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Agenda d’actes de 
Pasqua a la comarca

Pàg. 10

Dimecres vinent, 
Sant Jordi

Pàg. 13,  14 i15

A Piera, Fira i Festes 
del Sant Crist

Pàg. 21 i 22

Òdena a punt per la 
Festa Major!

Pàg. 23

Ple extraordinari, a 
Vilanova, per a l’elec-
ció del nou alcalde

Pàg. 23

La Mostra arriba a la 
25a edició

Pàg. 20

La gran illa de vianants del centre ciutat, 
a punt

Les obres del nucli antic de la ciutat d’Igualada han arribat a la seva recta final, i s’espera que avui dijous 
la zona de vianants del centre ciutat ja es pugui obrir. Amb aquesta reforma l’Ajuntament ha apostat 

per convertir l’antic recinte emmurallat en una gran illa de preferència per a les persones i adequada per al 
desenvolupament de l’activitat comercial. Després dels últims detalls, al maig es permetrà el pas als vehicles 
autoritzats.   Pàg. 5

Propera edició de L’ENLLAÇ: dimecres 30 d’abril

Josep Montaner traspassa 
la direcció La Llàntia a Josep 
Bernadí

Després de vint anys al capdavant de la direcció de la Coral La Llàntia, 
Josep Montaner ha traspassat ”la batuta” de la coral a Josep Bernadí 

i Casanellas.
Aquests dos igualadins han mantingut una llarga i estreta relació 

amb aquesta històrica entitat de la ciutat que al 2016, celebrarà el 140è 
aniversari de la seva fundació.   Pàg. 9

250 participants a la Festa de 
la Bicicleta

Santa Margarida de Montbui va celebrar la 19a edició de la Festa de la 
Bicicleta, aplegant fins a 250 participants de totes les edats que van 

recórrer els carrers del nucli urbà i nucli antic. Amb el lliurament de pre-
mis i regals es va tancar aquesta gran festa familiar sobre rodes.   Pàg.

La desfilada de moda, tot un 
espectacle de creativitat

Un miler d’assistents van fer gran la Desfilada 2014 que es feia a Vila-
nova del Camí, amb la que es promocionava l’activitat econòmica del 

municipi. Aquesta 19a edició va ser tot un espectacle de creativitat, amb 
una posada en escena molt àgil i dinàmica per tal de mostrar al públic els 
diferents tipus de negocis i empreses locals.   Pàg. 5

Masquefa estrena el nou 
Centre d’Assistència Primària

Després d’una multitudinària jornada de portes obertes feta aquest 
diumenge, a Masquefa ja ha entrat en funcionament el nou Centre 

d’Assistència Primària, un equipament gran i funcional amb nous serveis i 
millors espais per als usuaris.

El mateix dia es va donar per inaugurada la nova zona de lleure que 
llinda amb l’equipament sanitari. Pàg. 9
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EL TEMPS A LA COMARCA
Albert Borràs i Gonzàlez

D’INTERÈS

FARMÀCIES DE TORN
Avui dijous, dia 17 d’abril: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 18: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Del Pilar, c/ Comarca - 
Mestre Montaner (22-9 h).
Dia 19: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 20: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 21: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i La Creu, Pl. de la Creu, 7 
(22-9 h).
Dia 22: MR Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 23: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 24: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 25: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 26: Secanell, Òdena, 84.
Dia 27: Miserachs, Rbla. Nova, 1 
Dia 28: Bausili, Born, 23.
Dia 29: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 30: Del Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.



JO SÓC LA LLEGENDA.
Un conte sobre Sant Jordi i el drac. 

Escrit per Empar Moliner i Ferran Torrent, amb il·lustracions d’Albert Arrayás. 
Aconsegueix el teu exemplar abans del 26 d’abril a les nostres o cines o, si el vols enviar dedicat 

i acompanyat d’una rosa d’origami, descarrega-te’l a bancsabadell.com/santjordi.  
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ANUNCI
De l’Ajuntament de Vilanova del Camí referent a una licitació

Per resolució de l’alcaldia de data 3 d’abril de 2014, es va acor-
dar el Plec de Condicions jurídiques, tècniques, i econòmic 
administratives particulars, per a l’adjudicació del contracte 
administratiu per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació 
d’un quiosc de titularitat municipal destinat a l’activitat de bar, 
ubicat a la Plaça Picasso de Vilanova del Camí, els quals s’expo-
sen al públic pel termini de trenta dies, als efectes d’al·legacions 
i/o reclamacions.

Simultàniament s’acordà procedir a l’obertura del procediment 
d’adjudicació de l’esmentat contracte, d’acord amb el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

La documentació relativa a la licitació es pot consultar en el per-
fil del contractant de l’Ajuntament de Vilanova del Camí (www.
vilanovadelcami.net), o a les dependències municipals en horari 
d’oficinal.

Vilanova del Camí, 4 d’abril de 2014

L’Alcalde
Joan Vich i Adzet

Premi per al projecte Taüll1123 
de creació igualadina
IGUALADA

La 18a edició del congrés anu-
al “Museums and the Web” ha 

premiat com a millor iniciativa 
multimèdia el projecte Taüll1123, 
de recuperació virtual de les pin-
tures romàniques de l’església 
de Sant Climent de Taüll, que ha 
estat realitzat per l’estudi igualadí 
Burzon*Comenge, junt amb l’es-
tudi Playmodes. El projecte forma 
part del programa Romànic Obert, 
impulsat pel Departament de Cul-
tura i l’Obra Social “la Caixa”, i ha 
permès incrementar en un 40% els 
visitants a l’església. 

L’edició d’enguany de “Mu-
seums and the Web” s’ha celebrat 
a Baltimore amb presència de 700 
directius i especialistes en museus, 
comunicació i tecnologies de més 

de 200 museus i entitats de patri-
moni de 20 països de tot el món. 

220.000 euros per a la urbanització del 
carrer Major

VILANOVA DEL CAMÍ

L’alcalde Joan Vich es va reunir 
a finals de març amb el Dipu-

tat de Cooperació Local, Joaquim 
Ferrer, per acabar de perfilar les 
ajudes que, en el marc de la Xarxa 
de Governs Locals, la Diputació de 
Barcelona invertirà al municipi en 
el quadrienni 2012-2015, que seran 
866.000 euros. A la reunió també 
eren presents el Diputat delegat 
d’infraestructures i alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, i Jordi Baron, 
portaveu de CiU a la comarca i 
regidor vilanoví. 

Durant la reunió, el diputat 
Ferrer va confirmar una de les ac-

tuacions que quedaven pendents, 
com és l’obra d’urbanització del 
carrer Major. La Diputació hi desti-
narà 200.000 euros que se sumaran 
a una altra partida de 20.000 euros 
que l’ens provincial ja havia apro-
vat, durant la Mesa de Concerta-
ció, per a l’exercici 2013.

La Xarxa de Governs 
Locals invertirà prop de 
900.000 euros 

Els acords de la Mesa de Con-
certació del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015 contemplen al-
tres accions importants per al mu-
nicipi que garanteixen, per exem-

ple, la prestació adequada del ser-
vei públic a les llars d’infants. La 
Diputació de Barcelona va atorgar 
un ajut econòmic a l’ajuntament 
vilanoví de 135.000 euros, a raó 
de 45.000 euros per al 2013,2014 
i 2015. 

Una altra de les ajudes de la 
Diputació per al període 2012-2015 
és la remodelació del CAP per a fu-
tur Centre de Dia i Casal de la Gent 
Gran, dotat amb 350.000 euros.

La urbanització de la Ronda 
Sud, entre Almirall Cervera i Isa-
bel La Catòlica, és una altra de les 
obres concertades amb la Xarxa 
de Governs Locals, en la qual hi 
destinarà 148.000 euros, i que es 
preveu estigui enllestida d’aquí a 
tres mesos; les obres van a càrrec 
de l’empresa Excavacions Duocas-
tella, SL.

En total, la Diputació de Bar-
celona, a través del Pla de la Xarxa 
de Governs Locals, invertirà a Vila-
nova de Camí 866.000 euros.

Èxit d’Intesis Software a 
Light & Building 2014

L’empresa Intesis Software, 
amb seu a Igualada i fabricant 

líder de solucions per a domò-
tica i immòtica, va presentar les 
seves novetats a l’última edició de 
Light & Building, la fira internaci-
onal per excel·lència en el sector 

de Home Automation i Building 
Automation, celebrada a Frankfurt 
(Alemanya) a finals de març. 

Segons el seu director comerci-
al, Josep Cerón, la tercera partici-
pació consecutiva d’Intesis a Light 
& Building ha estat tot un èxit, 
superant de llarg les previsions i 
destacant el creixent interès dels 
integradors de sistemes i propieta-
ris d’edificis per les solucions inno-
vadores que presenta Intesis edició 
rere edició.

Intesis va participar amb un es-
tand propi al pavelló 9, presentant 
la gamma completa de solucions 
que dissenya, fabrica i comercia-
litza sota tres marques comercials: 
IntesisBox®, IntesisHome® i Hou-
seinHand®. 

SÍLVIA PIQUÉ i BORRÀS
ADVOCADA 

TEL: 93 803 49 36

FISCAL i TRIBUTARI

Campanya Renda 2013

C/ Castellfollit n. 1-3 
IGUALADA

silviapique@icab.cat

250 participants a la 19a Festa de la Bicicleta
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Diumenge passat va tenir lloc 
la 19a Festa de la Bicicleta de 

Montbui. Una matinal primaveral 
va saludar als ciclistes, de totes les 
edats, que es van anar concentrant 
a MontMercat, lloc de trobada per 
fer les inscripcions. Els participants 
van poder realitzar la tradicional 
passejada lúdica pels carrers del 
Nucli Urbà de Montbui. Enguany 
van ser 250 els participants. Cal 
destacar que una part dels ciclistes 
van completar la passejada anant 
fins el Nucli Antic.

Un cop finalitzada la pedalada 
popular es va fer el lliurament de 
premis. El premi als participants 
més joves va ser per a Justine Pe-
ter i per a Martina Lumbreras. El 
guardó al participant més gran va 
correspondre a Gustau Ferran. La 

participant amb la millor disfressa 
va ser la jove Shaiel del Pino. El 
guardó a la bicicleta més antiga va 
ser per a Vinyet Palomas. El premi 
a l’entitat amb més participació el 
va guanyar l’AMPA García Lorca, 
seguit de l’AMPA Antoni Gaudí. 

L’acte va cloure amb un sorteig 
de diferents bicicletes. El Tinent 

d’Alcalde d’Educació i Esports Jo-
sep Palacios va ser l’encarregat de 
lliurar els guardons. 

L’organització de l’acte va anar 
a càrrec de l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Montbui, amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i Magatzems Faro.

XVIII Trobada gegantera
PIERA

El passat dissabte 12 d’abril els 
Eixerits Geganters de la Vila de 

Piera van celebrar la XVIII Troba-
da de Gegants. A la cercavila hi 
van participar el Grup de Taba-
lers de Sant Jaume Sesoliveres, els 
Gegants de Sant Guim de Freixe-
net, els Gegants de Tuïr (Catalunya 
Nord), els Gegants Delta Prat del 
Prat de Llobregat, els Gegants de 
Cornellà de Llobregat i els Gegants 
de Sant Cugat Sesgarrigues. També 
hi van participar els Eixerits Tim-
balers de la Vila de Piera, que van 
acompanyar a en Jaume i na Eli-
senda. A la plaça del Peix es va 
fer un ball conjunt i finalment es 
va celebrar un sopar de germa-

nor. El passat 2 de febrer van par-
ticipar en les festes de Sant Nicasi 
a Sant Jaume Sesoliveres, i el 9 de 
març van formar part de la cercavi-
la organitzada pels Gegants Delta 
Prat.

La propera sortida dels Eixerits 
Geganters de la Vila de Piera és 
el 24 de maig a Igualada, on par-
ticiparan en el 15è Aniversari de 
la Coordinadora de Gegants de 
l’Anoia. 

La UEA i Iguana Comunicacions 
signen un acord 
IGUALADA

L’acord de col·laboració signat 
entre Víctor Quintana d’Iguana 

Comunicacions i Blai Paco presi-
dent de la Unió Empresarial de 
l’Anoia, permet a tots els associats 
a la UEA i a tots els agremiats als 
diferents gremis professionals del 
territori gaudir d’importants avan-

tatges en el servei d’Internet amb 
ample de banda de gran capacitat. 
Es tracta d’un descompte especial 
als socis de la UEA i a tots els mem-
bres dels gremis en les noves altes 
de serveis de radioenllaç professio-
nals: Internet Pro1 (6Mbps, 8Mbps 
i 10 Mbps) i Internet Pro3 (6Mbps, 
8Mbps i 10 Mbps).

Aquest descompte es materi-
alitza en: 120 euros de descomp-
te en l’alta de servei i un 40% de 
descompte en l’import de la quota 
mensual durant 2 anys.
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Recta final de les obres que convertiran el 
nucli antic en una gran illa per a vianants

Montse Ortiz renuncia al 
càrrec per motius de salut

LA POBLA DE CLARAMUNT

La regidora Montse Ortiz, de 
l’equip de govern de Conver-

gència i Unió a l’Ajuntament de 
la Pobla, va renunciar al càrrec per 
motius de salut. La renúncia es va 
donar a conèixer en el Ple extraor-
dinari del dijous 10 d’abril.

L’alcalde, Santi Broch, va agrair 
a la regidora els anys dedicats a 
l’Ajuntament i la tasca que ha re-
alitzat en les àrees que ha ocupat.

En el parlament de comiat, 
Montse Ortiz va dir que dels anys 
dedicats a treballar pel poble s’en-
duia “un sac ple d’aprenentatges, 
coneixements, records, alegries, dis-
gustos i emocions. Han estat moltes 

les experiències viscudes que han 
superat, amb escreix, el que ni tan 
sols m’imaginava que podria apren-
dre des què l’actual alcalde i el re-
gidor d’Educació, Antoni Aloy, em 
van venir a buscar per participar en 
un projecte de municipi en el qual 
creien que podria aportar el meu 
granet de sorra”.

Montse Ortiz era regidora des 
de 2007 i fins al 2011 va ocupar 
la regidoria d’Infància i Joventut. 
En aquest mandat s’encarregava 
de les àrees de Sanitat i Medi Am-
bient. 

En substitució de Montse Ortiz 
entrarà a formar part de l’equip de 
govern de CiU Carme Vallès.

IGUALADA

L’Ajuntament finalitza aquesta 
setmana la fase principal de les 

obres del nucli antic de la ciutat. 
La zona quedarà oberta als via-
nants i totalment tancada al trànsit 
de vehicles avui mateix, 17 d’abril. 
No serà fins a la primera setma-
na de maig, amb els treballs del 
tot enllestits, que es permetrà el 
pas de vehicles, però només per 
als veïns, vehicles autoritzats o per 
a operacions de càrrega i descàr-
rega. L’accés de vehicles de motor 
tindrà una velocitat limitada i un 
temps màxim de permanència a la 
zona controlat per càmeres a l’en-
trada i a la sortida.

Des del passat mes de gener 
s’han dut a terme els treballs ne-
cessaris per a convertir l’antic re-
cinte emmurallat en una gran illa 
de preferència per a les persones 
i ha calgut, entre d’altres, arran-
jar voreres, millorar la il·luminació 
de l’espai públic, reasfaltar, retirar 
pilones, solucionar problemes de 
clavegueram o solventar les acu-
mulacions d’aigües pluvials en de-
terminats punts. Les dues accions 
de més dimensió, però, han estat 

les obres de reurbanització de les 
places del Pilar i Sant Miquel, on 
ja no hi ha cap plaça d’aparca-
ment de vehicles, s’han afegit nous 
elements d’arbrat, jocs infantils i 
mobiliari urbà i, com explica Jordi 
Pont, regidor d’Urbanisme i Mobi-
litat, “hem creat un ambient agra-
dable per a les persones i òptim 
per a l’activitat de comerços, bars 
i restaurants”. També s’ha comple-
tat l’anella de vianants de tot el 
nucli antic, dotant de llambordes 
el terra en cruïlles i altres punts 
estratègics.

Els últims dies d’abril, s’ultima-
ran detalls com les càmeres de con-
trol d’accés de vehicles, la senya-
lització per a vehicles i persones, 
la pintura decorativa de l’asfalt i 
alguns elements més de mobiliari 
urbà. 

La voluntat d’aquesta reforma 
és dotar Igualada d’una zona aco-
llidora per a les persones i ade-
quada per al desenvolupament de 
l’activitat comercial, com les que 
ja existeixen als centres històrics 
de moltes capitals catalanes, amb 
molt bons resultats.

La creativitat, la comunicació i el comerç es 
donen la mà en la Desfilada 2014
VILANOVA DEL CAMÍ

L’espectacle i el comerç es van 
tornar a donar la mà, dissabte, 

en la Desfilada 2014, un esdeve-
niment que aconsegueix, any rere 
any, donar a conèixer l’activitat 
econòmica de Vilanova del Camí 
d’una manera creativa i amena. El 
bon ambient, la música i el ball, 
l’entrega sobre l’escenari d’una 
setantena de models coordinats 
per Artístic va donar vida a una 
doble funció que va aplegar un 
miler de persones entre ambdós 
passis, el de tarda i el de nit.  

La música de piano i un tast 
de ball flamenc, hip hop i modern 
va omplir l’escenari amb la prime-
ra actuació d’Artístic que va servir 
d’obertura. 

Aquest any, el fil conductor de 
la desfilada era el treball d’un ca-
nal de notícies fictici, TV Nova, i els 
personatges principals, un reporter 
i una presentadora: Roger i Cris-
tina Pons, interpretats per Maria 
Berenguer, professora de teatre 
d’Artístic, i David Ruiz, alumne de 
l’escola. Ambdós s’encarregaven 
d’endinsar l’espectador en els esta-
bliments de Vilanova del Camí que 
participaven en aquesta desfilada, 
en format d’entrevista. El toc hu-
morístic el posava Sheila Grados 

en el paper de Maria, la dona de 
la neteja, que aspirava també a 
ser reportera i que de tant en tant 
interrompia la feina dels “profes-
sionals”. 

Tot plegat es projectava en 
una pantalla i s’anava intercalant 
amb les coreografies de cada es-
tabliment. Aquesta era una de les 
novetats importants d’aquest any: 
la interacció de la desfilada amb 
la projecció en una gran pantalla 
d’aquest vídeo, producció de Visu-
al Seyra. 

Novament Artístic va posar 
la seva creativitat al servei de la 
Desfilada que organitza Promoció 
Econòmica per mostrar els dife-
rents tipus de negoci i empresa 
que hi participaven en aquesta 19a 

edició: Golafre, IT Anoia, Cal Ru-
bio, Reparaciones Repher, Gonza-
lo, Cristalleria Maria, Esther Mora, 
Imagine Fina Moda, +Kllibres, Estí-
mul, Fet Meu, Anforas i l’escola Bu-
dokan Vilanova del Camí. Aquests 
tres últims participaven per prime-
ra vegada. Una mostra de la diver-
sitat de l’oferta que aplega el for-
mat de la desfilada vilanovina: un 
fabricant de gènere de punt, una 
botiga de perfums i complements 
o una escola d’arts marcials. 

El segell final de cada passi el 
van posar els alumnes de l’esco-
la Budokan amb una demostració 
d’arts marcials i tot seguit es va fer 
també el sorteig d’un lot de pro-
ductes Mary Kay. 

Instal·lacions Parera obre punt de servei a 
Salou
El mes de febrer aixecava la persi-

ana un nou punt de servei d’Ins-
tal·lacions Parera, a la població de 
Salou, al carrer Via Roma 16. Amb 
aquest ja són cinc els punts de ser-
vei Endesa que gestiona Instal·la-
cions Parera. A més del de Salou, 
dirigeix els centres d’Igualada, Tàr-
rega, Vilafranca del Penedès i Valls. 

Des dels seus inicis, Instal·laci-
ons Parera no ha deixat de créixer 
i a dia d’avui és present a les co-
marques de l’Alt Penedès, Garraf, 
Anoia, Bages, Alt Camp, Conca de 
Barberà, Segarra, Solsonès, Segrià, 

Noguera, Urgell, Alt Urgell i Vallès 
Occidental.

Les botigues d’Instal·lacions 
Parera donen atenció al client 
d’Endesa i a més són establiments 
comercials que ofereixen serveis 

vinculats a la seva activitat. L’ob-
jectiu de l’empresa és seguir treba-
llant per assolir el nivell adequat 
de qualitat d’atenció i satisfacció 
als més de 4 milions de clients que 
Endesa té a Catalunya.
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“Els estudis TIC no són fàcils, però ofereixen 
moltes oportunitats laborals” 
IGUALADA

Dijous passat, al Museu de la 
Pell, TIC Anoia i l’Ajuntament 

d’Igualada van organitzar una xer-
rada divulgativa sobre els estudis 
TIC i les seves sortides laborals. 
L’acte s’emmarcava dins el Progra-
ma “Informàtica i Comunicacions, 
professions de futur” per promou-
re la formació en Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació entre 
els joves i els infants. 

La xerrada va oferir una visió 
de 360 graus sobre la formació en 
les TIC, tant des de la via no regla-
da fins a la Formació Professional i 
graus universitaris.

Per la seva banda, la regido-
ra de Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada, Àngels 

Chacón, va explicar que el progra-
ma va néixer arran de la demanda 
de professionals TIC per part de les 
empreses i la constatació que tots 
els alumnes d’informàtica de l’Ins-
titut Milà i Fontanals troben feina. 
En aquest sentit, el president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), 
Blai Paco, va posar en relleu el va-

lor de les TIC dins el món empresa-
rial i va assegurar que “la qualitat 
dels alumnes formats al Milà és 
una font molt important per a les 
nostres empreses”. 

La informació es pot ampliar 
al web www.ticanoia.cat/professi-
onsdefutur, des d’on també es pot 
inscriure a la resta d’activitats gra-
tuïtes incloses dins el programa: ta-
llers de robòtica i programació per 
a centres de primària (seminari ini-
cial el 15 de maig), i d’iniciació de 
webapps per a joves (14 de juny). 
A més, el dissabte 10 de maig, de 
10 a 13 h, es farà una jornada de 
portes obertes al Milà i Fontanals 
perquè, qui ho vulgui, pugui conèi-
xer millor l’oferta formativa del 
centre i les seves instal·lacions. 

L’Obra Social ‘la Caixa’ i l’Ajuntament 
impulsen el programa Gent3.0
CALAF

L’alcalde de Calaf en funcions, 
Joan Caballol, la presidenta de 

l’Associació “Casal de Gent Gran 
de Calaf”, Montserrat Bertran i 
la directora de l’Àrea de Negoci 
Urgell-Segarra de “la Caixa”, Cari-
na Termens, van signar, el conveni 
de col·laboració que inclou orga-
nitzar la programació del projecte 
gent3.0 de l’Obra Social “la Caixa” 
al Casal de Gent Gran de Calaf. 

Els projectes s’emmarquen en 
tres grans blocs: Formació en Tec-
nologies de la Informació i Comu-
nicació (TIC), Participació Social i 
Voluntariat, i Promoció de la Salut 
i Benestar.

Alguns dels continguts seran: 
Aproximació a les Noves Tecnolo-
gies, Creació de Projectes digitals, 
Xarxes Socials, Tertúlies entorn la 

lectura, formació genèrica en Ha-
bilitats socials i promoció de la par-
ticipació i voluntariat, i Activitats 
Intergeneracionals entre d’altres.

Casal de Setmana Santa molt 
participat
CAPELLADES

Aquest dilluns ha començat a 
Capellades el Casal de Setmana 

Santa organitzat per l’Esplai Aliret, 
en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Capellades, amb una àmplia 
participació de nens i nenes.

Els 55 inscrits, fan diverses ac-
tivitats amb l’eslògan “Descobrim 
Capellades”. Les diverses propostes 
es fan entre l’espai del Marquès 
de la Pobla i moltes excursions per 
la vila. 

Eix Motor, un dels millors concessionaris de Kia 
IGUALADA

La concessió de la marca coreana 
que també tenim establerta a 

l’Anoia, i concretament a Igualada, 
Eix Motor Catalunya va rebre de 
mans del director general de Kia 
Motors Iberia, Emilio Herrera, el 
premi i la distinció de “Platinum 
Prestige Dealer Award”, concedit 
per la marca als seus millors con-
cessionaris de 2013 en satisfacció 
de clients, resultat de vendes i 
implementació de la nova identitat 
corporativa.

Fa molt de temps que conec 
personalment el Toni Massana, 
gerent d’Eix Motor Catalunya, i 
també la seva família, dedicada al 
món del motor comercial (a l’Ano-
ia també tenen la concessió d’Hon-
da amb Motor Tech i de Peugeot 

amb Sarauto) i estava segur que 
els donarien un premi tan impor-
tant com aquest. 

Crec que l’aposta d’en Toni 
Massana per Kia ha estat en tot 
moment encertada, amb una mar-
ca que cada dia va a més i creix 
constantment en ritme de vendes i 

satisfacció, i aquí entra en acció Eix 
Motor, un equip de professionals 
amb molta experiència que sem-
pre ha mantingut una qualitat de 
tracte i servei postvenda molt alts. 
Felicitats! 

Joan Vidal

Farrés Brothers i Cia, finalista 
al Premi BBVA de Teatre
El Premi BBVA de Teatre 2014 ja 

té finalistes. Els quatre especta-
cles seleccionats s’han escollit entre 
un centenar de propostes teatrals. 
Els finalistes són El Drac D’Or de 
la companyia Teatre Invisible, Els 
justos de la companyia AlGalliner, 
HARKET [protocolo] de PanicMap, 
Proyectos escénicos i Equilibristes 
dels igualadins Farrés Brothers i Cia. 

El premi, convocat per la Fun-
dació Antigues Caixes Catalanes 
(FACC) i el BBVA, consisteix en una 
gira catalana de quatre represen-
tacions.

El concurs es durà a terme du-
rant el mes de maig. L’Atlàntida 
de Vic, nou espai d’exhibició del 
premi, acollirà les representacions 
de El Drac D’Or (2 de maig) i de 

HARKET [protocolo] (16 de maig). 
El ja tradicional Auditori Teatre de 
Calldetenes rebrà al seu torn Els 
justos (9 de maig) i Equilibristes (23 
de maig). El veredicte s’anunciarà 
durant la gala final, el dia 2 de 
juny.

Joves per l’Ocupació programa per a joves 
amb poca formació
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada, a tra-
vés del departament de Dina-

mització Econòmica, ha posat 
en marxa el programa Joves per 
l’Ocupació. Aquest projecte està 
subvencionat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC), el 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social i el Fons Social Europeu, 
d’acord amb el Programa d’Ex-
periència Professional per a l’ocu-
pació juvenil a Catalunya Joves 
per l’Ocupació. Àngels Chacón, 
tinent d’alcalde de Dinamització 
Econòmica, recorda que “aquest 
programa completa i reforça 

altres iniciatives engegades des 
de l’Ajuntament, com el projec-
te Ulisses, iniciatives enfocades 
a reduir l’atur entre els joves, un 
dels segments de la població que 
més l’està patint, i que tenen 
molt bona valoració per part dels 
beneficiaris”.

Es tracta d’un programa inno-
vador que pretén millorar l’ocu-
pabilitat de les persones joves, 
facilitant-ne la inserció laboral i el 
seu retorn al sistema educatiu. En 
el programa hi participen vint jo-
ves entre 16 i 25 anys en situació 
d’atur i amb dèficits formatius i 
baixa qualificació.

La Fundació Mútua 
Igualadina dóna suport a les 
famílies més necessitades
IGUALADA

Seguint la línea d’ajuts a les 
necessitats socials més urgents 

i necessaris, la Fundació Mútua 
Igualadina, en el període del 9 de 
desembre de 2013 al 3 de març de 
2014, ha fet una aportació a Càri-
tas de 17.413’25 euros.

Des de Càritas Arxiprestal 
d’Igualada, que col·labora en la 

gestió de les ajudes, volem agrair 
públicament a la Fundació Mú-
tua Igualadina la seva sensibilitat 
envers aquestes situacions, unes 
ajudes que permeten no sols l’as-
sistència directa a les famílies, sinó 
també a obrir camins d’orientació i 
inserció social.

Moltes propostes el Dia 
Mundial  de l’Activitat Física

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Montbui va commemorar dijous 
passat el Dia Mundial de l’Ac-

tivitat Física començant amb una 
sessió d’estiraments, una “Xer-
rada sobre higiene postural” al 
CAP, una caminada a l’aigua, a la 
piscina Mont-aQua. Ja a la tarda, 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu del 
Nucli Antic va acollir una xerra-
da sobre els beneficis de l’activitat 

física, la qual va conduir el metge 
de família del CAP Raül Vallès. Tot 
seguit es va organitzar un pica-pi-
ca per als assistents, i una cami-
nada posterior pel Nucli Antic de 
Montbui.

Va cloure la jornada una Mas-
terclass de Zumba a MontMer-
cat, a càrrec d’Iris Bertran, que va 
comptar amb una cinquantena de 
participants. 

Progat busca voluntaris
IGUALADA

El gran Alejandro Jodorowsky afir-
ma que “Amor és el que tenim 

el meu gat i jo: no ens demanem 
res; ni ell vol canviar-me, ni jo a 
ell!”. Malauradament, avui en dia 
encara arrosseguem massa llegen-
des urbanes i mites sobre els gats, 
equiparables al surrealisme de 
les tisores obertes, la sal que cau 
a taula... però si que és ben cert 

que hi ha massa gats al carrer, bruts, 
espantats, malalts; d’on han sortit? 
Quin serà el seu destí en aquestes 
condicions? Respondre amb el cor 
segurament és molt difícil però si 
us pregunteu: Què puc fer jo per 
ajudar-los? A Progat Igualada et 
repondrem. Informa’t! Fes-te volun-
tari! gatprogatigualada@gmail.
com. Web: http://igualadaprogat.
wix.com/igualadaprogat.
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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.

Rècord de vendes a la 
13a edició d’Automercat 

IGUALADA

Amb 63 cotxes venuts, aquesta 
darrera edició d’Automercat 

bat rècords de vendes, un 20% 
dels 309 vehicles exposats. Els cot-
xes venuts no han anat a parar 
només a la comarca, sinó que tam-
bé hi ha hagut compradors de Ter-
rassa, Torrelavit, Santa Coloma de 
Cervelló i Tarragona. 

Automercat 2014 ha mantin-
gut el nombre de visitants que 
acostuma a tenir aquesta fira-mer-
cat, amb 3.000 persones que van 
visitar el recinte de Cal Carner el 
cap de setmana. Els mateixos visi-
tants destacaven el bon estat dels 
vehicles exposats, amb un ampli 
ventall d’ofertes, des dels 6.000 als 
40.000 euros. 

També els expositors valora-
ven molt positivament aquesta 
edició i recorden que, a banda de 

les vendes realitzades aquests dos 
dies, es tanquen tractes en dies 
posteriors.

El tradicional sorteig dels 1.000 
euros per als compradors d’un tu-
risme va tenir com a guanyador 
José Antonio Pérez Aguilar, que 
va comprar un Seat Exeo a Anoia 
Motors.

ERC Anoia commemora la 
proclamació de la República 
Catalana

IGUALADA

La Federació Comarcal d’ERC 
Anoia va commemorar la pro-

clamació de la República Catalana, 
per part d’en Francesc Macià el 
14 d’abril de 1931, amb un sopar 
d’amics i militants republicans que 
va comptar amb la presència de 
Josep Maria Terricabras, candidat 
republicà a les properes eleccions 
europees.

En la seva intervenció, Terrica-
bras va defensar la viabilitat de la 
independència de Catalunya. Tam-
bé va fer un repàs dels arguments 
de la por (intervenció militar, co-
brament de les pensions, exclusió 
de la UE... ) i amb un to desenfa-
dat i amb arguments convincents 
els va anar rebatent.

Premi Estel Blanc per a 
Benet Asensio i Glòria 
Puiggròs

El moment més emotiu de la 
nit va ser el del lliurament del Pre-
mi Estel Blanc, en la seva desena 
edició, que ERC Anoia va concedir 
als militants Benet Asensio i Glòria 
Puiggròs. En la presentació dels 
premiats, la diputada i presidenta 
local d’ERC Igualada, Alba Vergés, 
va posar de manifest els 35 anys 
de fidelitat a ERC, però sobretot la 
seva implicació activa durant tots 
aquest anys de militància, tot qua-
lificant-los d’imprescindibles preci-
sament per aquesta implicació.

Ràdio Igualada inicia nova etapa
IGUALADA

El passat cap de setmana es va 
completar el trasllat de l’emisso-

ra municipal Ràdio Igualada, que 
les darreres dècades havia estat 
ubicada al carrer Òdena, a uns 
nous estudis al carrer Lleida núme-
ro 78, dins de l’edifici municipal 
d’Ig-nova. Imma Soteras, regidora 
de Promoció de la Ciutat i Coor-
dinació, afirma que “hem fet una 
aposta molt important per dotar 
el nostre servei públic de ràdio 
d’unes eines tècniques i unes ins-
tal·lacions físiques a l’alçada”. L’es-
pai que ocupava fins ara presen-
tava nombroses mancances, tant 
estructurals com tècniques, fruit 
del pas del temps i el seu ús diari.

Els nous estudis de Ràdio Igua-
lada compten amb un locutori 
principal, dos estudis de gravació 
i emissió en directe, una zona de 
redacció, una sala de reunions i 
una sala de control tècnic, ubicats 
a peu de carrer. El cost total de 
l’adequació de les instal·lacions ha 
estat de 60.000 euros, subvenci-
onats en part per la Diputació de 
Barcelona.

Actualment, Ràdio Igualada és 
l’única emissora radiofònica que 
emet des de la capital de l’Anoia. 
Ho fa les 24 hores del dia, els set 
dies de la setmana, amb especial 
atenció en la seva programació a 
l’actualitat i la informació de pro-
ximitat, els esports, la cultura, els 
espais d’interès local i la música. La 
graella de programació és possible 

gràcies a la tasca del seu personal 
tècnic i de redacció i, molt especi-
alment a diferents col·laboradors i 
entitats.

El canvi d’estudis es completa 
també amb un canvi del logotip 
i la imatge global de l’emissora, 
obra de l’estudi igualadí Sen-
dra&Enrich, amb un imminent im-
puls de la presència a Internet i 
les xarxes socials, i un reforç de la 
programació a partir de la propera 
tardor. La voluntat és cobrir encara 
més àmbits d’interès de l’audièn-
cia i donar més veu als col·lectius, 
clubs i entitats d’Igualada.

Una emissora històrica
Les primeres emissions de ràdio 

a Igualada van arrencar l’any 1944, 
amb una modesta emissora impul-
sada per Josep M. Prat al seu propi 
domicili i, poc després, quan esde-

vé més oficial, es trasllada al segon 
pis de l’Ajuntament. El 1950 arren-
ca pròpiament Ràdio Igualada, en 
uns estudis a l’actual Escola Àuria 
de l’Avinguda Balmes i, als anys 
’70, rep la Medalla de la Ciutat al 
Mèrit Cultural en reconeixement a 
la seva tasca informativa. El 1977 
s’ubica als estudis que va ocupar 
fins la passada setmana al carrer 
Òdena, 118. Durant diferents eta-
pes va estar integrada a la Cadena 
Azul de Radiodifusión, a Radio Ca-
dena i a Radio Nacional de España 
i, des de l’any 1993, passa a ser 
completament de titularitat mu-
nicipal. Actualment es pot seguir 
al 103.2 FM i a radioigualada.cat. 
Segons diferents onades del Barò-
metre General de la Comunicació, 
Ràdio Igualada compta amb 4.000 
oients diaris.

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

Fagepi promou la moda igualadina a La Mostra
IGUALADA

Gràcies a la col·laboració de 
Fagepi amb La Mostra tots 

els programadors, professionals i 
espectadors rebran informació de 
les botigues de fàbrica igualadines 
i tindran accés a tot tipus de des-
comptes, en el marc de la campa-
nya “A Igualada, teatre i moda”.

L’objectiu de l’acord és que els 
més de 26.000 espectadors cone-
guin les marques de moda igua-
ladines i aprofitin la seva estada 
a Igualada per adquirir productes 
fabricats a la ciutat. Per això, la 
majoria de les botigues de fàbri-
ca oferiran descomptes especials i 
ampliaran els seus horaris d’ober-

tura el dissabte dia 26 d’abril.
A més dels diferents materials 

promocionals que es farà arribar 
a professionals, programadors i 
espectadors, FAGEPI ha adaptat 
també la seva App Igualada Moda 
perquè incorpori la informació so-
bre els espais i la programació de 
La Mostra. 
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Passejades de la gent gran a Granollers i 
Sant Pol de Mar
Dijous passat es va dur a terme 

la quarta passejada de la gent 
gran del grup 3, format per par-
ticipants de Begues, l’Hospitalet, 
Granollers i Igualada, inclosa en el 
cicle organitzat per la Diputació de 
Barcelona. El municipi organitza-
dor va ser Granollers i la passejada 
va començar a les pistes d’atletis-
me per finalitzar al Circuit de Cata-
lunya. Una passejada molt plana 
de 6 km i de poca dificultat per la 
llera del riu. 

El mateix dijous, una quaran-
tena de vilanovins que practiquen 
activitat física amb el Servei d’Es-
ports van participar en la passejada 
a Sant Pol de Mar, inclosa també 
dins el cercle de la Diputació de 
Barcelona. Els participants vilano-
vins, agrupats aquest any amb els 
de Santpedor, Barberà del Vallès i 

Sant Pol de Mar van visitar aquesta 
localitat costera del Maresme. El 
recorregut, de 8 km, es va iniciar 
a Cebrià de Vallalta, per ajudar els 
participants a fer-se una idea de 
l’espai on es troba, ja que és un 
poble entre la muntanya i el mar. 

La propera cita serà la cloen-
da, amb totes les poblacions de la 
província que participen en aquest 
programa de passejades. Està pre-
vista a Sant Fruitós de Bages, el 22 
de maig. 

Projectes de Creu Roja en suport a la 
infància i la joventut
ANOIA

L’Oficina de Creu Roja a l’Anoia 
ha endegat una iniciativa pio-

nera, fruit de les conclusions que 
s’han extret dels diversos estudis 
de l’Observatori de Vulnerabilitat 
de la Creu Roja a Catalunya. 

Creu Roja a l’Anoia ha lliurat 
uns lots de calçat infantil a les fa-
mílies que s’han identificat com a 
beneficiàries a través del Programa 
de Suport a les Famílies. Això ha 
estat possible gràcies a la col·labo-
ració amb el teixit empresarial de 
la comarca, on l’empresa “Fune-

rària Anoia, S.L.” hi ha aportat els 
fons necessaris i “Berneda, S.A.” 
(Munich) el calçat que ha arribat 
als infants.

Creu Roja a l’Anoia també està 
duent a terme dues noves accions 
vinculades als joves de la comar-
ca. Per un costat, el projecte pilot 
“Menja sa a l’insti”, com a con-
tinuació de les Beques Menjador 
que s’estan donant a l’entorn de 
l’educació primària.

Relatiu a l’àmbit de l’orientació 
professional, s’ha iniciat el projecte 
d’Itineraris Horitzontals per a Joves 

en l’Empresa, on es pretén fer un 
acompanyament individualitzat a 
cada un dels participants per tal 
de potenciar i millorar les seves 
aptituds, per tal que al finalitzar 
el procés hagi millorat el seu nivell 
d’ocupabilitat. 

Qualsevol jove de 16 a 30 anys 
que hi estigui interessat pot infor-
mar-se a les oficines de Creu Roja a 
l’Anoia, c/ Les Comes, 34 d’Iguala-
da, telèfon 938030789.

Gener Barjola presentà el seu 
primer llibre
PIERA

El dia 5 d’abril es va presentar 
el primer llibre del jove poe-

ta català Gener Barjola. L’acte va 
tenir lloc a la biblioteca de Piera i 
va comptar amb la presència de la 
poetessa local Josepa Ribera, que 
va fer la presentació.

El jove autor despulla els sen-
timents en aquesta antologia po-
ètica com a al·legoria a la tristor. 

Tal com va manifestar Gener Bar-
jola, en el llibre viatgem des de 
l’anhel inicial fins a la decepció, 
per acabar obtenint una esperança 
reeixida.

Durant la presentació l’autor 
va delectar els presents amb la lec-
tura d’alguns dels seus versos, arri-
bant al punt més àlgid quan Gener 
i Josepa van recitar una poesia a 
dues veus.

Tradicional Missa de Rams

ORPÍ

Dissabte passat, a les 5 de la tar-
da, va tenir lloc la tradicional 

Missa de Rams a l’esglèsia de Sant 
Miquel, a Orpí. A l’exterior es va 

fer la benedicció dels rams i poste-
riorment, ja a dins l’església, es va 
llegir la passió, mort i resurrecció 
de Jesucrist. 

Sortida del Bisbalet i la Cinta
MEDIONA

El diumenge 13 d’abril, la colla 
gegantera del Bisbalet va parti-

cipar en la Trobada de Gegants de 
Mediona, junt amb nou colles més. 
Després d’un esmorzar conjunt, 
totes les colles van desfilar en una 
lluïda cercavila.

Inici de temporada per als 
Falcons de Vallbona 
Dissabte passat, els Falcons de 

Vallbona d’Anoia van actuar 
a Calafell, en el marc de les Festes 
del Penedès, juntament amb els 
Falcons de Vilanova i la Geltrú.

Els vallbonencs van comen-
çar la seva actuació amb la Masia, 
acompanyada de dues Espelmes 
petites, una Serra de 5 puntes, 
unes Planxes rodades, un Avió de 
4 juntament amb dos Avions de 
3, una Pira 4x4 i la Caixa de Nines 
amb dos Ventalls al costat. Per fi-

nalitzar van realitzar una Escala 
de 7 conjunta amb els Falcons de 
Vilanova i la Geltrú.

13a Diada de la Gent Gran 

CARME

L’Ajuntament va organitzar, diu-
menge passat, la 13a edició de 

la diada de la gent gran, festa que 
vol ser un reconeixement a les per-
sones més grans de 64 anys, resi-
dents al poble. 

Els actes començaren al mig-
dia al pati de l’església, passant 
després a l’interior, on se celebrà 
la missa dominical, acompanyada 
dels cants dels Amics de la parrò-
quia. 

Seguidament, al Centre re-
creatiu es va fer el dinar a càrrec 
dels professionals de Càtering de 
l’Anoia; van ser 129 persones les 
presents a la sala i es portà el ma-
teix àpat a domicili a 8 persones 
que no pogueren desplaçar-se al 
Centre. A l’hora dels cafès es re-
partí un petit obsequi commemo-
ratiu de la diada i es donà pas a 
l’actuació del grup de “mariachis” 
“Ándale”.

L’Ajuntament premiarà les empreses i els 
emprenedors que creïn ocupació
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha fet públiques les bases 

per a l’atorgament de subvenci-
ons per a la creació de llocs de 
treball o de noves empreses, és 
per això que ha creat una parti-
da de subvencions dotades amb 
40.000 euros i dues línies d’acció: 

una adreçada a les petites i mit-
janes empreses del municipi per 
a la contractació de persones per 
un període mínim de 6 mesos a 
mitja jornada o 3 mesos a jorna-
da completa durant el 2014; i una 
segona línia adreçada als empre-
nedors que iniciïn una activitat 
econòmica.

La presentació de sol·licituds 
es pot fer a partir de la publicació 
oficial de les bases al BOPB, que es 
preveu per al 22 d’abril, i fins al 31 
de desembre, o fins a exhaurir el 
crèdit disponible.  Es pot consultar 
tota la informació de les bases al 
web municipal, www.vilanova-
delcami.cat. 

La CUP es presentarà a les properes municipals
MASQUEFA 

La CUP de Masquefa va convo-
car a tots els vilatans per tal de 

debatre la necessitat de presentar 
candidatura a les properes elec-
cions municipals. Després d’un 
breu repàs a la feina feta a la vila i 
d’explicar quin és el funcionament 
base d’aquesta formació, es va ini-
ciar el torn de debat. Tot i el llarg 
debat, la resposta va ser unànime 

i es va decidir que ha arribat l’hora 
de donar un pas endavant.

S’ha avançat que el programa i 
la llista electoral seran oberts a to-
ta la ciutadania i col·lectius que hi 
vulguin col·laborar i creguin en el 
projecte i filosofia de la CUP. Així, 
la formació organitzarà trobades 
amb els barris, entitats i col·lectius 
per tal de recollir les reivindicaci-
ons i donar vida al programa marc, 

emplaçant tots els ciutadans a for-
mar part d’aquest projecte. 

L’assemblea ha valorat la im-
portància de lluitar per una soci-
etat més justa, igualitària i parti-
cipativa i combatre les polítiques 
electoralistes dels partits convenci-
onals que formen avui el consistori 
local. 

Èxit rotund de la 3a Trobada de llebrers i 
podencs
IGUALADA

Diumenge passat es va cele-
brar, amb gran èxit de participació, 
la 3a Trobada de llebrers i podencs 
a les instal·lacions del Club Amics 
del Gos d’Igualada. Un any més, 
i per tercer consecutiu, es va de-
mostrar l’important efecte crida 
d’aquesta convocatòria que bus-
ca afavorir que els propietaris de 
tot Catalunya de gossos rescatats 
d’aquestes dues races puguin re-
trobar-se i compartir el que te-

nen en comú. Els participants van 
gaudir d’un matí magnífic, en un 

ambient de tranquil·litat i bona 
companyia.
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El nou CAP entra en funcionament 

MASQUEFA

El nou Centre d’Assistència Pri-
mària de Masquefa ja està en 

funcionament des d’aquest dilluns. 
L’equipament ha iniciat l’activitat 
amb total normalitat, després de 
la multitudinària jornada de portes 
obertes que es va fer diumenge, 
amb més d’un miler de visitants.

Les dimensions del centre i la 
seva funcionalitat han estat algu-
nes de les característiques més ben 
valorades. També el fet que tots els 
serveis assistencials es trobin en la 
planta baixa, facilitant així l’accés 
a la gent gran i les persones amb 
mobilitat reduïda, i que dispo-

si d’un nou servei d’odontologia, 
que completa el servei assistencial 
de medicina de família, pediatria, 
infermeria d’adults i pediàtrica i 
atenció a la dona (llevadora).

Entre les noves instal·lacions 
destaquen un gran espai per a 
emergències mèdiques, un altre 
per a les extraccions de laboratori, 
i una sala polivalent per a acollir 
múltiples activitats.

Estrena del nou parc del 
CAP

El diputat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge de la Dipu-
tació de Barcelona, Marc Castells, 

i l’alcalde de Masquefa, Xavier Bo-
quete, van inaugurar diumenge el 
nou parc urbà que l’Ajuntament 
ha fet al costat del Centre d’Assis-
tència Primària (CAP). L’acte, que 
va coincidir amb la jornada de por-
tes obertes al nou CAP, va atraure 
un gran nombre de veïns encuri-
osits per veure aquest nou parc 
que combina les zones verdes amb 
instal·lacions i activitats tant per a 
infants com per a joves i gent gran.

L’alcalde, Xavier Boquete, va 
agrair la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona --que ha finançat 
íntegrament l’actuació. Per la seva 
banda, el diputat Marc Castells va 
posar aquest nou parc d’exemple 
de la col·laboració entre les admi-
nistracions, i va afirmar que aques-
ta cooperació “és el futur per po-
der garantir més i millors equipa-
ments i serveis als ciutadans”.

La construcció del nou parc ha 
tingut un pressupost d’uns 80.000 
euros. S’ha finançat amb part 
d’una subvenció de 160.000 eu-
ros que la Diputació ha atorgat 
a l’Ajuntament. Amb la resta de 
l’ajut es faran altres parcs al centre 
urbà i a les urbanitzacions.

Josep Montaner traspassa la direcció de 
l’Agrupació Coral La Llàntia a Josep Bernadí
IGUALADA

En arribar aquest any a complir-ne 
vint al front de La Llàntia, Josep 

Montaner i Torres ha traspassat la 
direcció de la coral a Josep Bernadí 
i Casanellas.

El cognom Montaner és ben 
significatiu en la singladura de La 
Llàntia. Recordem que el pare d’en 
Josep, l’inoblidable i emblemàtic 
mestre Joan Montaner i Guix, quan 
morí prematurament el 1967, als 53 
anys, en feia trenta-cinc que la diri-
gia. I que en Josep, abans dels vint 
de director, ja va ser cantaire i sots-
director uns altres deu en l’època 
del seu pare. D’altra banda, la seva 
mare, Antònia Torres i Codinachs, 
essent ja vídua del mestre Monta-
ner, va ser padrina del tercer esten-
dard de La Llàntia, estrenat el 1986 
en la celebració del 110è aniversari 
de la coral.

També és rellevant en la tra-
jectòria de La Llàntia la família de 
Josep Bernadí. En el llibre de la 
història de la coral, Tres segles de 
cant, s’explica que en van ser cantai-
res el seu avi Jaume i dos germans 
d’aquest, Joaquim i Gabriel, i que 
des de fa anys ho són el seu germà 
Jaume, el seu pare Joan i tres cosins 
d’aquest, Agustí, Martí i Miquel. En 
Josep, instrumentista d’acordió, en-

trà a la coral el 1990 i des del 1997 
n’ha estat sotsdirector. Així, doncs, 
per als dos Joseps, Montaner i Ber-
nadí, La Llàntia forma part impor-
tant de les seves vides.

Per palesar a Josep Montaner el 
reconeixement de la seva dedicació 
a la coral, el 3 d’abril se li va oferir 
un sopar de comiat en la intimitat 
dels components de l’entitat. Allí, 
el president Ramon Vergés va elo-
giar la seva tasca i li lliurà una placa 
commemorativa amb la inscripció 
“Josep Montaner i Torres: La teva 
estimació i entrega a La Llàntia unit 
a jornades de cant i convivència ino-
blidables, serà el que veritablement 
ens quedarà” i obsequià amb un 
ram de flors la seva esposa, Adora-
ció Aliberch i Giralt, col·laboradora 
habitual de l’agrupació.

Tot seguit, Josep Montaner 
adreçà unes paraules d’agraïment 
pel suport que sempre ha rebut dels 

cantaires, de Josep Bernadí i de la 
pianista Mònica Carvajal, i valorà 
sobretot l’alt grau de companyonia 
i amistats que s’han forjat, de les 
quals, digué, ha pogut gaudir du-
rant aquests vint anys. A la vegada, 
els encoratjà a continuar treballant 
amb entusiasme, tenint en compte 
la proximitat, el 2016, del 140è ani-
versari de la fundació de la coral. 
L’acte, ple d’emotivitat, va acabar 
amb la interpretació de “Els Dego-
talls”, dirigit per Josep Bernadí, i 
“Recordant nostra terra”, amb di-
recció de Josep Montaner.

No dubtem que Josep Monta-
ner serà una altra persona que fi-
gurarà de manera prou destacada 
en la història de La Llàntia. Creiem, i 
així ho desitgem, que Josep Bernadí 
també assolirà aquest reconeixe-
ment. 

VPA/JFF

Visita de Juli Gendrau, delegat del Govern a 
la Catalunya Central

CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS

Dijous passat, el delegat del 
Govern a la Catalunya Central, 

Juli Gendrau, va fer una visita ter-
ritorial als municipis de Castellfo-
llit de Riubregós (Anoia) i Rajadell 
(Bages)

A Castellfollit de Riubregós 
va ser rebut per l’alcalde, Ramon 
Ibáñez amb qui va parlar  de la 
problemàtica d’abastament d’ai-

gua dels municipis de l’Alta Anoia. 
A més, l’alcalde li va traslladar la 
seva preocupació pels problemes 

de seguretat, també se li va fer 
avinent les dificultats en mantenir 
l’escola pel baix nombre d’infants.

Lliurament dels premis 
Igualada Recerca Jove 2014

IGUALADA

El dia 9 d’abril va tenir lloc, a la 
sala d’actes de la nova Escola 

d’Enginyeria d’Igualada (EEI), el 
lliurament de premis de la dese-
na convocatòria Igualada Recer-
ca Jove, que reconeix els millors 
treballs de recerca de Batxillerat i 
Cicles Formatius de Grau Superior 
de l’Anoia i comarques veïnes. 

Aquests premis els convoca 
l’Escola d’Enginyeria d’Igualada en 
col·laboració amb el Consorci Esco-
la Tècnica (CETI), el Centre d’Estu-
dis Comarcals (CECI), el Rotary Club 
Igualada, l’Ajuntament de la ciutat 
i el departament d’Ensenyament 
de la Generalitat. 

Dels 33 treballs presentats es 
van premiar en l’àmbit social hu-
manístic, els de Laura Mercedes 
Giraldo, amb la seva tutora Lucía 
Godoy, “Mig quart del Petit At-
les Lingüístic del Domini Català a 
Igualada” i el segon premi va ser 
per a Mar Vallès, amb la tutora 
Maria Bordes i “El món de l’anima-
ció treballat des de dins”. Ambdu-
es són alumnes de l’Institut Joan 
Mercader.

En l’àmbit científic tecnolò-
gic, es premiava el treball de Sílvia 
Tuyà de l’institut el Foix de Santa 
Margarida i els Monjos i el de Pol 
Bosch i Joan Prat, de l’institut An-
toni Torroja de Cervera.

Ratificats els candidats a 
les alcaldies de Vilanova i 
Masquefa

PIERA

El dia 10 d’abril es va celebrar 
una sessió ordinària del Consell 

de Federació del PSC-Anoia a Pie-
ra. El president del Consell, Fran-
cisco Guisado, va donar la benvin-
guda als assistents i seguidament 
Xavier Figueres, Secretari d’Orga-
nització del PSC-Anoia, va realitzar 
un informe polític comentant la 
situació actual i explicant el pro-
cés d’elecció de candidats per a 
les pròximes eleccions municipals. 
El Consell havia d’aprovar les dues 
candidatures que s’han escollit a 
cada agrupació; així, Noemí Truc-
harte ha estat escollida candidata 
a l’alcaldia de Vilanova del Camí i 

Daniel Gutiérrez a la de Masquefa. 
Ambdós van fer una breu inter-
venció presentant-se i agraint la 
confiança dels seus companys. El 
Consell va aprovar per unanimi-
tat ambdues candidatures amb un 
llarg aplaudiment.

També es va llegir una resolu-
ció instant els municipis de la co-
marca a dedicar un espai públic 
(plaça o carrer) a la República, ja 
que es creu necessari i de justícia 
retre homenatge als que van llui-
tar per aquesta. A més, també es 
va demanar la retirada total de 
qualsevol símbol o monument de 
la dictadura franquista.
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LA CRUÏLLA Josep Maria Mas i Busqué

Jesucrist segueix 
sofrint
Aquests dies de Setmana Santa 

- Pasqua - Sant Crist d’Igualada 
se’ns posa novament al davant el 
terrible drama de la passió i mort 
del Crist per arribar a la Resurrec-
ció.

Sant Pau, que les va haver de 
passar molt morades en les seves 
correries apostòliques, deia als 
seus cristians de la comunitat de 
Colosses: “Ara estic content de pa-
tir per vosaltres i de completar així 
en la meva carn allò que manca als 
sofriments del Crist en bé del seu 
cos, que és l’Església” (vegi’s la se-
va carta dirigida a aquesta comu-
nitat de l’Àsia Menor, actualment 
Turquia, al capítol 1, verset 24).

Durant la Quaresma que avui, 
en aquest Dijous Sant, acabem, 
amb els catequistes de la parrò-
quia de la Sagrada Família d’Igua-
lada vàrem instar els infants de la 
Catequesi a que, implicant-hi llurs 
pares, cerquessin mostres d’aques-
ta continuïtat dels sofriments del 
Crist, i durant les misses anomena-
des “familiars”, en que són invita-
des a participar-hi les famílies de 
la Catequesi Parroquial, ofrenessin 
fotografies extretes de diaris i re-
vistes en que aquest sofriment s’hi 
veiés reflectit. Les corprenedores 
imatges anaven omplint progressi-
vament una extens mural amb el 
títol: “El sofriment de Crist avui”. 
Ets convidat, amatent lector, a pas-
sar-hi per davant, com van fent 
altres, i poder veure el resultat, 
impactant per una banda i a la 
vegada expressiu de la capacitat 
d’aprofundiment dels nostres in-
fants tan esperançadora.

M’he entretingut a fer un llis-
tat del què s’hi troba. Tots sabem, 
inclús per experiència, d’aquesta 
dolorosa realitat del sofriment 
que pren formes tan tristament 
variades, però la relació del que 

aquí tenim pot ajudar-nos a fer 
més avinent aquesta crua realitat 
i descobrir més àmpliament i pro-
fundament el seu abast.

Imatges, doncs, de manifestaci-
ons reclamant treball digne i habi-
tatge sense desnonaments, soldats, 
Guerra Mundial, conflicte a Síria, 
robatoris, les dramàtiques entra-
des d’immigrants per Melilla, ros-
tres de dolor, infants víctimes de 
les guerres, pobres, fam, el tifó de 
Filipines, barraques, contaminació, 
terrorisme, inundacions, sequera, 
malalties, refugiats, destrucció, vi-
olència de gènere, assassinats, acci-
dents aeris, tancs, malfactors, men-
jadors socials, atemptats, càncer in-
fantil, terratrèmols, sofriments dels 
animals, persones cercant menjar 
a les escombraries, atur, rostres so-
frents impactants, desplaçaments 
fugint de guerres i altres desastres, 
conflictes de Crimea, lluites racials, 
la guerra del Vietnam, esclavitud, 
SIDA, manca de civisme, deixadesa, 
incendis, internats a hospitals, car-
rera d’armaments i el seu nego-
ci, soledat, funerals, delinqüència, 
minusvàlids, venda de persones, 
l’opressió sobre la dona, infants 
esquelètics, accident ferroviari de 
Galícia, explosions...

El mural, llarguíssim, a la pa-
ret frontal de la nau central de 
l’església, s’inicia al costat de la 
pica baptismal, ja que en el Bap-
tisme comencem a morir a l’arrel 
de tots els mals que és el pecat, 
l’apartament de Déu Nostre Se-
nyor, per passar a viure la Vida No-
va del Senyor Ressuscitat, victoriós 
sobre el Mal i la Mort. Per això el 
mural acaba als peus de la Imatge 
del Crist Ressuscitat al centre del 
frontal, com a signe de l’esperança 
cristiana a que ens obren les cele-
bracions d’aquests dies sants.  

Horari de les celebracions de Setmana Santa
IGUALADA

Avui, Dijous Sants: Sopar del 
Senyor

A les 5 de la tarda, a l’Asil 
d’avis del Sant Crist. A les 6, a la 
Soledat, santuari Mare de Déu de 
la Pietat i Mare de Déu de Fàtima. 
A 2/4 de 8 del vespre, Santa Maria, 
monestir de Santa Teresa i con-
vent dels Frares Caputxins. A les 8 
del vespre, Mare de Déu de Mont-
serrat i Sagrada Família (de 7 a 8, 
confessions). A 2/4 d’11 de la nit, 
a la Sagrada Família, Hora Santa 
davant el Monument.

Divendres Sant: Commemora-
ció de la Passió del Senyor

A les 12 del migdia, a la Sole-
dat i a la Sagrada Família (d’11 a 
12, confessions). A 2/4 de 5 de la 
tarda, a la Llar del Sant Crist. A les 
5 de la tarda, al monestir de Santa 
Teresa. A 2/4 de 6 de la tarda, al 
convent dels Frares Caputxins. A 
les 6 de la tarda, a l’església Mare 
de Déu de Montserrat i al santuari 
Mare de Déu de la Pietat. A 2/4 de 
7 de la tarda, a la parròquia de la 

Mare de Déu de Fàtima. A les 7 de 
la tarda, a la basílica de Santa Ma-
ria. A 2/4 de 8 del vespre, viacrucis 
pels carrers de l’entorn de la Sagra-
da Família, amb la participació del 
Cos de Portants del Sant Crist.

Dissabte Sant: Vetlla Pasqual
A 2/4 de 9 del vespre, celebra-

ció a la Llar del Sant Crist. A 2/4 de 
10 de la nit, a la basílica, conjunta-
ment les parròquies de Santa Ma-
ria i la Soledat; també al monestir 
de Santa Teresa. A 2/4 de 10 de la 
nit, Foc Nou a la placeta de la Sa-
grada Família, Litúrgia de la Llum, 
Pregó Pasqual, Revivència de la 
Història de la Salvació, Litúrgia 
Baptismal i Eucaristia de Pasqua. 
A les 10 de la nit, a la parròquia 
de la Mare de Déu de Montser-
rat, convent dels Frares Caputxins, 
santuari Mare de Déu de la Pietat 
i església de la Mare de Déu de 
Fàtima. 

Diumenge: Pasqua de Resur-
recció

A totes les parròquies i esglé-
sies, els horaris de misses com els 

dies festius, excepte: Mare de Déu 
de Montserrat, que suprimeix la 
missa matinal de les 10. 

Mare de Déu de Fàtima: Missa 
de Pasqua a les 10 del matí. A les 
12 del migdia, Processó pels carrers 
del barri amb la Imatge de “Jesús 
Resucitado”. 

Santuari Mare de Déu de la 
Pietat: Solemnitzada a les 12 del 
migdia.

Monestir de les Carmelites: A 
les 10 del matí.

Residència del Pare Vilaseca: A 
2/4 de 6 de la tarda.
BELLPRAT: Esglèsia de Sat Salvador

Avui dijous a les 7 de la tarda, 
celebració del Sant Sopar.

Demà divendres a les 12 del 
migdia, cerimònia litúrgica de la 
Passió de Crist.

Dissabte dia 19 a les 8 del ves-
pre, Vetlla Pasqual.

Diumenge de Pasqua, celebra-
ció amb joia de la Ressurrecció de 
Crist, a 2/4 de 12 del matí.

Altres celebracions religioses
Dijous Sant
Santa Maria: A les 9 del matí, 

Ofici de Laudes. Confessions si es 
demanen.

Mare de Déu de Montserrat: 
De 5 a 6 de la tarda, ofrena floral 
dels veïns per ornamentar el Mo-
nument al Santíssim.

Soledat: De 9 a 10 del vespre: 
Vetlla de pregària a la Capella del 
Monument.

Frares Caputxins: A les 9 del 
vespre: Hora Santa.

Mare de Déu de Fàtima: A les 
10 del vespre: Processó pels carrers 
del barri amb les Imatges de Jesús 
Nazareno i Maria Santísima de los 
Dolores.

Divendres Sant
Frares Caputxins: A les 9 del 

matí: Ofici de Lectura i Laudes. A 

les 11 del matí: Viacrucis pel claus-
tre del convent.

Església del Roser: A 3/4 d’11 
del matí: Viacrucis i Pregària com-
memorant la Suor de Sang del 
Sant Crist d’Igualada.

Mare de Déu de Fàtima: A les 
11 del matí, s’obrirà l’església per 
el culte personal. 

A les 9 del vespre: Processó pels 
carrers del barri amb les Imatges 
del “Santo Entierro i Maria Santísi-
ma de los Dolores”.

Mare de Déu de Montserrat: 
De 12 a 1 del migdia: Visita al San-
tíssim.

Dissabte Sant
Frares Caputxins: A les 9 del 

matí: Ofici de Lectura i Laudes.

Actes religiosos i aplec per celebrar la 
Setmana Santa
MASQUEFA

Després de la benedicció de 
rams, diumenge passat, Mas-

quefa entra aquests dies de ple en 
els actes de celebració de la Setma-
na Santa. 

Demà, Divendres Sant, es farà 
el viacrucis, a les 10 de matí, i l’ofi-
ci de missa, a les 7 de la tarda. En 
acabar, a les 8, tindrà lloc l’emotiva 
processó de la Cofradía del Cristo 
Crucificado y Nuestra Señora de los 

Dolores, que cada any és seguida 
per un gran nombre de fidels que 
surten al carrer per renovar la seva 
fe, mentre els ‘costaleros’ i ‘nazare-
nos’ passegen les imatges del Crist 
i la Verge. Un any més, la Cofradía 
estarà acompanyada de la Banda 
de Músics de Can Parellada.

La programació de Setmana 
Santa es tancarà el Dilluns de Pas-
qua amb el popular aplec al Ce-
mentiri Vell, que aquest any incor-

pora com a novetat una visita-xer-
rada al Castell de Masquefa, pre-
vista per a les 10 del matí. A més, 
es farà la missa, a 3/4 de 12 del 
migdia, i una ballada de sardanes 
amb la Cobla Catània. Amb motiu 
del canvi de director, la Coral l’Al-
zinar farà la cantada de caramelles 
pels carrers de Masquefa per la 
Festa Major Petita de Sant Isidre.

25è aniversari de la mort de

JOSEP VERANO VIDAL
que ens va deixar el dia 25 d’abril de 1989

Els seus fills, néts i demés familiars
sempre el recordarem.

Vilanova del Camí, abril de 2014

                         
                          Ajuntament de Jorba

ANUNCI

CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA GESTIÓ 
DEL SERVEI DE BAR DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL 
DEL PUIG A JORBA
Per resolució de l’alcaldia de 10 d’abril de 2014, s’ha aprovat el plec de clàusules 
administratives particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte administra-
tiu especial per a la gestió del servei de bar del complex esportiu municipal del 
Puig de Jorba, mitjançant procediment negociat i tramitació urgent, llurs caracte-
rístiques principals són les següents: 

Objecte del contracte: Explotació del servei de bar del complex esportiu muni-
cipal, que inclou les tasques de venda d’entrades i control d’accessos a les ins-
tal·lacions de la piscina municipal. 

Durada del contracte: 1 any, prorrogable fins a un màxim de 4 anys. 

Cànon d’explotació: 2.694,00 euros anuals.

Garantia definitiva: 450,00 euros. 

Criteris de valoració de les ofertes: Import del cànon (fins a 51 punts) i projecte 
de gestió del servei (fins a 49 punts).

Obtenció de documentació i informació: Es pot consultar el plec de clàusules 
a la pàgina web www.jorba.cat a l’apartat “Perfil del contractant”. Per a més 
informació, contactar amb les oficines de l’Ajuntament de Jorba (c. Major, 2 - 
08719 Jorba), telèfon 938094000, correu-e: jorba@jorba.cat . 

Presentació de les ofertes: Deu dies naturals comptats a partir de l’endemà 
de la publicació d’aquest anunci o de la tramesa de la corresponent invitació, al 
registre de l’Ajuntament de Jorba (c. Major, 2 - 08719 Jorba), en horari d’atenció 
al públic (de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores, i els dijous de 16 a 18 hores). La 
documentació a presentar serà la indicada a la clàusula 18 del plec de clàusules 
administratives particulars. 

Jorba, 10 d’abril de 2014. 

L’alcalde, Josep Maria Palau Arnau
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ALAIN AFFLELOU arriba a Igualada 
sorprenent els ciutadans

ALAIN AFFLELOU, la primera 
franquícia òptica a Espanya 

i a Europa, ha arribat a Iguala-
da. Amb motiu de la seva inau-
guració oficial, que es va dur a 
terme divendres passat, l’òptica 
va regalar 100 ulleres a les 100 
primeres persones que van visi-
tar l’establiment, una iniciativa 
única amb la qual van sorpren-
dre els veïns de la ciutat i que 
va comptar amb una massiva 
afluència de públic, que tam-
bé va sorprendre als mateixos 
organitzadors.

L’òptica d’Igualada està li-
derada pel franquiciat i diplo-
mat en òptica i optometria 
Carles Cuñado, el qual ve de 
treballar a l’òptica d’ALAIN AF-
FLELOU a Vilanova i la Geltrú, 
i que ha pogut veure el seu 
somni complert amb l’obertu-
ra de la seva pròpia franquícia 
a Igualada, gràcies al “Proyec-
toAdelante”, el sistema d’in-
traempreniment que ha llançat 
la companyia i amb la qual fi-
nancen l’obertura de nous esta-
bliments.

“Est ic  emocionat  amb 
l’obertura, amb l’espectacular 
proposta de llançament, i tinc 
moltes ganes de sorprendre 

tots els igualadins i igualadines. 
Per la meva experiència en el 
sector de l’òptica, i coneixent 
el mercat igualadí de primera 
mà, confio plenament que les 
solucions d’ALAIN AFFLELOU 
satisfaran les necessitats dels 
habitants d’Igualada”, puntua-
litzava Carles Cuñado.

L’òptica, que està situada a 
la Rambla Sant Isidre 41, su-
posa l’establiment número 24 
d’ALAIN AFFLELOU a la provín-
cia de Barcelona i el 45è a Ca-
talunya, on representa el 16% 
de la seva expansió a Espanya. 
Amb aquesta obertura a Igua-
lada es consolida el creixement 
de la companyia, que en no-
més 11 anys que fa que és a 
Espanya ja té més de 280 òp-
tiques. A dia d’avui, la firma 
obre aproximadament 3 nous 
punts de venda al mes.

Segons Eva Ivars, directo-
ra general de la firma, “seguir 
creixent a Catalunya és un rep-
te i a la vegada una satisfacció. 
Amb 45 òptiques hem acon-
seguit que la nostra marca es-
tigui molt present en la vida 
dels catalans, que han sabut 
valorar els nostres serveis com 
a experts òptics i han aplaudit 

els nostres productes i promo-
cions. L’obertura d’Igualada és 
motiu de celebració per a tota 
la companyia i l’equip d’ALAIN 
AFFLELOU”.

Sobre ALAIN AFFLELOU
La clau de l’èxit d’ALAIN 

AFFLELOU està en oferir als 
consumidors productes i solu-

cions innovadores que s’adap-
tin a les necessitats de l’ac-
tual estil de vida. Tanmateix, 
l’estratègia de la companyia, 
basada en una política comer-
cial intensiva, ha contribuït 
en gran mesura a que ALAIN 
AFFLELOU sigui actualment la 
primera franquícia òptica a Es-
panya i a Europa.

Continuant amb la seva vo-
cació de ser els primers, ALAIN 
AFFLELOU ha decidit desmar-
car-se i convertir-se en un re-
ferent en la moda òptica, com 
a distribuïdor de marques de 
gran prestigi internacional i 
com a creador d’una línia so-
fisticada de muntures, amb un 
disseny que marcarà tendència 
al sector.

Estil a la teva mida, 
dissenys a l’última

El fet de portar ulleres no 
ha d’estar renyit amb l’estil i 
l’elegància. A ALAIN AFFLELOU 
posen a l’abast dels clients la 
possibilitat d’estar sempre afa-
vorits, ja que disposen d’un àm-
plia gamma de models de mar-
ca pròpia, tots amb una garan-
tia de 3 anys contra defecte de 
fabricació, així com els models 
més representatius de les prin-
cipals marques del mercat, com 
RayBan, Carrera, Tous, Vogue, Ar-
nette, Oackley, Ralph Laurent o 
Dolce&Gabanna.

Aquesta primavera tria DIS-
SENY, tria AFFLELOU!
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El dilluns de Pasqua, Festa del Panellet
CALONGE DE SEGARRA

Com ja és tradició, el proper 
21 d’abril, dilluns de Pasqua, 

Calonge de Segarra celebrarà un 
any més la Festa del Panellet. Els 
actes religiosos començaran a 
2/4 de 12 del matí amb la tradi-
cional celebració de l’eucaristia a 
l’església de Santa Fe de Calonge, 
acompanyada per la coral de Sant 
Martí Sesgueioles. A continuació, 

a l’interior de l’església, es farà la 
benedicció del retaule restaurat de 
la Verge del Roser i hi haurà jor-
nada de portes obertes. Tot seguit 
es cantarà una cançó que porta 
el seu nom i al finalitzar tindrà 
lloc la benedicció i el repartiment 
del panellet, com és tradicional. 
Enguany col·laboren en el reparti-
ment del panellet les cases de Cal 
Nadal i el Bosc del Nadal. 

A 2/4 de 10 del matí hi hau-
rà l’esmorzar “Tarifa plana”, que 
consisteix en: botifarra, cansalada i 
arengades a la brasa, pa, vi i aigua 
sense límit, fins que s’acabi, per no-
més 3 euros. La manera de cuinar 
l’esmorzar anirà a càrrec de cadascú. 

Com a novetat d’enguany, es 
farà una demostració en viu de vi-
dre bufat tradicional català. 

Per Pasqua, Caramelles!
SANT MARTÍ DE TOUS

El proper diumenge de Pasqua, 
enguany el dia 20 d’abril, Sant 

Martí de Tous tornarà a vibrar 
amb les ja tradicionals caramelles, 
que cada any animen places i car-
rers del poble de la mà de cantai-
res de totes les edats i dels joves 
músics del poble. No hi faltaran, 
com mana la tradició, els nens i 
nenes vestits d’hereus i pubilles, els 
ballesters i les lloques, i les toies i 
els clavells.

A 2/4 de 10 del matí els cara-
mellaires, precedits de l’abanderat 
que aquest any és el Josep Riba, 
començaran les cantades a l’entra-
da del poble. Després de la Mis-
sa Major, cap a les 12 del migdia, 
continuaran les cantades, de les 
quals destaquen la que es fa a la 
Plaça de l’Església i la de davant 
de l’Ajuntament. Les cançons que 
sonaran aquest any són La Santa 
Espina, la dansa de Castellterçol, i 
una Caramella composada per un 
veí del poble, entre d’altres. 

El dilluns de Pasqua, se celebra-
rà el tradicional aplec al santuari 
de Sentfores. Allà es podrà partici-
par de l’eucaristia a les 11 del matí, 
gaudir del tradicional joc de bitlles 
i ballar sardanes al so de la cobla.

Recordar que el diumenge 27 
d’abril es farà la tradicional arros-
sada que organitza la Comissió de 
Caramelles i que està oberta a tot-
hom que ens vulgui acompanyar.
VECIANA: balls i cants per la Pas-
qua Florida

La Pasqua Florida ja està aquí 
i com ja es tradició al municipi de 
Veciana ve acompanyada de les 
cantades i ballades de caramelles.  

Les cançons triades per aquest 
any van des de la coneguda sar-
dana “La Maria de les Trenes” fins 
al ritme festiu de “La passada” i 
per altres temes com “La perdiue-
ta”, “Falaguera” o “Pa amb tomà-

quet”. Pel que fa a les danses, el 
grup dels petits oferiran el ball de 
Sant Ferriol i el grup dels grans el 
ball de bastons “El Virolet”. 

Seguint la línia iniciada l’any 
passat les cantades i ballades 
d’aquesta edició es concentraran 
totes durant el diumenge al matí i 
es faran en quatre punts del muni-
cipi. El diumenge de Glòria comen-
çarà a les 10 del matí amb la missa 
a l’església de Sant Pere del Vim. 
L’acte, oficiat per mossèn Carles 
Riera, estarà acompanyat per les 
veus del grup de caramellaires. En 
sortir de l’ofici es faran les canta-
des i ballades a la plaça de mossèn 
Esteve Prat del mateix nucli. A con-
tinuació el grup es desplaçarà cap 
al Casal dels Germans de la Salle i 
als nuclis de La Rubiola i de Vecia-
na on hi cantaran i ballaran a 3/4 
de 12, 3/4 d’1 i 2/4 de 2 de la tarda 
respectivament.
CALAF: Caramelles, sardanes i ball 
per a celebrar la Pasqua

“La senyera calafina” i “És la 
Moreneta” són les dues peces es-
collides enguany pel grup de ca-
ramellaires, que es podran sen-
tir aquest diumenge 20 d’abril a 
Calaf. Els actes començaran a les 
11.30 h amb la missa a l’església 
de Sant Jaume i, en sortir, els cara-
mellaires actuaran a la plaça Gran 
com ja és tradició. Després, a les 
13.00 h hi haurà sardanes amb la 
Cobla Tàrrega a la plaça dels Ar-
bres. De cara a la tarda, la Unió Ca-
lafina acollirà a les 19.30 h el ball 
amb el duet Stres Band.

IGUALADA
Les cantades de caramelles a 

la ciutat d’Igualada s’han progra-
mat pel dia 26, i aniran a càrrec, al 
matí, de la Coral infantil Gatzara i 
a la tarda, serà l’Associació de Ve-
ïns dels carrers de Santa Caterina, 
Carme i Travessies qui oferiran els 
seus cants tot celebrant els 25 anys 
d’aquesta arrelada tradició.
LA LLACUNA: Caramelles de la 
Coral La Cuitora

Els propers dies 19 i 20 d’abril, 
Dissabte de Glòria i Diumenge de 
Pasqua, la centenària coral La Cui-
tora de La Llacuna, sota la direcció 
de la Maria Teresa Costa, oferirà la 
tradicional cantada de caramelles.  

Els cantaires, iniciaran el recor-
regut el dissabte a la tarda pels 
carrers,  places i ravals de La Llacu-
na, arribant així també als pobles 
del seu voltant.

Es podrà escoltar i gaudir  d’un 
divers repertori; des de cançons 
de caramelles, cançons tradicionals 
catalanes, i fins i tot cançons patri-
òtiques. 

El diumenge de Pasqua al matí, 
en acabar l’esmorzar de germanor 
que, any rere any cantaires i col·la-
boradors gaudeixen, reprendran 
el seu recorregut, tot entonant el 
repertori escollit fins arribar a la 
Plaça Major. Una vegada a la plaça 
al voltant de la una del migdia, 
amb els últims cants de  caramelles 
es conclourà la cantada.
CAPELLADES: Cantada de Carame-
lles de la Coral Xeremell

Tal com indica la tradició, el 
diumenge 20 d’abril, dia Pasqua 
al matí, la Coral Xeremell sortirà 
pels carrers principals de Capella-
des per cantar un any més les Ca-
ramelles, amb un repertori proper 
i ben animat. La cantada principal 
serà a les 12 del migdia a la plaça 
de l’església.

Actes centrals de la festa del 
Sant Crist
IGUALADA

Com cada any, i en l’escaiença de 
la Setmana Santa, la festa del 

Sant Crist d’Igualada arriba als seus 
actes centrals. El programa d’actes 
és el següent:

Divendres Sant, dia 18 
A les 11 del matí, a l’església del 

Roser, Viacrucis en commemoració 
de la suor de sang.  Els cants aniran 
a càrrec de la Coral de Santa Maria, 
que dirigeix Coni Torrents. Acompa-
nyarà a l’orgue, Maite Torrents.

Dilluns de Pasqua a les 8 del 
vespre a la Basílica de Santa Maria, 
Vespres solemnes i Eucaristia presi-
dida per mossèn Josep M Pujol, rec-
tor de la parròquia de Santa Marga-
rida de Montbui. S’encarregarà dels 
cants el Cor de Vespres, dirigit per 
Isidre Prat. 

Dimarts de Pasqua, dia 
22, festa del Sant Crist 
d’Igualada

A les 11 del matí, a la Basílica, 
solemne concelebració Euca-

rística presidida per Mons. Romà 
Casanova, bisbe de Vic, acompanyat 
de sacerdots i religiosos igualadins i 
forans. La Schola Cantorum, dirigi-
da per Josep Miquel Mindán, acom-
panyada a l’orgue per Gina Miran-
da, tindrà cura dels cants. Dirigirà el 
poble Florenci Oliva. Després de la 
comunió Antoni Prat i Tort, acom-
panyat a l’orgue per Gina Miranda, 
ens oferiran la  interpretació del 
sonet verdaguerià “A Igualada, en 
el centenari del Sant Crist”, musicat 
per Daniel Mestre.  En acabar, bene-
dicció solemne i cant dels Goigs al 
Sant Crist.

Seguidament, i a la mateixa Ba-
sílica, concert a càrrec de la Capella 
de Música de la Tossa, sota la direc-
ció de Frederic Prat.

A 2/4 de 7 de la tarda, processó 
d’homenatge a Jesús Crucificat que 
recorrerà el següent itinerari: Santa 
Maria, plaça de l’Ajuntament, carrer 

de l’Argent, Plaça de la Creu, carrer 
Garcia Fossas, rambles de Sant Isi-
dre i General Vives, carrer de Sant 
Jordi, plaça del Rei, carrer del Roser. 
A l’església del Roser es cantarà el 
sonet, a càrrec d’Antoni M. Prat i 
Tort, acompanyat a l’orgue per Gina 
Miranda i Aranda. Seguidament a 
la Plaça Pius XII, actuació de Bitrac 
Dansa amb l’escenificació reduïda 
de la Moixiganga d’Igualada, des-
prés de la qual el poble i les bande-
res gremials i d’entitats precediran 
al Sant Crist en la seva entrada a la 
Basílica de Santa Maria.  

En acabar, a la Basílica, venera-
ció de la Imatge i Eucaristia, presidi-
da per Mn. Joan Mir, que fou vicari 
de Santa Maria. Acompanyarà la 
Coral de Santa Maria, dirigida per 
Coni Torrents. A l’orgue, Lluís Vic-
tori i dirigirà el poble Florenci Oliva. 

Divendres de Pasqua, dia 25 
A les 8 del vespre, a la Basílica 

de Santa Maria, hi haurà la cloen-
da de les festes amb una Eucaristia 
presidida per Mn. Josep Massana, 
rector de la parròquia de Santa Ma-
ria. Acompanyarà la Coral de Santa 
Maria, dirigida per Coni Torrents i, a 
l’orgue, Maite Torrents. 

En acabar, es retornarà proces-
sionalment la Imatge a la seva ca-
pella.

Tot a punt per a la Festa de 
la Gent Gran
LA TORRE DE CLARAMUNT

La Torre de Claramunt ja té a punt 
la Festa de la Gent Gran. La pro-

gramació compta amb una cami-
nada popular amb xocolatada el 
dijous 24, des del Centre Social Sant 
Joan Baptista a les 15.30h. Per al 
mateix dijous també s’ha organitzat 
un taller de plantes medicinals a 
càrrec de Marc Talavera, a les 4 de 
la tarda al Centre Social Font de 
l’Armengol. 

El divendres 25, a les 15.30 h, 
la tallerista Sílvia Quintana oferirà 
al Centre Social Font de l’Armen-
gol un taller de decoració de cai-
xes vintage. Cal fer la inscripció a 
l’Ajuntament, telèfon 938010329. I 
a les 18.30 h hi haurà una actuació 
del grup playback Llum i Color al 
Centre Social Sant Joan Baptista, 

amb cançons populars actuals i de 
tota la vida.

El dissabte dia 26, al pavelló 
d’esports municipal de Vinçó, hi 
haurà el tradicional dinar, que co-
mençarà a les 2 del migdia i estarà 
amenitzat per la Tuna de la Far-
màcia. A les 15,15 h es lliuraran les 
plaques d’agraïment a les tres per-
sones de més edat i a les 15.30 h ac-
tuarà l’humorista Juan José Cañas. 
Per assistir al dinar cal confirmar 
l’assistència, abans del 20 d’abril, a 
les oficines de l’Ajuntament, de 9.30 
a 14.30 h. També hi haurà servei 
d’autobús.

Com a cloenda de la Festa de la 
Gent Gran, el diumenge dia 27, a 
les 18.00 h, tindrà lloc el ball al Cen-
tre Social Sant Joan Baptista.

Obrim	  per	  setmana	  santa	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dissabte	  19	  	  	  	  	  	  à	  09:00	  –	  20:00	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diumenge	  20	  	  	  à	  09:00	  –	  14:00	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dilluns	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  09:00	  –	  14:00	  	  /	  16:00	  –	  20:00	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dimarts	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  TANCAT	  
	  

C/ Masquefa, 19 • IGUALADA
Tels. 93 805 41 62 • 656 94 51 57 • plapol.planell@gmail.com

Ens hem traslladat al c/ Bellprat, 37 d’Igualada
Tels. 93 805 41 62 • 656 94 51 57 • plapol.planell@gmail.com
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Les millors carreteres 
no semblen carreteres

Autèntic 4x4
des de

Consum 5,6/6,6 L/100Km. Emissions CO2: 146-153 g/Km. PVP recomanat a P. i B. per a XV 1.6 5MT Advance. Transport, impostos, promoció i pla PIVE inclosos. El preu pot no correspondre’s amb la imatge del model visualitzat.

JOAN SAN JOSÉ 
AUTOMÒBILS,  S.L.
Av. Europa, nº4 Nau 2
08700 IGUALADA
Tel. 93 801 91 45       
subaruigualada@gmail.com

Tot a punt per una nova 
edició de Sant Jordi
CAPELLADES

El dia de Sant Jordi, a Capella-
des, l’activitat es concentrarà a 

la Plaça Catalunya. De 5 a 9 de la 
tarda es farà l’habitual venda de 
llibres, roses i pastissos. A partir 
de les 6 hi haurà animació amb el 
grup Els Farsants, que presentaran 
un espectacle d’animació i ball par-

ticipatiu amb jocs i danses. Hi hau-
rà temes populars i de creació prò-
pia mentre un animador engresca 
als participants.

Al matí, s’haurà ja celebrat 
Sant Jordi a les escoles i també a la 
Biblioteca, on les classes d’alumnes 
de totes les escoles aniran passant 
per escoltar contes.

3a edició del Dictat Català
CALAF

Un any més, petits i grans tin-
dran l’oportunitat de demos-

trar els seus coneixements de llen-
gua catalana el proper 23 d’abril 
a Calaf. I és que per Sant Jordi se 
celebrarà la 3a edició del Dictat 
Català, una iniciativa que compta 
cada vegada amb una notable par-
ticipació.

L’activitat se celebrarà a la cèn-
trica plaça dels Arbres, i començarà 
a les 17.30 h amb el dictat de la ca-
tegoria infantil-juvenil (de 10 a 17 
anys). A les 19.00 h serà el torn del 
dictat per als adults (a partir de 18 

anys). A les 19.45 h, hi haurà una 
lectura de poemes de Joan Vinyo-
li a càrrec de calafins de diverses 
procedències.

La inscripció, que és gratuïta, 
es pot fer una estona abans de 
l’inici de cada dictat, a la mateixa 
plaça dels Arbres. Hi haurà premis 
per als guanyadors de cada cate-
goria. En aquesta ocasió col·labo-
ren en el Dictat català de Calaf la 
Diputació de Barcelona, La Cuina 
del Mercat, La Coppe, Cal Xandri, 
Papereria Anna i el Quiosc del Pas-
seig.

Per Sant Jordi, inauguració 
del Parc de la Caputxeta i 
portes obertes a la ràdio
MASQUEFA

Masquefa ja ho té tot a punt 
per a celebrar una diada de 

Sant Jordi especial. I és que la 
festivitat del patró de Catalunya 
coincidirà, aquest any, amb dues 
activitats extraordinàries. D’una 
banda, amb l’estrena, al jardí del 
CTC, d’un nou parc infantil inspi-
rat en els dibuixos de la Caputxe-
ta Vermella de la ninotaire Pilarín 
Bayés. Aquesta nova zona lúdica 
infantil --feta per l’Ajuntament 
i finançada íntegrament per la 
Diputació de Barcelona-- se suma 
al Parc del Patufet que el muni-
cipi ja va inaugurar al setembre. 
La inauguració tindrà lloc a les 5 
de la tarda i comptarà amb la lec-
tura del conte, a càrrec de Ràdio 
Masquefa. 

També per Sant Jordi hi haurà 
portes obertes als nous estudis 
de la ràdio, per tal que tothom 
pugui conèixer les instal·lacions. 

La nova seu de l’emissora munici-
pal es troba a l’antiga Biblioteca, 
al carrer Creueta 10, i es podrà 
visitar a partir de 2/4 de 7 de la 
tarda.

Durant tot el dia també s’ins-
tal·laran al carrer Major, la plaça 
de l’Església i l’avinguda Catalu-
nya les habituals parades de lli-
bres, roses i manualitats relaci-
onades amb Sant Jordi. A més, 
Ràdio Masquefa sortirà al carrer 
amb la unitat mòbil per emetre 
en directe un especial del maga-
zine “L’autobús”, de 10 del matí a 
1 del migdia.

La Biblioteca també se suma a 
la celebració amb l’exposició “Els 
dracs: història, llegenda i curio-
sitats”, que es pot visitar durant 
tot aquest mes d’abril, així com 
també amb un contacontes sobre 
cançons populars, que es farà el 
dilluns 28 d’abril, a 2/4 de 6 de la 
tarda. 

Presentació del llibre De tots colors... 
història del CF Vallbona 1920-1980
VALLBONA

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia 
acollirà el dimarts 22, vigília de 

Sant Jordi, la presentació del llibre 
De tots colors... història del CF Vall-
bona 1920-1980, que recull la trajec-
tòria de les primeres sis dècades de 
vida d’aquest emblemàtic club, però 
a la vegada fa un pas més enllà, 
ja que és també un retrat de la 
transcendència del futbol en pobles 
petits com Vallbona i, per tant, un 
testimoni privilegiat de part de la 
història del municipi i dels costums 

dels veïns. L’acte de presentació tin-
drà lloc a 2/4 de 8 de la tarda, a la 
Sala Polivalent Jaume Calveras.

De tots colors... història del CF 
Vallbona 1920-1980 és resultat del 
laboriós treball de recerca que du-
rant cinc anys ha dut a terme el 
vallbonenc Jaume Borràs, llicenciat 
en Ciències Econòmiques, profes-
sor de Matemàtiques, exjugador i 
exdirectiu del club i, sobretot, per-
sona enormement implicada amb 
el poble: va ser un dels impulsors 
de la Setmana de la Joventut, ha 

estat Mestre de Cerimònies del Ro-
ser i durant tres mandats va ser 
regidor al Consistori. 

L’edició del llibre ha anat a càr-
rec de l’Ajuntament, que ha fet 
possible que aquesta publicació 
d’un gran valor històric i també 
sentimental pugui estar a disposi-
ció de tots els vallbonencs. 

De tots colors... història del CF 
Vallbona 1920-1980 es podrà ad-
quirir, a partir del dia 22 d’abril, a 
l’Ajuntament de Vallbona i a la lli-
breria Cal Sec, al preu de 15 euros.

Activitats per a petits i grans a La Lliga
CAPELLADES

Diumenge vinent, dia de Pasqua, 
pels volts de la 1 del migdia la 

Coral Xeremell farà parada i solfa 
al cafè de la Lliga per cantar les 
caramelles.

Dijous vinent dia 24, a les 9 del 
vespre, el Saló Rosa de la Lliga aco-
llirà la presentació del llibre Bal-
sam per a un dia incert, de Dionís 
Lluch i Pons. Presentarà el llibre 
l’escriptor capelladí Joan Pinyol, 
el qual parlarà d’aquest recull de 
poemes, començat el 1976 i fins a 
l’actualitat. Un poemari molt vis-
cut, ple d’elements de la seva quo-

tidianitat juntament amb els grans 
valors que mouen els sentiments 
humans. L’autor, Dionís Lluch, ad-
mirador i gran entusiasta de Mi-
quel Martí Pol, forma part dels 
amics del poeta, molt vinculat a la 
família, i del qual es reconeix com 
un deixeble. L’entrada és lliure.

El dissabte dia 26, a les 10 del 
vespre, nit de teatre amb la repre-
sentació de l’obra A les fosques, 
per Atrezzo Grup de Teatre, una 
comèdia en què diversos i origi-
nals personatges cauen en situa-
cions divertides fruit d’una avaria 
elèctrica. El bon treball d’aquest 

grup vilafranquí va ser valorat po-
sitivament al 37è Concurs de Tea-
tre Amateur Vila de Piera, el jurat 
del qual els va atorgar 7 premis. El 
preu de l’entrada és de 7 euros i 5 
euros per als socis de La Lliga.

Per al diumenge dia 27, a les 
12 del migdia, a la terrassa de la 
Lliga s’ha programat un taller per 
a nens i nenes amb l’Alba Amat: 
“Aquest drac ens porta de cap!!!”. 
També hi trobareu el senyor Do-
dous i la seva amiga la tortuga Mil 
Colors amb la seva creadora, Verò-
nica Rosado. L’entrada és lliure.

Tast de cerveses, concert i clown al Casal de 
Calaf
CALAF

L’agenda d’activitats del darrer 
cap de setmana d’abril al Casal 

de Calaf començarà el dissabte 
dia 26, a les 7 de la tarda al Cafè 
del Casal, amb un tast de cerve-
ses artesanes a càrrec de la Cer-
veseria Matoll de la Vall del Corb. 

Cal fer inscripció prèvia, al preu de 
6 euros, fins al dia 25 a: tallersis-
mics@gmail.com.

També el mateix dissabte, a les 
11 de la nit, a l’escenari de la Sala 
Gran continuarà el cicle de Músi-
ques a cau d’orella amb concert de 
Bikimel. El preu de les entrades és 

d’11 euros i 9 euros per als socis.
El diumenge 27, a les 12 del 

migdia, la Sala de Fusta acollirà 
l’espectacle El mètre, de Clown 
street show. L’espectacle és per a 
tots els públics i el preu de l’en-
trada és 5 euros i gratuïta per als 
menors de 10 anys.

Microconte de Joan Pinyol a la façana del 
Departament de Cultura 
VIC

Amb motiu de la diada de Sant 
Jordi, el Departament de Cul-

tura de la Generalitat exposarà 
dos microcontes inèdits a Vic i a 
Manresa, amb l’objectiu de contri-
buir a la creació literària d’aquest 
gènere i retre un homenatge a 

les figures de Pere Calders i Joan 
Brossa.

A Vic s’exposarà un microcon-
te inèdit de l’escriptor capelladí 
Joan Pinyol. El text restarà penjat 
durant la diada de Sant Jordi de 
la façana de la seu del Departa-
ment de Cultura a les comarques 

centrals (pl. Major, 37). Pinyol es 
mostra agraït que se li hagi confiat 
l’elaboració d’un microconte dins 
la celebració de Sant Jordi, pel que 
té de difusió d’un gènere narratiu 
que mica a mica va guanyant ter-
reny entre la població i que només 
té de menor la seva extensió. 
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Sant Jordi a Cal Font i la Rambla Sant Isidre

IGUALADA

La celebració de la Diada de Sant 
Jordi a Igualada comptarà el 

proper 23 d’abril amb un total de 
setanta-cinc parades, confirmant la 
tendència creixent de les darreres 
edicions a Igualada. D’aquestes, 
vuit corresponen a floristeries, dot-
ze a llibreries i cinquanta-cinc a 
diferents mitjans de comunicació i 
entitats socials, culturals, juvenils o 
polítiques de la ciutat, que també 
s’involucraran, com és habitual, en 
la festivitat. Les escoles han rebut 
també permís per instal·lar una 
parada a les portes de cada centre. 

Enguany hi haurà una novetat 
important en el vessant organit-
zatiu i és que, segons avançava el 
tinent d’alcalde de Promoció Cul-
tural, Josep Miserachs, “el nom-
bre cada cop més gran de parades 
complicava la convivència amb el 
nombre també cada cop més gran 
de terrasses de bars i restaurants 
a la plaça de Cal Font”. Per això, 
l’Ajuntament ha optat aquest 2014 
per ampliar l’àmbit de la festivitat i 
estendre’l també a la Rambla Sant 
Isidre: a Cal Font s’hi podran trobar 
floristes i llibreters i a la Rambla 
la resta d’entitats, en una mesura 
que, segons Miserachs, permetrà 
“una millor circulació de gent per 
tot el centre de la ciutat i ampli-
arà la influència de Sant Jordi no 
només a la Rambla i el Nucli Antic, 
sinó també als carrers de pas, com 
són Sant Magí i Òdena”. 

Recordar que a 2/4 de 7 de la 
tarda, a la Rambla de Sant Isidre 
hi haurà la tradicional ballada de 
sardanes, enguany musicada per la 
Cobla La Principal de Cassà.

La Biblioteca viurà 
intensament Sant Jordi 

L’Ajuntament d’Igualada, l’Ins-
titut Municipal de Cultura (IMC) i 
la Biblioteca Central han progra-
mat també un seguit d’actes per 
commemorar aquest dia amb els 
llibres com a grans protagonistes. 

Dels actes, que s’emmarquen 
en el programa 3L Llengua, Lite-
ratura i Lectura, destaquen les du-
es exposicions que s’inauguraran 
el mateix 23 d’abril. D’una banda, i 
coincidint amb el quinzè aniversari 
d’aquest equipament, es podrà visi-
tar 15 lectors recomanen, un recull 
de recomanacions de lectura que 
fan quinze igualadins de diversos 
àmbits com Anna Vila, Arian Mo-
rera, Antoni Dalmau, Lloll Beltran, 
Enric Verdaguer, el Pare Mateu, Jor-
di Savall, Ramon Enrich o Laura Or-
gué, entre altres. I, paral·lelament, 
Contes infantils de la guerra, que 
repassarà la producció editorial in-
fantil duta a terme durant la Guerra 
Civil espanyola, posant l’accent en 
el bàndol republicà. Partint de la 
col·lecció privada de Freixes-Garriga, 
es mostra com els contes infantils 
van passar a formar part de l’engra-
natge propagandístic del moment, 
i com es van convertir en una arma 
singular per ensenyar als infants el 
món dual de bons i dolents que s’es-
tava enfrontant al camp de batalla. 

Hora del conte i visites 
guiades a la Biblioteca 
Central

Els més petits també podran 
gaudir amb una Hora del Conte es-

pecial amb Marta, la fada màgica... 
una mica desendreçada, un conte 
il·lustrat per Raquel Riba Rossy i 
editat per Tum Books. Després de 
la sessió també podran participar 
en un taller per fer una vareta mà-
gica. Aquesta activitat va adreçada 
als infants de més de 4 anys i les 
places per al taller són limitades; 
cal inscriure’s prèviament a la sala 
infantil de la Biblioteca. 

Finalment, i com és habitual 
per Sant Jordi, també es faran visi-
tes guiades a la Biblioteca per des-
cobrir els seus racons més insòlits i 
aquells espais que no estan oberts 
al públic, com l’àrea de reserva on 
es conserven els llibres més antics. 
Tindran lloc a les 11 i a les 17h i no 
cal inscriure’s prèviament.

Concert de Sant Jordi amb 
la Mixta i la Xalest

La Coral Mixta d’Igualada 
acompanyada per la Coral Juvenil 
Xalest oferiran el tradicional con-
cert de Sant Jordi a la Basílica de 
Sta. Maria. Serà a 2/4 de 10 de la 
nit.

El programa de la Coral Mixta 
d’Igualada, sota la direcció d’Al-
fred Cañamero, inclourà unes can-
çons tradicionals d’arreu i de la 
terra, entre elles Un Sonet Per A 
Tu, un poema del Miquel Martí i 
Pol que va musicar expressament 
per a la Coral Mixta el compositor 
Josep Vila i Casañas.

De la seva banda, La Coral Ju-
venil Xalest, sota la direcció d’Em-
manuel Niubò, proposa una peça 
de l’Henry Purcell, una tradicional 
irlandesa i unes cançons catalanes 
del segle 20.

Es cantarà en comú: Senyor 
Sant Jordi i El Rossinyol

Per preparar l’estiu, estand de La Kaserna a 
Cal Font
IGUALADA

A les portes de l’estiu i les va-
cances, per tal de donar a conèixer 
les nombroses possibilitats a l’abast 
dels joves entre els mesos de juny 
i setembre, l’equipament Juvenil 
la Kaserna es traslladarà a la pla-
ça de Cal Font durant la Diada de 
Sant Jordi. L’objectiu d’informar, 
orientar i assessorar tots els joves 
que tinguin inquietuds de cara a 
aquest estiu.

Sigui quina sigui la seva idea, 
podran trobar tota la informació 
que necessitin sobre diferents op-
cions a escollir: intercanvis inter-
nacionals, camps de treball, cursos 
d’idiomes a l’estranger, camps de 
solidaritat, rutes, treballs d’estiu 
a l’estranger i un llarg etcètera. 
Per als qui vulguin organitzar el 
seu propi viatge hi haurà infor-
mació sobre rutes, Interrail i una 
secció especial de consells amb tot 

allò que cal saber abans de marxar: 
com viatjar amb descomptes, com 
dormir a bon preu o com trobar el 
mitjà de transport més econòmic. 

A més, els qui no es vulguin 
separar de la càmera o el mòbil 
per immortalitzar els millors mo-
ments de les vacances, podran in-
formar-se sobre el cinquè concurs 
fotogràfic del Punt d’Informació 
Juvenil.

Sant Jordi a l’Hospitalitat de la Mare de Déu 
de Lourdes Anoia
IGUALADA

L’Hospitalitat es troba en el 
calendari de màxima esplendor, 

aquestes dates comencen a escal-
far motors. El proper 22 d’abril 
participaran a la Festa del St. Crist 
d’Igualada. Fa uns quants anys 
l’Hospitalitat de l’Anoia participa 
de la Festa de St. Jordi amb una 

paradeta, enguany, el mateix 23 
d’abril, situaran la parada a la 
Rambla St. Isidre.

L’Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes Anoia vol aprofi-
tar la jornada per donar a conèi-
xer l’entitat i per recaptar fons de 
cara a destinar-los a subvencionar 
a les persones de l’Equip Sanitari 

que participarà en el Pelegrinat-
ge d’enguany, ja que són molt im-
portants per poder portar a terme 
el Pelegrinatge. Es vendran roses i 
oferiran uns poms de boix i farigo-
la amb un petit escrit tot demanant 
una col·laboració per l’Entitat. 

Podeu trobar més informació a 
www.hospitalitatanoia.org.

Autors igualadins a la parada de Llibreria 
Aqualata
IGUALADA

Llibreria Aqualata - Grup Besti-
ari han convidat per Sant Jordi 

als autors de tres publicacions “de 
casa”, per tal que signin els llibres 
als seus lectors.

Així a la parada de Cal Font de 

la Llibreria Aqualata, a les 5 de la 
tarda hi haurà Bev Allan que sig-
narà exemplars de la seva novel·la 
Lucius Minicius rides again.

A les 6 seran Bernat Roca, Fran-
cesc Vilaprinyó i David Canto, els 
qui signaran exemplars del llibre 

Filosofía de Hielo y Fuego, i a les 
7 de la tarda Jordi Rica signarà 
exemplars del seu llibre A voltes el 
cap em roda feliçment.

Cada autor té assignada una 
hora per atendre els lectors.

C/ Joaquima Vedruna, 20 - IGUALADA
Ctra. de Valls 11 - STA. MARGARIDA DE MONTBUI 
Ctra. de Valls 67 - STA. MARGARIDA DE MONTBUI 

Tels.  687 777 617 
663 626 440

Us desitgem una bona diada de 
Sant Jordi...

...i conicidint amb el 5è aniversari, 
tots els nostres clients rebran un obsequi*

* Promoció vàlida a la botiga d’Igualada

Signa un vot... per Sant Jordi
IGUALADA

La diada de Sant Jordi serà jor-
nada de recollida de signatures 

a moltes poblacions de Catalunya. 
A l’Anoia també serem presents a 
molts municipis, justament al cos-
tat de les parades de roses i llibres.

A hores d’ara, la iniciativa Sig-
na un vot per la independència 
promoguda per l’Assemblea Naci-
onal Catalana (ANC) amb el suport 
de l’ Associació de Municipis per 
la Independència (AMI), Òmnium 
Cultural i nombroses entitats cultu-
rals, cíviques i esportives del país és 
l’única fórmula legal per mostrar 
el nostre suport a fer una consulta 
vinculant sobre el dret a decidir i 
en la seva absència a la declaració 
d’independència.

El dia de Sant Jordi, a Igualada, 
es farà recollida a la Rambla de 
Sant Isidre entre les 12 del migdia 
i les 9 del vespre ininterrompu-
dament. Joves majors de 16 anys 
i tota la població de la comarca 

que ho desitgi pot arribar-se a les 
parades.

Marc Castells signa per la 
independència

Marc Castells, alcalde d’Iguala-
da i membre del Consell Directiu 
de l’AMI ha fet ja ús del dret de 
petició per sol·licitar la convocatò-
ria d’una consulta pel dret a deci-
dir i mitjançant aquesta acció pre-
tén animar la població d’Igualada 
i la comarca a Signar un vot per la 
independència. 

Més recollides del mes 
d’abril

Abans de finalitzar el mes 
d’abril, a Igualada es podrà votar 
en altres esdeveniments: dia 26 a 
la Mostra Teatre al carrer, Plaça de 
Cal Font i plaça de l’Ajuntament: 
de 10 a 2 i de 5 a 9. Dia 27 d’abril 
Fira d’Antiguitats al Passeig Verda-
guer / c. Òdena en horari matinal 
de 10 a 2.

Roses i llibres solidaris, 
al Boulevard
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Un any més, amb l’arribada de 
Sant Jordi, les paradetes de 

venda de roses seran protagonistes 
al nucli urbà montbuienc. També 
hi haurà els clàssics llocs de venda 
de llibres en un dia tan especial. 
Enguany una de les novetats serà 
que la Biblioteca montbuienca, 
coincidint amb la diada de Sant 
Jordi, serà enguany un punt de 
“Recicla Cultura”. La Biblioteca col-
laborarà així amb l’entitat Funda-
ció Servei Solidari, un projecte que 
promou donar llibres per tal que 
altres persones el puguin adquirir. 
Des de la Biblioteca els posaran a 
la venda el dia de Sant Jordi pel 
preu d’un euro, des d’una para-
deta ubicada tot just a tocar de 
l’Ajuntament, en ple Boulevard. 
Els diners recaptats es destinen 
íntegrament a finançar els cursos 
d’alfabetització i llengua que la 
Fundació Servei Solidari imparteix 
des de fa 10 anys a prop de 2.000 
alumnes.

Lliurament dels premis 
del 5è Concurs de Contes 
Castell de La Tossa

I per Sant Jordi a Montbui tam-
bé és costum el lliurament de pre-
mis del Concurs de Contes “Castell 

de La Tossa”, el qual arriba a la se-
va cinquena edició. L’acte es durà a 
terme també el dia de Sant Jordi, a 
2/4 de 6 de la tarda, a la Sala d’Ac-
tes de l’Ajuntament de Montbui.

Dia de lectura al carrer
Montbui celebrarà la diada de 

Sant Jordi, per segon any conse-
cutiu, fent un cant a la lectura, 
especialment entre els més joves. 
Es durà a terme l’activitat “Llegim 
al carrer”, en la qual hi participarà 
bona part de la comunitat edu-
cativa del municipi. Així, entre les 
9 del matí i la una de la tarda es 
realitzaran diferents lectures de 
poemes i textos literaris, a càrrec 
dels alumnes dels diferents centres 
educatius del municipi.

L’acte és organitzat per l’Àrea 
d’Infància de l’Ajuntament de 
Montbui, amb la col·laboració de 
les escoles García Lorca, Antoni 
Gaudí, l’Institut Montbui i també 
les les Llars d’Infants Municipals 
de Montbui: Santa Anna, L’Estel i 
Montxic.
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PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

40è aniversari d’Igualada Ciutat 
Pubilla

El dilluns 28 d’abril, al Teatre Municipal de l’Ateneu, tindrà lloc la com-
memoració dels 40 anys del Pubillatge igualadí, organitzat conjun-

tament per AUGA i Agrupació Sardanista d’Igualada, amb els següents 
actes: a les 6 de la tarda, conferència a càrrec de Joan Solà i M. Teresa 
Farrés; també es projectarà la pel·lícula del pubillatge i per acabar hi 
haurà una ballada de sardanes a la pista de l’Ateneu, amb la cobla Lluïsos 
de Taradell. Hi està convidat tothom, i per descomptat els amants de la 
nostra dansa. L’acte és gratuït. Així recordarem, amb nostàlgia, aquell 
21 d’abril de 1974, que tants bons records portarà a molts igualadins i 
igualadines.  

Ballades de sardanes a Igualada i comarca
Dilluns de Pasqua, 21 d’abril
Carme, a l’ermita de Collbàs, a les 12.00 h. Cobla, Lluïsos de Taradell.
Dimecres, 23 d’abril, Sant Jordi
Igualada, a la Rbla. de St. Isidre, a les 19.30 h. Cobla, La Principal de 

Cassà.

Crisi també al món sardanista?
La crisi que ens envolta no solament afecta el treball, diners, políti-

ca, valors humans, etc., sinó també al món artístic i cultural, com es pot 
veure en el resum de tot el que es va programar l’any 1974, l’any del pu-
billatge igualadí, del que enguany, aquest dilluns de Pasqua, 21 d’abril, 
es compleixen 40 anys. Només per posar un exemple, llavors l’Agrupació 
Sardanista d’Igualada comptava amb més de 600 socis, mentre que avui 
dia no arribem a 175 socis; aquell any, de promig, hi havia quasi una ba-
llada de sardanes setmanal, i ara amb prou feines s’arriba a una ballada 
al mes. 

Veiem, doncs, aquest resum:
- 45 ballades de sardanes amb cobla a Igualada.
- 5 ballades amb cobla a la comarca.
- Cursets d’ensenyament de la sardana a Igualada, el Bruc, Castellolí, 

Sta. Margarida de Montbui i Carme.
- Cursets d’ensenyament de la sardana a les escoles Divina Pastora, 

M.M. Escolàpies, Ntra. Sra. de Montserrat i Germans Maristes.
- 3r Concert de Sardana i Cant.
- 1r Concert a la Llar del Jubilat.
- Festivals a la comarca: Carme, el Bruc, Capellades, la Llacuna, Caste-

llolí, Calaf, Sant Martí de Tous, els Prats de Rei, Vallbona i Òdena. 
- Festival d’elecció de la “Pubilla Universal de la Sardana”.
- Jornada d’Agermanament de Bellpuig, Tarragona i Igualada.
- 3r Aniversari de l’actual Agrupació Sardanista d’Igualada.
- Curset de català, conjuntament amb Òmnium Cultural.
- 46è Aplec de la Sardana, a Can Macià.
- Exposició retrospectiva de la Sardana.
- Recepció de la Caravana de la Flama de la Sardana a Montserrat.
- Festival de proclamació d’Igualada Ciutat Pubilla de la Sardana 

1974.
- 3r Concurs de Colles Sardanistes a Òdena.
- Aplecs de Sardanes a la comarca: la Llacuna, Rubió, la Tossa i Sent-

fores.
- Rebuda de la Flama, procedent del Canigó, dels focs de Sant Joan.
- Revetlles de Sant Joan i Sant Pere.   
- Audició comentada de música de Pau Casals.
- Autocars per assistir als aplecs de Montserrat i Olot.
- XVè Gran Concurs Regional de Colles Sardanistes.
- III Trobada Comarcal Sardanista a Mas Lloretó (Copons).
- Diada del Petit Sardanista.
- Projecció de la pel·lícula Igualada Ciutat Pubilla de la Sardana 1974 

a Igualada (Cercle Mercantil i Llar del Jubilat), Barcelona i Sabadell.
- Recital de Poesia i Cançó.
- Disc-Fòrum de la Sardana.
- Publicació mensual del nostre butlletí “Contrapunt”.
- Programa radiofònic setmanal per Ràdio Igualada “Contrapunt Ra-

diofònic”.
Donen molt a pensar aquestes dades... I les actuals encara més!!!

Agrupació Sardanista d’Igualada
joaquimbacarditcabestany@gmail.com

Nous cursos formatius a la Unió Empresarial 
de l’Anoia
IGUALADA

El ritme frenètic del dia a dia i els 
importants esforços que fan les 

empreses de la comarca per tirar 
endavant en un moment conjun-
tural tan difícil, condicionen massa 
sovint l’ampliació de coneixements 
i la formació contínua que la com-
petitivitat actual requereix, a més, 
la lluita diària per mantenir els 
negocis en marxa fan que sovint 
passi de llarg una oportunitat o un 
plantejament d’obertura de negoci 
o d’especialització.

Per afrontat aquests reptes en 
un context econòmic tan condicio-
nant, comptar amb una bonificació 
per formar-se o especialitzar-se és 

clau, ja que no compromet eco-
nòmicament la marxa del negoci i 
permet que el personal pugui es-
pecialitzar-se creant així valor afe-
git al seu lloc de treball i augmen-
tant la competitivitat de l’empresa.

Qui ajuda l’empresa?
Entitats empresarials com la 

UEA ofereixen cursos que compten 
amb aquesta bonificació a través 
de la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo (FTFE), 
cursos que permeten assolir un 
alt nivell de competitivitat laboral 
sense que tingui un cost elevat.

Què té la UEA?

La Unió Empresarial de l’Anoia 
compta amb una oferta de cursos 
bonificables molt àmplia, que tro-
bareu detallada a la pàgina web 
de formació de la UEA. Són cursos 
adreçats no només a treballadors 
en actiu sinó també a totes aque-
lles persones que en situació d’atur 
volen especialitzar o ampliar la se-
va formació.

Curs d’anglès: Meetings; Curs 
de francès: Correspondance Profes-
sionnelle; Curs de gestió eficaç del 
temps i organització de les reuni-
ons de treball; Curs d’operador de 
calderes industrials i Curs de Segu-
retat industrial: Requisits legals a 
les empreses.

Inscripcions per anar a La Passió amb la 
parròquia de la Sagrada Família
IGUALADA

El Consell Parroquial de la parrò-
quia de la Sagrada Família vol 

aprofitar una oferta especial que 
fa l’organització de la representa-
ció de la Passió a Esparreguera. 

És previst anar-hi el dia 1 de 
maig. La sortida de l’autocar a les 

9 del matí de la plaça de la Sarda-
na i el retorn a 2/4 de 7 de la tar-
da, un cop acabada la representa-
ció i la visita guiada al teatre. Tot-
hom qui vulgui apuntar-se ho pot 
fer, millor atenint-se als horaris del 
despatx parroquial: dilluns, dime-
cres i divendres, de 2/4 d’1 a 2/4 de 

2 del migdia, i de 2/4 de 9 a 2/4 de 
10 del vespre. Al qui li sigui impos-
sible atendre’s a aquest horari, cal 
trucar al telèfon de la parròquia: 
93 803 04 27, o bé el del diaca: 93 
806 61 37, i concertar entrevista. El 
termini per a apuntar-se acaba el 
dia 23 d’abril.

Cloenda del cicle de poetes de la Coral Santa Maria
IGUALADA

Dijous vinent dia 24, a les 7 de 
la tarda, la Biblioteca Central 

acollirà la quarta i darrera sessió 
del cicle de poetes de la Coral San-
ta Maria, que en aquesta ocasió 

estarà dedicada a Rosa Campmajó 
Mateu i Lleonard del Rio Camp-
majó.

L’acte inclourà una sessió po-
eticomusical, concert coral, lectura 
de poemes i homenatge a Rosa 

Campmajó Mateu (Igualada, 1909-
1966) i Lleonard del Rio Campmajó 
(Igualada, 1942).

Ho organitzen: Biblioteca Cen-
tral i Coral Santa Maria d’Igualada. 
L’entrada és gratuïta.

Taller sobre el respecte al moviment lliure 
dels infants 
IGUALADA

“L’Ametller” de Copons - Espai de 
Pedagogia Waldorf per a infants 

d’1 a 6 anys ha organitzat, per al 
divendres 25 d’abril, el taller titu-
lat “La importància del respecte al 

moviment lliure dels infants. Del 0 
als 3 anys”, que anirà a càrrec de 
Montse Campos, fisioterapeuta i 
acupuntora, basada en les aporta-
cions d’Emmi Pikler.

El taller s’impartirà al centre 

“Manualidades del Alma”, al c/ Ro-
ca, 26, d’Igualada, de 18.30 a 20 h. 
El preu és de 5 euros i cal reservar 
plaça al correu electrònic espaia-
metller@gmail.com o al telèfon 
669 069 404.

Es busquen nous hereus i pubilles per a 
aquest 2014 
ÒDENA

Òdena és un dels pobles de 
Catalunya que conserva la tra-

dició de nomenar pubilles i hereus 
i com cada any, en el marc de la 
seva Festa Major, té lloc l’acte de 
proclamació de l’hereu i la pubilla 
d’Òdena i dels hereuetsi pubilletes 
d’Òdena i l’Espelt.

Així, els odenencs i odenen-
ques nascuts entre el 2006 i 2008 i 
el 1991 i el 1997 han rebut una car-
ta en què se’ls explica l’oportunitat 
de poder representar el seu poble, 
essent la nova pubilleta i hereuet 
d’Òdena o l’Espelt i l’hereu i la pu-
billa d’Òdena.

L’acte de proclamació tindrà 

lloc el dijous 1 de maig, moment 
en què es coneixeran els nous he-
reus i pubilles que substituiran la 
Pubilla i l’Hereu d’Òdena 2013, Ge-
orgina Gabarró i Morente i l’he-
reu, que en la passada edició va 
resultar desert per falta de can-
didats, i als hereuets i pubilletes 
d’Òdena i l’Espelt; Judit Carreras i 
Plaza, pubilleta d’Òdena, Biel Ca-
sanova i Jovell, hereuet d’Òdena, i 
Nuria Regordosa i Llamas, Dameta 
d’Òdena. I per l’Espelt, Eva Marçal 
i Domínguez, pubilleta, i Albert 
Sanchez i Fabregat, hereuet.

Els candidats a Hereu i Pubilla 
hauran de fer una prova el dia 29 
d’abril a l’Ajuntament. Un jurat 

format per membres de les entitats 
odenenques els avaluarà per pro-
clamar, l’1 de maig, els nous repre-
sentants del pubillatge d’Òdena. El 
mateix dia 29 tindrà lloc el sorteig 
mitjançant el qual s’escollirà els 
Hereuets i Pubilletes d’Òdena i l’Es-
pelt. Tots els interessats poden for-
mular la seva inscripció al mateix 
ajuntament, abans del 28 d’abril.

La regidora de cultura, Ramo-
na Vila, insisteix en que el pubi-
llatge no és una mirada al passat 
sinó un plantejament de futur i 
d’implicació dins el teixit associatiu 
que fomenta una de les tradicions 
catalanes, símbol d’identitat del 
nostre país.

Prepara el teu viatge des de casa al millor preu

www.anoiatravel.cat

Estem a:  Rambla General Vives, 18 - Igualada - Tel. 93 806 64 64 
Av. Dr. Francesc Massana, 13- Martorell- tel. 93 774 16 14

reserves@anoiatravel.cat
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Assemblea per decidir la inversió dels 9.000 
euros del departament de Joventut 
IGUALADA

El proper dia 26 d’abril tindrà 
lloc, per segon any consecutiu, 

l’assemblea de pressupost parti-
cipatiu, que serveix per repartir 
el pressupost destinat a activi-
tats organitzades directament 
per joves. Aquest és un projecte 
impulsat des del Consell Municipal 
de Joventut i el Departament de 
Joventut de l’Ajuntament d’Iguala-
da on entitats igualadines, col·lec-
tius i joves a títol individual poden 
presentar les seves idees. 

Enguany es presenta alguna 
novetat respecte l’any passat i el 
punt més destacable és que s’ha 
ampliat el pressupost i que s’ha re-
partit en dos períodes: la Setmana 
Jove, que es durà a terme del 30 
de juny al 6 de juliol i, en segon 
lloc, el trimestre d’octubre a de-

sembre, amb unes assignacions de 
5.000 i 4.000 euros respectivament. 
En total, doncs, hi haurà 9.000 eu-
ros disponibles. 

Qui hi pot participar? 
Hi poden prendre part enti-

tats, col·lectius de joves i joves a 
títol individual de 14 a 35 anys, 
que vulguin impulsar iniciatives de 
diferents tipus obertes a la ciutat 
d’Igualada. A l’assemblea de dis-
cussió hi poden assistir els repre-
sentants de les diferents propostes, 
representants d’entitats i joves que 
tinguin ganes de col·laborar en 
l’elaboració del pressupost partici-
patiu del Departament de Joven-
tut del 2014. 

Les propostes es poden pre-
sentar omplint la butlleta que es 
pot descarregar a www.iguala-

dajove.cat. Cal enviar-la a estiu-
jove@aj-igualada.net o portar-la 
directament a la Kaserna. Es poden 
presentar propostes fins el dia 24 
d’abril. 

Un o més representants de les 
activitats presentades hauran d’as-
sistir obligatòriament a l’assemblea 
de discussió del dia 26 d’abril per 
tal de defensar la seva proposta. 
En aquesta assemblea es decidirà 
com es reparteix el pressupost i 
seran els mateixos assistents els qui 
hauran de consensuar com es fa 
aquest repartiment de diners. 

A l’edició de l’any anterior es 
van presentar propostes organit-
zades per deu entitats i grups de 
joves no associats, oferint activitats 
aptes per a totes les edats. Per més 
informació es pot consultar el web 
www.igualadajove.cat.

Inscripcions per a les noves activitats dels 
equipaments cívics 
IGUALADA

Ja s’ha editat la programació 
d’activitats dels equipaments 

cívics de la ciutat, el Casal Cívic 
Montserrat, el Casal del Passeig i 
la Ludoteca Sant Miquel. S’inclo-
uen les propostes que són de lliure 
accés i les que requereixen inscrip-
ció per als mesos d’abril a juliol. 

D’entre els cursos de nova cre-
ació fins a finals de curs s’hi troben 
per als joves: campionat de futbolí, 
cuina jove, pastisseria jove, taller 
de grafits, dissenys de roba d’estiu 
o breakdance.

Per als més grans: cuina de ta-
pes, postres, ceràmica, patronatge 
i tall, manualitats, dibuix i pintura, 
pintura sobre roba, sabons cosmè-
tics per fer a casa, nutrició, noves 

tecnologies, ... i sessions diverses 
de formació i creixement personal.

Les inscripcions queden obertes 
el dia 24 d’abril al Casal del Passeig 
i al Casal Cívic Montserrat. Es po-
den fer presencials, en qualsevol 
dels dos equipaments, indistinta-
ment d’on es realitzi l’activitat. Les 
inscripcions per telèfon el dia 24 
d’abril, s’han de fer al 93 804 36 
61, a partir del 25 d’abril, també al 
93 803 33 12 de dilluns a dimecres, 
de 10 a 13 h i de 16 a 18 h, i dijous 
i divendres de 10 a 13 h.

El primer dia d’inscripcions, els 
números del torn dels dos equipa-
ments, es repartiran a les 9 h.

Les activitats d’estiu per a in-
fants, tenen dies i horaris diferents, 
ho teniu especificat a l’activitat.

Les activitats de la Direcció Ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària 
són gratuïtes. El material necessari 
va a càrrec de les persones inscri-
tes. Les places a les activitats són 
limitades i s’adjudicaran per ordre 
d’inscripció.

La realització d’una activitat 
està condicionada a la inscripció 
d’un mínim de persones. Tres faltes 
d’assistència sense justificació im-
plicaran la pèrdua de la plaça. 

Les activitats organitzades per 
les entitats són responsabilitat 
d’aquestes així com els requisits 
per accedir-hi. Caldrà pagar l’ac-
tivitat a l’entitat organitzadora. 
Aquest pagament donarà dret a 
participar en l’activitat inscrita.

L’Etiòpia més desconeguda: 
el desert del Danakil
IGUALADA

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

bellessa tan aclaparadora com el 
desert del Danakil. Per això l’ano-
menen “l’infern dins del paradis”.  

En aquesta presentació desco-
brireu el Dallol, un espectacular 
i acolorit llac d’origen volcànic, i 
l’Erta’Ale, que és un dels pocs vol-
cans actius accessibles del món 

amb una caldera de lava en ebulli-
ció permanent.

La presentació d’aquest audio-
visual que anirà a càrrec dels viat-
gers igualadins Jaume Rubio, Josep 
i Francesc Baliu, és prevista pel di-
vendres 25 a 3/4 de 9 del vespre a 
la botiga Ulisses Viatges del carrer 
de Santa Caterina, 49.

Jornada de portes obertes 
de l’Escola d’Enginyeria a la 
ciutadania
IGUALADA

El dijous 24 d’abril s’organitza la 
Jornada de Portes Obertes de 

l’Escola d’Enginyeria d’Igualada, 
on es mostraran els estudis que 
imparteix la UPC a aquesta Esco-
la, quines sortides professionals 
tenen i a més es podrà visitar les 
noves instal·lacions, del Campus 
Universitari d’Igualada, situat al 
pla de la Massa, 8 (xamfrà amb C/ 
Maria Trulls Algué) on al setem-

bre d’aquest any començarà el nou 
curs universitari.

La jornada és especialment 
adreçada a estudiants de batxille-
rat i de CFGS, però també oberta a 
professorat de secundària, tutors, 
pares i mares. 

L’horari de la jornada de portes 
obertes serà de 10 a 13h i de 15 a 
18h. Una bona ocasió de conèixer 
els estudis universitaris que s’im-
parteixen a prop de casa.

Música i poesia amb 
professors i alumnes de 
l’EMMI
IGUALADA

Amb la intenció de trobar un 
espai on conèixer i experimen-

tar el contacte entre la música i 
la poesia, des de l’Escola Muni-
cipal de Música d’Igualada s’ha 
promogut per segon any conse-
cutiu un concert en que aquestes 
manifestacions artístiques hi seran 
presents, per separat (música ins-
trumental i poesia recitada) i jun-
tes (poesia cantada). En aquesta 
ocasió s’ha escollit un tema poètic 

central, l’absència, que serveixi per 
donar unitat a l’acte i, alhora, per-
meti a l’escola, una vegada més, 
recordar a Toni Pallarès. Aquesta 
activitat s’insereix en les celebra-
cions pròpies dels dies propers a 
la diada de Sant Jordi i hi parti-
ciparan alumnes de cant, piano i 
guitarra. 

El concert és el dimarts 29 
d’abril a 2/4 de 8 del vespre a l’au-
ditori de l’Escola Municipal de Mú-
sica d’Igualada. L’entrada és lliure.

Dia Internacional de la Dansa
SANT MARTÍ DE TOUS

El diumenge dia 27 d’abril, fes-
tivitat de la Mare de  Déu de 

Montserrat, a Sant Martí de Tous 
festegen el Dia internacional de 
la dansa amb un seguit d’actuaci-
ons de l’Escola de Dansa de Tous, 

l’Esbart la Cérvola, L’Esbart Dansai-
re de Vilanova del Camí i els Tous 
Brothers.

Les actuacions començaran a 
les 12 del migdia i es faran a la 
Plaça Manuel Maria Girona – Plaça 
Major.

Enllestint els preparatius 
per a una nova edició de 
l’Estiuet 

IGUALADA

El departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada treba-

lla un any més en l’organització de 
l’Estiuet, un espai d’aprenentatge i 
diversió per a tots als infants, que 
ajudi al mateix temps a la concili-
ació familiar durant les vacances 
d’estiu. 

Joan Requesens, regidor de 
Joventut i Cooperació de l’Ajun-
tament, ha explicat recentment 
que “ja fa moltes setmanes que 
treballem en la preparació d’acti-
vitats, tallers, sortides, excursions i 
un gran nombre de propostes per, 
com cada any, oferir als infants un 
casal d’estiu divertit i alhora peda-
gògic”. 

Posteriorment, a partir del dia 
19 de maig, començaran les ins-

cripcions per a una activitat adre-
çada a nens i nenes de 4 a 12 anys, 
nascuts entre els anys 2002 i 2010. 
Aquestes es faran al departament 
de Joventut, a la Travessia de Sant 
Jaume s/n, de 8 a 14h. El primer 
dia només es podran apuntar els 
infants d’Igualada. El full d’inscrip-
ció es pot trobar a Internet, als 
webs igualada.cat i igualadajove.
cat o al Departament de Joventut. 

L’Estiuet es durà a terme a l’Es-
cola Ramon Castelltort, del 30 de 
juny a l’1 d’agost, i a l’Espai Cívic 
Centre, del 26 d’agost al 5 de se-
tembre. L’horari serà de 9 a 13h i 
de 15 a 17h. El preu per setmana 
serà de 40 euros. Hi haurà servei 
de menjador i servei d’acollida al 
matí (de 8 a 9h), al migdia (13 a 
15h) i a la tarda (de 17 a 18h). 
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DIJOUS 17 - Dijous Sant - Sts. Pau i Isidor, St. Robert, St. Anicet i St. Elies
� A 2/4 de 10 de la nit, al barri de Fàtima (Igualada), processó de Dijous Sant.
� A 2/4 d’11 de la nit, al bar Hot Blues, concert de Led Zeppelin.

DIVENDRES 18 - Divendres Sant - St. Eleuteri i St. Perfecte
� Al matí, a Igualada, cursa BTT VolCAT.
� A les 11 del matí, a l’església del Roser, viacrucis en commemoració de la suor de sang del Sant Crist d’Igualada.
� A les 9 de la nit, al barri de Fàtima (Igualada), processó del Santo Entierro.

DISSABTE 19 - Dissabte Sant - St. Lleó IX i Sts. Expedit, Vicenç i Sòcrates
� A la Llacuna, cantada de Caramelles.
� De 10 a 2 del matí i de 5 a 9 del vespre, a la plaça de Cal Font (Igualada), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits 
per a atendre donants.
� A 2/4 de 9 del vespre, a les Voltes Casa Bas de Capellades, “Un tastet de Vinyoli”, recitat per Franc Guinart.

DIUMENGE 20 - Pasqua de Resurrecció - Sta. Agnès i St. Sulpici
� De 9 a 2 del matí, al parc del Gall Mullat de Piera, Mercat d’antiguitats i segona mà.
� A 2/4 de 10 del matí, a Sant Martí de Tous, cantada de caramelles.
� A les 10 del matí, a l’església de Veciana, missa i cantada de caramelles.
� A les 12 del migdia, a Capellades, cantada de caramelles amb la Coral Xeremell.
� A les 12 del migdia, al barri de Fàtima (Igualada), processó de Nuestro Señor Resucitado.
� A les 12 del migdia, a Calaf, cantada de caramelles.
� Pels volts de la 1 del migdia, al cafè de la Lliga de Capellades, caramelles amb la Coral 
� A la 1 del migdia,a la Llacuna, cantada de Caramelles.
� A la 1 del migdia, a Calaf, sardanes amb la Cobla Tàrega.
� A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt, ball. Organitza: Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran.
� A les 6 de la tarda, al Casal d’Avis d’Òdena, ball amb el músic Toni Carlo.
� A 2/4 de 8 de la tarda, a la Unió Calafina de Calaf, ball amb el duet Stres Band.

DILLUNS 21 - Dilluns de Pasqua - St. Anselm, St. Silví i St. Simeó
� Al matí, a Masquefa, aplec al Cementiri Vell, amb missa i ballada de sardanes.
� Al matí, a Calonge de Segarra, Aplec del Panellet.
� A les 10 del matí, visita-xerrada al Castell de Masquefa.
� A les 10 del matí, al monestir de Santa Maria de Poblet, ordenació sacerdotal del diaca fra. Salvador Batet.
� A les 11 del matí, a l’ermita de Sentfores de Tous, Aplec: missa, bitlles i sardanes.
� A les 8 del vespre, a la basílica de Santa Maria d’Igualada, Vespres Solemnes.

DIMARTS 22 - Festa del Sant Crist d’Igualada - St. Leònides i St. Apel·les 
� A les 11 del matí a la basílica de Santa Maria d’Igualada, solemne concelebració eucarística, amb el bisbe Mn. Ro-
mà Casanova.
� A 2/4 de 7 de la tarda, al centre d’Igualada, processó del Sant Crist d’Igualada.
� A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Polivalent Jaume Calveras de Vallbona, presentació del llibre De tots colors... histò-
ria del CF Vallbona 1920-1980, de Jaume Borràs.

DIMECRES 23 - Sant Jordi, patró de Catalunya, i St. Adalbert
� A les 11 del matí, a la Biblioteca Central d’Igualada, visita guiada.
� De 5 a 9 del vespre, al Pg. Verdaguer - c/ St. Magí d’Igualada, unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre 
donants.
� A les 5 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, visita guiada.
� A les 5 de la tarda, al jardí del CTC de Masquefa, inauguració del parc infantil de la Caputxeta.
� A 2/4 de 6 de la tarda, a Calaf (plaça dels Arbres), Dictat Català infantil-juvenil.
� A 2/4 de  6 de la tarda, a la Biblioteca de Montbui, lliurament dels premis del 5è Concurs de Contes Castell de La 
Tossa.
� 2/4 de 6 de la tarda, a Piera (Ajuntament),  II Jocs Florals i literaris.
� A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, L’hora del conte: Marta, la fada màgica... una mica desen-
dreçada.
� A les 6 de la tarda, a la pl. de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, ballada de sardanes. 
� A 2/4 de 7 de la tarda, a la rambla Sant Isidre, ballada de sardanes amb la Cobla La Principal de Cassà.
� A 2/4 de 7 de la tarda, als nous estudis de l’emissora municipal de Masquefa (c/ Creueta, 10), portes obertes.
� A les 7 de la tarda, a Calaf (plaça dels Arbres), Dictat Català adults.
� A 2/4 de 10 de la nit, a la basílica de Santa Maria d’Igualada, concert de Sant Jordi amb la Mixta i la Coral Juvenil 
Xalest.

DIJOUS 24 - St. Daniel, St. Pere Ermengol, St. Fidel
� A l’Escola d’Enginyeria d’Igualada, jornada de portes.
� A les 10 del matí, a l’Auditori de l’Ateneu Igualada, jornada per a professionals La Mostra de teatre “La progra-
mació per a tots els públics 25 anys després”.
� A les 4 de la tarda, a l’Hospital de Dia Sant Jordi, xerrada: Malalties neurodegeneratives, amb la  Dra. Teresa Ber-
nal.
� A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre d’Igualada, Club de lectura del llibre Lo raro es vivir.
� A les 7 de l atarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, cicle de poetes de la Coral Santa Maria: Rosa Campmajó i 
Mateu i Lleonard del Rio Campmajó. Sessió poèticomusical amb la Coral de Santa Maria.
� A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura del llibre Primavera, estiu...
� A les 7 de la tarda, al Casal del Passeig, Tertúlia amb representants de la PIMEC.
� A les 8 del vespre, al Teatre Municipal L’Ateneu (Igualada), inauguració oficial de La Mostra. Fira de Teatre Infantil 
i Juvenil. Espectacle de circ Entredos de la companyia Cap i Cua.
� A 2/4 de 9 del vespre, al Saló Rosa de La Lliga de Capellades, presentació del llibre Bàlsam per a un dia incert.
� A les 9 del vespre, al Saló Rosa de la Lliga de Capellades, presentació del llibre Balsam per a un dia incert, de Dio-
nís Lluch i Pons, a càrrec Joan Pinyol.

J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.

A S S E S S O R A M E N T  G E S T I Ó  D ' E M P R E S E S
O R G A N I T Z A C I Ó  A D M I N I S T R A T I V A
O F I C I N A  C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L

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

Projecte #actitudvital 
IGUALADA

#actitudvital és un projecte en 
format digital, on diferents joves 
d’Igualada expliquen la seva passió 
per diferents temes i que, amb la 
seva manera de fer, contagien les 
ganes i els valors per engegar o 
continuar diferents projectes, ja si-
guin professionals o de trajectòria 
personal. És un projecte que neix 
de l’equipament juvenil La Kaserna 
i del departament de Joventut de 
l’Ajuntament, enmig d’un context 
de crisi que afecta especialment a 
la població jove. És per això que 
#actitudvital vol posar en relleu els 
primers vuit exemples que poden 
servir de referent per al col·lectiu. 

D’una banda, les vídeoexperi-
ències d’actitud vital que es pre-
senten, tenen com a objectiu pro-

mocionar el potencial jove iguala-
dí i de l’altre, transmetre a altres 
joves el poder dels valors que té 
l’emprenedoria entesa com acti-
tud vital. Per això, a www.iguala-
dajove.cat es pot veure el vídeo 
promocional de la iniciativa, que 
s’estrenarà el 23 d’abril. Durant 
uns mesos aniran apareixent no-
ves experiències vitals de més joves 
igualadins. 

Finalment, el projecte #actitud-
vital va més enllà i crea un nou 
servei individualitzat a La Kaserna 
on, a partir del setembre, es podrà 
treballar el tema de les habilitats i 
competències personals per poder 
donar eines al jove i potenciar les 
seves idees i projectes professio-
nals. 

Cursos de formació gratuïts: 
Del Tros a la taula
COMARCA

El Consorci per la Promoció de 
l’Alta Anoia, amb seu a Prats 

de Rei, posa en marxa un seguit 
de cursos de formació des del 24 
d’abril al 20 de juny, adreçats pre-
ferentment a persones en situació 
d’atur i del sector agroalimentari 
i turístic. Els cursos són de petit 
format i tenen una durada d’entre 
4 i 12 hores (1, 2 o 3 dies depenent 
del curs).

El primer dels cursos és el 
de Recuperació de les tècniques 
per elaborar els propis embotits. 
Aquest es fa els dies 24 i 25 d’abril 
de 9 a 13 hores. Els continguts van 

des del reconeixement de l’animal, 
especejament, conservació i elabo-
ració d’embotits.

Els altres cursos previstos són: 
Elaboració artesana de destil·lats, 
licors, vi i cervesa; Cosmètica i Sa-
lut: Aprèn a utilitzar les plantes 
per cuidar-te; Alimentació: L’art de 
les conserves; La cuina italiana a 
taula; La fleca tradicional: Com fer 
un bon pa a casa?; Derivats làctics: 
Com fer un bon formatge i Creació 
Microempresa i cooperatives de 
producció.

Les inscripcions es poden fer 
trucant al 93.868.03.66 o bé info@
altaanoia.info.

Sortida a la Cerdanya francesa 
amb la Penya Blaugrana
CAPELLADES

La Penya Blaugrana de Capella-
des organitza pel dia 11 de maig 

una sortida de tot el dia la zona de 
la Cerdanya francesa; el programa 
del dia inclou la visita a Montlluís 
i viatge amb el famós Tren Groc 
de la Cerdanya que fa un magnífic 
recorregut pels millors paratges de 
la zona. Passant per ponts especta-
culars i impressionants vistes; tam-
bé es visitarà el poble emmurallat 
de Vilafranca de Conflent.

El preu del viatge és de 49 eu-
ros pels socis de l’entitat organit-

zadora i 51 per a la resta, i inclou 
el desplaçament amb autocar, el 
dinar al restaurant de l’Hotel Park 
Puigcerdà i el bitllet del tren. No 
inclou l’esmorzar.

Per a inscripcions i reserves: 
Passport Travel, c/ Major, 3 Capella-
des (Autocars Montferri),

tel. 93 801 26 51 (Yolanda) Tots 
els dies laborables (de dilluns a di-
vendres) fins al 28

d’abril. Mínim: 30 persones. 
Places limitades.

Curs de fotografia digital
IGUALADA

L’Agrupació Fotogràfica d’Iguala-
da convoca, un any més, el Curs 

de Fotografia Digital. Aquest any 
es celebraran dos cursets. El primer 
de nivell 1 versarà sobre la  presa 
de la fotografia, el funcionament 
de la càmera  i principals accessoris 
així com el llenguatge fotogràfic. 
El segon de Nivell 2 estarà destinat 
a la postproducció de les imatges.

Aquest primer curs, s’iniciarà el 
dia 6 de maig a la seu de l’agrupa-
ció a la  Plaça de la Creu 18 baixos. 

El preu del curs és de 125 euros 
(quota reduïda de 100 euros per 
als socis de l’AFI). Més informació 
i inscripcions a www.afigualada.
com i al local de l’AFI (pl. de la Cre, 
18 baixos, els dilluns de 2/4 de 8 a 
2/4 de 10 del vespre fins al dia 5 
de maig.
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DIVENDRES 25 - St. Marc, evangelista, i Sta. Calixta 
� A Igualada, La Mostra. Fira de Teatre Infantil i Juvenil.
� De 5 a 9 del vespre, a Amics de Tous (Sant Martí de Tous), unitat mòbil 
del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
� A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Manualidades del Alma (C/ Roca 26 - 
Igualada), taller per a pares: La importància del respecte al moviment lliure 
dels infants. Organitza L’Ametller de Copons. 
� A les 7 de la tarda, a La Vinícola de Montbui, xerrada: La llum a preu 
d’or.
� A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura Ter-
ritori fantàstic del llibre Bel, amor més enllà de la mort.
� A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Espai pels Somnis del Casal de Joves d’Igualada 
del Passeig, xerrada de Janine Künzi: Un nou paradigma social és possible.
� A 2/4 de 8 de la tarda, a la Biblioteca El Safareig de Capellades, presenta-
ció i recital poètic del llibre La Murga.
� A les 8 del vespre, als Amics de Tous (Sant Martí de Tous), presentació del 
llibre Brut Nature, de Joan Carlos Borrego.
� A les 8 del vespre, a la Basílica de Santa Maria, Eucaristia de Divendres 
de pasqua.
� A 3/4 de 9 del vespre, a Ulisses Viatges (Sta. Caterina – Igualada), au-
diovisual: L’Etiòpia més desconeguda. El dersert de Danakil. Amb Jaume 
Rubio i Pep i Cesc Baliu.
� A les 10 de la nit, a Piera, encesa de la Font del Peix.
� A les 12 de la nit, a Piera (plaça del Peix), concert amb els grups Ani-
malístic i Muyayo Rif.

DISSABTE 26 - Mare de Déu del Bon Consell, St. Isidor i St. Anaclet
� A Igualada, La Mostra. Fira de Teatre Infantil i Juvenil.
� Tot el dia, Fira i Festes del Sant Crist de Piera.
� Tot el dia, a Igualada (pl. Creu), mostra d’artesania.
� Al matí, al centre d’Igualada, cantada de Caramelles de la Coral infantil 
Gatzara.
� A la tarda, al centre d’Igualada, cantada de Caramelles de l’Associació 
de Veïns dels carrers de Santa Caterina, Carme i Travessies.
� De 10 a 2 del matí i de 5 a 9 del vespre, al CAP de Piera, unitat mòbil del 
Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
� De 10 a 2 del matí, a l’Institut de Calaf, unitat mòbil del Banc de Sang i 
Teixits per a atendre donants.
� A les 5 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí, Taller de teatre social. 
� A les 7 de la tarda, a la sala Paper de Música de Capellades, concert de 
piano amb José Enrique Bogaría.
� A les 7 de la tarda, al Cafè del Casal de Calaf, tast de cerveses artesanes.
� A les 8 del vespre, a l’església del barri de Montserrat (Igualada), missa i 
cants amb la Coral Santa Maria.
� A les 10 de la nit, al Teatre La Lliga de Capellades, Teatre: A les fosques.
� A les 11 de la nit, al Casal de Calaf, Músiques a cau d’orella; concert de 
Bikimel.

DIUMENGE 27 - Mare de Déu de Montserrat, Sts. Tertulià i Teòfil, Sta. Zita
� A Igualada, La Mostra. Fira de Teatre Infantil i Juvenil.
� Al matí, Passeig Verdaguer d’Igualada, mercat d’antiguitats, art i col·lec-
cionisme.
� Al matí, a Montbui, jornada de portes obertes a les Llars d’Infants.
� Al matí, a l’estadi atlètic d’Igualada, 2a jornada Campionat Català de 
clubs atlètics.
� Tot el dia, Fira i Festes del Sant Crist de Piera.
� Tot el dia, a Igualada (pl. Creu), mostra d’artesania.
� Tot el dia, a Santa Càndia, Aplec de les Bresques: bitlles catalanes, missa, 
sardanes, dinar, mostra d’arts i oficis...
� A les 12 del migdia, al Casal de Calaf, El Mêtre, amb Clown Street show; 
espectacle familiar.
� A les 12 del migdia, a Piera (Ajuntament), lliurament de la 7a edició dels 
premis TREC.
� A les 12 del migdia, a Santa Martí de Tous, Dia internacional de la dansa.
� A les 12 de migdia, a Igualada (pl. Pius XII), 19a Diada Castellera Moixi-
ganguers d’Igualada.
� A les 12 del migdia, a la terrassa de la Lliga de Capellades, taller per a 
nens i nenes amb l’Alba Amat: “Aquest drac ens porta de cap!!!”.
� A les 12 del migdia, a la Sala de Fusta del Casal de Calaf, El mètre, a càr-
rec de Clown street show.

DILLUNS 28 - St. Pere Chanel, St. Prudenci, Sta. Valèria i Sta. Teodora
� Tot el dia, a Piera, actes de celebració festa del Sant Crist.
� A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca de Masquefa, contacontes sobre 
cançons populars.* A les 6 de la tarda, al Teatre municipal L’Ateneu (Igua-
lada), sessió setmanal d’AUGA amb Joan Tardà i Teresa Farrés: Igualada 
ciutat pubilla de la sardana, fa 40 anys.

DIMARTS 29 - Sta. Caterina de Siena, St. Robert i St. Pere, dominicà
� A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, monòleg: Lliures o 
morts (del programa del Tricentenari 1714-2014). 
� A les 7 de la tarda, al Centre Cívic de Fàtima (Igualada), club de lectura 
Xerrem en català, del llibre El teu nom és Olga.
� A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, xerrada: La medicina ayurvè-
dica.
� A 2/4 de 8 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, concert de mú-
sica i poesia en record de Toni Pallarès.

DIMECRES 30 - St. Pius V, Sta. Sofia i St. Amador
� A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, sessió de Barrufa-
cinema amb Les Tres Bessones.
� A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piea, presentació de l’associació 
“Piera Turisme”.
� A les 8 del vespre, a l’Ateneu Igualadí, sessió oberta de Zumba Fitness.

JORNADA DE 
PORTES OBERTES 

Diumenge 27 d'abril
De 10.00 a 13.00

VINE A CONÈIXER 
LES LLARS 
D’INFANTS 
DE MONTBUI

**L’Estel
**Santa Anna
**Montxic

Jornada de Portes Obertes a les 3 Llars 
d’Infants
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El proper diumenge 27 d’abril, 
entre les 10 del matí i la 1 de la 

tarda tindrà lloc una Jornada de 
Portes Obertes a les llars d’infants 
municipals de Montbui: L’Estel, 
Santa Anna i Montxic. 

Les llars d’infants municipals de 
Montbui ofereixen un any més a 
les famílies un tracte familiar i pro-

per; i una atenció individualitzada, 
valorant que cada infant és únic i  
que cal respectar el seu procés de 
desenvolupament.

Les llars d’infants de Montbui 
treballen en un projecte educatiu 
innovador, basat en l’estimulació 
de les capacitats dels infants i amb 
un munt d’activitats atractives pels 
petits. Un dels fets més valorats 

per les famílies és que les llars d’in-
fants montbuienques ofereixen un 
horari ampli i flexible, adaptat a 
les necessitats. Les llars montbuien-
ques estan obertes entre les 8 del 
matí i les 13’15 hores (als matins) 
i a les tardes entre les 14.30 hores 
i les 18, un fet que garanteix una 
gran flexibilitat horària als pares i 
mares.

Xerrada de Janine Künzi: Un nou paradigma 
social és possible
IGUALADA

El proper divendres dia 25 a 2/4 
de 8 de la tarda, tindrà lloc a 

l’Espai pels Somnis del Casal dels 
Joves d’Igualada, (Passeig Verda-
guer, 65), una xerrada a càrrec 
de Janine Künzi, organitzada per 
l’Assemblea d’Igualada - Anoia del 
Procés Constituent.

Janine Künzi és pedagoga, in-
fermera, assistent social i militant 
del Procés Constituent. El seu ma-
rit, l’Arcadi Oliveres, junt amb la 
Teresa Forcades són els impulsors i 
fundadors d’aquesta entitat. Amb 

aquesta exposició, la Janine ens vol 
fer entendre que un canvi social és 
possible i necessari.

No costa gaire veure que hi ha 
molta feina a fer. L’educació en 
els valors, en seria una. Mentre no 
treballem per a ser competents en 
lloc de ser competitius, la socie-
tat anirà a la deriva i seguirà im-
perant la llei del més fort, tant a 
nivell personal com col·lectiu. Fins 
que no deixem de premiar actituds 
com l’egoisme, la competència i la 
cobdícia, cap canvi serà possible. 
Al contrari, si apostem per la con-

fiança, la cooperació i la voluntat 
de compartir i les posem com a 
metes vitals, la transformació serà 
inevitable.

Podem seguir pensant que un 
canvi d’actitud cap al bé comú és 
una utopia? O pel contrari, la uto-
pia és creure que ens en sortirem 
d’aquesta crisi si no ens impliquem 
personalment i no fem res més que 
seguir posant les nostres expecta-
tives de millora  en mans dels que 
ens han portat a la situació actual?

Tothom hi és convidat i ben-
vingut.
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La Mostra d’Igualada, 25 anys d’espectacles per a tots els públics
La 25a Fira de teatre infantil i juvenil se celebrarà del 24 al 27 d’abril
IGUALADA

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

amb 48 espectacles de la progra-
mació oficial, 12 dels quals seran 
estrenes; cal afegir-hi un nou Espai 
paral·lel de l’Associació de Narra-
dors Professionals de Catalunya, 
així, a la 25a edició de La Mostra 
s’hi aplegaran 48 companyies i 6 
narradors, que oferiran un total 
de 59 propostes de tots els gèneres 
de les arts escèniques per a públic 
familiar amb 105 actuacions.

La programació està formada 
majoritàriament per companyies 
catalanes però també acull artis-
tes de fora del Principat. Aquest 
any visitaran La Mostra d’Igualada 
dues companyies del País Valencià  
i una d’Andalusia; la presència eu-
ropea enguany és de la companyia 
italiana Teatro Necessario.

Les funcions es podran veure 
en 12 espais (7 tancats i 5 a l’aire 
lliure), a més dels recorreguts dels 
espectacles itinerants. Entre els es-
pais d’actuació cal destacar que

per primer cop es faran espec-
tacles a l’aire lliure al complex de 
la Igualadina

Cotonera (1841), antiga facto-
ria tèxtil en ple procés de recupe-
ració i rehabilitació.

La Mostra, l’aparador de 
la ciutat

En el decurs de la presentació 
de La Mostra que es va fer a la 
seu del Departament de Cultura de 
la Generalitat, el conseller Ferran 
Mascarell va destacar que “al llarg 
de l’any s’ha dut a terme una feina 
intensa perquè aquesta edició sigui 
d’alta qualitat.

S’ha creat per primera vegada 
una taula de treball permanent 
entre un equip de l’ICEC, l’Ajun-
tament, els organitzadors i les 
mateixes associacions. Ens convé 
que La Mostra d’Igualada serveixi 
per incentivar nous públics, com a 
eina útil d’expressió creativa per 
als nostres artistes, com a referent 
professional del sector. Hem treba-
llat intensament perquè així sigui”.

Per la seva banda, l’alcalde de 
la ciutat d’Igualada, Marc Castells, 
assegurava que “La Mostra d’Igua-
lada és un aparador per a les com-
panyies, però s’ha convertit en un 

gran aparador per a la pròpia ciu-
tat, que volem que sigui ocupada 
cívicament com passa cada any. Es-
pecialment en aquesta 25a edició, 
és un element dinamitzador de la 
cultura de la ciutat i del seu teixit 
econòmic, per això des de l’Ajun-
tament hi estem absolutament bol-
cats i compromesos.” 

El director artístic de la fira, 
Òscar Rodríguez, va remarcar que 
“quan pensem la programació vo-
lem ser útils als programadors i al-
hora crear tendència entre el pú-
blic, per exemple enguany tenim 
espectacles pensats per a joves. 
També ens arrisquem per anar més 
enllà i que les companyies s’obrin 
pas entre les programacions més 
convencionals però també a l’es-
tranger. Això ja passa en els darrers 
anys gràcies als programadors in-
ternacionals que ens visiten”.

El gerent de la fira Òscar Bal-
cells va explicar que “La Mostra 
arriba als 25 anys com un punt de 
trobada consolidat entre el sector 
professional i alhora un gran esde-
veniment per al públic familiar. Es 
una fira que té voluntat de servei 
per al sector, volem que sigui útil 
per als professionals”.

Dijous 24 espectacle 
inaugural

La 25a edició de La Mostra 
d’Igualada s’iniciarà amb l’acte 
inaugural amb els parlaments ofi-
cials dels representants de les insti-
tucions organtizadores.

Seguidament, es farà un pe-
tit homenatge a les entitats Fun-
dació Xarxa d’Espectacle Infantil 
i Juvenil de Catalunya, Agrupació 
d’Entitats Rialles a Catalunya i Xar-
xa Igualada, com a principals im-
pulsors de les primeres Mostres. 
Finalment, la companyia Cap i Cua 
oferirà l’espectacle Entredos, una 
original proposta de circ que cap-
bussa l’espectador a un món màgic 
i absurd, poètic i còmic, en què el 
públic dubtarà de si està despert o 
somniant.

Serà a partir de les 8 del vespre 
al Teatre municipal L’Ateneu; l’en-
trada és gratuïta.

Espectacles per a joves
Una de les novetats d’enguany 

és la programació d’espectacles 

pensats per a un públic jove. Per 
exemple, La gran ilusión, propos-
ta del mag Antonio Díaz Casca-
josa (premi del públic de La Mos-
tra d’Igualada – Fundació Catalu-
nya-La Pedrera 2012 i premi FETEN 
al millor espectacle de gran format 
2014), la companyia de circ Cap i 
cua (Entredós) (premi del públic al 
millor espectacle de teatre de la 
fira internacional de teatre i dansa 
d’Osca), Roger Bernat / FFF (Domini 
Públic DIWO), una innovadora per-
formance al carrer amb l’especta-
dor com a protagonista (presentat 
al Mercat de projectes d’especta-
cles 2013); els enèrgics ballarins i 
músics de Trakatap (HOP!!!) i Punt 
Moc (GagsOntrix) que l’estiu pas-
sat van portar aquest espectacle a 
Corea del Sud.

Espectacles per als més 
menuts

Per als més menuts també hi 
ha diferents propostes com les de 
Ángeles de Trapo (Viajeros del Car-
rusel), Samfaina de Colors (Caba-
ret Patufet) o Mini mumusic (Petits 
Prínceps), entre d’altres.

Una altra de les novetats de 
La Mostra serà un espai per a pe-
ces de petit format com les de Pi-
notxo en Bicicleta (Blau Marí), la 
Cia. d’Espectacles Pa Sucat (El vestit 
nou de la Caputxeta amb botes), 
La Manofactoria (Menut Cabaret) 
o Alma i la mar de contes (Con-
tes empaperats i personatges es-
bojarrats). Finalment, aquesta 25a 
edició també compta amb espec-
tacles de companyies reconegudes 
com Farrés brothers i cia. que pre-

senten un nou espectacle (Tripula) 
dins d’un iglú de vent (construcció 
efímera feta amb tela de globus 
aerostàtic), els veterans Rah-mon 
Roma i Cia.

(Ràdio Europa) que celebra 30 
anys sobre l’escenari o la Cia. Ti-
telles Sebastià Vergés (El fantàstic 
Màgic d’Oz) que celebra 50 anys 
de professió del seu director, a més 
dels valencians Maduixa Teatre 
(Dot) també guardonats a FETEN 
amb el premi al millor espectacle. 

Estrenes
Pel que fa a les estrenes, una 

dotzena de companyies han tri-
at La Mostra d’Igualada per do-
nar a conèixer les noves produc-
cions. A més dels ja mencionats 
Mini Mumusic, Rah-mon Roma i 
Cia. i Pinotxo en Bicicleta, també 
estrenen Pea Green Boat (L’Arbre 
de les sabates (nou format gran)), 
Companyia de circ Ambizurdos 
(Passing y vean!!), Emiliano Josafat 
(Tabernaculum), Zum-Zum Teatre 
(La nena que vivia en una capsa de 
sabates), Cia. Ciclicus (La Tartana), 
Tutatis (Óssos del Pirineu), El que 
ma queda de teatre i l’Avalot tea-
tre (Els secrets de Mr. Stromboli) i 
Teatre al Detall (L’Endrapasomnis), 
i, per primera vegada, es posen 
en marxa nous Jocs ambulants i el 
Futbolxoc de La Residual a l’Espai 
Tallers, entre d’altres propostes.

Informació i venda de 
localitats

Les entrades tenen un preu de 
8 euros, amb oferta de preu reduït 
de 5 euros per a

diversos col·lectius. Es poden 
adquirir per Internet o a les taqui-
lles de La Mostra

d’Igualada ubicades al Teatre 
Municipal l’Ateneu. 

Hi ha l’opció de comprar abo-
naments a preus reduïts: Abona-
ment 4: 4 espectacles diferents per 
22 euros; Abonament 4 menor de 
13 anys: 4 espectacles diferents per 
13; Abonament 6: 6 espectacles di-
ferents per 30 euros; Abonament 
6 menor de 13 anys: 6 espectacles 
diferents per 16,50 euros. Els des-
comptes no són acumulables.

Concurs d’aparadors 
comercials de La Mostra

El segon Concurs d’Aparadors 
de la Mostra d’Igualada comptarà 
amb la participació de 35 comerços 
de la ciutat. El jurat valorarà l’ori-
ginalitat, la creativitat, la qualitat 
artística i el disseny dels diferents 
establiments que hi concursen. Les 
fotografies dels aparadors deco-
rats estan publicades al Facebook 
de la Mostra d’Igualada, on es po-
drà votar clicant m’agrada al millor 
aparador. 

Enguany, entre els comerços 
participants hi ha Marroquineria 
Franquesa, Gelou, Brodadets, El 
Cullerot, Cansaladeria Piqué, Ciste-
lleria Farrés, La Bona Espardenya, 
Pastisseria Pla, Abacus Cooperati-
va, Rosich Joiers, Pèl i Ploma, En-
ric Gumà Perruquers, Casa Victò-
ria, Toni Guix Perruquers, Texpi, 
Joieria Llucià, Shana, Brands, Cal 
Perico, La Botigueta, Nara, La Gus-
pira, Perruqueria Soteras, Qualitat 
Collbató, La Fusteria, Llaminadures 
Roger, TrenCatclosques, Le Petit 
Retail, Sabateria Pas a Pas, Agro 
Igualada Cooperativa, Cafè Sant 
Agustí, Torrents Arquitectura, Cen-
tre d’Estètica Sílvia Giralt, Estanc 
de la Soledat i MC Born. En l’edició 
anterior, l’establiment guanyador 
va ser Texpi. 

El lliurament dels premis als 
vencedors es farà el dimarts, 6 de 
maig, a les 18h. Aquests consistei-
xen en la producció, el disseny i 
l’exposició d’un cartell publicitari 
en un OPI, i la gravació i emissió 
d’una falca publicitària a l’emisso-
ra municipal Ràdio Igualada 103.2 
FM.

La Cia. Ambizurdos va actuar durant la presentació de la Mostra a Barcelona. 
Foto: Marc Vila

Tallers a la Biblioteca
CAPELLADES

Aquesta setmana Santa s’ha fet 
dos tallers a la Biblioteca El 

Safareig de Capellades. El primer, 
dilluns, va servir per crear punts 
de llibre amb la rosa de Sant Jordi 
com a motiu. El segon taller, més 
de Pasqua, ha ensenyat els partici-
pants a fer el seu niu de xocolata, 
amb ous decorats.

Ara, després dels contes del 
dia de Sant Jordi, cal destacar la 
presentació i el recital poètic del 
llibre “La Murga”, de la capelladi-
na Montserrat Costas el divendres 
25 a 2/4 de 8 del vespre. L’ende-
mà, Hora del Conte, al terrat, amb 
“Agàlia, l’estrella de la Biblioteca”. 
Serà a les 12 del migdia amb Mont-
se Albareda i Anna Garcia.

L’OMIC visita Montbui
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El proper dilluns 28 d’abril 
entre les 10.30 i les 13.00 

hores serà a Montbui l’Oficina 
Mòbil d’Informació al Consumi-
dor (OMIC). Es tracta d’un ser-
vei itinerant que ofereix l’Àrea 
de Consum de la Diputació de 
Barcelona als ajuntaments de la 
província i que periòdicament 
visita Montbui per assessorar els 
ciutadans sobre temes com ara 
consum, comerç, drets dels con-

sumidors, lloguer i habitatge, 
serveis bancaris, vehicles, etique-
tatge i garantia de productes, 
serveis post-venda, assegurances, 
viatges, etc.

L’OMIC estarà ubicada, com 
és costum, davant l’ajuntament 
de Montbui, i està dirigida per 
tècnics especialistes en arbitrat-
ge de consum. Les consultes a 
l’OMIC són gratuïtes i persona-
litzades.

Curs de gestió comercial i facturació per 
ordinador
VILANOVA DEL CAMÍ

Promoció Econòmica de Vilano-
va del Camí torna a apostar per 

facilitar eines de les noves tecnolo-
gies amb un curs de gestió comer-
cial i facturació per ordinador. El 
curs està bonificat per a les per-
sones empadronades al municipi i 
també per aquelles que estan en 
situació d’atur. Començarà el dia 
5 de maig i fins al 30, i es farà de 
dilluns a divendres, en horari 2/4 
de 10 a 2/4 d’1 del migdia, al Cen-
tre d’Innovació Anoia.

El curs permetrà aprendre a 

portar la gestió comercial –proce-
diments estàndards bàsics, gestió 
de magatzem, tresoreria, infor-
mes etc- per mitjà de programes 
informàtics. També s’abordarà la 
normativa SEPA la zona única de 
pagaments en euros, una iniciativa 
que permet a particulars, empreses 
i altres agents econòmics fer paga-
ments en euros, tant si els fan dins 
del seu mateix país, com si tenen 
un abast internacional -amb inde-
pendència del lloc on es trobin, les 
condicions bàsiques i els drets i les 
obligacions són els mateixos. 

El preu total del curs és de 120 
euros però amb bonificació: 60 eu-
ros per als empadronats a Vilanova 
del Camí, 90 per a les persones en 
situació d’atur i 30 euros per als 
qui compleixen les dues condici-
ons. La data límit de pagament és 
el 28 d’abril.

Per a inscripcions cal adreçar-se 
al Centre d’Innovació Anoia, al 
telèfon 93 805 44 11 (extensió 5) 
o peconomica@vilanovadelcami.
cat Les places estan limitades a 
21 alumnes i segons l’ordre d’ins-
cripció que es farà efectiva un cop 
efectuat el pagament. Es requereix 
informàtica a nivell d’usuari.

El curs compta amb el suport 
del Departament d’Empresa i Ocu-
pació de la Generalitat de Catalu-
nya, l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic de la Diputació de Bar-
celona, el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social i el Fons social 
Europeu. 

Traspàs per jubilació

PERFUMERIA
amb 35 anys de funcionament

amb 2 cabines d’estètica i 3 solariums
Bona zona - Tel. 633 89 74 15


