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2014: objectiu aconseguit

Construir una estelada humana amb la participació de 2.014 persones, per tal de fer el primer stop-motion per la independència, era l’objectiu 
d’aquesta convocatòria que va aplegar catalans d’arreu. Dissabte, doncs, després de mesos de treball es va evidenciar la bona organització el que 

va deixar molta satisfacció també, entre els participants i voluntaris de la matinal.   Pàg. 9

El maig, l’arbre de la festa

Aquesta segona edició de la Festa de l’Arbre de Maig, recuperada just l’any passat, pel col·lectiu de joves d’Al-Pi-Nisme Club Esportiu, després d’un 
segle arraconada, va ser molt participada. A primera hora del matí la comitiva sortiria direcció Can Roca, i un cop tallat el maig, l’arbre seria portat 

a mans per un nombrós grup que va ser rebut festivament a la plaça Pius XII on continuà la celebració fins ben entrada la vesprada.   Pàg. 5
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EL TEMPS A LA COMARCA
Albert Borràs i Gonzàlez

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 23 de maig: 
Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 24: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 25: Secanell, Òdena, 84.
Dia 26: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 27: Bausili, Born, 23.
Dia 28: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 29: Del Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 30: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.

D’INTERÈS
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El ple municipal acorda per unanimitat impulsar el projecte estratègic 
Igualada, capital europea de la pell de qualitat 
També es va acordar els ajuts a les famílies per a llars d’infants, menjador i compra de llibres de text, i aprovar una 
moció contra la llei Wert
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada, de 
manera conjunta amb el Gremi 

de Blanquers de la ciutat, va pre-
sentar dimarts passat el projecte 
del futur Parc d’Innovació del Cuir 
i la Marroquineria Igualada-Jorba, 
emmarcat dins el projecte estra-
tègic Igualada, capital europea 
de la pell de qualitat. Els encarre-
gats de fer l’anunci van ser l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, i el 
president del gremi, Xavier Badia, 
acompanyats de l’alcalde de Jorba, 
Josep M. Palau, ja que el futur parc 
es projecta a cavall entre Igualada 
i Jorba, a tocar de l’autovia A-2 i 
incloent els terrenys al costat de la 
masia de Can Blasi i també de l’an-
tiga Àrea Residencial Estratègica 
(ARE) del barri de Fàtima, amb un 
total de 34 hectàrees.

Aquest futur parc empresarial 
cobreix un doble objectiu: donar 
resposta a una històrica petició 
dels adobers, que reclamaven un 
terreny definit on poder millorar i 
modernitzar les seves instal·lacions 
i créixer, i també ha de servir d’ele-
ment atractiu per cridar noves em-
preses vinculades als processos pro-
ductius de la pell a instal·lar-se a la 
capital de l’Anoia. 

El mateix dimarts, al vespre, 
en el ple ordinari, tots els grups 
municipals amb representació a 
l’Ajuntament d’Igualada, els 21 re-
gidors de CiU, ERC-RCat, PSC, PP, 
ICV i PxC, van donar el seu suport 
al projecte estratègic Igualada, ca-
pital europea de la pell de qualitat. 
El pla s’ha dissenyat per a impulsar 
el sector dels adobers, que actual-
ment dóna feina a 1.200 persones 
a Igualada, entre llocs de treball 
directes i indirectes. La trentena 
d’empreses que hi ha a la ciutat, 
a més, exporten el 70% de la se-
va producció a grans marques del 
luxe a nivell internacional i tenen 
una facturació total anual d’uns 
170 milions d’euros. 

El projecte contempla enfor-
tir el sector en diferents àmbits. 
Pel que fa al del coneixement, la 
investigació i la formació del capi-
tal humà, s’està treballant ja en la 
Càtedra A3 en Innovació de la Pell 
i el Cuir, s’ha apostat per una nova 
Escola d’Enginyeria i es reforçarà el 
grau mig d’Artesania del Cuir de 
l’Escola Municipal d’Arts Gaspar 
Camps. Pel que fa a l’enfortiment 
del clúster adober, es recuperarà 
l’adoberia Bella per tal d’acollir 
la seva seu i es contribuirà alhora 
a la seva promoció internacional 
en fires especialitzades. Finalment, 
pel que fa a infraestructures, el pla 
inclou la depuradora d’aigües re-
siduals ja existent, peça fonamen-
tal en la seva activitat, i també el 
futur Parc d’Innovació del Cuir i la 
Marroquineria Igualada-Jorba. De 
fet, el document aprovat suposa el 
punt de partida perquè l’Ajunta-
ment, amb caràcter immediat, faci 
l’encàrrec a la Generalitat per tal 
que aquesta iniciï les tramitacions 
i el planejament necessaris per fer 
realitat aquest nou espai. 

L’alcalde, Marc Castells, en 
representació del govern munici-
pal de CiU i ERC-RCat, destacava 
abans de la votació la importàn-
cia que “aquest projecte compti 
amb un gran consens i el màxim 

suport, perquè aquí estem parlant 
de quelcom molt més important 
que la política, parlem d’una as-
piració que ha de marcar el futur 
de la nostra ciutat a mig i llarg 
termini”. Des del grup municipal 
socialista, Jordi Riba ha demanat la 
creació d’una taula de seguiment 
de les diferents accions que for-
men part el projecte; des del Partit 
Popular, Joan Agramunt afirma 
que “malgrat en altres temes te-
nim clares discrepàncies amb el 
govern de la ciutat, en iniciatives 
com aquesta ens tindrà al costat”; 
Montserrat Mateu, d’ICV, apunta 
que vetllaran pel respecte a l’en-
torn i el medi ambient en el futur 
Parc d’Innovació; i Robert Hernan-
do, portaveu de PxC, afegeix que 
aquest projecte d’impuls del sector 
de la pell pot ser la pedra angular 
que incentivi la generació de ri-
quesa i llocs d’ocupació a la ciutat 
i, en conseqüència, mereix tot el 
suport. 

La passada setmana, el pla 
d’acció va ser posat en coneixe-
ment dels agents socioeconòmics 
locals --sindicats i organitzacions 
empresarials-- per tal que esdevin-
gui un veritable projecte global de 
ciutat, on l’àmbit públic i el privat 
treballin amb un mateix objectiu 
comú.

120.000 euros 
a ajuts per llars 
d’infants, menjador 
i compra de llibres 
de text 

En el ple de dimarts passat tam-
bé es van aprovar les bases regula-
dores de diverses ajuts per a les fa-
mílies de la ciutat en l’àmbit escolar 
i de les llars d’infants. En total, el 
proper curs 2013-2014, el consistori 
preveu destinar un total de 120.000 
euros al suport per a l’adquisició de 
llibres de text, l’escolarització en 
llars d’infants i, per primer cop, per 
al servei de menjador. 

Els ajuts referents a l’escolarit-
zació en llars d’infants es podran 
demanar entre el 17 de juny i el 
5 de juliol. S’hi destinaran 16.200 
euros i s’incrementarà la quantia 
per infant respecte l’any precedent, 
passant dels 20 euros mensuals als 
30 i, globalment, dels 220 euros 
anuals als 330 euros per cada in-
fant. 

D’altra banda, els ajuts per lli-
bres de text, dotats amb 67.000 
euros, es podran sol·licitar també 
entre el 17 de juny i el 5 de juliol. 
La quantia per nen no ha patit 
variacions i suposarà un màxim 
de 75 euros per cada estudiant 
de Primària i de 100 euros per ca-
da estudiant de Secundària. S’hi 
poden acollir famílies amb in-
fants que cursin estudis en centres 
educatius de la ciutat, a excepció 
del Gabriel Castellà i les Escoles 
de l’Ateneu Igualadí, que parti-
ciparan en un programa pilot de 
reutilització de llibres. En aquests 
dos casos, l’Ajuntament farà una 
aportació econòmica directa a les 
escoles perquè puguin desenvo-
lupar el programa. Segons Anna 
Bacardit, regidora d’Ensenyaments 
i Universitats, “si aquest pla funci-
ona, la nostra voluntat és ampliar-

lo properament a altres centres 
d’Igualada”. 

En aquestes dues modalitats 
d’ajuts, en el present curs es van es-
tablir nous criteris per garantir que 
arribin només als casos de veritable 
necessitat. Preveient que al curs vi-
nent la demanda pugui ser superior, 
s’han baixat els barems econòmics 
familiars per tal que hi puguin acce-
dir més infants. 

La tercera modalitat, que l’Ajun-
tament promou per primer cop, 
és la dels ajuts per menjador, amb 
uns recursos de 33.500 euros. D’una 
banda, el consistori completarà les 
dues vies de suport que ja ofereix 
el Consell Comarcal per assegurar 
en tots els casos un àpat complet a 
tots els infants sol·licitants i, a més, 
ofereix una tercera modalitat a la 
qual s’hi poden acollir aquells que 
no reben ajuts del Consell. Es po-
dran sol·licitar del 27 d’agost i el 13 
de setembre. 

Els interessats poden demanar 
informació al departament d’Ense-
nyament i Universitats de l’Ajunta-
ment, telèfon 93 803 19 50, o a la 
segona planta de l’Espai Cívic Cen-
tre, al carrer Trinitat, 12.

Moció contra la llei 
Wert

En el mateix ple, el grup mu-
nicipal socialista va presentar una 
moció contra la llei Wert. Els soci-
alistes igualadins consideren que 
aquest projecte “atenta a la convi-
vència, ciutadana, pretén desman-
tellar el sistema educatiu català i 
la immersió lingüística i respon a 
l’estratègia sistemàtica de l’Estat 
espanyol de menyspreu i residua-
lització de la llengua catalana”. 

La moció va ser aprovada amb 
vots a favor de 18 dels 21 regidors 
(CiU, ERC-RCat, PSC i ICV), amb 
l’abstenció de PxC i el vot contraris 
del PP.

GAMMA KIA CEE D
S  10.900

PVPR ia pro_cee d 4 VVT oncept (inclou impostos, transport, accions promocionals i Pla P V  del govern)  No inclou les despeses de gestoria i matriculacir  onsulteu les condicions i els requisits del Pla P V  Oferta aplicable per a clients particulars que 
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El PSC recolza fer el polígon dels adobers 
però en qüestiona la ubicació
IGUALADA

El Grup Municipal del PSC a 
l’Ajuntament d’Igualada ha 

votat a favor de treballar perquè 
Igualada esdevingui la capital 
europea de la pell de qualitat i 
permetre el trasllat de la indústria 
adobera del barri Rec a una nova 
ubicació perquè pugui ampliar i 
potenciar la seva activitat, que s’ha 
anomenat Parc d’Innovació del 
Cuir i la Marroquineria.

Tot i així, tal i com ha afirmat 
el portaveu Jordi Riba, “aquest vot 
no és un xec en blanc i hi veiem 
varis matisos”. Un dels principals 
matisos que fa el PSC és la cons-
trucció del nou polígon dels ado-
bers darrere de les urbanitzacions 
del Pla de la Massa i Sant Jaume 
Sesoliveres, llindant amb l’autovia 
A-2. Riba entén que “la Conca, en 
aquests moments, té polígons in-
dustrials buits i, per tant, veuríem 
més idoni poder ubicar aquesta 
indústria en algun polígon que ja 
estigui urbanitzat i buit com el de 
Santa Margarida de Montbui o el 
de Castellolí”.

Pel PSC, aprofitar un d’aquests 
polígons estalviaria temps perquè 
evitaria haver de començar de zero 
en la urbanització d’una zona de 

34 hectàrees que en aquests mo-
ments és rústica. “Creiem necessari 
intentar amortitzar totes aquelles 
instal·lacions destinades a activitat 
industrial que ja estan construïdes 
i que, malauradament, ara estan 
sense omplir, i el trasllat dels ado-
bers pot ser una bona manera de 
fer-ho”, ha assegurat Riba.

D’altra banda, el PSC també 
ha expressat els seus dubtes que 
la de Sant Jaume Sesoliveres i el 
Pla de la Massa, sigui la millor ubi-
cació, ja que es troba molt lluny 
de la depuradora dels blanquers, 
ubicada al carrer del Rec, i això 

obligaria a construir un gran col-
lector que travessés tota la ciutat. 
El PSC també estarà amatent amb 
el que passi amb els terrenys del 
barri de Fàtima que el govern volia 
destinar a sòl industrial i que sem-
bla que poden acabar convertits 
en zona verda: “per nosaltres és 
important que en aquell punt no 
s’abandoni la proposta concebu-
da pel llarg termini de construir-hi 
habitatge amb un percentatge im-
portant d’habitatge social, ja que 
seria la manera de relligar el nord-
oest de la ciutat unint Fàtima i Set 
Camins”.

Tal i com va explicar Jordi Riba 
al ple, de moment, s’ha votat que 
si perquè “compartim l’objectiu 
de promocionar aquest sector in-
dustrial a casa nostra, però tenim 
matisos en la manera de fer-ho”. 
Per això va demanar que es consti-
tuís una comissió de seguiment del 
projecte entre tots els grups mu-
nicipals que l’alcalde Marc Castells 
va acceptar de crear. El PSC ja ha 
avançat que creu en el fi que per-
segueix el projecte, però que es-
tudiarà i farà totes les aportacions 
necessàries en positiu per millorar 
el com arribar-hi.

Trobada gairebé hivernal a la 
Manresana 

ELS PRATS DE REI

Les baixes temperatures i la incer-
tesa meteorològica van marcar 

la 38a edició de la trobada a la 
torre de la Manresana, celebrada 
diumenge passat. La missa, que 
normalment té lloc a l’aire lliure, 
es va haver de traslladar a l’esglé-
sia de Sant Andreu pel fred i pel 
vent que bufava a primera hora 
del matí a l’esplanada de la torre. 

El que va mantenir-se com sem-
pre va ser l’elaboració de la paella, 
per a unes 200 persones --això sí, 
posant un tendal per cobrir la cui-

na campestre en cas de pluja. Va 
ser al voltant de les dues quan es 
va repartir l’arròs entre els assis-
tents; gairebé tots, aquest any, van 
optar per no quedar-se a menjar al 
camp com és costum. Mentre es fe-
ia l’hora de repartir l’arròs, el Grup 
de Joves va portar a terme alguns 
jocs per a petits i grans: pescar els 
ànecs, fer punteria i enfilar-se al 
tradicional pal per aconseguir un 
donegal o un espetec. 

La festa a la torre de la Manre-
sana l’organitza l’Agrupació Cultu-
ral Recreativa Sigarra.

Senserrich: “Estem al costat de la gent de 
l’Anoia des de la responsabilitat”
La diputada de CiU critica que alguns partits es dediquin a “crear alarma 
social des del desconeixement” al voltant de les prospeccions d’urani 
ALTA ANOIA

Maria Senserrich, diputada de 
CiU, ha lamentat que alguns 

partits polítics es dediquin a “crear 
alarma social des del desconeixe-
ment” al voltant de la sol·licitud 
d’una empresa per a realitzar pros-
peccions d’urani a l’Anoia. En una 
pregunta al Conseller Vila en la 
sessió de control del Ple del Par-
lament, Senserrich ha remarcat 
que “estem al costat de la gent de 
l’Anoia però no des de la demagò-
gia sinó des de la responsabilitat, 
fent les coses bé”. 

La diputada de CiU ha subrat-
llat que l’Alta Anoia és un territori 
on els dos principals motors eco-
nòmics són l’agricultura i el turis-
me, és a dir, que són “els recursos 
naturals que ofereixen els que fan 
que això sigui possible”. A més, 

cal tenir en compte que és una de 
les comarques més castigades per 
la crisi, amb l’índex d’atur més alt 

i una de les rendes per càpita més 
baixes. 

Senserrich ha criticat que al-
guns partits facin “demagògia” i 
“actuïn a cop de notícia”, quan “ni 
tan sols tenen representació po-
lítica a la zona”. “Aquests són els 
que parlen de poca transparència i 
falta de sensibilitat” ha afegit. 

En la seva resposta, el Conseller 
Vila ha recordat que la Generalitat 
només té competència en matèria 
d’autoritzar prospeccions i recerca 
però “sí que ens correspon garan-
tir que es facin amb les màximes 
garanties mediambientals”. En 
aquest sentit, ha demanat “asse-
renar la discussió” i ha assegurat 
que es farà en “concertació amb el 
territori”.

II Trobada d’AMPAS de les escoles públiques

IGUALADA

L’AMPA de l’escola Gabriel Cas-
tellà vol agrair a totes les famí-

lies que van assistir a la II Trobada 
d’AMPAS de les escoles públiques 
d’Igualada.

La trobada va ser tot un èxit de 
participació on es van gestar inte-
ressants propostes que segurament 

es duran a terme en un futur pro-
per. L’objectiu d’unir esforços per a 
un objectiu comú, resoldre dubtes i 
exposar idees noves i creatives s’ha 
complert. Tot plegat es va amenit-
zar amb un bon esmorzar, a base 
de productes de la terra, prepa-
rat pels pares i mares de l’escola 
Gabriel Castellà.

QuanT a la part més festiva i 
esportiva, cal dir que es va fer una 
ronda de partits de futbol-sala per 
jugar tots contra tots i després es 
van sumar els punts per establir 
l’ordre de guanyadors.

El relleu de la preparació de la 
festa per al proper curs el va aga-
far l’escola que, en aquesta ocasió, 
va guanyar el campionat de futbol 
sala: Pare Ramon Castelltort. 

Els nens i nenes que van venir 
van poder gaudir d’una bona co-
lla de jocs de cucanya i esportius 
repartits pel pati de l’escola i els 
porxos.

Una vegada més volem fer res-
sò de la importància d’aquest punt 
de trobada anual, ja que reforça 
els llaços entre les cinc escoles pú-
bliques de la ciutat.

Comissió de premsa de l’escola 
Gabriel Castellà

Jony Rodon actuà al Bar Jordi

ÒDENA

El passat divendres 18 de maig 
va actuar al Bar Jordi d’ Òdena 

en Jony Rodon, de Vilafranca del 
Penedès. Ell duu més de 30 anys 
de trajectòria musical, i entre d’al-
tres, musica poemes clàssics com 
d’en Miquel Martí Pol, Pere IV i 
en Josep Palau i Fabre. Balada per 

a un trobador va ser una de les 
peces d’en Serrat que va tocar tam-
bé en directe aquella nit. Durant 
una hora i mitja va tenir pendent 
a les persones que van seguir-lo en 
aquest espai odenenc tot impreg-
nant al públic de rock, folk i punk 
a través de la seva veu, la guitarra i 
l’harmònica.

Crèdit de síntesi per 
recuperar un personatge
IGUALADA

Durant els dies 20, 21 i 22 de 
març els alumnes dels Maristes 

Igualada de 3r d’ESO vam estar 
treballant i creant uns crèdits de 
síntesi que consistien en escollir un 
personatge socialment reconegut 
i explicar-ne la seva vida fent tor-
nar el personatge al nostre món. 
Durant uns quants dies havíem de 
posar-nos a la seva pell. El treball 
constava de diverses parts: la pri-
mera era explicar la seva biogra-
fia i imaginar com el personatge 
vivia en la seva època; la segona, 
escriure un article d’opinió com si 
fóssim ell/ella sobre els fets més 
rellevants de la seva època amb 
la seva opinió sobre què pensa-
va; la tercera, escriure una car-
ta en anglès en què explicàvem 

a una persona propera a ell/ella 
que s’havia posat malalt i dema-
nàvem ajuda; la quarta, escriure el 
recorregut de la carta, explicant de 
quina manera podria ser enviada, 
i la cinquena, fer amb materials 
reciclats un objecte característic 
del personatge, que posaríem dins 
d’una capsa que decoraríem de la 
manera en què es feia en la seva 
època. També havíem d’escriure 
unes conclusions en castellà sobre 
tot el treball.

Per acabar vam passar per les 
classes de 4t, 5è i 6è de primària de 
l’escola explicant la seva vida i ves-
tint com el personatge en qüestió. 
Va ser tot un èxit.
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ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

M A T A L A S S E R I A

V A R E L A
C/ Bruc, 25 - Igualada

Tel. 93 804 47 08

Més de 30 anys dedicats 
al vostre descans!

Festa de l’Arbre de Maig

IGUALADA

Diumenge passat, la ciutat 
d’Igualada va reviure la fes-

ta de l’Arbre de Maig, que l’any 
passat l’Al-Pi-Nisme Club Esportiu 
va recuperar després de més d’un 
segle sense celebrar-se.

La festa va començar a les 7 del 
matí a la plaça de Pius XII per anar 
a buscar un pi de 20 metres d’al-
çada i d’uns 1000 quilos als boscos 
de can Roca, també conegut com 
el Maig. Un cop allà, se’l va fer 
caure a cops de destral i tots els 
participants van gaudir d’un bon 
esmorzar per tal d’agafar prou for-
ces per dur-lo sobre les espatlles 
fins a la plaça.

Tot i ser un recorregut més 
llarg i cansat que l’any passat, fi-
nalment el Maig va arribar a plaça 
i allà se li va treure l’escorça abans 
de plantar-lo. Per aconseguir-ho es 
va necessitar molta concentració, 
silenci i la força de molta gent. To-
ta la plaça hi va prendre part. Des-
prés hi va haver un dinar popular a 
la plaça, acompanyat de músiques 
i cants que, segons diu la tradició, 
ja tenien lloc anys enrere.

A la tarda va arribar l’esperat 
Concurs de Grimpaires, però a cau-
sa de la pluja poques persones van 
tenir l’oportunitat de participar-hi 
i només dues nenes van aconseguir 
arribar a dalt de tot de l’arbre i 
tocar la campana. 

La festa va acabar després de 
repartir un bon berenar i, al final, 
tothom va tornar cap a casa ben 
satisfet de la feina i l’esforç fet du-
rant tota la diada.

Moltes gràcies a tots els herois 
que van participar i ajudar per fer 
possible aquesta gran festa!

Llarga vida a l’Arbre de Maig!

I ara, la Flama del Canigó
S’apropa la festa de Sant Joan 

(festa nacional dels Països Cata-
lans). Amb aquest motiu, els dies 
15 i 16 de juny es farà la trobada/
aplec del Canigó, on s’anirà a por-
tar les branques de l’Arbre de Maig 
per fer la Foguera de Sant Joan al 
cim del Canigó i també gaudir d’un 
cap de setmana de gresca i festa 
muntanyenca. Aquest any també 
hi haurà, com ja és habitual, un 
grupet de bons músics igualadins 
per gaudir millor de la festa, a més 
del grup Al-Pi-Nisme.

Qui estigui interessat a anar 
a aquesta trobada o per anar a 
buscar la Flama del Canigó, cal que 
faci la sol·licitud abans del 27 de 
maig. Inscripcions trobada (data 
límit 26/05) i regeneració a igua-
lada@flamadelcanigo.com i per a 
la cursa de relleus a corredors@
flamadelcanigo.com.

El Grup Parlamentari d’ICV-EUiA es 
compromet amb l’Anoia
Un nombrós grup de parlamen-

taris d’ICV-EUiA, encapçalat 
per Joan Herrera, ha realitzat una 
visita de treball a la comarca per 
a conèixer sobre el terreny les difi-
cultats pròpies del territori, com 
ara l’alt índex d’atur, la manca de 
recursos d’entitats del Tercer Sec-
tor, les retallades en l’àmbit de la 
salut i l’ensenyament públics o l’ex-
plotació de mines d’Urani a l’Alta 
Anoia. La finalitat és emprendre 
les accions a l’abast per tal d’afron-
tar-les, amb una clara aposta per 
l’Anoia que s’ha convertit en una 
prioritat per al full de ruta de la 
coalició.

La visita va tenir lloc divendres 
passat, durant tot el dia, amb la 
participació de 9 dels 13 diputats i 
diputades d’ICV-EUiA al Parlament. 
El grup va estar format per Joan 
Herrera, president del Grup Par-
lamentari; Joan Mena, portaveu 
adjunt; David Companyon, mem-
bre de la Mesa; Josep Vendrell, 
membre de la Comissió de Salut; 
Sara Vilà, portaveu de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural; Marc 
Vidal, portaveu de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, i membre 
de la d’Ensenyament i Universitats; 
Salvador Milà, president de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat; 
Laura Massana, vicepresidenta de 
la Comissió d’Infància i membre de 
la de Benestar; i Marta Ribas, presi-
denta de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones.

ICV-EUiA va visitar els Serveis 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i 

el de l’Ajuntament de Montbui 
per a escoltar els professionals 
que atenen directament als milers 
d’aturats. També es va trobar amb 
Apinas, a Igualada, que suporta la 
manca de recursos pròpia de la cri-
si, agreujada per la desprotecció le-
gal de les entitats del Tercer Sector 
i els retards en els pagaments de 
serveis per part de la Generalitat; i 
amb un grup de professionals de la 
sanitat pública mobilitzats contra 
les retallades.

Altres encontres del grup par-
lamentari van ser amb l’alcalde 
d’Argençola per tal de saber com 
funciona un ajuntament dels ano-
menats “micropobles”, a més de 
visitar una explotació agrícola per 
parlar sobre les oportunitats i les 
febleses de l’agricultura ecològi-
ca; amb afectats pel procés que 
viu l’Alta Anoia per l’explotació de 
mines d’urani; amb membres de 

les Associacions de Veïns de Can 
Bonastre, El Portell i Can Canals, 
de Piera, tres barris afectats per la 
manca de sanejament degut a la 
passivitat de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA); amb l’escola Marta 
Mata de Vilanova del Camí, que ha 
dut a terme un projecte de gestió 
del menjador diferent per tal de 
mantenir el servei intentant alleu-
gerir les dificultats econòmiques 
de les famílies; i amb periodistes 
anoiencs que alerten sobre el pe-
rill que la comarca es quedi sense 
cobertura informativa directa amb 
la desfeta de les xarxes territorials 
de la Corporació Catalana de Co-
municació.

A partir d’aquí, ICV-EUiA em-
prendrà accions parlamentàries 
concretes, tot i que amb algunes 
fins i tot ja ho ha fet de forma prè-
via a aquesta jornada.

Grup comarcal d’ICV-EUiA

S’inaugura la pista esportiva i una zona 
d’skate en el marc de les Festes del Roser 

ÒDENA

El dissabte 11 de maig es va inau-
gurar la pista poliesportiva i una 

zona pavimentada amb estructu-
res per practicar l’skate, a l’Espelt. 
La construcció d’aquest nou equi-
pament municipal respon a una 
antiga reivindicació dels veïns de 
l’Espelt, que fins a l’actualitat no 
disposaven de cap instal·lació per a 
la pràctica d’activitats esportives. 

L’acte va comptar amb l’assis-
tència de la directora de serveis 
territorials de governació i relaci-

ons institucionals de la Generali-
tat, Rosa Carné; l’alcalde d’Òdena, 
Carles Casanova; membres de con-
sistori i una bona representació de 
veïns. També es va realitzar una 
exhibició d’skate, a càrrec de joves 
aficionats, i seguidament es va ofe-
rir un refrigeri a tots els assistents.

Tot el conjunt d’aquestes ac-
tuacions; la construcció de la pis-
ta poliesportiva, la pavimentació 
i estructures de la zona d’skate, i 
algunes millores en l’entorn han 
suposat una inversió de 50.000 eu-

ros per part de la Generalitat, en 
concert del Departament de Go-
vernació en el marc del PUOSC; 
39.121’17 euros de l’Ajuntament, 
amb un préstec sense interessos 
de la Diputació de Barcelona, i 
26.22’26 euros procedents de re-
cursos propis

La inauguració es va fer en el 
marc de les festes del Roser, la fes-
ta major de l’Espelt, que va comp-
tar amb un ampli i variat progra-
ma d’activitats organitzades per 
l’Associació Cultural Centre de 
l’Espelt i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Òdena.
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EDICTE
L’Ajuntament d’Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 
21 de maig de 2013, ha pres l’acord, la part dispositiva del qual 
diu el següent:

Primer. Declarar l’oportunitat de l’ocupació privativa de 3.000 m2 del 
subsòl d’una parcel·la de propietat municipal situada a l’avinguda de 
Catalunya, xamfrà amb l’avinguda de Balmes i el carrer de Lecco, 
d’Igualada, per a la construcció, en una sola planta, d’un aparca-
ment subterrani. 

Segon. Aprovar inicialment els projecte i el plec de clàusules ju-
rídiques i econòmico-administratives per les quals s’ha de regir la 
concessió per a l’ocupació privativa esmentada en el punt anterior.

Tercer. Sotmetre l’aprovació inicial a informació pública, durant el 
termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la darrera in-
serció de l’edicte corresponent en el Butlletí Ofi cial de la Província, 
la premsa local, el tauler d’edictes de la Casa Consistorial i el tauler 
d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.
seu.cat/igualada), perquè les persones interessades puguin formular 
reclamacions i al·legacions.

Quart. En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord inicial 
d’aprovació del projecte i el plec de condicions jurídiques i econòmi-
co-administratives esdevindrà defi nitiu.

Cinquè. Aprovar la convocatòria de la licitació per a l’atorgament di-
recte de la concessió de referència, si bé l’anunci de la licitació s’ha 
d’ajornar fi ns que hagi transcorregut el termini d’informació pública 
del projecte i el plec, sense reclamacions o al·legacions.

Sisè. Facultar l’alcalde-president per a la realització de les actua-
cions necessàries per a l’execució d’aquest acord.

La qual cosa es fa saber als efectes previstos a l’apartat tercer del 
mateix acord. Alhora, es fa saber que el diari de premsa periòdica 
on es publicarà aquest edicte és L’Enllaç.

Igualada, 22 de maig de 2013

L’alcalde
Marc Castells i Berzosa

Lliurat el premi La Mostra a Teatre Mòbil
IGUALADA

La Mostra d’Igualada - Fira de 
teatre infantil i juvenil i la Fun-

dació Catalunya − La Pedrera, col-
laboradora de la fira, va lliurar 
divendres passat, a l’Ajuntament 
d’Igualada un xec de 1.500 euros a 
la companyia Teatre Mòbil com a 
reconeixement del Premi al millor 
espectacle de La Mostra d’Igualada 
2013 per Sense solta.

L’espectacle de clown, amb una 
puntuació de 9,48, va ser el més 
ben valorat pel públic que va as-
sistir a la 24a edició de la fira de 
teatre infantil i juvenil.

Jordi Girabal, de la companyia 
Teatre Mòbil va declarar: “per no-
saltres és molt important perquè 
La Mostra és un test amb el pú-
blic, on fa temps que venim i estre-
nem habitualment. No crèiem que 
tornaríem a guanyar. En estrenar 
Sense solta en aquesta edició vam 
veure que la resposta era molt bo-
na i vam pensar que encara estem 
en forma després de gairebé 30 
anys de companyia. Amb el premi 
ens trobem en un petit núvol per-

què en els temps de crisi actual van 
molt bé aquest tipus de guardons, 
primer perquè els dóna el públic 
i després perquè s’agraeixen els 
diners.”

Aquesta és la segona ocasió en 
què Teatre Mòbil ha guanyat el 
premi al millor espectacle de La 
Mostra d’Igualada ja que el 2011 
van guanyar el premi amb Les Tri-
fulgues dels Germans Garapinyada. 

Marga Viza, directora de Cul-
tura de la Fundació Catalunya − 
La Pedrera, després de felicitar els 
guanyadors, encoratjà l’organit-
zació “a continuar endavant amb 
la mateixa empenta i èxit com ho 
demostra l’ocupació que heu tin-
gut en aquesta 24 edició.” Viza ha 
garantit la continuïtat del suport 
de la Fundació a La Mostra d’Igua-
lada.

Presentació del joc “La Puta i la Ramoneta”
IGUALADA

Dissabte passat, Igualada va aco-
llir diversos esdeveniments de 

caire catalanista, entre els quals 
la presentació del joc “La Puta i la 
Ramoneta”, que es va fer a l’Ate-
neu Igualadí, en coordinació amb 
l’associació cultural de jocs El Pati. 

L’acte va incloure una breu xer-
rada sobre com s’ha preparat el joc 
i la creació de l’empresa editorial 
que el produeix, Catalan Games. 
Els temes principals que es van 
tractar van ser la funció del joc com 
a element de diversió a la vegada 
que reflexió política. També es van 
aclarir detalls sobre el procés de 
micromecenatge que duen a terme 
a verkami.com/putairamonetaeljoc 
per llançar la primera edició.

Entre d’altres anècdotes, van 
explicar la necessitat de fer-lo co-
nèixer a diferents personatges 
d’àmbit cultural i polític, com Quim 
Monzó, Albert Sánchez Piñol, Òscar 
Dalmau o el president Jordi Pujol, 
el qual va remarcar als creadors del 
joc diferents cartes, va interessar-se 
per com es jugaven i fins i tot es 

va avenir a signar prototips del joc 
com a obsequi.

Durant tot el dia, al vestíbul 
de l’Ateneu Igualadí ja s’havien 
fet demostracions del joc amb pú-
blic ben variat, des d’adolescents 

a gent gran. L’associació el Pati, 
amfitriona de l’acte, va acollir-lo 
amb els seus membres i un ampli 
catàleg de jocs reivindicant-los com 
a cultura.

L’equip de creadors del joc: Marc Miquel (autor), Ricard Muntané (editor) i Albert 
Vendrell (il·lustració/disseny gràfic).

Acte reivindicatiu a favor de 
l’escola pública

CALAF

En acabar els actes lúdics de 
la jornada de celebració dels 

25 anys de l’institut Alexandre 
de Riquer de Calaf, tots els par-
ticipants que van voler ens vam 
unir en una sardana com a símbol 
d’unió a favor de l’escola pública 
catalana i es va llegir un manifest 
de protesta en contra de les agres-
sions que darrerament està sofrint 
la nostra escola.

Aquest manifest ha rebut el 
suport de les Ampes de l’escola Al-

ta Segarra i l’institut Alexandre de 
Riquer, de tot el claustre d’aquest 
darrer, a més del claustre de la llar 
d’infants La Boireta i l’Escola Muni-
cipal de Música. Aquesta acció po-
pular amb gran participació, tam-
bé expressada a títol individual, de 
la comunitat educativa calafina ha 
estat comunicada a la FAPAC i vol 
ser una mostra de com pares, PAS, 
professors i alumnes reivindiquem 
una escola pública equitativa i co-
hesionadora.

Els petits de l’escola Joan Maragall van 
d’excursió
VILANOVA DEL CAMÍ

A l’escola Joan Maragall de 
Vilanova del Camí, durant 

aquest tercer trimestre i aprofitant 
el bon temps, els alumnes de P3, P4 
i P5 hem realitzat diferents sortides 
per ampliar els coneixements d’una 
manera vivencial i motivadora. 

Els més grans vam visitar el 
parc de bombers d’Igualada, on a 
part de veure les instal·lacions, els 
estris i els vehicles, vam poder fer 
de bombers per un dia, posant-nos 
el casc, pujant als camions, ruixant 
amb la mànega...

Els més petits vam anar a la 
granja Can Casellas de Bellprat, 
on ens van convidar a una coca 
casolana boníssima! Amb l’ajuda 
de les monitores vam preparar el 
menjar del bestiar i també vam 
visitar la granja, observant, tocant 
i fins i tot donant el menjar a tots 
els animals. 

Els de P4 vàrem visitar el club 
hípic “La Tossa”, on vam poder co-

nèixer moltes coses sobre l’animal 
que ja fa uns dies que estem estu-
diant: el cavall. Els vam poder cui-
dar, donar de menjar, raspallar..., 
però el que més ens va agradar va 
ser muntar-hi!

Han estat tres experiències 
molt divertides i interessants i que 
ens han ajudat a conèixer millor i 
estimar el nostre entorn més pro-
per. 
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El Parc Fluvial i les necessitats dels regants centren bona part del Ple 
VILANOVA DEL CANÍ

La darrera sessió plenària de 
l’Ajuntament vilanoví es va cen-

trar en el Parc Fluvial i les necessitats 
de la Comunitats de Regants. Tots 
els grups van votar a favor de la 
millora, però sense acord pel que fa 
a les formes

Els grups del VA, IPV-VV i PP van 
portar una moció per a la realització 
d’un projecte que permetés millorar 
i ampliar els serveis, que es va rebut-
jar per 8 vots en contra: PSC, CIU, 
ICV i la regidora Marta Trullols; 8 a 
favor: IPV-VV, VA, PP i PxC i l’absten-
ció d’ERC.

IPV va rescatar la proposta 
d’augmentar la làmina d’aigua del 
riu Anoia per regar i la va presentar 
conjuntament amb VA, PP i PxC, per 
tornar a posar a debat la manca 
d’aigua per regar els horts durant 
els mesos d’estiu. La moció es va 
aprovar amb els vots favorables 

d’IPV-VV,VA, PP, ERC i PxC. El PSC, 
CIU, ICV i la regidora Marta Trullols 
s’hi van abstenir.

IPV, VA, PP i PxC van presentar 
una proposta en què es demana la 
instal·lació d’una reixa de recollida 
d’aigües pluvials que permeti mi-
llorar la conservació i consolidació 
del camí de terra que dóna accés als 
horts. La moció es va aprovar amb 
els vots a favor d’IPV-VV,VA, PP, i PxC 
i 9 abstencions, les del PSC, CIU, ERC, 
ICV i la regidora Marta Trullols.

Un altre dels temes que IPV va 
portar al Ple, amb l’adhesió PxC, 
va ser la instal·lació d’ascensors per 
accedir al CAP ja que, segons Civi-
danes, tant la rampa com les esca-
les que hi ha actualment dificulten 
l’accés a les persones grans i amb 
disminució reduïda. La moció es va 
rebutjar per 10 vots en contra, els 
del PSC, CIU, PP, ERC, ICV i la regi-
dora Marta Trullols. IPV-VV i PxC 

van votar-hi a favor i el VA s’hi va 
abstenir.

El ple va donar suport a la pro-
posta d’ICV-EUiA per assegurar que 
les persones i famílies que es troben 
en situació de pobresa rebin l’ajut 
mínim necessari per a portar una 
vida digna. La moció va ser aprova-
da amb els vots a favor d’ICV-EUiA, 
PSC, ERC, IPV-VV, VA i Marta Trullols 
(regidora no adscrita). CiU i PxC es 
van abstenir i el PP va votar en con-
tra.

Una altra moció d’ICV-EUiA que 
també va aprovar el ple va ser la de 
declarar els municipis de la comarca 
de l’Anoia lliures de la tècnica de 
fractura hidràulica horitzontal, co-
neguda com fracking, una tècnica 
que segons denuncia la moció és 
dolosament agressiva amb l’entorn. 
La moció es va aprovar amb els vots 
a favor d’ICV-EUiA, ERC, PxC, VA, 
IPV-VV, PSC i la regidora no adscrita 

Marta Trullols, i amb l’abstenció del 
PP i el vot en contra de CiU. 

En el mateix ple es va aprovar 
per unanimitat la modificació de 
l’ordenança de civisme i convivència, 
en la que s’ha introduït un capítol 
que regula la tinença responsable 
d’animals potencialment perillosos 
i que s’adapta al a la normativa vi-
gent. L’objectiu d’aquesta modifica-
ció és millorar i garantir la convivèn-
cia entre persones, béns i animals 
però també buscava modular l’im-
port de les sancions, en cas d’incom-
pliment de la normativa.

També hi va haver unanimitat 
en la proposta d’iniciar l’expedient 
que ha de regir el contracte de ges-
tió del servei de les llars d’infants 
municipals de cara al nou curs es-
colar. La regidora d’Educació Marta 
Trullols va explicar que el contracte 
afectava les dues llars d’infants mu-
nicipals amb l’objectiu de dotar-les 

d’una única línia pedagògica. Els 
plecs de clàusules administratives 
per al concurs incorpora algunes 
propostes d’ERC pel que fa al procés 
de promoció i participació de les 
famílies en el centre. 

Primera retransmissió per 
streaming

El ple es va poder seguir en di-
recte a través d’Internet (radionova.
cat, via streaming) amb una bona 
qualitat d’àudio i una imatge accep-
table. La proposta també permet 
arxivar els plens perquè puguin ser 
consultats per la ciutadania en qual-
sevol moment. La còpia es pot tro-
bar al web vilanovainformació.cat 
o radionova.cat. Aquesta novetat 
és fruit d’una proposta d’ERC i per-
met apropar la política municipal a 
la ciutadania a través de les noves 
tecnologies.

El CRIP dóna inici a les seves 
activitats 

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

El Centre de Restauració i Inter-
pretació Paleontològic dels 

Hostalets de Pierola (CRIP) es va 
posar en marxa dimarts passat amb 
la inauguració del curs 3D Geome-
trics Morphometric, el primer dels 
sis que desenvoluparà conjunta-
ment amb l’empresa Transmitting 
Science. 

L’acte va començar amb les pa-
raules que la directora de Trans-
mitting Science, la Dra. Soledad de 
Esteban, va adreçar als vint alum-
nes del curs, que provenien dels 
Estats Units, Colòmbia, Itàlia, Índia, 
Korea i Alemanya. 

Posteriorment, la coordinadora 
tècnica del CRIP, Judit Llopart, va 
fer una explicació de la zona d’es-
pecial interès paleontològic dels 
Hostalets i l’evolució del projecte 
del CRIP, així com també les fases 
que manquen per desenvolupar i 
projectes futurs. Per la seva part, la 
regidora de Cultura, Marta Casas, 
va posar de manifest la importàn-
cia en l’àmbit mundial de la zona 
paleontològica dels Hostalets i la 

necessitat que ocupi el lloc que 
mereix. Abans que l’alcalde, Daniel 
Vendrell, donés la benvinguda als 
científics, la Directora Territorial de 
Cultura a la Catalunya Central, M. 
Àngels Blasco i Rovira, va incidir en 
el futur que aquest projecte signi-
fica per als Hostalets, en particular, 
i per a tot el territori en general, i 
va fer públic el compromís de les 
institucions amb el CRIP. L’acte va 
concloure amb un refrigeri per als 
assistents i un sopar de benvin-
guda al Casal Català per a tots els 
científics del curs. 

Els cursos tenen l’objectiu de 
donar a conèixer els últims avenços 
en la investigació paleontològica 
a científics, estudiants i professi-
onals de la paleontologia. A més, 
ja estan programades un conjunt 
d’activitats per als propers mesos i 
s’ha posat en marxa l’alberg, que 
acull els alumnes del 1r curs inter-
nacional. En les properes setma-
nes, l’empresa que gestiona l’es-
tabliment donarà a conèixer les 
activitats i accions projectades per 
dinamitzar l’alberg.

Un equip de professionals al seu servei



8 MIRANT ENRERE 23 de maig de 2013

MODASPORT
Florenci Valls, 89 - IGUALADA - TEL. 93 804 00 08

OFERTA
PANTIS
2,95€

TALLES GRANS
VESTITS

DES DE 47,95€

Bons resultats en la prova 
d’accés als Cicles Formatius 
de Grau Mitjà
CALAF 

El 2 de maig van tenir lloc a tot 
Catalunya les proves d’accés 

als Cicles Formatius de Grau Mit-
jà. S’hi van presentar 11 alumnes 
calafins, del curs de preparació que 
s’ha impartit al Centre de Recursos 
per a l’Ocupació, i d’aquests, vuit 
van superar la prova. Cal destacar 
que una de les alumnes del CRO 
va aconseguir, entre totes les per-
sones que van fer l’examen a l’IES 
Milà i Fontanals, la puntuació més 
alta en la prova de llengua caste-
llana. 

Aquesta segona edició del curs 
ha comptat novament amb una 

bona acollida i amb uns bons re-
sultats, per la qual cosa ja s’està 
treballant en la tercera edició, de 
cara al mes d’octubre. Com a nove-
tat, el curs vinent s’oferirà també a 
Calaf les classes per a la preparació 
de la prova d’accés als Cicles de 
Grau Superior. Totes les persones 
que hi estiguin interessades poden 
contactar amb el Centre de Recur-
sos per a l’Ocupació (tel. 93 869 82 
49), al c/ Xuriguera 42. 

El curs ha estat organitzat per 
la regidoria d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Calaf i el CRO, 
amb el suport econòmic de la Di-
putació de Barcelona.

A l’aula d’AUGA cantaren les corals Cors 
Units i Mixta de Santa Maria d’Igualada
IGUALADA

Dilluns passat, i dins les festes 
de Primavera organitzades 

per l’Ajuntament, l’Associació de 
la Gent Gran d’Igualada i AUGA, 
actuà al Teatre Municipal de l’Ate-
neu la coral “Cors Units” i, com a 
invitada especialment per la Gent 
Gran, la Coral de Santa Maria 
d’Igualada, ambdues dirigides per 
Coni Torrents, la qual féu la pre-
sentació de cada una de les obres 
musicals, i amb Isidre Solé i Corbe-
lla al piano.

L’aula es dividí en tres parts: 
en la primera actuà la Coral Cors 

Units, que donà pas a la presenta-
ció, per part del president de la Co-
ral Mixta de Santa Maria, Lleonard 
del Rio, de la coral invitada per 
aquest acte i que actuà en la se-
gona part. Els assistents incremen-
taren els aplaudiments al final de 
cada peça.

En la tercera part actuaren 
ambdues corals de conjunt i val 
a dir que l’aula gaudí d’allò més 
amb les interpretacions. La vetlla-
da s’allargà, per a satisfacció dels 
presents, fins gairebé un quart més 
del que és habitual en les aules 
d’AUGA 

Com a solistes cantaren: Pe-
pita Abril, Maria Carreño, Jaume 
Puig, Alícia Estevez, Miquel Berna-
dí, Milagros Sucarrats, Concepció 
Cuadras, Lleonard del Rio i Coni 
Torrents.

En acabar, el president de l’As-
sociació de la Gent Gran, Lluís Mas 
i Busqué, digué unes paraules en-
coratjant a seguir els actes de la 
Setmana Gran i oferí a la directora, 
Coni Torrents, i al pianista Isidre 
Solé sengles paneres florals. 

S.B.G. 

Els Moixiganguers tornen a descarregar la 
torre de 7 a Sabadell
Diumenge passat, els Moixigan-

guers d’Igualada van actuar 
a Sabadell, a la Diada de la Fes-
ta Major de la Creu Alta, amb un 
objectiu prou clar: la torre de 7. 
Van acompanyar-los a plaça la colla 
local, els Castellers de Sabadell, i 
els Sagals d’Osona.

El primer castell igualadí va ser 
un 5d7 que va donar seguretat a 
la colla per afrontar el moment 
important de la jornada, la torre o 
2d7, que fins ara ha estat l’autèn-
tica bèstia negra dels morats, que 
la temporada passada només va 
ser vençuda en dues grans cites, el 
Concurs de Castells de Tarragona i 
la Diada de la Colla a la Pius XII. El 
castell es va afrontar amb confian-
ça després d’una molt bona setma-
na d’assajos. L’estructura d’aquesta 
temporada és un pèl més lleugera 
després d’uns canvis a tronc i cana-
lla, i amb ccerts retocs a pinya. El 
castell va pujar prou segur fins a 
ser carregat. Els dubtes van apa-

rèixer a l’inici del descens i es van 
esvair amb la ràpida sortida de ca-
nalla i el gran treball de tota la 
colla. A plaça es van tornar a viure 
moments màgics, de “gallina de 
pell”, pels quals val la pena cordar-
se la camisa. 

Els Moixis van intentar arro-
donir el dia amb un intent de 3d7 
aixecat per sota que va cedir en 
l’última aixecada. En ronda de re-
petició, la colla va tancar la feina 
amb un 3de7.

Les altres dues colles també van 
efectuar una bona actuació. 

Va ser una gran diada que obre 
portes a nous reptes que potser ja 
es podran veure aquest diumenge, 
a les 12 del migdia, en una nova 
actuació a la plaça Pius XII d’Igua-
lada, “la Clàssica”, amb Castellers 
d’Esparreguera i Nens del Vendrell, 
i on la colla espera el suport de la 
ciutat. Tothom hi és convidat.

Fotos: Emi Casanovas.

Intens cap de setmana 
musical 

PIERA

Aquest cap de setmana ha 
sigut molt intens per a l’Aula 

Municipal de Música. Dissabte, la 
professora de cant modern Laura 
Roig va presentar el seu nou disc, 
Introducing, amb el grup Laura 
Guarch Trio, al Bar Nou Foment 
de Piera. També hi van participar 
alguns dels seus alumnes: els d’ini-
ciació, els de cant modern, gospel 
i professors. Va ser un format de 
cafè-concert que volia fusionar la 
feina d’un treball professional amb 
el que fa a l’escola de música. L’ac-
te va ser un èxit de públic, que va 
gaudir de la música d’aquesta can-
tant d’Ulldecona en un ambient 
molt distès i agradable i amb la 
col·laboració dels seus alumnes.

D’altra banda, diumenge al 
matí va tenir lloc una nova sessió 
de l’EsmufaP, amb activitats que 
van girar a l’entorn de les músi-
ques del món: 4 tallers amb pràc-
tica instrumental, dansa, audició i 
veu en família, que va acabar amb 
una performance per part de tots 
els assistents.

Recordem que la pròxima ses-
sió de l’EsmufaP serà el diumenge 
30 de juny i continuarà tenint com 
a objectiu servir d’experiència mu-
sical en família. Per participar-hi 
no cal tenir coneixements previs de 
música. Més informació i inscripci-
ons a l’Aula Municipal de Música, 
info@aulamusicapiera.cat, a Ca la 
Mestra (c/ de la Plaça, 6) o al telè-
fon 93 776 21 37.

Continuen els actes de l’Any Espriu
IGUALADA

L’any 2013 s’escau el centenari 
del naixement de l’escriptor i 

poeta Salvador Espriu, i per tal de 
recordar-lo i difondre’n l’obra i el 
llegat, el dimarts 14 de maig es 
va presentar la biografia Espriu, 
transparent a la Biblioteca Cen-
tral. 

Marina Llansana va ser l’en-
carregada de presentar aquesta 
novetat editorial juntament amb 
l’autor, Agustí Pons, que mostra 
en el llibre un Espriu “amb llums 
i ombres”. Tant és així que ha 
dedicat tres anys a fer aquesta 
biografia, “amb l’obsessió per fer 
transparent” la vida d’una perso-
natge críptic. Per això, “el títol 
no és en va”, va destacar Marina 
Llansana.

La Biblioteca Central d’Igua-
lada, i Paranoia Accions, amb la 
col·laboració de Llegim...? Llibre-

ria, van organitzar la presenta-
ció d’aquesta biografia. Es tracta 
d’una iniciativa més entre tots els 
actes promoguts pel programa 3L 
de l’Institut Municipal de Cultura, 
que pretén difondre la llengua, 
la literatura i la lectura catalanes 
entre tots els ciutadans.

Per saber-ne més sobre Espriu 
i la seva obra, a la Biblioteca tro-
bareu els seus llibres de poesia, 
obres de teatre, contes i novel·les 
i també “Ronda de mort a Sinera” 
en format d’audiollibre. 
IMC. Biblioteca Central d’Igualada

El PSC demana que no es retalli la Setmana 
de l’Esport
IGUALADA

El grup municipal del PSC a 
l’Ajuntament ha demanat al 

govern de CiU-ERC que reconsi-
deri, de cara a l’any que ve, el fet 
de suprimir les trobades esportives 
escolars, en el marc de la Setmana 
de l’Esport, que enguany s’ha limi-
tat a l’acte d’entrega dels Premis 
Neptú. 

A les trobades hi participaven 
alumnes de diversos centres, fessin 
o no esport habitualment, i servien 
per “promocionar l’esport entre 
els més joves, a més d’altres valors 
com la convivència, el joc en equip 
o el fer salut”. El PSC demana al 
govern que no es limiti a vetllar 
perquè Igualada aculli grans es-
deveniments esportius i que “no 

s’oblidi del foment de l’esport en-
tre els més joves, ja que és un as-
pecte que cal promocionar des de 
la base”.
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S’aconsegueix crear el primer stop-motion 
per la independència
IGUALADA

Dissabte passat, la reivindica-
ció de la independència va 

inundar la plaça de l’Ajuntament, 
on unes 2.000 persones van for-
mar una estelada humana que es 
va enregistrar amb la tècnica de 
l’stop-motion.

Els colors vermell, groc, blau i 
negre van tenyir la plaça durant 
tot el matí, seguint les instruccions 
perquè una vintena de fotògrafs 
catalans poguessin captar cada ins-
tantània.

Més d’un centenar de fotogra-
fies, des de 20 càmeres, 2.000 per-
sones repartides entre barres roges 
i grogues i l’estrella de l’estelada 
blava. Els organitzadors faran pú-
blic el vídeo en stop-motion tan 
aviat com el tinguin llest, que pre-
veuen que serà a finals del mes de 
juny.

Estelada Humana Igualada és 
una idea impulsada per un grup 
d’igualadins i igualadines que con-
sisteix en organitzar el primer stop-
motion per la independència de 
Catalunya. La iniciativa converteix 

l’stop-motion en una proposta ciu-
tadana única, on la suma de cada 
participant va ser imprescindible 
per aconseguir l’objectiu col·lectiu: 
construir una estelada de persones. 

L’esdeveniment es va gestio-
nar a través de la pàgina web i les 
xarxes socials  twitter i facebook, 
on es van assolir més de 1.000 se-
guidors.

A més de formar part de l’stop-
motion, els participants van trobar 
al centre d’Igualada la fira inde-
pendentista Estelània, a part d’un 
seguit d’activitats paral·leles im-
pulsades per diverses entitats de 
la ciutat: des de tabals i castellers 
fins a aperitius pensats especial-
ment per a la festa de l’Estelada 
Humana. 

Igualada es promocionarà com a escenari 
audiovisual i fotogràfic urbà amb la 
iniciativa Igualada Plató 
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada i l’Insti-
tut Municipal de Cultura (IMC) 

inicien la campanya de promoció 
Igualada Plató per tal de promou-
re els seus escenaris urbans i edi-
ficis públics com a localitzacions 
que puguin acollir rodatges de pel-
lícules, videoclips musicals, espots 
publicitaris, reportatges i sessions 
fotogràfiques publicitàries, entre 
altres. 

Josep Miserachs, tinent d’alcal-
de de Promoció Cultural, argumen-
ta que “recentment hem pogut 
veure com Isabel Coixet rodava Ay-
er no termina nunca i com els Ma-
nel gravaven el videoclip de Teresa 
Rampell a la nostra ciutat; això és 
una bona prova del potencial que 
té Igualada com a escenari per a 
rodatges i treballs fotogràfics”. Per 
això, des del departament de Cul-
tura s’inicia ara una campanya de 
promoció amb diferents producto-
res de l’àmbit català i estatal, per 
tal de fer-los arribar la informació 
corresponent i posar-los totes les 
facilitats perquè desenvolupin la 
seva activitat a la capital de l’Ano-
ia. 

El principal aparador d’Igua-
lada Plató serà el web www.igua-
ladaplato.cat, una pàgina que ja 
es pot visitar i on es recullen les 
diferents localitzacions que ofe-

reix el consistori, totes elles edifi-
cis i espais públics. S’hi proposen, 
per exemple, joies arquitectòni-
ques com el Cementiri Nou d’Enric 
Miralles; patrimoni arquitectònic 
i industrial com l’adoberia de Cal 
Granotes, el Gasògen de Cal Pas-
qual, L’Escorxador i el barri del Rec; 
patrimoni històric com els portals 
medievals, l’ermita de Sant Jaume 
Sesoliveres, el Nucli Antic o el re-
fugi antiaeri del Garcia Fossas; 
escenaris culturals com el Teatre 
Municipal l’Ateneu; carrers i places 
de gran simbolisme com el passeig 
Verdaguer o la plaça de La Isabela; 
escenaris urbans i moderns com el 
pont de Fàtima o les pistes d’skate 

de Les Comes, instal·lacions espor-
tives com l’Estadi Atlètic o la pis-
cina del Molí Nou, o instal·lacions 
comercials en plena activitat com 
el Mercat de La Masuca. El web 
recull diferents imatges dels espais, 
realitzades per l’igualadí Marc Vila. 

Miserachs destaca que “el fet 
d’afavorir que la nostra ciutat apa-
regui en pel·lícules, vídeos musi-
cals o anuncis és una gran via de 
promoció i, per tant, apostem per 
posar les coses fàcils als realitza-
dors, perquè volem que vinguin a 
treballar a casa nostra”. En aquest 
mateix web es pot descarregar la 
documentació i la via de contacte 
amb el departament corresponent.

Calamarsada entre l’Anoia i la Segarra
Dilluns al migdia, als volts de les 

13.30 h, una forta calamarsada 
queia entre les poblacions de Pujalt 
(Anoia) i Sant Ramon (Segarra). 
Va afectar Ferran, terme municipal 
d’Estaràs a la Segarra. Pel que fa a 
les carreteres, va afectar l’Eix Trans-
versal al voltant del km100 entre 
l’Anoia i la Segarra i també l’anti-
ga nacional al seu pas per Ferran a 
tocar de l’Anoia, però a la comarca 
de la Segarra. A l’Observatori de 
Pujalt sols van caure alguns grans 
de calamarsa, tot i que deixava 10 
mm en poca estona i una baixada 

de temperatura espectacular, de 
10ºC a les 13 h a 6ºC a les 13.45 h. 
Una temperatura al migdia d’hi-
vern. 

La fotografia és de Rosa Bene-
dico, veïna de Pujalt, al seu pas per 
Ferran, a tan sols 2 km de l’Obser-
vatori de Pujalt.

El líder ecosocialista Joan 
Herrera va visitar Montbui

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Divendres passat va ser a 
Montbui en visita institucio-

nal el secretari general d’Iniciativa 
Per Catalunya Verds i president del 
grup parlamentari d’ICV-EUiA Joan 
Herrera. Herrera anava acompa-
nyat per una representació del seu 
partit encapçalada pel també dipu-
tat d’ICV-EUiA David Companyon 
i també hi va ser present la regi-
dora ecosocialista a l’ajuntament 
montbuienc Coral Vázquez. 

Els representants d’ICV-EUiA 
van tenir una trobada institucional 
amb l’alcalde Teo Romero i amb 
diferents membres de l’equip de 
govern municipal, on van parlar 
especialment de retallades i de les 
mesures pal·liatives que aplica el 
govern montbuienc en matèria 
d’ocupació. Durant la trobada Her-
rera es va mostrar sorprès perquè 
“malgrat les altes taxes d’atur, la 
Generalitat no ha aportat un euro 
a Montbui dins el Pla de Formació 
d’Ocupació Prioritària”. L’aplicació 
per part de la Generalitat de fortes 
retallades en matèria d’ocupació 
va ser el tema bàsic de la trobada, 
que va finalitzar amb la signatura 
al llibre d’Honor de l’Ajuntament 
per part de Joan Herrera i de David 
Companyon.

Finalitzada la visita instituci-
onal a l’Ajuntament la delegació 
d’ICV-EUiA es va desplaçar fins al 
Centre Cívic La Vinícola, on van 
prendre part en una trobada amb 
el personal tècnic de Mont-Acti-
va i on van ser informats de les 
diferents accions que es realitzen 
en matèria de desenvolupament 
econòmic i ocupació al municipi. 
Els representants d’ICV-EUiA van 
destacar que “calen polítiques ac-
tives per frenar la desocupació. Cal 
una reorientació urgent de les po-
lítiques econòmiques per part dels 
governs de CiU a Catalunya i del 
PP a Madrid”.

DESPACHO DE ABOGADOS 
EN IGUALADA

•  Divorcios de mutuo acuerdo 
por 600 euros

•  Divorcios contenciosos por 
1.200 euros

•  Reclamaciones de cantidad
•  Incapacidades
•  Contratos
•  Problemas inmobiliarios y de 

la construcción

Tel. 610706309
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Darreres activitats de la 
Coral de Santa Maria 
IGUALADA

Convidats per la directiva del 
Casal de la Gent Gran, la Coral 

de Santa Maria d’Igualada va par-
ticipar dilluns passat, a l’Ateneu, 
en un concert juntament amb Cors 
Units. Sota la direcció de Coni Tor-
rents, i amb l’acompanyament al 
teclat d’Isidre Solé, cada grup va 
intervenir per separat i després hi 
hagué una actuació conjunta.

D’altra banda, diumenge pas-
sat dia 19, festa de Pentecostès, la 
coral va acompanyar els cants de la 
missa a la basílica, amb Lluís Victori 
a l’orgue. Al migdia, cantaires i 
acompanyants ens reunírem en un 
dinar de germanor al restaurant 
La Cantina de Piera per celebrar 
el 74è aniversari fundacional. En 
el transcurs de la trobada es va 
presentar el nou logotip que pre-
sidirà les festes del 75è aniversari, 
dissenyat per Maria Rosa del Rio 
Torrents.

El dissabte 11 de maig, en la 
XIV Setmana de la Gent Gran, or-
ganitzada per l’Associació de Pen-
sionistes i Jubilats de Vilanova del 
Camí, la coral va ser convidada, 

a Can Papasseit, en una matinal 
compartida amb la Rondalla Nova 
Unió, amb interpretacions indivi-
duals i conjuntes.

El dijous dia 9 ja havia inter-
vingut, a l’Espai Cívic Centre, en la 
vetllada «Primavera: poesia i can-
çons».

El divendres 31 de maig, a les 8 
del vespre participarà, a l’església 
de la Soledat, en els cants de la 
missa de confirmacions, que presi-
dirà el bisbe de Vic, Dr. Romà Ca-
sanova.

Els alumnes de l’escola Maria Borés aprenen 
les festes i tradicions catalanes
LA POBLA DE CLARAMUNT

L’escola Maria Borés de la Pobla 
de Claramunt va centrar la Set-

mana de l’Eix, del 13 al 17 de maig, 
en les festes i tradicions catalanes. 
Les propostes es van dividir en 
quatre eixos: cuina, danses tradici-
onals, jocs populars i folklore. 

En l’eix de cuina, els alumnes 
van elaborar diversos menjars, com 
galetes, coques dolces i salades, 
crema catalana o panadons. Quant 
a les danses tradicionals, els estudi-
ants van aprendre balls folklòrics 
com El ball de la civada. Aquesta 
activitat es va fer extensiva a les 
mares i pares. Les bitlles catalanes, 
la xarranca, tibar la corda, arrencar 
cebes o saltar a corda són alguns 
dels jocs populars que es van poder 
conèixer durant aquesta Setmana 
de l’Eix. I pel que fa al folklore, els 
Falcons de Vallbona d’Anoia van 
fer un taller en què van explicar 
diferents aspectes de la seva acti-
vitat. Els estudiants també van par-
ticipar en un taller de construcció 
d’instruments i un de confecció de 
màscares de diables, capgrossos i 
una cuca fera.

L’últim dia es va fer una cerca-
vila amb els gegants i capgrossos 
de la Pobla, que van estar exposats 
durant tota la setmana al vestíbul 
del centre, i la cuca fera confecci-
onada pels alumnes. També es va 
fer una demostració de les danses 
apreses, acompanyades amb la mú-
sica dels instruments construïts pels 
infants, i l’actuació dels Dimonis de 
Capellades. Els estudiants també 
van berenar pa amb tomàquet o 
pa amb oli i sucre.

En diverses de les activitats or-
ganitzades es va comptar amb la 
col·laboració d’alguns pares. Du-
rant la Setmana de l’Eix les classes 
s’adapten al tema de què es tracta. 
Per tant, a més de les propostes 
comentades, els alumnes han tre-
ballat diverses matèries, com poe-
mes catalans o els instruments de 
la cobla.

Els nens i nenes de 
3r de primària visiten 
l’Ajuntament

CALAF

Divendres passat, les oficines 
municipals van rebre una 

simpàtica visita: els 35 alumnes 
de 3r de primària de l’escola Alta 
Segarra, acompanyats de tres dels 
seus mestres. El primer tinent d’Al-
calde, Joan Caballol, va guiar els 
nens i nenes per tots els espais 
de la casa consistorial, mentre 
els explicava el funcionament de 

l’Ajuntament, la feina que s’hi fa 
i quins serveis s’hi donen. Val a dir 
que els alumnes estaven d’allò més 
interessats i van fer moltes pre-
guntes. La visita va acabar a la sala 
de plens, on els nens i nenes van 
rebre un obsequi de record: una 
petita motxilla que segur que els 
serà ben útil per anar d’excursió o 
de colònies.

La gent gran visità Manresa

CARME

Dilluns a la tarda, tot i que la 
meteorologia no va acompa-

nyar, tampoc fou un impediment 
perquè la gent gran de Carme 
conegués alguns dels indrets més 
atraients de Manresa, on Sant 
Ignasi de Loiola visqué durant deu 
mesos l’any 1522, i on es va inspi-
rar per escriure els coneguts Exerci-
cis Espirituals. 

Es va visitar el centre d’inter-
pretació sobre l’aigua Cal Font, 
on després d’un petit audiovisual 
també es van veure dues exposici-
ons sobre l’ús racional de l’aigua i 
l’aigua a la ciutat. La sortida es va 
cloure amb un bon berenar-sopar 
a base del típic pa amb tomàquet 
a Cal Querol.

Millores al barri de Sant Pere i Pla de la Masia
ÒDENA

L’Ajuntament d’Òdena treballa 
per millorar els carrers, equi-

paments municipals, l’espai urbà i 
l’entorn en general de tot el muni-
cipi i, en conseqüència, durant 
aquesta darrera setmana, s’han 
realitzat millores en diversos punts 
del barri de Sant Pere.

D’una banda, s’ha instal·lat 
dues noves viseres a les entrades 
principals al Centre Cívic del Pla de 
la Masia. D’aquesta manera es dis-
posa d’una nova coberta per a la 
protecció de la pluja i inclemències 
del temps. I per l’altra, a la zona de 
la parada del bus al carrer Carrete-
ra s’han posat dos bancs per seu-

re i descansar i fer més agradable 
aquest espai. 

Ambdues actuacions donen 
resposta a diverses inquietuds que 
van fer arribar veïns a l’Ajunta-

ment. En aquest sentit, el consistori 
recorda que tots els suggeriments i 
propostes de millora de l’entorn es 
poden adreçar a l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà.

Molta expectació al mercat d’antiguitats 
PIERA

Diumenge passat es va iniciar a 
Piera el Mercat d’Antiguitats, 

que l’Associació Amics de les Anti-
guitats de l’Anoia organitza cada 
diumenge en diferents localitats de 
la comarca, amb gran expectació i 
curiositat per part dels visitants. 

La pluja va oferir una treva a 
les gairebé quaranta parades que 
es van reunir al passeig del Gall 
Mullat, fet que va permetre que 
s’hi acostés un nombrós públic per 
veure, preguntar i comprar merca-
deria tan singular com monedes, 
discos, jocs, joguines, quadres, mo-
bles, eines de forja, coure i articles 
de segona mà, com joguines i lli-
bres.

A partir d’ara, el mercat d’an-
tiguitats serà el tercer diumenge 
de cada mes, de 9 del matí a 2 del 
migdia, el dies 16 de juny, 21 de ju-
liol, 15 de setembre, 20 d’octubre, 
17 de novembre i 15 de desembre. 
Les persones o entitats interessades 

en participar-hi poden emplenar el 
formulari disponible a les oficines 
de l’Ajuntament i al web municipal 
i enviar-lo a sarapm2001@yahoo.
es, o bé directament a les persones 
responsables del Mercat d’Antigui-
tats.

Les obres de la nova Biblioteca, a bon ritme
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Després  de quatre mesos 
d’obres, la construcció de la 

nova Biblioteca de Montbui marxa 
a bon ritme. La nova biblioteca 
serà el primer servei en funcio-
nament del futur Centre Cultural 
Mont-Àgora, del qual s’està realit-
zant la segona fase. Precisament 
en aquest període de l’actuació 
s’ha treballat especialment en el 
tancament i el sistema de compar-
timentació de l’edifici. I també està 

prevista la urbanització de les vore-
res exteriors de l’edifici.

Els treballs d’aquesta segona 
fase es troben bastant avançats, 
però no seran una realitat fins al 
darrer terç d’aquest any. Les obres 
d’aquesta segona fase van a càrrec 
de l’empresa BYCO (Invisa Construc-
ción).  L’import d’adjudicació va ser 
de quasi dos milions i mig d’euros, 
subvencionats  a través del PUOSC i 
la Llei Barris de la Generalitat i a tra-
vés de la Diputació de Barcelona.
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“Si no 
tinc feina,
me la 
invento”
Estem buscant persones que no tinguin 
feina i que més enllà del seu currículum o 
coneixements professionals, practiquin aficions 
o tinguin habilitats en l’àmbit del lleure. 

Si estàs sense feina, això t’interessa

Organitza

Dijous, 6 de juny a les 9 h,
Centre Polivalent de Can Papasseit

Per a més informació / inscripcions
www.sinotincfeina.wordpress.com

L’Ajuntament tanca l’exercici 
2012 amb un romanent de 
tresoreria de 649.000 euros
LA POBLA DE CLARAMUNT

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt ha tancat l’exercici 

de l’any 2012 amb un romanent de 
tresoreria de 649.074,51 euros. Així 
es va donar a conèixer en el Ple 
ordinari del 16 de maig. 

D’aquests més de 600.000 eu-
ros, 334.511,58 aniran destinats a 
cobrir inversions importants d’anys 
anteriors. La resta, 314.562,93 
euros, és l’estalvi lliure acumulat 
d’exercicis passats. En els propers 
dies es convocarà la Comissió de 
Comptes que informarà del comp-
te general de 2012, que inclou 
aquest romanent.

En aquest ple també es van 
ratificar, per unanimitat, les re-
solucions d’alcaldia referents a la 
disposició del Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD) de la 
Mancomunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena i a la contracta-
ció d’una agent d’igualtat.

En l’apartat d’informes i pro-
postes d’alcaldia, l’alcalde poblatà 
va informar, entre altres temes, 
sobre la realització d’un estudi per 
optimitzar la despesa de l’enllu-
menat públic de tot el municipi, 
que té un cost anual d’uns 87.000 
euros. La proposta consistiria en 
apagar un fanal de cada tres entre 
les 12 de la nit i 2/4 de 6 de la ma-
tinada. Amb aquesta mesura s’esti-
ma que hi hauria un estalvi d’uns 
6.000 euros anuals. Per adaptar la 
instal·lació caldria fer una única 
inversió inicial de 5.445 euros. En 
un principi, aquesta prova es faria 
als barris de les Cases Noves i les 
Garrigues, que són els que regis-
tren més consum i, per tant, on hi 
hauria un major estalvi, i s’aniria 
aplicant, gradualment, a la resta 
de zones del poble. 

Lliurament de la Creu de Sant Jordi a la 
Comissió Organitzadora de la Cavalcada de 
Reis d’Igualada

El dia 15 de maig, al vespre, tin-
gué lloc al Saló Sant Jordi del 

Palau de la Generalitat el lliura-
ment de les Creus de Sant Jordi 

2013, en què la Comissió Orga-
nitzadora de la Cavalcada de Reis 
d’Igualada, Fundació Privada, fou 
distingida amb tan preuat guardó. 

L’entitat ha estat mereixedora 
del reconeixement per ser la impul-
sora de la Festa dels Reis considera-
da més antiga de Catalunya, amb 
origen documentat a finals del 
segle XIX; per la implicació de la 
societat civil en l’organització d’un 
esdeveniment que ha sabut evolu-
cionar amb els anys i per l’àmplia 
participació ciutadana en una de 
les manifestacions més arrelades 
del calendari festiu. L’encarregat 
de recollir el premi va ser el seu 
president, Joan Prats, que estigué 
acompanyat per una representació 
dels membres de l’entitat. A l’acte 
hi assistiren també l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, i els diputats 
Maria Senserrich i Pere Calbó. 

La Comissió Organitzadora de 
la Cavalcada de Reis fa extensiu 
aquest reconeixement a tota la ciu-
tadania, alhora que agraeix la seva 
implicació i participació. Enhorabo-
na i gràcies a tots!

Comissió Organitzadora de la 
Cavalcada de Reis d’Igualada

Una nova passera unirà 
les dues lleres del riu per 
completar el circuit circular
VILANOVA DEL CAMÍ

Les màquines ja estan treballant 
en la construcció d’una nova 

passera al Parc Fluvial de Vilanova 
del Camí. Es tracta d’una de les 
obres més destacades i impor-
tants que es faran aquest mandat, 
segons assenyala el regidor Anto-
nio Sánchez, per la llarga reivin-
dicació del veïnat. La passarel·la 
connectarà les dues lleres del riu i 
permetrà completar el circuit circu-
lar als caminants.

Tal i com ha explicat Sánchez, 
es tracta d’una obra llargament 
esperada i per la qual havia lluitat 
molt també l’ex regidor de Medi 
Ambient, Francesc Viera. Finalment 

s’ha aconseguit arribar a un acord 
amb el propietari del terreny per 
comprar-li la part necessària per 
ubicar la passera que havia estat 
molt reclamada per les persones 
que fan senderisme i ciclisme i que 
no podien  completar el circuit al 
voltant del parc ja que el recorre-
gut quedava tallat en aquest tram. 

Segons el regidor, la passarel·la 
serà una mica més gran del que en 
un principi es voldria, però la idea 
és facilitar el pas amb comoditat a 
caminants i bicicletes.

L’obra es podria portar a terme 
en poques setmanes i enllestir-se 
abans de l’estiu.

El ple s’adhereix a la 
Declaració de Lleida
ÒDENA

Òdena s’ha adherit a la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat. El ple municipal del 
dia 14 va votar aquesta iniciativa 
que promou l’educació ambiental, 
i que es formalitza a Catalunya 
amb la Declaració de Lleida, sig-
nada per diversos ajuntaments del 
nostre país. 

El municipi incorporarà a les 
seves polítiques actives l’educa-
ció per la sostenibilitat, i també 
impulsarà models de participació 
per aconseguir aquests objectius. 
En primer lloc, amb la sensibilit-
zació de la ciutadania i el per-
sonal de l’Ajuntament per a fer 
efectius els principis de la Decla-

ració. I la voluntat dels governs 
municipals d’invertir recursos per 
donar a conèixer a la ciutadania 
la importància d’avançar cap a 
un model més respectuós amb el 
medi natural.

Una de les vessants de l’acord 
és que l’educació per a la sosteni-
bilitat estigui també a l’espai edu-
catiu del municipi, on els alumnes 
i el professorat treballin i compar-
teixin la necessitat de potenciar 
la sostenibilitat. També hi ha la 
voluntat que des de les escoles 
es consolidi una xarxa intermuni-
cipal i que hi hagi una campanya 
de sensibilització a les empreses. 
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Molta activitat a l’escola Atrezzo
IGUALADA

Alumnes de l’escola Atrezzo 
als exàmens de la Royal Academy 
of Dance

El dimecres 15 de maig, algu-
nes alumnes de dansa clàssica de 
l’escola Atrezzo dansa i arts escèni-
ques es van examinar dels exàmens 
oficials de la RAD (Royal Academy 
of Dance),  un dels sistemes d’estu-
di de la dansa clàssica homologat 
arreu del món. Cada any, examina-
dors desplaçats per aquest motiu 
d’arreu del món realitzen exàmens 
de diversos nivells. Així, els estudi-
ants de dansa poden anar superant 
nivells fins arribar al professional. 

És el tercer any que aquesta es-
cola presenta alumnes als exàmens 
de la RAD i sempre han obtingut 
uns resultats brillants amb nota 
Distinction, que equival a un excel-
lent. Les alumnes han destacat, 
com cada any, per la seva sòlida 
formació i base tècnica. 

Les notes oficials sortiran a 
principis del mes de juliol. 

Alumnes d’Atrezzo, selecciona-
des per Marco Batti

El cap de setmana del 18 i 19 
de maig alumnes de l’escola Atrez-
zo, dirigida per Mosa Garcia i Anna 
Garcia, van ser seleccionades, des-
prés d’haver superat les audicions 
pertinents per participar en l’es-
pectacle Lucifero, del Balleto di Si-
ena que dirigeix Marco Batti.

L’audició va tenir lloc dissab-
te i s’hi van presentar alumnes de 
tot l’estat espanyol. Les escollides 
van estar treballant tot el dissab-
te i tot el diumenge per preparar 
l’espectacle que es va representar 

diumenge al Teatre Municipal de 
Girona.

Va ser una experiència inobli-
dable per totes les alumnes ja que 
els hi va donar l’oportunitat de tre-
ballar amb una companyia profes-
sional i amb un director i coreògraf 
com Marco Batti.

Les alumnes seleccionades van 
ser Sol Carner, Carlota Miramunt, 
Laia Oliva i Sara Prats. També va ser 
seleccionada la professora d’Atrez-
zo Gal·la Gassol que va ballar una 
coreografia amb la companyia.

Rifa llaminera i fresca a 
l’escola Gabriel Castellà
IGUALADA

L’AEE de l’escola Gabriel Castellà 
ha posat a la venda 500 núme-

ros per rifar un carnet familiar per 
a qualsevol piscina municipal de 
la comarca de l’Anoia. Els talona-
ris estan repartits entre diferents 
pares, mestres i monitors del cen-
tre, amb l’afany de fer-los arribar 
al màxim número de persones pos-
sible. 

Amb 2 euros es pot accedir al 
sorteig d’aquest premi tan sucós, 
que se celebrarà el dia 21 de juny 
al mateix centre educatiu, amb ex-
tracció de boles i davant de tots els 
infants i mestres de l’escola.  Gràci-
es a tots els participants!

Eva Castells
AEE Gabriel Castellà i Raich

Prop de 200 persones a la 
Jornada Fisiorecreativa

CALAF

Un any més, la jornada fisio-
recreativa va ser tot un èxit 

de participació. Enguany van ser 
prop de 200 persones grans les que 
van prendre-hi part, tant en les 
diverses activitats com al dinar de 
germanor. Els actes van comen-
çar amb una classe de gimnàstica 
amb Maribel Sánchez, sessió de 
tai-txi amb Albert Alonso i taller 
de memòria i de manualitats de la 
Xarxa Enfila’t. 

A la tarda, després del dinar de 
germanor, va ser l’hora de ballar. 
Primer, amb una demostració de 
ball de Conxita Solà i els seus alum-
nes i després amb el ball de tarda 
que va oferir Joan Bas. La jornada 
estava organitzada per l’Esplai de 
la Gent Gran i l’Ajuntament, amb 
la col·laboració de l’associació AR-
CA, nombrosos voluntaris i diversos 
establiments i empreses.

IV Trobada per a la 
Convivència de l’Anoia

VILANOVA DEL CAMÍ

El dia 15 de maig va tenir lloc, al 
Centre Cultural Can Papasseit, 

la IV trobada de joves per a la con-
vivència de l’Anoia, que va reunir 
prop de 150 alumnes dels instituts 
de la comarca: Pere Vives, Vallbona, 
Pla de les Moreres, Molí de la Vila, 
Joan Mercader, Alexandre Riquer i 
Montbui. Els participants van dur a 
terme activitats relacionades amb 

la comunicació i amb la millora de 
la convivència als centres. 

Aquesta trobada va ser possi-
ble a gràcies a la col·laboració de 
les Ampas dels centres participants, 
el Consell Comarcal de l’Anoia, el 
Centre Polivalent de Can Papasseit, 
el Centre de Recursos Pedagògics 
de l’Anoia, els Educatius d’Entorn i 
ATLAS Fundació sociocultural.

La pista d’skate ja és una 
realitat 
VILANOVA DEL CAMÍ

Des de fa alguns dies el jovent 
de Vilanova gaudeix de la 

nova pista d’skate que hi ha al cos-
tat de l’Institut Pla de les Moreres. 
Tot i que fa ja alguns anys que es 
parlava de la creació de la pista, 
l’espai s’ha fet esperar. Tant és així 
que fins i tot els joves havien fet 
campanya per aconseguir un espai 
adequat per fer ús de monopatins 

i patins. Des de finals de la setma-
na passada, la pista és una realitat 
gairebé a tocar de les pistes de 
petanca de Santa Llúcia i de l’insti-
tut vilanoví.

Com qualsevol altre espai d’ús 
públic municipal la pista d’skate 
tindrà uns horaris de funcionament 
per tal de respectar l’ordenança 
de convivència i evitar molèsties 
veïnals. 

Dos nous grups de pàrvuls esmorzen al 
Mercat de Sant Hilari
VILANOVA DEL CAMÍ

La setmana passada, el Mercat de 
Sant Hilari ha rebut dues noves 

visites dins la campanya “Bon dia, 
esmorzem”. Dimarts va ser el torn 
dels alumnes de P4 de l’escola Joan 
Maragall (classe C) i dimecres dels 
pàrvuls de 4 anys de l’escola Marta 
Mata. Els pàrvuls han pogut gau-
dir d’un conte de Mònica Torra, 
després han anat a conèixer les 
parades i finalment han gaudit 
d’un esmorzar saludable a càrrec 
de l’Associació de comerciants del 
Mercat Municipal. 

El 29 de maig finalitzarà la 
campanya que organitza Promo-

ció Econòmica i l’Associació de Co-
merciants del Mercat Municipal de 
Sant Hilari, adreçada als escolars 
del municipi. Aquest any hi parti-
ciparan uns 260 alumnes, entre els 

alumnes de P4 de l’escola Pompeu 
Fabra, P4 i de 1r de l’escola Joan 
Maragall i P4 i P5 de l’escola Marta 
Mata.

Classe d’higiene dental a l’Esplai Endinsa’t 
amb la Farmàcia Massana
VILANOVA DEL CAMÍ

El dia 13 de maig, la senyora 
Carme, de la Farmàcia Massa-

na, especialista en higiene buco-
dental, va visitar l’Esplai Endinsa’t, 
que s’organitza tots els dilluns i 
dimecres a la tarda al Centre Cívic 
del Barri La Pau, per recordar a la 

quitxalla la importància de rentar-
se bé les dents i tenir una bona 
salut dental. A més, van poder par-
ticipar fent preguntes i explicant 
la seva experiència. En acabar, i 
com a premi per estar tan atents, 
l’especialista va repartir diferents 
objectes de regal: una mostra de 

pasta de dents, un fluor i un bloc 
de notes.

L’equip educatiu d’Endinsa’t, 
que ha valorat l’activitat com a 
molt interessant i com una experi-
ència per repetir a l’esplai, també 
ha agraït la col·laboració de la Far-
màcia Massana.

Visita al Centre de recuperació d’aus 
rapinyaires
IGUALADA

A l’Escola Jesús Maria d’Igualada, 
una de les activitats que for-

men part del projecte “Els mussos” 
que estant duent a terme els alum-
nes d’Educació Infantil, ha estat 
visitar el Centre de recuperació 
d’aus rapinyaires “la Coma” per 
conèixer, observar i veure volar a 
aquestes aus.

El duc, l’òliba, el gamarús, el 
xot, el mussol comú, el mussol ba-
nyut, … tots ells eren allà!  Els vam 
veure volar, vam observar les agra-
gròpiles, les seves plomes, les seves 
cries, …. ens va fascinar.

A més de les aus rapinyaires 
nocturnes, hi havia les diürnes: 
àguiles, falcons, voltors, milans,… 
Aquesta observació ens va servir 
per saber-les diferenciar.

També vàrem fer una colla de 
jocs per aprendre els seus costums i 
com s’ho fan per caçar … Nosaltres 

érem les aus … o els ratolins … 
quin tip de córrer! 

Per finalitzar la jornada, les di-
ferents aus ens van fer una exhibi-
ció de vol, i vam escoltar el silenci 

del vol de les aus nocturnes i el 
batec de les ales de les aus diürnes. 
Quin goig!!!
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Sumari
El fil del temps
Els darrers dies de Natividad Yarza, 
la primera alcaldessa (1872-1960), Antoni Dalmau i Ribalta
El cooperativisme rochdalià a Igualada: 
la cooperativa La Económica, Amador Mas

Panoràmica
Hannah Arendt i la política com a natalitat, Joan Ordi Fernández

La festa de l’arbre de maig a Igualada, Daniel Vilarrubias Cuadras i Marc Tala

Garba: Els Miserables, Josep Maria Solà

Les Cartes a Lucili: un llibre d’autoajuda de fa 2000 anys, Maria Enrich

Passió entre bambolines, Josep Gras Carmona

Avui... com ahir (20): Rosassa de Sant Pere de Masquefa, Pau Llacuna

gent
Gerard Padró i Miquel, estudiós de miracles econòmics, Una entrevista d’Antoni Olivé i Tomas

La postada dels llibres
Els llibres de la comarca de l’Anoia 2012, M. Teresa Miret i Solé

Joc de paraules
Quatre contes d’Alexandre de Riquer. Nota sobre l’autor, Josep Maria Solà

Visual
Rut Llacuna, l’anhel de crear, Carles M. Balsells

Rut Llacuna i la seducció de les formes de la natura, Jordi Duran i Roldós

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista
a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, Jordana, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a:

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més d’un any d’antiguitat.
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Una delegació de Costa Rica 
visita el Consell Comarcal de 
l’Anoia

IGUALADA

El Consell Comarcal de l’Anoia va 
oferir dilluns passat una recep-

ció institucional als representants 
de les municipalitats costa-rique-
nyes de Barva de Heredia i Santa 
Ana i les seves respectives colles 
geganteres, les ‘mascaradas’ Los 
Chapetones i Santa Ana. Del 4 al 
27 de maig, la delegació de Costa 
Rica visita Catalunya, en el marc 
d’un intercanvi cultural.

Al Consell Comarcal, que col-
labora en l’intercanvi donant su-
port logístic, l’expedició costa-ri-
quenya va ser rebuda pel president 
i la consellera de Cultura. Rosa Her-
nández va destacar “l’enriquiment 
cultural” que suposa una experi-
ència d’aquestes característiques, i 
més en aquest cas, “protagonitzat 
per dos països petits amb moltes 
similituds com són Costa Rica i 
Catalunya”. La consellera va recor-
dar que és la segona vegada que 
els representants costa-riquenys 
visiten la comarca i va animar-los a 
gaudir dels encants de l’Anoia.

Al seu torn, l’historiador de 
la cultura popular costa-riquenya 
Rodrigo Muñoz, va recordar els 
orígens de les ‘mascarades’ i va 
explicar que es preveu que el pa-
ís tindrà en deu anys fins a vint 

gegants construïts a l’estil català. 
Les ‘mascaradas’ Los Chapetones i 
Santa Ana són les primeres que en 
disposen --dos cadascuna-- després 
que l’any 2009 rebessin la visita 
de la colla gegantera de la Llacu-
na, precisament l’organitzadora 
d’aquest intercanvi. 

L’acte també va comptar amb 
les intervencions de Pablo Rosales, 
representant de la municipalitat 
de Barva de Heredia i la ‘mascara-
da’ Los Chapetones; Julio Solís, de 
la municipalitat de Santa Ana, i 
José Pablo, de la ‘mascarada’ San-
ta Ana, els quals van agrair l’hos-
pitalitat i la col·laboració de tots 
els qui han fet possible una visita 
que van qualificar de “somni”. Fi-
nalment, Ramon Pijoan, cap de la 
colla gegantera de la Llacuna, va 
agrair el suport del Consell Comar-
cal en la iniciativa, just abans que 
les dues ‘mascaradas’ oferissin una 
mostra del seus balls.

En la seva estada a Catalunya 
la delegació costa-riquenya ha vi-
sitat diversos municipis catalans, 
entre aquests Masquefa i la Llacu-
na, i també ha assistit, a Calella, 
al traspàs de la Ciutat Gegantera, 
precisament de mans de la Colla de 
Geganters i Grallers de Masquefa.

La Policia Local es forma per a l’ús d’un nou 
desfibril·lador
VILANOVA DEL CAMÍ

Des de fa unes setmanes, la 
Policia Local compta amb un 

desfibril·lador extern, automàtic, 
al vehicle policial i ahir dimecres es 
va fer la formació per obtenir-ne 
l’autorització d’ús.

Així, a la Sala de Plens del 
consistori, la totalitat de la plan-
tilla de la Policia Local va rebre un 

curs de formació de Suport Vital 
Bàsic i Desfibril·lador Extern Au-
tomàtic acreditat pel consell Ca-
talà de Ressuscitació i impartit pel 
director del curs, Oscar Aldomà 
Teixidor, i l’instructor Antonio 
Rodríguez García, coordinador de 
Protecció Civil de Vilanova del Ca-
mí, autoritzats pel Consell Català 
de Ressuscitació.

En el curs, d’una durada de sis 
hores, es va instruir sobre la ressus-
citació cardiopulmonar, amb una 
sèrie de maniobres d’aplicació en 
el context d’una parada cardíaca 
que augmentin les possibilitats de 
supervivència fins a l’arribada dels 
Serveis Sanitaris d’Emergències.

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia surt en 
defensa de les pensions
El Consell Comarcal de l’Anoia 

va aprovar en el darrer ple una 
moció en defensa de les pensions 
que rebutja la retallada imposada 
pel govern de Madrid amb el Reial-
Decret-Llei 28/2012 de mesures de 
consolidació i garanties del sistema 
de Seguretat Social. 

La moció, elaborada i propo-
sada al Ple pel Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia, va obtenir els vots 
a favor dels grups comarcals de 
CiU, PSC, Esquerra, ICV i PxC, i no-
més el PP se’n va desmarcar i va 
votar-hi en contra.

El text alerta que la retallada 
en les pensions “posa en perill un 

dels col·lectius més vulnerables i 
la subsistència de moltes famílies 
afectades per l’atur”. A més, retreu 
al govern Rajoy que amb aquesta 
mesura --aprovada unilateralment-
- “ha incomplert l’obligació legal 
de revalorar les pensions cada any 
en funció del corresponent IPC”. 

També recorda que la retallada 
se suma a la congelació que les 
pensions ja van patir per part de 
govern anteriors. Assegura que des 
de maig de 2010 els pensionistes 
“han vist perdre el seu poder ad-
quisitiu en un 9,2% a Catalunya”, 
fet que, sumat a la pujada de l’IVA, 
les retencions de l’IRPF i el copa-

gament, fa que “cada vegada els 
pensionistes siguin una mica més 
pobres”.

Finalment, la moció --que tam-
bé dóna suport al recurs d’inconsti-
tucionalitat contra el Reial Decret-
Llei que han presentat diversos 
partits polítics-- conclou que “és 
paradoxal que els mateixos que 
van fer una manipulació electoral, 
tot afirmant que en un estat propi 
català les pensions no estaries as-
segurades, hagin acabat retallant 
les pensions de forma unilateral i 
sense consulta prèvia”, incomplint 
el Pacte de Toledo.

Es normalitza el pas al camí 
del Toll del Cavaller
ÒDENA

El camí que comunica la font de 
ca l’Enrich i el Toll del Cavaller, 

al nord del nucli d’Òdena, ja té 
normalitzat el pas. Aquest camí, 
anomenat també Camí del Mas, 
ha estat arranjat després de que 
aquest vial quedés malmès fa uns 
mesos. El camí, per bé que de titu-
laritat privada, l’utilitzen els veïns 
de la població per accedir a la font 
de ca l’Enrich i també forma part 

de la Xarxa local i del Pla d’Extin-
ció d’Incendis. Ara, l’ajuntament 
i el propietari han arribat a un 
acord per normalitzar l’ús d’aquest 
camí.

Per mitjà d’aquest conveni, 
aprovat pel ple municipal, el ca-
mí del Toll del Cavaller quedarà 
restringit. Serà utilitzat pels ve-
hicles d’emergència, veïns i via-
nants, mentre que es restringirà el 
pas de trànsit rodat. L’Ajuntament 

d’Òdena es farà càrrec de la senya-
lització i dels treballs de mante-
niment de la via, sempre avisant 
prèviament al propietari.
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L’INS Joan Mercader al seminari de formació 
intercultural de Munic
IGUALADA

Durant la setmana del 23 al 27 
d’abril, Marta Mercadé i Isant, 

professora de l’INS Joan Mercader, 
juntament amb 19 professors més 
de diferents països, va tenir l’opor-
tunitat d’assistir al seminari “Going 
ahead with euro-med” (Intercultu-
ral Training Seminar for Teachers 
involved in student exchanges ).

Aquests 20 professors van estar 
prèviament seleccionats després de 
presentar el currículum al Departa-
ment d’Educació de Munic. S’havia 
de poder acreditar el domini de la 
llengua anglesa, ja que era la llen-
gua vehicular de tot el seminari, 
però també l’experiència i impli-
cació en intercanvis d’alumnes i 
projectes internacionals. 

Tots els candidats van haver de 
presentar també un projecte, que 
va ser valorat per la fundació Anna 
Lindh per al diàleg euromediterra-
ni juntament amb el Departament 
d’Educació de Munic, els dos orga-
nismes que han coordinat i subven-
cionat aquesta iniciativa.

A la trobada hi van ser pre-
sents 4 docents de Jordània, 4 de 
Croàcia, 4 d’Israel, 4 d’Alemanya i 

4 de Catalunya: Josep Ma Perelló 
(INS Terres de Ponent. Mollerussa), 
Jordina Obradors (SES Serra de 
Noet. Berga), Roger Borrell (INS 
Puig i Castellar, Santa Coloma de 
Gramenet ) i la igualadina Marta 
Mercadé.

Un cop a Munic, cada partici-
pant va fer una petita ponència 
explicant els projectes internacio-
nals en que participa el seu institut; 
també, abans de la trobada a Mu-
nic, els professors de cada país ens 
van reunir per preparar una pre-

sentació en grup. Això va permetre 
posar en comú molts aspectes que 
després es van comentar, discutir i 
avaluar durant el seminari. Va ser 
una magnífica oportunitat d’inter-
canviar experiències i d’analitzar 
situacions viscudes durant els inter-
canvis amb altres països. 

En el programa de treball hi va 
haver també unes conferències fe-
tes per experts en temes d’educació, 
comunicació, d’aprenentatge inter-
cultural, diversitat cultural, etc.

Marta Mercadé

Colònies d’alumnes del 
col·legi Mare del Diví Pastor 
a Canet de Mar

Fa molt temps, a Can Brugarola 
només hi venien els pescadors, 

que baixaven de les muntanyes 
per anar a pescar i recollir el seu 
fruit per a poder menjar. Però no 
estaven sols, ja que de tant en tant 
rebien la visita d’uns personatges 
que sempre els feien la guitza: els 
pirates. Durant dos dies, els alum-
nes de cicle inicial i mitjà del col-
legi Mare del Diví Pastor ens hem 

sentit pirates i hem après moltes 
coses del mar i els seus habitants, 
a tenir-ne cura i a respectar-lo. A 
més, hem fet conserva del seitó, 
amb diferents sistemes, com ara 
el “salaó”, i ens l’hem endut a casa 
perquè tota la família en pugui 
gaudir.També hem anat a la platja 
a fer de petxinaires: hem buscat 
arran d’aigua i amb els peus una 
mica xops: sorra, canyes, petxines...

Gran acollida al Mestral d’una exposició de 
ciència i emprenedoria
Diumenge de la setmana pas-

sada es va celebrar la diada 
familiar de Mestral i de Montclar. 
Moltes famílies van gaudir d’algu-
nes activitats organitzades per les 
AMPES dels col·legis.

Una de les activitats que cal 
destacar va ser el primer passeig 
de la ciència, a les instal·lacions de 
Mestral, on els visitants van poder 
visitar diverses seccions en què es 
tractaven les diferents disciplines 
científiques (astronomia, aerodi-
nàmica, ecologia i medi ambient, 
biologia i química, entre d’altres). 
El material, cedit per institucions 
com Fundació La Caixa, Generalitat 
de Catalunya o familiars d’alguns 
alumnes, va captar l’atenció del 
públic assistent.

També hi va haver l’exposició 
d’un dels projectes d’emprene-
doria que s’han creat a Mestral. 
En aquest espai els alumnes van 
projectar un anunci que havien 
fet, van exposar el seu producte, 
el packaging, unes fotografies i a 
més van instal·lar una paradeta on 
van vendre el producte final. Els 

diners recaptats aniran a parar a 
una ONG.

Finalment, un dels professors 
(Sr. Arbó), va fer una conferèn-
cia anomenada “Ciència i màgia 
matemàtica”, que va reivindicar 
la necessitat de qüestionar-se tot 

allò que ens envolta, de fer ciència 
amb el nostre entorn. 

L’activitat va tenir una gran 
acollida, amb gairebé 200 assis-
tents. Moltes gràcies!

S’exposen els projectes 
culturals a la diputada Mireia 
Hernández

CALAF

Dimarts de la setmana passada 
l’Ajuntament de Calaf va rebre 

la visita de la diputada adjunta 
de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, Mireia Hernández. Els 
representants de l’equip de govern 
van reunir-se amb ella per expo-
sar-li els projectes del municipi en 
l’àmbit de la cultura, valorar les 
línies de col·laboració actuals de 
l’ens provincial i veure en quina 
mesura es poden millorar i, fins i 
tot, ampliar. En la trobada tam-
bé es va parlar de la propera edi-
ció del desFOLCa’t!, el Festival de 

Música Tradicional, que se celebra-
rà el 22 de juny, i es va explicar a 
la diputada l’inici dels preparatius 
per a la celebració del Mil·lenari 
de la vila.

Després de la reunió, en què 
també es va explicar la motivació 
de les subvencions sol·licitades per 
Calaf a la Diputació, Mireia Her-
nández i l’equip de govern van vi-
sitar el Castell de Calaf, recentment 
restaurat, i el Convent de Sant 
Francesc, edificis del patrimoni his-
tòric de la vila que van sorprendre 
molt gratament la diputada.

Caminada pels castells de la 
Segarra

PRATS DE REI

Uns 45 participants van prendre 
part el primer diumenge de 

maig, en la 39a caminada popu-
lar dels Prats de Rei, com sempre 
organitzada per l’Agrupació Cul-
tural Recreativa Sigarra. La sortida 
es va fer des de Prats a 2/4 de 8 del 
matí, desplaçant-se amb cotxe fins 
al poble de les Pallargues, punt 
central de la ruta. Des d’allí es va 
emprendre la marxa, d’uns 13 km 
en total. Els caminants van poder 
recuperar forces abans d’arribar a 
Florejacs; després d’esmorzar, es va 

travessar aquest bonic poble i es va 
seguir caminant per trobar un tram 
del canal Segarra-Garrigues. També 
es va veure de prop unes restes de 
la guerra civil, un fragment de la 
“línia 2” de defensa republicana. 
Finalment, en arribar de nou a les 
Pallargues, els caminants van par-
ticipar en una visita guiada al seu 
famós castell, molt ben conservat. 
La visita a les antigues masmorres 
d’aquest històric edifici va posar 
punt i final a la 39a caminada dels 
Prats de Rei.

Teatre en anglès a Maristes 
IGUALADA

Com ja és habitual cada any, els 
nens i nenes del cicle infantil 

i inicial de l’escola Maristes van 
gaudir d’una obra de teatre repre-
sentada íntegrament en anglès. 
En aquesta ocasió es tractava de 
l’obra Jack and the magic beans, 
un espectacle que relata les peripè-
cies d’un noi molt pobre la vida del 
qual canvia en el moment en què 
topa amb unes mongetes màgi-
ques.

Val a dir que els nens i nenes 
van sortir entusiasmats de l’espec-
tacle, en el qual van participar ac-
tivament des del principi fins al 
final.

Aquesta és una altra iniciativa 
de l’escola per fer més atractiu i 
alhora senzill l’aprenentatge de 
l’anglès. Valorar i fomentar el co-

neixement de llengües estrangeres 
és un dels objectius de la nostra 
escola per tal d’ajudar els nostres 
alumnes a desenvolupar-se ade-

quadament en l’entorn social que 
els tocarà viure. 

EM
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Els dissabtes de la llengua catalana

IGUALADA

El dissabte 18, l’Associació Pro-
motora de la Llengua Catala-

na (APLEC) va dur a terme tot un 
seguit d’actes emmarcats en el cicle 
«De Sant Jordi a Sant Joan, els dis-
sabtes de l’APLEC». Al matí, Josep 
M. Mestres i Serra, cap del Servei 
de Correcció Lingüística de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, impartí una 
sessió magistral sobre les directrius 
que cal seguir per redactar ade-
quadament les normes articulades 
(com ara les lleis), adreçada espe-
cialment als alumnes dels cursos 
de català de l’APLEC i a persones 
vinculades amb l’àmbit de la sessió. 

La presidenta de l’Associació, 
Roser Torras, va repartir els pre-

mis corresponents al I Dictat en 
Català d’Igualada, activitat que es 
va fer el passat 27 d’abril i que va 
tenir molt bona acollida: hi van 
participar 29 persones en la cate-
goria d’adults i 7 en la categoria 
de joves. En la categoria d’adults, 
els tres primers classificats van 
ser Jaume Riba, Maria Romero i 
Montserrat Xaus. En la categoria 
de joves, els guanyadors van ser 
Judit Vidal, Claudina Canals i Anna 
Solé.

Tot seguit, Josep M. Mestres 
lliurà els diplomes als alumnes dels 
cursos organitzats per l’Associació: 
el Curs de correcció de textos, el 
Curs de traducció de textos (caste-
llà-català), el Curs de català jurídic 

i administratiu, el Curs de nivell su-
perior i el Curs de nivell elemental.

Finalment, Josep M. Mestres, 
amb la col·laboració de Carme Kell-
ner, va impartir el III Seminari sobre 
Coses que Cal Saber de la Llengua 
Catalana: «La petita història de la 
correcció de textos a l’Institut d’Es-
tudis Catalans (1907-2007)», en el 
qual va fer un repàs de la correcció 
de textos al llarg dels 106 anys de 
vida de la institució i va comentar 
el paper destacat de diversos igua-
ladins il·lustres a l’IEC: Joan Merca-
der, Josep M. Torras, Emili Vallès i 
Rosalina Poch.

Conferència sobre 
l’humor als mitjans de 
comunicació: eina i arma

El cicle «De Sant Jordi a Sant 
Joan, els dissabtes de l’APLEC» 
continuarà aquest dissabte a les 
12 h a l’Espai Cívic Centre amb la 
conferència «L’humor als mitjans 
de comunicació: eina i arma», a 
càrrec de Marc Lobato, periodista 
i doctorand en humor. Els dissab-
tes següents, hi haurà dos tallers 
de llengua catalana: el Taller de 
revisió i perfeccionament 2 i La lle-
tra de les nostres cançons. Tota la 
informació d’aquests actes també 
es pot consultar al blog de l’APLEC: 
http://aplecaplec.blogspot.com.es/
p/ac.html.

Millorar la formació dels 
ciutadans, objectiu prioritari
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Durant la setmana passada es 
coneixien els resultats dels 

alumnes que han realitzat el curs 
de preparació per a la prova d’ac-
cés de Grau Mitjà de Formació Pro-
fessional. Aquest curs, que s’or-
ganitza a Montbui des de fa tres 
anys –promogut per l’Ajuntament 
i per la Diputació de Barcelona, 
ha aconseguit enguany un percen-
tatge d’aprovats rècord. Dels 13 
alumnes presentats enguany a exa-
men, 10 han aconseguit aprovar, 
el que suposa un 72 per cent de 
persones amb la prova superada. 
Cal destacar que en anteriors con-
vocatòries aquesta xifra d’aprovats 
havia estat del 66 per cent (curs 
2010-2011) i del 55 per cent (curs 
2011-2012).

El curs de preparació per a la 
prova d’accés de Grau Mitjà de 
Formació Professional s’ha dut a 
terme durant els darrers mesos a la 
biblioteca de l’escola Antoni Gau-
dí. En ell han participat persones 
majors de 17 anys que no disposa-
ven del títol de graduats en ESO i 
que, en superar la prova, podran 
accedir a estudis d’un perfil més 
laboral com són els cicles de For-
mació Professional.

Com explica l’alcalde Teo Ro-
mero “tot el que suposi millorar la 

formació dels nostres ciutadans és 
una prioritat. Per accedir al mercat 
laboral cada vegada és més im-
portant tenir una bona preparació 
i des de l’Ajuntament seguirem 
apostant per aquestes iniciatives 
en matèria formativa”. 

ELISABET SEUBA
C. Marià Cuiner, 40, 2n
(Aprop del Passeig i 
del C. Sant Josep)
Igualada
elisabetseuba@gmail.com
www.elisabetseuba.com

Més informació al

670 389 860

Celebrat l’Aplec del Roser a La Tossa
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

La Tossa de Montbui es va con-
vertir diumenge passat en l’es-

cenari de la gran festa de la prima-
vera. Enguany amb un temps més 
fresc del que és habitual, però que 
no ser obstacle perquè s’hi aple-
guessin centenars d’anoiencs en 
una matinal plena d’activitats i on 
els elements tradicionals, folklòrics 
i religiosos van tenir un destacat 
protagonisme. 

Cal destacar que durant tota la 
matinal va estar en funcionament 
un servei d’autobusos “llançadora” 
que cada mitja hora anava pujant 
i baixant els assistents a aquest 
Aplec, atesa la limitada capacitat 
d’estacionament del cim montbui-
enc.

Així, de bon matí, es va fer 
la tradicional caminada fins a La 
Tossa des dels diferents nuclis 
montbuiencs (Nucli Urbà, Nucli An-
tic i disseminats). Un cop arribats a 
dalt del cim, es va  organitzar una 
arengadada popular a l’esplanada 
del castell, a càrrec l’Associació de 
Veïns La Margarida. Poc després es 

realitzaria una ballada de sardanes 
amb la Cobla Ressò i els tradicio-
nals sortejos.

Durant tot el matí es va poder 
veure una mostra de cartells on es 
podia veure veure l’evolució dels 
Aplecs del Roser, en el que es po-
dia considerar un petit resum de la 
tradicional trobada. 

I al migdia va arribar el mo-
ment de l’ofici solemne, presidit 

per mossèn Josep Maria Pujol. La 
missa va comptar enguany amb la 
participació de la coral montbui-
enca Si Fa Sol. En cloure es va dur a 
terme una altra de les tradicions: el 
repartiment de roses.

Els  gral lers  i  t imbals de 
Montbui van amenitzar un ball 
amb els gegants de La Tossa, amb 
els quals va finalitzar la jornada 
festiva. 

Coral Si Fa Sol. Fotografia: Dolors Vives

Finalitza el Taller de capgrossos
CARME

El darrer taller per la festa: “Fem 
un capgròs i arrangem els que 

tenim” va finalitzar el passat dis-
sabte. Ha estat finançat pel Centre 
de Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional Catalana, del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat, 
dins del programa Tallers per la 
festa, activitat promoguda i coordi-
nada per l’associació cultural SOLC.

Des del dissabte 23 de març, 
als locals de la rectoria de Carme, 
i sota les directrius del Txema Rico, 
professional responsable del ta-
ller, un total de 12 persones, entre 
infants i adults, van restaurar set 
dels capgrossos existents a Carme, 
un dels quals cedit a l’Ajuntament 
per Toni Bernaus, i van fer el nou 

capgròs del poble: El Paraire. Ara, 
abans del seu bateig oficial, caldrà 
buscar-li un nom. El motiu d’esco-
llir un paraire va ser per la història 
escrita que s’ha trobat, poc cone-

guda, i que ens diu que a Carme 
l’únic gremi que va existir va ser el 
dels paraires, persones que es de-
dicaven a preparar la llana abans 
que fos convertida en draps. 

Dispiera visita els alumnes 
del cicle formatiu de 
l’institut Guinovarda

PIERA

El passat 14 de maig, l’Associació 
de famílies amb fills discapaci-

tats psíquics de Piera (Dispiera) va 
fer una xerrada als alumnes del 
cicle formatiu de Tècnic en atenció 
a persones en situació de depen-
dència de l’institut Guinovarda de 
Piera.

Aquesta xerrada va comptar 
amb la presència de l’esmentada 
associació, Montse Comas, tres ma-
res amb fills amb diferents tipus de 

discapacitat (M. Carmen Cazorla, 
Assumpta Figueras i M. Sol Garcia) 
i d’una jove amb Síndrome de 
Down, Alba Rodríguez. 

La xerrada va ser molt enriqui-
dora per als alumnes, ja que van 
poder copsar la important tasca 
que realitzen aquestes associaci-
ons. A més, van conèixer de forma 
directa com és el dia a dia del col-
lectiu de discapacitats psíquics i de 
les seves principals necessitats 

Agraïment de Càritas a 
la parròquia de Sant Pere 
Sallavinera
Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra 

vol donar les gràcies a la parrò-
quia de Sant Pere Sallavinera per 
l’organització del concert solidari 
de diumenge passat, en benefici 
de la nostra entitat.

El concert va comptar amb l’ac-
tuació d’Andreu Muxí (piano) i la 
Formació Amics d’Ucraïna i Calaf, 
i es van recaptar 900 euros entre 

els assistents, que han estat donats 
a Càritas. 

Aquestes col·laboracions són 
les que permeten a Càritas oferir, 
a través dels nostres projectes i ser-
veis, una resposta a les persones 
que més pateixen i contribuir a 
millorar la seva qualitat de vida. 
Moltes gràcies!
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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.

* ES TRASPASSA PEIXATERIA a Santa Coloma de Queralt. Raó: 
Francesc (676.109.787) - Montse (699.169.131).

* CLASES DE RUSO con profesora nativa licenciada. Más de 15 
años de experiencia en Igualada. Clases particulares para niños y 
adultos. Clases en grupo y para empresas. Especializada en ruso 
para niños adoptados. Traducciones técnicas. Teléfonos 651 813 
804 y 93 804 41 83 (Natalia).

* OFERTA! ES VEN CASA amb opció a PARCEL·LA a RODA DE 
BERÀ. Casa de tres plantes i parcel·la de 500 m2. Molt econòmic! 
Telèfon 679 513 594.

* VENC CHEROKEE “COMANCHE”. Molt fàcil i ràpid de muntar. 
Preu: 600 euros. Telèfons 93 803 31 30 - 659 012 094.

* VENC EDIFICI per reformar al centre d’IGUALADA. Sense inqui-
lins. Compost per planta baixa, tres pisos d’alçada, més traster i 
terrat. Preu: 240.000 euros. Telèfons 93 803 31 30 - 659 012 094.

* LOCAL EN VENDA O LLOGUER prop del Mercadona - Vilanova 
del Camí. Tots els serveis. Telèfons 629 579 410.

* ES LLOGA PIS a Igualada, al costat de la Biblioteca. 55 m2, cuina, 
menjador, dues habitacions, 1 bany, balcó i traster. Preu: 390 euros/
mes, amb comunitat inclosa. Plaça de pàrquing opcional. Telèfon 
626 10 14 70.

* DECLARACIÓ DE RENDA 2012. S’ofereix ECONOMISTA per por-
tar comptabilitats d’empreses i d’autònoms. Declaracions de ren-
da. 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.

* AUXILIAR DE REHABILITACIÓ cerca centres d’herbodietètica, fi -
sioteràpia, de dia per a gent gran... per a possible col·laboració en 
teràpies manuals. Zona Anoia. Telèfon 628 068 532.

* TRABAJA como auxiliar de geriatría, técnico sociosanitario y aux-
iliar de fi sioterapia. Prepárate la cualifi cación profesional con prác-
ticas en tu zona de residencia y accede a un sector con demanda 
laboral. Tel. 977 27 32 57

* TREBALLA com a Tècnic en Fotodepilació Làser. Alta demanda 
de professionals. Et preparem amb pràctiques en importants cen-
tres d’estètica. Places limitades. Tel. 977 27 32 57.

* LLOGUER DE PÀRQUING per a cotxe al c/ Ferran d’Antequera. 
Telèfon 610 906 733.

* TRABAJAR DESDE CASA. www.TrabajarYa.com. Tel. 93-100-01-10.

* TREBALLA com a Tècnic Professional en Tanatopràxia-Tanatoes-
tètica i Operari Funerari. Pràctiques en tanatoris i gestió de feina. 
Telèfon 977 273 257.

* AULA 42 - reforç escolar de primària, ESO, batxillerat i universitat. 
T’ajudem a estudiar, fer deures, preparar exàmens... Individual o 
grups reduïts. Classes d’anglès a 20 €/mes. P3-P4-P5-primària-
ESO-batxillerat-adults. Inscripcions proper curs obertes. Curs pont 
preparació prova d’accés a mòduls de grau superior. Telèfon 93 803 
49 46 - 626 082 108. C/ Prats de Rei, 3 - Igualada.

* ES LLOGA TRASTER GRAN de 30 m2. C/ Ferran d’Antequera. 
Telèfon 664 016 385. 

* GRAN OFERTA DE SAL!!! Tipus Pastilla Berisal de Navarra - Tipus 
Saldosa Navarra. També Tipus Ametlla de Torremar i Tipus Regi-
na 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 al seu ASCENSOR o 
MUNTACÀRREGUES? Preus elevats o mal servei de manteniment? 
Truqui’ns i consulti les nostres ofertes per a comunitats, empre-
ses i particulars. Reparem i conservem tot tipus i qualsevol marca 
d’ascensors i muntacàrregues. Sol·liciti pressupost i estalviï fi ns a 
un 50% del que paga actualment. 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 empreses i particulars, inclosos els caps de setmana. 
Tel. 696 94 32 12 / 696 94 32 13.

Xerrada TDAH: 
transtorn o ‘moda’
IGUALADA

L’entitat TDAH Anoia ha organit-
zat per al proper dimarts dia 28, 

a les 18.30 h, a l’Ateneu Igualadí, 
la xerrada que sota el títol “TDAH: 
transtorn o ‘moda’” impartirà la 
doctora Verónica Delgadillo, neu-
ropediatra de l’Hospital de Sant 
Joan de Déu i de l’Hospital d’Igua-
lada.

Canvi d’ubicació 
del ball de la 
Primavera Gran
IGUALADA

A causa de les previsions de bai-
xada de temperatures i possi-

bles pluges, el ball de la Primavera 
Gran, programat per aquest dis-
sabte dia 25 a la tarda a l’Estació 
Vella, s’ha decidit traslladar-lo a 
l’espai Cívic Centre. 

El bar, gestionat pel Casal de 
la Gent Gran, s’ubicarà al vestíbul, 
mentre que el ball, amenitzat amb 
la música en directe del grup “Me-
diterranea”, es farà a la sala gran 
de l’espai Cívic Centre.

Propers tornejos i 
lligues de Pàdel a 
l’Infinit

El Centre Esportiu Municipal de 
Puigcornet, l’Infinit, organitza 

pel proper mes de juny el I Torneig 
de pàdel Inter-policial i la I Lliga 
Infinit.

Les inscripcions a aquests dos 
tornejos ja es poden fer, via direc-
cio@cnigualada.cat o al telèfon 
648 689411 (Joan). Com a condició 
en l’inter-policial cal que un mem-
bre de la parella formi part d’un 
cos policial.

Clubs de lectura amb aventures, 
erotisme i humor
VILANOVA DEL CAMÍ

Aquest divendres la Biblioteca 
de Vilanova del Camí acull un 

nou club de lectura fàcil. Es par-
larà del llibre La volta al món en 
80 dies; serà una única sessió que 
començarà a 2/4 de 8 del vespre 
i estarà moderat per Montserrat 
Farrés. L’objectiu del club és ajudar 
les persones que estan aprenent el 
català a incorporar-se a la lectura 
i afavorir un marc de conversa en 
català.

En el mateix escenari de la 
biblioteca, però amb un format 
i temàtica ben diferent, el dia 7 
de juny, a partir de 2/4 de 8 de la 
tarda, s’ha programat una tertú-
lia sobre la trilogia eròtica d’Erika 
Leonard James, que ja ha assolit 
un rècord històric de distribució a 
les llibreries. Estarà moderada tam-
bé per Montserrat Farrés. 

Per últim, des de la biblioteca 
vilanovina i des del grup d’Amics 
del Club de lectura de la Biblioteca 

de Vilanova del Camí han anunci-
at una nova trobada del Club de 
lectura d’adults que tindrà com a 
protagonista l’escriptor i periodista 
Juan José Millás i el seu recull “Cu-
entos de adúlteros desorientados” 
on l’autor tracta amb enginy, bon 
humor i ironia el tema de l’adul-
teri. 

Ja es poden fer les inscripcions 
al taulell de préstec de la biblio-
teca.

Observació astronòmica amb AstroAnoia
PUJALT

El dissabte 1 de juny a partir de 
les 7 de la tarda es portarà a 

terme a l’Observatori de Pujalt 
un petit curs d’astronomia amb 
observació astronòmica de la mà 
d’AstroAnoia. Entre les 19:00h i les 
21:30h es portarà a terme la part 
teòrica a on es treballarà, les fases 
de la Lluna, els eclipsis, el per què 
de les estacions al llarg de l’any, el 
Sistema Solar, les estrelles i les galà-
xies i una mica de cosmologia. A 
partir de les 21:30h serà el moment 
d’agafar energia tot sopant i 
observant com es van instal·lant 
els diferents telescopis. Entre les 
22:00h i les 22:15h es començarà 

l’observació astronòmica que s’aca-
barà passada la mitjanit. 

Tota la sessió té un cost de 9 
euros per persona. Les persones 
interessades cal que truquin a l’Ob-

servatori de Pujalt al 93 869 80 22 
o 620 136 720. 

Cal recordar anar-hi ben abri-
gats i portar el sopar. 

Seminari “Competitivitat 
i Internacionalització”, 
impartit per Jaume Llopis
IGUALADA

Grup Carles organitza per al pro-
per 13 de juny (de 9 del matí a 

15.45 h), el seminari “Competitivi-
tat i Internacionalització” impar-
tit per Jaume Llopis, professor de 
l’IESE Business School, en el depar-
tament de Direcció Estratègica. 

Amb aquest seminari, la con-
sultora igualadina pretén posar a 
l’abast dels empresaris de la co-
marca de l’Anoia, la possibilitat 
de formar-se amb un dels profes-
sors d’una de les escoles de nego-
ci més prestigioses del món, com 
és l’IESE. En el seminari, amb un 
enfocament eminentment pràctic, 
es donaran pautes per dirigir en 

èpoques de crisi, estratègies per 
ser competitius a curt termini, re-
comanacions concretes per a l’èxit 
i regles d’or per a la Internaciona-
lització, amb l’objectiu final d’aju-
dar-los a adaptar-se als canvis que 
ens imposa l’entorn per seguir sent 
competitius.

La sessió està oberta a totes 
aquelles empreses que vulguin 
millorar la seva competitivitat o 
que es plantegin la seva internaci-
onalització, però cal formalitzar la 
inscripció a través del web www.
gcarles.es,  al tel. 938 017 230 (Lí-
dia Dalmases), o al correu electrò-
nic lidia.dalmases@gcarles.com.

Les aventures de Tadeo Jones 
al +QcineClub 
VILANOVA DEL CAMÍ

Aquest diumenge el públic fami-
liar té una nova cita amb el 

cinema de la mà de +QcineClub. 
Es projectarà la pel·lícula “ Les 
aventures de Tadeo Jones” a Can 
Papasseit.

El film narra les aventures de 
Tadeo, un paleta somiador a qui 

confonen amb un famós arqueòleg 
i envien a una expedició al Perú. 
Una vegada allà intentarà evitar 
que la mítica ciutat perduda dels 
inques sigui espoliada per un grup 
que es dedica a la caça de tresors. 

La projecció començarà a les 12 
del migdia i el preu és de 2 euros 
per persona.
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NOVES ESPECIALITATS:
• DERMATOLOGIA: Dra. Dolors Vila
• UROLOGIA: Dr. Josep M. Blancafort
• GINECOLOGIA: Dra. Silvia Gudiño
• OFTALMOLOGIA PEDIÀTRICA: Dra. Núria Planas
• PEDIATRIA GENERAL: Dr. Arturo Velasquez
• OTORINOLARINGOLOGIA: Dra. Anna Puiggròs
• PNEUMOLOGIA: Dra. Mònica Guerrero

ASSISTENCIAL ANOIA (RAMBLA)
Rambla Sant Ferran, 62 - IGUALADA
T. 93 805 25 25 - F. 93 805 47 11

ASSISTENCIAL ANOIA (LES COMES)
Av. Països Catalans, 95 - IGUALADA
T. 93 804 66 88 - F. 93 803 92 89 

ASSISTENCIAL ANOIA (PIERA)
Carrer Cervantes, 30 - PIERA
T/F. 93 779 47 90

www.assistencialanoia.com

NOUS TRACTAMENTS:
•  PRP. FACTORS DE CREIXEMENT: Dolor crònic 

de les articulacions (genolls, espatlles, colzes...), 
lesions d’esportistes, etc.

• TRAUMATÒLEGS: Dr. J. Cornet, Dr. M. Charaf
• METGE REHABILITADOR: Dr. P. Peret

Resta d’especialitats, consultar

NOVES PROVES DIAGNÒSTIQUES:
•  ECOGRAFIES: abdominals, 

ginecològiques, renoprostàtiques, 
musculoesquelètiques, 
ecocardiograma...

•  RMN DE PETITES ARTICULACIONS: 
genolls, turmells, colzes, mans, etc.

Assistencial Anoia S.A.
Centres Mèdics

Els U-tòpics presenten el seu nou projecte 
artístic al Teatre de l’Aurora 
IGUALADA

El grup musical U-tòpics pre-
sentaran el seu darrer espec-

tacle Els U-tòpics van a Obreda, 
aquest cap de setmana al Teatre 
de l’Aurora. La mítica banda de 
rock igualadina s’han retrobat, 
gairebé després de vint anys de 
silenci, per dur a l’escenari el fruit 
d’un nou treball, de noves inqui-
etuds i de noves línies de recerca 
artística. En l’inici d’aquesta nova 
etapa creativa, els U-tòpics posen 
música als poemes d’Obreda, de 
Perejaume en un espectacle mul-
tidisciplinar, una proposta en què 
diverses expressions artístiques es 
trobaran a l’escenari de l’Aurora. 
A la música dels U-tòpics –que serà 
la protagonista de l’espectacle- s’hi 
sumen projeccions de vídeoart i 
dansa. 

Els U-tòpics van néixer a Igua-
lada a mitjan anys vuitanta i, poc 
després, van irrompre al panorama 
musical del país, que vivia l’esclat 
de l’anomenat rock català amb 
grups com els Pets, Sopa de Cabra, 
Sau o Sangtraït, amb dos discos, 
U-tòpics (DiscMedi, 1990) i El cop 
que vingui (DiscMedi, 1992). Amb 
les guitarres i veu agressives i unes 
lletres colpidores i contundents, se 
situaven, al marge d’etiquetes, a 
la banda dels grups de culte ma-
leïts. Gairebé vint anys després de 
la seva dissolució, els U-tòpics van 
retrobar-se a final del 2011, obrint 

una nova etapa en la seva experi-
ència artística i creadora. Tal i com 
ells ens expliquen “amb els anys, 
anem canviat de gustos, d’interes-
sos, de motivacions, però la ne-
cessitat d’alimentar-nos d’art és la 
mateixa. Els U-tòpics han nascut 
de nou i una de les nostres línies 
d’exploració ha estat Obreda. A 
l’Aurora acaba el nostre viatge a 
aquest país aliè i desconegut d’en 
Perejaume, que hem anat conque-
rint com a propi amb l’any i escaig 
que ja portem de viatge. Obre-
da, segurament desapareixerà el 
proper diumenge 26 de maig, per 
quedar registrat en una mapa disc. 
Així tancarem el cercle llargament 
obert de la creació d’aquest viatge. 
Obreda sortirà per tornar a dormir 
en el lloc que li correspon: el llibre 
de poemes del Perejaume a la bi-
blioteca del nostre cor”. 

Els U-tòpics són Maria Santfo-
res Salla (veu), Albert Torras (ba-
teria), David Berenguer (guitarra 
rítmica), Gès Burgès (guitarra solis-
ta) i Albert Puig (baix elèctric). Els 
acompanyen en aquest viatge Àlex 
López (vídeoart) i David Batalla 
(producció de so), així com diversos 
ballarins i ballarines. 

Les representacions d’ Els U-
tòpics van a Obreda es faran el 
divendres 24 a les 22 h. i el diu-
menge 26 de maig a les 19 h. Les 
entrades (15 euros i 11’5 euros 
amb els descomptes habituals) es 
poden adquirir de manera antici-
pada per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de cada 
funció. També es poden reservar 
prèviament trucant avui dijous al 
93 805 00 75 de 18 a 20 h. 

Segona edició del Troc, 
el mercat d’intercanvi
IGUALADA

Aquest proper dissabte, 25 de 
maig, el pati del Museu de la 

Pell d’Igualada i Comarcal de l’Ano-
ia acull la segona edició del Troc, el 
mercat d’intercanvi obert i gratuït 
impulsat per l’Ajuntament de la 
ciutat. Amb les inscripcions enlles-
tides, hi haurà una cinquantena 
de participants, persones i entitats 
que oferiran els seus objectes usats 
per a ser intercanviats o regalats. 
També hi ha la possibilitat de com-
prar o vendre objectes, sempre i 
quan l’interessat no tingui res a 
canviar i pacti un preu amb l’ofe-
rent, però de sortida cap objecte 
tindrà un preu establert. 

S’hi podran oferir i trobar lli-
bres, discs, pel·lícules, roba i com-
plements, jocs i joguines, instru-
ments musicals, petits electrodo-

mèstics, eines, objectes de la llar, 
bijuteria, material informàtic, 
plantes o material per a nadons, 
entre altres. En canvi, no es po-
dran incloure productes perillosos 
o nocius per la salut o pel medi 
ambient, animals o productes de 
menjar d’elaboració pròpia. 

Tot plegat, segons ha explicat 
el tinent d’alcalde d’Entorn, Josep 
Miserachs, amb l’objectiu “de fa-
cilitar un espai on intercanviar o 
regalar objectes, on es proposi per 
a ells una nova vida més enllà del 
seu valor i, al mateix temps, contri-
buïm a fomentar les tres R, reduir, 
reciclar i reutilitzar”. 

La jornada, de marcat caire fa-
miliar i popular, comptarà també 
amb activitats paral·leles, com ac-
tuacions dels alumnes de l’Escola 
de Música LAM, un espai de jocs 

per a nens i nenes i un servei de 
bar. El Troc obrirà entre les 10 i les 
20 hores.

Pel 60è aniversari de l’Agrupament escolta, 
caminada al Cogulló
IGUALADA

Emmarcada dins els actes del 
60è aniversari de l’Agrupament 

escolta i guia Jaume Caresmar i 
Ma Antònia Salvà d’Igualada, s’ha 
organitzat, per diumenge l’ascen-

sió al Cogulló (877 m) a Castellfollit 
del Boix.

La sortida serà a 2/4 de 9 del 
matí de l’estació d’autobusos 
d’Igualada, el desplaçament es fa-
rà amb autocar i, per un preu de 2 

euros, s’inclourà autocar i esmor-
zar. La caminada és apta per a to-
tes les edats.

Inscripcions a través del correu 
electrònic (agrupament@cauigua-
lada.org).

Concert a l’església
SANT GENÍS

El proper diumenge 26 de maig, 
es realitzarà el quart i últim 

concert del “Cicle de Concerts a 
Esglésies i Castells” a l’Església de 
Sant Genís.

En aquesta ocasió hi participa-
ran el grup de vent Bufaires sota la 

direcció d’en Frederic Prat, David 
Riba i Toni Rocosa i el grup de per-
cussió de l’EMMI sota la direcció 
d’en Pepe Ferrer.

El concert és a les 12.30 del 
migdia i l’entrada és lliure.

Curs intensiu de monitors en 
el lleure infantil i juvenil
IGUALADA

Atlas, fundació sociocultural 
en conveni amb l’Ajuntament 

d’Igualada, ofereix aquest estiu el 
curs de monitors/monitores d’acti-
vitats d’educació en el lleure infan-
til i juvenil intensiu, reconegut per 
la Direcció General de Joventut de 
la Generalitat i que dóna dret a 
obtenir el Diploma de monitor/a 
de activitats d’educació en el lleure 
infantil i juvenil. 

El curs consta de 100 hores lec-
tives que cal complementar amb 
150 hores de pràctiques i la realit-

zació d’una memòria de les pràc-
tiques. Per accedir al curs cal tenir 
18 anys complerts.

El curs s’inicia el 25 de juny i 
finalitza el 9 de juliol, de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 20 
h. El preu és 215 euros. 

Inscripcions a l’oficina d’Atlas 
(c/ Virtut, 22, 1r pis, Igualada) a 
partir del dilluns 27 de maig. Més 
informació al telèfon 93 805 57 
92, o consultar l’apartat de cursos 
programats de la web (www.atlas-
fundacio.org).

Xerrada de Cuidadors Anoia
IGUALADA

Dijous vinent dia 30, a les 18.00 
h, a la seu de l’AFAB al Centre 

Cívic Montserrat (c/ Orquídies 7, 
Igualada), tindrà lloc una xerrada 
de Cuidadors Anoia sobre trans-
ferències i com moure el malalt 
sense riscos. 

L’objectiu de la sessió, que està 
oberta a tothom, és donar eines 
pràctiques per tal de minimitzar 
els riscos de lesions, tant del cui-
dador com de la persona que es 
mobilitza. 

Xocolatada popular al 
Mercat de la Masuca 
IGUALADA

El Mercat de la Masuca tornarà 
a viure una nova festa popular. 

En aquesta ocasió es tracta d’una 
xocolatada popular per a totes les 
persones que aquest dissabte dia 
25 s’acostin al mercat. A més, hi 
haurà animació i inflables per als 
més petits. 

Aquesta xocolatada popular és 
una iniciativa de l’Associació de 
Botiguers de la Masuca, amb el 
suport de l’Ajuntament d’Igualada 
i la Diputació de Barcelona. Ca-
da compra en una botiga membre 

d’aquesta associació donarà dret a 
una tassa de xocolata calenta. La 
xocolatada es farà tot el dissabte 
al matí i fins a exhaurir tota la xo-
colata prevista. En total, hi haurà 
1.000 tasses per a tots els clients. 

A més, des de primera hora hi 
haurà diversos inflables (ubicats al 
carrer Virtut) i des de les 11 fins a 
la 1 del migdia hi haurà animació 
infantil amb les granotes de Don 
Crespo. 

En cas de pluja, la xocolatada 
s’ajornarà per a una data posterior.

Jam session amb Eastem Trio 
al Casal 
CALAF

La Fundació Privada Casal de 
Calaf ha programat per diu-

menge vinent dia 26, a partir de 
les 7 de la tarda, una jam session a 

càrrec d’Eastem Trio que inclourà 
un recorregut musical pel jazz, el 
swing i el latin. 

La sessió es farà al Cafè del Ca-
sal de Calaf i l’entrada és gratuïta.

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com
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Compte enrere per a l’1 de juny: 
nit de botigues i running a la ciutat
IGUALADA

Ja ha passat un any i ja tenim la 
segona Igualada Urban Running 

Night Show a tocar. La combinació 
perfecta d’esport, shopping i oci 
per a tota la família, en una carre-
ra nocturna pel centre de la ciutat 
que recorrerà els seus principals 
eixos comercials, i al voltant de la 
qual s’han programat tot un seguit 
de activitats pensades per a tota la 
família: curses per a nens en pati-
net, curses de pares i mares amb 
cotxets, concert d’Andreu Rifé, 
actor i cantant de “Polseres Verme-
lles”, night shopping... 

Igualada Comerç està treba-
llant des de fa setmanes en l’orga-

nització de les compres nocturnes, 
recorda principals característiques 
d’aquesta activitat: l’obertura dels 
establiments de manera ininter-
rompuda des de les cinc hores de 
la tarda fins a les 12 de la nit, im-
plicació dels comerços amb ofertes, 
descomptes i preus especials només 
pel dia 1 de juny.

D’altra banda, Punt Blanco 
aposta novament per aquest esde-
veniment i repetirà també com a 
patrocinador principal, regalant a 
totes les inscrites a la cursa un con-
junt de roba interior i uns calçotets 
a tots els participants.

De moment, per aquesta ve-
ritable festa esportiva ja s’han 

cobert dues terceres parts de les 
places previstes per l’organització, 
amb un 46% de representació fe-
menina i amb participants de 140 
municipis diferents de les quatre 
províncies catalanes i d’Aragó, i la 
participació dels principals atletes 
de la ciutat, entre els quals es tro-
baran els brillants guanyadors de 
la passada edició. 

Les inscripcions encara es po-
den efectuar a la web www.ocis-
port.net. També es pot seguir tota 
la informació a través del Facebo-
ok i Twitter.

PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

Ballades de sardanes
Dissabte, 25 de maig
Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 18.00 h. Cobla, La Principal del 

Llobregat.
Mataró, a la Pl. de Santa Anna, a les 19.00 h. Cobla Premià.
Sant Andreu de la Barca, a la Pl. de F. Garcia Lorca, a les 19.00 h. Co-

bla, Vila d’Olesa.
Sant Vicenç dels Horts, a la Pl. de Narcís Lunes, a les 18.00 h. Cobla, 

Ciutat de Cornellà.
Diumenge, 26 de maig
Alella, a la Pl. de L’Ajuntament, a les 12.00 h. Cobla, Premià.
Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 11.15 h. Cobla, Marinada.
Barcelona, a la Rbla. del Poble Nou, a les 11.30 h. Cobla, Sabadell.
Premià de Mar, a la Pl. de la Vila, a les 18.30 h. Cobla, La Nova Vallès.
Sant Just Desvern, a l’Ateneu, a les 12.00 h. Cobla, Rambles.
Santa Susanna, a la Pl. del Parc del Colomer, a les 19.30 h. Cobla, Cer-

vianenca.
Súria, al Parc de l’Escorxador, a les 19.00 h. Cobla, Cardona.
Terrassa, al Parc de St. Jordi, a les 19.00 h. Cobla, La Principal de Ter-

rassa.

Aplecs
Dissabte, 25 de maig
Mollerussa, als Jardins Municipals a les 19.00 i al Pavelló Poliesportiu 

a les 23.00 h. 34è Aplec de la Sardana. Concurs de colles improvisades. 
Cobles: Bellpuig Cobla i Jovenívola d’Agramunt.

Diumenge, 26 de maig
Santa Coloma de Gramenet, a les 10.30 i a les 17.00 h. 59è Aplec de la 

Sardana. Cobles, Jovenívola de Sabadell, Bisbal Jove i Sabadell.
Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc, a les 17.00 h. 

28è Aplec de la Sardana, cobles Maricel i Marinada.

Resultats de la final del concurs de la 
Sardana de l’Any 2012

El passat dissabte 11 de maig tingué lloc al Teatre Tarragona, de 
Tarragona, la gran gala de la final del concurs de la Sardana de l’Any 
2012. Amb els vots directes del públic es guardonà la sardana “L’Aplec 
de Cubelles”, del compositor Jordi Paulí com a Premi Popular. La sarda-
na “Després del silenci”, de Marc Timón obtingué el Premi de la Crítica. 
Aquest premi el designaren sis músics de reconegut prestigi vinculats 
al món de la cobla: Xavier Pagès, Jesús Ventura, Jordi Molina, Francesc 
Gregori, Carles Raya i Jordi Paulí. L’accèssit del Premi Popular fou per a 
“Sant Pol, quina hora és?” del mestre Jordi León i l’accèssit del premi de 
la Crítica recaigué en la sardana “Els cingles de Sant Roc” de Joan Vila i 
Safont.

L’Assembla de la FSC aprovà adherir-se a 
les plataformes independentistes

L’Assemblea General Ordinària de la Federació Sardanista de 
Catalunya reunida el 13 d’abril, aprovà per unanimitat adherir-se tant 
a la proposta d’adhesió a la sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) de Sardanes per la independència com a la proposta a favor del 
dret a decidir.

Les entitats sardanistes assistents d’arreu del territori de Catalunya 
han decidit donar suport a ambdues propostes en tractar-se del sentit 
generalitzat i suposa una expressió del compromís vers la cultura i la tra-
dició catalana.

Agrupació Sardanista d’Igualada
joaquimbacarditestany@gmail.com

Confirmacions a la Sagrada 
Família 
IGUALADA

Després de la celebració pel pri-
mer grup de 30 nois i noies i 

un adult el dia 10, demà diven-
dres dia 24, a 2/4 de 8 del vespre 
(avançant mitja hora la missa), a 

l’església parroquial de la Sagrada 
Família, el bisbe de Vic Romà Casa-
nova administrarà el Sagrament 
de la Confirmació a altres 32 nois 
i noies que s’han preparat durant 
els dos darrers anys. 

Taller pràctic d’Iniciació a la 
Meditació a Institut Pehuén
IGUALADA

El dissabte 25 de maig comença 
la primera de les tres sessions 

del Taller pràctic d’iniciació a la 
meditació, que organitza Institut 
Pehuén. Aquest taller, impartit 
per Marga Lorente, està enfocat 
a ajudar les persones a viure amb 
més intensitat el moment present. 
Rebem una quantitat tan eleva-

da d’estímuls externs al llarg del 
dia procedents de tot el món, que 
paradoxalment podem acabar des-
connectant amb facilitat de nosal-
tres mateixos. Més informació a: 
www.institutpehuen.es o al telè-
fon 93 803 49 14.

Cita imprescindible amb el 12è Concert de 
l’Aplec 
LA LLACUNA

El proper dissabte 25 de maig 
la música i el bon ambient es 

donen cita a la Llacuna, al 12è 
Concert de l’Aplec. Enguany a l’es-
cenari hi actuarà el cantautor baix-
ebrenc Miquel del Roig, amb el 
seu cèlebre popurrí musico-cultu-
ral català. La festa seguirà a ritme 
de rumba amb els graciencs Rumb 

al Bar i la nit acabarà amb gresca 
catalana fins a la matinada, amb 
l’anoienc PD Efa. 

El concert se celebrarà, com de 
costum, als baixos de la Piscina Mu-
nicipal. Les portes s’obriran a les 12 
de la nit i amb un tiquet d’ajut de 
4 euros. El concert està organitzat 
pel GRILL (Grup Rural Independen-
tista Llacunenc), que va recuperar 

aquest concert l’any 2002. Per als 
que no en tinguin prou, l’endemà 
diumenge dia 26 tindrà lloc el tra-
dicional Aplec del Castell, que dó-
na nom al concert, amb sardanes, 
venda de tortells i una gran paella 
organitzada per diables i gegan-
ters del poble.

13a edició del Sopar de l’Empresari
VILANOVA DEL CAMÍ

El Sopar de l’Empresari, a cele-
brar el proper 6 de juny, és un 

dels esdeveniments empresarials 
més importants de l’Anoia i de les 
comarques del centre de Catalunya 
ja que aplega en una mateixa tro-
bada: empreses, polítics i agents 
econòmics i socials. Des d’UEA, 
Ramon Felip, explica que ara més 
que mai, cal reivindicar la impor-
tància del món empresarial en el 
marc del desenvolupament eco-

nòmic i social de la societat i mal-
grat que parla de renovació, apos-
ta pels sectors tradicionals com el 
teixit, els curtits i també el sector 
paperer, que intenten organitzar 
a nivell territorial amb la possible 
creació d’un clúster amb seu al 
Centre d’Innovació de Vilanova del 
Camí, espai que enguany acollirà 
aquest event. 

Fins el dia 3 de juny, encara es 
poden fer les reserves pel sopar 
que té un preu de 45 euros per 

als associats UEA i 55 per als no 
associats.

El sopar estarà presidit per 
l’Honorable Felip Puig, Conseller 
d’Empresa i Ocupació; prèviament 
hi haurà la taula rodona “Empre-
ses amb Valor Afegit”, moderada 
per Albert Closas, director i presen-
tador del programa “Valor Afegit” 
de TV3. 

Informació i reserves: Ctra. 
Manresa 131, Igualada, Tel. 93 805 
22 92, uea@uea.cat

La ciutat disposarà d’una nova zona verda
IGUALADA

La construcció d’un centre comer-
cial donarà a Igualada una nova 

zona verda, i és que l’Ajuntament 
de la ciutat té previst una conces-
sió privativa d’un terreny a una 
empresa alimentària per tal que 
pugui construir un nou establi-
ment, amb la corresponent obli-
gació que l’adjudicatari es com-

promet a la urbanització d’aquest 
espai; es tracta d’un espai de 3.000 
m2 que delimita l’avinguda de 
Catalunya i l’Avinguda d’Andorra 
amb carrer de Lecco, al costat de 
l’Hospital i davant de l’Hotel Ame-
rica. 

El projecte preveu la cons-
trucció d’una àrea comercial amb 
aparcament soterrat per als clients, 

aparcament públic a l’exterior i 
l’arranjament de l’esmentada zo-
na verda a construir de manera 
imminent, per al gaudi de la ciu-
tadania. Aquesta nova plaça i el 
conseqüent manteniment, durant 
tots els 30 anys de la concessió, 
aniran a càrrec d’aquesta cadena 
de supermercats.

Inscripcions obertes a l’Escola de Dansa del 
Consell Comarcal
IGUALADA

L’Escola de Dansa del Consell 
Comarcal de l’Anoia ja ha obert 

el termini per a matricular-se al curs 
2013-2014, que començarà el 12 de 
setembre vinent, coincidint amb 
l’inici del curs a les escoles. 

L’escola de dansa imparteix 
ensenyaments elementals i altres 
ensenyaments no reglats a nens i 
nenes a partir dels 4 anys: iniciació 
a la dansa, treball físic i educació 
postural, dansa creativa, llenguatge 
musical, castanyoles, dansa clàssi-

ca, treball amb sabatilla de puntes, 
dansa estilitzada, dansa contempo-
rània, hip-hop i dansa jazz.

Les inscripcions per al curs 2013-
2014 es poden fer presencialment a 
la mateixa escola (situada al carrer 
Sant Carles, 83, d’Igualada), de les 5 
de la tarda a 2/4 de 9 del vespre; per 
telèfon al 93 804 50 50, o per correu 
electrònic a l’adreça casacultura@
anoia.cat.

L’escola de dansa del Consell Co-
marcal de l’Anoia ofereix els estudis 
de dansa a alumnes des de 4 anys 
i sense límit, amb la possibilitat de 
presentar-se a les proves del Con-
servatori Professional de Dansa a 
l’Institut del Teatre per poder cursar 
els estudis professionals de dansa.

Trobareu tota la informació a 
www.anoia.cat/escoladedansa.

C/ Masquefa, 19 • IGUALADA
Tels. 93 805 41 62 • 656 94 51 57 • plapol.planell@gmail.com
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L’Aerosport, la fira de l’aviació, 
en la seva 21a edició

Els tennistes del demà, 
al cor d’Igualada
La plaça de Cal Font serà escenari d’una pista 
de tennis provisional

IGUALADA-ÒDENA

L’igualadí Pere Carles, després 
de 21 anys al capdavant de Fira 

d’Igualada, deixa la presidència, 
per cedir el relleu al jove empresari 
Joan Domènech. Carles però, ha 
treballat fins a l’últim moment en 
l’organització de l’Aerosport, que 
se celebra el proper cap de setma-
na a l’aeròdrom Igualada-Òdena.

Així en la presentació de la fira 
aèria, Pere Carles aprofità per par-
lar d’aquest relleu, dient que “és 
saludable i necessari, ja que calen 
noves idees i noves maneres de fer 
fires” destacà també que “a l’enti-
tat també li convenia i que la junta 
actual és jove, dinàmica, innovado-
ra i amb molta il·lusió”. Tancava el 
tema del relleu, emocionat i con-
firmant que “cedeixo el pas amb 
molta il·lusió i satisfacció”.

Un cop fet el parèntesi de co-
miat, Pere Carles desgranà destalls 
d’aquesta 21a edició d’Aerosport, 
destacant-ne sobretot la professi-
onalització, ja que és l’única fira 
dedicada a l’aeronàutica general i 
esportiva de l’Estat i del sud d’Eu-
ropa. Anuncià que seran 49 els 
expositors en aquesta cita (73% 
de Catalunya, 7% de la comarca 
i la resta de l’estat espanyol). El 
pressupost és de 52.000 euros i ha 
estat cobert, el 25% pels exposi-
tors i la resta per patrocinadors pri-
vats, la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona i els 
ajuntaments d’Igualada i Òdena. 
Pere Carles aprofitava per agrair 
l’aportació econòmica, tant de la 
Generalitat com de la Diputació, ja 
que és una dotació de diners consi-
derable que ha fet viable aquesta 
edició. En l’apartat d’agraïments es 
va destacar la feina d’Aeroclub en 
les tasques organitzatives.

Carles també va agrair ferma-
ment, la generositat de les firmes 
comercials que aporten els seus 
productes amb què són obsequiats 
els pilots participants al certamen.

Pel que fa l’acte inaugural pre-
vist per dissabte al migdia, s’espe-
ra la presència de Ricard Font, Se-
cretari General de Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya, i Ferran 
Civil, diputat de l’àrea de Promo-
ció Econòmica de la Diputació de 
Barcelona.

Entrada gratuïta
El certamen d’aeronàutica Ae-

rosport espera superar les 6.000 
visites de públic de l’any passat. 
Enguany es preveu també la par-
ticipació d’uns 300 aparells entre 
avionetes, velers, ultralleugers, pa-
ramotors i autogirs provinents de 
totes les comunitats autònomes de 
l’Estat espanyol i de Portugal.

Recordem que l’entrada al re-
cinte és lliure i que s’obrirà portes 
de 10 del matí a 7 de la tarda el 
dissabte i diumenge només en ho-
rari matinal de 10 a 3.

En el programa d’activitats 
d’aquests dos dies, destaquen les 

conferències tècniques, un espai 
de formació per a compartir i 
millorar els seus coneixements. 
També hi haurà a disposició dels 
professionals un estand per a di-
fondre la seva activitat i fer re-
lacions amb altres empreses del 
sector i se’ls ofereix l’espai aeri 
per a fer demostracions de vol al 
públic.

Àlvaro Bultó, l’home ocell 
El públic, a més de gaudir d’un 

espectacle aeri impressionant, te-
nen possibilitat de contractar vols 
de demostració en alguna de les 
escoles de vol, i diumenge, el medi-
àtic i esportista Álvaro Bultó, cone-
gut per la seva habilitat en emular 
als ocells, participarà a l’Aerosport 
realitzant un vol humà. Bultó de-
leitarà als visitants amb la seva ha-
bilitat, una acció que ja ha repetit 
en altres ocasions com a la Festa 
del Cel de Barcelona i en paisatges 
tan extraordinaris com els fiords 
noruecs o l’Antàrtida.

Els assistents que acudeixin a 
Aerosport 2013 podran veure en 
directe el salt des d’un helicòpter 
d’Àlvaro Bultó, qui fa poc va acon-
seguir el rècord del món de temps 
en caiguda lliure (6’ 47”) en Gran 
Canària.

8a Trikerada
Per segon any consecutiu Ae-

rosport acull la trobada de Trikes, 
que enguany celebra la seva vui-
tena edició i que està organitzada 
per La Federació Aèria Catalana i 
l’Aeri Club Deltatrike d’Igualada. 
El certamen aplegarà a tots els afi-
cionats del sector, en un espai on 
podran compartir coneixements, 
volar, comprar i vendre material i 
relacionar-se amb el sector. 

IGUALADA

L’espectacle és a un pas de 
començar. L’equip Top Tennis 

portarà aquest dissabte 25 de maig 
els seus joves talents a la plaça de 
Cal Font, al centre d’Igualada. 

Durant dues hores, de 18 a 20, 
els nois i noies de les escoles que 
gestiona Top Tennis a la comarca, 
a Montbui i la Pobla de Claramunt, 
demostraran les seves habilitats en 
aquest esport. I també pot ser una 
ocasió per algun dels espectadors 
d’exercitar-se i fer els primers pas-
sos en el tennis.

Aquesta jornada de tennis al 
carrer és el primer acte del ventall 
d’esdeveniments relacionats amb 
el Torneig Internacional Arcadi 
Manchón, el primer puntuable per 
a l’ATP a l’Anoia, que es faran les 
properes setmanes. La competició 
oficial s’engegarà el diumenge dia 
1 de juny, però per als dies 30 i 31 
de maig hi ha programades la pre-
sentació del torneig i el sorteig del 
quadre de partits.

Botifarrada Popular 
VILANOVA DEL CAMÍ

Aquest proper dissabte, 25 de 
maig, des de l’Agrupació Cul-

tural i Recreativa s’ha preparat una 
botifarrada popular, que té com a 
objectiu el pode recollir diners per 
la renovació de les carrosses reials. 
La botifarrada començarà a les 9 

del vespre i serà a Can Papasseit, 
després del Ball de la Gent Gran.

Es poden comprar els tiquets 
el mateix dia de 6 a 7 de la tarda a 
Can Papasseit, per un preu de cinc 
euros (inclou pa, botifarra, beguda 
i postre).

Concert de blues a Paper 
de Música amb Big Mama 
Montse
CAPELLADES

Dissabte vinent dia 25, a les 7 
de la tarda, la sala Paper de 

Música acollirà un concert de blues 
a càrrec de Big Mama Montse (veu 
i guitarra acústica) i Víctor Puertas 
(harmònica i piano).

Big Mama compleix 25 anys als 
escenaris i ho celebra interpretant 
obres d’Alberta Hunter, Robert 

Johnson, Joe McCoy, Brownie 
McGhee, etc.

Qui estigui interessat a assistir 
al concert pot reservar lloc trucant 
als telèfons 93 801 40 43 (de 8 del 
matí a 4 de la tarda) o 93 801 17 
07 (de 4 a 7 de la tarda, de dilluns 
a divendres).

Xerrada sobre l’autoestima 
en l’edat escolar
IGUALADA

M. Helena Tolosa Costa, mestra, 
logopeda i psicopedagoga, 

serà avui dijous qui impartirà la 
xerrada sobre l’autoestima en els 
infants.

En aquesta xerrada es podran 
aprendre i compartir algunes pràc-
tiques que poden donar i fomen-
tar situacions on els nostres fills 

experimentin la vàlua i se sentin 
capaços d’assumir el risc de viure i 
d’assumir les frustracions i els rep-
tes del dia a dia. 

Serà doncs, a les 8 del vespre 
a la Sala P. Josep Tous del col·legi 
Mare del Diví Pastor.
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DIA A DIA

DIJOUS 23 - St. Desideri i St. Mercurial
■ A 2/4 de 4 de la tarda, a l’Hospital de Dia Sant Jordi (Igualada), xerrada: Introducció a les teràpies assistides amb ani-
mals.
■ A 2/4 de 4 de la tarda, a la Fundació Privada Àuria d’Igualada (Av. Andorra 28), xerrada: Aspectes educatius. Els límits, 
l’educació emocional i les rutines.
■ A les 7 de la tarda, a l’Escola Apiària, xerrada: Per què em costa tant d’aprendre?
■ A les 8 de la tarda, a l’Escola Mare Diví Pastor d’Igualada, xerrada: L’autoestima en els infants.

DIVENDRES 24 - Sta. Maria Auxiliadora i St. Vicenç de Lerins
■ A les 11 del matí, a la Biblioteca Central d’Igualada, taller: Els remeis casolans.
■ A les 7 de la tarda, al Saló Rosa de Capellades, xerrada: Sense sobirania econòmica no hi ha democràcia.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre municipal L’Ateneu Igualadí, concert SonaEscola.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, taller per a adults: Ioga facial, a càrrec de Sònia Ortiz.
■ A les 10 de la nit, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, concert dels U-tòpics: “Obreda de Perejaume”.

DISSABTE 25 - St. Beda el Venerable i St. Gregori VII
■ Al llarg de tot el dia, al pati del Museu de la Pell d’Igualada, Mercat del Troc, mercat d’intercanvi.
■ Al llarg de tot el dia, a Igualada (passatge Capità Galí i Pl. Ajuntament), 3a edició del Corraló dels llibres oblidats: taller 
infantil, música, poesia...
■ Al matí, a l’esplanada de l’Av. Catalunya (camp de globus), matinal vehicles 4x4 Ciutat d’Igualada.
■ Al matí, al Mercat de La Masuca, xocolatada i animació infantil.
■ De 10 del matí a 7 de la tarda, a l’aeròdrom Igualada-Òdena, 21a edició Fira Aerosport.
■ A 2/4 d’11 del matí, a Sant Martí de Tous, sortida curses Anoia Race Tour.
■ A les 12 del migdia, a Pl. Catalunya (estació vella Igualada), concurs de microcontes “El Passeig”.
■ A les 12 del migdia, a l’Espai Cívic Centre, xerrada APLEC: “L’humor als mitjans de comunicació: eina i arma”. Amb Marc 
Lobato.
■ A les 12 del migdia, a l’aeròdrom Igualada-Òdena, inauguració 21a Fira Aerosport amb Ricard Font (Generalitat) i Ferran 
Civil (Diputació).
■ A les 12 del migdia, a Capellades, cercavila anticapitalista.
■ A les 12 del migdia, a la Sala LAB de l’Ateneu, presentació de l’Informe anual d’Amnistia Internacional.
■ A les 6 de la tarda, a Sant Martí de Tous, fi ra de productes artesans (Anoia Race Tour).
■ A les 6 de la tarda, a la Sala LAB de l’Ateneu Igualadí, presentació del llibre De l’Estatut a l’autodeterminació, de Jaume 
Bosch.
■ A les 6 de la tarda, al local de l’AV El Portell de Piera, club de lectura: El general en su laberinto, de Gabriel García Már-
quez.
■ A les 6 de la tarda, al local social de l’AV Sant Jaume (Piera), ballada country.
■ A les 6 de la tarda, a Carme, teatre: Una medalla para las conejitas, amb Teatrónitos. 
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a Les Comes, partit de waterpolo categoria Juvenil.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, al municipal de Montbui, partit de futbol 1a Juvenil.
■ A les 7 de la tarda, a la Sala Paper de Música de Capellades, concert de Big Mama &  Víctor Puertas. 
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, taller per a adults: Ioga facial, a càrrec de Sònia Ortiz.
■ A 2/4 de 8 del vespre, al Casal de Mediona, projecció del documental “Avi et trauré d’aquí”.
■ A les 9 del vespre, a Can Papasseit, botifarrada popular i ball.
■ A les 12 de la nit, a La Llacuna, concert de l’Aplec amb Miquel del Roig, Rumb al Bar i gresca catalana amb PD Efa.

DIUMENGE 26 - La Santíssima Trinitat i St. Felip Neri
■ Al llarg del matí, a Sant Martí de Tous, activitats familiars pel poble (Anoia Race Tour).
■ Al matí, a l’esplanada de l’Av. Catalunya (camp de globus), matinal vehicles 4x4 Ciutat d’Igualada.
■ Al matí, a La Llacuna, Aplec del Castell: sardanes i paella.
■ A les 8 del matí, a l’església del Castell de Miralles, inici caminada popular per la Serra de Miralles.
■ A les 9 del matí, al local de l’AV Sant Jaume (Piera), trobada de paellaires.
■ De 10 del matí a 3 de la tarda, a l’aeròdrom Igualada-Òdena, 21a edició Fira Aerosport.
■ A les 10 del matí, al Castell de Miralles, Aplec del Castell: esmorzar, concert de la Coral Gatzara i missa.
■ A les 12 del migdia, a la plaça Pius XII d’Igualada, exhibició castellera: la clàssica de la Catalunya Central.
■ A les 12 del migdia, al Museu de la Pell d’Igualada, Cultura en família: Juguem amb el Kapla (joc de construcció).
■ A 2/4 d’1 del migdia, a Sant Genís, concert: Cicle de concerts a esglésies i castells.
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’Avis d’Òdena, ball amenitzat pel músic Mexicanito.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, concert dels U-tòpics: “Obreda de Perejaume”.
■ A les 7 de la tarda, al Cafè del Casal de Calaf, jam sesion: Eastem Trio.

DILLUNS 27 - St. Agustí de Canterbury i Sts. Juli i Ranulf
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al parc de Sant Galderic de la Pobla de Claramunt, Juguem Plegats.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre municipal L’Ateneu Igualadí, sessió setmanal d’AUGA: Xerrada sobre el banc del temps i 
voluntariat sènior a l’Anoia.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre d’Igualada, xerrada: Claus per a un naixement feliç.

DIMARTS 28 - St. Germà i Sts. Emili, Fèlix, Príam, Llucià i Eladi
■ A les 6 de la tarda, al Local Social de l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt, taller de cuina d’estiu, a càrrec 
de Carme González.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí, xerrada: TDAH, transtorn o “moda”.
■ A les 7 de la tarda, a Uecanoia (c/ St. Magí 28), xerrada: Els benefi cis de la marxa nòrdica.

DIMECRES 29 - St. Just, bisbe d’Urgell, i St. Màxim
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, Mini-Rusqui: Pintem quadres amb la Meli.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, al Casino Foment d’Igualada, cafè de mitja tarda “Fem un cafè amb Colòmbia”; organitza AT-
LAS. 

DIJOUS 30 - St. Ferran, Sta. Joana d’Arc i Beat Pere Tarrés
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt, concurs de ball i ball amb el músic Amaro. 
■ A les 6 de la tarda, al Centre Cívic Montserrat (Igualada), xerrada: Transferències, com moure el malalt sense riscos; 
organitza AFAB.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a Apinas (Pg. Verdaguer 45, Igualada), xerrada: La manca d’atenció i l’excés de moviment d’alguns 
infants i adolescents.
■ A les 8 de la tarda, al Saló Rosa de Capellades, xerrada: La nova cançó i les velles arrels, amb Xavier Cassanyes. 
■ A 2/4 de 9 del vespre, a l’Hospital (sala d’actes), xerrada: El procés de medicalització.
■ A 2/4 de 9 del vespre, a la Piscina de Piera, DJ Fitness nights.

J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.
A S S E S S O R A M E N T  G E S T I Ó  D ' E M P R E S E S
O R G A N I T Z A C I Ó  A D M I N I S T R A T I V A
O F I C I N A  C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L

P. Verdaguer, 120, entl. - IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 - e-mail: jmmorros@jmmorros.com

Tallers sanitaris gratuïts com 
a protesta per les retallades
IGUALADA

El Comitè d’Empresa de l’Hos-
pital d’Igualada, CAP Nord i 

Centre de Salut Mental conviden 
tothom, avui dijous a partir de les 
5 de la tarda a la Plaça de Cal Font, 
on realitzaran uns tallers sanitaris 
gratuïts com a mesura de protes-
ta per les retallades en la Sanitat 
Pública, així els treballadors de la 
sanitat prendran la tensió arterial, 
miraran el sucre, mesuraran pes i 
talla i faran recomanacions tot allò 

que creiem que pot fer millorar 
la qualitat de vida; amb aquesta 
actuació volen reivindicar la seva 
queixa davant l’actual rumb que 
està prenen la sanitat, alhora que 
recorden a la ciutadania que: “Si 
la Sanitat Pública desapareix hau-
ràs de pagar per la teva salut, no 
deixis que et considerin un núme-
ro, no deixis que la teva malaltia 
es converteixi en diners, no deixis 
que ningú et faci pagar per la teva 
salut”.

Xerrada: Per què em costa 
tant aprendre?
PIERA

Avui dijous 23 de maig, a les 
19 h, l’Aula Luis Gómez de 

l’escola Apiària de Piera, acull una 
xerrada que porta per títol “Per 
què em costa tant aprendre?”. Les 
doctores que introduiran els assis-
tents en aquest tema són Marta 
Massagué i Maria Garau, neuropsi-
còlogues de la Unitat de Trastorns 
de l’Aprenentatge Escolar del Ser-

vei de Neurologia de l’Hospital de 
Sant Joan de Déu de Barcelona. 

Aquest acte, obert a tota la 
població, està dirigit als pares de 
nens i adolescents en edat escolar 
i als professionals de la docència, 
ja que són els que estan més en 
contacte amb aquest col·lectiu i 
els que poden detectar amb més 
facilitat si hi ha algun problema 
relacionat amb l’aprenentatge.

Teatre: Una medalla para las 
conejitas
CARME

La companyia Teatrónitos porta 
dissabte a la tarda, al Teatre de 

Carme, l’obra “Una medalla para 
las conejitas”, obra dirigida per 
Ana Veronica Schultz i Teatratóni-
tos i interpretada per: Estefi Garcia, 
Alba Guilera, Karla Themistanjio-
glus, Joan Galo, Noé Blancafort, 
Damià Domènech i Garby Moya.

L’obra teatral ens trasllada a 
un cabaret sense pretensions de 
Los Angeles als anys 60, on hi tre-
ballen les conilletes Margarett Mu-
rel, Pauline Obion i Ruby rufián, 
instruïdes per la seva particular 
Madame, que vetlla sempre pel 
benestar de ‘les seves nenes’. 

L’entrada anticipada té un preu 
de  sis euros i es poden adquirir a 

l’Ajuntament de Carme en horari 
d’oficina i de 8 euros a taquilla 
el mateix dia de la representació, 
dissabte a les 6 de la tarda.

Casal d’Estiu 2013
VILANOVA DEL CAMÍ

Des del 27 al 31 de maig es 
podran recollir les butlletes 

d’inscripció per al Casal d’Estiu 
2013 que organitza l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí. Aquest és un 
dels programes d’estiu més desta-
cats al municipi, pensat un any més 
per a nens i nenes des de p3 fins 
a 6è. De l’1 al 26 de juliol podran 
fer manualitats, esports i gaudir de 
moltes aventures. 

Tot i que les inscripcions no es 
faran fins el dia 3 i 4 de juny, a 
partir de dilluns 27 de maig es po-
dran recollir les butlletes per avan-
çar el treball dels fulls d’inscripció, 

al Centre Obert i Espai de joc “El 
Cireret” al carrer Alfons XIII. Ai-
xò no obstant, no garanteix tenir 
plaça reservada. Cada adult podrà 
inscriure un màxim de 4 infants 
excepte si són germans. 

El casal començarà l’activitat a 
primers de juliol, en horari de 9 del 
matí a 2 del migdia. La quitxalla 
estarà repartida entre l’Escola Joan 
Maragall i l’Escola Pompeu Fabra. 

Les inscripcions es faran els dies 
3 i 4 de juny de 2/4 de 10 del matí 
a les 12 del migdia i de les 5 a les 7 
de la tarda a “El Cireret”. 

Per més informació podeu tru-
car al 93 805 44 22.

Sortida del Casal d’Avis a 
Andorra
ÒDENA

El Casal d’Avis d’Òdena ha 
programat, per al dissabte 

8 de juny, una sortida a les valls 
d’Ordino (Andorra). Els partici-
pants també tindran temps per 
anar a passejar o a comprar. 

El dinar serà en un restaurant 
amb buffet lliure i després s’em-

prendrà el viatge de tornada.
El preu de l’excursió és de 36 

euros per als socis del Casal i 38 
euros per als que no ho són. La 
data límit d’inscripció és el dia 3 
de juny i cal fer la reserva trucant 
als telèfons 938037928 (Angela) o 
938036794 (Juan).
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