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Festa Major a Santa Margarida de Montbui
Pàgs. 21, 22 i 23

Nits musicals amb l’Anòlia
Pàg. 19

XVII Anoia Folk al Castell de La Pobla
Pàg. 25

Demà comença a Igualada el Campionat del 
Món de biketrial

Pàgs. 32 i 33

L’espectacle del cel que es pot tocar

Igualada rep de nou, milers de catalans atrets en aquesta ocasió, per la cloenda de l’European Balloon Festival, el festival de nit que es va fer dissabte arrodonit pel concert dels Obrint Pas. 
Des de dijous la ciutat ja bullia per aquesta nova edició “dels globus”, que ha omplert de colors, matins i tardes, el cel de la Conca. Part de la màgia d’aquests ginys voladors, és la proximi-

tat que l’espectador té amb el globus, just fins al moment de l’enlairament. Un espectacle que es pot tocar!   Pàg. 5

Podi de l’atleta Eduard Viles 
als Campionats d’Europa

L’atleta del Club Atlètic Igualada Eduard Viles ha protagonitzat una 
sensacional actuació Campionats d’Europa sub-23, on hi defensava els 

colors de la selecció espanyola. Al podi hi va pujar pel tercer lloc aconse-
guit en la prova de relleus de 4x100 m.   Pàg. 31
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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 18: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 19: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 20: MR Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 21: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Juvé, Av. Mont-
serrat, 27 (22-9 h).
Dia 22: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 23: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 24: Secanell, Òdena, 84.
Dia 25: Miserachs, Rbla. Nova, 1.

D’INTERÈS

Juliol tempestuós 
 

 Aquest juliol està sent força 
tempestuós, amb ruixats pràcticament 
cada dia en algun indret o altre de 
Catalunya i algun que ha caigut de forma 
intensa a la comarca com va passar dijous 
de la setmana passada. Aquesta setmana, 
però, destaquem el cap de fibló, petit 
tornado, que es va observar des de Pujalt 
el dimarts a la tarda. Va tocar a terra 
segons els observadors del fenomen.  
 No és gaire normal un juliol amb 
tantes tempestes tot i que si ens anem a 
l’estiu del 2006 també trobem un juliol 
amb moltes tempestes coincidint amb el 
mes de juliol més càlid dels darrers anys. 
Aquest 2013 a part de les tempestes 
tenim unes temperatures elevades que en 
el cas de Pujalt es situen gairebé un grau per sobre de la mitjana. 
 

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

 * Dimarts 15 de juliol = 22,3ºC  (9 de juliol = 20,3ºC) 
 

- Estat dels embassaments:       16 de juliol    (9 juliol - fa un any - mitja 10 anys) 
 Conques internes de Catalunya: 91,2%     (93,9%  -   77,7%   -    74,6%)  

Dades de l’Agència Catalana de l’Aigua  
 

 

Dades de la comarca – Del 10 al 16 de juliol de 2013 
 

Població Màx  
( ºC ) Dia Mín 

( ºC ) Dia Precipitació 
(mm) 

Pujalt (Alta Anoia – 750m) 30,7 16 14,6 14 14,5 

Òdena (Conca d’Òdena – 330m) 33,7 16 13,3 10 0,9 

La Llacuna (590m) 31,0 16 12,7 10 50,0 

Hostalets de Pierola (320m) 33,9 16 16,8 11 18,3 
, 

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

 
 

Astronomia 
Dijous 18 de juliol: Sortida Sol 6:32h       Posta Sol 21:21h 
Dijous 25 de juliol: Sortida Sol 6:38h       Posta Sol 21:16h 

Lluna plena: Dilluns 22 de juliol 
 

Previsió pels propers dies a l’Anoia 
 

DIJOUS 18:       Matí  Tarda   
 El dia començarà amb alguns núvols. Amb 
el pas de les hores s’aniran trencant i donaran 
pas al sol. A partir del migdia creixeran noves 
nuvolades que a la tarda poden deixar anar 
ruixats en qualsevol moment i indret de la 
comarca. Les temperatures seran uns mica més baixes.  
 

DIVENDRES 19:      Matí  Tarda   
 El dia començarà amb alguns núvols que 
mica en mica s’aniran esvaint i donaran pas al 
sol. A partir del migdia creixeren nuvolades que 
a la tarda poden donar ruixats locals a 
qualsevol indret de la comarca. Les temperatures 
pujaran.  

 

DISSABTE 20:     Matí   Tarda 
 Durant la matinada seran possibles alguns 
ruixats. A primera hora del matí hi haurà alguns 
núvols que s’aniran esvaint. A la tarda 
creixeran nuvolades sense portar 
conseqüències a la comarca. Les temperatures 
pujaran. 
 

DIUMENGE 21:     Matí   Tarda 
El dia serà similar a dissabte. Matí amb  

núvols que es dissiparan i donaran pas al sol i 
tarda amb algunes nuvolades que no portaran 
conseqüències a la comarca i sol. Les 
temperatures pujaran una mica més. Ambient de 
ple estiu.  

 

Seguiu les actualitzacions de la predicció a: 
www.observatoridepujalt.cat   

www.facebook.com/observatori (informació meteorològica diària) 
 

Si voleu rebre les prediccions per correu electrònic envieu mail a:  
albertborras@gmail.com 

 

Bon cap de setmana! 
 

Aquesta secció és gentilesa de l’Observatori de Pujalt.  
Per visites, observacions astronòmiques i cursos: 

       93 869 80 22  -  info@observatoridepujalt.cat     
  



Seguint aquests consells i donant-los a conèixer, 
evitarem que comenci un incendi.

#capfocalbosc
gencat.cat/incendis

@emergenciescat @112 @bomberscat @transit @meteocat @mossoscat @agriculturacat

Informa’t del risc d’incendis en temps real a #capfocalbosc
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Nou espai lúdic i de salut per a la gent gran
IGUALADA

El parc de Vallbona d’Igualada 
compta des del passat dissab-

te, 13 de juliol, amb un nou espai 
lúdic i de salut per a la gent gran. 
La nova instal·lació, que ha estat 
subvencionada íntegrament per la 
Diputació de Barcelona, facilita la 
pràctica d’exercicis suaus, especi-
alment dissenyats per afavorir les 
condicions físiques de les perso-
nes d’edat avançada, contribuint a 
augmentar-ne l’autonomia perso-
nal i el benestar.

L’equipament està dissenyat 
per fer-hi fins a vint exercicis físics 
o de coordinació i està específica-
ment pensat tenint en compte les 
capacitats d’aquest segment de la 
població. Els panells explicatius al 
mateix parc i uns fulletons editats 
per la Diputació que es podran tro-
bar en les diferents dependències 

municipals detallen els diferents 
usos que ofereix el parc.

L’acte d’inauguració, al qual 
hi va assistir l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, va aplegar una cin-
quantena de persones, i s’hi va dur 
a terme una demostració pràctica 

de la manera correcta d’efectu-
ar cadascun dels exercicis. A partir 
del mes de setembre es preveu fer 
diferents sessions grupals tutela-
des adreçades a col·lectius de gent 
gran de la ciutat.

L’ADF dóna suport a la campanya de la sega 
de l’Alta Anoia
ÒDENA

Cada any el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Ali-

mentació i Medi Natural, i en con-
cret el SAR (Servei d’Agent Rurals), 
en el marc de la Campanya Fores-
tal crea un sistema de prevenció, 
detecció i extinció immediata de 
possibles incendis de camps de 
cereals.

Els treballs de la sega són una 
activitat agrària amb risc d’incen-
di, bàsicament perquè es duen a 
terme a temperatures molt ele-
vades, humitats baixes i amb una 
vegetació fàcilment inflamable i 
aquest operatiu pretén reduir el 
nombre d’incendis i minimitzar-ne 
els danys. 

Enguany, a més dels dispositius 
propis del SAR dotat de camions, 
PickUp amb aigua i les patrulles 
ordinàries del servei, s’hi afegeixen 
els operatius de les ADF de l’Anoia 
que amb el suport de Diputació de 
Barcelona, tenen la voluntat d’in-
corporar-se a les tasques de vigilàn-
cia i prevenció d’incendis agrícoles 

en les zones més cerealístiques de 
la comarca de l’Anoia. 

Els efectius previstos són el 
camió UNIMOG de la Federació 
d’ADF de l’Anoia amb tres vo-
luntaris i els pick-up de les ADF 
d’Òdena, Argençola i Castellfollit 
de Riubregós amb dos voluntaris 
a cada vehicle. Tots porten aigua 
i estan preparats per extinció im-
mediata.

L’activació diària d’aquests ve-
hicles, així com la col·locació és co-
ordinada amb el dispositiu del SAR 
els quals estaran en contacte per 
valorar la necessitat en funció del 

risc o del desenvolupament de la 
campanya. 

Fins a dia d’avui, no s’ha fet 
cap intervenció en incendis de ce-
reals, si bé l’ADF  d’Òdena a petició 
del SAR va desplaçar-se amb el seu 
Pick Up i un tractor amb cuba a 
l’incendi d’una parcel·la boscosa 
a Vilanova del Camí a primers de 
mes.

L’ADF Òdena a més, aquests 
mesos d’estiu i sobretot aquells di-
es amb risc elevat d’incendis també 
activa una patrulla que transita per 
tot el territori odenenc exercint 
tasques de detecció i informació.

Un cor d’aliments

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dissabte passat va tenir lloc 
una recollida d’aliments, per 

part de l’Associació montbuien-
ca “Artesanas de Corazón”, que 
va comptar amb la participació de 
comerços, associacions i, sobre tot, 
particulars. Durant tot el matí es 
va anar formant i omplint un cor 
d’aliments bàsics.

Amb una gran afluència d’as-
sistents, es van recollir més de 
1.048 productes de diverses cate-
gories, predominant especialment 
aquells adreçats a l’alimentació in-

fantil. La totalitat dels productes 
recollits van ser lliurats al Banc dels 
Aliments de Santa Margarida de 
Montbui.

Aquesta campanya s’ha efec-
tuat per tal de reforçar el Banc 
dels Aliments i per potenciar l’ali-
mentació infantil durant aquests 
mesos de tancament del menjador 
escolar. 

“Artesanas de Corazón” agra-
eix la participació de totes les 
persones i entitats que hi han col-
laborat.

El personal d’Esports fa un 
curs per aprendre a fer ús del 
DEA de Can Titó 
VILANOVA DEL CAMÍ

Dissabte passat, el personal 
municipal del Servei d’Esports 

va participar en una jornada de 
formació sobre l’ús del desfibril-
lador extern automàtic (DEA) que 
s’ha instal·lat a la zona esportiva 
de Can Titó. Es tracta del curs de 
Suport Vital Bàsic i DEA acreditat 
pel consell Català de Ressuscitació 
que permet obtenir l’autorització 
per fer servir aquest aparell davant 

aturades cardíaques.  El curs, dina-
mitzat per Protecció Civil, també 
estava obert als membres de les 
entitats usuàries de la zona espor-
tiva, monitors de lleure o persones 
interessades. 

En total hi ha tres aparells DEA 
al municipi vilanoví: el que porta 
Protecció Civil, el de la Policia Local 
i el que s’ha instal·lat al pavelló de 
Can Titó. 

La gestió dels residus urbans rep una distinció 
europea de bones pràctiques a Bulgària 
IGUALADA

Els dies 14 i 15 de juliol, tècnics 
de l’Ajuntament d’Igualada 

van participar en la Conferència 
Internacional de Bona Governan-
ça a Nivell Local que s’ha dut a 
terme a Varna (Bulgària) i que, 
concretament, se centrava en l’Es-
tabliment d’aliances per a una 
millor governança de l’Ajunta-
ment d’Aksakovo. Aquesta ciutat 
búlgara és una de les tres ager-
manades amb Igualada, junta-
ment amb la italiana Lecco i la 
portuguesa Guimaraes. 

Hi han pres part, a banda 
d’Igualada que actuava com a part-
ner principal de la trobada, els mu-
nicipis de Möckmühl (Alemanya), 
Cherasco (Itàlia), Setúbal (Portugal) 
i Cernavoda (Romania), aquesta 
última com a ciutat convidada. 

Els municipis han exposat fins a 
deu exemples de bones pràctiques 
en la gestió municipal. Igualada 
ha explicat les seves accions refe-
rents a la participació juvenil en 
polítiques de joventut, la gestió de 
residus urbans i la innovació en el 
funcionament de l’Administració 
local. 

En acabar les exposicions, han 
estat valorades i votades pels pre-
sents, entre els quals també hi 
havia nombrosos tècnics i alcal-
des dels municipis més petits de 
la regió que encapçala Aksakovo. 
La bona pràctica presentada per 
Igualada va ser la més ben valo-
rada i l’alcalde d’Aksakovo, Ata-
nas Stoilov, va lliurar una distinció 
als representants de la capital de 
l’Anoia. 

Durant aquesta trobada també 
s’han celebrat taules rodones de 

treball per aprofundir en temes 
com l’elaboració i el seguiment de 
pressupostos, el finançament dels 
serveis públics, l’administració elec-
trònica o la transparència en l’Ad-
ministració. L’Ajuntament d’Iguala-
da ha estat convidat, fruit d’aques-
tes jornades, a participar en diver-
sos projectes a Romania i a visitar 
el municipi alemany de Möckmühl, 
precisament per treballar l’àmbit 
de reciclatge de residus.

Endesa millora el servei a la 
Catalunya central amb noves 
tecnologies a subestacions

COMARCA

Endesa ha finalitzat la implan-
tació d’un nou sistema de 

manteniment basat en les últimes 
tecnologies a subestacions de la 
Catalunya Central amb l’objectiu 
de millorar la seguretat d’aquestes 
instal·lacions i, per tant, la quali-
tat i la continuïtat del subministra-
ment elèctric als gairebé 220.500 
clients que en depenen.

En concret, s’ha dotat els 
equips de manteniment de 19 sub-
estacions de les comarques centrals 
de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, 
l’Osona i el Solsonès d’unes uni-
tats portàtils tipus tauletes tàctils 
i d’un nou programari informàtic. 
D’aquesta manera els inspectors 
poden focalitzar més fàcilment els 

punts que cal revisar i recollir da-
des que després seran tractades de 
manera unificada a tot el territori, 
la qual cosa permet fer una anàli-
si més acuradai aplicar els criteris 
idonis per aconseguir un funciona-
ment òptim dels equips. 

A la comarca de l’Anoia, l’actu-
ació beneficia clients de les subes-
tacions Anoia, Capellades, La For-
tesa, Pierola i Santa Margarida de 
Montbui.

Els treballs, que formen part 
dels plans d’inversió de la Com-
panyia a la comarques de la 
Catalunya Central, són un pas més 
per dotar la infraestructura elèctri-
ca dels darrers avenços tecnològics 
i d’un model de gestió més eficient 
de la xarxa. 
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EBF: Espectacle, Bell Festival (European Balloon Festival)
El Night Glow Piromusical acomiada la nit de dissabte un EBF multitudinari 

IGUALADA

Dissabte a la nit, el Night Glow 
Piromusical va concentrar 

milers de persones al camp de vol 
de l’avinguda Catalunya en l’acte 
de cloenda de la dissetena edi-
ció de l’European Balloon Festi-
val (EBF), que va tornar a reunir a 
Igualada més de quaranta globus 
provinents d’arreu del món. 

El Festival va començar dijous 
amb el vol “especial premsa” que 
va portar a la ciutat una trentena 
de periodistes de diversos mitjans 
nacionals i estatals. Les condicions 
meteorològiques van acompanyar 
un certamen que només va haver 
de suspendre el vol de competició 
de dissabte a la nit.

L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, fa una valoració molt positiva 
del festival i afirmava que “un any 
més l’EBF ha crescut i s’ha seguit 
consolidant com un festival refe-
rent per l’aerostació, però sobre-
tot com un esdeveniment molt es-
pecial per als igualadins i visitants, 
una cita singular i cada dia més 
gran que projecta el nom d’Iguala-
da arreu”. Castells també llançava 
un missatge d’agraïment a l’orga-
nització, els equips, els pilots, els 
voluntaris i el públic “que s’han 
implicat per a fer del 17è EBF tot 
un èxit”. 

Per la seva banda, el director 
esportiu del festival, Àngel Aguir-
re, remarcà que la competició “ha 
estat un èxit gràcies a les condici-
ons meteorològiques i a la bona 
predisposició dels pilots i recor-
dava que els vols de competició 
donen molt valor al festival, ja que 
les proves permeten que els vols 
siguin diferents cada vegada i llu-
eixin més”. També va destacar que 
“s’ha notat un increment del pú-
blic, sobretot dijous i divendres” i 
va voler agrair que l’Ajuntament 
“hagi fet un esforç per adequar 
el camp de vol amb la millora del 
terreny, la instal·lació de carpes, 
i la zona village perquè els pilots 
puguin treballar en millors condi-
cions”. 

L’igualadí Carles Figueras, 
guanyador absolut 

Per quarta vegada --i segon 
any consecutiu-- el pilot iguala-
dí Carles Figueras s’ha proclamat 
campió de la competició esportiva 
de l’European Balloon Festival, se-
guit dels pilots Carles Lladó i Ma-
nel Rodríguez. Figueras afirmava 
que “l’European Balloon Festival 
és una bona manera de posar-se 
a punt de cara a les competicions 
oficials”. El pilot de Globus Kon-
Tiki es prepara per al Campionat 
d’Espanya que se celebra a mitjans 
d’agost a La Rioja buscant la clas-
sificació per al campionat mundial 
de globus aerostàtics que tindrà 
lloc l’any que ve al Brasil. 

Presentació del Globus de 
l’Amistat 

El globus que va acaparar 
l’atenció mediàtica d’aquesta dis-
setena edició de l’EBF era el Glo-
bus de l’Amistat, confeccionat per 
Ultramagic Balloons a partir d’un 
projecte de l’anglès Andrew Ho-
lly. Amb l’objectiu de difondre la 
cultura del vol, aquest globus pre-
sentat a Igualada donarà la volta 
al món pilotat per persones de di-
ferents nacionalitats que només el 
podran portar una sola vegada. 

Josep Maria Lladó, responsa-
ble d’Ultramagic i coorganitzador 
del Festival, assegura que “ja hi 
ha moltes peticions internacionals 
per fer-lo volar” i avança que a 
finals d’aquest mes de juliol el Glo-
bus de l’Amistat volarà a França, 
al festival internacional de globus 
aerostàtics de Lorraine. Lladó ha 
destacat també “l’esforç que fan 
els pilots que es desplacen durant 
quatre dies a Igualada malgrat les 
dificultats pròpies de la situació 
de crisi” i també “la millora de les 
condicions del camp de vol” tot i 

que apunta que cal fer un esforç 
perquè “aquestes condicions millo-
rin de cara la propera edició i per 
atraure encara més pilots interna-
cionals”. 

Iglús i tapes omplen de 
globus el centre 

Els iglús de vent instal·lats al 
centre de la ciutat i en diversos 
equipaments van permetre, durant 
quatre dies, que tots els ciutadans 
poguessin fer activitats relaciona-
des amb globus. Aquestes construc-
cions efímeres fetes amb vela de 
globus i coordinades per l’artista 
igualadí Jordi Enrich han acollit al 
seu interior un ampli ventall d’acti-
vitats culturals. També el Vol de Ta-
pes, amb la implicació dels restau-

rants, van ajudar a crear ambient 
de globus als carrers del centre. 

Concurs fotogràfic
Per onzè any consecutiu l’Ajun-

tament d’Igualada i l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada convoquen 
el Concurs fotogràfic de l’European 
Balloon Festival, amb premis fins a 
200 euros i diversos vols en globus. 

Els participants poden presen-
tar un màxim de tres obres, de 
mida lliure i muntades sobre una 
cartolina rígida de 30x40 cm. Les 
fotografies han d’anar numerades 
i portar anotat al darrere el títol, 
nom, cognoms, telèfon, correu 
electrònic i adreça de l’autor i si 
s’escau el número de soci de la Fe-
deració Catalana de Fotografia.

Cal lliurar les obres a l’Oficina 
del Ciutadà de l’Ajuntament d’Igua-
lada (pl. de l’Ajuntament 1), perso-
nalment, de dilluns a divendres en 
horari de 9 a 14 hores, o per correu 
certificat, indicant “11è Concurs 
Fotogràfic European Balloon Festi-
val”, fins el dia 6 de setembre.

El veredicte del jurat serà 
inapel·lable i es donarà a conèixer 
el 19 de setembre, quan es reunirà 
en públic al local de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada, pl. de la 
Creu 18, a les 7 de la tarda.

Les bases completes del Con-
curs es poden trobar a la pàgina 
web del festival: www.ebf.cat.
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Lluït concert d’Òpera a la 
Pedra

L’ASTOR -PUJALT 

Dissabte passat l’Ajuntament de 
Pujalt, per quart any consecu-

tiu, organitzà el concert Òpera a la 
Pedra, en un entorn immillorable 
com és l’Astor, el petit poble del 
terme de Pujalt que, ple de gom a 
gom, esperava amb paciència que 
acabés la pluja que va sorprendre 
tots els assistents i que va endarre-
rir la vetllada. 

Molt professionalment, l’ob-
servatori de Pujalt va anunciar al 
públic que a 2/4 d’11 podria co-
mençar el concert, i així va ser. 
L’alcalde,Toni de Solà, va explicar 
als assistents com es trobava la si-
tuació i uns minuts més tard, junta-
ment amb l’entitat col·laboradora, 

els Amics de l’Òpera d’Igualada, 
va presentar l’acte, que comptà 
amb el baríton Joan Sebastià Colo-
mer , la soprano Isabel Rodríguez, 
el tenor igualadí Carles Prat i el 
pianista Gerard López, els quals 
amenitzaren amb un programa del 
tot complet amb obres de Mozart, 
Rossini, Donizetti , Wagner, Berns-
tein, Strauss i, per finalitzar la vet-
llada, “Cançó d’amor i de guerra” 
d’A. Vives.

El públic va aplaudir el gran ni-
vell dels artistes i els van fer repetir 
fins a tres peces més 

L’acte finalitzà amb una copa 
de cava gentilesa de Pagès Entre-
na.

Més de cent participants al 
14è Sopar Romà

ELS PRATS DE REI

La pluja va obligar, dissabte a 
la nit, a celebrar el 14è Sopar 

Romà dels Prats de Rei sota cobert, 
traslladant-se des de la recent-
ment reformada plaça Major cap 
a la Sala Polivalent. Enguany hi 
van prendre part més cent comen-
sals, que van degustar un menú 
elaborat segons les receptes del 
romà Marc Gavi Apici. Els entrants 
constaven del tradicional “garum”, 
xampinyons amb mel, truita de 
sonsos i panets amb formatge fresc 
i llorer. De primer plat hi va haver 
mandonguilles de sípia i cala-
mars amb una deliciosa salsa; de 
segon es va servir ànec amb dàtils 

i pinyons. Les postres van consis-
tir en pomes cuinades amb mel i 
moscatell, i diverses espècies. Com 
sempre, també hi va haver cafès i 
licors digestius, per acabar de pair 
l’àpat. Tot fent la sobretaula enca-
ra hi va haver temps per fer un 
sorteig de tres peces de ceràmica 
entre els assistents. Tot plegat, una 
vetllada ben agradable que la plu-
ja no va espatllar, amb una bona 
diversitat de plats i gustos que els 
participants van valorar de manera 
molt positiva. El Sopar Romà dels 
Prats de Rei és un acte organitzat 
per l’Agrupació Cultural Recreativa 
Sigarra.

Els veïns de les Garrigues s’aboquen en la 
festa del barri
LA POBLA DE CLARAMUNT

El Barri de les Garrigues va cele-
brar del divendres 12 al diu-

menge 14 de juliol la seva festa 
anual, que va obtenir un any més 
una gran resposta per part dels 
veïns. Els actes més participats van 
tornar a ser el sopar popular de 
dissabte, que va reunir 280 perso-
nes, i el ball posterior.

La festa va donar el tret de sor-
tida divendres a la nit amb una 
disco mòbil amb el DJ Samuel que 
va reunir joves del barri i de la Po-
bla així com també vinguts d’altres 
municipis.

L’endemà, dissabte, al matí, els 
més petits s’ho van passar d’allò 
més bé amb els tres inflables que 
es van instal·lar al parc. 

A la tarda es va estrenar el sisè 
campionat de petanca, que també 
va registrar una bona participa-
ció tant d’infants com d’adults, el 
qual es va completar diumenge 
amb la disputa de les finals. Els 
guanyadors en categoria infantil 
van ser Ainoa Maturana (primera), 
Josep Cobo (segon) i Òscar Ortíz 
(tercer). Pel que fa als adults, en 
categoria femenina es va imposar 
la parella formada per Dulce Es-
tévez i Francisca Estévez; mentre 
que Isabel Bernal i Virginia Estévez 
van ser segones, i Roser López i 
Marcela Jiménez terceres. En cate-

goria masculina, el primer lloc va 
ser per la dupleta integrada per 
Josep Aguilera i Gregorio Arjona. I 
el segon i tercer lloc el van ocupar, 
respectivament,  les parelles Fran-
cisco Rey i Antonio Puga, i Juan 
Luís Maturana i José Ramón López. 
Els guanyadors infantils van ser 
premiats amb pilotes de futbol per 
part de l’organització, mentre que 
els adults van rebre cistelles amb 
vi, cava i fruits secs.

D’altra banda, dissabte al ves-
pre es van celebrar les dues acti-
vitats més multitudinàries: el so-
par popular i el ball amb el duo 
Bartomeu i Sheila. Una inoportuna 
tempesta va obligar a acabar l’ac-

tuació del duo abans d’hora, però 
una vegada passada la pluja la fes-
ta es va reprendre fins a la mati-
nada amb la música que va posar 
l’Associació de Veïns.

La celebració es va tancar diu-
menge, amb el sisè torneig de fut-
bol --un partit que van jugar veïns 
del barri i en què el resultat va ser 
el de menys--, la tradicional paella 
popular, que va reunir a taula fins 
a 140 persones, i el bingo popular, 
que va allargar la sobretaula fins a 
mitja tarda.

La festa l’organitza l’Associació 
de Veïns del barri de les Garrigues 
amb el suport de l’Ajuntament de 
la Pobla de Claramunt.

Josep Mayoral, del PSC, va ser a l’Anoia
COMARCA

El dijous 11 de juliol, el Secre-
tari de Política Municipal del 

PSC i alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, va realitzar una visita als 
alcaldes, regidors i regidores de la 
comarca de l’Anoia, fent primer 
una trobada a Calaf per parlar amb 
els representants de l’Alta Ano-
ia i una segona a Piera per parlar 
amb els representants de la Conca 
i l’Anoia Sud, acompanyat de Teo 
Romero, 1r Secretari del PSC-Ano-
ia i altres membres de l’executiva 
de federació. Atenent els canvis 
ocorreguts a l’executiva nacional 
del PSC, la visita s’emmarca en una 
presa de contacte del Secretari de 
Política Municipal amb els electes 
locals del PSC. 

Així, en el cas de l’Alta Anoia, 
Mayoral va fer palès el seu conei-
xement de la zona i dels projectes 
en l’àmbit del turisme, ja que du-
rant uns anys va ser el responsa-
ble de Turisme de la Diputació de 
Barcelona i vicepresident del Con-
sorci. En aquest punt, els assistents 
van comentar que el turisme era 
un aspecte que s’havia treballat 
molt al territori, i que suposava 
un important recurs econòmic; a 
més és compatible amb el respec-
te per la natura i l’ús majoritària-
ment agrícola del territori. Amb 
tot, van lamentar l’estratègia del 
Consell Comarcal de l’Anoia que 
recentment ha sortit del Consor-

ci Turístic de l’Alta Anoia, de ma-
nera que ara no arriben recursos 
per poder tirar endavant projectes 
que dinamitzin el sector i l’ajudin a 
continuar creixent. El segon aspec-
te més comentat va ser el deute 
de la Generalitat amb els ajunta-
ments, un llast que impedeix als 
municipis portar a terme inversions 
per millorar poc a poc el benestar 
dels ciutadans. Aquí es va denun-
ciar també la baixada de recursos 
transferits als ajuntaments, tant 
per diputació com Generalitat, el 
que suposa que municipis petits 
no puguin endegar projectes i per 
tant no progressin. 

A l’Anoia Sud, Mayoral va 
tornar a reclamar que s’aturin les 
propostes recentralitzadores tant 

del govern espanyol com català 
en l’àmbit municipal, els ajunta-
ments necessiten dignitat econò-
mica no menys competències. Així, 
va reivindicar de nou el paper dels 
ajuntaments com elements clau 
per l’Estat i per la democràcia, des-
tacant que la proximitat permet 
identificar millor els problemes i 
orientar millor les solucions. L’ob-
jectiu del PSC és construir una al-
ternativa real a cada municipi, tant 
ajudant als companys que estan a 
l’oposició com als governs. Aquí els 
diversos representants locals van 
destacar que falten lligams amb 
les entitats socials, la dificultat del 
mur del discurs sobiranista i una 
certa sensació d’abandó des de 
Barcelona. La resposta va ser que 
s’han d’anar reconstruint poc a poc 
els ponts amb la societat, amb ini-
ciatives com recollir signatures per 
les escoles bressol o per la Renda 
Garantida Ciutadana, no podem 
perdre de vista els problemes reals 
de la gent i que des de Barcelona 
s’ha donat i es donarà tot el suport 
per què entenen les dificultats per 
realitzar acció política que tenen 
les agrupacions i federacions pe-
tites.

PSC-ANOIA

INSTAL·LACIONS R. CARVAJAL
Mòbil 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com

ET CANVIEM LA TEVA BANYERA
PER UN PRÀCTIC PLAT DE DUTXA.

FINANÇAMENT A MIDA!!!

AIGUA - GAS - ELECTRICITAT - CALEFACCIÓ - A. CONDICIONAT 
MANTENIMENT INDUSTRIAL - ENERGIA SOLAR
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Finalitza la Setmana de la Joventut, amb un 
exitós “Porqué tú lo vales”

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Del 4 al 14 de juliol ha tingut 
lloc una nova edició de la Set-

mana Jove. En aquesta edició va 
sobresortir l’activitat “Porqué tú 
lo vales”, un gran “talent show” 
amb 15 participants que va fer les 
delícies del públic dissabte passat 
al vespre.

Damunt l’escenari ubicat a 
la plaça de l’Ajuntament, i sota 
la presentació del televisiu Enric 
Company, es van poder veure “xi-
rigotes”, cantants en solitari, grups 
musicals, actuacions de balls llatins, 
coreografies de gimnàstica, actu-
acions de mags, monologuistes, 
etc… Tot amb un magnífic nivell 
que va complicar la decisió al ju-
rat, format pel cantant montbui-
enc Roberto Lucha, el president 
de l’Associació de Joves Montbui 
i un dels factòtums de l’activitat 
Sergio Velasco i el tècnic de festes 
montbuienc Toni Casellas. El cone-
gut cantant Ivan Zayas va amenit-
zar musicalment la nit.

De les tres tandes d’actuacions 
els finalistes van ser el gironí Mag 
Nani, amb un número ple de fanta-
sia i humor, la cantant montbuien-
ca Laura Fernández, que va fer una 
versió antològica del tema d’Isabel 
Pantoja  “Hoy quiero confesar” i 
en tercer lloc la jove cantant de 
Vilanova del Camí -16 anys- Jéssica 
Fernández, que va emular la millor 
Whitney Houston. Finalment el ju-
rat es va decantar per atorgar el 
triomf a Laura Fernández, un fet 
que va fer embogir al públic as-
sistent a la gala --més de 500 per-

sones--. Laura Fernández va ser la 
guanyadora del premi de 500 eu-
ros amb què es premiava la millor 
interpretació.

Cal destacar també que els tres 
finalistes actuaran aquest proper 
divendres en el marc de la Festa 
Major de Montbui.

Un animat concert de 
grups joves, divendres

Divendres passat al vespre el 
Boulevard montbuienc es va om-
plir de la millor música amb les 
actuacions dels grups “Charquito 
Mandarina”, “Son Dlaire”, “Boah 
Boyz” i “Palomita de Pastora”. Van 
ser gairebé cinc hores de música 
amb estils tan diversos com rumba, 
flamenc, reggaeton, fusió d’estils... 
A destacar la bona acollida que va 
tenir l’activitat i el bon nivell dels 
diferents grups que ho van donar 
tot damunt l’escenari.

Entre les activitats dels darrers 
dies de la Setmana Jove cal  desta-
car l’exitosa “Tarda d’aventura”, la 

qual va anar a càrrec del Club Es-
portiu Els Bous de Montbui. El Parc 
Central va permetre fer escalada, 
tirolina, jocs d’equilibri, etc, amb 
una gran participació.

Dimarts passat a la tarda va 
tenir lloc la presentació del llibre 
del montbuienc Joan Calaf “La his-
toria de un descubrimiento”, on 
va explicar com ell mateix va des-
cobrir unes pintures rupestres al 
municipi de Torrecilla de Alcañiz 
(Teruel). Es tracta d’unes pintures 
rupestres levantines, on es poden 
veure una dotzena de figures que 
representen a caçadors amb arc 
i boomerangs. Podrien haver-se 
pintat entre els anys 6.000 i 3.000 
abans de Crist. 

Els darrers dies de la Setmana 
Jove també van incloure una sor-
tida a la televisió per veure com 
a públic la gravació del programa 
“Ahora caigo” i també una sorti-
da al parc aquàtic Waterworld de 
Lloret de Mar.

Laura Fernàndez Mag Nani Jéssica Fernándex

El veïnat vibra amb la música 
i el folklore de la festa del 
Camp del Rei 

VILANOVA DEL CAMÍ

El bon ambient i la participació 
destacada en la majoria dels 

actes ha posat una nota molt alta a 
la Festa Major del Camp del Rei. A 
punt de complir la trentena edició 
d’aquesta celebració, l’Associació 
Cultural Camp del Rei ha tornat a 
viure una lluïda celebració que ha 
tingut espais de diversió i entrete-
niment per a joves, adults i infants. 

L’aposta per la cultura popular 
ha estat novament un dels aspec-
tes destacats al programa festiu en 
què ja es comencen a consolidar 
els espectacles de foc i percussió i 
la cercavila folklòrica de diumenge 
que aquest any va comptar amb 
la participació d’una vintena de 
colles de dansaires, percussionistes, 
geganters... En total, més de 400 
persones. 

Aquesta gran cercavila reque-
reix d’una organització molt me-
surada perquè tot rutlli al llarg del 
recorregut i sobretot moltes mans 
col·laboradores. 

Pel que fa a les novetats aquest 
ha estat també l’any del foc i la 
percussió. Dissabte, l’espectacle 
Foc i Tabals, va tenir una acollida 
fantàstica. El correfoc va comptar 
amb la participació dels Cabrons 
de Vilanova i les colles de percussió 
Arritmi-k, Martukada, No m’ata-
balis i moltaXamba. A més, al final 
l’alumnat d’Artístic i els grups de 

percussió es van ficar el públic a 
la butxaca amb un visual i sorollós 
espectacle de foc, amb música de 
Manuel de Falla.

Un altre dels moments estel-
lars de la festa va ser l’entrada mo-
toritzada dels membres de l’enti-
tat Sindykats Rock & Roll amb la 
Banda Paranoia, tot just abans de 
començar el concert de cloenda, a 
Can Papasseit. En principi l’actua-
ció estava prevista a la plaça, però 
finalment ho van haver de fer dins 
de la sala.

Una altra de les actuacions mu-
sicals destacades, malgrat que el 
públic no va complir les expecta-
tives, va ser el triple concert jove 
de divendres amb Los Barrankillos 
com a plat fort del cartell i Jarana i 
Exceso com a teloners. Tot i així els 
grups van fer una gran actuació.

Gran dia dels Falcons de 
Vallbona al Camp del Rei

Els Falcons de Vallbona van ac-
tuar en el marc de la Festa Major 
de Camp del Rei. Durant la cercav-
ila van fer pilars de tres caminats i 
quàdrigues, una serra, un avió de 
4 i dos de 3, una escala de 6, un 
tri-àngel, un ventall, un con obert 
amb el pilar del mig i un 3-2-1 que 
l’acompanyava. Ja a la plaça, de-
sprés de l’actuació de tots els grups 
de percussió, vam fer un pilar de 4.
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Castellolí, municipi 
cardioprotegit

CASTELLOLÍ

L’Ajuntament de Castellolí ha 
instal·lat d’un desfibril·lador 

d’última generació en la façana 
de l’Ajuntament, fent del municipi 
un “espai cardioprotegit”. També 
s’ha impartit formació específica 
a diverses persones del municipi, 
personal de l’escola i llar d’infants. 

Per al proper curs està previst 
fer una formació de Suport Vital 

Bàsic per als nens i nenes de l’es-
cola, que impartirà l’empresa Es-
pais Cardioprotegits de Catalunya. 
L’aparell instal·lat és un Desfibril-
lador Extern Automàtic (DEA), que 
permetrà una reacció ràpida en cas 
que algun ciutadà pateixi una atu-
rada cardíaca, i està disponible les 
24 h del dia a la façana de l’Ajun-
tament. El seu ús pot salvar vides!

Els Eixerits Geganters “fan 
bolos”

PIERA

El passat diumenge 14 de juliol la 
colla dels Eixerits Geganters de 

la Vila de Piera varen participar de 
la cercavila gegantera emmarcada 
dins a la Festa Major de Calafell. 
La cercavila es va dur a terme per 
diferents carrers del poble i final-
ment, es va fer una ballada con-

junta a la plaça Catalunya de la 
localitat. 

La propera sortida dels gegants 
es realitzarà aquest cap de setma-
na vinent. En Jaume i na Elisenda 
es mouran fins a Ribes de Freser, 
on participaran dels actes que es 
realitzaran tant dissabte a la tarda 
com diumenge.

El Cap Igualada Nord 
imparteix un curs per a 
pacients

IGUALADA

El passat 10 de juny va finalitzar 
la primera edició del Curs per a 

pacients amb artrosi de genoll en 
Atenció Primària, organitzat pel 
Cap Igualada Nord i adreçat a paci-
ents amb aquesta patologia. 

El curs es va organitzar en 4 
sessions d’1 hora de durada i va ser 
impartit per la Dra. Cristina Escardó 
i els infermers Adolf Castro i Marga 
Sánchez, tots ells referents de trau-
matologia del CAP Igualada Nord. 

En les sessions dels curs es van 
tractar temes com la fisiopatologia 
de l’artrosi, la seva evolució i els 

possibles tractaments, així com as-
pectes relatius a la higiene postu-
ral i a l’alimentació. També es van 
poder presentar i practicar diversos 
exercicis adreçats a la millora de la 
simptomatologia, especialment pel 
que fa al control del dolor. 

El curs va comptar amb 11 ins-
crits que van valorar de manera 
molt positiva la realització d’aques-
ta activitat.

En aquest sentit, està previst 
que, després de la pausa estival, 
es duguin a terme més edicions 
d’aquest curs adreçat als usuaris 
del Centre. 

85 persones ateses al servei 
d’assessorament empresarial
IGUALADA

L’Àrea de Promoció Econòmica i 
Ocupació del Consell Comarcal 

de l’Anoia ofereix un servei d’in-
formació i difusió per a la crea-
ció d’empreses, una iniciativa que 
assessora les persones que sol·licitin 
suport en l’àmbit empresarial.

Durant el primer semestre del 
2013 s’han atès 85 persones, la ma-
joria de les quals han demandat 
una informació de caràcter gene-
ral. D’entre aquestes, 59 usuaris 
han rebut assessorament específic, 

com la cerca de normatives regu-
ladores, el suport en la recerca de 
finançament, gestió de tràmits... 
Per altra banda, s’han iniciat i fina-
litzat un total de 9 plans d’empre-
sa, a més dels 4 que consten com a 
pendents d’acabar.

L’Àrea de Promoció Econòmi-
ca i Ocupació fomenta l’emprene-
doria i la creació d’empreses amb 
l’objectiu de contribuir a millorar 
l’entorn empresarial. Per aconse-
guir aquesta finalitat, des del Con-
sell Comarcal es difon informació 

en aquest àmbit, ja que es conside-
ra un recurs imprescindible per dur 
a terme una idea empresarial.

El servei d’informació i difusió 
s’ofereix des del Consell Comarcal 
de l’Anoia, com a centre local de 
serveis a les empreses (CLSE) de la 
Diputació de Barcelona i, alhora, 
com a institució membre de la Xar-
xa INICIA del Departament d’Em-
presa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. 

Un any de “Pregunta a la Biblioteca” 
IGUALADA

A quina universitat catalana puc 
estudiar Belles Arts? Estic fent 

un estudi sobre la cultura xinesa 
i voldria bibliografia de referèn-
cia. Com puc ser donant d’òrgans? 
Aquestes i altres preguntes es 
poden adreçar al lloc web “Pre-
gunta a la Biblioteca”, un servei 
d’informació en línia de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona que es tro-
ba en funcionament des de fa un 
any just. 

La relació de consultes que 
s’atenen són, d’una banda, les d’in-
formació general sobre les biblio-
teques i els seus serveis, i de l’altra, 
les relacionades amb la informació, 
la formació, el lleure i l’oci. Però 

els punts forts d’aquest servei són 
les respostes a necessitats concre-
tes d’informació i recerca, com la 
localització de documents, la in-
formació sobre bases de dades o 
els recursos web sobre qualsevol 
tema. 

Abans de formular pregun-
tes, es recomana consultar la se-
lecció de recursos d’informació 
en línia perquè, després de mirar 
els consells pràctics i els exemples 
de preguntes, es possible que l’usu-
ari ja trobi la resposta a la seva 
consulta. Si no és així, pot omplir el 
formulari per enviar la consulta a 
un professional bibliotecari perquè 
li faciliti la informació que buscava.

Els bibliotecaris d’un equip for-
mat per 12 biblioteques de la Xar-

xa de Biblioteques Municipals de 
la província de Barcelona, entre les 
quals hi ha la d’Igualada, atenen 
aquest servei. Les consultes són res-
postes en un termini de 72 hores, 
exceptuant els caps de setmana i 
festius.

Totes les persones majors de 14 
anys poden fer ús d’aquest servei 
gratuït i durant el primer any de 
funcionament les biblioteques han 
respost més de 900 consultes que 
els usuaris els han formulat per 
mitjà de la web: http://biblioteca-
virtual.diba.cat/pregunta-a-la-bi-
blioteca. 

IMC. Biblioteca Central 
d’Igualada

La seu del centre extremeny acull una 
mostra de pintura
VILANOVA DEL CAMÍ

Des de fa uns dies la seu soci-
al de la Unión Cultural Extre-

meña Anoia acull una exposició 
de quadres realitzats per sòcies de 
l’entitat. Es tracta del fruit del curs 
de pintura que han seguit amb 
l’artista Marilú Martínez. En total 
són 15 obres, la majoria dibuixos al 
carbonet, que estaran exposats fins 
el setembre al menjador del local 
social de l’entitat (carrer del Roser, 
24 de Vilanova del Camí).

Ramona Simon, Paqui Ropero 
i Melchora Calleja són les tres 
alumnes del centre extremeny 
més fidels en la participació 
d’aquest curs. El van començar, 
ara fa tres anys, quan l’oferta 
del taller era municipal i quan 
es va deixar de programar van 
decidir mantenir-lo i fer-lo des de 

l’entitat, a càrrec de la mateixa 
professora.

Després de fer una primera ex-
posició, amb motiu de la matança 
del porc, aquest final de curs s’han 
decidit a exposar de manera més 
formal els treballs realitzats, la ma-

joria dibuixos al carbonet. Des de 
l’entitat han acollit amb satisfacció 
la idea i els han cedit amb compli-
citat les parets del menjador del lo-
cal, perquè tothom pugui admirar 
l’evolució que han experimentat.

ICV-EUiA reivindica l’ús públic de l’antic 
edifici de Correus 
IGUALADA

Correus ha anunciat un pla de 
desinversió immobiliària que 

comporta la venda d’entre molts 
altres immobles de l’antiga ofici-
na postal d’Igualada, al Passeig 
Verdaguer. ICV-EUiA es mostra en 
total desacord amb la mesura per-
què pot suposar la privatització 
del local en detriment del servei 
públic. Per tal d’evitar-ho presen-
tarà una moció en el ple del pro-
per dimarts, amb la intenció que 
l’Ajuntament actuï en defensa de 
l’ús públic d’aquest patrimoni.

El pla de Correus s’ha conegut 
a nivell local a través de la premsa 
i la denúncia de CCOO, sindicat 
majoritari a la companyia. Correus 
i el govern espanyol han presentat 

la mesura com una solució per a 
reduir dèficit i obtenir recursos per 
als plans de futur de la companyia.

El cas és que la posada en ven-
da afecta a un total de 112 immo-
bles de patrimoni públic, dels quals 
9 són de la província de Barcelona, 
i entre aquests, l’antiga oficina de 
Correus d’Igualada. 

Aquest edifici del Passeig es 
troba sobre uns terrenys que als 
anys 50 va cedir l’Ajuntament pre-
cisament per al desenvolupament 
d’aquest servei públic. El contracte 
era per 30 anys de servei públic, a 
partir dels quals passava a ser pro-
pietat de Correus. 

ICV-EUiA entén que com a 
propietat Correus pot disposar de 
l’edifici d’Igualada, però no com 

vulgui, ja que es deu als valors de 
servei públic que aquest actiu té 
per a la ciutat.

Per la seva banda, CCOO alerta 
que al darrera del pla de desin-
versió immobiliària hi pugui haver 
una privatització parcial dels re-
cursos públics, ja que se segueix el 
mateix procediment que en altres 
empreses públiques, com RTVE, 
Renfe o ADIF. El sindicat també ad-
verteix que pot anar acompanyat 
d’una reorganització d’activitat i 
de plantilla, que de no negociar-
se, resultarà conflictiva. Correus 
és l’empresa pública més gran de 
l’Estat.
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SERVEIS

CONTACTE

902 100 999 www.amma.es

 C/ Dels Fusters 2
08788 Vilanova del Camí (Barcelona)

Tel: 93 806 37 37 | Fax: 93 806 37 41 

El nostre 
compromís, 
les persones

amma vilanova del camí
residència per a gent gran

Els joves adeqüen l’espai pels futurs 
horts urbans
IGUALADA

Els trenta nois i noies que entre 
el 8 i el 19 de juliol participen 

en el camp de treball Fes-t’ho 
Jove 2013, organitzat pel departa-
ment de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada, duen a terme aquests 
dies les primeres accions d’adequa-
ció en els terrenys que han d’aco-
llir els futurs horts urbans de la 
capital de l’Anoia. Aquest projecte 
s’emmarca dins del Pacte Social per 
Igualada i vol tenir una finalitat 
eminentment social nodrint, per 
exemple, el Banc de Queviures de 
la ciutat.

Es tracta d’uns terrenys muni-
cipals de 2.600 m2 ubicats entre 
el carrer del Rec i el riu Anoia, a 
l’inici del passeig fluvial que recor-
re el marge nord del mateix riu. 
Posteriorment, aquests terrenys 
s’acabaran dividint en parcel·les 
d’uns 50m2, que seran destinades 
al conreu de fruites, verdures i hor-
talisses.

Els joves del camp de treball, 
amb edats entre 14 i 17 anys, es-
tan fent aquests dies les prime-
res tasques en aquest espai, con-
dicionant el marge que l’envolta. 
S’està desbrossant part del talús i, 
seguidament, s’hi planta vegetació 
autòctona de ribera per a acabar 
constituint una barrera natural 
d’arbusts. També estan aixecant 

una barraca, que servirà de base 
per a la futura aula de natura que 
hi haurà annexa als horts.

El regidor de Joventut de 
l’Ajuntament, el republicà Joan 
Requesens, afirma que “és molt 
important que, en un projecte 
que vol ser de i per a la ciutat, 
siguin els nostres joves els que hi 
posin la primera pedra i que el 
sentin seu des del primer dia”. 
Requesens explica que aquest 
projecte “els ha despertat un gran 
entusiasme”.

Actualment, els serveis tècnics 
del consistori estan finalitzant el 
projecte executiu per a l’establi-
ment dels horts i, paral·lelament, 
s’està acabant de redactar el plec 
de clàusules que regiran la seva ad-
judicació i gestió. Es preveu que es-

tiguin enllestits i en funcionament 
a finals del present any 2013.

Demà divendres, a les 19:30h, 
es durà a terme una sessió de por-
tes obertes on els joves mostraran 
el resultat de la feina feta durant 
aquestes dues setmanes.

Campanya per excavar les 
restes de l’oppidum ibèric

ELS PRATS DE REI

La Universitat de Lleida i l’Ajun-
tament dels Prats de Rei enge-

gaven dilluns, una primera cam-
panya arqueològica per excavar 
les importants restes de l’oppidum 
ibèric aparegudes recentment 
durant les últimes obres d’urba-
nització del nucli antic de la vila. 
Segons els primers indicis es podria 
tractar d’un assentament dels 
segles VI-V a.C.

La campanya arqueològica ha 
obtingut el suport econòmic del 
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya i de la Dipu-
tació de Barcelona i compta amb la 
participació d’estudiants d’arqueo-

logia de tota Espanya i Europa que 
hi treballaran des de mitjans de 
juliol fins a finals d’agost. L’exca-
vació arqueològica estarà dirigida 
per l’arqueòloga Natalia Salazar 
Ortiz, qui està realitzant la seva te-
si doctoral sobre el Municipium Si-
garrensis sota la co-direcció de les 
Professores Núria Rafel i Fontanals 
(UDL) i Eva Subías Pascual (URV). El 
primer estudi que l’arqueòloga ha 
portat a terme sobre Sigarrava ser 
guardonat l’any passat amb el Pre-
mi d’Arqueologia Josep Barberà 
2012 atorgat per la Societat Ca-
talana d’Arqueologia, tal com us 
varem anunciar en el seu dia.

VILARRUBIAS-MARTÍ
GABINET JURÍDIC

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

vilarrubiasmarti@icab.es

Elisenda Vilarrubias Lampreave
Amparo Martí Gimeno

ADVOCADES

SEPARACIONS I DIVORCIS
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Mor Rafael Espinagosa 
Balasch
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dimarts de la setmana passa-
da, va morir Rafael Espinagosa 

Balasch, exregidor de l’ajuntament 
montbuienc en el segon mandat 
democràtic (1983-1987). Rafael 
Espinagosa tenia 72 anys i va ser 
un dels primers regidors del grup 
de Convergència i Unió a l’Ajunta-
ment de Montbui. 

Espinagosa va ser regidor des-
prés de presentar-se com a Inde-
pendent a la candidatura de CiU. 
Durant aquell mandat va ser un 
dels principals oponents polítics 
que va tenir el llavors alcalde Ra-
món Gómez i el seu partit UPI -
-Unidad Popular de Izquierdas. 
Nascut a Barcelona el 1940, en una 
recent entrevista, Rafael Espinago-
sa se sentia “orgullós especialment 

de les gestions realitzades durant 
aquells anys per aconseguir les pis-
tes de tennis del Nucli Antic (Les 
Moreres)”.

Professionalment es va dedicar 
al gènere de punt.

* Fabricants de tubs aletejats,
intercanviadors.

* Instal.lacions industrials de vapor, oli tèrmic, aigua i aire comprimit.
* Dipòsits en acer inoxidable i acer al carboni.
* Manteniments industrials.

Polígon Industrial Plans d’Arau - c/ Narcís Monturiol, parcel.la 15/21 nau 7
08787 La Pobla de Claramunt - Tel. 93 808 77 01 - Fax 93 808 77 62

E-mail: bolarin@bolarin.es - www.bolarin.es

Lleonard del Rio, primer premi a Cunit
IGUALADA

Diumenge passat, dia 14 de juli-
ol, tingué lloc a Cunit dintre 

dels actes de la festa major, el XX 
Certamen de poesia Alba Estiu, 
convocat per l’Ateneu Cultural de 
la localitat i enguany dedicat a 
temes del mar. El nostre compatri-
ci Lleonard del Rio Campmajó va 
aconseguir el primer premi amb 
un treball amatori titulat “Ponent 
d’or”, elaborat en vers decasíl·lab. 
L’acte fou presidit per l’alcaldes-
sa de Cunit, Montserrat Carreras, 
acompanyada de la presidenta de 
l’Ateneu, Ma Dolors Latorre, jurat 

qualificador presidit per Laura 
Almirall, regidors i membres de la 
junta de l’entitat. 

El segon premi va correspondre 
a Francesc Guinart, de Capellades, 
i el tercer a Montse Urpinell, del 
Pla del Penedès. El jurat valorà la 
qualitat dels treballs presentats i 
els premiats llegiren el seu poema. 
Del Rio que revalidava el premi, 
elogià l’activitat de l’entitat orga-
nitzadora i el suport que li donava 
l’Ajuntament en aquesta convoca-
tòria, i comentà que aquestes pe-
tites aportacions culturals ajuden 
a reafirmar la identitat del país. En 
acabar se serví un aperitiu.

Friotex assessora als productors de fruita i 
verdura del Marroc
IGUALADA

En el marc del primer Seminari 
d’organització de les marques 

de cítrics del Marroc, que va tenir 
lloc el 2 de juliol a Casablanca, 
el director general de l’empresa 
igualadina Friotex i expert inter-
nacional en refrigeració, Francesc 
Jorba, va exposar als productors 
marroquins la importància que té 
la cadena del fred en la preservació 
de la qualitat de fruites i verdures.

L’acte, organitzat per l’AS-
CAM (Association des Condition-
neurs d’Agrumes du Maroc), va 
comptar amb la presència d’alts 
càrrecs del Ministeri d’Agricultu-
ra del Marroc i directius d’empre-
ses i institucions tan importants 
com ONSSA (Oficina Nacional per 
a la Seguretat Sanitaria dels Pro-
ductes Alimentaris), CMPC Ma-
roc, SIEL i l’Agència Nacional de 
Logística.

Segons l’ASPAM (Associació de 
Productors de Cítrics del Marroc), 
el país espera triplicar les exporta-
cions de cítrics cap a Europa d’aquí 
al 2018. Aquesta projecció conver-
teix el Maghreb en un mercat alta-
ment atractiu per alsl sector de la 
refrigeració i l’agroalimentació. 

L’àmbit d’actuació de Friotex 
s’estén a altres zones com Tunissia, 
Angola o Llatinoamèrica.

Mesures preventives bàsiques 
per evitar la proliferació del 
mosquit tigre

IGUALADA

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

es vol transmetre a la ciutadania 
un seguit de recomanacions per 
evitar la proliferació del mosquit 
tigre, ja que cal actuar preventiva-
ment per tal d’evitar-ne l’aparició. 

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

Algunes recomanacions pas-
sen per buidar regularment qual-

sevol recipient de l’exterior que 
pugui acumular aigua, com ara 
gerros, plats sota els testos, ga-
lledes o piscines de plàstic, evitar 
les acumulacions d’aigua en zones 
de drenatge o canals, buidar dos 
cops per setmana o tapar amb tela 
mosquitera espessa els safareigs i 
les basses petites, evitar els forats 
i les depressions del terra on es 
pugui acumular aigua, tapar els 
forats dels troncs dels arbres om-
plint-los de sorra, eliminar l’aigua 
de recipients on es troben larves 
de mosquit i no tenir objectes de 
plàstic a l’aire lliure, com ara jo-
guines, sense controlar. 

Quan ballar és molt més que moure’s
IGUALADA

Dissabte passat, dia 6 vaig tor-
nar a gaudir d’un espectacle 

de dansa al Teatre Municipal de 
l’Ateneu. I dic espectacle perquè 
des de fa 36 Mostres que l’estudi 
dell’Arte ens té acostumats, amb 
la seva visió global, a endinsar-nos 
en històries i viatges harmoniosos i 
detalladament presentats.

La Mostra d’enguany portava 
com a títol “Curtmetratges”. Du-
rant dues hores, temps perfecte 
per gaudir de totes les modalitats 
que ofereix l’escola, ens van pre-
sentar cinc curts/històries que a 
“posteriori” s’anaven desenvolu-
pant coreogràficament. 

El caràcter dels teixits i les tex-
tures de “Des del teler” genera-
ven espais musicals, coreogràfics i 
estètics ben diferenciats, amb una 
posada en escena quasi minima-
lista molt efectiva. Em va colpir 
la simplicitat i sensibilitat de “Pell 
de guitarra”. La puresa del blanc, 
dels valsos de Sor, la fusió flamenc-
contemporani del negre i la pin-

zellada portuguesa en vermell i 
negre. Encomiable la guitarra en 
directe d’en Toni Santos. La frescor, 
el color i la vitalitat de “Després 
de la collita” i l’energia i la força 
del jazz i el claqué més potent, 
dignes del millor musical americà 
en “Audition”.  Una menció espe-
cial a “Barrera”. Un punt i apart on 
els components de Ciart-dansa van 
aconseguir un silenci reverent d’un 
públic quasi hipnotitzat.

Amb els ballarins d’aquesta es-

cola he contrastat que ballar és 
molt és que moure’s. És expressió, 
comunicació, transmetre sensaci-
ons, sentiments, valors, alegria i 
puc donar fe d’això pel respecte 
sincer del públic i els fortíssims 
aplaudiments.

“Llarga vida”. És una exclama-
ció joiosa. Per molts anys Estudi 
dell’Arte i Ciart-dansa, podeu fer 
gaudir amb la vostra veritat als 
amants de la dansa. Perquè ballar 
és molt més que moure’s. R.R.

Intens mes de juny del Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia
El dia 9 de juny es va fer a Jorba 

la segona Tirada de Bitlles 
Catalanes Intergeneracional, que 
va aplegar força assistents, amb 
premis per a tots els participants. 
L’èxit de la jornada va molt lligada 
a la bona organització.

El diumenge 30 juny es va 
realitzar una trobada a Cabrera 
d’Anoia, per tal de relacionar-se les 
diverses Associacions de Gent Gran 
de la comarca, com ja es fa en al-
tres indrets. La trobada es va fer 
al Local Social, amb un esmorzar 
amb la beguda oferta per l’Ajun-
tament. Cal remarcar el bon local 
de què disposen. A continuació es 
va fer una visita al castell i l’es-
glésia de Cabrera, amb unes vistes 
excel·lents, i a les caves Can Feixes. 
Cal reconèixer que és una empresa 
modèlica i amb projecció interna-

cional, amb una elaboració exqui-
sida dels seus caldos. Per acabar la 
trobada varem gaudir d’un tast del 
seu cava i unes paraules de la Fili, 
de l’Associació i membres Comissió 
Consell Gent Gran.

Cal agrair a l’alcalde i regidors 
la seva implicació i organització, 
sobretot a la regidora Mercedes 
Oso, que ens va fer de guia. 

Consell Gent Gran de l’Anoia.
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Satisfacció i agraïment per la recuperació 
del Mulla’t 
VILANOVA DEL CAMÍ

Contenta, agraïda i encoratja-
da a repetir l’any que ve l’ex-

periència. Així es mostrava Dolors 
Canal, la voluntària impulsora de la 
recuperació del Mulla’t per l’Escle-
rosi Múltiple a Vilanova del Camí. 
Els diplomes a les persones que van 
nedar simbòlicament per lluitar 
contra la malaltia, els jocs d’aigua 
per a la quitxalla i la venda d’arti-
cles de promoció de la campanya 
en benefici de la Fundació Esclerosi 
Múltiple van ser els trets destacats 
de la jornada que de ben segur 
tindrà continuïtat l’any vinent. 

La piscina de Can Titó va ser 
una de les 600 que diumenge 
passat es van sumar a la vintena 
edició del Mulla’t. Després de dos 
anys sense participar, la població 
vilanovina s’ha tornat a mullar per 
l’esclerosi múltiple gràcies a la ini-
ciativa d’un grup de persones vo-
luntàries que han donat la mà a la 
vilanovina Dolors Canal, afectada 
per la malaltia i dinamitzadora del 
retorn de la campanya al munici-
pi. Cap a les 11 del matí, una de-

sena de voluntàries muntaven la 
paradeta amb totes les coses per 
vendre i la “Caixa Solidària”. En 
arribar ja estava posat el carril per-
què la gent pogués nedar i després 
passaven a recollir el seu Diploma 
de participació amb els metres que 
havien nedat.

Dolors Canal ha expressat 
l’agraïment a totes les persones 
que van col·laborar en la matinal 
solidària: les tècniques municipals 
de Cultura i Esports, la desena de 
persones voluntàries en l’organit-
zació i les que es van llançar a la 
piscina, van fer donacions o van 

comprar algun article de promoció. 
I afirma que: “sense tota aques-
ta gent que ha col·laborat al meu 
costat per tirar endavant la festa 
del Mulla’t, no hauria pogut fer 
res”. Per això ha fet constar el seu 
agraïment a tothom, especialment 
a “Fina, M. Rosa, Martí, Francina, 
Pepi, Montserrat, Pere, Montserrat, 
Jordi, Marta, Jordi S. Anna, Gem-
ma, Carles, Martí i en Toni, que 
ha deixat les seves vacances per 
un dia i ha sigut el nostre monitor 
d’esbarjo per a tota la canalla que 
ha pogut jugar i banyar-se per l’es-
clerosi”. 

II Trobada d’esport inclusiu 
Activa’t-FAP 

IGUALADA

El divendres 5 de juliol es va 
celebrar la II Trobada esportiva 

Activa’t i Fundació Privada Àuria a 
l’Estadi Atlètic d’Igualada. 

Activa’t és l’activitat d’estiu per 
a joves d’entre 13 i 17 anys que 
organitza l’AE Ocisport i el Consell 
Esportiu de l’Anoia a Igualada. Els 
joves de l’Activa’t van preparar un 
matí lúdic-esportiu ple d’activitats i 
proves per a 26 persones del Servei 
de Teràpia Ocupacional de la Fun-
dació Privada Àuria. Es van realit-

zar curses de sacs, bitlles catalanes, 
exercicis de motricitat i velocitat. 
Com a cloenda es va realitzar una 
prova d’orientació divertidíssima 
amb l’ajut d’un mapa on s’havien 
de trobar una sèrie de balises situ-
ades en diferents indrets. 

Des de la Fundació Privada 
Àuria es valora molt positivament 
aquestes trobades d’intercanvis en-
tre diverses entitats que apropen 
l’esport inclusiu a totes les perso-
nes.

Participada Festa Major de la 
Pineda

CALAF

Els veïns del barri de la Pine-
da van demostrar un any més 

la seva implicació i ganes de fer 
coses, organitzant una nova edi-
ció de la Festa Major plena d’ac-
tes. Divendres el plat fort va ser 
l’escala en hi-fi, que celebrava el 
desè aniversari, seguida de la festa 
jove. Dissabte hi va haver la missa 
de campanya amb els cants de la 
Coral de la Pineda --dirigida per 
Conxita Solà i Jaume Fonoll--, amb 

l’estrenar “l’himne de la Pineda”. 
Al vespre, tradicional sopar popu-
lar, amenitzat per música mexica-
na, i va rematar la nit el divertit 
show d’Ari i la Mega Pubilla. Diu-
menge els protagonistes van ser 
els nens i nenes, que van participar 
al torneig de mini-futbol, saltar 
als inflables, jugar al minigolf... 
Al vespre, el ball de vetlla amb el 
grup Cristal i el repartiment de 750 
entrepans de pernil van posar punt 
i final a la Festa Major d’enguany.

Lliurament de diplomes a 
Kids&Us

IGUALADA

Els dies 25 i 26 de juny, els 
alumnes de l’escola d’idiomes 

Kids&Us van celebrar la festa de 
final de curs a l’Hotel América. A 
la festa no hi va faltar de res, balls, 
música i coreografies que van fer 
moure petits i grans, i fins i tot hi 
va haver una petita representació 
de teatre en anglès “Farmyard”, 
realitzada pels propis teachers i 
alumnes. 

Tot l’equip de Kids&Us Iguala-
da vol aprofitar per “felicitar als 
seus alumnes pel seu esforç i dedi-
cació i agraïm la participació i im-
plicació de totes les famílies durant 
el curs.

L’enhorabona també, per tots 
els nostres alumnes que s’han pre-
sentat a exàmens oficials de Tri-
nity, KET, PET i FCE amb notables 
resultats. Felicitats per la tasca ben 
feta!”.

Josep Llobet, del PP, fa balanç de la 
Diputació a l’exercici 2012
COMARCA

El Diputat, Josep Llobet, ha ini-
ciat el seu balanç de l’exercici 

2012 a la comarca de l’Anoia asse-
gurant que aquesta comarca “sem-
pre ha estat una prioritat pel Partit 
Popular”. Llobet digué que abans 
de la ruptura de l’acord de govern 
entre CIU i PP “van ser nombroses 
les actuacions i les inversions dutes 
a terme a la comarca de l’Anoia 
malgrat que en l’actual context 
econòmic més que mai, ha calgut 
prioritzar”. En aquest sentit afegia 
que “hem treballat per fomentar 
l’ocupació i la reactivació econò-
mica a la comarca. Confiem en que 
l’actual govern de la Diputació, en 
minoria, continuarà desenvolu-
pant tots els projectes que es van 
acordar amb el Partit Popular a 
govern”.

El diputat va estar acompa-
nyat pel president comarcal, Joan 
Agramunt, i pel president local 
d’Igualada, Martí Llenas.

Entre les actuacions més desta-
cades durant l’exercici 2012 a la co-
marca el Diputat va dir que “s’han 
donat les eines necessàries perquè 
els Ajuntaments de l’Anoia puguin 
desenvolupar la seva tasca muni-
cipal, millorant els serveis, garan-
tint la seguretat a la xarxa viària i 
conservant el patrimoni que forma 
part de la identitat del municipi, 
no només per preservar-lo si no 
també posar-lo en valor i afavorir 
al municipi”.

Entre les actuacions a patrimo-
ni el diputat va destacar pla di-
rector dels edificis i espais públics 
del Turó del Castell (26.400 euros) 
a i l’inventari patrimoni històric 
(38.000 euros) a Òdena; a Rubió la 
reparació del retaule de l’església 
de santa María de Rubió (4.400 
euros), a Sant Pere Sallavinera la 
restauració de la muralla del Cas-
tell de Boixadors (55.000 euros); 
i a Santa María de Miralles el Pla 
director del conjunt arquitectònic 
del Castell.

En l’àrea de equipaments i es-
pais públics el diputat va citar al-
gunes actuacions com a Calonge 
de Segarra el Projecte executiu de 

la casa consistorial (50.800 euros); 
a Capellades el Projecte de millo-
ra del clavegueram (4.000 euros) i 
també a Capellades s’ha donat su-
port tècnic per a la contractació de 
energia elèctrica de baixa tensió 
com també a Sant Pere Sallavinera; 
al municipi de Carme el Projecte 
de connexió de la claveguera del 
camp de futbol (3.000); a Igualada 
l’ Estudi de l’anella verda (20.000) 
i la millora de l’adoberia bella 
(9.000); a La Llacuna el projecte 
executiu del centre de desenvolu-
pament cultural i turístic (20.500); 
a Òdena l’ Estudi de programa-
ció del centre Espelt (5.000 ); i a 
La Torre de Claramunt l’estudi de 
programació dels recintes de les 
antigues piscines (7.500).

En l’àmbit de carreteres i xar-
xa viària destacar les actuacions 
per la millora del desguàs de la 
carretera BV-1037 entre Jorba i 
Rubió (21.600); a Calaf les actu-
acions de reducció de velocitat a 
la carretera N- 141B (58.000); a 
Masquefa el nou pas de vianants a 
la carretera B224Z (12.000), la mi-
llora de seguretat viària a la B224Z 
(21.100), i l’estudi de mobilitat 
del municipi; a Piera la instal·lació 
d’elements reductors de velocitat 
i millora de la senyalització a la 
BV- 2241 (16.000); a la Llacuna els 
passos de vianants a la BV-2136 
(28.000); a Òdena l’estudi d’acces-
sibilitat a edificis municipals. I els 
catàlegs de camins municipals a 
Hostalets de Pierola i Rubió, Tor-
re de Claramunt, Veciana, Santa 
Maria de Miralles.

El diputat entre les actuacions 
en cultura destacava a Hostalets de 
Pierola l’estudi sobre equipaments 
culturals, el Mapa de patrimoni 
cultural local a Argençola, Calonge 
de Segarra i la Llacuna; la Jornada 
gegantera de Masquefa (3.600), 
la participació a les jornades euro-
pees de patrimoni de Bruc Calaf, 
Capellades, Igualada, la Llacuna, 
Piera, Pujalt, Sant Martí de Tous, 
Sant Pere Sallavinera i Santa Mar-
garida de Montbui; i a Capellades 
el Nou edifici al parc prehistòric 
(112.5000).

I en general, la realització de 
plans d’acció cultural, programes 
d’estudis, plans d’usos d’equipa-
ment culturals, suport a la gestió 
d’equipaments culturals, assesso-
rament i suport tècnic en matèria 
de patrimoni cultural, programa 
d’Arxius municipals i patrimoni do-
cumental local... per citar-ne uns 
quants. 

Afegir-hi nombroses actuaci-
ons realitzades dins de l’Àrea de 
desenvolupament econòmic de 
recolzament i impuls a les noves 
empreses i a les ja existents (amb 
una subvenció de 2,78 ME), pro-
grames amb PIMEC per assesso-
rar i fer créixer la facturació de 
més de 50 pimes de la província; 
col·laboracions amb CECOT; col-
laboracions amb Ajuntaments en 
programes de Formació a mida 
amb cursos de formació al personal 
de nova contractació (subvenció 
150.000)... Actuacions en l’Àrea de 
turisme, desenvolupant accions de 
plans de markèting turístic, de pro-
moció turística... establint vincles 
institucionals amb col·laboracions 
amb l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Agencia catalana de Turisme, la 
Cambra de Comerç...

Actuacions en el comerç dina-
mitzant els eixos comercials urbans 
(inversió de 100.000) ocupant lo-
cals buits, donant suport a les en-
titats representatives del sector, als 
Mercats municipals i Fires... Nom-
broses actuacions en l’àmbit de 
l’esport amb la millora de la xarxa 
d’equipaments esportius locals, su-
port econòmic, formació, recerca... 
A més d’altres actuacions con els 
ajuts en suports tècnics (GIA: Ges-
tió Informàtica d’Activitats) o el Pla 
Local d’Habitatge. 

Per la seva part el president, 
Joan Agramunt, es va mostrar molt 
satisfet amb aquestes actuacions 
i elogià la feina dels diputats del 
Partit Popular en la seva etapa de 
govern a la Diputació, “treballant 
amb total objectivitat, en funció 
de les demandes i necessitats dels 
municipis i no interposant mai els 
interessos de Partit als dels veïns 
dels municipis de la comarca”.
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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

De la comissió de Territori i 
Sostenibilitat del Parlament
CiU es compromet a continuar treballant pel 
soterrament de les vies i millorar la qualitat 
del servei d’autobusos

La diputada de CiU Maria 
Senserrich va defensar en la 

comissió de Territori i Sosteni-
bilitat el compromís de la fede-
ració nacionalista de continuar 
treballant pel soterrament de les 
vies de Ferrocarrils de la Genera-
litat entre Igualada i Vilanova del 
Camí; i per continuar millorant la 
qualitat del servei d’autobusos 
que connecten Barcelona amb la 
capital de l’Anoia. Senserrich va 
recordar al PPC que el Govern 
de la Generalitat podria dotar 
de més pressupost i millorar 
infraestructures si l’Estat espa-
nyol pagués els diners que deu 
a la Generalitat i si no patíssim 
un espoli fiscal de 16 mil milions 
d’euros anuals. És per això que 
la diputada ha retret als popu-
lars que “uns fan partidisme i els 
altres busquem solucions i donem 
la cara. Si el Govern espanyol no 
ens espoliés fiscalment podríem 
pagar això i altres coses”. 

Per ajudar a millorar la línia 
d’autobusos, anunciava que CiU 
presentarà una esmena als Pres-
supostos Generals de l’Estat del 
pròxim any per incloure el carril 
bus de la B-23. 

La diputada de CiU també es 
va comprometre a millorar la in-
formació entre els ciutadans i el 
departament de Territori i Soste-
nibilitat per continuar garantint 
el bon servei del transport.

En referència al soterrament 
de les vies del tren entre Igualada 
i Vilanova del Camí, la diputada 
va mostrar la seva preocupació i 
es va comprometre a continuar 
treballant per garantir el seu so-
terrament. D’aquesta manera es 
donaria resposta a les demandes 
dels ciutadans i es milloraria la 
seguretat per l’eliminació del pas 
a nivell. Per aconseguir aquestes 
millores i demandes, Senserrich 
ha reiterat que “si poguéssim dis-
posar dels milions que marxen i 
no tornen tindríem capacitat per 
poder executar aquesta vella de-
manda dels igualadins”.

El PP es lamenta de 
l’oposició de CIU i ERC 
per ampliar el servei 
d’autobusos entre 
Igualada i Barcelona

El diputat del Partit Popular 
Català, Pere Calbó, va lamentar, 
en la passada Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat celebrada al 
Parlament el passat 10 de juliol 
que CIU i ERC impedissin amb els 
seus vots en contra que s’aprovi 
el punt d’una proposta de resolu-
ció del PPC en què es demanava 
al Govern que “en el termini de 
dos mesos, presenti a la comissió 

de Territori i Sostenibilitat una 
proposta d’ampliació del servei 
d’autobusos entre Igualada i 
Barcelona, en funció de les neces-
sitats de desplaçaments existents i 
previsibles”. “Insistirem en aques-
ta proposta fins que els usuaris 
tinguin el servei de qualitat que 
es mereixen”, ha afegit. 

D’altra banda, el Parlament 
aprovà per unanimitat els altres 
tres punts de la proposta de re-
solució del PPC. Tal com ha ex-
plicat Calbó, s’insta el Govern a 
“continuar vetllant per tal que la 
prestació del servei compleixi els 
estàndards de qualitat establerts 
i a garantir que en la prestació 
del servei es compleixin els hora-
ris previstos, es disposi de places 
suficients especialment en hora 
punta, els autobusos estiguin 
en bon estat, i hi hagi les fre-
qüències directes entre Igualada 
i Barcelona que siguin necessà-
ries”. 

Proposta del PPC per 
soterrar les vies entre 
Igualada i Vilanova del 
Camí

El mateix dia, el diputat po-
pular Pere Calbó va celebrat que 
el Parlament aprovés una pro-
posta de resolució del PPC en què 
es demana al Govern que “en el 
termini de dos mesos, presenti a 
la comissió de Territori i Sosteni-
bilitat, el calendari d’execució de 
la integració urbana de la línia 
de Ferrocarrils de la Generalitat 
a Igualada i a Vilanova del Camí 
que ha de comportar el soterra-
ment de les vies i la supressió del 
pas a nivell”. “No volem paraules 
buides, volem un compromís del 
Govern amb aquestes dues ciu-
tats”, ha afegit.

Calbó ha denunciat que “es 
tracta d’un projecte històric que 
ha patit retards injustificats i 
canvis de criteri substancials del 
Govern”, i ha recordat que amb 
aquesta reclamació “es pretén 
que el Govern doni compliment 
a una resolució del Parlament, 
adoptada l’abril del 2012, i que 
encara no s’ha complert”. 

Recollits fins ara 900 quilos d’aliments dins 
la campanya La fam no fa vacances 
IGUALADA

Durant el mes de juny i juliol 
diverses entitats i associacions 

d’Igualada han organitzat activi-
tats solidàries de recollida d’ali-
ments emmarcades en la campa-
nya La fam no fa vacances, una 
iniciativa de la Fundació Banc dels 
Aliments de Barcelona a nivell de 
tot Catalunya. Aquest projecte té 
una continuïtat al llarg de l’any i, 
segons el tinent d’alcalde d’Acció 
Social d’Igualada, el republicà Joan 
Torras, “és fonamental comptar 
amb la col·laboració ciutadana en 
aquestes dates, quan la deman-
da i les necessitats de les famílies 
es mantenen vives però potser la 
població perd una mica la cons-
ciència que cal seguir donant ali-
ments també en època d’estiu”. 

Des del Banc de Queviures 
i l’Ajuntament d’Igualada es vol 
agrair a l’Escola Municipal de Te-
atre La Tarima, l’Escola Municipal 
de Música, el CEIP Dolors Martí, 
l’Equipament Polivalent de l’Ano-
ia, SIAD, Espai d’Arts, l’AMPA del 
CEIP Ramón Castelltort, l’Escola 
Pia, l’Associació de Veïns Passat-
ge de la Tossa, el Grup de Mestres 
de l’Anoia, les Escolàpies, la Co-
ral Migto, la Llar Municipal d’In-
fants La Lluna, el Grup de Joves 
la Galleda de la Kaserna, l’escola 

de música Acord’s, la Perruqueria 
Carol Bruguera, la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, Cosantex i altres 
particulars la seva aportació en 
productes de primera necessitat al 
Banc de Queviures d’Igualada. En 
total, gràcies a la seva acció, s’han 
recollit fins ara al voltant de 900 
quilos d’aliments, destinats tots ells 
al banc local. Les dades definitives 
es donaran a conèixer al mes de 
setembre, un cop estigui totalment 
enllestida la campanya. 

El Banc de Queviures 
incorpora aliments 
especials 

D’altra banda, des del mes de 
març s’ha començat a implementar 
una de les mesures contemplades 
dins el Pacte Social per Igualada. 
Té l’objectiu de cobrir les neces-
sitats bàsiques de tots els usuaris 

del Banc de Queviures d’Igualada 
tenint en compte les intoleràncies 
i al·lèrgies alimentàries, malalties 
cròniques, necessitats específiques, 
a banda d’ampliar els lots infan-
tils amb productes imprescindibles 
com ara llet, bolquers, cereals, frui-
ta i productes d’higiene i incre-
mentar l’aliment fresc que permeti 
una dieta sana i equilibrada. 

Actualment s’atenen amb lots 
específics les persones que patei-
xen diabetis i que són al·lèrgiques 
al gluten. S’ha incrementat el lot 
de nadons amb més bolquers i pro-
ductes d’higiene i el lot infantil 
amb més llet. Per malaltia i/o dis-
minució, s’incrementa qualsevol 
producte que per prescripció mèdi-
ca s’aconselli. Des del mes de maig 
també s’ha incrementat el produc-
te fresc i es reparteixen hambur-
gueses.

Més de 200 persones visiten el Cementiri 
Nou amb projecció de l’última pel·lícula de 
Coixet 
IGUALADA

El passat dilluns, 15 de juliol, al 
voltant de dues-centes perso-

nes van assistir a la visita guiada 
al Cementiri Nou d’Igualada de la 
mà de l’arquitecte municipal Carles 
Crespo, que va realitzar un recor-
regut per aquesta obra mestra de 
l’arquitectura contemporània a 
escala mundial. En la visita es van 
presentar els nous plafons d’inter-
pretació del cementiri com a espai 
arquitectònic, que s’han realitzat 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i que permetran una 
visita autònoma de les persones 
que ho desitgin. Durant la visita 
es van detallar diverses anècdotes 
d’un conjunt d’edificis projectats 
amb el nom de “Zementiri”, obra 
d’Enric Miralles i Carme Pinós, un 
projecte que constava de tres eixos 
en forma de zeta. L’obra va ser 
guardonada amb el premi FAD 
d’arquitectura, un projecte singu-
lar, una de les obres més poètiques 
de l’arquitectura catalana. 

L’espai va constituir un lloc ido-
ni per veure la pel·lícula Ayer no 
termina nunca de la directora ca-
talana Isabel Coixet, en el mateix 
escenari on es va rodar: la capella 
del Cementiri Nou.Va aplegar més 
de 250 persones que no es van vo-
ler perdre la projecció del drama 

intimista que té com a protago-
nistes dos actors, Javier Cámara i 
Candela Peña, únics personatges 
del relat, que afronten una trama 
complicada. 

Juliol de cinema a la 
fresca 

Durant el mes de juliol l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC) i el Pro-
grama de Millora del Barri de Sant 
Agustí han programat conjunta-
ment un cicle de cinema en versió 
original que tindrà lloc en diversos 
espais de la ciutat. La segona de les 
tres pel·lícules en versió original 

serà The king’s speech (El discurs 
del rei), que es podrà veure en la 
seva versió original en anglès sub-
titulada al català, el proper dilluns 
22 de juliol a les 22 h a la plaça 
Catarineu. La darrera de les projec-
cions serà la pel·lícula Les Neiges 
du Kilimandjaro, que es podrà veu-
re també en la seva versió original 
en francès subtitulada al castellà, 
el dilluns 29 de juliol a les 22 h al 
mateix espai. Totes les sessions són 
gratuïtes. 
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El Quartet Gerhard a les Nits Musicals
SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANYA

Dissabte passat va tenir lloc a 
l’església del santuari de Sant 

Magí el segon concert dels tres que 
hi ha programats en el II Cicle de 
les Nits Musicals a la Brufaganya. 

En la presentació del concert es 
va fer un breu referència biogràfi-
ca de Robert Gerhard, el composi-
tor que dóna nom al Quartet. Tot 
i ser nascut a Valls i haver desen-
volupat bona part de la seva acti-
vitat creadora a Catalunya, és poc 
conegut entre nosaltres. En canvi, 
va deixar una petja important a 
Cambridge, on es va exiliar a causa 
de la guerra civil. Amic de Pau Ca-
sals, Felip Pedrell, Enric Granados, 
Isaac Albéniz i Manuel de Falla, 
va col·laborar com a assessor de la 
Generalitat republicana i, en el seu 
forçat exili, mai va oblidar els seus 
orígens i bona part de les seves 
composicions denoten l’enyorança 
del seu país, Catalunya. 

El quartet Gerhard està format 
per quatre joves intèrprets: Lluís 
Castan i Judit Bardolet (violins), 
Miquel Jordà (viola) i Jesús Mira-
lles (violoncel). En només tres anys 
s’han creat un nom i han vist reco-

negut el seu treball amb nombro-
sos premis tant dins com fora de 
Catalunya. 

El concert pròpiament dit va 
constar de dues parts. A la primera 
varen interpretar el Quartet núm 
37 en Do Major opus 50 núm. 2, de 
Franz Joseph Haydn i a la segona el 
Quartet núm 3 en La Major, opus 
41 de Robert Schumann. De la 
qualitat interpretativa en donaren 
testimoni els llargs aplaudiments 
dels assistents, que obligaren els 
intèrprets a fer diverses compa-
reixences. La cloenda, però, va ser 
ben diferent amb una obra impres-

sionista de Ravel de molta dificul-
tat tècnica i un gran cromatisme 
musical que també va fer esclatar 
el públic en aplaudiments. 

A la sortida, als comentaris elo-
giosos del concert s’hi afegí el fet 
de compartir una tassa de xocolata 
amb coca per posar fi a una vet-
llada esplèndida fins prop de la 
mitjanit.

El  tercer i  últim concert 
d’aquest cicle és previst per al 10 
d’agost amb la interpretació de di-
versos duets d’òpera per a baríton 
i baix, acompanyats de piano.

Magne concert de l’oratori El Pessebre, amb 
presència igualadina
MONTSERRAT

La data del 29 de juny, emblemà-
tica per al catalanisme, restarà 

al record de molts pel concert del 
Camp Nou, però també per l’es-
trena de la versió per a orgue i 
cors de l’oratori d’en Pau Casals 
a Montserrat (estrenat el 1960 a 
Acapulco, Mèxic), en al marc del III 
Festival Internacional d’Orgue de 
Montserrat, el primer d’un total de 
cinc concerts.

Cal remarcar que el director 
del conjunt de veus i orgue, Daniel 
Mestre, és fill de la coneguda fa-
mília igualadina de Jordi Mestre i 
Laura Dalmau. En Daniel és un jove 
talent reconegut a tot Europa, for-
mat a Montserrat i a Àustria, i que 
ja ha dirigit orquestres de presti-
gi arreu del món i és Dr. d’òpera 
a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya. Ell es posava al front 
de les veus solistes, formades pel 
tenor David Hernández, el baríton 
Xavier Mendoza, el baix-baríton 
Pau Bordas, la soprano Elena Co-
pons i la mezzo-soprano Gemma 
Coma, acompanyats a l’orgue per 
Mercè Sanchis i set corals catalanes 
de reconeguda solvència.

Cal dir que aquest concert era 
“in memoriam” de l’abat Cassià 
M. Just, músic excels, fill del mes-

tre Just d’Igualada. El pare Cassià 
va ser el promotor i assessor de 
la construcció d’aquest meravellós 
orgue, que malauradament no po-
gué veure acabat. 

La importància de l’oratori El 
Pessebre ha estat cabdal dins l’obra 
de Pau Casals i va ser interpretat 
com a símbol de pau i fraternitat 
a diversos països. Remarquem els 
concerts a San Francisco (1962) i a 
la seu de l’ONU (1963). És difícil de 
definir amb paraules els sentiments 
que ens va amarar el concert, però 
potser tothom coincidí en l’emoti-
vitat i majestuositat de la majoria 
de passatges. Tal vegada, la inter-
venció de l’orgue, junt als cors, re-
alça la “sacralitat” de la peça, i més 
quan és interpretada a la basílica 
major montserratina. La bellíssima 
polifonia de l’oratori, amb el mes-
tre Bach de referent, va ser teixida 
amb virtuosisme i refinament per 
tots els intèrprets. No em crec au-
toritzat, ni crec just, fer distincions 
a un conjunt de músics entregats a 
una peça magistral com aquesta, 
durant més de dues hores.

Seria injust oblidar l’autor del 
llibret, Joan Alavedra, que escri-
gué L’anunciació als pastors, Cap 
a Betlem, La caravana dels Reis, El 
Pessebre i l’Adoració. El text va ser 

justament premiat al seu temps, 
amb un català preciosista, acolorit, 
d’una riquesa literària digna d’un 
gran poeta. 

Tot plegat va ser memorable, ja 
que el missatge de fraternitat i pau 
de l’oratori es feia entenedor per 
a tothom, tal com volia Pau Casals. 
Al final, el públic que emplenava 
la basílica va remerciar dempeus 
l’esforç de tots amb més de deu 
minuts d’aplaudiments. 

Concerts fins a finals 
d’agost

Els concerts són d’entrada gra-
tuïta, però cal entrar a la basílica 
amb antelació per poder seure. El 
programa fins a finals d’agost és el 
següent: 20 de juliol  a les 9 de la 
nit, concert amb el professor Ullrich 
Böhme. 2 d’agost a les 9 de la nit, 
dins del cicle de Trobades d’Ani-
madors de Cant per a la Litúrgia, 
concert de presentació del nou cla-
vicèmbal de Montserrat. 17 d’agost 
a les 9 de la nit concert amb l’orga-
nista Josep Vicent Giner, i l’Orques-
tra Nacional Clàssica d’Andorra 
(ONCA). 30 d’agost també a les 9 
de la nit, dins el Curs d’Organistes 
d’Església de Montserrat, home-
natge a Montserrat Torrent.

Jordi Badia i Sendra 

Insígnia de la Coral de Santa Maria a dues 
noves cantaires
IGUALADA

Dissabte passat dia 13 en el 
transcurs d’una jornada festi-

va, la Coral de Santa Maria d’Igua-
lada, va donar oficialment la ben-
vinguda a dues noves cantaires, 
que des de fa una colla de setma-
nes s’han incorporat  a l’entitat. Es 
tracta de Gemma Serarols Vilella 
i Milagros Sucarrats Puyalto, a les 
quals el president de la Coral, va 
imposar la insígnia de la Coral. 
Lleonard del Rio va pronunciar 
unes paraules d’acolliment, tot 
desitjant que puguin lluir aquest 
emblema molts anys, en compa-
nyia de tots.

D’altra banda el dimecres an-
terior dia 10, la Coral de Santa 
Maria va participar en els cants de 
la missa solemne a sant Cristòfor, 
presidida per Mn. Josep Massa-
na acompanyat pels mossens Jordi 
Castellet i Pere Roig. En qualitat 
de delegat de pastoral del trànsit 
mossèn Pere Roig va pronunciar 
l’homilia. En aquesta ocasió, la Co-
ral va oferir en primera audició el 
cant «Convidats, prenem el pa», 
de Valentí Miserachs i Josep Ruaix. 
La missa va acabar amb el cant 
dels Goigs a sant Cristòfor, de la 
qual és autora, la pròpia directora 
Coni Torrents. Foto: Alfons Ferrer

Millores a l’estació amb una 
nova zona d’aparcament

CALAF 

Aquests dies han començat les 
obres de construcció d’una 

trentena de places d’aparcament 
a la zona de l’estació de tren de 
Calaf. Les tasques les porta a terme 
el Ministeri de Foment i ja esta-
ven previstes quan es va remodelar 
l’estació i es va construir els passos 
elevats i subterranis, però van que-
dar paralitzades per motius pres-
supostaris. En aquests moments 

s’han reprès, aprofitant les obres 
de millora que s’estan fent a l’es-
tació de Manresa, i és previst que 
estiguin enllestides a finals d’agost. 
Amb aquesta actuació es crearan 
una trentena de llocs d’aparcament 
propers al carrer de Cels Xaudaró; 
el pas subterrani per a vianants ja 
existent permetrà travessar la via 
i accedir a l’edifici de l’estació i al 
nucli urbà.

Èxit rotund de les activitats 
esportives d’estiu

VILANOVA DEL CAMÍ

Les sessions d’Aquagym i les clas-
ses a la fresca que organitza el 

Servei d’Esports estan tenint molt 
bona acceptació aquest mes de 
juliol. Són les propostes esportives 
a l’aire lliure que prenen el relleu, 
cada estiu, al programa d’activitats 
dirigides per a adults. 

Rebeca Cristóbal i David Obiols 
són els encarregats d’impartir les 
classes, a la piscina de Can Titó. 
L’oferta esportiva està tenint molt 
bona acollida i participació entre 
les abonades a “Esports Vilanova” 
que poden triar horaris i activitats, 
també en temporada d’estiu.

L’ANC projecta el documental 
‘Avi et trauré d’aquí’
FORNELLS DE LA SELVA

Dijous passat, l’Assemblea Naci-
onal Catalana de Fornells de la 

Selva va projectar el documental 
‘Avi et trauré d’aquí’ a la Sitja de 
Fornells, amb bona afluència de 
públic. El documental es va estrenar 
al programa Sense Ficció de TV3 el 
passat 19 de març amb un rècord 
d’audiència de 541.000 espectadors 
i mostra la lluita dels familiars de 
milers de republicans enterrats al 
Valle de los Caídos per recuperar-ne 
els cossos. També deixa al descobert 
el dispositiu que va posar en marxa 
el règim franquista per omplir de 
víctimes de la Guerra Civil el mauso-
leu, obrint i perforant tombes sense 
demanar permís als familiars. Uns 
fets que molta gent desconeix. A 
hores d’ara les autoritats continuen 
sense mostrar cap interès perquè 
les restes es puguin exhumar i els 
republicans enterrats al Valle de los 
Caídos puguin descansar prop de les 
seves famílies. 

Després de la projecció, hi va 
haver un col·loqui, amb el capelladí 
Joan Pinyol, nét d’un dels enterrats 

al Valle de los Caídos. Pinyol va ex-
plicar la història del seu avi i com 
és la lluita per aconseguir treure’l 
d’allí.  El seu avi, en Joan Colom 
va ser capturat i empresonat per 
l’exèrcit rebel al castell de Lleida, on 
va morir. Poc després va ser enterrat 
a la fossa comuna republicana de 
Lleida. Durant més de 70 anys, la 
família, convençuda que les seves 
restes descansaven allà, havien anat 
a posar-li flors i a vetllar-lo. La ma-
cabra sorpresa de la família va ser 
quan el 2008, en Joan Pinyol va des-
cobrir a través d’un llibre que acom-
panyava la revista Sàpiens, que el 
seu avi havia estat traslladat al Valle 
de los Caídos, enterrat juntament 
amb el seu botxí. 
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IMPLANTS
DENTALS.

Cirurgies guiades 
per ordinador. 

Novetat: 

TRACTAMENTS 
AMB SEDACIÓ 
CONSCIENT.
Perd la por al dentista.

Novetat: 

Centre d’implantologia avançada

Nou bloc del Pla de Desenvolupament 
Comunitari dels barris Montserrat i Les Flors
IGUALADA

El Pla de Desenvolupament 
Comunitari (PDC) dels barris 

Montserrat i Les Flors d’Igualada 
ha creat un nou bloc a la xarxa, 
a l’adreça http://pdcmontserrat-
lesflors.blogspot.com.es. El PDC és 
un procés que té com a finalitat 
transformar la realitat dels bar-
ris, millorant la qualitat de vida de 
les persones que hi viuen i estan 
promoguts per la Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunitària de la 
Generalitat de Catalunya en col-
laboració amb els ajuntaments i 
la ciutadania, i són gestionats per 
la FAVIBC (Federació d’Associaci-
ons de Veïns d’Habitatge Social de 
Catalunya). Actualment, a Iguala-
da, el PDC es desenvolupa als bar-
ris de Montserrat i Les Flors, i agru-
pa les diferents associacions, enti-
tats i serveis de la zona, com són 
com l’AAVV del Barri Montserrat, 
l’AAVV del Barri de les Flors, l’As-
sociació Grup de Dones de les 
Tardes dels Dimecres, l’Associació 
Grup de Dones Nour, el Casal Cívic 
Montserrat, l’escola Gabriel Caste-
llà, la llar d’infants La Ginesta, el 

Centre Obert Montserrat, l’Associ-
ació per la Rehabilitació del Malalt 
Mental de l’Anoia (ARMPA) i Club 
Social Aidar. El nou bloc vol ser un 
canal de promoció de la vida als 
barris Montserrat i Les Flors, on les 
entitats i serveis que hi treballen i 
la gent que hi viu pugui participar 
en el seu desenvolupament. Un 
grup de joves de la zona ha estat 
l’encarregat del disseny, la creació, 
el contingut i el manteniment del 
bloc, gràcies a la coordinació del 
programa Òmnia, el programa de 
Joves i el PDC Montserrat-Les Flors, 
tots ells programes del Departa-

ment de Benestar Social i Família 
de la Generalitat. Al bloc s’hi pot 
trobar un espai d’informació i par-
ticipació dels veïns i les veïnes, de 
les associacions, dels serveis, dels 
comerços i un llarg etcètera, on 
tots ells són els protagonistes, com-
parteixen experiències, opinions i 
aprenentatges a través del respec-
te, del diàleg i de la convivència.

Per estar al dia de les notícies 
i activitats dels barris Montserrat i 
Les Flors, qui ho desitgi pot intro-
duir el seu correu electrònic direc-
tament al bloc.

Els Moixiganguers tanquen un gran primer 
tram de 2013 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Diumenge passat, els Moixigan-
guers d’Igualada van tancar el 

seu millor primer tram de tempo-
rada en la diada de Festa Major al 
nucli antic de Santa Margarida de 
Montbui. Els van acompanyar els 
Xicots de Vilafranca.

Actuar en aquests dies de pre-
vacances comporta baixes notables, 
tot i així els morats es van ano-
tar una bona actuació de castells 
de 7 pisos. 4, 5 i 3d7 que tanquen 
un gran inici de 2013, el millor de 
la història moixiganguera. 

D’aquest primer tram d’any 
en podem destacar: Descarregar 
el 4d8 abans de Festa Major i con-
solidar-lo a casa i fora; arribar a 
Festa Major sense la pressió dels 
últims 2 anys; descarregar la torre 
de 7 (o 2d7) a casa i fora també 
abans de FestaMajor i fer-ho amb 
alineacions diferents (cal tenir en 
compte que és un castell tècnica-
ment molt difícil); fer 17 castells 
iguals o superiors al 5d7, estrenant 
molta gent a tots els pisos i a posi-

cions claus a pinya; primeres pro-
ves serioses de folres a assaig; des-
carregar 3 castells de 8, tants com 
tot l’any passat (3 descarregats i 
1 carregat el 2012); descarregar 2 
2d7 (tants com l’any passat); des-
carregar 3 7d7 (l’any passat cap al 
1r tram), 8 5d7 (7 el 2012), 1 3d7xs 
(4 l’any passat); 2 castells de 7 i mig 

menys (18 vs 20), però 5 castells de 
dificultat 8 vs 0 l’any passat.

En negatiu: 2 llenyes (3d7xs, 
7d7) vs 1 l’any passat (4d8) i 5 id en 
castells vs els 3 de l’any passat.

Són dades per somiar en un se-
gon tram de temporada en què 
tothom està convidat a viure’l...

Curs d’introducció a la 
morfologia geomètrica del 
CRIP 
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

El Centre de Restauració i Inter-
pretació Paleontològic dels 

Hostalets de Pierola (CRIP) conti-
nua avançant i acull el 4t curs d’es-
pecialització paleontològica. 

Així, dilluns va començar el 
curs “Introduction to Geometric 
Morphometric”, que permetrà als 
participants aprofundir en l’anà-
lisi de les formes naturals sobre la 
base de coordenades històriques 
i, a més, establirà els fonaments 
per posar en pràctica la recerca a 
partir d’aquest tipus de dades. Hi 
assistiran uns 20 alumnes provi-
nents d’arreu del món. La durada 
d’aquest curs, organitzat per l’em-
presa Transmitting Science, serà 
de 4 jornades i els alumnes s’allot-
jaran a l’alberg de Can Roviralta, 
que forma part del projecte CRIP. 

D’altra banda, el CRIP ja té 
programats un conjunt d’activitats 
familiars, formatives i d’especia-
lització per a la resta de l’any que 

es poden consultar al web www.
crip.cat. 

El CRIP és el projecte que po-
sa en valor la importància del pa-
trimoni paleontològic del nostre 
territori i que difon els seus contin-
guts entre estudiosos, especialistes 
i públic en general. El centre ja ha 
posat en marxa l’espai de formació 
i l’alberg de visitants. El pròxim pas 
serà el projecte museogràfic per 
a l’espai dedicat a la difusió dels 
valors del patrimoni paleontològic 
i un alberg que acollirà els usuaris 
i visitants. 

El projecte, dirigit per l’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pierola, és 
una oportunitat per al municipi i la 
comarca de l’Anoia, ja que propo-
sa un nou model de desenvolupa-
ment del territori basat en la recer-
ca, el coneixement i la innovació. El 
projecte ha d’esdevenir un factor 
en el territori per a la generació 
de beneficis en l’àmbit econòmic, 
cultural, educatiu i social.

Es reclama la circulació de 
vehicles lents per la C-15
COMARCA

Unió de Pagesos reclama un any 
més a Territori i Sostenibilitat 

que permeti la circulació de trac-
tors i vehicles lents per la carretera 
C-15 durant els períodes de collita 
del cereal i de la verema, i concre-
tament que accepti que puguin 
circular pel tram que va entre Sant 
Quintí de Mediona i Igualada, ja 
que el Departament argumenta 
que aquests vehicles ja tenen la C-
244, l’antiga carretera de l’Anoia, 
com a alternativa. 

Les poblacions per on travessa 
la carretera alternativa a la C-15 
són Sant Quintí de Mediona, Ca-
pellades, la Pobla de Claramunt i 
Vilanova del Camí. Els productors 
de les poblacions del sud de l’Ano-
ia també estan afectats perquè 
hauran d’augmentar el temps de 
trajecte pel fet d’haver de circu-
lar pel tram més llarg i passar per 
aquestes poblacions per portar la 
collita al punt de venda.

Tot i que Territori ha anun-
ciat que permetrà la circulació 
de tractors i vehicles lents en-
tre Puigdàlber i Sant Quintí de 
Mediona, el sindicat considera ne-
cessari que s’obrin tots els trams 
al pas d’aquests vehicles perquè 
no es vegi desafavorida l’activitat 
econòmica de la pagesia, tenint en 

compte que la collita del cereal i 
la verema s’han de fer en períodes 
curts de temps, el que representa 
moltes hores a la carretera, així 
com dificultats per dur a terme la 
feina agrícola i augment de temps 
i costos, inclòs el gasoil. A més, 
circular per les carreteres antigues 
comporta més perillositat a causa 
dels revolts, mala visibilitat i el fet 
que són més estretes.

Per a Unió de Pagesos resul-
ta inadmissible que any rere any 
l’administració posi dificultats a 
l’hora de resoldre les demandes de 
la pagesia per tal d’aconseguir els 
permisos perquè puguin circular 
tractors i vehicles lents en l’època 
de la collita del cereal i la verema. 
En aquest sentit, el sindicat estudia 
dur a terme alguna acció per de-
nunciar aquesta situació.

Unió de Pagesos també denun-
cia el mal disseny de les carreteres 
i el menysteniment de l’activitat 
agrària, ja que a l’hora de pensar 
noves vies no es té en compte el 
treball del camp i les seves necessi-
tats de transport en aquesta època. 
El sindicat ha demanat en diverses 
reunions amb els responsables del 
Departament al llarg d’aquest any 
que es permetés circular tractors i 
vehicles lents i encara no ha rebut 
cap resposta per escrit.

Nova direcció a la Coral La 
Pregona

VILANOVA DEL CAMÍ 

El passat diumenge 30 de juny, la 
coral “La pregona”, es va pre-

sentar al Casal de la Gent Gran de 
Vilanova, sota la nova direcció de 
Montserrat Diaz, en la qual es va 
oferir unes variables actuacions, que 
van ser de l’agrat dels assistents.

Des de l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Vilanova del Camí, 
es vol enviar un missatge d’opti-
misme a la coral, pels ànims de su-
peració que han passat tots i totes 
i encapçalada per la seva presiden-
ta Lídia Tomàs. 
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Accions del Departament de Promoció 
Econòmica
VILANOVA DEL CAMÍ

Cursos de nivell elevat d’an-
glès i català

Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí ha 
programat dos cursos que s’inicia-
ran el proper mes d’octubre: un de 
nivell C1 d’anglès i l’altre de nivell 
C2 de català. Els cursos tenen la 
finalitat de millorar el currículum i 
les possibilitats d’ocupació. La mi-
llora de competències en matèria 
d’idiomes facilita en molts casos 
la inserció o la promoció laboral, 
per això l’Ajuntament de Vilanova 
aposta per la realització de cursos 
de nivell elevat. Les inscripcions es 
faran durant el mes de setembre. 

Ambdós cursos tenen places li-
mitades, per tant es farà prova de 
nivell per tal de fer la selecció de 
l’alumnat. Per accedir al curs de 

català, s’haurà d’estar en possessió 
del certificat de nivell C o equiva-
lent. 

Els preus per participar en 
aquesta formació són de 50 euros 
el trimestre en el cas de l’anglès 
(45 euros per a les persones inscri-
tes a l’atur) i de 15 euros el trimes-
tre per al curs de català (10 euros si 
s’acredita estar inscrit a l’atur).

Propostes de formació per em-
prenedors i empresaris

Des del mateix departament 
estan organitzant per a l’últim 
trimestre de l’any alguns cursos 
cofinançats per la Diputació de 
Barcelona, encarats a la creació i 
consolidació d’empreses. L’oferta 
formativa ja té calendari i consta-
rà de quatre cursos: “Cooperativa: 
empresa productiva i democràti-
ca”, que es farà el 23 i 25 de se-

tembre; “Negociació bancària per 
a la PIME”, programat pels dies 14 
i 21 d’octubre; “10 claus per ven-
dre + al segle XXI”, que es farà el 
18, 21 i 25 de novembre, i “Vendes 
per a no comercials”, previst pels 
dies 10 i 12 de desembre.

Aquests cursos són gratuïts i es 
faran en horari de matí. Hi poden 
participar tant persones emprene-
dores, amb inquietuds per muntar 
el seu propi negoci, com empresà-
ries ja consolidades.

Per més informació i inscrip-
cions us podeu adreçar a: Promo-
ció Econòmica, al carrer President 
Companys, 1 2a. Planta, trucar al 
telèfon 938054411 (ext.5) o enviar 
un correu electrònic a l’adreça pe-
conomica@vilanovadelcami.cat.

Els VILAKids s’acomiaden 
fins al proper curs
VILANOVA DEL CAMÍ

Endinsa’t ha agraït la dedicació 
del grup d’infants representants 

de les aules de 5è i 6è de les esco-
les vilanovines i, sobretot, la il·lusió 
i el compromís que han abocat per 
tirar endavant el naixement dels 
VILAkids un nou projecte infantil a 
Vilanova del Camí.

El naixement dels VILAkids, el 
Consell d’Infants de Vilanova del 
Camí, ha estat marcat per troba-
des quinzenals al Centre Cívic del 

Barri La Pau. Allà han decidit el 
seu nom, el seu logotip i el seu 
eslògan. A més, ja tenen les pri-
meres propostes pel municipi i una 
pinzellada de la tasca a realitzar el 
proper curs. Després d’un període 
de vacances, el dissabte 21 de se-
tembre es retrobaran.

L’entitat i la dinamitzadora Sil-
via Alcaraz, feliciten aquests in-
fants i els animen a seguir enda-
vant, “fent força per aconseguir 
una Vilanova de tots i totes”.

Nova empresa de cosmètica 
natural
CALONGE DE SEGARRA

Al municipi de Calonge de 
Segarra s’ha creat una nova 

empresa, Lilà cosmètics, S.L. Es trac-
ta d’un modern laboratori impul-
sat pels farmacèutics Andreu Rau-
rich i Dolors Bonamusa, els quals es 
dediquen a desenvolupar, fabricar 
i comercialitzar cosmètics naturals 
certificats. Ofereixen productes de 
cosmètica natural certificada per 
Ecocert, amb elevat contingut eco-
lògic, sense conservants ni alcohol, 
de proximitat, i a bon preu, ja que 
no hi ha intermediaris. Els produc-
tes es comercialitzen amb la marca 
Lilà i en la seva composició predo-
minen matèries primes vegetals 

orgàniques, com els olis d’oliva, 
argà, rosa mosqueta i gira-sol, la 
civada, l’aigua de raïm, la mantega 
de karité i l’àloe vera. Lilà inclou 
productes per cara, cos i cabell. Per 
a més informació, en podeu visiteu 
el web.

PxC demana canviar l’estelada per una 
senyera
IGUALADA

El portaveu municipal de Plata-
forma per Catalunya i secretari 

general de la formació identitària, 
Robert Hernando, ha mostrat la 
seva disconformitat amb l’actitud 
de l’alcalde Marc Castells perme-
tent que es col·loqui una estela-
da a una rotonda de la ciutat, just 
davant de l’Hospital Comarcal, i  ha 

demanat encaridament a l’alcalde 
que ““canviï immediatament l’este-
lada per una senyera catalana, que 
representa a tots els igualadins; des 
del govern municipal no pot enco-
ratjar i promocionar una bandera 
sectària que no representa tota la 
ciutat i ofèn bona part d’ella”.

D’altra banda, Robert Hernan-
do ha lamentat que “l’alcalde que 

hauria de ser de tots, l’hagin votat 
o no, siguin independentistes o no, 
governi d’una manera tan sectària 
i discriminatòria tan sols per a una 
part de la ciutat i que visqui to-
talment d’esquena al poble sense 
trepitjar carrers, sense passar pels 
barris”.

Alumnes d’Atrezzo als exàmens de la Royal 
Academy of Dance
IGUALADA

El dia 15 de maig, algunes alum-
nes de dansa clàssica de l’escola 

Atrezzo dansa i arts escèniques es 
van examinar dels exàmens ofici-
als de la Royal Academy of Dance 
(RAD). 

La RAD és un dels sistemes d’es-
tudi de la dansa clàssica homologat 
arreu del món. Va ser fundada el 
1920 al Regne Unit i cada any es re-
alitzen exàmens de diversos nivells, 
a càrrec d’examinadors desplaçats 
per aquest motiu d’arreu del món. 
Els estudiants de dansa poden així 
superar els diversos nivells i arribar 
al de 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 surten aquest mes de juliol. 

Acte de graduació de l’EEI
IGUALADA

El passat divendres dia 5 de juli-
ol es va celebrar l’acte d’entre-

ga d’orles dels primers graduats 
en Enginyeria Química de l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada. Aquests 
estudis substitueixen l’antiga engi-
nyeria tècnica en química industri-
al, un cop els estudis s’han adap-
tat a l’espai europeu d’educació 
superior. 

A l’acte hi va assistir Jordi Se-
gura, tinent d’Alcalde d’Hisenda i 
Interior, Anna Bacardit, directora 
de l’EEI i Joan Jorge, vicepresident 
CETI (Consorci Escola Tècnica Igua-
lada). 

Durant l’acte es van lliurar les 
notes dels treballs de fi de grau 
presentats aquest curs, i les orles 
de la promoció 2009-2013. Cal des-
tacar que aquest any es celebra-
va el 40 aniversari de la primera 
promoció d’enginyers tècnics de 
l’Escola d’Enginyeria d’Igualada, 

1970-1973, i es va aprofitar l’ocasió 
per convidar-los i fer entrega d’una 
orla commemorativa.

En Joan Mateu, químic, engi-
nyer i professor de l’Escola d’En-
ginyeria des de l’any 1970 va ser 
l’encarregat de la lliçó acadèmica 
d’enguany.

Durant el transcurs de l’acte, 
Judit i Isaac Robles, van acompa-
nyar amb música, algun dels mo-
ments de la cerimònia que va fi-
nalitzar amb el cant conjunt de 
l’himne universitari, Guadeamus 
igitur.

Usuaris del Centre de Dia, de 
visita a l’Esplai de la Gent 
Gran

CALAF

Dins de les activitats que el pro-
jecte de voluntariat està por-

tant a terme, els avis i àvies del 
Centre de Dia Casa Joan Gimferrer 
de Calaf van poder visitar la Casa 
Bertran. 

Els responsables de l’Esplai i els 
voluntaris havien planificat amb 
molta dedicació tot el matí, perquè 
els visitants s’ho passessin bé i s’hi 
sentissin ben còmodes. Instal·lats 
a la sala gran, els avis i àvies van 
poder veure tres vídeos: una pas-

sejada virtual per Calaf, imatges de 
la mostra de manualitats i l’enre-
gistrament de l’obra de teatre que 
es va representar en la Diada del 
Soci. A continuació hi va haver una 
exhibició de danses tradicionals i 
balls en línia, a càrrec del grup de 
ball de l’Esplai. Encara hi va haver 
temps per a cantar cançons i escol-
tar algunes peces de violí a càrrec 
de Conxita Solà, abans de gaudir 
de l’aperitiu que va posar fi a la 
visita. 

El nou espai de joc educatiu 
“La peixera” pren forma
VILANOVA DEL CAMÍ

Endinsa’t continua fent valoració 
aquests dies dels projectes que 

ha endegat aquest curs. Al llarg 
del tercer trimestre s’ha estrenat 
un nou espai de joc educatiu al 
Centre Cívic del Barri de la Pau de 
Vilanova del Camí. Està ambientat 
en el fons del mar i les seves parets 
simbolitzen els racons marins on 
habiten els peixos, pops i altres 
animals.

L’espai està dividit en diver-

ses zones de joc i actualment està 
en funcionament la zona de joc 
simbòlic amb un mercat i un banc 
d’eines. De mica en mica, segons 
expliquen des de l’entitat, es pre-
tén engegar les altres zones: la de 
contes, la de jocs de taula... 

Els primers infants que han 
pogut gaudir d’aquest espai han 
estat tots aquells que han partici-
pat en els projectes d’Endinsa’t i la 
valoració ha estat molt favorable.
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Els socis rebutgen els comptes presentats 
per liquidar la Cooperativa
CALAF

En l’assemblea celebrada dijous 
passat, en la que va haver-hi 

l’assistència més alta de socis dels 
últims anys, la majoria d’aquests de 
la Cooperativa de Calaf va rebutjar 
la proposta d’aprovar el balanç i 
els comptes de resultats de l’exerci-
ci 2012, presentada pel liquidador 
nomenat pel Jutge Mercantil que 
tramita el Concurs voluntari.

El resultat de la votació va ser 
21 vots a favor de l’aprovació de la 
proposta presentada pel liquidador 
i defensada pel President i asses-
sors de la junta de la cooperativa, i 
26 en contra.

Abans de l’ajustada votació hi 
hagué un animat debat, en el que 
els assistents varen manifestar la 
seva preocupació per la poca in-
formació facilitada fins el moment 
als cooperativistes, la poca trans-
parència i la voluntat de tirar en-
davant sempre que sigui possible, 
però aconseguint aclarir abans la 
situació de l’entitat “Agricultors 
de Calaf i Comarca SCCLl”. Els socis 
que van fer ús de la paraula, van 
aconseguir, per moments, posar en 
dubte algunes de les manifestaci-

ons fetes pels darrers rectors de la 
Cooperativa.

Es va criticar el fet de convocar 
la Junta, de tanta rellevància, just 
al mig de la campanya de sega, i 
la negativa de facilitar informació 
atès que no es va donar la docu-
mentació a alguns cooperativistes 
que ho havien demanat. Una situ-
ació, certament trista, va ser quan 
des de la taula es va dir que a un 
cooperativista sí que se li havia 
lliurat la informació, mitjançant 
mail, però resulta que --tal com ell 
mateix va dir-- no té cap compte 
de correu on poder rebre la infor-
mació.

On hi hagué pràctica unanimi-
tat va ser a l’hora d’aprovar l’exer-
cici d’accions de responsabilitat en-
vers el que va ser President de la 
Cooperativa abans de l’última jun-
ta, en Josep Puigpelat. Tot i així, la 
majoria dels assistents van sortir de 
la sala, sense saber si l’acció seria 
penal o civil.

El grup de cooperativistes que 
va fer pública la seva preocupació 
davant la Convocatòria d’aquesta 
assemblea, expressa la seva satis-
facció per l’alta participació, a la 

vegada que fa una crida a conti-
nuar treballant per aconseguir els 
objectius que els va moure a fer el 
primer pas, màxima transparència 
de tot el que envolta la Coopera-
tiva, màxima participació i exercir 
les accions no només contra el Sr. 
Puigpelat sinó contra aquelles per-
sones que, si es demostrés, hagin 
col·laborat al deteriorament de la 
situació de la Cooperativa, si arri-
bés el cas.

Finalment, constaten que els 
neguits i les temences expressa-
des a priori, van veure’s ratificades 
en el decurs de l’assemblea, on la-
menten la poca consideració que 
en algun moment, fruit dels nervis 
o la desinformació, van mantenir 
alguns de la taula respecte els as-
sistents.

Demanen que, les Institucions, 
fins ara alienes, espectadores si-
lencioses de tot el que envolta la 
Cooperativa, comencin a actuar, 
d’acord amb el que preveu l’actual 
marc jurídic a fi i efecte de salva-
guardar una entitat que és patri-
moni de generacions de famílies 
calafines i de la rodalia.

Al SIDH s’atenen 146 casos 
en mig any
IGUALADA

El Consell Comarcal de l’Anoia 
i l’Ajuntament d’Igualada han 

estat els pioners a posar en mar-
xa, des del novembre passat, el 
Servei d’Intermediació pels Deu-
tes d’Habitatge (SIDH) promogut 
per la Diputació de Barcelona. En 
poc més de mig any, fins al maig, 
aquest servei de mediació davant 
bancs i caixes ha atès 146 casos en 
el conjunt de la comarca.

El servei, que és gratuït, va en-
trar en funcionament, a mode de 
prova pilot, a final de 2012 per 
oferir de forma totalment gratuï-
ta assessorament i seguretat jurí-
dica a les persones i famílies que 
tenen la necessitat de renegociar 
les condicions de la seva hipoteca. 
Està coordinat amb la Diputació de 
Barcelona i també la Generalitat 
de Catalunya.

Des de la posada en funcio-
nament del SIDH, l’Ajuntament 
d’Igualada --que presta servei als 
usuaris de la capital-- ha atès 36 
persones. Per la seva banda, el 
Consell Comarcal --on s’adrecen els 
afectats de tota la resta de munici-
pis de la comarca-- ha canalitzat un 
total de 110 consultes: concreta-
ment 30 els dos darrers mesos del 
2012, i 80 els primers cinc mesos 
d’aquest 2013. Tant el Consell com 
l’Ajuntament recopilen la docu-
mentació i faciliten les gestions als 
afectats per aquest tipus de deu-
tes, per posteriorment derivar-los a 
l’advocada de la Diputació ubicada 
a l’Ajuntament d’Igualada. 

El vicepresident tercer del 
Consell Comarcal i responsable de 

Serveis Territorials, Santi Broch, 
destaca la importància de dispo-
sar “d’aquesta eina gratuïta per 
a totes les persones i famílies que 
no saben on recórrer per buscar 
ajut a la seva problemàtica o que 
no poden fer-hi front” i destaca els 
bons resultats obtinguts en aquests 
primers mesos en funcionament 
del SIDH.

Les persones d’Igualada inte-
ressades en utilitzar el SIDH han 
de sol·licitar cita prèvia a l’Oficina 
Local d’Habitatge d’Igualada, tel. 
93 804 54 02, els dilluns i dimecres, 
de 9 a 13 h. 

Conveni d’adhesió 
Ajuntament - Memorial 
Democràtic

PUJALT

El passat dia 9 de juliol en el 
marc d’una reunió celebrada 

a la seu del Memorial Democràtic 
a Barcelona es va signar aquest 
conveni d’adhesió entre l’alcalde 
de Pujalt, Antoni de Solà, i el direc-
tor del Memorial Democràtic, Jordi 
Palou-Loverdos.

El conveni posa sobre el paper 
la col·laboració que, des de sem-
pre, han mantingut ambdues ins-
titucions públiques: treballar per 
la recuperació i la preservació del 
patrimoni memorial al municipi 
de Pujalt. També preveu incloure 
el Memorial de l’Exèrcit Popular 
en la Xarxa d’Espais de Memòria 
Democràtica com a sistema d’uni-
tat d’acció i de gestió patrimoni-
al de la memòria democràtica de 
Catalunya col·laborant amb els ens 
adherits en la posada en valor dels 

espais, la coordinació de la gestió 
cultural, patrimonial i comunica-
tiva dels diferents espais que la 
conformen.

El Memorial Democràtic, des 
de la seva posada en funciona-
ment per part de la Generalitat de 
Catalunya, ha col·laborat, junta-
ment amb altres administracions, 
amb diferents concessions d’ajuts 
i subvencions, fent possible les di-
verses fases de recuperació patri-
monial, senyalització, divulgació 
i creació del que actualment és el 
Memorial de l’Exèrcit Popular de 
Pujalt (www.exercitpopular.org), 
un espai visitable únic arreu de 
l’Estat i de referència sobre l’or-
ganització de l’Exèrcit Popular de 
la República durant la Guerra Civil 
Espanyola.

La UEA dóna resposta als principals 
problemes de les empreses de la comarca
IGUALADA

Davant el principal obstacle que 
afecta les empreses, la recerca 

de finançament, la UEA va orga-
nitzar una taula de rodona que 
va comptar amb la intervenció de 
diversos especialistes amb l’objec-
tiu de donar a conèixer les línies 
de finançament que les empreses 
tenen al seu abast.

L’acte va comptar amb les in-
tervencions de Javier González La-
peira, representant de l’ICO, qui va 
presentar les línies que ofereix l’en-
titat pel que fa al finançament en 
inversions nacionals i internacionals; 
Antoni Vallès, director comercial de 
l’Institut Català de finances, va ex-
posar els productes de finançament 
que aquest posa a disposició del tei-
xit empresarial català, Sergi Mora 
d’Acci1ó va donar algunes pautes 
del que cal tenir en compte a l’hora 
de cercar un inversor privat i, final-
ment, Miquel Carrió, expert en la 
recerca de finançament d’External 
Financial Management, va fer un 
repàs a les diverses fonts de finança-
ment privat.

Un cop acabada la sessió es van 
realitzar entrevistes personalitza-

des entre els ponents i els assis-
tents que cercaven finançament 
per als seus projectes per tal de 
resoldre els seus dubtes.

Aquest acte va ser el tret de 
sortida del nou servei d’assesso-
rament financer que la UEA posa 
a l’abast de les empreses amb la 
col·laboració de diversos assessors 
financers, que juntament amb el 
servei d’ assessorament d’impa-
gats, que es va posar en marxa fa 
mig any, dóna resposta a les prin-
cipals inquietuds dels empresaris 
anoiencs que veuen en el finança-
ment i la morositat els principals 

obstacles que afecten les seves em-
preses.

Recordem que la UEA, des de 
fa ja un any, forma part de la xarxa 
de promotors de l’Institut Cata-
là de Finances amb l’objectiu de 
difondre els productes d’aquesta 
entitat entre les empreses de la 
comarca, i a la vegada assessorar i 
acompanyar l’empresa en el procés 
de sol·licitud de finançament. Du-
rant l’acte, Antoni Vallès, de l’ICF, 
va informar d’un nou producte fi-
nancer adreçat a “Emprenedors, 
Autònoms i Comerços”; es tracta 
de préstecs en què el Departament 
d’Empresa i Ocupació assumirà el 
70% del risc, amb l’objectiu d’afa-
vorir l’accés al finançament ban-
cari dels beneficiaris de la línia, 
prèvia resolució favorable de la 
Direcció General d’Economia Social 
i Cooperatives i Treball Autònom 
o la Direcció General de Comerç 
mitjançant el Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya. La 
línia està comercialitzada per Banc 
Sabadell i CaixaBank, i per a la se-
va tramitació cal accedir al portal 
www.icf.cat.

Un any de “Pregunta a la Biblioteca” 
IGUALADA

A quina universitat catalana puc 
estudiar Belles Arts? Estic fent 

un estudi sobre la cultura xinesa 
i voldria bibliografia de referèn-
cia. Com puc ser donant d’òrgans? 
Aquestes i altres preguntes es 
poden adreçar al lloc web “Pre-
gunta a la Biblioteca”, un servei 
d’informació en línia de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona que es tro-
ba en funcionament des de fa un 
any just. 

La relació de consultes que 
s’atenen són, d’una banda, les d’in-
formació general sobre les biblio-
teques i els seus serveis, i de l’altra, 
les relacionades amb la informació, 
la formació, el lleure i l’oci. Però 

els punts forts d’aquest servei són 
les respostes a necessitats concre-
tes d’informació i recerca, com la 
localització de documents, la in-
formació sobre bases de dades o 
els recursos web sobre qualsevol 
tema. 

Abans de formular pregun-
tes, es recomana consultar la se-
lecció de recursos d’informació 
en línia perquè, després de mirar 
els consells pràctics i els exemples 
de preguntes, es possible que l’usu-
ari ja trobi la resposta a la seva 
consulta. Si no és així, pot omplir el 
formulari per enviar la consulta a 
un professional bibliotecari perquè 
li faciliti la informació que buscava.

Els bibliotecaris d’un equip for-
mat per 12 biblioteques de la Xar-

xa de Biblioteques Municipals de 
la província de Barcelona, entre les 
quals hi ha la d’Igualada, atenen 
aquest servei. Les consultes són res-
postes en un termini de 72 hores, 
exceptuant els caps de setmana i 
festius.

Totes les persones majors de 14 
anys poden fer ús d’aquest servei 
gratuït i durant el primer any de 
funcionament les biblioteques han 
respost més de 900 consultes que 
els usuaris els han formulat per 
mitjà de la web: http://biblioteca-
virtual.diba.cat/pregunta-a-la-bi-
blioteca. 

IMC. Biblioteca Central 
d’Igualada
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Festa de fi de curs a la Rosella
IGUALADA

El passat 29 de juny l’EBM de la 
Rosella va celebrar la tradici-

onal festa de fi de curs, que cada 
any organitza l’AMPA amb la par-
ticipació de les famílies i tot l’equip 
educatiu de la llar per tal de fer la 
cloenda del curs escolar i acomia-
dar els infants de P2 que el proper 
curs aniran a l’escola ordinària.

Enguany la llar ha celebrat el 
5è aniversari i ha volgut homenat-
jar tots els membres que n’han for-
mat part durant aquests primers 
cinc anys d’història. A la celebració 
hi van assistir més de 200 persones, 
que van gaudir de les activitats 
proposades i van omplir el pati de 
la llar. Un dels primers actes va ser 
la “graduació” dels nens i nenes 
que aquest curs finalitzen la seva 
etapa a La Rosella, agraint a les 
mestres la seva professionalitat i 
dedicació diària.

Durant la tarda, els nens i ne-
nes, germans, pares, avis i altres 
familiars van gaudir d’una estona 
de diversió amb els inflables i al-
tres jocs adaptats a totes les edats 
i la visita d’un personatge molt 
estimat pels més petits (i no tan 
petits), en Mickey Mouse, que va 
animar la festa tot ballant amb els 
infants. Després de sopar, l’equip 

d’educadores va fer la projecció 
d’uns vídeos que havien preparat 
recordant els moments viscuts pels 
infants a la llar.

L’AMPA i l’escola agraeixen la 
col·laboració de tots els qui van fer 
possible que petits i grans gaudís-
sim d’una vetllada divertida i molt 
emotiva. Moltes gràcies!

Graduació a l’escola bressol

EL BRUC

Divendres dia 12 juliol els nens 
i les nenes de P-2 de l’escola 

bressol municipal La cadireta van 
celebrar la seva graduació. Durant 

la festa es van lliurar les orles i els 
birrets davant la mirada emocio-
nada de totes les famílies. Seguida-
ment es va gaudir d’un espectacle, 
inflables i un bon berenar.

15a Promoció d’educadors 
infantils de l’Acadèmia

IGUALADA

Un any més els alumnes de 2n 
de CFGS han fet la seva gra-

duació per tal de celebrar la fi dels 
seus estudis i el pas per l’Acadèmia 
Igualada.

El divendres 21 de juny va ser 
un dia molt especial i molt esperat. 
A 2/4 de 9 del vespre entraven per 
la porta tot un seguici de 50 alum-
nes acompanyats d’una cançó molt 

pròpia pel moment, el gaudeamus 
igitur. Tots ells arreglats i vestits de 
gala per a una ocasió irrepetible, 
la seva graduació.

Va ser un acte molt especial, 
on van estar acompanyats del di-
rector de l’escola Antoni Jorba i de 
la regidora de l’Ajuntament Anna 
Bacardit com a padrina de la 15a 
promoció d’Educadors Infantils. 

L’alumnat del Pla de les 
Moreres rep els diplomes i 
premis de fi de curs

VILANOVA DEL CAMÍ

L’alumnat de l’Institut Pla de les 
Moreres de Vilanova del Camí 

acomiadà el curs 2012-2013 amb 
la tradicional cloenda i lliurament 
d’orles, diplomes i reconeixe-
ments. 

La festa de cloenda es va viure, 
a Can Papasseit, entre la solemnitat 
d’una cerimònia, amb lliurament 
de premis inclosa, i la celebració 
d’una festa alegre i emotiva. 

Un any més, l’institut va lliurar 
els Premis Excel·lència als alumnes 
més destacats de cada curs que han 
estat els següents: Daniel Doncel 
Espejo, Raúl de la Torre Bautista, 
Mario Gasco Duran, Irene Lozano 
Holgado, Alba Domínguez Lucena, 
i  Daniel Marchena Delgado.

També es van lliurar dues Ma-
trícules d’Honor a 2n de Batxille-
rat: a Mònica Gutiérrez Olmo, a 
Daniel Marchena Delgado. 

Natàlia Duarte guanya el 
Premi Empresa

En nom de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, l’alcalde Joan 
Vich va lliurar el Premi Empresa a 
Natàlia Duarte, alumna de 2n de 
Batxillerat. El premi s’emmarca en 
el projecte “Píndoles d’emprene-
doria a l’Institut”, organitzat per 
l’ajuntament vilanoví des de Pro-
moció Econòmica i cofinançat per 
la Fundació Espanyola per a la Ci-
ència i la Tecnologia del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat del 
Govern espanyol.

Alumnes de Monalco a Itàlia amb el projecte 
Comenius
IGUALADA

Durant la setmana del 16 al 21 
de juny, alguns professors i 

alumnes de 3r d’ESO del Col·legi 
Monalco van anar de viatge a Itàlia 
(Aulla) dins del projecte Comenius 
“Growing in Nature Organic Far-
ming” en el qual hi participen 
Turquia, Itàlia, Polònia i Catalunya.

A part d’intercanviar experi-
ències i treballs realitzats sobre el 
projecte, s’han dut a terme recep-
cions oficials amb diferents càrrecs 
de la zona i els alumnes han tingut 
l’oportunitat de visitar diverses zo-
nes de la Toscana com Pisa, Florèn-
cia, Carrara, el Golf de la Spezia, 
etc.

Ara ja es preparen per a la visi-
ta de tots aquests països a Iguala-
da, a finals d’octubre.

ELS PETITS ANUNCIS

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

* PER TANCAMENT VENEM: Un piano de fusta (150 euros), dos 
aires condicionats Carrier (800 euros cada un), màquina reg-
istradora (150 euros), moble de recepció (150 euros), copes, 
plats, coberteria... PREUS D’OFERTA. Telèfon 629 57 94 10.

* ES VEN PER TRASLLAT: Habitació de matrimoni, prestatgeria, 
taula de menjador + cadires, sofà, electrodomèstics, etc. Infor-
mació als tels. 618 28 38 74 - 629 07 78 70.

* ES LLOGA PLAÇA DE PÀRQUING a Igualada, al costat de 
la Biblioteca (plaça de Cal Font). Preu: 50 euros/mes. Telèfon 
626 10 14 70.

* 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 
inquilins. Compost per planta baixa, tres pisos d’alçada, més 
traster i terrat. Preu: 240.000 euros. Telèfons 93 803 31 30 - 659 
012 094.

* PERSONA RESPONSABLE s’ofereix per a CUIDAR GENT 
GRAN o MALALTS a les nits, a l’Hospital o a casa. Telèfon 667 
671 535.

* RENTEM NÒRDICS, EDREDONS, MANTES... Rentem amb 
aigua i individualment. Estem al c/ França, 14 (costat Buff), al 
Polígon Les Comes d’Igualada. Bugaderia Soler. Telèfon 696 
07 06 08.

* TRABAJA como auxiliar de geriatría, técnico sociosanitario 
y auxiliar de fi sioterapia. Prepárate la cualifi cación profesional 
con prácticas 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 deman-
da de professionals. Et preparem amb pràctiques en importants 
centres d’estètica. Places limitades. Tel. 977 27 32 57.

* ES VEN UNA COL·LECCIÓ DE 113 PEL·LÍCULES de vídeo. 
Preu: 50 euros. Telèfon 938033130 - 659012094.

* ES VEN COTXE Peugeot 207 / 5 portes amb molts extres. 
Preu interessant. Informació:  tel. 618 28 38 74.

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

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

* AULA 42 - reforç escolar de primària, ESO, batxillerat i uni-
versitat. 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.

* GRAN OFERTA DE SAL!!! Tipus Pastilla Berisal de Navarra 
- Tipus Saldosa Navarra. També Tipus Ametlla de Torremar i 
Tipus Regina Ametlla 99% rica en sodi. 6’40 euros/sac de 25 
kg, IVA inclòs. Transport gratuït. En el preu s’inclou la compro-
vació 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 man-
teniment? Truqui’ns i consulti les nostres ofertes per a comu-
nitats, empreses i particulars. Reparem i conservem tot tipus i 
qualsevol marca d’ascensors i muntacàrregues. Sol·liciti pres-
supost i estalviï fi ns a un 50% del que paga actualment. Em-
presa amb delegacions a tot Catalunya. Tel. 630076279.
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Les nits musicals d’Anòlia, 
fins a finals de mes
IGUALADA

Ha arrencat amb força el calen-
dari de les nits musicals a Igua-

lada de la mà del festival Anòlia, 
que en els seus 25 anys, porta fins a 
finals de mes, moltes cares conegu-
des del panorama musical català.

Els Obrint Pas, encetaven el 
programa dissabte a la nit dins 
l’European Balloon Festival, junta-
ment amb Kòdul que van actuar 
davant dels milers d’espectadors 
del NightGlow. Tot i el parèntesi 
per pluja, la música va sonar fins 
ben entrada la mitjanit.

Seguint el programa, el Festi-
val Anòlia portava ahir dimecres 
la mítica Vella Dixieland, que va 
actuar a la Plaça de la Creu, mateix 
escenari on avui dijous hi serà el 
cantautor Toti Soler, un dels repre-
sentants de la nova cançó que, en 
solitari, farà un repàs a una carrera 
de més de 40 anys d’èxits. Demà 
divendres seran els The night dogs 
i els Mamafunko, dues formaci-
ons de repertori blues-funk. Tots 
aquests concerts començaran a les 
11 de la nit i són d’entrada gra-
tuïta.

Dissabte l’Anòlia arrenca més 
d’hora, així a les 10 de la nit i des 
del Pg. Verdaguer cantonada Sant 
Magí, començaran a sonar els Mi-
ratjazz, banda itinerant que porta-
rà la seva música fins la plaça de la 

Creu on a les 11 hi actuaran els Cu-
carachas enojadas i Los Stompers; 
la primera d’aquestes formacions 
musicals presenta un repertori de 
bandes sonores de films de Taran-
tino, i els cinc integrants de Los 
Stompers ofereixen música irlan-
desa.

U-Tòpics, Els Catarres i 
Gerard Quintana, la nit 
del 25

Un dels plats fort de l’Anòlia 
arriba dijous vinent dia 25, amb el 
primer concert de la gira de Gerard 
Quintana. La gira portarà el títol de 
“Només és Rock and Roll” i servirà 
per presentar en directe les noves 
cançons de Gerard Quintana, tot 
fent un repàs dels seus 27 anys de 

trajectòria musical, des de Sopa de 
Cabra fins a l’actualitat. +Quintana 
actuarà un cop acabin els U-Tòpics 
i Els Catarres que començaran a les 
11 de la nit. Aquest serà el primer 
dels tres concerts que es farà als 
jardins de La Sala i seran de pa-
gament. El preu de l’entrada del 
concert del dia 25 és de cinc euros. 
Els altres dos concerts que tanquen 
el festival Anòlia es faran el diven-
dres 26 amb Blaumut i Miqui Puig 
& The Mamzelles (preu d’entrada 
5 euros) i l’endemà dissabte dia 27, 
cloenda amb Bremen i Manel (preu 
d’entrada 19-22 euros).

Hi ha l’opció de comprar un 
abonament pel tres dies de con-
cert, a un preu de 24 euros.

Xerrada sobre l’Etiòpia més 
desconeguda: el desert del 
Danakil
IGUALADA

Pocs llocs hi ha a la terra tan 
inhòspits i durs, però d’una 

bellesa tan aclaparadora, com el 
desert del Danakil. Per això l’ano-
menen “l’infern dins del paradís”. 

Per conèixer millor aquest in-
dret, Jaume Rubio, Josep i Francesc 
Baliu oferiran una xerrada demà 
divendres dia 19, a 2/4 de 9 del 
vespre, al Centre Cívic de Fàtima.

En aquesta presentació desco-
brireu el Dallol, un espectacular 
i acolorit llac d’origen volcànic, 

i l’Erta’Ale, que és un dels pocs 
volcans actius accessibles del món 
amb una caldera de lava en ebulli-
ció permanent.

Trobada de treball: 
Les arts gràfiques i el disseny
IGUALADA

L’associació disseny=igualada 
organitza per demà divendres, 

una jornada de treball dins del 
context de la relació del disseny 
i les arts gràfiques a Igualada i 
comarca.

Es tracta d’una trobada de dis-
senyadors i impressors per parlar 
del futur d’aquests sectors i la pos-
sibilitat de treballar conjuntament 
un posicionament que permeti vi-
sualitzar Igualada i l’Anoia com 
una zona especialitzada en aquests 
serveis.

La trobada començarà a les 
12.00 del migdia al Kubb de Se-
soliveres i hi estan convidades a 
participar-hi totes les empreses 
d’arts gràfiques i auxiliars, així com 
els estudis de disseny gràfic de la 

zona. Té un cost de 25 euros, amb 
el dinar inclós. Cal fer la reserva a: 
dissenyigualada@gmail.com

Del resultat de la trobada se 
n’espera que en puguin sortir pro-
postes de treball conjunt així pos-
sibles estratègies de comunicació 
d’aquests serveis.

Ets del 63? Apunta’t a la 
festa
CAPELLADES

Tot i que encara falten molts 
dies pel 6 d’octubre, s’està fent 

una crida a totes aquelles persones 
nascudes l’any 1963, que tinguin 
ganes de celebrar els seus primers 
50 anys en una jornada festiva 
que començarà amb xocolatada, 
seguit de visita a l’Abric Romaní 
per acabar amb un dinar a la Lliga 
de Capellades.

El preu pel dinar és de 35 euros 

per persona i la data límit de paga-
ment és l’11 de setembre.

El pagament es farà a l’oficina 
de Catalunya Caixa de Capellades, 
indicant nom i cognoms i al comp-
te de 50 Anys.

Per a més informació: Bar del 
Nord, forn Angelillo, Betes i fils o 
Bodega Torres de Capellades.

La festa compta amb el suport 
de l’Ajuntament de la vila.

Nou espai lúdic i de salut per 
a la gent gran
CALAF

El Parc Ramon Sala i Coy de Calaf 
acollirà, des de la setmana 

vinent, una nova instal·lació des-
tinada a la gent gran del munici-
pi. Es tracta d’un complet circuit 
esportiu, amb elements que per-
metran als avis i àvies fer diversos 
exercicis. La ubicació del nou espai 
lúdic ha tingut en compte la proxi-
mitat amb equipaments municipals 
destinats a les persones grans: els 
pisos de protecció oficial, el Centre 
de Dia Casa Joan Gimferrer i l’Es-
plai de la Gent Gran - Casa Bertran, 
a més del centre d’atenció primà-
ria. La intenció és portar a terme 
de manera periòdica sessions de 
dinamització esportiva per donar 
a conèixer el funcionament del 
circuit. Sobretot, però, el que es 
vol és que els avis i àvies de Calaf 
se’l facin “seu”: que agafin l’hàbit 
de practicar-hi exercici, contribuint 
així a l’envelliment actiu.

La posada en marxa de la no-
va instal·lació es farà el proper di-
mecres 24 de juliol, a les 10.30 h, 
i comptarà amb la presència del 
diputat d’Infraestructures, Urbanis-
me i Habitatge de la Diputació de 
Barcelona, Marc Castells. Ha estat 
la Diputació qui ha finançat el pro-
jecte, a través d’una subvenció sol-
licitada per l’Ajuntament de Calaf.

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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Let’s Dance i remullada 
nocturna a la piscina
VILANOVA DEL CAMÍ

El proper dijous la piscina de Cant 
Titó acull una nova sessió de 

Let’s Dance i remullada nocturna. 
L’activitat consisteix en fer una clas-
se de Let’s Dance d’uns 45 minuts 
de durada i en acabar tothom qui 
vulgui es pot banyar a la piscina. 

La classe començarà aproxima-
dament a les 10 de la nit, i sobre 
les 11 serà el moment del bany. Cal 
portar roba esportiva per fer l’acti-
vitat de ball i també el banyador, 
tothom qui vulgui acabar fent la 
remullada. 

Vesprada marinera
CALAF

Dins l’agenda d’activitats del 
Casal de Calaf, destacar per 

aquest cap de setmana la vesprada 
marinera prevista per demà diven-
dres.

El programa inclou el sopar, 
a partir de les 9 del vespre, una 
sardinada popular (o botifarrada), 

amb pa amb tomàquet, postres, 
aigua, vi i gasosa per un preu de 
deu euros.

S’arrodonirà la vetllada que es 
farà a l’aire lliure, amb la canta-
da d’havaneres i cançó marinera 
a càrrec de la formació L’Espingari 
que començaran a sonar a partir 
de les 11 de la nit.

Festa Major a El Saió i el Coll 
del Guix
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Els nuclis rurals d’El Saió i Coll del 
Guix preparen la festa major 

pel 26, 27 i 28 de juliol.
D’entre el seguit d’actes del 

programa, destacar el sopar de dis-
sabte, únic acte pel qual cal con-
firmar prèviament la reserva fins 
màxim el dijous dia 25 al vespre, a 

l’email saio.colldelguix@gmail.com. 
El sopar té un preu de 4 euros i in-
clou entrepà, beguda i cafè.

La resta d’actes d’aquesta recu-
perada festa major dels petits nu-
clis montbuiencs, el Saió i Coll del 
Guix, els detallarem en la nostra 
propera edició.

Activitats per als infants al 
carrer de la Sort
CALAF 

La tarda d’aquest dissabte, 20 de 
juliol, els nens i nenes de Calaf 

tenen una cita al carrer de la Sort, 
per participar en les activitats que 
han preparat els seus veïns amb 
molta il·lusió. Així, des de les 17.30 

h tots els infants que ho vulguin 
podran saltar i passar-s’ho d’allò 
més bé amb un inflable, i després 
recuperar forces amb una xocola-
tada. La festa l’organitzen els veïns 
del carrer de la Sort amb la col-
laboració de l’Ajuntament.

EAD - Serveis gratuïts i 
confidencials
COMARCA

L’Equip d’atenció a la dona 
–EAD-- de Dones amb Empenta, 

ofereix un servei d’assessorament 
telefònic, gratuït i completament 
confidencial, on orienten sobre 
qualsevol tema que pugui preocu-

par el col·lectiu femení, a través del 
seu equip especialitzat en atenció 
psicològica, assessorament jurídic o 
acompanyament socioeducatiu.

El telèfon d’aquests serveis 
gratuïts i confidencial és el  63 63 
65 63 1.

Millores de via pública al polígon industrial 
de Les Comes
IGUALADA

Durant els mesos de juliol i 
agost, l’Ajuntament d’Igualada 

està executant el Pla de Manteni-
ment i Millora del Polígon Industri-
al de Les Comes previst per aquest 
any 2013. Aquest pla contempla el 
reforç d’embornals en punts crítics 
i l’adequació de voravies malme-
ses amb un pressupost de 50.000 
euros, subvencionats íntegrament 
per la Diputació de Barcelona dins 
del programa Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015.

Pel que fa a les voravies, s’està 
actuant en 70 punts: més de 30 al 
carrer Alemanya, 16 al carrer de la 
Gran Bretanya, i la resta als carrers 
de França, Dinamarca, Irlanda i els 
Països Catalans. En total, i amb un 
cost de 40.000 euros, s’estan reno-
vant 470 m2 de voravies que, en 
molts casos, presentaven mancan-
ces importants pel pas del temps, 
l’acció de les arrels dels arbres o 
l’estacionament de vehicles, entre 
altres factors. Aquesta actuació té 
un cost de 40.000 euros.

Paral·lelament, s’està actu-
ant també en el desdoblament 
d’embornals als punts més crítics 
dels carrers de França i la Gran 
Bretanya, dues vies que acostumen 
a patir problemes quan es produei-

xen aiguats importants. Aquestes 
accions, que persegueixen minimit-
zar-ne els efectes, tenen un cost de 
10.000 euros.

A més, els serveis municipals 
duen terme aquest estiu el des-
brossat intensiu del 100% del polí-
gon industrial, eliminant les herbes 
i plantes que havien crescut en les 
seves voreres i espai públic, així 
com la neteja de tots els seus em-
bornals.

Segons explica Jordi Pont, 
aquest pla que afecta la zona in-
dustrial de Les Comes “és un dels 
plans específics que des de l’Ajun-

tament estem desenvolupant per 
millorar diferents àrees i equipa-
ments de la ciutat on es feia evi-
dent la manca de manteniment 
els darrers anys”. Els últims mesos, 
el consistori està concentrant dife-
rents accions de millora en instal-
lacions com ara la piscina del Molí 
Nou, el complex esportiu de Les 
Comes o el mercat municipal de La 
Masuca, i estudia actualment no-
ves accions a la via pública, respo-
nent a les peticions concentrades 
en barris com ara Set Camins, Les 
Flors o Sesoliveres, entre altres.

Els esports i la música enceten la Festa Major
JORBA

Tot i que el gruix d’actes de la 
Festa Major de Jorba arriba-

ran el darrer cap de setmana de 
juliol, aquest diumenge dia 21 ja 
es donarà el tret de sortida a la 
programació amb una tirada de 
bitlles per equips que organitzen 
els Jorbencs Embitllats. Serà a 2/4 
de 10 del matí al camp de futbol 
i per poder-hi participar cal fer 
la inscripció mitja hora abans, 
al preu de 5 euros (inclou ins-
cripció i entrepà) per als adults i 

gratuïta per als infants (2 euros 
l’entrepà). 

L’agenda seguirà el dijous dia 
25 amb més esports. Així, al pati 
de l’escola hi haurà el Bàsquet 3x3, 
que començarà a 2/4 de 6 de la 
tarda per al grup de petits i a 2/4 
de 7 per als grans. Cal inscriure’s 
al bar de la piscina, com a màxim 
dimecres, i el preu és de 2 euros 
per persona. Organitza: Grup de 
Joves de Jorba.

A les 9 del vespre, a la piscina 
municipal es farà el IV Campionat 

de Pòquer, que organitza el bar 
de la Piscina. Cal fer la inscripció, a 
partir de dilluns fins al dimecres, al 
preu de 10 euros. 

A les 10 de la nit, la plaça de 
Cal Bordis acollirà la 2a Nit Gin-
Jazz, que organitza la Unió Joven-
tut Jorbenca. 

I de 12 a 1 de la nit, a la piscina 
municipal, remullada a la fresca.

En la propera edició de L’Enllaç 
informarem de la resta de la pro-
gramació de Festa Major.

Fotografia amb segell 
anoienc a Menorca
Oriol Solà i Prat participa 

aquests dies en una exposició 
fotogràfica col·lectiva a Ciutadella 
de Menorca (Illes Balears), com a 
finalista d’un concurs que orga-
nitza Líthica. L’objectiu d’aquesta 
entitat que gestiona les pedreres 
de s’Hostal és donar a conèixer un 
espai que s’ha recuperat després 

d’eliminar els residus i deixalles 
acumulades quan van deixar d’ex-
plotar-se comercialment les pedre-
res.

La mostra es pot visitar a l’Espai 
d’art Xec Coll (al Centre Municipal 
d’Art de Ciutadella de Menorca) a 
partir del dia 22 de juliol i fins al 7 
d’agost.

El barri de Santa Olga celebra la seva Festa 
Major
ÒDENA

Aquest cap de setmana els veïns 
i veïnes del bari de Santa Olga 

d’Òdena estaran de festa. Un any 
més l’associació de veïns, junta-
ment amb el suport de l’ajunta-
ment, organitza un cap de setma-
na d’actes i activitats per compartir 
bons moments.

Una gran traca inaugurarà de-
mà divendres la festa, que con-

tinuarà amb un espectacle per a 
petits i grans a càrrec de “Pallassos 
Danndy Clows”. 

El dissabte a les 23 h es realit-
zarà el gran Ball de Festa amb el 
grup Choffers.

Diumenge, a les 12’30 h, el car-
rer Migdia quedarà ple d’escuma 
de colors i aigua amb la Festa de 
l’escuma. A la tarda, a les 18 h, 
xocolatada. I tal com es va comen-

çar, amb una tronada finalitzarà la 
Festa.

L’associació de veïns conviden 
tothom a participar en tot el que 
han preparat amb il·lusió, per fer 
de la festa major del barri uns dies 
magnífics per relacionar-nos i pas-
sar-ho bé.

Inscripcions a la Via Catalana 
cap a la Independència 
Un any després de la massiva 

manifestació de l’Onze de 
Setembre del 2012, és el moment 
de la Via Catalana cap a la Inde-
pendència: una cadena humana 
que recorrerà el país mostrant la 
unitat i voluntat dels catalans d’es-
devenir un Estat independent. 

La Via Catalana recorre el li-
toral del Principat i discorre entre 
La Jonquera i Alcanar. Un traçat 
(http://via.assemblea.cat/via-catala-
na.html) que ha estat escollit sota 
diferents criteris:

- És la columna vertebral dels 
Països Catalans seguint l’antiga Via 
Augusta. Així la gent del País Va-

lencià i la Catalunya Nord, tot i ser 
dia laborable, podran continuar 
el recorregut pel seu territori. Les 
Illes Balears podran realitzar actes 
en paral·lel de manera simultània.

- Les vies emprades són de fàcil 
accés per a la majoria de la pobla-
ció i presenta un recorregut bà-
sicament pla i lineal, assequible 
per a les persones amb mobilitat 
reduïda.

A la web de la Via Catalana 
https://via.assemblea.cat/inscrip-
cions.html trobareu el formulari 
d’inscripcions per a fer-les a títol 
individual, però a la comarca les 
diverses Assemblees Territorials de 

l’ANC organitzen de manera co-
ordinada la inscripció col·lectiva 
i la contractació d’autobusos per 
a desplaçar-s’hi. Els trams que es 
tenen assignats a les territorials 
de la comarca són a l’Alt Penedès, 
entre Sta. Margarida i els Monjos i 
Vilafranca. 

Si esteu interessats a anar junts 
amb MontbuiXindependència ins-
criviu-vos a: http://montbuixinde-
pendencia.wordpress.com/la-via-
catalana/

Les inscripcions col·lectives es 
tancaran el dia 23 de juliol.

Exposició de Xavier Mula a la 
Fonda del Saumell
VALLBONA

La Fonda del Saumell (c/ Major 
, 116) acull aquests dies l’expo-

sició “Veus”, que hi presenta l’il-
lustrador Xavier Mula.

Combinant tècniques manuals 
com l’estampació i digitals, Mula 
pretén transmetre l’energia de di-
versos estats d’ànim. Les infinites 

possibilitats que ofereixen les tex-
tures i el cromatisme ajuden a que 
la imatge es converteixi en una 
“veu” que arriba directament a 
l’espectador/a. “Veus” és, doncs, el 
magnífic exemple de com, mitjan-
çant la il·lustració, podem fer pos-
sible un diàleg absent de paraules.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E00200027005B00540061006D006100F1006F0020006400650020006100720063006800690076006F0020006D00E1007300200070006500710075006500F1006F005D0027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000640065002000410064006F0062006500200061006400650063007500610064006F007300200070006100720061002000760069007300750061006C0069007A00610063006900F3006E00200065006E002000700061006E00740061006C006C0061002C00200063006F007200720065006F00200065006C006500630074007200F3006E00690063006F0020006500200049006E007400650072006E00650074002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName <FEFF005B005200650073006F006C00750063006900F3006E002000620061006A0061005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


