíssima de la situació ac-
tual de l’economia espanyola, a 
partir d’uns fets encadenats en la 
història dels darrers anys fins als 
més recents. 

El conferenciant va concloure 
l’acte explicant l’estratègia de Q-
RENTA Agència de Valors davant 

els diversos escenaris cap on la si-
tuació econòmica i política podria 
derivar, en l’euro o fora de l’euro, 
raonant totes les alternatives pro-

posades i, després d’un animat col-
loqui, es va tancar la sessió amb 
un agraïment per part dels orga-
nitzadors.

El XIII Sopar Romà va 
reunir unes 100 persones 

ELS PRATS DE REI

Un centenar de persones van 
gaudir, dissabte, del XIII Sopar 

Romà dels Prats de Rei. Una nova 
edició d’aquesta festa organitzada 
per l’Agrupació Cultural Recreativa 
Sigarra, que va fer degustar diver-
ses receptes romanes als comen-
sals en un escenari únic: la plaça 
Major, ornamentada i ambientada 
especialment per a l’ocasió amb 
columnes, teles i torxes. 

De primer es va oferir un ape-
ritiu complet amb musclos amb 

porros i sajolida, ous durs farcits, 
tastets de formatge i el clàssic “ga-
rum” amb torradetes. El primer 
plat era un original puré de llenti-
es i castanyes amb mandonguilles, 
mentre que per segon plat es van 
poder tastar uns deliciosos talls 
d’emperador amb salsa. Per pos-
tres, pastisset romà farcit de mató 
i melmelada, acabat amb fruits 
secs i raïm. Tot plegat, menges que 
compten amb més de dos mil anys 
d’antiguitat.

Divertida sessió de Let’s Dance amb 
bany nocturn
VILANOVA DEL CAMÍ

Com cada estiu, un bon nombre 
de persones es van aplegar a 

la piscina de Can Titó per gaudir 
del bon ritme i d’una capbussada 
nocturna organitzada des del ser-
vei d’Esports. La sessió, ja clàssica, 
de Let’s Dance, seguida d’un bany 
a la piscina, es va fer la setmana 
passada, a la nit. 

L’activitat va aplegar una vui-
tantena de persones, a les quals el 
monitor David Obiols va fer suar 
al ritme de la millor música dels 

80 i èxits actuals. La classe va te-
nir un final sorprenent, amb la in-
terpretació en directe de l’èxit de 
la cantant anglesa Adele i el seu 
Someone Like You. La veu en di-

recte de la jove Alba Pérez Jorba, 
col·laboradora aquest any de les 
activitats de l’Esportiguay va ator-
gar un toc d’elegància a la sessió 
d’estiraments. 
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Concert 
10è aniversari 
Capella de Música 
de la Tossa
CAPELLADES

Dissabte vinent, dia 21 de juliol, a 
les 8 del vespre, l’auditori Paper 

de Música de Capellades acollirà el 
concert que, sota el títol “10 anys 
compartint 10 segles de música”, 
commemorarà el 10è aniversari de 
Capella de Música de la Tossa.

Fillol festeja el 
seu patró
FILLOL

Una altra vegada ens trobem a 
les portes de Sant Jaume i, com 

cada any, els veïns i amics de Fillol 
ens trobarem per compartir l’euca-
ristia, que es farà el diumenge dia 
22, a 2/4 de 12 del migdia.

Sortint de missa s’oferirà un 
petit refrigeri al local social de les 
antigues escoles. Tothom hi està 
convidat!

Patitrobada a 
l’Ateneu
IGUALADA

Aquest dissabte i de la mà de 
l’Associació Cultural El Pati, es 

farà de les 10 del matí a les 8 del 
vespre, una nova jornada de jocs 
amb la Patitrobada que mensual-
ment s’instal·la al vestíbul de l’Ate-
neu Igualadí. Jocs abstractes, d’es-
tratègia, d’administració de recur-
sos, de cartes especials, de carreres, 
de deducció, jocs per a riure... Per 
jugar plegats grans, petits, solters, 
casats, avis, pares, fills, tiets ...

Trobada de 
grups de consum 
ecològic
LA LLACUNA

El dissabte 21 de juliol, a les 6 de 
la tarda, està prevista una troba-

da de grups de consum de produc-
tes ecològics i de proximitat a la Lla-
cuna. L’objectiu d’aquest encontre 
és compartir experiències de bones 
pràctiques i establir contactes entre 
persones que valoren una alimenta-
ció basada en productes ecològics i 
de productors propers. 

En acabar, a les 8 de la tarda, 
es farà una ballada de danses d’ar-
reu del món, a la plaça Major de la 
Llacuna. Tothom qui vulgui hi pot 
participar.

Obertes les 
sol·licituds pels 
hereus 
CASTELLOLÍ

Les sol·licituds per ser l’hereu i 
la pubilla que representaran 

Castellolí la propera temporada 
estaran obertes fins el divendres 27 
d’agost.

Per ser hereu o pubilla de 
Castellolí, cal presentar-ne la sol-
licitud a l’Ajuntament (bé per es-
crit a les oficines, mitjançant correu 
electrònic a castelloli@diba.cat, o 
fins i tot trucant al telèfon 93 808 
40 00). Els requisits, són ben sim-
ples i amplis: Estar empadronat/da 
a Castellolí i haver nascut entre el 
2005 i el 2008.

Concerts de l’Anòlia 
a La Sala
IGUALADA

El festival Anòlia Estrella Damm 
deixa enrere els concerts al car-

rer i enceta el programa als jardins 
de La Sala; són tres dies 26, 27 i 28 
de juliol, on hi actuaran formaci-
ons capdavanteres del panorama 
musical català.

Així dijous vinent els grups 
convidats seran Acousters, Terra-
tombats i Txarango; l’endemà di-
vendres Nyandú, La Iaia i Mishima 
i, el dissabte i per tancar el festival 
actuaran els Love of Lesbian. Les 
entrades per dijous i divendres te-
nen un preu de 5 euros i el concert 
de Love of Lesbian costa 21 eu-
ros el dia de concert i 18 euros en 
compra anticipada. Es pot adquirir, 

però, un únic abonament per als 
tres dies de concerts per 23 euros. 

Els Acousters va estar grup se-
mifinalista del Sona 9 edició 2011 
i presenten un repertori de música 
pop-rock; els Terratombats, grup 
integrat per músics anoiencs, van 
ser premiats pel seu millor directe 
folk i noves músiques a l’Ender-
rock 2012, i els Txarango desgra-
naran els seus temes de fusió-mes-
tissatge.

Els concerts començaran a les 
11 de la nit.

Les entrades es poden aconse-
guir a www.ticketea.com, a Posa’l 
disc (Pl. del Rei, 1), al Punt d’Infor-
mació Municipal (c/ Garcia Fossas, 
2) i a Events (c/ Tarragona, 31). 

Mercat La Magdalena
COPONS

L’entitat coponenca L’Abellerol, 
organitza per diumenge vinent 

dia 22 de juliol, la primera edi-
ció del mercat La Magdalena, que 
s’instal·larà a la plaça de l’Esglé-
sia de Copons. Una activitat de 
caràcter matinal en la que s’hi 
podrà trobar parades d’eco-arte-
sania a partir de les 9 del matí i 
fins a primera hora de la tarda. Hi 
haurà l’actuació dels Bastoners de 
Copons, així com la inauguració 

de l’exposició “La Magdalena” de 
Gaspar Rica; serà a partir de les 11 
del matí a la Sala polivalent, i es 
podrà visitar fins el dia 25.

A la 1, a l’Església, concert vo-
cal amb Yaiza Rodríguez.

Els mateixos dies de l’exposi-
ció es podrà participar a l’activitat 
Construïm el Drac Blanc de Copons, 
un taller de modelat de paper que 
impartirà l’artista Gaspar Rica, per 
a grans i petits. Serà a partir de les 
6 de la tarda i fins les 8.

Exhibició artística d’un 
pintor suspès d’un globus 
captiu
ÒDENA

El parc de La Font d’Òdena serà 
l’escenari de les acrobàcies de 

l’artista Markus que, suspès des 
de 30 metres d’alçada, pintarà un 
quadre penjat a l’exterior d’un glo-
bus captiu. A les 10 del vespre del 
dissabte 21 de juliol, les persones 

assistents a l’actuació podran gau-
dir d’aquest espectacle anomenat 
“Art extrem”, una performance 
que combina la producció artística 
amb l’esport d’aventura, ja que 
porta a l’extrem les capacitats físi-
ques i expressives del pintor.

Sant Jaume de 
Sesoliveres, de festa
IGUALADA

Aquest cap de setmana, dies 20, 
21 i 22 la comunitat de veïns 

de la urbanització de Sant Jaume 
de Sesoliveres celebrarà la vint-i-
sisena festa patronal.

Com cada any els veïns del bar-
ri de St. Jaume d’Igualada realitzen 
un seguit d’actes per celebrar la 
seva festa major; així el programa 
d’enguany inclou, demà divendres 
a partir de 2/4 d’11 de la nituna 
cantata d’havaneres a càrrec del 

duet La bella Lola amb l’inevitable 
rom cremat; el dissabte l’activitat 
comença a partir de 2/4 de 6 de la 
tarda amb una festa infantil amb 
diverses atraccions i més tard sopar 
de veïns i ball amb el grup Crystal, 
el diumenge al matí per cloure els 
festeigs es farà missa en honor a 
Sant Jaume a l’ermita amb poste-
rior vermut popular. La celebració 
litúrgica començarà a 2/4 de 2 de 
la tarda.

50è aniversari de la 
primera promoció del 
“Colegio Libre Adoptado”
IGUALADA

La primera promoció d’alumnes 
del “Colegio Libre Adopta-

do”, centre públic d’ensenyament 
secundari a Igualada, va convocar 
l’estiu passat una trobada prepa-
ratòria dels actes de tan magne 
esdeveniment. La premsa local ja 
es va fer ressò en el seu moment 
d’aquesta reunió de germanor, en 
la qual es va formar la comissió 
organitzadora.

Arribada la data de celebració, 
els professors i alumnes que cons-
tituïm aquesta comissió us fem sa-
ber, amb molta il·lusió, que el dia 
16 de setembre tindrà lloc la dia-
da commemorativa d’aquest fet. 
Voldríem que tots els exalumnes 
de la promoció 1962-63 que vam 
començar ja l’any passat a moure 
els fils per preparar els actes s’hi 

sentissin convidats, així com també 
els que no hi van poder assistir. Hi 
sou convidats de cor.

Oportunament anunciarem el 
programa d’actes, que se celebra-
ran en el mateix lloc on es va ubi-
car el “Colegio Libre Adoptado”, 
l’edifici Garcia Fossas, a l’avinguda 
Balmes (Escola Àuria). Us hi espe-
rem a tots!

Per a suggeriments i informa-
ció us podeu adreçar a: Adela Gra-
dos (tel 938040833) i Maria Dolors 
Pujabet (tel 938033525).

Festa d’estiu pel 10è 
aniversari Club Aidar
IGUALADA

Per dijous de la setmana vinent, 
dia 26 de juliol, des l’Associació 

per a la Rehabilitació de persones 
amb malaltia mental de l’Anoia 
ARMPA i Club Social Aidar, es con-
vida tothom a participar dels actes 
que han programat per tal de cele-
brar la festa del desè aniversari.

A partir de 2/4 de 9 del ves-
pre, s’aniran rebent els convidats 

que assistiran al sopar i a les 10 
de la nit començaran les actua-
cions (monòlegs i actuacions de 
membres del Club Aidar). La festa 
d’estiu es tancarà amb un ball que 
començarà a sonar a partir de 2/4 
d’11 de la nit.

Recordem que tota la celebra-
ció es farà a la plaça d’Alcàntara 
del barri de Montserrat.

Cants del Sud i del Nord, 
“A l’estiu, música en viu” 
PIERA

Segueix el XVI cicle de concerts 
“A l’estiu, música en viu”, que 

durant els quatre divendres de 
juliol ofereix concerts de qualitat 
en un marc acollidor, com és el de 
la plaça del Peix de Piera. 

La proposta per a demà diven-
dres dia 20, a partir de les 10 de 
la nit, arriba de la mà de Cants 

del Sud i del Nord, amb Arianna 
Savall, cantant i arpa gòtica triple 
i arpa italiana, acompanyada de 
Petter Udland Johansen, cantant i 
intèrpret de violí Hardanger i man-
dolina, i Julia Koch, dansa

El cicle es clourà el divendres 
27 de juliol amb un Viatge al quart 
pi, amb les VO Quartet.

Properes activitats al 
Casal La Teixidora
IGUALADA

Durant el mes de juliol, el casal 
La Teixidora acollirà un nou 

taller de botifarra (diumenge 22 
de juliol a les 6 de la tarda) i el pas-
si dels documentals ‘Silenci aquí es 
tortura’ (diumenge 22 de juliol) i 
‘Barcelona tematic park’ (diumen-
ge 29 de juliol), ambdós a les 8 del 
vespre. A finals del mes de juliol, 

també tindrà lloc al mateix casal la 
presentació del llibre ‘Terra lliure, 
punt i final’, el divendres 27 de 
juliol a les 8 del vespre.

El casal també està preparant 
activament la seva participació 
a la Coll@nada i la Festa Major 
d’enguany, a més d’organitzar una 
Marxa de Torxes a la ciutat per al 
proper 10 de setembre.

Acaptes de sang a la 
comarca
El Banc de Sang i Teixits de la 

Generalitat de Catalunya des-
plaçarà a la comarca, diversos efec-
tius mòbils per tal de poder aten-
dre els donants; així seran demà 
divendres al Casal de Tous, de les 
6 a les 9 del vespre; l’endemà dis-
sabte s’instal·laran a l’Espai d’Enti-
tats de Piera i al Consultori mèdic 
de Vilanova del Camí, en ambdós 
casos s’atendrà totes aquelles per-
sones que vulguin fer donació de 
sang de les 9 del matí a les 2 del 

migdia. Recordar a tothom que 
per fer la donació de sang no cal 
estar en dejú, cal ser major de 18 
anys i pesar més de 50 quilos.

Des del Banc de Sang i Teixits 
alerten que calen més de 1.000 
donacions de sang al dia per tal 
de garantir que tots tinguem sang 
quan ho necessitem (intervencions 
quirúrgiques, tractaments oncò-
logics, trasplantaments, accidents 
greus...)

Més informació al 902 111 444.

www.superkit.cat - Tel. 93 805 30 49

Tallem 
tot tipus 
de fustes 
a mida
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Activitats a l’Observatori de Pujalt per 
la 2a quinzena de juliol
PUJALT

Fins dissabte 21 es pot visitar 
l’Exposició Gradua’t en Energia. 

Exposició que pretén fer conèi-
xer millor les Energies renovables 
i entendre el significat d’ Eficiència 
energètica, a més de donar infor-
mació de com estalviar energia, 
conèixer les polítiques i normatives 
per aconseguir un ús sostenible de 
l’energia i comprendre els objec-
tius de la Nova Cultura Energètica. 
La mostra és oberta avui i demà 
de 10h a 14h i dissabte 21 de juli-
ol a partir de les 19h de la tarda. 
L’entrada és gratuïta. 

Dissabte 21 de juliol: A par-
tir de les 22:00h “Observació as-
tronòmica de cel profund” amb 
les agrupacions astronòmiques de 
Barcelona i de l’Anoia. L’Observa-
ció és oberta a tothom i té un preu 
de 4 euros per persona. 

Dimarts 24 de juliol: “Sopar 
sota les estrelles” a l’Observatori 

de Pujalt. A partir de les 21:30h es 
portarà a terme un sopar que ens 
facilitarà el restaurant de l’Astor 
“La Figuera” el qual s’anirà inter-
calant amb algunes observacions 
a través del telescopi de la Lluna, 
Saturn i altres i també a ull nu de 
les constel·lacions. Preu total 19 
euros; el menú consta del següent 
assortiment de plats freds: Paté de 
la Figuera amb torradetes i man-
tega. Farcellets de verduretes de 
l’hort.  Mossets de pa amb tomà-
quet i truites fetes a la Figuera. 
Xapates amb llonganissa. Pa de 
nous amb pernil. Xarrup de crema 
de tomàquet i iogurt, i per pos-
tres macedònia de meló i síndria al 
moscatell. Inclou: Vi, aigües mine-
rals i cafè. 

Divendres 27 de juliol: Visita 
meteorològica guiada a l’Observa-
tori de Pujalt entre les 17:30h i les 
19:30h. Observació dels diferents 
aparells de mesura, mesura d’al-

guna variable utilitzant aparells 
senzills o els sentits i finalment 
realització d’experiment meteoro-
lògics amb l’ajuda dels més petits. 
Cost 4 euros per persona. 

Divendres 27 de juliol: Curs 
d’astronomia d’iniciació intensiu. 
De 20h a 22h teoria amb histò-
ria de l’astronomia, les fases i els 
eclipsis de Lluna, els planetes del 
Sistema Solar, les estrelles i les ga-
làxies, cosmologia i el cel. A partir 
de les 22h i fins a les 0:30h obser-
vació astronòmica. El curs l’impar-
teix l’Observatori de Pujalt junt 
amb AstroAnoia. Cost 9 euros per 
persona.

Recordeu que al costat de l’Ob-
servatori de Pujalt hi ha la piscina 
municipal a on us podreu refrescar 
abans o després de la visita. 

Per reservar plaça a les acti-
vitats cal trucar al mòbil 620 136 
720. 

Omple la Plaça; cada divendres, 
moviment ciutadà
VILANOVA DEL CAMÍ 

La plaça del Mercat de Vilanova 
del Camí és el punt de trobada 

d’un col·lectiu de persones que, 
inicialment de forma casual es van 
trobar per les xarxes socials i que 
després d’intercanviar opinions 
sobre l’actual situació política, soci-
al i econòmica per la que estem 
passant, varen decidir trobar-se en 
persona, un divendres a la plaça 
del Mercat de Vilanova.

Així va començar el moviment 
ciutadà “Omple la plaça” que vol 
tenir continuïtat de manera periò-
dica amb trobades cada divendres 
a 2/4 de 9 del vespre, a la mateixa 
plaça del Mercat.

El col·lectiu és format per ciu-
tadans diversos, persones en l’atur, 
treballadors que veuen com els seu 
drets estant sent arravatats, estudi-
ants, mares i pares afectats per les 
retallades en l’educació, persones 

perjudicades per la pèssima i cada 
vegada més cara sanitat pública, 
etc...  No és un grup polític però si 
volen incidir directament sobre els 
polítics. 

Després de la primera trobada, 
doncs, aquest moviment d’homes 
i dones és conscient que des de la 
ciutadania es poden canviar mol-
tes coses si es vol, i confien que 
fent créixer el nombre d’assistents 
a aquestes trobades poc a poc 
aconseguiran mostrar als poders 
polítics i econòmics el desacord 
amb el camí de destrucció de drets 
que han pres. 

Com a primer pas,  fruit 
d’aquestes trobades ja han elabo-
rat un manifest, del qual en des-
granem algun paràgraf.

“Estem preocupats i indignats 
pel panorama de crisis. Situació 
que nosaltres hem anomenat tri-
ple crisis: política, econòmica i so-

cial, que veiem a la nostra ciutat, 
comarca, comunitat, país, etc. Per 
la corrupció dels polítics, empre-
saris, banquers... per la indefensió 
del ciutadà de peu”. 

“Si tots ens unim, podem con-
viar aquesta situació. És hora de 
sortir al carrer i posar-se en movi-
ment... és hora d’omplir les places 
dels nostres pobles de gent amb 
ganes de canviar les coses”.

“Fem la revolució de l’ètica i el 
sentit comú. Fem que els polítics 
ens escoltin i posin diners al servei 
del poble, desenvolupant políti-
ques socials que repercuteixin a la 
majoria, és a dir al poble”.

Per a més informació, cada di-
vendres a 2/4 de 9 del vespre a la 
plaça del Mercat de Vilanova, o a  
omplelaplaca@gmail.com / www.
llenalaplaza.blospot.com.

Farrés Brothers al “Viu la Fresca del 
Circ” de Tot Circ 
COPONS

El cicle “Viu la Fresca del Circ” 
que Tot Circ organitza tots 

els dissabtes de juliol i el primer 
d’agost al Circ a les Feixes de 
Copons arriba, aquest cap de set-
mana, al seu punt central amb 
‘Operació AVI’ de Farrés Brothers 
i cia. La reconeguda companyia de 
titelles igualadina presentarà el 
que va ser el seu primer muntatge 
(l’any 2002), amb el qual dos anys 

més tard va obtenir el Premi del 
públic al millor espectacle de la 
Fira de Titelles de Lleida. ‘Operació 
AVI (les Aventures dels Vells Intrè-
pids)’ tracta sobre el fet d’envellir 
des d’una òptica molt original i 
entranyable especialment disse-
nyada per fer les delícies del públic 
familiar. 

La funció de Farrés Brothers 
i Cia tindrà lloc a la carpa de Tot 
Circ a partir de les 20h del vespre. 

Les properes representacions 
seran ‘Doppler’ de Cirkonita (28 
de juliol) i ‘Això és màgia’ de Struc, 
que anirà seguida de la música en 
directe d’en Charly de Copons (4 
d’agost). 

El Circ a les Feixes està situat 
en plena natura a la carretera de 
Copons cap a Veciana (km 1,5). Les 
entrades tenen un preu de 4 euros 
pels infants i 5 euros pels adults. 

Festa de Sant Jaume del barri de les 
Cases Noves
LA POBLA DE CLARAMUNT

La Festa de Sant Jaume al barri 
de les Cases Noves, de la Pobla 

de Claramunt, arribarà a la vinte-
na edició. L’activitat, que inclou 
sopar i ball, tindrà lloc el dissabte 
21 de juliol al vespre i l’organitza 
l’associació de veïns del barri amb 
el suport de l’Ajuntament.

La festa començarà a les 10 del 
vespre amb el sopar. El menú con-
sistirà en canelons de peix amb 
salsa de nous o entremès especi-
al, melós de vedella amb prunes 
i bolets o bacallà a la llauna amb 
musclets i gambes, postres, pa, vi, 
cafè i licors. Per assistir al sopar cal 
haver fet reserva prèvia.

Després de l’àpat hi haurà 
ball amb l’orquestra Sándalo. Du-
rant el descans, es repartirà coca 
i moscatell per a tothom i es fa-
rà un sorteig de regals, cedits per 
empreses i establiments locals i 
l’Ajuntament. Els actes es faran al 
carrer de Pare Anton Soteras.

NO TANQUEM 

PER VACANCES

Sopar solidari de 
benvinguda als infants 
sahrauis
IGUALADA

L’Associació Catalana d’Amics 
del Poble Sahrauí de l’Anoia, 

convida tothom a col·laborar i par-
ticipar al sopar solidari que faran, 
demà divendres al Museu de la 
Pell, per donar la benvinguda als 
infants sahrauis vinguts per uns 
dies a la comarca.

Per participar a aquest acte cal 
confirmar l’assistència a Joan Dí-
az a través del correu electrònic 
nurjof@hotmail.com o al telèfon 
659 22 10 59. El preu del sopar per 
als adults és de deu euros i per als 
nens de 6. Col·labora el grup musi-
cal Dia i Nit.

Teresa Forcades amb 
Llegim...? llibreria
IGUALADA

Llegim...? llibreria i Dau Edici-
ons, amb la col·laboració de la 

Biblioteca Central, us conviden a 
la presentació del llibre “Conver-
ses amb Teresa Forcades” d’Eulàlia 
Tort, que tindrà lloc demà diven-
dres dia 20 a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada, acte 
en el que  s’hi espera la presència 
de Teresa Forcades i de l’editor 
Ton Barnils, i que serà conduït per 
Concepció Ramió.

“Converses amb Teresa Forca-
des”, recull una  sèrie de conver-
ses realitzades per la pediodista 

Eulàlia Tort a la monja, metgessa 
i telòloga Teresa Forcades, al Mo-
nestir de Sant Benet, a Montserrat, 
al llarg de gairebé un any. Unes 
entrevistes fetes amb rigor i pro-
funditat que ens ajuden a conèi-
xer mes a fons qui és i que pensa 
Teresa Forcades sobre una gran 
diversitat de temes: de la vivència 
religiosa a la indústria farmacèu-
tica, de la necessària renovació de 
l’Església a l’excés de medicació 
a les nostres vides. També la seva 
visió sobre el paper de les dones 
o una crítica al model de societat 
que estem construint.

Concert d’estiu de la Coral 
Noves Veus
CAPELLADES

La coral amfitriona Noves Veus 
amb l’acompanyament de la 

Coral Riudebitlles de Sant Pere de 
Riudebitlles i la Coral Terpsícore de 
Sant Quintí de Mediona, actuaran 
demà divendres en el que serà el 
concert de final de curs de la coral 
capelladina.

El concert, que du per títol 
“Enjoy Singing”, gaudim cantant, 
començarà amb un breu repertori 
per a cada coral, per acabar amb 
cants comuns, amb un repertori 
molt variat però que, bàsicament, 
està format per música fresca, ale-

gre i vivificant. A la segona part 
s’hi podran escoltar cançons del 
panorama musical català amb te-
mes de Sopa de Cabra, Els Pets i 
Llach, així com algun d’ABBA o F. 
Cabanillas tots ells adaptats pel 
músic capelladí F. Xavier Cassanyes.

El concert es farà al Teatre La 
Lliga, demà divendres a partir de 
les 10 del vespre.
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www.talleres-igualdad.es

BOTIGA DE RECANVIS - MATERIAL TUNING I COMPETICIÓ

C/ Gelida, 2  - Masquefa - Tel. 93 772 87 83

Serveis:
- Revisió i substitució de frens
- Canvi d’amortidors
- Substitució de pneumàtics
- Reparació de llantes
- Reparació de punxades
- Canvi d’oli i fi ltres
-  Diagnòstic de vehicles amb maquinària 

de diagnosi
- Càrrega d’aire condicionat
-  Instal·lació d’equips de so i tota classe 

d’instal·lacions elèctriques
- Alineat de direcció
- Transmissions
- Estudi del vehicle electrònicament
- Reparació de sistemes electrònics
- Equilibrat de pneumàtics
- Neteja i reparació de tapisseries i tabliers
- Neteja de conductes d’aire condicionat

NOU TALLERNOU TALLER
Altres serveis:
- Li passem la ITV
- Lloguer de box
- Lloguer d’eines
- Lloguer de pàrquing
- Vehicle de substitució

Mecànica especialitzada
-  Reparació de turbos compressors i 

d’equips d’injecció gasolina i dièsel.

Planxa i pintura:
- Canvi de vidres
- Tramitació de peritatges

Per Santa Magdalena, 
festa gran
MASQUEFA

La Festa Major gran, la festa 
de Santa Magdalena, ja torna 

a trucar a la porta dels vilatans 
de Masquefa. Els dies 20, 21, 22, 
23 i 24 de juliol es podrà tornar 
a gaudir d’una de les tradicions 
més arrelades, la festa que se 
celebra a Masquefa en honor a 
la seva patrona. 

Per aquesta festa els organit-
zadors amb l’Alzinar al capda-
vant, han preparat una àmplia 
agenda d’activitats per a tots els 
gustos i totes les edats, vegeu 
sinó els actes més destcats per a 
cinc  dies de festa.
DIVENDRES DIA 20

A les 9 del vespre a la plaça 
de l’Església, bateig de focs de la 
colla infantil Pixafocs i Cagaspur-
nes i seguidament fins l’Ajunta-
ment, Correfoc infantil.

A les 10 del vespre a l’envelat 
sopar de gala, seguirà a 2/4 d’12 
de la nit a l’envelat, pregó i tot 
seguit ball amb Mar i Cel.

A les 12 de la nit Corre-Stars: 
Cercavila d’artistes estrellats.
DISSABTE 21 DE JULIOL

A 2/4 de 10 del vespre a l’en-
velat, Teatre de Guerrilla amb 
“El Xarlatán”. Preu de l’entrada 
anticipada 12 euros, el mateix 
dia 15.

A les 11 de la nit, Correfoc 
amb la Colla de Diables Pixafocs 
i Cagaspurnes, i el  Drac  Bufut.  
Comença a l’Església i fins l’Ajun-
tament.

A 2/4 d’1 de la matinada, tots 
plegats i acompanyats per La Ba-
tukada, anirem a l’escola El Turó 
per gaudir d’un magnífic CAS-
TELL DE FOCS. Des de la mateixa 
escola podreu gaudir millor dels 
focs terrestres i aeris.

A la 1 de la matinada al pati 
del recinte Rogelio Rojo La nit en 
blanc; música de tots els temps.
DIUMENGE DIA 22

A 2/4 de 12 del matí, des de 
l’Ajuntament i fins a la parrò-
quia de Sant Pere de Masquefa, 
tradicional Pasada de Festa Ma-
jor amb els Montgrins.

A les 12 del migdia, a la 
parròquia de Sant Pere de 
Masquefa, Ofici  solemne de 
Festa Major, on s’interpretarà 
la Missa de J. Perosi “Te Deum 
Laudamus”, interpretada per la 

Coral l’Alzinar acompanyats per 
l’Orquestra Montgrins i sota la 
direcció del mestre Enric Pascual.

Ballada dels Bastoners des-
prés de  l’ofertori. En sortir cer-
cavila fins la Plaça de l’Estació on 
es farà el tradicional Fabulari de 
Festa Major; seguiran sardanes 
amb la Cobla Orquestra Mont-
grins i vermut per als socis.

A les 6 de la tarda, a la Plaça 
de l’Estació, a passar-ho bé amb 
la companyia Un parell de nassos 
i el seu espectacle “Banys d’es-
cuma”.

A les 7 de la tarda, a la par-
ròquia de Sant Pere, Concert de 
Festa Major amb la Coral l’Alzi-
nar, acompanyats musicalment 
per l’Orquestra Montgrins.

Des de les 10 del vespre i fins 
la 1 de la nit, Piscina oberta amb 
classe nocturna d’Aquatrainer.

A les 10 del vespre, al carrer 
Sant Antoni, Serenata a l’Ajun-
tament amb l’Orquestra  Mont-
grins.

A les 11 de la nit a l’envelat, 
demostració de balls de saló i 
del professor Fernando Orihue-
la. Seguidament Reconeixement 
50 anys de pubilles, i és que en 
aquest mig  segle de la història 
del poble un total de 78 dones 
van ser brillants protagonistes 
cada Festa Major.

A les 12 de la nit, a l’envelat, 
Ball de gala amb l’Orquestra In-
ternacional Montgrins. Ball de 
socis i sòcies casats/des i el ball 
del fanalet.
DILLUNS 23 DE JULIOL

A les 2/4 d’11 de la nit, a 
l’envelat Gran concert de Festa 
Major, amb la Cobla Orquestra 
Montgrins, i a continuació, Sarau 
de Festa Major i Ball de socis i 
sòcies solters/es.
Dimarts 24 de juliol

A les 7 de la tarda, a la Plaça 
de l’Estació, espectacle de circ 
amb Escarabellos i l’espectacle 
“Quimera”. A continuació als 
jardins de Torre; cuina intercul-
tural, XXXI  Mostra de cuina de 
Masquefa, amb els millors plats 
dels cuiners i cuineres de la 
vila. A les 10  del vespre Havane-
res amb Mar i Vent i rom cremat 
per tancar la celebració.

FineArt Igualada: l’art fotogràfic 
professional
IGUALADA

La primera edició del FineArt 
Igualada arriba a la capital de 

l’Anoia amb la voluntat de pro-
moure la fotografia i situar la ciu-
tat com un referent en els circuits 
fotogràfics. Amb aquest objectiu, 
FineArt es defineix com un esdeve-
niment de fotografia que comptarà 
amb les obres d’una trentena de 
fotògrafs professionals de tot l’Es-
tat espanyol, reconeguts en l’àmbit 
internacional. Les obres dels artistes 
quedaran repartides en una vintena 
de sales d’exposicions efímeres, de 
manera que la ciutat d’Igualada es 
convertirà, per uns dies, en un espai 
ple d’imatges. Des del Museu de la 
Pell fins a l’Escorxador municipal, 
passant per les sales de l’Ateneu, 
de L’Adoberia i la rectoria de Santa 
Maria i el claustre de l’Escola Pia, 
entre d’altres, els visitants podran 
observar i conversar sobre l’art de 
la fotografia, que quedarà escam-
pat per la ciutat. El primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament d’Iguala-
da i regidor de Promoció Cultural, 
Josep Miserachs, va presentar l’es-
deveniment fotogràfic en un espai 
històric: una sala de la remodelada 
rectoria de Santa Maria, una zona 
que també acollirà una exposició. 
Miserachs va avançar tot el que es 
mourà a Igualada pel FineArt, “un 
certamen que farà viure la ciutat 
entremig d’un art com és el de la 

fotografia”. Prenent el lema “con-
tra la crisi, cultura”, el primer tinent 
d’alcalde va fer pública la vocació 
de continuïtat d’un projecte cultu-
ral que “s’ha fet créixer des de zero 
i que demostrarà la bona salut i la 
il·lusió per l’art fotogràfic al nostre 
país”. 

Primera edició a 
l’octubre

La primera edició del FineArt 
serà a l’octubre, però el director i 
el productor de l’esdeveniment ja 
van detallar els professionals que 
ompliran les sales. En total, una 
trentena de fotògrafs, provinents 
del nostre país, de l’Estat espanyol 
i d’Argentina, portaran les seves 
obres a Igualada. El director del 
FineArt, Ramon Mascaró, va posar 
sobre la taula la voluntat del certa-

men de “fer sonar el nom d’Igua-
lada arreu i aconseguir transmetre 
l’essència de la fotografia a totes 
les generacions”. Mascaró també 
va subratllar la bona entesa entre 
l’Agrupació Fotogràfica d’Iguala-
da --entitat que ell presideix-- i 
l’Ajuntament de la ciutat. Per la 
seva banda, el productor i gestor 
del FineArt, Ramon Muntané, va 
concretar la programació previs-
ta per a l’octubre, posant èmfasi 
en l’obra i la procedència de cada 
fotògraf. Per últim, Muntané va 
insistir en la finalitat del FineArt 
de col·locar la capital de l’Anoia 
en els circuits fotogràfics interna-
cionals. El FineArt Igualada l’or-
ganitza l’Ajuntament d’Igualada 
i l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada, una associació que compta 
amb més de 80 anys d’història.

Barris de Piera fan Festa Major
Festes d’estiu al barri 
de la Plana

Divendres 20 de juliol: A les 21 
h, sopar amb El Show de Juanqui-
nillo. Per tancar la nit: Discomòbil 
amb la millor música de ball per 
totes les edats.

Dissabte 21 de juliol: A les 9 
h, a la plaça de l’estació, trobada 
de veïns per començar la Cercavila 
pels carrers del barri amb el grup 
de tambors de La Tita de Piera.

A les 10 h, arribada al pla de 
l’escola i lectura del pregó, taller 
de forja del mestre Jaume Raven-
tós, esmorzar per a tothom i jocs.

A les 12 h, al camp de futbol 
de la Fàbrica Nova, tradicional 
partit de futbol 7 (solters contra 
casats).

A les 17 h, diversió amb guerra 
d’aigua (es recomana portar ba-
nyador, tovallola, armes d’aigua 
i munició). Seguidament titelles 
Tato Show i gran xocolatada.

A les 21 h, sopar a la fresca (hi 
haurà taules i cadires per a tot-
hom; cal portar el sopar i hi haurà 
cafè gentilesa de Mama Same). 
Ball amb l’orquestra Costazul.

Diumenge 22 de juliol: A les 
10.30 h, Missa Jove i seguidament 
repartiment de coca i mistela amb 
la col·laboració de Forn Mora.

Festa Major de Ca 
n’Aguilera

Divendres 20 de juliol: A les 
23 h, discoteca mòbil amb els DJ’s 
del programa Devotion de Ràdio 
Piera.

Dissabte 21 de juliol: A les 9.30 
h, xocolatada. A les 10.30 h, cerca-
vila a càrrec del grup Mal de Cap 
d’Igualada. A les 11.30 h, paint-
ball infantil a càrrec dels Maquis. 

Inflables amb aigua per a totes 
les edats (portar banyador i pisto-
les d’aigua). A les 17 h, jocs amb 
pintures pels més menuts. Curses 
infantils pels carrers. A les 18 h, 
berenar per a tothom.

A les 21.30 h, sopar popular 
al Jardí, i cap a les 11 ball de nit a 
càrrec de l’orquestra Liberty, amb 
el tradicional ball del fanalet i gar-
landa.

Diumenge 22 de juliol: A les 10 
h, missa solemne, a l’església. A les 
11 h, benedicció de vehicles  (les 
donacions aniran en benefici de 
Càritas - Banc d’aliments). A les 12 
h, concurs de dominó al Jardí.

Al llarg de l matí  8a trobada 
d’intercanvi de plaques de cava.

A les 18 h, partits de futbol i 
en acabar fi de festa amb coca i 
cava.

Festa Major de Can 
Canals

Divendres 20 de juliol: A les 
20 h, Pregó de festes. A les 22.30 
h, Tara reig a la Plaça Major. A les 
24 h, Discoteca mòbil, animador i 
gogó.

Dissabte 21 de juliol: A les 8 h, 
Torneig de futbol sala per adults 
a la pista de l’Escola Creixà. A les 
18 h, Mercat popular a la pista 
inferior. A les 23.30 h, Orquestra a 
l’escenari de la Plaça Major.

Diumenge 22 de juliol: A les 12 
h, Festa de l’aigua (guerra de glo-
bus i pistoles a la pista dels socis). 
A les 13 h, Festa de l’escuma. A les 
19.30 h, Caminada veïnal pel bosc 
i riera de Can Canals.

Dilluns 23 de juliol: A partir 
de 2/4 de 6 la tarda comencen les 
classes infantils d’arts marcials i 
tallers, així com diversos tornejos 
que s’allargaran fins divendres.

Divendres 27 de juliol: A les 
21 h, Sopar de germanor (cadascú 
porta el seu menjar) i festa noctur-
na. A les 23 h, Havaneres a la pista 
del soci i a mitjanit Sortida ciclista 
nocturna i simultàniament festa 
“Remember” anys 90 a càrrec del 
DJ Juanman.

Dissabte 28 de juliol: A les 17 
h, 2 inflables infantils i 1 per a to-
tes les edats, karts amb pedals i 
balance bikes; taller de fer samar-
retes. A les 22.30 h, Transformista 
a la Plaça Major i a les 23.30 h, 
Discoteca mòbil.

Diumenge 29 de juliol: A les 18 
h, Espectacle de mim a l’escenari 
de la pista. A les 18.10 h, Anima-
dor infantil i d’adults “Més tomà-
quet”. A les 19.20 h, Entrega de 
premis i trofeus per part de Pedro 
Gil i a les 20.30 h, Xocolatada amb 
xurros.

Festa Major Associació 
Can Mata 2010

Dissabte 21 de juliol: A partir 
de les 9.30 hores, traca d’inici de 
festes i jocs amb carreres de bicis, 
atletisme, sacs, torneig de petan-
ca, tennis taula i dominó.

A partir de les 17 hores, jocs 
amb inflables, festa de l’escuma, 
“toro” mecànic, partit de futbol 
sala, estirar la corda, la cucanya. Al 
vespre sopar de germanor i poste-
rior discoteca mòbil al local social.

Diumenge 22 de juliol: A par-
tir de les 17 hores, concurs de pa 
de pessic (que es farà servir per la 
xocolatada posterior), espectacle 
infantil amb pallassos, xocolatada, 
lliurament de trofeus, entrega dels 
pernils del sorteig. (Totes les curses 
i jocs, excepte la petanca, tindran 
lloc al camp de futbol).
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Presentació del projecte “Amb 
Independència”, de l’Associació 
Catalana de Professionals
IGUALADA

Avui dijous 19 de juliol, a les 8 
del vespre, a la Sala de Socis 

de l’Ateneu Igualadí tindrà lloc 
la presentació del projecte “Amb 
independència”, de l’Associació 
Catalana de Professionals, en un 
acte organitzat per Igualada per la 
Independència. 

El projecte “Amb independèn-
cia” pretén analitzar la viabilitat 
de la independència de Catalunya 
i discutir sobre els avantatges i in-
convenients d’aquesta possibilitat. 
A més, té la intenció de fer d’al-

taveu de tot aquell qui, des del 
coneixement, el rigor i la seriositat 
vulgui aportar el seu granet de 
sorra en una discussió cabdal per 
al futur del nostre país

L’Associació Catalana de Pro-
fessionals, constituïda per un grup 
de més de 200 socis de diferents 
sectors professionals, està rea-
litzant una sèrie d’entrevistes a 
experts en diversos àmbits (eco-
nomia, estat del benestar, cultu-
ra i llengua, política, seguretat, 
esports, relacions internacionals, 
justícia i societat) que donen la 

seva visió sobre la viabilitat de 
la independència de Catalunya. 
Fins avui, han editat els vídeos se-
güents: “Balança comercial amb 
Espanya” (amb Modest Guinjoan), 
“Model d’infraestructures” (amb 
Mateu Turró), “Projecció internaci-
onal de la cultura catalana” (amb 
Matthew Tree), “Estructura, orga-
nització política i viabilitat d’una 
Catalunya independent” (amb 
Ferran Requejo) i “L’Església cata-
lana” (amb mossèn Ballarín). Po-
deu veure aquests vídeos a: http://
ambindependencia.cat/videos/

DIA A DIA

AVUI DIJOUS
■ A les 6 de la tarda, a Igualada (pl. Ajuntament), Tallers a la plaça.
■ A les 8 del vespre, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, presen-
tació del projecte “Amb independència”, de l’Associació Catalana de 
Professionals.
■ A 2/4 de 10 de la nit, al c/ Migdia d’Òdena (barri de Sta. Olga), cine-
ma a la fresca: Gru, mi villano favorito.

DIVENDRES
■ Al barri de Santa Olga (Òdena), actes de Festa Major.
■ A Santa Margarida de Montbui,  Masquefa, Hostalets de Pierola i 
barris pierencs (La Plana – Fàbrica Nova, Ca n’Aguilera, Can Mata i Can 
Canals) actes de Festa Major.
■ A partir de les 6 de la tarda, al Casal de Tous, unitat mòbil del Banc 
de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central, Converses amb Teresa 
Forcades.
■ A les 7 de la tarda, a l’Espai Jove de Vilanova del Camí (centre Cívic 
Barri de la Pau), projecció de la pel·lícula 500 (días juntos).
■ A les 9 del vespre, al CC de Fàtima (Igualada), festa de fi nal de curs 
del Centre Cívic amb actuacions dels alumnes i música.
■ A les 9 del vespre, al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia, sopar solidari de benvinguda als infants sahrauís.
■ A les 10 de la nit, a la plaça del Peix (Piera), cicle A l’estiu música 
en viu: Cants del Sud i del Nord, amb Arianna Savall, Petter Udland 
Johansen i Julia Koch.
■ A les 10 de la nit, al teatre La Lliga de Capellades, concert d’estiu de 
la Coral Noves Veus.
■ A 2/4 d’11 de la nit, a St. Jaume Sesoliveres d’Igualada, nit d’hava-
neres.
■ A les 12 de la nit, a la plaça Catarineu (Igualada), concert de Kroko-
dillos (Festival Anòlia).

DISSABTE
■ A Santa Margarida de Montbui,  Masquefa, Hostalets de Pierola, al 
barri de Santa Olga (Òdena) i barris pierencs (La Plana – Fàbrica Nova, 
Ca n’Aguilera, Can Mata i Can Canals) actes de Festa Major.
■ Tot el dia, a Les Comes (Igualada) , Torneig 12 de futbol 7 Club de 
Futbol femení.
■ A partir de les 9 del matí, a Piera (Espai d’entitats) i Vilanova (am-
bulatori), unitats mòbils del Banc de Sang i Teixits per a atendre do-
nants.
■ A partir de les 10 del matí, tot el dia, al vestíbul de l’Ateneu Igualadí, 
Patitrobada.
■ A les 6 de la tarda, a la plaça Major de la Llacuna, Trobada de grups 
de consum ecològic.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a Calaf (plaça Barcelona’92), concert del can-
tautor Santi Vendrell (Nova Cançó).
■ A les 8 de la tarda, a Tot Circ - Circ a les Feixes (Copons), Operació 
Avi de Farrés brothers i cia.
■ A les 8 de la tarda, a Carme, ballada de l’Esbart Sant Martí de 
Carme.
■ A les 8 del vespre, a l’auditori Paper de Música de Capellades, con-
cert de Capella de Música de la Tossa: “10 anys compartint 10 segles 
de música”.
■ A les 10 de la nit, a Casal Català dels Hostalets, sarsuela: Cançó 
d’amor i de guerra.
■ A les 10 de la nit, al parc de la Font d’Òdena, exhibició artística del 
pintor Markus, suspès d’un globus captiu.
■ A 2/4 de 12 de la nit, a Sant Jaume Sesoliveres d’Igualada, ball de 
festa major.
■ A les 12 de la nit, a la plaça Catarineu (Igualada), concert de Kroko-
dillos (Festival Anòlia).
■ A les 12 de la nit, a Capellades (pl. Verdaguer), festa jove amb Dj.

DIUMENGE
■ A Santa Margarida de Montbui,  Masquefa, Hostalets de Pierola, al 
barri de Santa Olga (Òdena) i barris pierencs (La Plana – Fàbrica Nova, 
Ca n’Aguilera, Can Mata i Can Canals) actes de Festa Major.
■ Al llarg del matí, a Copons, Mercat La Magadalena: mercat eco-arte-
sà, concert i taller de modelat de paper.
■ A 2/4 de 2 de la tarda, a l’ermita de Sant Jaume Sesoliveres d’Iguala-
da, missa de Festa Major.
■ A les 6 de la tarda, al Casal La Teixidora (Igualada), taller de boti-
farra.
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’avis d’Òdena, ball de tarda amb el 
músic Santané.
■ A les 6 de la tarda, a Cal Ponet de Capellades, ball de tarda amb el 
Duo Family.
■ A les 8 del vespre, al Casal La Teixidora (Igualada), passi del docu-
mental Silenci. Aquí es tortura.

DIJOUS
■ A 2/4 de 9 del vespre, al barri de Montserrat d’Igualada (plaça d’Al-
cántara), festa d’estiu 10è aniversari del Club Aidar. 
■ A les 11 de la nit, als jardins de La Sala (Igualada), concert d’Acous-
ters, Terratombats i Txarango (Festival Anòlia).

Arriba la Setmana de l’esport i la 
joventut
ÒDENA

L’ajuntament d’Òdena, amb la 
col·laboració de la Diputació de 

Barcelona, els clubs i les entitats 
del municipi, del dissabte 21 al 
diumenge 29 de juliol ha progra-
mat una àmplia oferta  d’activi-
tats esportives i juvenils dirigides 
a tots els públics de totes les edats 
i nivells, perquè tothom hi pugui 
participar.

L’edició d’enguany compta 
amb gairebé una trentena de pro-
postes, que van des dels esports en 
equip fins a caminades populars, 
ciclisme o aquagym, però també 
s’ofereix una programació lúdica 
amb espectacles, actuacions, cerca-
viles i sopar popular.

Com a novetat, aquest any des-
taca la recepció que es farà als es-
portistes odenencs que han obtin-
gut èxits esportius al llarg d’aquest 
2012, el 1r Scooter Freestyle Fest 
d’Òdena, una activitat on es podrà 
gaudir de les rampes de scooter de 
forma lliure i participar en la pri-
mera competició de scooter skate, 
un curs gratuït de Bike Trial a càrrec 
dels germans Seuba, la caminada 
nocturna a Montserrat..., entre d’al-
tres.   

El regidor d’Esports, Sergi Loza-
no, i la regidora de joventut, Maria 
Sayavera, manifesten “per una 
banda, aquesta programació ens 
permet  fomentar l’esperit de su-
peració, la perseverança, el treball 

en equip, la disciplina...,valors asso-
ciats a l’esport que afavoreixen el 
desenvolupament físic, intel·lectual 
i social, i com a conseqüència, millo-
ren la integració de la persona en 
la societat en la que vivim. D’altra 
banda, la Setmana de l’Esport i la 
Joventut ens permet dirigir-nos al 
col·lectiu més jove del municipi ofe-
rint-li l’ocasió de posar en pràctica 
aquests valors, alhora que afavorim 
la cohesió d’aquest col·lectiu”.

Per a més informació es pot 
consultar el programa a la web 
de l’ajuntament www.odena.cat. 
L’Ajuntament d’Òdena vol agrair a 
totes les entitats i associacions la se-
va col·laboració a l’organització de 
la Setmana de l’esport i la joventut.

Motor-Tech promou un concurs entre els 
propietaris d’un vehicle Honda
IGUALADA

El concessionari Honda Motor-
Tech SA promou les iniciatives 

socials a la comarca de l’Anoia, 
així com també al Bages i Osona, 
i ho fa mitjançant un projecte de 
Responsabilitat Social Corporativa 
dirigida als seus clients, en forma 
de concurs.

Amb el nom de “El teu pro-
jecte, el nostre projecte”, el con-
cessionari convida a tots els clients 
propietaris d’un vehicle Honda a 
enviar les seves propostes per mi-

llorar el seu entorn a través d’acci-
ons de diversos àmbits com poden 
ser la comunitat, el medi ambient, 
la mobilitat sostenible i la tecnolo-
gia i investigació.

Així fins al 30 de setembre es-
tà obert el període de recepció 
de projectes pensats per a apor-
tar millores a la comunitat local 
o que responguin a valors com la 
innovació, medi ambient, mobi-
litat sostenible o recolzament a 
la comunitat a través d’activitats 
socials.

El projecte guanyador rebrà 
fins a 25.000 euros per poder-ne 
fer l’execució.

Un jurat format per perso-
nalitats de diferents àmbits com 
l’acadèmic, mediambiental, social 
i cultural i d’Honda Automòbils Es-
panya, faran la valoració i determi-
naran el projecte guanyador que 
es donarà a conèixer a la tardor.

Més informació a través de 
www.hondatuproyectonuestro-
proyecto.com.

Curs teòric-pràctic sobre plantes 
medicinals
IGUALADA

La propera tardor es vol organit-
zar a Igualada un curs d’especi-

alització teòric-pràctic d’una dura-
da de 24 hores, sobre aplicacions 
de les plantes aromàtiques i medi-
cinals. Aquest és un curs organitzat 

conjuntament pel CRESCA i FITO-
MON, i té com objectiu aconseguir 
una formació molt pràctica sobre 
com reconèixer les plantes aromà-
tiques i medicinals i iniciar-se en 
la seva producció, transformació, 
control de qualitat, ús i formes de 
preparació. 

El curs es realitzarà a l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada, els diven-
dres tarda, de 16h30 a 20h30 i els 
dissabtes matí de 9 a 13h, els dies 
5, 6, 26 i 27 d’octubre i 9 i 10 de 
novembre de 2012. De les sis ses-
sions de 4h, més de la meitat son 
pràctiques. Les sessions pràctiques 
de preparats alimentaris, medici-
nals i cosmètics amb les especies 
vegetals són un dels moments més 
esperats pels assistents al curs d’es-

pecialització, i què més pes tenen 
en el plantejament del curs. La in-
troducció a una amplia varietat 
d’olis vegetals i d’olis essencials 
inunda el laboratori d’una multi-
tud d’olors, durant l’estona en que 
es preparen, entre altres produc-
tes, ungüents i sabons.

Per a una major informació 
sobre el contingut de les prope-
res edicions d’aquest curs podeu 
consultar els webs següents http://
www.cresca.upc.edu/ http://www.
fitomon.com http://www.eei.upc.
edu. O trucar al telèfon 937398225 
demanat per Judith Crespiera o 
938035300 a l’atenció d’Antoni 
Rius.

VILARRUBIAS-MARTÍ
GABINET JURÍDIC

C/ Clavells, 10 bxs. IGUALADA
Tel. 93 803 11 10 - Fax 93 805 04 02

vilarrubiasmarti@icab.es

Elisenda Vilarrubias Lampreave
Amparo Martí Gimeno
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Jorba recuperarà la senyera 
històrica del comtat de 
Barcelona, la primera 
documentada de Catalunya
JORBA

Al Castell de Jorba hi onejarà, 
possiblement l’any vinent, 

l’escut i bandera de Catalunya del 
moment de la fundació del poble. 
Es tracta de l’escut o emblema 
heràldic que va utilitzar el llinat-
ge dels comtes de Barcelona, de 
forma documentada des del 1150, 
coincidint amb el moment en què 
el fundador de Jorba, Guerau de 
Jorba, com a conseller de Ramon 
Berenguer IV, va col·laborar estre-
tament en la configuració del Prin-
cipat de Catalunya. Es tracta d’una 
de les quatre ensenyes més anti-
gues d’Europa, amb continuïtat 
fins al present. La forma d’aquest 
escut es va posar sobre tela i tam-
bé es va començar a fer servir com 
a bandera del país.

Per fer front a les despeses que 
comportarà la instal·lació d’aques-
ta senyera històrica al Castell de 
Jorba, el jovent del poble i l’ajun-
tament han promogut el Guerau 
Rock 2012, com a esdeveniment 
destinat a la recaptació de fons, 
a través dels beneficis del servei 
de bar. Aquest concert, integrat 
dins el programa d’actes de la Fes-
ta Major 2012, es portarà terme 
la nit del 27 de juliol, a partir de 
la 1 de la matinada, a la pista de 
l’Escola, amb entrada gratuïta i 
amb l’actuació dels grups Protons, 
d’Igualada, i Orquestra Mitjanit, 
de Manresa.

En la promoció de l’esdeve-
niment també hi col·laboren les 
entitats del poble i té una vessant 
cultural, amb la qual es vol do-
nar a conèixer la història, i una 
altra de promoció turística, amb la 
instal·lació d’un element que sin-

gularitzi i aporti un atractiu afegit 
al Castell de Jorba.

La iniciativa està integrada dins 
el Projecte de dinamització turística 
de Jorba amb el camí de Sant Jaume 
i el Castell de Frontera, i compta 
també amb el cofinançament de la 
Generalitat de Catalunya i els Fons 
FEDER de la Unió Europea, a tra-
vés del programa Viure al Poble. 
Amb l’eslògan “Jorba, orígens de 
Catalunya”, es donarà a conèixer 
la vida de Guerau de Jorba, com a 
personatge històric que participa i 
té un paper molt actiu en la crea-
ció del país. El fundador de Jorba 
va ser conseller íntim del comte de 
Barcelona Ramon Berenguer IV i 
va contribuir a la creació del Prin-
cipat de Catalunya, participant 
personalment en les incorporaci-
ons de Lleida, Tortosa i Tarragona a 
Catalunya. Poc després, el rei Jaume 
I, incorpora a les terres catalanes 
Mallorca, Menorca, Eivissa i el Reg-
ne de València. 

En aquesta època, segles XII i 
XIII, també és quan s’inicien els ca-
mins de pelegrinatge a Catalunya, 
essent el més concorregut el camí 
de Sant Jaume. Actualment, amb 
l’Alberg del Camí de Sant Jaume 
de Jorba, s’ha recuperat aquest 
lloc de parada. És un bon punt per 
al descans de la caminada que s’ha 
fet sortint de Montserrat i per a la 
preparació del tram fins a Cervera. 
Pels que arriben en cotxe al poble, 
també poden fer un tast d’aquest 
camí de pelegrinatge, que es co-
mençà a utilitzar al segle XII, fent 
els 12 km de carril especial per 
a vianants o bicicletes que hi ha 
preparat (des de Sant Genís fins a 
Santa Maria del Camí).

El Barri de Santa Olga t’espera a la seva 
Festa Major
ÒDENA

El barri de Santa Olga d’Òdena 
acull des de dijous i fins diu-

menge la seva festa, que celebra 
cada any com a punt de retroba-
da entre tots els veïns i veïnes. 
L’associació de veïns del Barri de 
Santa Olga, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Òdena han 
programat activitats per a tots els 
públics i totes les edats. Seran 4 
dies en què es podrà gaudir de 
cinema, activitats infantils, sopar 
de germanor, ball..., perquè tot-
hom pugui participar de la festa.

La Festa Major del Barri de 

Santa Olga donarà el tret de sor-
tida demà divendres a les 21h amb 
una gran traca, però prèviament 
ja hi haurà activitats. Així, avui di-
jous, en el marc del cicle de cine-
ma a la fresca, es projectarà la pel-
lícula Gru, mi villano favorito, a les 
21.30 h al carrer Migdia. El mateix 
carrer, divendres de 18h a 20h, se-
rà l’escenari que acollirà els jocs 
tradicionals i desprès de la traca, 
a les 22h, l’espectacle per a petits i 
grans Pallassos Camelott.

El dissabte 21, a les 21h, se ce-
lebrarà el tradicional sopar de ger-
manor, seguit a les 23h del gran 

ball de festa amb el grup Mar i 
Cel. 

El diumenge la festa continua. 
Al matí, a les 12h, tindrà lloc la 
festa de l’escuma i a la tarda, a 
les 18h, xocolatada popular. Final-
ment, a les 21h, al carrer Santa 
Olga s’acomiadarà la festa amb 
una Tronada final de festa.

Tot un munt d’activitats per-
què es puguin retrobar tots els ve-
ïns i veïnes del barri però també, 
perquè en puguin gaudir tots els 
odenencs.

Jorbencs Enbitllats organitza la primera 
tirada de bitlles per equips 
JORBA

Amb l’antecedent de les com-
peticions per equips de Sant 

Genís que ja es porten a terme 
des de fa uns anys, el col·lectiu 
Jorbencs Enbitllats ha organitzat, 
en el marc de la festa major de 
Jorba, la primera competició per 
equips del nucli de Jorba. 

Serà el diumenge 22 de juliol, 
a partir de dos quarts de deu del 
matí al camp de futbol. Hi partici-
paran nombrosos equips de la co-

marca de l’Anoia i de comarques 
veïnes (Bages, Segarra, Urgell, 
etc.), després de que l’equip de 
Jorbencs Enbitllats també hagi 
participat en diverses competici-
ons en aquestes comarques. La ins-
cripció és oberta a tothom, tant 
equips de bitlles que practiquen 
aquest esport habitualment, com 
equips d’un mínim de cinc perso-
nes aficionades que s’hi inscriguin 
específicament per participar en 
aquesta tirada. En tot cas, la ins-

cripció s’ha de fer com a molt tard 
el dijous 19 de juliol (610.611.370 i 
626.689.546). S’espera que hi hagi 
més d’un centenar de participants.

D’altra banda, els actes de la 
festa major de Jorba continuaran 
el dijous 26 de juliol, amb el 3x3 
de basquet, el campionat de pò-
quer, el remulla’t a la fresca, i la 
nova Nit Gin-Jazz, amb el concert 
de violoncel i teclat, a càrrec de 
Clara i Pol, a la plaça de Cal Bordis. 

Concert de Santi Vendrell 
CALAF

Els establiments calafins La 
Coppe i la Cuina del Mercat 

han organitzat, per aquest dissabte 
21 de juliol, un concert a la plaça 
Barcelona’92. Es tracta d’un home-
natge a la Nova Cançó que anirà 
a càrrec de Santi Vendrell, i que 
començarà a les 19.30 h, amb entra-
da gratuïta .

Nascut a Sant Boi de Llobregat, 
Santi Vendrell va formar, a mitjans 
dels anys 70, un duet amb Miquel 
Murga, amb el nom de Miquel i 
Santi. El 1981 va iniciar la seva tra-
jectòria en solitari en la cançó d’au-
tor amb el disc “Un quadre antic”. 
El 1982 publica el segon disc, “Se-
crets del cor”, amb les seves pròpies 
composicions de caire romàntic, pe-

rò la seva màxima popularitat i xifra 
de vendes de discs les aconsegueix 
el 1984 amb “Negre i blanc”, amb 
un estil de cançó d’autor sentimen-
tal i despolititzada. Després d’altres 
treballs, Santi Vendrell reapareix 
amb el seu desè disc el 2009, “Par-
lem-ne”, amb cançons inèdites que 
revelen una etapa de més madure-
sa com a compositor i intèrpret.
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d’una parella de 
progressius d’alta gamma

et regalem
unes ulleres de sol amb lents 
progressives digitals polaritzades
Graduacions fi ns +/- 4,00D esfera i cil. de 4,00D. 
Consultar promoció a l’òptica.

OFERTA
ESTIU

Ctra. de Valls, 14 - Santa Margarida de Montbui
Tel. 93 804 29 04

T. 93 804 35 10
C/ Escoles, 23 cantonada C/ La Tossa, 1 

(davant p. de los Olivos)
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Anys d’experiència 
i milers de pacients 
satisfets ens avalen

- Implants
- Tractament odontològic
-  Blanquejament i fundes de 

zirconi
- Ortodòncia invisible en nens 
i adults

Pressupost i diagnòstic 
sense compromís

IMPORTANT!!!
NO SOM DE CAP CLÍNICA 
DENTAL EN FRANQUÍCIA

Aquest cap de setmana, és Festa Major
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Montbui celebrarà durant el 
proper cap de setmana la 

seva tradicional Festa Major, amb 
un programa ple d’activitats per 
a tots els públics. Enguany la festa 
grossa presenta un programa aus-
ter, amb activitats tradicionals, cul-
turals, gastronòmiques, lúdiques, 
esportives i festives, i pensades per 
als diferents públics.

No hi faltaran tampoc dife-
rents activitats per a la mainada, 
la tradicional elecció de la pubilla i 
les Dames d’Honor. També es durà 
a terme per quart any consecutiu 
l’espai de Kasetes de Nit, a l’espai 
de MontMercat.

Teo Romero: “volem 
que els montbuiencs 
surtin i en gaudeixin”

L’alcalde montbuienc Teo Ro-
mero recorda que la Festa Major 
d’enguany és “austera, tenint en 
compte els difícils temps que vi-
vim, però no per això els seus actes 
han perdut qualitat. Volem que 
els ciutadans surtin, gaudexin de 
totes les activitats”.  L’alcalde va 
agrair la tasca de “totes aquelles 
persones i entitats que fan possi-
ble aquests actes”, va destacar les 
“activitats per als menuts i de caire 
familiar” i va convidar tots els ciu-
tadans de Montbui i de la comarca 
a venir a Montbui i a compartir 
aquests dies de festa.

El programa 
d’activitats per 
als propers dies

Nucli Urbà

El divendres dia 20 comença-
ran les activitats al Nucli Urbà. A 
partir de 2/4 de 6 de la tarda, la Bi-
blioteca acollirà l’espectacle “L’ós 
mandrós”. Una hora més tard a la 
Plaça de l’Ajuntament tindrà lloc 
la Festa Fi de Curs de les Llars d’In-
fants L’Estel, Santa Anna i Montxic, 
amb un espectacle d’animació a 
càrrec del grup “El rovell de l’ou”. 
El mateix divendres, a 2/4 de 8 del 
vespre, al vestíbul de l’ajuntament 
tindrà lloc la inauguració d’una Ex-
posició de Joguines a càrrec d’An-
tonio Fernández. Mitja hora més 

tard, en el mateix indret, s’inaugu-
rarà l’exposició de pintura “Obres 
d’Anna Soriano Cabello”, on es 
podrà veure una mostra d’aquarel-
les, olis, pintura al carbó, etc. 

Un dels actes més destacats del 
divendres serà sens dubte la sardi-
nada popular que s’organitzarà al 
Boulevard a partir de 2/4 de 9 del 
vespre a càrrec de la Comissió de 
Festes. Els tiquets per a aquest so-
par tindran un preu de 3 euros (hi 
haurà servei de bar). Cal destacar 
que pels volts de les 22 hores tin-
drà lloc l’elecció de la pubilla i les 
dames d’Honor de la Festa Major 
de Montbui, en un acte tradicional 
i que permetrà conèixer qui relle-
varà Judit López en aquest simbò-
lic guardó. Clourà la jornada de 
divendres una actuació del Centre 
Cultural Andalús Virgen del Rocío, 
que representaran un espectacle 
de ball i fusió: Alba & Bolli-Fla-
menc.

Dissabte Botigues 
al carrer i Mercat 
d’artesania

El dissabte 21 de juliol durant 
tot el dia hi haurà una jornada de 
Botigues al Carrer i Mercat d’Arte-
sania (entre les 10 i les 22 hores) al 
Boulevard. A les 12 del migdia el 
grup “Four Dance” realitzarà una 
exhibició de Breakdance en aquell 
mateix espai i a la una de la tarda, 
a la sala d’actes de l’ajuntament 
montbuienc es procedirà a conèi-
xer el nom dels guanyadors del III 
Concurs de “Gazpacho”. A les dues 
de la tarda es realitzarà una altra 

de les activitats més esperades pels 
menuts, la Festa de l’Escuma, al 
Boulevard, davant l’Ajuntament. 

Ja a la tarda, a partir de 2/4 
de 8, començarà a MontMercat 
una cercavila que anirà a càr-
rec del grup Molta Xamba i que 
comptarà també amb la presència 
dels Tabals de l’Institut Montbui, 
i diferents gegants i capgrossos. 
Continuarà l’activitat a la zona de 
MontMercat amb les Kasetes de 
Nit i “La nit de la tapa familiar”, 
una proposta gastronòmica que 
permetrà degustar tapes a partir 
d’1’5 euros (durant tota la nit i 
matinada). L’acte final de dissabte 
serà el tradicional Ball de Nit, el 
qual anirà a càrrec de la “Golden 
Resort Orquestra”. Començarà a 
2/4 de 12 de la nit, al Boulevard.

Concert gratuït de 
Fugados de Alcatraz

El diumenge 22 de juliol es 
concentraran les activitats a partir 
de les 12 del migdia, amb “Passe-
jades amb ruc” pel Boulevard, ac-
tivitats infantils de danses, clowns, 
cançons i animació amb el grup 
Yin Yang Lock i també amb una 
exhibició de cavalls al Parc Cen-
tral. Ja a la tarda, a partir de les 6 
de la tarda començarà una Marató 
de Country de tres hores de dura-
da a MontMercat. I a les 7 de la 
tarda donarà inici una Cercavila-
Espectacle amb el grup “Ateneu 
Rítmic” pel Boulevard. Finalitzarà 
la festa l’espectacle-concert amb 
el grup “Fugados de Alcatraz”, 
que començarà a les 9 del vespre 

al Boulevard, i que portarà un se-
lecte repertori de clàssics per al 
record.

Cal destacar que durant el 
mateix diumenge al vespre estarà 
obert l’espai de Kasetes de Nit a 
MontMercat (de 19 a 23 hores). 

El dilluns 23 de juliol és el Dia 
dels Infants, motiu pel qual totes 
les atraccions de la fira tindran un 
preu d’un euro --hi col·laboren els 
firaires que estaran com és costum 
ubicats al llarg del Passeig Torrent 
Torres--.

Activitats al Nucli Antic
Al Nucli Antic ja s’han realit-

zat les primeres activitats, com un 
campionat masculí de bitlles, les fi-
nals dels tornejos de Tennis i Pàdel 
i també una caminada nocturna 
a La Tossa de Montbui, una expo-
sició, jocs infantils i les primeres 
jornades del Campionat Infantil de 
Petanca.

Però el gruix de les activitats es 
celebrarà durant els propers dies. 
Així, avui dijous a partir de les 4 de 
la tarda el Grup d’Esplai organitza 
l’activitat Fes-Ta (preparació de la 
cercavila); aquest mateix dia, però 
a partir de les 6 de la tarda, la Sala 
Teatre de l’Ateneu del Nucli Antic 
acollirà una sessió d’Scalextric (per 
a nois i noies de 10 a 16 anys). I a 
partir de les 8 del vespre, Cercavila 
pel Nucli Antic (amb sortida a la 
plaça de la Figuera). 

El divendres 20 de juliol, dia 
de Santa Margarida, es farà un 
repic de campanes i el tradicional 
Ofici Solemne a l’església de Santa 
Margarida. A la una de la tarda 
s’organitzarà el tradicional Con-
cert Vermut a l’Ateneu i a partir 
de les 9 de la nit tindrà lloc a la 
Plaça Major l’Arengarada Popular. 
Clourà la jornada festiva amb una 
Festa Jove que s’allargarà fins la 
matinada.

El dissabte 21 les activitats 
començaran a 2/4 de 6 de la tar-
da, amb un Campionat Femení de 
Dòmino, que es farà a l’Ateneu. 
A les 6 de la tarda hi haurà una 
activitat d’Hípica per als infants 
al camp de La Sort, i a aquella 
mateixa hora es començaran a re-
alitzar Tallers Infantils al pati de 
la Llar d’Infants Montxic. També 
a l’Ateneu Cultural i Recreatiu es 
podrà tornar a jugar a l’Scalextric 
i a aquella mateixa hora s’inaugu-
rarà una exposició de Patchwork 
al Centre de Serveis Nucli Antic, 
la qual es podrà veure durant els 
dies posteriors.

La jornada festiva de dissab-
te clourà a partir de les 12 de la 
nit amb el tradicional Ball de Fes-
ta Major a la Plaça Major, el qual 
estarà amenitzat per l’orquestra 
“Xarop de Nit” fins la matinada.

L’endemà diumenge 22 de juli-
ol durant el matí es celebrarà una 
Fira d’Artesania pel carrer Major 
del Nucli Antic. A la una de la tar-
da hi haurà “Canó d’escuma” per 
a la mainada i refrigeri a la Plaça 
Major. 

A partir de les 6 de la tarda, a 
la Plaça de la Sort, finals del Cam-
pionat femení de Petanca, i no-
va sessió d’Scalextric a l’Ateneu. 
A partir de les 7 s’organitzarà un 
espectacle infantil a la Plaça del 
Safareig i clourà la jornada a les 
10 del vespre la tradicional Nit 
d’Havaneres, a càrrec de “La Co-

nya Marinera” a la Plaça Major 
(hi haurà rom cremat per als assis-
tents). A 3/4 de 12, durant el ma-
teix concert, es farà el lliurament 
dels premis dels diferents tornejos 
celebrats al Nucli Antic durant la 
Festa Major. 

I per cloure l’endemà dilluns, 
a les 22 hores, l’Ateneu Cultural 
i Recreatiu acollirà una sessió de 
“Cinema a la Fresca”.

Múltiples activitats 
esportives

El proper diumenge tindrà lloc 
el triangular del Trofeu Alcaldia, 
on hi participarà l’equip amateur 
de la UE Sant Maure (3a Catalana) 
i els guanyadors de les semifinals 
entre els altres equips del municipi 
que militen a 4a Catalana. El trian-
gular es farà a l’Estadi Municipal a 
partir de les sis de la tarda.

D’altra banda, el divendres a 
les 8 del vespre el Club Futbol Sala 
Montbui organitza les tradicionals 
24 Hores de Futbol Sala al pavelló 
Mont-aQua. 

La festa grossa inclourà la 9a 
Cursa Atlètica de Montbui, que 
està organitzada conjuntament 
per l’Ajuntament i pel Club Atlètic 
Igualada. La sortida es donarà a les 
7 de la tarda al Passeig d’Espanya i 
l’arribada es farà com és costum al 
Nucli Antic.

Tampoc no hi faltarà un Tri-
angular de Futbol per a veterans. 
Hi participaran l’AV Futbolistes 
Sant Maure-Montbui; els Veterans 
Piera i els Veterans San Roque de 
Vilanova del Camí. Es celebrarà el 
dissabte entre les 17.30 i les 20.30 
hores a l’Estadi Municipal.

El Club Tennis Taula Montbui 
organitza el tradicional Obert de 
festa major el proper dissabte 21 
de juliol entre les 10 del matí i les 
2 del migdia al pavelló de Can Pas-
sanals. La competició es realitzarà 
a les categories infantil, sènior i 
federats.

D’altra banda, el diumenge 22 
juliol de 10 a 14 el CTT Montbui 
organitzarà el Torneig Interclubs, 
que comptarà amb la participació 
del CTT Montbui, CPP La Torre, 
CPP Igualada i CTT Vilanova.

L’Associació de Bàsquet de 
Mares de Montbui organitzarà el 
proper diumenge 22 de juliol un 
campionat a les pistes de Mont-
aQua. La competició es farà entre 
les 9 del matí i les 13.30 hores.

I la Festa Major també inclourà 
un campionat obert de Petanca 
sota l’organització del Club Petan-
ca Montbui. Es realitzarà el proper 
diumenge 22 de juliol a les nou 
del matí a la Plaça de La Vinícola 
i es disputarà a la modalitat de 
doblets.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Fugados de Alcatraz
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