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“Com tenir feina” 
conferència de Gaspar 
Hernández per 
inaugurar la Setmana 
de l’Ocupació de 
la UEA

Pàg. 21

David Fernández 
(CUP) i Joan Sebastià 
Colomer (Desobeïm), 
dissabte a Igualada

Pàg. 18

Festa de Tardor a la 
Tossa

Pàg. 19

Gran festa esportiva 
femenina a l’Only 
Woman d’Òdena

Pàg. 29

Sota la pell del Rec, 
recollida de fonts orals 
del barri del Rec

Pàg. 22

Dragoncio de Los 
Titiriteros de Binéfar, 
amb Xarxa a l’Ateneu

Pàg. 21

Nou rècord de participació 
a la Cursa Popular d’Igualada

Aquesta trenta-sisena edició de la Cursa Popular d’Igualada s’ha convertit en la més participativa, i és que sumades les dues sortides, hi van prendre 
part un total de 3.915 corredors de totes les edats. Un any més la prova competitiva (recorregut llarg), la van guanyar els atletes Roger Roca per 

novena vegada i la jove Paula Blasco per quart any consecutiu.   Pàg. 29

Laura Orgué 
campiona 
del món de 
Kilòmetre 
Vertical

L’esportista igualadina Laura 
Orgué s’ha proclamat campio-

na de la Copa del Món Vertical 
Series 2014. La darrera prova del 
circuit es va disputar a tocar de 
l’italià llac de Garda i tot i que la 
igualadina no va acabar en prime-
ra posició, Orgué duia prou avan-
tatge de punts per fer-se amb el 
campionat. A Itàlia la Laura va ser 
segona, coronant-se així campiona 
del món de KV.   Pàg. 29

CANVI D’HORA
La matinada de dissabte a diumenge es farà el tradicional canvi d’hora per entrar en l’horari 

d’hivern. Per tant caldrà endarrerir una hora els rellotges.

La Llacuna, terra d’embotits 
i vins d’alçada, rep més de 
1.500 visitants

La setena edició de la mostra La Llacuna, terra d’embotits i vins d’alça-
da, que es va celebrar el passat cap de setmana, va resultar tot un èxit 

d’assistència; durant els dos dies els visitants van poder gaudir de diverses 
degustacions i alhora dels diversos actes paral·lels que completaven la 
trobada gastronòmica.   Pàg. 7

Alumnes de l’escola Gabriel 
Castellà actuaran a l’Auditori 
amb l’OBC

El programa específic de foment de la música que oferta l’escola Gabri-
el Castellà d’Igualada ja ha donat els seus fruits, i ara cal sumar-hi 

l’actuació que se’ls ha proposat des del cicle “Ara et toca a tu”, i és que 
han estat convidats a compartir l’escenari de l’Auditori de Barcelona amb 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.    Pàg. 24
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FUNERÀRIA 
ANOIA, S.L.

Avinguda Vilanova, 44 - 08700 IGUALADA 
Tel. 93 803 11 14  

www.funerariaanoia.cat

FARMÀCIES DE TORN
Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de 
l’endemà. A partir de les 12 de la nit caldrà adre-
çar-se, amb la recepta corresponent, a la Policia 
Local.

Avui dijous, dia 23 d’octubre: Secanell, Òdena, 84.
Dia 24: Miserachs, Rbla. Nova, 1
Dia 25: Bausili, Born, 23.
Dia 26: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Casas Verdés, 
Soledat, 119 (22-9 h).
Dia 27: Del Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 28: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 29: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 30: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
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Les millors carreteres 
no semblen carreteres

Autèntic 4x4
des de

Consum 5,7-8,5 L/100 Km. Emissions CO2: 150-197 g/Km. 
PVP recomanat a P. i B. per a Forester 2.0 CVT Sport. Transport, impostos, promoció i pla PIVE inclosos. Model visualitzat: Forester 2.0TD Executive Plus.

L’Ajuntament presenta un pressupost 2015 enfocat a consolidar la 
reactivació de la ciutat
El govern municipal vol que aquest pressupost apuntali el model de ciutat amable, econòmicament ambiciosa i 
socialment responsable

IGUALADA

El govern municipal d’Iguala-
da, format per CiU i ERC, va 

avançar ahir dimecres les línies 
mestres del pressupost de la cor-
poració per a l’any 2015, que se 
sotmetrà a l’aprovació del ple 
el dimarts de la setmana vinent. 
Van explicar els detalls el tinent 
d’alcalde d’Hisenda i Interior, 
el convergent Jordi Segura, i el 
tinent d’alcalde d’Acció Social, el 
republicà Joan Torras.

El pressupost per al proper 
exercici serà de 46’4 milions d’eu-
ros pel que fa a l’Ajuntament i de 
48’8 milions d’euros sumant-hi 
les empreses municipals i els or-
ganismes autònoms que també 
depenen de l’Ajuntament. Això 
suposa un increment de l’1% res-
pecte l’actual exercici 2014.

Els dos representants del go-
vern municipal van definir els 
propers pressupostos com “els de 
la consolidació i l’apuntalament 
d’un model de ciutat ambiciós; 
una capital que està reforçant la 
seva marca a l’exterior en molts 
àmbits, que creu en la iniciativa 
privada i en l’emprenedoria, que 
aposta per la reactivació econò-
mica, que vol fer d’Igualada una 
excel·lent ciutat per a viure-hi 
i, per sobre de tot, que té molt 
presents les persones i fa costat a 
aquelles famílies que més ho ne-
cessiten”. Per això es mantindran 
“fermes” les apostes que ja s’han 
fet en el pressupost d’aquest any 
en tres grans àmbits.

Ciutat amable i serveis 
de qualitat

Pràcticament es mantenen, 
amb una xifra de 2’5 milions 
d’euros, les inversions enfocades 
al manteniment i millora de l’es-
pai públic i els edificis i serveis 
municipals. Les àrees d’Entorn, 
Urbanisme i Esports, disposaran 
de recursos importants per con-
tinuar les accions engegades dar-
rerament en àmbits com asfaltats 
i voravies, zones blanques d’apar-
cament gratuït, la nova Anella 
Verda d’Igualada, el pla plurianu-
al de manteniment del complex 

esportiu de Les Comes o la re-
cuperació gradual de la piscina 
del Molí Nou, entre d’altres. Són 
novetat destacada, per exemple, 
els prop de 250.000 euros que 
s’invertiran en la renovació de la 
gespa, molt malmesa, del camp 
de futbol de Les Comes. A més, el 
futur espai d’entitats juvenils de 
Cal Badia disposarà de 100.000 
euros per dur a terme les prime-
res adequacions que permetin 
l’inici de la seva activitat i s’in-
vertiran també 75.000 euros en 
el nou pla de millora dels centres 
escolars públics, que es vol exe-
cutar a partir d’ara anualment 
durant les vacances d’estiu.

Suport a les persones 
més necessitades

La segona gran pota del futur 
pressupost de la corporació és 
l’Acció Social, de la qual va parlar 
el tinent d’alcalde Joan Torras. 
Els recursos destinats es mante-
nen al voltant dels 3’6 milions 
d’euros, reforçant la implementa-
ció del Pacte Social per Igualada, 
el conjunt de mesures engega-
des l’any 2012 per fer costat a les 
famílies que més ho necessiten. 
Es dóna continuïtat als progra-
mes per evitar l’exclusió social, 
al suport al Banc de Queviures 
o als ajuts a l’escolarització i, en 
conjunt, aquest departament 
preveu més de 230.000 euros per 
a l’atenció a la gent gran, més 
de 700.000 per als serveis socials 

bàsics i, per segon any consecu-
tiu, 150.000 euros a ajuts per pa-
gar l’IBI destinats a les persones 
grans i les famílies monoparen-
tals. Després de l’experiència en 
aquests primers mesos d’aplica-
ció, i de cara a aquest final d’any, 
s’ampliaran els requisits per po-
der-s’hi acollir, per tal que se’n 
puguin beneficiar encara més 
persones. Abans de final de 2014 
es preveu arribar a uns 700 con-
tribuents i, l’any 2015, com a mí-
nim, igualar aquest nombre.

Reactivació econòmica i 
suport a l’empresa 

El pressupost de Dinamització 
Econòmica pràcticament manté 
la xifra de l’any present: s’han 
contemplat 2’6 milions d’euros, 
als quals s’hi hauran d’afegir 
posteriorment recursos d’altres 
administracions, com els desti-
nats als plans d’ocupació. Al cos-
tat dels projectes desenvolupats 
amb els sectors tractors de l’eco-
nomia local, com són l’Igualada 
Capital Europea de la Pell de 
Qualitat i l’Anoia Punt de Mo-
da, es vol estendre aquesta acció 
conjunta amb l’àmbit privat a al-
tres sectors com les TIC, el me-
tall o el disseny. Paral·lelament, 
es manté l’impuls de l’acció co-
mercial, el creixement de l’ac-
tivitat firal i els esdeveniments 
de promoció de la ciutat dife-
renciadors que atrauen visitants 
i generen activitat econòmica, 

com l’Igualada Urban Running 
Night Show o l’European Balloon 
Festival. L’aposta per l’economia 
del coneixement, la innovació i 
la diversificació es reforçarà amb 
el projecte 4DHealth en l’àmbit 
de la salut i el Pla d’Internacio-
nalització d’Igualada. Tot això, 
sense oblidar el suport a l’em-
prenedoria i les polítiques actives 
d’ocupació per a aquelles per-
sones que cerquen feina, en ba-
se a l’orientació, la formació i la 
inserció.

Recursos destinats a la 
reducció del deute

Jordi Segura va avançar tam-
bé que, l’any vinent, la corpora-
ció té contemplats un total de 7’3 
milions d’euros per a la reducció 
de deute: 5’7 milions directament 
destinats al retorn del deute i 1’6 
milions als interessos vinculats. El 
responsable de les finances mu-
nicipals recorda que “la situació 
en la qual vam heretar aquest 
Ajuntament ara fa més de tres 
anys era molt preocupant i això 
ens ha obligat a prendre decisi-
ons dràstiques i a comprometre 

cada any una part molt gran del 
pressupost a retornar deute, fet 
que suposa un llast importantís-
sim”. Aquests 7’3 milions supo-
sen pràcticament que el 16% del 
pressupost de l’any vinent anirà 
novament destinat als compromi-
sos bancaris.

En tres anys, entre 2013 i 
2015, l’Ajuntament d’Igualada 
haurà compromès 22’1 milions 
d’euros en els seus pressupostos 
anuals a aquest concepte, un fet 
que, segons Segura, “alleuja mica 
en mica la pesada càrrega que 
arrosseguem, però encara no ens 
permet respirar del tot”. La pre-
visió és tancar aquest 2014 al vol-
tant dels 38’7 milions d’euros de 
deute pel que fa a l’Ajuntament 
i les empreses municipals i cloure 
el 2015 amb 34’4 milions. El 2011 
es va tancar amb 48’4 milions, el 
2012 amb 46,5 milions i el 2013 
amb 43,2 milions; les perspecti-
ves, doncs, continuen sent de mi-
llora substancial aquest any i el 
vinent.

ANUNCI
Per Junta de Govern Local del dia 14 d’octubre de 2014, s’apro-
và la convocatòria i bases específiques de provisió d’1 plaça 
d’Enginyer Industrial, del grup de classificació A1, amb règim 
laboral, mitjançant contracte temporal i parcial (6 hores a la set-
mana), i pel procediment de concurs - oposició.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 22 d’octubre al 
10 de novembre de 2014. Així com la data de selecció serà l’1, 2 
i 3 de desembre de 2014.

Les bases d’aquesta convocatòria estan a disposició dels inte-
ressats al registre i a la web de l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, on es podran presentar les sol·licituds.

Vilanova del Camí, 14 d’octubre de 2014.

L’Alcaldessa, Vanessa González
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Albert Sánchez Piñol: 
“No em puc quedar al cau”
EL BRUC

Dissabte passat, el Casal Familiar 
del Bruc va ser l’escenari d’una 

xerrada del llibre Victus a càr-
rec del seu autor, Albert Sánchez 
Piñol, i posteriorment una lectura 
historicomusical a càrrec de Sílvia 
Bel, Carles Beltran i Llúcia Vives.

Sánchez Piñol va parlar de 
Victus, èxit de vendes i també de 
préstecs a les biblioteques, i va re-
cordar moments literaris fent pa-
ral·lelismes amb la situació que es 
viu al país actualment: “després 
del 1714 s’ensorra l’aparell però 
l’endemà s’omplen les muntanyes 
de guerrillers”. “Enmig del setge, 
quan els borbònics tiren bombes 
a les cases civils, el govern català 
convoca un referèndum... amb els 
mitjans de l’època ho feien als con-
fessionaris”.

Actualment està treballant en 
la segona part del llibre i no des-
carta una continuació. També hi ha 
en projecte portar-ho al còmic.

Fent referència a la cancel·lació 
de l’acte que organitzava l’Insti-
tut Cervantes a Utrech, en motiu 
de la presentació de la traducció 
holandesa del llibre, va assenyalar, 
en to irònic, que “al segle XX hi ha 
pobles que si es llegeixen el llibre 
els passen coses rares”. En pregun-
tar-li si havia rebut disculpes per la 
cancel·lació de l’acte va dir que no.

El procés polític i la seva impli-
cació van ser presents en la xerra-
da, i va comentar que “prohibir-ho 
tot seria un escàndol internacional. 
Em consta que a fora ens estan 
mirant”. Va assenyalar que “histò-
ricament el poble català sempre ha 
estat a l’alçada de les circumstànci-
es, depèn de nosaltres”. En relació 
al proper 9N va afirmar que “s’ha 
de votar. És el què ens deixen fer, 
doncs fem-ho”. 

Sánchez Piñol és un dels tres-
cents escriptors que han signat un 
manifest a favor de la consulta i 
de la independència: Li vàrem pre-
guntar, per què? i amb rotunditat 
va afirmar “no em puc quedar al 
cau”.

Tot seguit va tenir lloc una 
lectura historicomusical, a càrrec 

de l’actriu Sílvia Bel (veu), Carles 
Beltran (instruments tradicionals) 
i la cantant Llúcia Vives. Van nar-
rar fragments de les memòries de 
Francesc de Castellví, considerat el 
millor cronista de la Guerra de Suc-
cessió, i del llibre Victus, una de les 
novel·les històriques actuals més 
completes sobre el 1714.

L’acte, presentat per l’alcalde 
del Bruc, Carles Castro, va estar 
organitzat per la regidoria de cul-
tura de l’Ajuntament i la Biblioteca 
Municipal “Verge de Montserrat”, 
amb la col·laboració de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes del de-
partament de cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona.

Entendre el Raval i entendre 
el perquè
IGUALADA

Enric Canet -biòleg, educador, 
escolapi i força present als mit-

jans audiovisuals- va venir a l’AU-
GA com a Director de Relacions del 
Casal dels Infants del Raval de Bar-
celona.

Canet va tenir l’encert d’explicar 
amb claredat i concisió l’origen de 
la pobresa endèmica del barri. Uns 
orígens de més de set-cents anys 
que no s’aconsegueixen revertir.

Als primers emigrants proce-
dents de les comarques catalanes 
que rep Barcelona per culpa de les 
males collites, s’hi afegeixen suc-
cessives onades vingudes d’altres 
llocs peninsulars i fins arribar a les 
actuals procedents d’Àfrica, Àsia o 
Sud-Amèrica. I aquestes últimes in-
corporacions tenen un procés d’aco-
llida encara més complicat.

Els infants que atén actualment 
el Casal són nascuts aquí, però en-
cara són percebuts com a “immi-
grats”; mentre que ells se senten 
naturalment “d’aquí”. Aquesta con-
tradicció els fa insegurs en la seva 
condició ciutadana.

Canet va explicar de forma 
amena i simpàtica com treballen al 
Casal d’Infants, la seva aportació a 
d’altres Casals de l’entorn metropo-
lità de Barcelona, quins són els ser-
veis que poden oferir als infants...

Dilluns que ve, Jordi Segura ens 
parlarà de la Batalla de Prats de Rei.

Creu Roja amb el projecte 
Voluntariat Sènior a l’Anoia
COMARCA

Creu Roja Anoia participa en 
el projecte Voluntariat Sèni-

or a l’Anoia impulsat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia essent una de 
les vuit entitats participants. 

Aquesta entitat va sorgir l’any 
1943 i la seva missió és treballar 
per a les persones més vulnerables, 
ja sigui en l’àmbit nacional com 
internacional, mitjançant accions 
de caràcter preventiu, assistenci-
al, rehabilitador i de desenvolu-
pament. Totes aquestes tasques es 
realitzen, essencialment, gràcies a 
la participació de voluntaris i vo-
luntàries. 

Els projectes que Creu Roja 
Anoia ofereix per acollir persones 
grans voluntàries i que es realitzen 
a diferents punts de la comarca de 
l’Anoia són els següents: Lectura 
més a prop i lectura a l’hospital, 
Reforç escolar, Campanya de reco-

llida de joguines, Campanyes de 
sensibilització, Classes de llengua i 
coneixement de l’entorn i alfabe-
tització, Banc de queviures i banc 
de la teca, Ocupació i Captació de 
fons.

Els projectes són diversos, el 
perfil de voluntari, la seva dedica-
ció i altres són diferents segons les 
tasques a desenvolupar, per aquest 
motiu, qualsevol persona gran in-
teressada en algun del seus pro-
jectes, pot contactar amb Mireia 
Buera a través del correu electrò-
nic  socis@anoia.creuroja.org o bé 
al telèfon 938030789.

Recordar que des de l’any pas-
sat hi ha una exposició itinerant 
de la qual ja ha passat per molts 
dels municipis de l’Anoia, i tam-
bé s’ha creat un catàleg on trobar 
tots aquests projectes (ho podeu 
consultar a través de la web www.
anoia.cat).

L’Ajuntament continua 
millorant les barreres 
arquitectòniques
CAPELLADES

Aquesta setmana s’està conti-
nuant amb els treballs de 

supressió de barreres arquitec-
tòniques a Capellades, concreta-
ment a l’avinguda Maties Guasch, 
on es va començar amb la vorera 
que fa cantonada amb el c/ Sant 
Ramon, que es va rebaixar per faci-
litar la mobilitat. Després es va fer 
la següent cantonada i ara s’ha 

acabat la del davant. La brigada 
ha continuat amb els treballs de 
millora de la vorera, que en aquest 
tram estava molt deteriorada i 
tenia forats i irregularitats.

També s’ha instal·lat una bar-
rera a la rampa del davant del Rec 
del Corronaire, per ajudar a baixar.

Els propers dies continuaran els 
treballs de millora.

Xerrada, folklore i concert al Correllengua
PIERA

El Correllengua ha omplert una 
tercera setmana d’actes amb 

una xerrada sobre la necessitat 
econòmica del nou estat, la IV 
mostra de grups folklòrics i el con-
cert dels Pastorets Rock. 

Dijous passat, el Casal va aco-
llir la xerrada “Catalunya i la ne-
cessitat econòmica del nou estat”, 
conduïda per Lluís Bonet, vicepresi-
dent de Sobirania i Justícia i mem-
bre de la sectorial d’economistes 
de l’Assemblea Nacional Catalana, 
i Claudi Grinyó, membre de la co-
missió d’economia de Sobirania i 
Justícia. Tots dos economistes van 
desgranar els principals problemes 
en el context actual d’Espanya i 
van aportar dades rellevants de 
la solvència d’una Catalunya es-
tat, com per exemple que el paga-
ment de les pensions està garantit. 
També van argumentar que una 
continuïtat en la Unió Europea es-
tà garantida, ja que Catalunya és 
contribuent net i que el fet que hi 
hagi més de 5.000 multinacionals 
instal·lades a casa nostra determi-
na una posició clara que aquestes 
no es quedaran fora. 

El dissabte 18, la IV Mostra de 
grups folklòrics va començar amb 
la plantada de colles participants 
i un cercavila des de la plaça de la 
Creu fins a la plaça del Peix, on van 
participar els Falcons de Piera, els 
Diables de Piera, la Colla Infantil 
dels Diables de Piera, Pubillatge 
de Piera, l’Agrupació Sardanista 
de Piera, La Tita El Fumat, els Petits 
Eixerits Tabalers de Piera, diverses 
colles de foc i bestiari. A la nit, un 
dels plats forts del Correllengua: 
el concert dels Pastorets Rock, una 
banda lleidatana molt consolidada 

que basa el seu repertori en els 
temes més coneguts del cançoner 
català adaptades amb ritmes i ar-
ranjaments moderns com el funky, 
l’ska o el rock dur. La plaça del Peix 
va ballar i vibrar amb aquest grup 
i els seus ritmes i la nit va acabar 
amb Jaume Vallès, DJ Ka, que va 
punxar música de caire festiu fins a 
la matinada.

El Correllengua 2014 finalitza-
rà el divendres 31 d’octubre amb 
una castanyada popular i el festival 
Castanyada Rock.

Ampliació de la zona d’skate de La Plana
PIERA

La regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament de Piera, vetllant per les 

instal·lacions esportives municipals, 
ha ampliat la zona dedicada a la 
pràctica de l’skate, tot atenent la 
demanda dels més joves. 

A la zona esportiva de La Plana 
s’han ampliat les instal·lacions per 
a la pràctica de l’skateboard, con-
cretament s’hi ha afegit un funbox, 
un funbox rail, un quarter i un 
bank, al costat del quarter, el bank 
i el half que ja existien, tot dispo-
sant-los en una nova distribució.

Precisament, aquesta era una 
de les reivindicacions del sector 

juvenil extretes de l’enquesta de 
participació que es va dur a terme 
l’any passat entre la població pie-
renca. Des del passat mes d’octu-
bre, aquesta ampliació efectuada 
a l’skatepark de La Plana ja és una 
realitat i els adeptes a aquest es-
port tenen més pendents i espais 
adequats per a lliscar sobre la seva 
taula de fusta doblegada pels ex-
trems i fer diversos trucs, elevant-la 
del terra i fent figures i piruetes a 
l’aire. A més, també s’hi ha col·lo-
cat il·luminació pública, una font i 
s’hi ha adequat un espai per seure, 
tot plegat en una visible ampliació 
de superfície pavimentada.
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Gran 
assortit de
PANELLETS 

Les ordenances fiscals per al 2015 estaran 
marcades per la congelació de les taxes i 
impostos municipals
En la seva voluntat d’alleujar progressivament la càrrega impositiva, el 
govern de la ciutat rebaixarà quatre punts el tipus impositiu de l’IBI

IGUALADA

En el marc del ple municipal ordi-
nari del proper 28 d’octubre es 

debatrà l’aprovació, a banda del 
pressupost de l’Ajuntament d’Igua-
lada per a l’any 2015, de les orde-
nances fiscals per al proper exerci-
ci. Segons va detallar ahir dimecres 
el tinent d’alcalde d’Hisenda, Jordi 
Segura, les taxes i preus públics no 
experimentaran cap increment res-
pecte l’any en curs. Com succeeix 
cada any, s’ha pres com a referèn-
cia l’IPC del mes juliol, que va ser 
del 0% i, en conseqüència, la deci-
sió del govern municipal de cara a 
l’any vinent ha estat congelar-los 
totalment.

A banda, es vol mantenir tam-
bé la tendència dels darrers anys 
de congelació o descens en aquells 
impostos que són de competèn-
cia municipal. D’aquesta manera, 
l’Impost d’Activitats Econòmiques 
(IAE), l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica (IVTM) i l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres (ICIO) no incrementaran els 
seus tipus impositius.

Una de les principals novetats 
és precisament la rebaixa del ti-
pus en l’Impost sobre l’Increment 
del Valor de Terrenys de Natura-
lesa Urbana (IIVTNU) o de plusvà-

lues. Passats els primers cinc anys 
des de la darrera revisió cadastral, 
l’any vinent l’Ajuntament ja no po-
drà aplicar deduccions en la base 
d’aquest impost, però per a ani-
vellar l’increment que aquest fet 
implicarà, rebaixarà el tipus im-
positiu, aquella part en que sí pot 
incidir, en un 30%.

L’altra gran decisió de cara a 
les noves ordenances és la rebaixa 
en quatre punts del tipus impositiu 
de l’Impost de Béns Immobles (IBI), 
un fet que implica que, de mitja-
na, els contribuents d’Igualada no 
experimentin increments respec-
te l’any actual. Segura argumenta 
que “el govern de la ciutat és molt 

conscient de la càrrega impositiva 
que suporten els ciutadans i, per 
tant, pren les mesures necessàries 
per alleujar-la al màxim dins les 
seves possibilitats”.

l’Ajuntament d’Igualada tam-
bé contempla mantenir les bonifi-
cacions especials iniciades aquest 
2014 i adreçades a persones grans i 
petits locals comercials. En aquesta 
línia, es renovaran un any més els 
ajuts per pagar l’IBI per a les per-
sones de més de 65 anys i famílies 
monoparentals i es mantindran les 
bonificacions del 10% en la taxa 
de recollida d’escombraries als es-
tabliments de menys de 75 m2.

Sentència absolutòria per als denunciats 
per PxC
IGUALADA

En relació a la denúncia formula-
da pel Secretari General de Pla-

taforma per Catalunya i regidor a 
l’Ajuntament d’Igualada, Robert 
Hernando, contra tres persones 
participants de l’acció que la Fun-
dació Socio-Cultural ATLAS va dur 
a terme el 7 de juny passat, com a 
resposta a la provocació de “recolli-
da d’aliments únicament per als de 
casa” al Mercat de La Masuca (fets 
enregistrats en un vídeo que --per 
exemplar-- ha donat la volta al 
món amb més de 150.000 visites), 
s’ha conegut la sentència del judici 
celebrat el passat 8 d’octubre.

La sentència, com no podia ser 

d’altra manera, és absolutòria per 
als denunciats, vinculats també a 
Unitat Contra el Feixisme i el Racis-
me a l’Anoia, organització que es 
va presentar en públic el 15 d’octu-
bre passat.

La sentència reconeix que no 
queda acreditat cap dels fets re-
collits en la denúncia, susceptibles 
de constituir infracció penal per la 

falta d’injúries, donat la falta de 
proves sobre cap autoria comesa.

El feixisme treu pit i vol fer 
mal, inventant-se injúries per utilit-
zar --si cal-- els estaments democrà-
tics dels quals, per raó de la seva 
ideologia, en blasma. Per això, més 
que mai, cal fer-li front, amb orgull 
i el cap ben alt.

UCFR-Anoia

Obres de millora de la seu de 
Creu Roja a l’Anoia

IGUALADA

El dia 17 d’octubre es va dur a 
terme la inauguració de les 

obres de millora de la seu de Creu 
Roja a l’Anoia, ubicada al c /Les 
Comes,34 d’Igualada. Amb aquest 
acte es va posar punt i final al 
projecte que s’havia iniciat abans 
de l’estiu i que tenia per objectiu 
l’eliminació de les barreres arqui-
tectòniques en edificis de pública 
concurrència, com és el cas, l’adap-
tació de lavabos, així com una sèrie 
de millores en la senyalització i 
sistemes de seguretat de l’edifici. 

A l’acte, presentat pel presi-
dent de l’entitat, Dr. F. Xavier Bo-
tet, hi van assistir la diputada al 
Parlament de Catalunya, Maria 
Senserrich; l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, així com regidors, 
membres del comitè, socis, volun-
taris i ciutadans de la comarca que 
van voler conèixer de primera mà 
les reformes realitzades.

L’entitat va aprofitar l’oca-
sió per fer una Jornada de Por-
tes Obertes, durant tota la tarda, 
i mostrar a la ciutadania els espais 
i totes les accions que Creu Roja té 
endegades a la comarca, des dels 
projectes de Socors, Emergències i 
preventius fins als d’Ocupació amb 
Joves i Dones, passant pel Punt de 
Suport a les Famílies, l’Aliança Hu-
manitària per a l’alimentació in-
fantil, l’espai de la Gent Gran o la 
sala de Reforç escolar dels infants 
del barri, entre d’altres.

La inauguració es va tancar 
amb un petit refrigeri per agrair 
als assistents el seu suport en el 
dia a dia de l’entitat, ja sigui com 
a voluntaris, socis, representants 
públics o com a conciutadans que 
confien en la feina de Creu Roja, 
esperant que cada dia sigui menys 
necessària, fet que constarà que la 
nostra societat va millorant, encara 
que sigui a poc a poc.

El Gènius acompanya els 
petits lectors aquesta tardor
Un any més, quan arriba la tar-

dor, el Gènius (el portal infantil 
de la Biblioteca Virtual de la Dipu-
tació de Barcelona) proposa als 
més petits descobrir tots els secrets 
d’aquesta estació de l’any. En 
l’apartat especial que s’hi dedica, 
trobaran cançons sobre la casta-
nyada i la tardor, les tradicions més 
típiques, receptes de cuina adients 
per a l’arribada del fred i diverses 
manualitats.

Així, també, l’especial de tar-
dor proposa diverses recomana-
cions de llibres, cinema i música 
que trobaran a les biblioteques, 

una guia de lectura sobre la casta-
nyada i Halloween i el llistat d’ac-
tivitats de les biblioteques durant 
aquests propers mesos.
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Viscuda la tercera diada de la 
gent gran

VECIANA

El passat diumenge 19 d’octubre 
el municipi de Veciana va viure 

la seva tercera diada de la gent 
gran amb un recull d’activitats vis-
cudes en el marc incomparable del 
Casal de La Salle, situat prop del 
nucli de Segur.

La diada va començar a la 1 de 
la tarda amb la missa oficiada per 
mossèn Antoni Monclús i acom-
panyada per les veus de la Coral 
de Veciana. En sortir d’ofici, i en 
el mateix casal, es va celebrar un 
dinar de germanor per a tots els 

veïns i veïnes de més de seixan-
ta-cinc anys.

En acabar el dinar hi hagué 
l’entrega d’un obsequi al vecia-
nenc i la vecianenca més grans i 
que no havien estat homenatjats 
en edicions anteriors. Enguany el 
reconeixement va ser pel senyor 
Josep Maria Massana de Cal Que-
ralt i la senyora Teresa Cuadros de 
Cal Missó.

Amb un animat concert a càr-
rec del duet Bernat Ramon i Ro-
bert Canela es va posar punt i final 
a la diada d’enguany.

Excursió de tardor a Barcelona

RUBIÓ

Aquest passat diumenge es va 
organitzar la sortida que cada 

any es fa a la tardor amb veïns, 
familiars i simpatitzants de Rubió. 
En aquesta ocasió es va triar Bar-
celona, es va dedicar el matí a visi-
tar el Parc Güell, i després al Port 
Olímpic es va dinar, en acabar la 
sobretaula s’aprofità per fer una 
passejada aprofitant l’excel·lent 

dia que feia. A la tarda el grup va 
gaudir de l’obra de Dagoll Dagom 
“Mar i Cel” al teatre Victòria; obra 
espectacular en quant a decorats, 
efectes especials i molt emocio-
nant. Tot plegat en va resultar un 
dia molt ben aprofitat. 

Ara la propera cita, la casta-
nyada, el dia 2 de novembre al 
Local Social de Rubió.

Presentació del llibre de 
cinema de Ramon Robert

IGUALADA

El passat dimecres es va presentar 
a l’Ateneu Igualadí, amb nota-

ble afluència de públic, l’obra Les 
500 millors pel·lícules de la his-
tòria del cinema --llibre publicat 
per Pagès Editors fa unes setma-
nes--. La Sala de Socis es va omplir 
completament per escoltar els qua-
tre participants: el gestor cultu-
ral Francesc Rossell,  l’historiador i 
cineclubista Toni Cuadras, l’editor 
Javier de Castro i l’autor del llibre, 
Ramon Robert.

L’autor i cinèfil igualadí va ex-

plicar el contingut i els orígens del 
llibre, que es remunten a l’època 
en la què va començar a veure i 
apreciar el cinema. També es va 
referir a la història dels cinemes 
pierencs i igualadins de la seva in-
fància i joventut. L’acte va cloure 
amb la projecció d’un curtmetrat-
ge “Viatge a la Lluna”, realitzat 
per Georges Méliès a l’any 1902. 
Es va veure la versió acolorida i 
amb música electrònica del grup 
Air, versió que va ser estrenada en 
el Festival de Cannes de fa quatre 
anys.

La UD San Mauro recull aliments amb Som 
Poble en la presentació dels equips
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Els responsables de la UD San 
Mauro van aprofitar l’acte de 

presentació dels equips per a 
aquesta temporada per contri-
buir a una acció solidària. Dissab-
te passat, van col·laborar amb els 
voluntaris de Som Poble, que van 
muntar un punt de recollida d’ali-
ments al camp de futbol per poder 
recollir aportacions dels assistents 
a l’esdeveniment esportiu. Des de 
Som Poble han agraït el gest del 
club i també de totes les persones 
que van fer donacions. Durant la 
tarda es van recollir algunes cai-
xes d’aliments que es destinaran a 
famílies de Montbui.

Aquesta ha estat una nova 
acció destinada al Banc dels Ali-
ments, però des de Som Poble ja 
fa setmanes que es preparen per 
afrontar la campanya més impor-
tant de l’any: el Gran Recapte, que 
duran a terme els Bancs d’Aliments 
de Catalunya. A Santa Margarida 
de Montbui es farà als tres grans 

supermercats (Dia, Caprabo i Mer-
cadona) i també a Montmercat. 
Som Poble està mobilitzant nova-
ment el voluntariat de l’any passat 
per participar els dies 28 i 29 de 
novembre en aquesta gran campa-
nya per aconseguir que les perso-
nes més necessitades del municipi 
rebin ajuda d’aliments bàsics. Els 
animen a participar novament i 
també a convidar altres persones a 
sumar-se a la iniciativa.

Les persones interessades a fer 
de voluntàries poden posar-se en 
contacte amb l’entitat al correu: 
sompoble@hotmail.com. Cal indi-
car nom i cognoms, edat, dia i ho-
rari aproximat que tenen disponi-
bilitat per col·laborar i un telèfon 
perquè l’entitat es posi en contacte 
i facilitar-los més detalls de la cam-
panya.

JCI Igualada guanya el Concurs Nacional de 
Joves a Debat
L’equip de joves format per tres 

estudiants de 2n de batxillerat 
de l’institut Pere Vives d’Igualada 
va ser el guanyador del Concurs 
Nacional de Joves a Debat cele-
brat el cap de setmana passat a 
Vilafranca del Penedès, en el marc 
del 46è Congrés Nacional de Joves 
Cambres de Catalunya.

Com cada any, en el concurs 
dels Joves a Debat, d’àmbit nacio-
nal, equips de joves s’enfronten en 
diversos debats per així desenvolu-
par les seves habilitats d’oratòria. 
Aquest any els equips participants 
van ser quatre: de la Jove Cambra 
de Reus, de Tarragona, de Lleida i 
d’Igualada.

La primera fase del concurs 
va consistir en nou debats (tots 
els equips contra tots), en què es 
van tractar temes d’interès social. 
L’equip igualadí va passar a la final 
juntament amb l’equip de Reus, 
ambdós formats per joves estudi-
ants de 2n de batxillerat amb mol-
ta energia i ganes.

La final, sobre el tema “El Fa-
cebook és el meu millor amic”, va 
ser molt renyida, ja que els dos 
equips van mostrar una gran capa-
citat d’argumentar opinions i de 
rebatre arguments de l’equip con-
trari. Finalment, durant el Sopar de 
Gala es va anunciar el guanyador: 
l’equip de JCI Igualada, format pels 
tres joves de l’Institut Pere Vives 
que van guanyar el concurs d’àm-
bit local el passat mes de maig: el 
Dídac San José, la Mar Vidal i la 
Maria Manco.

Aquest any, la JCI d’Igualada va 
voler reinventar aquest programa i 

es va enfocar als instituts, donant 
així formació en oratòria i debat 
als alumnes de primer de batxille-
rat dels instituts de la ciutat, per 
tal d’aconseguir que els nostres jo-
ves siguin més crítics i tinguin més 
recursos per desenvolupar les seves 
habilitats de parlar en públic. Cal 
dir que aquest programa també 
va rebre un premi nacional dins la 
categoria del millor programa per 
al desenvolupament d’habilitats 
personals.

Jove Cambra Internacional 
Igualada

El Residencial ViuB2 supera el 
90% d’ocupació
IGUALADA

El Residencial ViuB2, edifici de 
pisos de lloguer per a majors 

de 60 anys, ha superat aquest mes 
d’octubre el 90% d’ocupació. Ja hi 
ha 64 pisos ocupats dels 71 pisos 
disponibles en aquest equipament 
inaugurat el novembre de 2012 a 
l’Avinguda Gaudí i gestionat pel 
Consorci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI). 

Per altra banda, l’edifici ViuB1, 
inaugurat el 2008 al carrer Joaqui-
ma Vedruna, supera el 98% d’ocu-
pació, amb 65 pisos ocupats dels 66 
disponibles.

Els països més avançats fa 
molts anys que disposen de pisos 
adaptats per a la gent gran, que 
ofereixen la màxima independèn-
cia personal i alhora múltiples ser-
veis en el mateix edifici. L’objectiu 
és garantir que la gent gran pugui 
viure bé i confortablement al seu 
habitatge, mantenint l’autonomia 
el màxim temps possible, a la ve-

gada que es beneficia de serveis 
addicionals i de la tutela de pro-
fessionals sociosanitaris. La ciutat 
d’Igualada ha apostat per aquest 
model i és un dels pocs municipis 
que disposa d’aquest servei, amb 
els edificis ViuB1 i ViuB2, qualifi-
cats com Habitatges de Protecció 
Oficial, fet que permet oferir un 
lloguer econòmic. 

Es tracta de pisos de 45 a 50 
m2, amb una habitació doble o 
dues habitacions, mobiliari adaptat 
inclòs, rebedor, menjador-sala d’es-
tar, cuina equipada amb nevera, 
plaques d’inducció i forn microo-
nes amb gratinador, bany adaptat 
amb dutxa plana i paviment an-
tilliscant, terrassa individual, llum 
d’emergència, sistema d’avisos en 
cas d’emergència i calefacció amb 
termòstat individual.

Els serveis inclouen suport del 
conserge les 24 hores, biblioteca 
amb ordinadors connectats a Inter-
net, sala d’estar polivalent, gimnàs, 

piscina interior amb hidromassat-
ge, jardins, hort, neteja mensual 
del pis, bugaderia comunitària, 
lliurament a domicili de compres 
a supermercat i medicaments, acti-
vitats culturals, manteniment dels 
electrodomèstics, premsa diària i 
revistes. 

Si els ocupants dels pisos poste-
riorment perden autonomia, el CS-
SI ofereix un continu assistencial 
de serveis incloent el servei d’aju-
da a domicili, l’hospital de dia, els 
centres de dia i en darrer terme la 
residència assistida.

Gràcies a l’experiència acumu-
lada, el CSSI ha assessorat diversos 
municipis catalans que es plante-
gen disposar de pisos adaptats a 
les necessitats de la gent gran.
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Ja ha sortit el núm. 47 Sumari
El fil del temps
Sobre el penó o bandera igualadina i altres símbols, Daniel Vilarrúbias i Cuadras
Memòria del 22 de gener de 1939. Records d’un adolescent d’aquella època, 
Manuel Miserachs i Codina

Panoràmica
I, doncs, què és un filòsof?, Martín Patrocinio Guerrero
Necessitat de la intercomprensió lingüística, Enric Serra
Garba:
El mil·lenari de Calaf, Josep M. Solà
Verd aigua, encara avui el color de l’amor, Henar Morera
Mirar a consciència, Jordi Còdol
Avui... com ahir (23): La papallona, Pau Llacuna

Gent
«Quan veus que hi ha molta gent que diu que no i tu creus que ho has de fer, 
t’hi has de tirar de cap», Una entrevista amb Jordi Balsells, Núria Olivé i Montrabeta

La postada dels llibres
Feliu Formosa, l’outsider de darrere el vidre, David Soler Ortínez

Joc de paraules
Lo teixidor, un text de Jaume Serra i Iglesias

Visual
El grafit, moviment social contemporani, Magda Camps Bartrolí
Art: passió i acció, Magda Ninot Guitart
L’street art a Igualada 

Igualada manté viva la 
tradició i fa l’ofrena del Ciri 
Votiu a la Mare de Déu de 
Montserrat

Dissabte passat, 18 d’octubre, 
es va dur a terme novament 

la tradicional ofrena del Ciri Votiu 
d’Igualada a la Mare de Déu de 
Montserrat. Aquest costum va 
arrencar fa gairebé cinc segles, 
l’any 1515, quan, per demanar 
protecció per una epidèmia de 
pesta que arribava de Barcelo-
na, els Consellers d’Igualada van 
demanar protecció a la Mare de 
Déu portant-li un ciri. A la dècada 
dels ’90 es va recuperar la tradició 
i actualment encara es manté viva.

La visita a la basílica de Mont-
serrat ha començat amb l’habitu-
al eucaristia per, posteriorment, 
celebrar una recepció d’entitats 
amb el Pare Abat de Montserrat, 
Josep Maria Soler, que ha comptat 
amb la presència de l’alcalde de la 

ciutat, Marc Castells, i també de 
diversos regidors del consistori. Les 
entitats protagonistes en aquesta 
ocasió han estat la Coral de Santa 
Maria i el Club Futbol Igualada, 
que celebren el 75è aniversari; el 
Club Excursionista UECAnoia, que 
celebra els 50 anys, i l’Associació 
Trobada Puntaires de l’Anoia i Gra-
llers d’Igualada, que en celebren 
25.

En el decurs de l’acte, el presi-
dent de la UECANOIA, en motiu 
del 50è aniversari de l’entitat, va 
lliurar al Pare Abat una insígnia de 
plata i un llibre amb les activitats 
que el club realitza.

Un petit grup de valents van 
fer l’anada a Montserrat a peu, ca-
minada que coordinà la UECANO-
IA, l’enhorabona a tots ells!

Més de 1.500 persones a la 7a Mostra “La 
Llacuna, terra d’embotits i vins d’alçada”
LA LLACUNA 

El cap de setmana passat, la Lla-
cuna va celebrar la 7a Mostra 

“La Llacuna, terra d’embotits i vins 
d’alçada”. Amb un temps estiuenc, 
unes 1500 persones van visitar 
el poble i, entre altres activitats, 
van poder degustar diversos vins 
i caves, embotits i formatges del 
municipi i de la comarca.

Dissabte es va poder gaudir del 
concert de la Coral Llebeig de Sant 
Pau d’Ordal, dedicat a les vinyes 
de la Llacuna, i també es va dur a 
terme la Degustació i maridatge, a 
càrrec de Ramon Roset, el qual va 
explicar als assistents a combinar 
degustació i maridatge de diversos 
vins (gentilesa de Caves Vilarnau 
i Bodegues Torres) amb els embo-
tits, formatges i carquinyolis del 
municipi, que es van donar a tas-
tar. Després hi va haver un sopar 
al Restaurant Ca la Maria, amb tast 
de diverses variacions de vins i ca-
ves (gentilesa de les empreses col-
laboradores).

L’endemà diumenge, una vin-
tena d’expositors van participar a 
la Fira, que va oferir als visitants 
consumicions de vins, caves, em-
botits, formatges i dolços. Es van 
exhaurir tots els tiquets que l’Ajun-
tament havia posat a la venda, i 
tot això amb un ambient familiar i 
amb activitats per als infants, com 
passejades amb burrets i carruat-
ges, pintar cares, tallers i concurs 

de trepitjar raïm. Durant tot el ma-
tí es va fer intercanvi de plaques 
de cava i també es va donar la 
distinció “Raïm d’Alçada” a Josep 
Marimon i Saumell. 

Va ser, doncs, una jornada par-
ticipativa en un entorn immillora-
ble i que va saber combinar l’acti-
vitat gastronòmica amb l’ambient 
familiar. 

Reunió per explicar el projecte de reforma 
de La Lliga
CAPELLADES

Aquesta setmana l’alcalde de 
Capellades, Marcel·lí Martorell, 

ha convocat les entitats de la vila 
per explicar la reforma que s’ha de 
fer al Teatre La Lliga.

De primera mà, les entitats han 
pogut saber com l’objectiu primor-
dial d’aquesta obra passa per con-
vertir en dos sectors independents 
la caixa escènica i la resta del tea-
tre. Aquesta mesura és necessària 
per qüestions de seguretat i és un 
dels requisits per poder donar d’al-
ta l’activitat a La Lliga.

Aprofitant aquests treballs, va-
lorats en 81.383,47 euros, es refor-
maran els dos vestíbuls, situats als 
costats de l’escenari, que anirà una 

mica més endavant per acollir una 
gran cortina ignífuga. 

Està previst que l’obra comenci 
després de Reis i que duri dos o 
tres mesos.

Tot el projecte s’ha treballat de 
manera molt estreta amb la Comis-

sió de Seguiment del Conveni de 
La Lliga, que ha fet grans aportaci-
ons al resultat final. L’alcalde Mar-
torell ha destacat que “cal agrair la 
tasca que han fet perquè ha enri-
quit molt el projecte definitiu”.
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S’ha iniciat l’Any Jubilar Teresià
IGUALADA

La Comunitat de Carmelites 
Descalces del Monestir de Sant 

Josep i Santa Teresa, va celebrar 
dimecres de la setmana passada, 
dia 15, la festa de la seva fundado-
ra, Santa Teresa de Jesús, enguany 
amb un caràcter molt especial ja 
que s’inaugurava l’Any Jubilar en 
motiu dels 500 anys del seu naixe-
ment, amb clausura del mateix dia 
de l’any vinent. 

Els actes festius havien comen-
çat el diumenge abans, dia 12, a 
les 9 del matí, amb la missa domi-
nical i benedicció de l’estendard 
de la façana del Monestir que va 
recordant gràficament que s’es-
tà vivint aquest esdeveniment. El 
dimarts, dia 14, a les 7 del vespre, 
hi hagué les Primeres Vespres de 
la solemnitat cantades i presidi-
des per la Fraternitat Caputxina 
d’Igualada. I el dia de la santa fun-
dadora, dimecres, dia 15, a les 8 
del matí, s’inaugurà aquest any 
jubilar amb la Solemne Eucaristia 
concelebrada presidida pel bisbe 
de Vic Romà Casanova. A 2/4 de 7 
del vespre, hi hagué les Segones 
Vespres de la Solemnitat cantades 
i a les 7 el rés del Sant Rosari, tot 
també presidit per la Fraternitat 
Caputxina d’Igualada. A 2/4 de 8 es 
va celebrar una altra Solemne Eu-
caristia concelebrada presidida pel 
Vicari Episcopal del nostre Bisbat, 
Mn. Joan Casas. La inauguració de 
l’Any Jubilar a la Basílica de Santa 
Maria, es va fer diumenge passat, 

dia 19, a la Solemne Eucaristia de 
les 12 del migdia.

El monestir d’aquestes monges 
de clausura, oasi de pregària i de 
pau, on acudeix moltes persones a 
la recerca d’aquests béns tan pre-
uats avui dia, està situat entre els 
límits d’Igualada i Jorba, a la bar-
riada de Sant Jaume Sesoliveres, 
però els seus orígens estan a l’any 
1949, quan s’instal·laren al Poble 
Sec, aleshores als afores de la ciu-
tat, al carrer de Santa Teresa can-
tonada amb l’avinguda de Barcelo-
na. Des de l’any 1954 fins al 1969, 
la seva església, aleshores serví per 
a les celebracions parroquials de 
la nova parròquia de la Sagrada 
Família, mentre aquesta no es dis-
posava d’edifici propi. 

L’Any Jubilar ha estat concedit 
a nivell universal pel Papa Francesc 
en motiu d’aquesta efemèrides te-
resiana, i mentre duri, cada dia es 
pot guanyar una indulgència ple-
nària, amb les degudes condicions.

La confessió sacramental per-
dona la culpa dels pecats, però 
tanmateix queda una marca en 
l’ànima que s’anomena pena tem-
poral, de la qual hom se n’ha de 
purificar. La indulgència plenària 
allibera d’aquesta pena temporal 
apropiant-se dels tresors de grà-
cia que té l’Església, que són els 
mèrits del Crist i dels sants. La in-
dulgència pot ser aplicada també 
per un difunt. L’Església convida 
a la conversió i a estar en gràcia. 
Com a expressió d’això es demana 
Confessió sacramental, Comunió 
eucarística, pregària per les inten-
cions del Papa resant el Parenostre, 
el Credo i una invocació a Maria i a 
Santa Teresa, i acudir en peregrina-
ció a algun dels llocs assignats, que 
al Bisbat de Vic són: l’església de 
les nostres Carmelites Descalces, la 
Basílica de Santa Maria d’Igualada 
on hi ha una imatge de Santa Te-
resa de Jesús a l’altar de la Sagrada 
Família, a la Catedral de Vic, o a la 
Seu de Manresa. En quant als ma-
lalts impedits, poden també gua-
nyar el jubileu penedits dels seus 
pecats i amb propòsit de realitzar 
les condicions, resar les pregàries 
esmentades i oferir els dolors i mo-
lèsties.

La Sagrada Família de Barcelona 
agermanada amb les homònimes de 
Catalunya

Dissabte passat, dia 18, unes 250 
persones, representants de les 

parròquies de Catalunya que estan 
sota l’advocació de la Sagrada 
Família, s’aplegaren agermanada-
ment en pelegrinatge a l’emble-
màtica de Barcelona que té com a 
església parroquial l’extraordinari 
Temple Expiatori, iniciativa de varis 
prohoms catalans que el servent 
de Déu, en procés de canonització, 
Antoni Gaudí, polifacètic arquitec-
te, va projectar i començar a portar 
a terme. Una obra gegantina que 
ha tingut els seus vaivens des de 
l’any 1.875 i que ara es va conso-
lidant amb la data del 2.026 com 
a objectiu pel seu acabament que 
l’ha de deixar més espectacular 
encara del que ja és ara.

La iniciativa de l’aplec parro-
quial, fou del Consell Parroquial 
barceloní, i hi respongueren les 
parròquies de Blanes, Figueres, 
Lleida, Manresa, Mataró i de la 
nostra ciutat d’Igualada que, amb 

73 persones, varen ser la segona 
parròquia amb més participants 
després de la de Lleida. Només hi 
mancaren les de Sabadell, Terrassa, 
i Navàs. 

A partir de les 10 del matí els 
pelegrins anaven entrant, deguda-
ment identificats, evitant privilegi-
adament les llarguíssimes cues que 
sempre es formem amb atrets de 
tot el món per poder entrar a gau-
dir d’aquesta meravella universal. 
A les 11, amb la Cripta on reposen 
les despulles mortals d’Antoni Gau-
dí i altres iniciadors de l’obra, s’hi 
celebrà una festiva i participada 
Eucaristia, presidida per l’entranya-
ble rector de la parròquia barce-
lonina, Mn. Lluís Bonet, i concele-
brada per rectors de les parròquies 
presents. Després, per grups, i du-
rant més de dues hores, es féu un 
recorregut-pelegrinatge per fora i 
per dins del temple, guiats per vo-
luntaris de la parròquia molt ben 
preparats per a la comesa, amb 
unes explicacions tècniques i espiri-
tuals que facilitaren magistralment 
la comprensió en profunditat de 

la inabastable riquesa expressiva 
de l’obra. Retrobats tots els grups 
dins l’església, s’entonà el popular 
Crec en un Déu, musicat per Mn. 
Lluís Romeu. A quarts de tres, els 
250 participants s’aplegaren en un 
dinar de germanor en un restau-
rant al davant mateix del gegantí 
edifici, davant de la façana de la 
Glòria per on entrà el Papa Benet 
XVI el dia 7 de novembre del 2010 
quan va venir a Barcelona per a 
consagrar el Temple.

Només lamentar la caiguda 
d’una de les participants iguala-
dines a l’entrar i al començar a 
baixar les escales cap a la Cripta, 
amb un fort traumatisme cranial 
com a conseqüència que, després 
de les eficaces intervencions i cu-
res del personal de seguretat pre-
sent primer i del personal mèdic 
de l’Hospital de Sant Pau, proper, 
hi va ser internada fins dilluns. Pel 
demés tothom marxà molt content 
i agraït per la iniciativa i les moltes 
atencions rebudes pels germans 
parroquials de la Sagrada Família 
de la capital de Catalunya.

Mn. Florenci Gras celebra les 
primeres misses, després de 
la seva ordenació

IGUALADA

Diumenge passat, dia 19, a 2/4 
de 12 del matí, a l’església par-

roquial de la Sagrada Família, Mn. 
Florenci Gras i Santolari, va presidí 
per primera vegada l’Eucaristia, 
a la nostra ciutat, després que el 
diumenge abans havia rebut l’or-
denació presbiteral a la Catedral 
de Vic de mans del bisbe Romà, 
acompanyat en la concelebració 
per una cinquantena de preveres 
i amb una nodrida representació 
d’igualadins. 

Hi concelebrà el rector de la 
parròquia, Mn. Josep Maria Mas 
i Busqué i molts feligresos, entre 
ells els infants i catequistes ja que 
també s’hi celebrava la Festa d’inici 
del curs catequètic 2013-2014, en 
que es confià la missió catequètica 
als i a les catequistes, i es va fer la 
benedicció dels infants apuntats 
a la Catequesi, bo i encomanant 
a Déu que el curs sigui ben profi-
tós per a tots, amb la col·laboració 
imprescindible dels pares. Mn. Flo-
renci durant el curs passat va exer-
cir el seu diaconat a aquesta parrò-
quia igualadina i estava ben invo-
lucrat en la Catequesi Parroquial 
com també en altres tasques par-
roquials. En aquesta diada, doncs, 
la feligresia li va poder donar la fe-
licitació i a la vegada el comiat, ja 
que el nostre Bisbe Romà li ha con-
fiat les parròquies osonenques de 
Sant Hipòlit de Voltregà (on resi-
deix), Sant Genís d’Orís, Sant Este-
ve de Vinyoles d’Orís, i Sant Marcel 

de Saderra. La missa comptà amb 
els cants de la Coral de Santa Ma-
ria, que ja l’havia acompanyat el 
dia de l’ordenació presbiteral a la 
Catedral de Vic, i al final Mn. Flo-
renci fou obsequiat amb un gran 
quadre amb una artística compo-
sició fotogràfica que recull el seu 
pas per la parròquia, en agraïment 
i record d’aquesta, juntament amb 
altres presents rebuts. La festa s’ar-
rodoní amb un refrigeri a la plaça 
de l’església.

Aquesta gran festa va coinci-
dir també amb l’anual Diumenge 
Mundial de la Propagació de la Fe 
(Domund), enguany amb el lema 
“Reneix l’alegria”, en que s’enco-
mana especialment els missioners 
i missioneres en terres llunyanes 
i les seves obres i es recull els do-
natius amb les col·lectes de totes 
les misses del dia destinades a aju-
dar-los. També es va estar ben de 
cor units a la clausura del Sínode 
sobre la Família que inclogué la 
celebració de la Canonització del 
Beat Pau VIè aquest mateix diu-
menge a Roma. Pau VIè fou el con-
tinuador del Concili Vaticà II iniciat 
pel seu antecessor Joan XXIII, i que 
va posar a la pràctica amb la seva 
empenta renovadora.

A les 8 del vespre Mn. Florenci 
presidí també per primera vegada 
la missa a la Basílica de Santa Ma-
ria, concelebrant-hi varis preveres 
i solemnitzada amb la intervenció 
musical i coral del Grup Laude.

Cursos de català

CARME

Des de primers d’octubre l’enti-
tat APLEC (Associació Promo-

tora de la Llengua Catalana) està 
desenvolupant al municipi de Car-
me dos cursos de català amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i el 
Casal del poble.

En primer lloc, un curs de nivell 
B, els divendres de 5 a 7, adreçat 
a consolidar i ampliar els recur-
sos lingüístics treballats durant el 
curs de nivell B de l’any passat per 
poder-se expressar correctament 
i per millorar de manera signifi-

cativa l’ortografia i el lèxic. I, en 
segon lloc, un curs de nivell D, els 
divendres de 7 a 9, adreçat a per-
sones que es vulguin presentar a la 
nova prova del Certificat de nivell 
superior de català (antic nivell D) 
de la Generalitat de Catalunya i a 
persones que vulguin aprendre a 
redactar correctament textos com-
plexos en català. 

8 persones ja han començat el 
curs de nivell B i 6 persones el curs 
de nivell D. Ambdós duraran fins al 
mes de maig del 2015.
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Comunicat de l’Ajuntament de Masquefa
MASQUEFA

Davant les acusacions infundades 
que fa el PSC de Masquefa en 

el seu comunicat, l’Ajuntament de 
Masquefa informa:

- És fals que l’Ajuntament de 
Masquefa hagi estat sentenciat a 
tornar 148.387,59 euros, ni cap, 
d’una subvenció dels fons comuni-
taris FEDER concedida l’any 2006 
per a l’obra del Centre Tecnològic 
Comunitari.

- El veredicte de la sentència, 
literalment, diu el següent: “De-
sestimar el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por la 
parte actora (Ajuntament), contra 
la resolución dictada en fecha 17 
de noviembre de 2010 por el Direc-

tor General d’Administració Local, 
del Departament de Governació 
i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, acto ad-
ministrativo que se confirma por 
estimarse ajustado a derecho”.

- Per tant, l’Ajuntament de 
Masquefa no ha estat sentenciat 
a res, senzillament, el seu recurs 
ha estat desestimat. Va ser l’Ajun-
tament qui, en defensa dels seus 
interessos, va interposar un recurs 
contenciós contra la Generalitat 
per la descertificació de 148.387,59 
euros de la despesa elegible de 
l’obra del CTC. Aquesta resolució 
de la Generalitat va provocar que 
l’Ajuntament deixés d’ingressar, 
l’any 2010, per part de la Genera-

litat, 74.193,80 euros de la totalitat 
de la subvenció compromesa, i per 
tal de recuperar-los l’Ajuntament 
va interposar el recurs contenciós 
que ha estat desestimat.

- Acatem la sentència del TSJC 
--tot i que no ens dóna la raó per-
què l’Ajuntament recuperi aquests 
74.193,80 euros--, perquè hem 
complert el nostre deure de defen-
sar els interessos del municipi fins 
la darrera instància.

- Lamentem que el desconei-
xement, les lectures errònies o la 
mala intenció provoqui que es pu-
bliquin fets falsos donant-los la ca-
tegoria de certs. 

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

PREU
20,00 E

L’ATENEU DE TOUS

SOPAR - CASTANYADA 
DIVENDRES NIT - 31 D’OCTUBRE

MENÚ
CÒCTEL DE BENVINGUDA 

XARRUP DE CREMA DE CASTANYA AMB CRUIXENT DE PERNIL 
CULLERETA DE MOUSSE DE PEBROT VERMELL I MENTA

COCA DE RECAPTE AMB FILETS D’ANXOVES

MILFULLS DE PINYA AMB PERNIL I FRUITS SECS 
REGAT AMB VINAGRETA DE MORA

SUPREMA DE BACALLÀ A LA MUSSOLINA D’ALL GRATINAT 
SOBRE LLIT DE PATATA CACHELO

****

VI NEGRE CARGOL - CAVA BRUT NATURE

****

PASTÍS DE  XOCOLATA I TARONJA AMB FONS DE FRUITES DEL BOSC

****

CAFÈ

BALL AMB ENRIC CARRERAS
A LA MITJA PART, CASTANYES, PANELLETS I MOSCATELL

Es presenta Unitat Contra 
el Feixisme i el Racisme a 
l’Anoia

IGUALADA

Dimecres passat, a l’Espai Cívic 
Centre i en el marc dels actes 

programats amb motiu de l’Octu-
bre Solidari, es va presentar l’or-
ganització a l’Anoia de la Unitat 
Contra el Feixisme i el Racisme 
UCFR - Anoia. Aquesta organitza-
ció ja es va fer present en el decurs 
de la passada Festa Major, en què 
nombrosos participants dels actes 
al carrer, tant els components de 
les cercaviles, com a les barraques o 
el públic que hi participava, lluïen 
una enganxina reivindicant “Tots i 
Totes som la Festa; totes i tots som 
Igualada”.

Oriol Calabuig, que va actuar 
com a portaveu d’aquest col·lectiu, 
va explicar que aquest grup està 
format per diverses entitats, col-
lectius i associacions de l’Anoia per 
tal de fer front al feixisme i al racis-
me tant a Igualada com a la resta 
de la comarca. Dissortadament, va 
dir, partits com ara Plataforma per 
Catalunya tenen representació a 
alguns ajuntaments, i per això hem 
sorgit nosaltres, per aturar totes 
les polítiques agressives que sols 
fomenten l’odi i la por vers les per-
sones de les diverses cultures que 
convivim a la nostra societat. 

David Karvala, portaveu d’ UC-
FR en l’àmbit de Catalunya i que 
acabava de venir de Grècia, va ex-
plicar l’avanç que experimenten 
les forces feixistes a molts indrets 

d’Europa, advertint del perill que 
això suposa, doncs cal tenir la me-
mòria històrica suficient com per-
què no ens entabanin: ells sols per-
segueixen la mort i l’extermini dels 
humans. Ens cal estar amatents i 
fer front a qualsevol forma en què 
es manifestin. Per això, va dir, front 
el criteri aplicat en molts països de 
no entrar en el debat i ignorar-los, 
no podem esperar de cap de les 
maneres que es manifestin, els hem 
de veure venir i barrar-los el pas. 
Comencen negant menjar al que 
és diferent, després li neguen la 
casa, més tard la llibertat i al final 
la mateixa vida. L’argument que fa 
servir PxC de “primer els de casa” 
és un exponent dels seus postulats, 
per això hem de tenir-ho clar: això 
és racisme, això és feixisme! 

Tot seguit Farah Benserhir, d’ 
UCFR Anoia, va convidar els assis-
tents a un debat que va ser molt 
participat i que es va dur a terme 
de forma intensa i amena. Com a 
conclusió, David Karvala va advo-
car per la unitat de totes les forces 
demòcrates per tal de bandejar el 
discurs dels que fan servir la demo-
cràcia però actuen contra els princi-
pis que la inspiren. Cal contrarestar 
el seu discurs públicament, va dir, 
si cal des de la discrepància, però 
sempre des de la convivència, per-
què creiem en la igualtat per viure 
i en la diversitat per conviure.

Maribel Nogué

Farah Benserhir, Oriol Calabuig i David Karvala.

Calaf rep l’estudi de costos del cementiri i el 
Pla d’Autoprotecció
CALAF

El delegat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge de la 

Diputació de Barcelona, Marc Cas-
tells, va ser dilluns passat a l’Ajun-
tament de Calaf per lliurar als 
representants del consistori, encap-
çalats per l’alcaldessa, M. Antònia 
Trullàs, el Pla d’Autoprotecció per 
a les festes estivals de Calaf i l’estu-
di dels costos de manteniment del 
cementiri municipal. 

L’estudi de costos és una eina 
de suport a la presa de decisions 
d’inversió en la millora dels cemen-
tiris municipals. Per un costat, ava-
lua les edificacions i l’àmbit d’ur-
banització del cementiri analitzant 
l’estat de conservació. Per l’altre, 
proposa accions per a una posta a 
punt inicial de les parts més dete-
riorades i defineix les actuacions 
necessàries per mantenir anual-
ment el cementiri en bon estat, 
estudia les taxes a aplicar i ofereix 
a la ciutadania un servei adequat. 
Aquest estudi ha tingut un cost de 
1.000 euros, finançat per la Dipu-
tació de Barcelona. D’altra banda, 

les despeses previstes per a les ac-
tuacions que s’han de dur a terme 
al cementiri, que té una superfície 
d’uns 6.200 metres quadrats i dis-
posa de 1.691 unitats d’enterra-
ment, són de 29.467 euros. 

Castells també va lliurar el Pla 
d’Autoprotecció Municipal (PAU) 
de les Festes estivals de Calaf, que 
té com a objectiu establir l’orga-
nització i els procediments mínims 
d’actuació per donar resposta a si-
tuacions d’emergència susceptibles 
de produir-se o aparèixer en el de-
curs dels actes al carrer organitzats 
en motiu d’aquestes festes d’estiu.

En concret, el Pla engloba actes 
al carrer, com mercats, fires tradi-
cionals, música, teatre, concerts, 
esdeveniments esportius, sardanes, 
cercaviles, espectacles infantils i 
castell de focs de menys de 50 kg 
de càrrega explosiva.

Aquest manual va adreçat a 
tot el personal de l’activitat que 
formarà part de l’estructura de res-
posta, amb la intenció que pugui 
afrontar de forma àgil qualsevol 
emergència que sigui detectada, 
salvaguardant la seva seguretat i la 
dels assistents a l’acte.

Acords de l’Ajuntament amb entitats locals

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Montbui col•la-
bora amb la Unió Esportiva 

Sant Maure, a través d’un conve-
ni de col·laboració on la institu-
ció municipal garanteix un suport 
econòmic a l’entitat, per la seva 
important tasca en l’àmbit social. 
Especialment important és la tas-
ca que realitza el club maurista 
a través de l’escola de futbol, on 
compta amb jugadors des de la 
categoria promesa i fins a juvenils. 
L’acte de signatura del conveni va 
comptar amb la presència de l’al-
calde Teo Romero, el Tinent d’Al-
calde de Governació, Educació i 
Esports, i Jordi Segura Moreno en 
representació de la directiva de la 
Unió Esportiva Sant Maure. Com 
va explicar l’alcalde Teo Romero 
“aquests ajuts a les entitats de 
Montbui estan especialment adre-

çats a totes aquelles que fan una 
funció social de servei a la comuni-
tat. Pensem que és molt important 
educar en valors a través de l’es-
port, i la Unió Esportiva Sant Mau-
re realitza una important tasca en 
aquest àmbit”.

Dimecres de la setmana pas-
sada a la tarda va tenir lloc a la 
Sala de Juntes de l’Ajuntament de 
Montbui la signatura d’un conve-
ni de col·laboració entre l’Ajun-

tament i l’entitat MontSplai, una 
nova associació infantil i juvenil 
de recent creació al municipi. El 
conveni suposa l’adjudicació d’una 
quantitat econòmica per a l’entitat 
per part de l’Ajuntament, i tam-
bé la cessió de l’espai “L’Hora dels 
Contes”, ubicat a tocar de la Llar 
d’Infants Santa Anna, per tal de 
poder realitzar, els dissabtes les di-
ferents sessions de l’esplai. La sig-
natura del conveni el va realitzar 
l’alcalde Teo Romero per part mu-
nicipal i la presidenta de l’entitat 
MontSplai, Raquel Muñoz.

Cal destacar que MontSplai és 
una entitat jove, però que ha anat 
guanyant protagonisme durant els 
darrers mesos. L’objectiu de les res-
ponsables de MontSplai és inau-
gurar el nou local el proper dia 2 
de novembre, amb un acte festiu 
i amb la presència dels infants que 
hi prenen part a l’esplai --que te-
nen entre els 3 i els 14 anys-.
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Robert Hernando tornarà a ser el cap de 
cartell de PxC
IGUALADA 

El secretari general de Platafor-
ma x Catalunya, Robert Hernan-

do, ha estat designat, pel comitè 
electoral de l’organització social 
identitària, per tornar a ser el cap 
de cartell a la seva ciutat natal, 
Igualada, després que Hernando 
així ho sol·licités com és preceptiu. 

Robert Hernando, que ja és 
portaveu del grup municipal de 
PxC a Igualada i conseller comarcal 
de l’Anoia, repeteix per tant des-
prés de la seva entrada en política 
a les municipals de 2011, en què 
va aconseguir, contra tot pronòstic, 
representació al consistori igualadí.

Al respecte, Hernando ha de-
clarat que “per a mi és un orgull 
tornar a encapçalar la llista de PxC, 
estic molt orgullós de poder repre-
sentar els 1.000 igualadins que ens 
van votar el 2011 i tinc moltes ga-
nes i forces de continuar fent-ho, 
més que mai. A més, estem con-
vençuts que els nostres resultats, al 

maig de 2015, seran molt millors, 
que ningú dubti que PxC serà la 
formació clau per a la pròxima le-
gislatura a Igualada”.

I va afegir que “la nostra po-
lítica serà la de sempre, nosaltres 
no enganyem, el nostre eslògan ho 
diu clar i concís: Primer els de casa, 
per tant així seguirem, preferència 
pels nostres, lluitarem per la justí-

cia social de la gent de casa i po-
sarem solució a problemes com el 
fenomen de la immigració massiva 
a la nostra ciutat, la competèn-
cia deslleial als nostres comerços o 
la inseguretat ciutadana, i a més 
deixarem de sagnar el poble amb 
impostos, com ha fet aquesta legis-
latura el govern de CiU i ERC”.

PxC Igualada

Ploma i veus igualadines als 
Jocs Florals de Barcelona
Els Jocs Florals d’ACA a l’Ajunta-

ment de Barcelona, un any més 
han tingut presència igualadina. 
La XXXVII edició es va celebrar 
aquest diumenge dia 19, simultà-
niament amb la Manifestació de 
la Plaça de Catalunya i altres actes 
multitudinaris a la Ciutat Comtal. 
Aquesta coincidència va fer minvar 
enguany l’assistència de públic a 
l’Ajuntament: el centre de Barce-
lona estava intransitable tant pels 
vehicles com de circulació a peu.

Els assistents, però, van gau-
dir d’un magnífic acte cultural. La 
“ploma” igualadina va ser la de 
Lleonard del Rio, guanyador del 
Premi Banc de Sabadell de Poesia 

Breu “Concert avantguardista”, 
tema tractat d’una forma origi-
nalíssima. El poeta no hi assistí, per 
compromisos previs a Igualada.  I 
les “veus” igualadines, en la recita-
ció, van ser, de Jaume Ferrer, vete-
rà d’aquests Jocs, i Elisabet Bonet, 
que s’estrenava i tingué l’honor de 
llegir la Flor Natural: “El bes viat-
ger”, d’Antònia Torrelles i Forcada, 
de Sant Sadurní d’Anoia. 

El tercer dels rapsodes actuants 
va ser Jaume Rocosa, de Barcelona, 
el qual interpretà el poema de Del 
Rio. La presidenta del Jurat Quali-
ficador i Mantenidora de la Festa 
va ser Amàlia Sanchís Narbona, de 
Barcelona, editora.

Luis Calle guanya el concurs de fotografia 
amb una escena de la festa de l’escuma
VILANOVA DEL CAMÍ

Dimarts de la setmana passada, 
el jurat del Concurs de Foto-

grafia de Festa Major va lliurar els 
premis del certamen d’enguany. 
Luis Calle va ser el guanyador 
del primer premi, dotat amb 125 
euros, amb l’obra “Escuma 1”, una 
imatge de la festa infantil de l’es-
cuma. El segon premi, de 75 euros, 
va ser per a Karen Holgado amb 
la fotografia “Castellers de foc”. 
Pel que fa al premi Instagram, que 
consistia en un sopar per a dues 
persones, va ser per a Sílvia Garcia. 

El jurat d’aquest any estava 
format per Jordi Comellas (director 
del festival Zoom), Ana Díaz (mem-
bre del Consell Jove la Xispa), Santi 
Carbonell (president dels diables 
Els Cabrons de Vilanova del Camí) 
i Esmeralda Morreres (locutora de 
Ràdio Nova). 

L’alcaldessa Vanesa González 
va fer el lliurament de premis del 
certamen, que aquest any no ha 
tingut gaire participació. És per ai-
xò que des del Servei de Cultura es 
plantegen modificar-lo de cara a 
properes edicions, per tal de fer-lo 

més atractiu i facilitar la presenta-
ció de les fotografies. 

Les imatges que s’han presen-
tat en aquesta edició, que són una 
desena, estan exposades al vestíbul 
de Can Papasseit. 

“Volant”, l’últim videoclip de 
Bàrbara Balcells 

La igualadina Bàrbara Balcells 
acaba de publicar el seu últim 

treball, “Volant”, un videoclip 
que il·lustra la cançó del grup de 
música guissonenc “El Petit de Cal 
Eril”. El videoclip explica la histò-
ria de dues ànimes que volien ser 
ocells, evocant així la naturalesa i 
la llibertat per a descriure l’essèn-
cia del que som. 

El jove talent igualadí, que tot 
just comença a teixir el seu camí 

cap al món audiovisual, ens con-
fessa que els diversos paratges na-
turals que apareixen a la peça for-
men part de l’Anoia: “No cal bus-
car gaire lluny per trobar racons 
fantàstics que et serveixin per a 
construir amb imatges allò que ens 
fa sentir la música”. La passió que 
sent per la fotografia i la música 
l’ha dut a buscar la unió perfecta 
entre música i imatges, i ja se’n pot 
veure el resultat a la xarxa.

Diverses millores a l’escola de primària
JORBA

Per a l’inici d’aquest curs 2014-
2015, d’acord amb la direcció 

del centre, l’ajuntament de Jor-
ba ha portat a terme una sèrie 
de millores en l’edifici de l’escola 
d’educació infantil i primària de 
Jorba, de titularitat municipal. 
L’objectiu principal ha estat ade-
quar tots els espais que fos pos-
sible, per poder aconseguir la 
màxima qualitat en el desenvo-
lupament de la tasca docent i en 
l’atenció als alumnes. Així, les prin-
cipals millores són que els 96 nens 
i nenes matriculats, poden gaudir 
d’espais d’un únic ús en tots els 
cursos, des de P3 fins a 6é de pri-
mària, amb espais amplis i grups 
d’alumnes relativament reduïts, 
fet que permet una major atenció 
a cada infant. Per exemple, s’ha 
habilitat una sala d’ús exclusiu per 
als professors, i s’ha reutilitzat tot 
l’espai que fins fa dos cursos s’uti-
litzava com a llar d’infants. Així, 
mentre es mantingui suspès aquest 
servei, l’espai s’ha posat en con-
dicions per a ser utilitzat per als 
grups de P3, P4 i psicomotricitat, 
a part d’alguna activitat com el 
“mou el cos” de l’AMPA. Un dels 
principals aspectes que ha millorat 

ha estat la utilització del pati de la 
llar com a pati per als més petits, 
guanyant en qualitat el conjunt 
de l’escola. També s’han intercon-
nectat els tres edificis de l’escola 
per a xarxa informàtica i telefòni-
cament, al mateix temps que s’ha 
creat un aparcament per a perso-
nes amb discapacitat i un pas de 
vianants en l’accés des del carrer 
de les Eres, cantonada carrer de la 
Sort. Finalment, s’ha renovat tota 
la tanca metàl·lica exterior de l’es-
cola i s’ha col·locat una porta nova, 
més adequada a les necessitats 
d’aquest entorn. Resta pendent, 
pintar i millorar les proteccions de 
plàstic de la façana sud de l’escola, 
que, segons el regidor d’Educa-
ció, Miquel Albareda, “aquesta és 
una nova millora que intentarem 

portar a terme al llarg d’aquest 
curs”. Per a Albareda “sempre 
hem intentat anar de comú acord 
amb les prioritats de la direcció 
de l’Escola i de l’AMPA, pel que 
fa a les millores de l’Escola. Hi ha 
molta implicació dels pares i mares, 
com ho van demostrar ajudant a 
pintar l’escola el curs passat. En 
els dos darrers cursos, amb el tras-
llat del menjador, i les millores ja 
fetes aquest any, haurem invertit 
prop de 15.000 euros, que és una 
xifra força important en uns temps 
de restriccions generals a totes 
les administracions públiques. 
L’important és que els professors 
puguin treballar el màxim de bé i 
que entre tots fem que tinguem 
una escola de qualitat per als nos-
tres fills i filles”.

L’empresa DORSAN a 
Expoquimia 2014

IGUALADA

Amb un stand propi de 40 m2, 
Dorsan es va presentar a la 

passada edició d’Expoquimia 2014 
celebrada a Barcelona. Aques-
ta fira és un dels aparadors més 
importants a Europa en el negoci 
químic i atrau any darrera any el 
interès internacional de les empre-
ses relacionades amb aquest sector.

Durant els dies del certamen 
celebrat entre el 30 de setembre i 
el 3 d’octubre, es va tenir ocasió de 
presentar els nous productes de fil-
tració per al laboratori i processos 
industrials. 

Amb gran èxit de visites que 
van mostrar un gran interès en 
les noves línies de producte repre-
sentades per GLOBAL FILTER USA, 
SULPHURNET i JONELL. 

L’empresa vol aprofitar per 
agrair “l’ampli suport que rebem 
dels nostres clients actuals, ai-
xí com, de les noves oportunitats 
de negoci que es van crear durant 
l’esdeveniment”. 

Dorsan es consolida com una 
empresa líder en el sector per les 
solucions de filtració de líquids.
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El Consell Comarcal de l’Anoia dóna a 
conèixer alguns casos d’èxit per animar a 
nous emprenedors
IGUALADA

El Consell Comarcal de l’Anoia 
ha endegat una campanya per 

donar a conèixer el servei d’asses-
sorament, suport i acompanya-
ment, Anoia Emprèn, que dóna a 
les persones emprenedores. L’ob-
jectiu és fer arribar aquest servei 
a totes les persones que estiguin 
pensant en obrir un negoci propi i 
necessitin assessorament.

A través dels testimonis de tres 
emprenedors, el Consell Comarcal 
explica el seu servei d’acompanya-
ment i assessorament. Es tracta de 
tres negocis que s’han posat en 
marxa i que ja són una realitat. És 
el cas del Javi Luque, propietari de 
les Autoescoles Montauto; la Lau-
ra Soto, que té un taller de calçat 
artesà, i la Merche i l’Eli, propietà-
ries d’una polleria al Mercat de la 
Masuca. Les experiències es poden 
conèixer a través d’uns vídeos, re-
portatge i material editable que 
ha preparat el Consell Comarcal.

L’ens comarcal forma part del 
programa Catalunya Emprèn, del 
qual poden beneficiar-se totes les 
persones que estiguin pensant en 
obrir el seu propi negoci, ofereix 
orientació i assessorament dels 
passos i tràmits que s’han de dur 
a terme, des de l’anàlisi de l’opor-
tunitat empresarial fins a la creació 
de l’empresa, a més d’oferir una 
àmplia oferta de jornades, semi-
naris i activitats formatives per a 
millorar i ampliar les capacitats i 

habilitats dels futurs empresaris i 
empresàries. 

Concretament, els serveis que 
ofereix el programa poden agru-
par-se en quatre blocs d’actuacions 
bàsiques. El primer bloc és el servei 
d’informació i orientació a les perso-
nes emprenedores, que té l’objectiu 
d’oferir una primera orientació; un 
segon bloc fa referència al servei 
d’assessorament al procés de creació 
d’empreses per tal d’ajudar i tutorit-
zar els passos per a la creació d’em-
presa, elaboració del pla d’empresa 
així com de programes de suport 
i anàlisi dels projectes empresari-
als de nova creació. Els serveis que 
formarien part del tercer bloc són 
els de formació, seminaris i tallers 
per capacitar als emprenedors/es 
en diferents aspectes de la gestió 
empresarial, per dóna’ls-hi eines per 
afrontar l’inici de la seva empresa 
o oferir-los recursos per potenciar 
les seves fortaleses i compensar les 
seves debilitats.

Un altre bloc important que el 
programa ofereix un cop engega-
da l’activitat empresarial és el se-
guiment tècnic i l’assistència tècni-
ca per a la consolidació d’empreses 
de nova creació amb l’objectiu de 
reduir el risc de sinistralitat de les 
empreses en els seus primers anys 
de vida, mitjançant la realització 
d’una diagnosi del funcionament 
de l’empresa novella.

Però, a més dels serveis bàsics, 
cada entitat integrant de la xarxa 

Catalunya Emprèn ofereix altres 
serveis complementaris, en el cas 
del Consell Comarcal de l’Anoia 
s’ofereix assessorament i mediació 
sobre l’accés al finançament. La 
finalitat d’aquest servei és oferir 
suport per a l’accés al finançament 
de persones emprenedores. Ara 
bé, el personal tècnic del Consell 
Comarcal és molt curos a l’hora 
de seleccionar els projectes i les 
persones promotores que puguin 
ser susceptibles de sol·licitar un mi-
crocrèdit o algun altre ajut similar.

Un altre servei complementari 
ofert és el que fa referència al fo-
ment de la cultura emprenedora a 
través de seminaris de sensibilitza-
ció i promoció de la cultura empre-
nedora, “Xerrades promocionals 
de la cultura emprenedora”, amb 
l’objectiu de donar a conèixer els 
serveis de l’entitat, però sobretot 
inculcar l’esperit emprenedor a les 
persones de la comarca perquè es 
plantegin la possibilitat de crear la 
seva pròpia empresa.

Totes les persones que estiguin 
pensant a obrir el seu propi nego-
ci poden adreçar-se al Consell Co-
marcal de l’Anoia on rebran infor-
mació i orientació per a la creació 
d’una empresa. 

El projecte Catalunya Emprèn 
està subvencionat pel Departa-
ment d’Empresa i Ocupació, el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad So-
cial i el Fons Social Europeu.

Copons ja disposa del Mapa de Patrimoni 
Cultural
COPONS

La Diputació de Barcelona ha lliu-
rat el Mapa de Patrimoni Cultu-

ral de Copons a l’Ajuntament, fruit 
del conveni signat amb el munici-
pi. Amb aquest treball s’han inven-
tariat 289 elements del patrimoni 
cultural i natural del terme. 

D’aquests elements, el 79% 
corresponen a patrimoni immoble 
(edificis, conjunts arquitectònics, 
elements arquitectònics, jaciments 
arqueològics i obra civil), el 8% 
és moble (col·leccions, objectes i 
elements urbans), el 4% documen-
tal (fons documentals i d’imatges), 
el 5% immaterial (manifestacions 

festives, tradicions orals, música 
i dansa, costumari i tècniques ar-
tesanals) i el 4% natural (zones 
d’interès natural i espècimens bo-
tànics singulars).

El Mapa del Patrimoni Cultu-
ral local té per objecte la recollida 
exhaustiva de dades sobre el patri-
moni cultural i natural d’un muni-
cipi i la seva valoració, de manera 
que l’Ajuntament pugui establir 
mesures per garantir-ne la protec-
ció i conservació, així com planifi-
car-ne la rendibilització social.

L’accés a la informació públi-
ca dels elements del Mapa del 
Patrimoni és mitjançant un Sis-

tema d’Informació Geogràfica, 
amb el qual es pot visualitzar la 
informació de cada element lo-
calitzat al mapa municipal. Es pot 
consultar a través de la pàgina 
web de Diputació de Barcelona 
- Mapes de Patrimoni Cultural 
en línia (http://patrimonicultural.
diba.cat).

Actualment hi ha 132 municipis 
en què l’Oficina de Patrimoni Cul-
tural de la Diputació de Barcelona 
ha realitzat el Mapa del Patrimoni 
Cultural i n’hi ha 9 més en procés 
de realització.

Igualada recorda el president Lluís Companys 
74 anys després del seu afusellament 
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada va dur 
a terme, el dimecres 15 d’oc-

tubre, el tradicional homenat-
ge institucional al monument 
en memòria del president de 
la Generalitat, Lluís Companys, 
coincidint amb el 74è aniversari 
de la seva execució al fossat de 
Santa Eulàlia, al castell de Mont-
juïc de Barcelona. 

Encapçalats per l ’alcalde, 
Marc Castells, regidors de CiU, 
ERC i el PSC, acompanyats per la 
diputada al Parlament de Cata-
lunya, Maria Senserrich, i tam-
bé per representants del sindicat 
CC.OO., han dipositat les respec-
tives corones de flors al monòlit 
que l’any 1998 es va estrenar a la 
capital de l’Anoia en record del 
president. 

L’acte va finalitzar amb els re-
gidors municipals i el públic assis-

tent entonant l’Himne Nacional 
de Catalunya, Els Segadors.

Ajuda per recollir fons per 
l’Owen, un nen amb una 
malaltia severa
VILANOVA DEL CAMÍ

Des de fa uns quants mesos 
diferents persones de Vilano-

va del Camí i de la comarca de 
l’Anoia en general estan contri-
buint a la campanya de recollida 
de taps de plàstic per ajudar a la 
família de l’Owen un nen igualadí 
de dos anys que pateix una extrò-
fia epispàdies màxima severa, per 
a la qual requereix continuades 
intervencions quirúrgiques. Fins 
ara, el nen ha estat intervingut 
en 16 ocasions. 

Aquesta malaltia rara que pa-
teix l’Owen, també requereix de 
múltiples intervencions quirúrgi-
ques, algunes de les quals, només 
es poden fer als Estats Units. Per 
fer front a les despeses que això 
representa, la família de l’Owen 
ha posat en marxa diferents cam-
panyes solidàries com la recollida 
de taps de plàstic, la venda de ca-
lendaris, la ubicació de guardioles 
solidàries i la realització d’activi-
tats lúdiques i culturals.

La família compta amb el su-
port i la col·laboració de diferents 
entitats i particulars que els do-
nen suport i que col·laboren en 
les diferents campanyes que te-
nen en marxa. Un d’ells és el Pere 
Batrolí, de la Colla Excursionista 
de Vilanova del Camí, però també 
el cos de voluntari de Protecció 
Civil i l’Ajuntament vilanoví.

Per a més informació podeu 
consultar: www.ayudaaowen.org. 
La família també ha obert uns 

comptes corrents a Catalunya Cai-
xa per recaptar fons que els per-
metin afrontar les despeses que 
generaran les operacions i els des-
plaçaments als Estats Units. Ara 
per ara, aquest és el repte més 
important i urgent. Són: IBAN 
ES08 2013 0029 740102031559 i 
ES08 2013 0029 790102031486.

També podeu contactar als 
telèfons: 693 968 853 (Elisenda 
Rovira, mare de l’Owen) o al 686 
657 358 (Raquel Lumbreras).

Pere Bartrolí i Elisenda Rovira
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Cap de setmana de l’11 i 12 
d’octubre del Bisbalet i la 
Cinta

El passat dissabte 11 d’octubre, 
en motiu del dia de la Salut 

Mental, el Bisbalet i la Cinta van 
fer una ballada al parc de l’Estació 
Vella.

I l’endemà diumenge cap a la 
Granada, on es va dur a terme una 
trobada gegantera amb sis colles 
més. Com sempre, vam començar 

el dia amb un bon esmorzar de 
seques amb botifarra i fruita de 
pagès de postres. A les 11 es va fer 
la plantada a la plaça de l’església. 
Després de missa, cada colla va fer 
una ballada de lluïment. A conti-
nuació es va iniciar la cercavila que 
va acabar a les portes de l’ajunta-
ment amb una ballada conjunta.

El DdD de l’Ateneu debat si es pot “viure i 
treballar” a Igualada
IGUALADA

La Sala de Socis de l’Ateneu Igua-
ladí es va omplir en la primera 

sessió del curs de l’espai de debat i 
reflexió DdD (Dimarts de Diàlegs), 
sota el títol “Em quedo o marxo 
d’Igualada?”. La sessió va servir 
per a escoltar i analitzar diversos 
punts de vista sobre el tema i va 
comptar amb la participació del 
doctor en Sociologia i professor de 
la Universitat de Barcelona, Xavier 
Martínez-Celorrio, qui al final del 
debat, i un cop escoltades totes 
les intervencions, va diagnosticar, 
des de la seva visió externa, que 
“Igualada és una ciutat en transi-
ció que es busca a ella mateixa”. 
Va apuntar, com a escenaris de 
futur, caminar cap a “una ciutat 
creativa, col·laborativa i participa-
tiva en les decisions polítiques, i 
amb capacitat de transformació 
perquè així pugui retenir el seu 
talent”. Al temps de debat també 
es va explicar que hi ha experiènci-
es de ciutats industrials en crisi que 
per evitar l’èxode de talent i, alho-
ra, fomentar-lo, han creat petites 
ciutats dins la mateixa ciutat on 
poder començar de nou. En aquest 
sentit, es va apuntar que el barri 
del Rec podria ser l’espai on provar 
de fer aquest “reset” d’Igualada.

L’acte va començar amb la in-
troducció de Martínez-Celorrio, a 
través d’una entrevista que li va 
fer el coordinador de DdD Jordi 
Cuadras, en la qual va repassar 
dades que mostren com es viu a 
Catalunya el fenomen de la im-
migració i l’emigració i el fet que 
el 2011 fos el primer any en què 
va marxar més gent de Catalunya 
que la que hi va arribar. El doctor 
en Sociologia va exposar les cau-
ses d’aquest fet, derivades de la 
crisi econòmica, i que no afecten 
només la gent jove, sinó també 
famílies senceres que han de mar-

xar per trobar feina a l’estranger. 
Per a Martínez-Celorrio, el fet que 
gent formada marxi a l’estranger 
per seguir aprenent no és dolent, 
sinó que el que és preocupant és 
si no en tornen. També va apuntar 
que, normalment, qui se’n va és 
la gent més inquieta, sense por al 
risc i amb ganes d’innovar, el que 
suposa una doble pèrdua per a la 
societat del seu país.

Després de la introducció es va 
passar a analitzar el tema en clau 
igualadina amb els convidats a la 
“Fila 0” i el públic. Es van posar da-
munt la taula les fortaleses i man-
cances d’Igualada per fer que la 
seva gent hi pugui viure i treballar. 
Es va apuntar unes bones comu-
nicacions que permetin exportar 
i importar talent, ja que diversos 
empresaris van explicar que això 
els ha dificultat recuperar el talent 
que ha marxat, fitxar-ne de nou o 
portar gent de fora a fer negocis 
aquí. La formació en àmbits pun-
ters, com les noves tecnologies i 
els idiomes també van ser deba-
tuts com a deures pendents i es va 
analitzar que, tradicionalment, a 

les empreses els ha faltat fer pinya 
entre elles, en comparació amb al-
tres països, tal com van explicar 
diversos convidats que tenen de-
legacions empresarials a l’estran-
ger. Pel que fa a les fortaleses per 
a viure a Igualada es va destacar 
la seva tranquil·litat i qualitat de 
vida, gràcies als espais públics al 
servei del vianant o al fet que hi 
hagi una oferta d’activitat cultural 
i teixit associatiu potent.

Al debat també es va recordar 
que quan el teixit industrial i la 
situació econòmica d’Igualada era 
potent, es va poder importar ta-
lent o retenir el que hi havia, cosa 
que ha canviat des de la caiguda 
del teixit productiu tradicional i 
l’arribada de la crisi. Pel que fa a 
la gent que ha tornat, alguns van 
prioritzar el seu “amor a la ciutat” 
i els lligams familiars o d’amistats, 
i no tant el seu futur professional. 
Una altra de les demandes seria fer 
algun estudi que puguin clarificar 
quin ús es fa d’Igualada: qui hi viu 
i hi treballa, qui només hi viu i qui 
només hi treballa.

Cristina Martín, nova 
presidenta de Jove Cambra 
Igualada per al 2015

IGUALADA

El dissabte 11 d’octubre, la Jove 
Cambra d’Igualada va celebrar 

l’Assemblea extraordinària per 
a l’elecció del futur president o 
presidenta durant l’any 2015. El 
Consell Comarcal va ser l’espai on 
es va realitzar aquest traspàs de 
presidència, i on Cristina Martín, 
membre de l’entitat des de l’any 
2010, va sortir escollida per presi-
dir l’entitat el pròxim any.

La Cristina va fer cinc cèntims 
de quines serien les seves línees 
d’actuació, emfatitzant molt l’àrea 
internacional. Per començar va 
plantejar un programa molt en-
grescador, anomenat Meet Euro-
pe, en què proposava fer un skype 
mensual amb una persona catala-
na que treballés en un país euro-
peu i una persona local del mateix 
país, per tal que tots els assistents 
puguin formular preguntes a totes 
dues i puguin conèixer les experi-

ències i les oportunitats d’aquell 
país. Cada mes es tractaria d’un 
país diferent.

També va proposar un “twi-
ning” amb la JCI Kotka de Fin-
làndia. En l’àrea de formació va 
incidir en el fet de coorganitzar 
enguany la Universitat d’estiu 
d’Igualada i també en una jorna-
da intensa de formació. Seguida-
ment va parlar d’altres programes 
en què té planejat treballar, típics 
de l’entitat, com són els coneguts 
Joves a Debat,la Nit o l’esmorzar 
dels antics.

En aquesta nova etapa, Cris-
tina Martín tindrà el suport d’un 
equip format per persones amb 
experiència i decisió i amb nous Jú-
niors, amb qui es plantegen nous 
reptes com el de mantenir l’esperit 
de seguir fent ressò de l’entitat i 
donar la possibilitat a la ciutadania 
de col·laborar en una evolució pro-
metedora de la nostra ciutat.

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

Els veïns del barri Bonavista visiten el 
Modernisme de Reus
Diumenge passat, l’Associació 

de Veïns del Barri Bonavista de 
Vilanova del Camí va realitzat la 
tradicional excursió cultural de tar-
dor.

L’excursió va començar a la 
plaça de les Oques de Reus, des 
d’on vam començar la ruta cap a 
l’Institut Pere Mata, conjunt arqui-
tectònic modernista emblemàtic 
de la ciutat, construït l’any 1897 
per l’arquitecte Lluís Domènech i 
Montaner.  Es va visitar el pavelló 
número 6 que és, per la seva ri-
quesa ornamental, el de més valor 
artístic, i també conserva el mobili-
ari original.

La gent va quedar gratament 
sorpresa de la bellesa del edifici

Després va començar la visi-
ta urbana, que recorre part de la 
“Ruta del Modernisme”, confecci-
onada pel Patronat Municipal de 
Turisme i Comerç de Reus, que con-
sisteix en el comentari de diverses 
façanes, com la Casa Gasull, Casa 
Rull i el Dispensari Antituberculós. 
La primera parada va ser a la plaça 
del Prim, on està ubicat el teatre 
Fortuny, de l’any 1882, considerat 
un dels més importants del país. 
A la plaça Mercadal vam poder 
observar la magnífica Casa Navàs, 
obra de Lluís Domènech i Monta-
ner, declarada monument històric 
artístic i potser la figura més im-

portant del modernisme a Reus, 
que conserva encara tot el mobilia-
ri interior (obra de Gaspar Homar). 
També es va comentar l’Ajunta-
ment, important edifici que data 
de l’any 1600.

Per acabar es va visitar el Gaudí 
Centre Reus, un centre d’interpre-
tació dedicat a la figura del genial 
arquitecte reusenc i que ens per-
met experimentar i comprendre 
les claus de la seva obra, descobrir 
la formació del seu geni creatiu i 
conèixer la seva ciutat i l’entorn 
que el va inspirar.

En acabar la visita ens vam des-
plaçar a Cunit per dinar al Restau-
rant Buffet Lliure Pla de Mar, amb 
un variat assortit de plats per esco-
llir. Després de dinar i d’un animat 
ball vam poder passejar per Cunit, 
en un dia esplèndid, i alguns fins 
i tot es vam mullar els peus a la 
platja.

Els assistents van quedar molt 
satisfets de l’excursió i la Junta ja 
comença a pensar en la de l’any 
que ve, que coincidirà amb el 25è 
aniversari de l’Associació.
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URBANISME I MOBILITAT
cvr

EDICTE
Per a coneixement general es fa saber que l’Ajuntament d’Igualada, mitjançant decret de 
l’Alcaldia de data 9 d’octubre de 2014, ha resolt el següent:

“Primer. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’àmbit de l’illa definida pel pas-
seig de Verdaguer, els carrers de Nicolau Tous i del Bisbe Perelló i el front est de l’Estació 
d’autobusos d’Igualada.

Segon. Sotmetre el projecte d’urbanització a informació pública en el Butlletí Oficial de la 
Província i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació del municipi d’Igualada, 
durant el termini d’UN MES, a comptar de l’endemà de la darrera inserció de l’edicte en 
els diaris esmentats, per tal que els interessats puguin examinar-ho al Departament d’Ur-
banisme i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada (plaça de l’Ajuntament núm. 1 de dilluns a 
divendres, de les 8.00 a les 14.00 hores), i fer les al·legacions i reclamacions que estimin 
oportunes.

Alhora, donar audiència a les persones interessades amb citació personal. En aquest cas, el 
còmput del termini es fa des de la notificació individualitzada, llevat del cas en què la darre-
ra publicació obligatòria sigui posterior.

El projecte d’urbanització també podrà consultar-se a la seu electrònica de l’Ajuntament 
d’Igualada (www.seu.cat/igualada). 

Tercer. Assenyalar  que el projecte d’urbanització restarà aprovat definitivament, sense 
necessitat de nou acord, si no es presenta cap reclamació ni al·legació. 

L’aprovació  definitiva es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació del municipi d’Igualada; i es notificarà a les persones 
interessades. 

Quart. Indicar que la validesa i eficàcia de l’aprovació definitiva resta condicionada a l’apro-
vació definitiva del corresponent projecte de reparcel·lació i que, en tot cas, no es podrà 
començar l’obra urbanitzadora fins que s’acrediti la inscripció del projecte de reparcel·lació 
en el Registre de la propietat, de conformitat amb l’article 39.2.a) del Decret 64/2014, de 13 
de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.”

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt segon, fent avinent que es tracta d’un 
acte de mera tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a 
interposar el que els interessats considerin pertinents. Alhora, es fa saber que el diari de 
premsa periòdica on es publicarà aquest edicte és L’Enllaç dels Anoiencs.

Igualada, 9 d’octubre de 2014

L’ALCALDE
Marc Castells Berzosa

Primera Clàssica de 8 a Montserrat
IGUALADA

Els Moixiganguers d’Igualada van 
actuar aquest passat diumenge 

a Montserrat amb motiu de la tra-
dicional ofrena del ciri Votiu de la 
ciutat d’Igualada a la Mare de Déu 
de Montserrat. Com és habitual, els 
morats van actuar amb la compa-
nyia dels Castellers d’Esparreguera. 

Iniciaren l’actuació amb el desè 
4de8 de la temporada, un castell 
que tot i les estrenes a baixos, va 
ser executat amb més seguretat 
que en el concurs de Tarragona.

En segona ronda, els Moixigan-
guers tornaven a intentar el 3de8, 
castell descarregat fa dues setma-
nes per primera vegada, també al 
concurs de Tarragona. En aquesta 
ocasió, el castell va pujar amb bo-
na mida però amb més tremolor, i 
després de carregar-se, va cedir just 
quan l’enxaneta iniciava el descens. 
Era però el segon 3de8 de la tem-
porada i de la història de la Colla.

L’objectiu de la Diada pels 
Moixiganguers era fer la primera 
clàssica de 8 de la seva història i la 
caiguda del 3de8 no va evitar-la. 
Així doncs, la Colla va respondre 
amb una molt segura torre de 7 en 
tercera ronda. 

L’actuació va tancar-se amb 3 
pilars de 4.

Per la seva banda, els Castellers 
d’Esparreguera van mostrar un 
bon nivell descarregant el 7de7 i el 
5de7 carregant només la torre de 
7, un castell que la Colla Bordeus 
encara no ha aconseguit descarre-
gar fins ara.

Actuacions com les de diumen-
ge, demostren el progrés adquirit 
pels Moixiganguers d’Igualada en 
aquests darrers temps. La clàssica 
de 8 protagonitzada, consta de tres 

castells que mai la Colla havia po-
gut portar a Montserrat. Els Moixi-
ganguers encaren les tres darreres 
actuacions de la temporada amb 
un punt àlgid a la Diada de la Co-
lla, diumenge 2 de novembre a la 
igualadina Plaça Pius XII. Abans, 
aquest diumenge vinent, es despla-
çaran a Sant Just Desvern on actu-
aran amb Castellers d’Esplugues i 
Xics de Granollers. Finalment, tan-
caran temporada a la tradicional 
actuació de Festa Major de Sant 
Martí de Tous.

Aprovades provisionalment 
Normes Subsidiàries de 
Planejament del polígon

LA POBLA DE CLARAMUNT 

El Ple de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt va apro-

var, provisionalment, en la sessió 
extraordinària del dijous 14 d’oc-
tubre la modificació puntual de 
les Normes Subsidiàries de Plane-
jament del polígon Plans d’Arau I 
i II. Amb aquesta modificació s’am-
plia la delimitació de l’actual zona 
industrial cap el límit amb el terme 
municipal de Vilanova del Camí. 
En aquests terrenys es traslladarà 
l’empresa Reciclatges Sabaté que, 
actualment, està situada al poble.

El punt es va aprovar per 
unanimitat. Un cop fets tots els 
informes per part dels diferents 
departaments de la Generalitat de 
Catalunya i de l’arquitecte muni-
cipal ara es trametrà a la Comis-
sió d’Urbanisme de les Comarques 
Centrals per a la seva aprovació 
definitiva. Aquesta modificació, 
presentada per l’Institut Català del 
Sòl (INCASÒL) ja es va aprovar, ini-
cialment, en la sessió del 27 de no-
vembre de 2013.

Jornada del Cluster 
Excellence Management 

IGUALADA

Dijous passat va tenir lloc a 
Igualada una edició del Clus-

ter Excellence Management, un 
programa de formació de clústers 
organitzat per l’European Founda-
tion for Cluster Excellence.

El curs, que vol promoure i 
compartir les millors pràctiques de 
gestió orientades a resultats dels 
clústers econòmics, presenta com 
a cas d’èxit el Clúster de la Pell 
d’Igualada i considera un exemple 
de bona pràctica el què s’ha fet els 
últims anys a la capital de l’Anoia 
amb la indústria de la pell.

Van participar en aquesta edi-
ció del curs 50 professionals pro-
vinents de Turquia, Itàlia, Espanya, 
Romania, Eslovàquia, Malta, Re-
pública Txeca, Hongria, Polònia i 
Trinitat i Tobago.

El cas del clúster de la pell 
d’Igualada va ser presentat pel 
professor de l’IESE Antoni Subirà, 
exconseller d’Indústria, Comerç i 
Turisme de la Generalitat i presi-
dent de l’European Foundation for 
Cluster Excellence. Aquesta forma-
ció va tenir lloc al Museu de la Pell.

Després els participants, acom-
panyats pel gerent del Gremi de 
Blanquers, Bernat Vilarrubias, van 
visitar dos actors més del clúster de 
la pell d’Igualada, una adoberia, 
la de Curtits Badia, que enguany 
fa 125 anys, i la depuradora dels 
adobers.

L’exemple de la indústria de la 
pell d’Igualada ha donat la volta 
al món i forma part de la temàtica 
d’estudi a la prestigiosa universitat 
americana de Harvard.

Gremi de Blanquers d’Igualada

Traspàs 
per jubilació

LIQUIDACIÓ 
D’ESTOCS

dtes. fins al 60%
Sant Pere, 1 - IGUALADA

Tels. 93 803 62 33 - 633 89 74 15

PERFUMERIA
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1r premi per a Núria Riba al Concurs de 
Pintura Ràpida de Can Boter a Badalona
L’artista anoienca Núria Riba va 

rebre el primer premi del con-
curs de pintura ràpida que es va 
fer pel 90è aniversari de Can Boter 
a Badalona, obert a tots aquells 
artistes disposats a crear una obra, 
en la modalitat de dibuix o pin-
tura, durant sols 4 hores a un dels 
espais de Can Boter, drogueria i 
escola de dibuix i pintura. 

El concurs es dugué a terme 
el dia 28 de setembre passat, amb 
motiu de la celebració dels 90 anys 
del negoci, i dissabte passat es va 
fer la cloenda al Centre Cultural El 
Carme, on es lliuraren els premis. 
Allà hi eren presents diverses gene-
racions de la família Boter, l’alcal-
de i regidors de la ciutat i el jurat i 
participants del concurs.

La guanyadora del concurs de 
pintura, Núria Riba, es va endur un 

premi valorat en 600 euros i mate-
rial de pintura.

Amb aquest premi i altres a 
concursos de pintura ràpida com 
a la Llacuna o l’any passat a la Fira 
d’Igualada, l’artista anoienca co-
mença a deixar marca ens aquesta 

vessant artística. A part dels con-
cursos, la Núria Riba ha participat 
en diverses exposicions arreu de 
la comarca i també podem trobar 
la seva obra a les xarxes socials i la 
seva pàgina nuriaribabosch.blogs-
pot.com.

Nit de jocs
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El divendres passat es va 
celebrar l’Ateneu Cultural i 

Recreatiu de Montbui  la pri-
mera ‘Nit de Jocs’ de la tem-
porada. Els participants van 
ser de totes les edats i els jocs 
de més èxit van ser la botifar-
ra, el Rummykub i el futbol 
de botons. També havia par-
tits d’escacs i es va introduir 
un nou joc molt original cone-
gut com a ‘Dixit’ que també va 
tenir molt públic. Els assistents 
van guadir molts dels jocs que 

en algun cas es van allargar 
fins les 2h de la matinada.

Recordem que aquest di-
vendres dia 24 comença el 1r 
Campionat de dards segle XXI.

El campionat consisteix en 
jugar un mínm de 5 partides 
del joc Cricket/Cut throat i es 
premiaran el 1r, 2n i  3r classifi-
cat. Les altres dates del campio-
nat són el  7 i  14 de novembre.

La inscripció té un preu de 5 
euros per als socis i 8 euros per 
als no socis. Més informació a 
ateneumontbui@gmail.com

La Fundació Mútua 
Igualadina amb Càritas
IGUALADA

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

i necessaris, la Fundació Mútua 
Igualadina, en el període del 26 
de juny al 8 d’octubre d’aquest 
any, ha donat suport econòmic 
amb la quantitat de 20.577,09 
euros a Càritas Arxiprestal Anoia 
Segarra.

Des de Càritas Arxiprestal 
d’Igualada, que col·labora en la 
gestió de les ajudes confirmen 
que “volem agrair públicament a 
la Fundació Mútua Igualadina la 
seva sensibilitat envers aquestes 
situacions, uns ajuts que permeten 
no sols l’assistència directa a les fa-
mílies sinó també obrir uns camins 
d’orientació i inserció social”.

Teatre i música, 
protagonistes a les escoles
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Durant aquest curs 2014-2015, 
té lloc novament a les escoles 

de Montbui l’activitat de Teatre. 
En total són 155 els infants dels 
centres educatius montbuiencs que 
realitzen classes d’introducció a 
l’art dramàtic, a través de classes 
impartides pels actors de la compa-
nyia anoienca Teatre Nu.

Cal destacar que enguany tam-
bé es realitza per segon any con-
secutiu l’activitat d’aula-orquestra, 
a l’escola Garcia Lorca. Els “vio-
lins” tornen a sonar en una activi-
tat que s’ampliarà a altres centres 
educatius del municipi. Un cente-
nar d’alumnes prendran part en 
aquesta activitat.

Teatre en anglès a l’escola 
Pompeu Fabra 
VILANOVA DEL CAMÍ

El divendres 10 d’octubre, els 
alumnes de cicle inicial i mitjà 

de la vilanovina escola del Pompeu 
Fabra van tenir l’oportunitat de 
veure una obra de teatre per cicle 
de la companyia IPA Productions 
en anglès: Little red riding hood 
per a CI i Tarzan per a CM. 

Prèviament ja s’havien fet les 
activitats d’aula, on van aprendre 
les cançons, vocabulari, expressi-
ons, etc. i d’aquesta manera du-
rant l’obra van poder gaudir més 
de les representacions. 

A més, alguns dels companys 
vam sortir a l’escenari a fer d’ac-
tors, i ho vam fer molt bé! Ara 
toca representar personatges del 
conte de la Little Red i els animals 
de Tarzan.

Des del centre esperem poder 
repetir l’experiència el curs que 
ve. It was great!

Tardor al Molí de la Roda
Divendres passat, amb el bon 

temps, vam realitzar la sortida 
de tardor al Molí de la Roda; érem 
els alumnes d’ I.3, I.4 i I.5 de l’esco-
la Maristes.

Un any més, el grup dels pe-
tits es va quedar a Pareres per 
treballar els cinc sentits en aquest 

entorn tan espaiós. Els més grans 
van fer camí fins arribar a la ca-
sa del Molí de la Roda, tot pas-
sant pel camí de la vall del silenci 
i gaudint del bosc. Fulles, pinyes, 
aglans, móres, bolets; marrons, 
grocs i alguns verds encara… eren 
els tresors que ens hi esperaven. 
Un dia de tardor rodó ple de natu-
ra i convivència que, any rere any, 
no ens cansem de repetir! 

Mestres d’Infantil Escola Ma-
ristes

REPÀS 
25€/mes

Primària
ESO - Batxillerat

AULA 42 - 626 082 108

Acord de col·laboració entre Ràdio Igualada 
i el projecte “l’Anoia del Camp a la Taula”
IGUALADA

El nou programa de Ràdio Iguala-
da “Cuina Oberta” i el projecte 

del Consell Comarcal “l’Anoia del 
Camp a la Taula” han expressat un 
acord de col·laboració per donar 
a conèixer els productes, elabo-
rats o transformats a la comarca de 
l’Anoia.

El Consell Comarcal de l’Anoia, 
en el marc de la Xarxa de Produc-
tes de la Terra, impulsat per la Di-
putació de Barcelona, treballa des 
de fa tres anys per la promoció del 
consum de productes i artesania 

alimentària de proximitat a través 
del projecte L’Anoia del Camp a 
la Taula. La finalitat del projecte, 
que ja compta amb un centenar de 
productors de la comarca és donar 
suport al teixit empresarial dels 
productes alimentaris locals i de 
qualitat.

D’altra banda, Ràdio Iguala-
da ha posat en marxa en aquesta 
temporada 2014-2015 un nou pro-
grama “Cuina oberta” dedicat a la 
gastronomia i la restauració, amb 
especial dedicació a la cuina de 
l’Anoia. Aquest programa s’emet 

els dissabtes de 12 a 13h. i diu-
menges es tornarà a emetre a la 
mateixa hora.

Així, amb la voluntat per amb-
dues parts d’ajudar a potenciar el 
sector de productes alimentaris lo-
cals i de qualitat Ràdio Igualada, 
“Cuina Oberta”, estrenarà una sec-
ció fixa dins del programa on cada 
dissabte entrevistarà un productor 
de la comarca amb la voluntat de 
donar a conèixer i alhora descobrir 
els aliments produïts, elaborats o 
transformats a la comarca per pe-
tits i mitjans empresaris.

Des del Servei d’Atenció Social de Càritas i 
durant el mes de setembre de 2014 
s’han lliurat ajuts, entre d’altres, 
als següents casos
Retorn d’una ajuda

Fa gairebé un any, el 22 d’octu-
bre de 2013, una família va acudir 
a Càritas en demanda d’una ajuda 
econòmica per adquirir una cadira 
per seure a la banyera, per a la 
seva filla de quatre anys que pateix 
la síndrome d’Angelman. Aquesta 
ajuda la cobreix la seguretat soci-
al, però aproximadament triguen 
un any a fer el pagament. Càri-
tas va acordar fer un avançament 
d’aquest diners, per ajudar a la fa-
mília amb aquesta despesa i se’ls 
va donar l’ajut de 640 euros.

Ara, gairebé un any després 
la família ha rebut els diners per 
part de la seguretat social i els ha 
retornat íntegrament a Càritas. 
Mentrestant  la seva filla ja ha po-
gut utilitzar aquesta cadira durant 
aquest temps.

Servei d’ajuda
* Matrimoni amb tres fills en 

edat escolar, i sense cap ingrés eco-
nòmic a la família. A la mare se li 
ha donat la possibilitat de parti-
cipar en el projecte Itinera (taller 
de roba) que es porta a terme a 
Càritas, amb un contracte de tre-
ball d’un any de durada. Vénen a 
Càritas en demanda d’ajuda per 
pagar el rebut de la llum, i amb 
una amenaça de tall de subminis-
trament abans d’una setmana. Cà-
ritas els ajuda en el seu pagament 
amb 162,62 euros.

* Matrimoni  amb dos fills, 
en edat escolar, que han vingut a 
Càritas sol·licitant ajuda per una 
rentadora, de la qual no dispo-
sen. Visitem a la família al do-
micili i constatem la falta d’una 
rentadora. Càritas els ajuda en 
el pagament d’aquest electrodo-
mèstic amb 220 euros.

* Parella sense cap ingrés eco-
nòmic i amb un deute de dos me-
sos del lloguer del pis. Han vingut 
a Càritas en demanda d’aques-
ta ajuda de lloguer i se’ls ajuda 
cobrint aquesta necessitat bàsica 
d’habitatge, amb 500 euros.

* Persona sola que compar-
teix pis amb uns coneguts. No 
disposa de cap ingrés econòmic 
per poder pagar l’habitació on 
viu i que comparteix. Ve a Càritas 
en demanda d’aquest lloguer i se 
li fa l’ajut de 160 euros.

*  Dos germans viuen, junt 
amb les seves respectives pare-
lles, en un mateix habitatge per 
poder compartir les despeses de 
lloguer. Cap de les parelles dispo-
sa d’ingressos econòmics i un dels 
nois va participar el curs passat 
en el projecte Aprenent Oficis 
de Càritas. Acudeix novament a 
la nostra entitat demanant aju-
da per pagar uns rebuts de llum 
pendents i als quals no poden fer 
front. Càritas els ajuda en el seu 
pagament amb 262,98 euros.

* Home sol,  d’origen es-
tranger, que ha acudit al serveis 

d’atenció directa de Càritas sol-
licitant ajuda econòmica per po-
der tramitar la renovació del seu 
passaport, ja que la caducitat del 
passaport no li permet tramitar 
la renovació del seu permís de re-
sidència. Des de Càritas se l’aju-
da, assumint el cost del tràmit 
i dels viatges a Barcelona, amb 
100 euros.

* Mare de família separada 
amb dos fills adolescents. Única-
ment ingressa la quantitat eco-
nòmica pautada en el conveni de 
separació, de part de la seva ex 
parella i pare dels seus fills. Rep 
ajuda també dels seus pares que 
perceben unes pensions de jubi-
lació molt baixes. Ha vingut a Cà-
ritas en demanda d’un rebut de 
llum que té pendent pagar i no 
pot assumir. Càritas l’ajuda en el 
seu pagament amb 114,25 euros.

* Mare de família amb cinc 
fills, tres dels quals viuen amb 
ella a casa. El marit ha marxat 
i desconeixen on viu. No dispo-
sen de cap ingrés econòmic. Des 
de Càritas se’ls ofereix l’ajuda 
d’aliments del Banc de Queviures 
d’Igualada, i se’ls ajuda a pagar 
el rebut de lloguer d’aquest mes 
amb 290 euros

Ajuda’ns a ajudar….

Podeu  fer donatius  a   “la 
Caixa”   c/ c núm.  2100 / 0001 / 07 
/ 0200221597.
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Xerrada sobre els interrogants del 9N
IGUALADA

Dimarts passat va tenir lloc, a 
la Biblioteca Central d’Igua-

lada, la xerrada organitzada per 
UOCTalk Alumni Igualada sobre 
el tema: “Els interrogants del 9N. 
Quins canvis esperem els catalans 
de la consulta sobre la indepen-
dència?”, a càrrec del Dr. Eduard 
Vinyamata, professor dels Estu-
dis de Dret i Ciència Política de la 
UOC, director dels programes de 
Conflictologia, director del Centre 
de Recerques i Estudis en Conflic-
tologia i del “Journal of Conflic-
tologi”.

La xerrada va començar par-
lant de conflictes que han tingut 
lloc a diverses parts del món: Ir-
landa del Nord, Cuba, País Basc o 
Amèrica Llatina. El ponent va de-
finir la conflictologia com el com-
pendi de coneixements i habilitats 
per comprendre i intervenir en 
la resolució pacífica i no violenta 
dels conflictes. Va esmentar que 
el conflicte està present a la vida 
de totes les persones i que el 20% 
de l’economia mundial és basa en 

una economia criminal en què s’hi 
pot trobar esclavatge, extracció 
d’òrgans, tràfic de persones, etc. I 
que el que cal és substituir l’ús de 
les armes i de la força pel conei-
xement científic, de les causes i els 
orígens.

Centrats en Catalunya, va as-
senyalar el seu caràcter pacífic i 
l’objectiu final de conviure sense 
violència, i va atendre les interven-
cions del públic assistent, que es 
desenvolupà en un ambient distès 
i amb molt d’interès.

Les sessions d’UOCTalk Alum-
ni Igualada són una iniciativa de 
graduats de la comarca en què els 
membres de la comunitat de la 
Universitat Oberta de Catalunya 
i els ciutadans aporten i intercan-
vien experiències i coneixements 
sobre aspectes d’interès.

La propera sessió és prevista 
per al 18 de novembre a càrrec de 
la Dra. Elisabet Motellón Corral, 
sobre el tema del treball en la soci-
etat actual.

UOCTalk Alumni Igualada

Detenen tres homes pel robatori de 
radiadors en un bloc de pisos a la venda
VILANOVA DEL CAMÍ

La Policia Local de Vilanova del 
Camí, en col·laboració amb els 

Mossos d’Esquadra, ha detingut 
tres homes, de 20 i 25 anys, dos 
d’ells veïns del municipi, com a 
presumptes autors d’un robato-
ri de radiadors. Els fets van pas-
sar el dimarts 14 d’octubre, quan 
un policia de paisà va veure tres 
homes amb un carretó de super-
mercat ple de radiadors al passat-
ge Sant Isidre. 

En identificar-se i demanar-los 
què feien van explicar que havien 

trobat els radiadors en un descam-
pat. L’agent va avisar una patrulla, 
que va continuar fent preguntes 
als tres homes. També van escor-
collar el vehicle que tenien apar-
cat al mateix passatge i en el seu 
interior van trobar dues bosses 
de plàstic presumptament de ma-
rihuana.

Els agents van traslladar el ve-
hicle i els detinguts a les depen-
dències policials i van comprovar 
la filiació. Un d’ells tenia ordre de 
cerca i captura en vigor pel cos de 
Mossos d’Esquadra.

Dos dies després el propieta-
ri d’un edifici de pisos nous i a la 
venda, en el carrer Sant Isidre, va 
denunciar als Mossos d’Esquadra la 
sostracció d’uns radiadors. El propi-
etari va explicar que havien forçat 
la porta de l’immoble i d’alguns 
habitatges i que s’havien endut set 
o vuit radiadors. Segons va afirmar, 
hi havia testimonis que podien 
identificar els joves.

La investigació continua oberta 
i el cas està en mans dels Mossos 
d’Esquadra. 

Cent persones al dinar de la UCE Anoia en 
honor a la verge de Guadalupe
VILANOVA DEL CAMÍ

La Unión Cultural Extremenya 
Anoia ha valorat la bona parti-

cipació en els actes de celebració 
de la festivitat de San Pedro de 
Alcántara i de la Verge de Gua-
dalupe, el cap de setmana passat. 
Diumenge va ser el dia més reei-
xit amb la matinal en homenatge 
a la patrona d’Extremadura, que 
enguany s’ha mogut una mica en 
el calendari d’actes de l’entitat per 
fer coincidir les celebracions dels 
dos copatrons. 

El temps va acompanyar i un 
centenar de persones va participar 
al dinar que es va fer al carrer, da-
vant la seu de l’entitat. Ja de bon 
matí va passar força gent per l’es-
morzar i que també va poder com-
partir la pregària cantada pel cor de 
l’entitat “El sentir de una tierra”. 

La responsable de l’àrea de 
Cultura de l’entitat, Enriqueta Bor-
rega, ha destacat la tasca de les 
cuineres, que van fer gaudir d’un 
bon àpat a tothom, i ha fet una 
valoració molt positiva de la tro-
bada. També ha agraït a la Casa 
d’Andalusia de l’Anoia la seva col-
laboració i acompanyament i a les 

autoritats que els van acompanyar, 
tot i que van trobar a faltar algu-
nes. 

A la tarda, un bingo popular va 
completar l’entreteniment. A més, 
van fer una degustació de produc-
tes extremenys per gentilesa de 
“Rincón extremeño”.

Foto de Salvador Rius

L’escola Emili Vallès a l’Espluga de Francolí
IGUALADA

L’Escola Emili Vallès d’Igualada va 
fer una sortida el passat dia 17 

d’octubre a l’Espluga de Francolí. 
32 alumnes de Cicle Mitjà i acom-
panyats pels seus professors, van 
visitar les Coves de L’Espluga, on van 
descobrir l’evolució humana des del 
Paleolític fins l’actualitat a través 
d’audiovisuals que recreen escenes 
de la prehistòria amb personatges 
reals.

La Policia Local completa 
la seva flota amb un nou 
vehicle tot camí

VILANOVA DEL CAMÍ

La Policia Local de Vilanova del 
Camí ha incorporat un nou vehi-

cle a la seva flota. Es tracta d’un 
Nissan Cascai, un tot camí, que els 
facilitarà, segons ha explicat el 
cap de la Policia Local, Marc Peña, 
algunes tasques com la vigilància 
forestal les temporades estiuen-
ques. 

A banda de facilitar l’accés a 
les àrees més rurals, aquest nou 
vehicle, ha dit l’alcaldessa Vanes-
sa González, suposa més versatili-
tat i una major mobilitat en casos 
d’emergència. 

L’Ajuntament vilanoví ha ad-
quirit aquest nou vehicle seguint 

un model de compra innovadora. 
Un sistema de compra agregada 
proposada per l’Associació Cata-
lana de Municipis (ACM) que ha 
posat a disposició dels ens local 
un extens catàleg de vehicles amb 
tot un seguit d’avantatges admi-
nistratius i econòmics, que poden 
significar un estalvi d’entre el 15 i 
el 30%.

Actualment l’ACM, amb més 
de 914 ens locals associats, ofereix 
als ens locals catalans la possibi-
litat d’adquirir una quinzena de 
vehicles, SEAT i NISSAN, per als ser-
veis generals en règim de compra i 
també vehicles policials mitjançant 
rènting amb el BBVA.

Projecte de millora de 
la Diputació a Sant Pere 
Sallavinera
Entre d’altres estudis, la Diputació 

de Barcelona, a través de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, ha lliurat 
un projecte de millora d’una inter-
secció entre la carretera N141b i la 
carretera BV-1033, d’accés al nucli 
de Sant Pere Sallavinera. 

El treball esbossa una nova cru-
ïlla que té per objectiu connectar 

les dues carreteres de forma octo-
gonal. D’aquesta manera es millo-
rarien les condicions de visibilitat 
i maniobrabilitat dels girs i dels 
moviments dels vehicles. També 
s’ampliaria la calçada i l’obra de 
drenatge existent.
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Empenta viatgera a l’institut Joan Mercader
IGUALADA

El darrer curs 2013-2014 i l’actu-
al 2014-2015 els podem consi-

derar sens dubte el nostres anys 
Comènius. Ja fa molts anys que 
els projectes Comènius i els inter-
canvis europeus estan presents en 
el nostre dia a dia, concretament 
des del curs 98-99, però mai com 
en aquests darrers dos anys hi ha 
hagut tanta activitat internacio-
nal. Tots els nivells han participat, 
en major o menor mesura, en les 
diferents feines dels nostres dos 
projectes, la petjada ecològica i les 
espècies invasores, i alguns d’ells 
han tingut l’oportunitat de viatjar 
per a assistir a interessants reuni-
ons a diferents països. 

El curs passat vam realitzar cinc 
viatges: Estònia, Alemanya, França, 
Itàlia i Turquia.

I només engegar aquest curs 
ens esperaven ja dos viatges més: 
a Arendal (Noruega), on els nos-
tres alumnes van assistir a diferents 
xerrades, tals com sensibilització 
mediambiental, canvi climàtic, es-
talvi energètic.... 

Van realitzar també algunes 
visites típiques com la visita a la 
ciutat i d’altres relacionades amb 
el tema: una planta de tractament 
de residus i el museu de la ciència. 
A final de setmana van presentar 

el resultat del seu treball en grup i 
de la recerca que van haver de fer 
en unes lluïdes presentacions orals 
fetes en grups internacionals amb 
les delegacions dels altres països 
(França, Alemanya i Holanda), tot 
en anglès. 

La mateixa setmana un altre 
grup d’alumnes feia un viatge cap 
a Bedlno, a Polònia per treballar 
allà el tema de les espècies invaso-
res amb les delegacions dels altres 
països del projecte (Estònia, Itàlia 
i Turquia) fent també les respecti-
ves exposicions, i sempre utilitzant 
l’anglès com a llengua vehicular.

També van tenir oportunitat 
de visitar Varsòvia i Torun, la ciutat 
natal de Nicolau Copèrnic. Sens 

dubte han estat dos viatges molt 
profitosos per a tots nosaltres.

I en tornar de Noruega i Po-
lònia, ja estàvem enllestint els 
darrers detalls del ja tradicional 
intercanvi amb Sondershausen a 
Alemanya (activitat que està fora 
del projecte Comènius) per aquest 
mes d’octubre.

I no oblidem que enguany 
ens espera també una gran feina 
d’acollida en les dues reunions que 
es faran a casa nostra, al novembre 
la la petjada ecològica i al febrer 
les espècies invasores. 

Sens dubte a l’INS Joan Mer-
cader hem començat el curs amb 
molta empenta viatgera !

Equip de Projectes Internacionals

L’Escola Anoia i el medi ambient
IGUALADA

L’Escola Anoia forma part de la 
xarxa de centres de Catalunya 

amb el distintiu d’Escola Verda, 
que ens identifica com a centres 
que treballem per millorar la nos-
tra relació amb el medi i que avan-
cem cap a la sostenibilitat. És dins 
el marc d’Escola Verda que nosal-
tres també participem en el Projec-
te Rius, que és un projecte d’edu-
cació ambiental destinat a la pre-
servació dels nostres rius: es tracta 
de conèixer quin és l’estat de salut 
de l’aigua del riu i de la ribera, 
detectar possibles problemàtiques 
i què podem fer per millorar-los.

Aquest mes d’octubre, i amb 
tots els alumnes de 1r d’ESO, hem 
fet la primera inspecció del curs 
del tram de la riera d’Òdena que 

l’Escola Anoia té adjudicat dins el 
Projecte Rius. Hem fet la recolli-
da de dades que presentem a la 
coordinació del projecte, com el 
pH, els nitrats, etc. i també hem 
relacionat tota aquesta tasca amb 

el currículum de la matèria de Ci-
ències Naturals. El dia de la inspec-
ció, vam aprofitar també per fer 
tasques de manteniment i neteja 
del nostre tram assignat.

E.A.

De l’escola Jesús Maria
IGUALADA

Educació viària
Que els nens i nenes estiguin 

ben informats sobre la mobilitat se-
gura i la seguretat viària és un dels 
objectius pels quals l’escola fa anys 
que treballa juntament amb la Po-
licia Local de la nostra ciutat. Per 
això, de manera regular, el nostre 
centre fa activitats a tots els nivells 
de primària per tal de posar de re-
lleu allò que els alumnes han de 
saber per moure’s amb seguretat 
per la via pública.

Aquest curs han començat els 
alumnes de 5è realitzant una acti-
vitat sobre Educació Vial, a les ins-
tal·lacions de la Policia Local d’Igua-
lada.

L’activitat va consistir en una 
xerrada sobre mobilitat segura i se-

guretat viària, fent un recordatori 
dels senyals, de les normes circula-
ció, situacions concretes, … Després, 
es van simular situacions reals de 
circulació en un circuit on alguns 
nens feien de vianants i d’altres cir-
culaven amb cars. També van haver 
de respondre uns qüestionaris sobre 
seguretat vial. Per finalitzar l’activi-
tat, es va repartir un diploma per a 
cada nen.

S’inicia el Pati-poti
El “Pati-poti” fa referència a un 

projecte innovador que aquest curs 
hem iniciat a la nostra escola, re-
lacionat amb el joc al pati. Aquest 
projecte va sortir  de la inquietud 
del Claustre per tal de dotar als 
alumnes de noves propostes de joc 
a l’hora de l’esbarjo.

El projecte potencia la pràctica 
de noves activitats lúdiques desti-
nades a disminuir l’ús de les pilotes 
(majoritàriament present en els jocs 
de pati) i deixar-ne aflorar d’altres 
de caire actiu, potenciar i dinamit-
zar jocs tradicionals, treballar els 
valors implícits en el joc compar-
tit, aprendre a esperar quan cal i 
respectar els torns de participació, 

conèixer noves maneres i possibili-
tats per passar-ho bé, promoure per 
igual la participació dels nens i les 
nenes en tot tipus de jocs, ... 

Per dur-ho a terme s’han esti-
pulat 2 dies setmanals en els que les 
activitats en el pati dels cursos de 
primària es diversifiquen i s’hi duen 
a terme jocs tradicionals (saltar a 
corda, pica paret, el mocador, esti-
rar la corda, l’aranya, joc de bales, 
joc de patacons, joc de punteria, ...), 
jocs dibuixats a terra (tres en ratlla, 
terra mar i aire, futbolí de xapes, la 
xarranca, els de cercles de colors), 
ball, lectura, jocs de “taula”(escacs, 
la oca, dòmino, ...) i jocs de pintar.

Els nens i nenes ja en gaudeixen 
molt i es mostren receptius a les no-
ves pràctiques.

Els Maristes visitem la 
Biblioteca Central

IGUALADA

Els nens i nenes de 2n de pri-
mària de Cicle Inicial de l’esco-

la Maristes hem anat a visitar la 
Biblioteca Central d’Igualada. A la 
nostra escola ens interessem per 
fomentar la lectura, ja que aquesta 
edat és un moment clau per adqui-
rir correctament aquest aprenen-
tatge. A més de les diverses acti-
vitats que es realitzen a l’escola 
hem introduït aquesta sortida, per 
tal de poder observar, conèixer, 
descobrir, enriquir-nos, tocar, lle-
gir... aquells llibres que més ens 
poden interessar i “obrir-nos les 
portes” (tal com ens recomana el 
lema d’aquest curs) a sentir curi-
ositat, ganes i il·lusió per passar 
una bona estona entre els contes 
i els llibres que més ens agradaria 

conèixer i els coneguts que volem 
tornar a llegir.

A la Biblioteca ens han atès 
molt bé. La bibliotecària ens ha en-
senyat tot el que hi podem trobar, 
què podem fer, com localitzar més 
fàcilment els llibres, contes, còmics, 
vídeos, pel·lícules... Hem disposat 
d’una estona de lectura i també de 
joc en els ordinadors. Hem gaudit 
de l’explicació d’un conte molt di-
vertit que ens ha agradat i ens ho 
hem passat molt bé. Per acabar, 
ens han donat la possibilitat de 
tornar a la biblioteca sempre que 
vulguem i amb els nostres pares 
gaudir del préstec de llibres, con-
tes... Ha resultat una visita molt 
positiva i enriquidora.

EM

Les bitlles catalanes a 
l’escola Dolors Martí
IGUALADA

Enguany, a l’escola Dolors Martí 
ens hem introduït a la pràctica 

de les bitlles catalanes com a joc 
tradicional del nostre país. Hem 
après que hi ha constància històri-
ca d’aquest joc des de l’edat mitja-
na gràcies a textos de l’època, un 
d’ells procedent d’Igualada mateix. 

Així doncs, els diferents grups 
de primària, de 1r a 6è, hem rea-
litzat diferents sessions de pràctica 
i fins i tot hem organitzat partides 
seguint la puntuació establerta per 
a aquest joc. Tots els alumnes ens 
hem esmerat molt a deixar planta-
da una sola bitlla i així, aconseguir 
la màxima puntuació. Per acon-
seguir-ho, cal recórrer a la força 
de llançament, a la punteria i a la 
concentració. Cal dir que aquesta 

pràctica l’hem fet en un mes d’oc-
tubre molt tradicional, ja que hem 
alternat aquest joc amb els assajos 
de les danses que farem per a cele-
brar la Castanyada.

Hem pogut realitzar el joc 
de les bitlles catalanes gràcies al 
préstec de material que facilita el 
Consell Esportiu de l’Anoia, al qual 
agraïm la seva col·laboració.

D.M.B.

Escolàpies– Ara jugues Tu!
IGUALADA

Cada any, totes les escoles d’Es-
colàpies de Catalunya treballem 

al voltant d’un lema que  serveix 
de fil conductor per moltes de les 
activitats i festes que es realitzen 
a les nostres escoles. Enguany el 
lema per totes les escoles d’Escolà-
pies és “Ara jugues Tu!”. 

Amb el lema ens proposem tre-
ballar dos valors i un relat bíblic. 
Enguany, els valors són la llibertat i 
la responsabilitat i el relat bíblic la 
trobada de Jesús amb Zaqueu. 

El passat divendres, 26 de se-
tembre, es va celebrar l’inici de 
curs tot l’alumnat i mestres de l’es-
cola amb una activitat simbòlica 
sobre la qual havíem reflexionat 
prèviament. 

Uns dies abans de la celebra-
ció, a les aules es va treballar un 
pòster que posa imatge al lema, 
juntament amb el relat evangèlic 
de la visita de Jesús a casa de Za-
queu.  

Els alumnes van fer una pluja de 
les actituds més significatives que es 
necessiten a l’hora de jugar relaci-
onant-les amb actituds necessàries 
per una bona convivència a l’escola, 
i aquestes actituds es van recollir en 
unes tires de paper amb les quals 
vam poder configurar un mural 
amb la forma del joc del palet.

Esperem que aquest treball 
ens faci créixer al llarg del curs en 
llibertat i en responsabilitat i pu-
guem experimentar que tots, pe-
tits i grans, som responsables de la 
vida de la nostra escola. 

EI
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Per a Tots Sants i des de fa 125 anys, 
donant el millor de nosaltres, per a 
què gaudeixis amb la teva família.

L’empresa Elements, amb 
seu a Igualada, revoluciona 
el món casteller amb una 
camisa Hi-Tech
La nova camisa es presentarà demà a Valls

L’empresa catalana Elements, 
amb seu a Igualada, ha desen-

volupat una camisa ideada espe-
cíficament per a fer castells. La 
peça, que va ser patentada a prin-
cipis d’any, combina diversos teixits 
amb diferents característiques de 
resistència, transpiració i encoixi-
nat, que donen com a resultat una 
camisa resistent i alhora flexible, 
que aporta més seguretat, és anti-
lliscant, filtra els raigs UV cancerí-
gens, és transpirable i repel·leix 
l’olor.

L’invent ha estat treballat du-
rant més d’un any a Elements i ha 
comptat amb l’assessorament de 
persones vinculades al món caste-
ller. El resultat és una camisa que 
reuneix totes les característiques 
tècniques que ha de tenir i que a 
més compleix amb un requisit fo-
namental: la comoditat.

Actualment la majoria de 
colles castelleres vesteixen camises 
de teixit pla --generalment cotó-- 
per les seves característiques de 
resistència i antilliscants, però els 
castellers es queixaven de la falta 
d’elasticitat, que limita la capacitat 
de moviments, i de la baixa capa-
citat de transpiració, que provoca 
problemes de males olors.

Elements també ha pensat en 
la camisa d’assaig i per això ha 
confeccionat una peça que cada 
casteller pot adquirir individual-
ment a través de la botiga on-line 
de la firma de roba. La camisa 
d’assaig és de color sofert, sense 
escut de cap colla brodat. A més, 
Elements confeccionarà les cami-
ses d’aquelles colles que desitgin 
canviar la seva camisa i apostar 
per la camisa tècnica, amb l’escut 
brodat de cada colla i el color cor-
responent.

La presentació oficial de la ca-
misa es farà demà divendres dia 
24, a ¼ de 8 del vespre, en el marc 

de la inauguració de la Fira Cas-
tells de Santa Úrsula a Valls, ciutat 
quilòmetre zero del món casteller. 
Elements disposarà d’un estand 
a la fira perquè tots els castellers 
que ho desitgin puguin conèixer 
aquesta nova camisa de primera 
mà.

Reunió de Vida 
Creixent
IGUALADA

Aquest dissabte, 25 d’octubre, a 
2/4 de 6 de la tarda, reunió del 

curs a la Capella Familiar de l’Església 
Parroquial de la Sagrada Família, per 
comentar el tema “Models bíblics de 
vellesa madura” del temari del pre-
sent curs:De la vellesa a la bellesa. 
Animarà la reunió Joan Ribalta.

És un acte obert a tothom.

Sopar castanyada al 
casal d’avis
ÒDENA

Pel proper 31 d’octubre al Casal 
d’avis d’Òdena s’hi celebrarà la 

tradicional castanyada que consis-
tirà en un sopar de pa amb tomà-
quet i embotits, panellets i castanyes 
i beguda. El preu de l’àpat és de 13 
euros pels socis de l’entitat i 15 per 
a la resta. 

La reserva s’ha de confirmar fins 
al 28 d’octubre trucant al 93 803 79 
28 Angela o al 93 803 67 94 Juan; 
també al Casal, els dilluns de 4 a 7 de 
la tarda.

Horari d’obertura del 
cementiri municipal
LA POBLA DE CLARAMUNT

Amb motiu de Tots Sants, el 
cementiri municipal de la Pobla 

de Claramunt estarà obert, del dis-
sabte 25 d’octubre al diumenge 2 de 
novembre, de les 8 del matí a les 5 de 
la tarda. Al migdia no es tancarà. El 
cementiri està ubicat al polígon dels 
Plans d’Arau.

Horaris del Cementiri 
municipal
CAPELLADES

Davant la proximitat de la festa de 
Tots Sants, del 25 d’octubre al 3 

de novembre, el cementeri de Cape-
llades obrirà portes en l’horari especi-
al de 10 del matí a 6 de la tarda.

Com cada any, el dia 1 de novem-
bre hi haurà servei gratuït de taxi al 
cementiri.

El punt de sortida serà a la plaça 
Verdaguer i davant dels Bombers de 
les 10 a les 13 i de 15,30 a 17,30 h

Recés de Renovació 
Carismàtica
IGUALADA

“Units en l’esperit” és el lema del 
Recés de la Diòcesi de Vic de la 

Renovació Carismàtica, que es farà 
dissabte a l’església de la Soledat 
d’Igualada amb la presència del bisbe 
Monsenyor Romà Casanova.

La jornada de recolliment co-
mençarà a les 10 del matí i finirà a 
les 5 de la tarda amb la celebració 
de l’Eucaristia que presidirà el Bisbe 
de la diòcesi. El programa inclou la 
celebració de Laudes, i un seguit de 
xerrades d’ensenyament conduïdes 
per Mn. Joaquim Climent i el mateix 
Bisbe.

Tallers diversos a 
Naturalment
IGUALADA

La cooperativa Naturalment amb 
seu al carrer Sant Ignasi 19 d’Igua-

lada proposa un seguit de tallers de 
temàtica ben diversa: taller de cer-
vesa artesana, d’hamburgueses vege-
tals, de pasta, de sabons, de torrons.

Per a més informació contactar 
amb la cooperativa a través del telè-
fon 626 711289.

Concert vermut amb De 
Vellut al Cafè del Casal
CALAF

Per a aquest diumenge 26 d’oc-
tubre, a 2/4 d’1 del migdia, el 

Casal de Calaf ha programat un 
concert vermut al Cafè del Casal 
amb el duet de format petit De 
Vellut, que oferirà un repertori 
que transcorre entre la fusió de 
música clàssica, jazz i tradicional, 
tres estils en què es basa la seva 
trajectòria musical personal.

Amb un concert molt proper 
al públic, passaran per tangos de 
Piazzola, música d’arreu del món 
i també temes de composició prò-
pia, fent també participar al pú-
blic, amb pinzellades de percussió 
corporal i Beat Box.

L’activitat és gratuïta.

L’AECC vilanovina torna a fer 
front al càncer de mama
VILANOVA DEL CAMÍ

Un any més, la Junta Local de 
l’Associació Espanyola Contra 

el Càncer de Vilanova del Camí 
s’ha adherit a la celebració del Dia 
Internacional contra el càncer de 
mama (instaurat el 19 d’octubre) 
per tal de donar suport a les perso-
nes afectades per aquesta malaltia. 

Aquest any han preparat un 
espectacle musical. El grup de 
playback de la gent gran d’Iguala-
da “Llum i color” actuarà a Can Pa-
passeit aquest diumenge, 26 d’oc-

tubre, a partir de les 6 de la tar-
da. Les entrades costaran 5 euros 
i es poden comprar el mateix dia 
o anticipades al centre polivalent.

L’associació vilanovina col·la-
borarà així, un cop més, a recollir 
fons per a la investigació del càn-
cer de mama. L’activitat tornarà a 
servir per donar visibilitat a l’enti-
tat i perquè la gent sàpiga que hi 
ha una associació al municipi que 
pot donar-los suport i acompanya-
ment.

Assemblea general de 
l’AMPA de l’Escola de 
l’Ateneu Igualadí
IGUALADA

El proper diumenge 26 d’octubre 
tindrà lloc l’assemblea general 

de l’AMPA de l’Escola de l’Ateneu 
Igualadí, que començarà a les 11 
del matí a la sala de socis de l’Ate-
neu.

L’ordre del dia inclou: 1.- Lectu-
ra i aprovació, si s’escau, de l’acta 
de la sessió anterior. 2.- Presenta-
ció i aprovació de l’estat de comp-
tes del curs 2013-14. 3.- Resum 

de les activitats organitzades per 
l’AMPA. 4.- Altes i baixes de la jun-
ta de l’AMPA del curs 2014-15. 5.- 
Elecció de la nova Junta Directiva. 
6.- Torn obert de paraules.

La junta remarca que és molt 
important l’assistència de socis i 
que, per facilitar-la, a la pista hi 
haurà servei de monitors per als 
més petits. A l’acabar l’assemblea 
es servirà un aperitiu a tots els as-
sistents.

Canvi d’horari d’assaig de la 
Coral Noves Veus
CAPELLADES

La Coral Noves Veus anunciava, 
en L’Enllaç del 18 de setembre 

passat, que els assajos d’aquest 
curs 2014-15 es realitzarien els 
dijous a les 22.00 h.

Ara, però, hi ha hagut una mo-
dificació en el dia d’assaig, de ma-
nera que a partir d’aquesta matei-
xa setmana la Coral Noves Veus re-

alitzarà els assajos els dimarts a la 
mateixa hora (22.00 h) a Cal Ponet.

Per a més informació podeu 
enviar un correu electrònic a coral-
novesveus@gmail.com o bé visitar 
la pàgina web http://coralnoves-
veus.jimdo.com.
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DIA A DIA

DIJOUS 23 - St. Joan de Capistrano, St. Severí i Sts. Servand i Germà
■ A 2/4 de 4 de la tarda, al centre de dia Sant Jordi (Igualada), xerra-
da sobre problemes llagrimals, amb Òptica Duran.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, Rusquitaller: Storyte-
lling (contes en anlgès).
■ A les 7 de la tarda, al Centre Cívic del barri de la Pau de Vilanova 
del Camí, xerrada sobre osteopatia, amb Imma Vila.
■ A les 7 de la tarda, a l’AE APiària (Piera), xerrada: les necessitats 
bàsiques dels infants i joves: sentiments i límits. 
■ A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca Central (Igualada), lectures en 
veu alta de Joan Vinyoli.
■ A les 8 del vespre, al Museu de la Pell d’Igualada, xerrada: “Totes 
les cares de l’espoli fiscal”. (Del programa Voler és Poder de La Teixi-
dora).
■ A 2/4 de 9 del vespre, a Nits de Taverna (c/ Soledat 6, baixos, Iguala-
da), concert acústic de Fajardo, cantautor de Fuerteventura (Canàries).
■ A 2/4 d’11 de la nit, al bar Hot Blues, concert de Nico Roig.

DIVENDRES 24 - St. Antoni M. Claret i St. Martirià
■ A les 5 de la tarda, a l’Adoberia (c/ Rec, 15, Igualada), trobada pro-
jecte de recollida de fonts orals del barri del Rec.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de Cine-
ma sobre la pel·lícula El cinquè poder.
■ A les 7 de la tarda, a la sala de socis de l’Ateneu Igualadí, presenta-
ció oficial de l’assemblea local CUP-Igualada.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, taller infantil: 
Inventem petites històries de por.
■ A les 8 del vespre, al Teatre Municipal L’Ateneu (Igualada), estrena 
del documental Sur le chemin de l’école, de Pascal Plisson.
■ A les 8 del vespre, a la sala d’actes municipal de Calaf (c/ Mestre 
Manel Giralt), conferència: “Els Nadal i Guarda de Calaf: de traginers 
a proveïdors de la casa reial”, a càrrec de la historiadora Assumpta 
Muset. (Actes Mil·lenari de Calaf). 
■ A les 9 del vespre, a l’ermita de Sant Miquel d’Òdena, concert amb 
En Bloc Quartet & Gemma Reguant.

DISSABTE 25 - St. Bernat Calbó, Sts. Crisant i Daria i St. Crispí
■ De 10 del matí a 2 del migdia, a l’IES Alexandre de Riquer de Calaf, 
acapte de sang.
■ A 2/4 de 12 del migdia, al Sindicat de Tous, xerrada “Valors de la 
cultura de la vinya i el vi”, amb Rosa Vendrell.
■ A les 6 de la tarda, als locals parroquials de Santa Maria d’Igualada, 
sessió literàrio-musical “Itinerari per la Igualada mariana”.
■ A les 6 de la tarda, a La Tossa de Montbui, festa 1r aniversari del 
restaurant: conta contes, xocolatada, concert...
■ A les 6 de la tarda, a Can Papasseit de Vilanova del Camí, ball de la 
gent gran amb el duet Doble Perfil.
■ A les 8 del vespre, al Casal de Tous, presentació del primer Quadern 
sobre imatges de Tous.
■ A les 8 del vespre, a l’adoberia de Cal Granotes (Igualada), cicle De 
Pell Sensible: recital poètic-musical d’Antoni Machado.
■ A les 8 del vespre, a la plaça Pius XII d’Igualada, xerrada sobre la 
prohibició de la consulta, amb David Fernández (CUP) i Joan Sebastià 
Colomer (Desobeïm).
■ A les 9 del vespre, al Teatre Centre Unió Agrícola d’Òdena, Teatre 
Espontani presenta: Casats per amor... a la pasta.
■ A les 9 de la nit, a Artèria (c/ Argent 33 Igualada), espectacle petit 
format amb Teatro de l’Appartamento.
■ A 2/4 de 10 de la nit, al Teatre Foment de Piera, Concurs Teatre 
Amateur: El mètode Grönholm; amb Grup de Teatre de Ca n’Aguilera.

DIUMENGE 26 - St. Evarist i Sts. Marcià i Llucià
■ Al matí, al Passeig Verdaguer d’Igualada, mercat mensual d’antigui-
tats, col·leccionisme, art i artesania.
■ Al matí, a Piera, XVI Cros de l’Apiària.
■ A 2/4 de 9 del matí, a la Torre Manresana (Prats de Rei), matinal 
“Strata - a cavall per la història viva dels camins”: fira del món del ca-
vall, mercat artesanal, passejades en poni, doma de cavalls...
■ A 2/4 de 9 del matí, a La Pobla (plaça Ajuntament), inici V caminada 
i esmorzar popular.
■ A les 9 del matí, a Capellades, V Cursa del Neandertal.
■ A les 9 del matí, a Igualada (pl. Catalunya), inici caminada pel Camí 
dels Països Catalans.
■ A les 10 del matí, a Òdena, sortida Cursa BTT i running Only Wo-
man.
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“Els Nadal i Guarda de Calaf: de traginers a 
proveïdors de la casa reial”, nova xerrada de 
cicle del Mil·lenari
CALAF

“Els Nadal i Guarda de Calaf: de 
traginers a proveïdors de la casa 

reial” és el títol de la nova confe-
rència que es durà a terme demà 
divendres, 24 d’octubre, dins del 
cicle “Calaf, 1000 anys d’història”, 
que es porta a terme al municipi en 
motiu de la celebració del Mil·lenari 
de la vila. La xerrada anirà a càrrec 
de la historiadora Assumpta Muset. 

Muset és doctora en Història 
Moderna per la Universitat de 
Barcelona, professora d’Història 
Econòmica Mundial i Màster en 
Gestió d’Institucions Culturals per 
la Universitat Internacional de Ca-
talunya. És especialista en histò-
ria moderna de Catalunya (segles 
XVI-XVIII), per la qual cosa ha pu-
blicat diversos estudis i investi-
gacions relacionats amb aquesta 

època. També ha publicat articles 
i llibres.

En acabar la xerrada, el grup 
Conya Marinera oferirà una selec-
ció de les seves peces més repre-
sentatives i després s’oferirà un pe-
tit refrigeri per a tots els assistents 

La xerrada es durà a terme a 
la sala d’actes municipal, al carrer 
Mestre Manel Giralt, a partir de les 
8 del vespre.

Participa en l’elaboració de l’ordenança de 
convivència ciutadana
CAPELLADES

Aquests dies s’ha fet públic 
un esborrany de la futura 

ordenança de convivència ciu-
tadana, eina que estableix les 
normes fonamentals relatives a 
la convivència ciutadana i a l’ús 
dels espais públics al municipi de 
Capellades.

Després de molts mesos de tre-
ballar-hi els regidors de l’Ajunta-
ment, ara s’obre el procés d’ela-
boració a la ciutadania. Per això 
tothom qui vulgui fer aportacions 

té diverses maneres de posar el seu 
granet de sorra.

L’ordenança es pot consultar 
al web municipal www.capella-
des.cat. Les modificacions que es 
considerin oportunes es poden 
fer arribar de diverses maneres: 
de manera presencial, portant 
l’esmena al registre d’entrada de 
l’Ajuntament, també es pot uti-
litzar l’etram, a la web municipal 
o bé enviar un correu electrònic 
a participa@capellades.cat. El 
període previst per fer aquestes 

aportacions és, com a màxim, fins 
al divendres 7 de novembre.

Després s’estudiaran totes les 
intervencions de la ciutadania i es 
farà un debat públic el dimecres 
12 de novembre per recollir les 
sensibilitats i interessos de la ma-
joria. A partir d’aquí s’elaborarà el 
text definitiu, que s’aprovarà com 
a ordenança en el ple del mes de 
novembre i, finalment, es publi-
carà al BOP per tal que entri en 
vigor 20 dies després.

Jornada tècnica “el Guix a la construcció”
ÒDENA

Aquest divendres 24 d’octubre 
el municipi d’Òdena acollirà la 

primera jornada tècnica “El guix 
i la construcció” organitzada per 
l’Ajuntament d’Òdena amb la col-
laboració de l’Agrupació d’Arqui-
tectes per a la Defensa i la Inter-
venció en el Patrimoni Arquitec-
tònic, el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya i l’Associació de Restau-
radors de Patrimoni Arquitectònic.

En aquesta jornada es vol rei-
vindicar el paper del guix i fer un 
primer repàs a l’estat de la qüestió 

del seu coneixement i utilització 
en la restauració a les nostres con-
trades, amb el convenciment que 
caldrà seguir amb noves jornades 
tècniques, teòriques i pràctiques, 
per retornar el guix al lloc que li 
correspon. 

Darrerament s’han comprovat 
els efectes nocius que la utilització 
del ciment provoca en les cons-
truccions i per això mica en mica 
hi ha el convenciment de que cal 
recuperar l’ús d’aquests materials 
i molt especialment en treballs de 
restauració.

La jornada comptarà amb la 
intervenció de diversos professi-
onals, experts en l’àmbit de l’ar-
quitectura, geologia, restauració i 
història i es preveu l’assistència de 
65 participants. 

La regidora de cultura de 
l’Ajuntament d’Òdena, Ramona Vi-
la, es congratula d’acollir una jorna-
da tan lligada a la història de la nos-
tra població i vida dels odenencs”. 
En aquest sentit a Òdena encara 
conservem alguns dels paisatges de 
guixeres i forns de guix que algun 
dia ens agradaria recuperar”.

David Fernández (CUP) i Joan Sebastià 
Colomer (Desobeïm) parlaran sobre la 
prohibició de la consulta
IGUALADA

Aquest dissabte, 25 d’octubre, 
a les 20.00 h, la plaça Pius XII 

d’Igualada acollirà una xerrada 
que girarà entorn l’escenari obert 
de cara al proper 9 de novembre i 
a la desobediència com a eina per 
afrontar aquest escenari. 

Els ponents, David Fernández 
(diputat al parlament de Catalu-
nya per la CUP-AE) i Joan Sebastià 
Colomer (portaveu del comitè na-
cional de Desobeïm), analitzaran 
l’actual conjuntura de prohibició 
de la consulta.

Desobeïm és una campanya 

engegada per les organitzacions i 
col·lectius de l’esquerra indepen-
dentista dels Països Catalans, de 
cara a articular un moviment de-
sobedient davant les prohibicions 
de l’exercici democràtic del nostre 
poble i la seva sobirania.

Aquest dissabte, acapte de sang 
CALAF

Aquest dissabte, 25 d’octubre, 
de 10 del matí a les 2 del mig-

dia, es durà a terme a l’IES Ale-
xandre de Riquer de Calaf un nou 
acapte de sang promogut pel Banc 

de Sang i Teixits.
L’acapte està obert a totes 

aquelles persones majors de 18 
anys, amb un pes de 50 quilos o 
més. Per donar sang no cal estar 
en dejú. El Banc de Sang recor-

da la necessitat d’aconseguir no-
ves donacions ja que cada dia se’n 
necessiten 1000 per garantir que 
tothom tingui sang quan es reque-
reixi. .
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DIA A DIA

DIUMENGE
■ A partir de les 10 del matí, a la Tossa de Montbui, Festa de Tardor, 
amb caminada popular, homenatge a les parelles que celebren el 25è 
aniversari i missa cantada per l’Schola Cantorum.
■ A les 12 del migdia, a l’ermita de La Tossa, celebració de la missa 
cantada per l’Schola Cantorum.
■ A les 12 del migdia, al Museu de la Pell d’Igualada, visita guiada a 
l’exposició “Cara a cara. El retrat a la col·lecció”.
■ A 1/4 d’1 del migdia, al Teatre Municipal L’Ateneu (Igualada), teatre 
familiar Xarxa: Dragoncio, amb els Titiriteros de Binéfar.
■ A 2/4 d’1 del migdia, al Cafè del Casal de Calaf, concert vermut amb 
el duet De Vellut.
■ A les 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), festa solidà-
ria de l’Associació Espanyola Contra el Càncer amb l’espectacle musi-
cal de playback “Llum i color”.
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’Avis d’Òdena, ball amb el músic Mexi-
canito.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Cal Ponet de Capellades, ball amb el 
duo Bartomeu i Sheila.
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de 
Claramunt, ball amb els músics Joan i Josep.
■ A les 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova), gran festa solidària 
amb el grup Play-bakc Llum i Color.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre Foment de Piera, espectacle: On hi ha 
pèl hi ha alegria; amb Nando Massaneda. 

DILLUNS 27 - St. Vicenç d’Àvila, St. Florenci i St. Gaudiós
■ A 2/4 de 10 del matí, al Museu de la Pell d’Igualada, obertura Set-
mana de l’ocupació.
■ A 2/4 de 12 del matí, al Museu de la Pell d’Igualada, conferència: 
Com tenir feina. Amb Gaspar Hernández.
■ A les 6 de la tarda al Teatre Municipal L’Ateneu (Igualada), sessió 
setmanal d’AUGA: La batalla dels Prats de Rei”, amb Jordi Segura.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca Verge de Montserrat (el Bruc), 
pel·lícula infantil: El viaje de Chihiro (a partir de 7 anys). 

DIMARTS 28 - Sts. Simó Cananeu i Judes Tadeu i Sta. Ciril·la
■ A 2/4 de 10 del matí, al Museu de la Pell d’Igualada, conferència: 
Em conec? Pinzellades per a trobar feina.
■ A 2/4 de 12 del migdia, al Museu de la Pell d’Igualada, conferència: 
La intel•ligència emocional i el lideratge per a posar-se en marxa.
■ A les 8 del vespre, als locals parroquials de Santa Maria d’Igualada, 
conferència de Formació Permanent: “Les primeres generacions cristi-
anes. Els fets dels Apòstols”, amb P. Andreu Trilla, escolapi.
■ A les 8 del vespre, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, xerrada: 
“De qui depenem energèticament? Estratègies de canvi de model 
energètic”.
■ A les 9 de la nit, a l’Escola de Música de Capellades, Audiciona’t.

DIMECRES 29 - St. Narcís, St. Maximilià i Sta. Eusèbia
■ A 2/4 de 10 del matí, al Museu de la Pell d’Igualada, conferència: 
Recerca de feina a través de les xarxes socials
■ A 2/4 de 12 del migdia, al Museu de la Pell d’Igualada, conferència: 
Com i perquè i per a què  crear i enfortir la meva marca personal a la 
xarxa.
■ A 2/4 de 8 de vespre, a l’Espai Cívic Centre d’Igualada, xerrada i 
documental sobre la situació humanitària a la Franja de Gaza, amb 
Ramon Jané. (Octubre solidari).

DIJOUS 30 - St. Gerard, St. Marcel i St. Claudi
■ A 2/4 de 10 del matí, al Museu de la Pell d’Igualada, conferència: 
Com acredito la meva experiència?
■ A 2/4 de 12 del migdia, al Museu de la Pell d’Igualada, conferència: 
Converteix-te en un professional competent: descobreix les habilitats 
clau per treballar o emprendre.
■ A les 7 de la tarda, al Casal del Passeig, tertúlia del Casal: Les pensi-
ons i l’ofec econòmic que pateix Catalunya.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, taller: La respiració rít-
mica natural.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a l’Espai Cívic Centre d’Igualada, vídeo sobre 
els campaments de refugiats sahrauis i presentació del Pla de Coope-
ració local d’Igualada. (Octubre solidari).

Agrobotiga d’alimentació

● Productes de la comarca i d’altres cooperatives
● Vins, vins a doll i caves
● Embotits, botifarres, carn ecològica
● Pa i coques
● Fruites i verdures
● L’oli d’oliva verge del molí
● Calçots de la comarca
● Lots i paneres de Nadal per a empreses i particulars

● Tot per a la castanyada!

● Ingredients a granel per fer panellets

● Panellets, castanyes, moniatos…

C. Portal, 4 - 08700 IGUALADA - Tel. 93 803 09 17 - www.agroigualada.com

Festa de Tardor a la Tossa
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Diumenge vinent, 26 d’octu-
bre, se celebrarà a la Tossa de 

Montbui la Festa de Tardor, que 
com cada any organitza la Fun-
dació La Tossa de Montbui. Serà 
una jornada festiva per rebre la 
tardor i per a l’edició d’enguany 
s’ha previst el programa d’activi-
tats següent:

A les 10 del matí, caminada po-
pular fins al camí de “Les Fuste-
res”. La sortida serà des del cim de 
la Tossa. A continuació, plantada 
d’herbes aromàtiques al Racó Bo-
tànic i jocs tradicionals.

A les 11.30 h, homenatge a les 
parelles que celebren el 25è ani-
versari del seu casament a la Tossa

A les 12.00 h, missa celebrada 
per Mn. Josep Ma. Pujol i canta-
da per la coral Schola Cantorum 
d’Igualada.

Celebració dels 25 anys de ca-
sament a la Tossa. Com ja és ha-
bitual, dins el marc de la Festa de 
Tardor se celebrarà un petit home-
natge a les parelles que fa 25 anys 
es van casar en aquesta església. 

Per això es convida les parelles 
a plantar algunes plantes al racó 
botànic i també se’ls ofereix un 

petit present, consistent en un gra-
vat de La Tossa. Més informació a: 
www.latossa.cat, Facebook i Twit-
ter (@tossademontbui).

1r aniversari del Restaurant La Tossa
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Per celebrar que ja fa un any de 
l’obertura del nou Restaurant La 

Tossa, es convida tothom a la festa 
que es farà dissabte a partir de les 
6 de la tarda.

Primerament hi haurà una nar-
ració de contes, amb Anna Garcia 
i la il·lustradora Elisabet Serra que 
presentaran el seu llibre “En Ta-
lla-Colls, el sastre i el 1714”, a més 
d’explicar històries per embadalir 
a tothom.

A les 7 de la tarda hi haurà xo-
colatada infantil i familiar i cap a 
2/4 de 9 del vespre, a l’ermita con-
cert “1714, terra de guitarra” amb 
el músic David Murgadas.

Una hora més tard, concert 
afro-flamenc amb el Kidi, i a les 
11 de la nit, concert amb The Xon-
ses, grup que versionen temes de 
grups com Foo Figters, Red Hot 
Chilli Pepper’s o Green Day. La fes-
ta acabarà a matinada amb anima-
ció de Dj.

Tots els actes són gratuïts; du-
rant tota la tarda se serviran entre-
pans de botifarra i beguda per sis 
euros; hi haurà servei de bar.

Dissabte torna en Costiolet
IGUALADA

El Consell de la Vila ha encoma-
nat a en Costiolet que busqui 

una castanyera que fa dies que 
ningú no sap on és i ja s’acosta el 
dia de Tots Sants.

A en Costiolet l’encàrrec li sem-
bla molt difícil si ho ha de fer tot 
sol, de manera que ha decidit de-
manar ajuda a totes les nenes i a 
tots els nens d’Igualada i els dema-
na de trobar-se amb ell el proper 
dissabte 25 d’octubre, a les 12 de 
migdia, a la plaça Pius XII.

Allà tots plegats organitzaran 
una batuda pels carrers del Nucli 
Antic d’Igualada a la recerca de la 
pobra castanyera. La trobaran? No 
deixeu que ningú els ho expliqui i 

porteu els vostres fills a ajudar en 
Costiolet!

Ho organitza l’Associació de 
Botiguers del Nucli Antic d’Iguala-
da, amb el suport de l’Ajuntament 
i la col·laboració de La Tarima, el 

Centre d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada i el Gremi de Traginers.

En Costiolet tornarà amb noves 
aventures els dies 8 de novembre i 
5 i 20 de desembre.
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Concert i teatre, activitats culturals d’aquest 
cap de setmana
ÒDENA

Aquest divendres 24 d’octu-
bre l’Ermita de Sant Miquel 

d’Òdena acollirà, dins del cicle de 
concerts a l’Ermita “En Bloc Quar-
tet & Gemma Reguant - “L’orgue 
humà”.

En Bloc Quartet ha realitzat 
més de 30 concerts arreu de Cata-
lunya, interpretant música d’estils 
passats i actuals, amb propostes 
que van des del concert clàssic a 
l’intercanvi interdisciplinari, combi-
nant-les amb les produccions esco-
lars i familiars. En Bloc Quartet són 
Andreu Brunat, Joan Escoda, Eloi 
Fuguet i Eulàlia Galofré. Gemma 
Reguant és actriu, directora, pro-
fessora de tècnica i expressió de la 

veu, investigadora i doctora en art 
dramàtic.

El passat mes de setembre 
aquesta ermita ja va ser escena-
ri d’acollir un dels quatre concert 
programats, amb l’objectiu de fruir 
de la música en viu, sense ampli-
ficació o molt mínima, tant sols 
jugant amb les excepcionals con-
dicions de l’espai. El proper serà al 
mes de novembre.

Casats per amor... a la 
pasta

D’altra banda dissabte 25 d’oc-
tubre a càrrec de Teatre Esponta-
ni és realitzarà l’obra Casats per 
amor... a la pasta”, una comèdia 
ben esbojarrada en què una famí-

lia de quatre dones ben posiciona-
des, necessitaran una forta injecció 
de capital si no es volen veure al 
carrer. La pasta, la pasta... Que es-
taríem disposats a fer per la pasta? 
Que faríem si, de la nit al dia, la 
nostra posició econòmica se n’anés 
en orris i perdéssim l’estatus social 
assolit? Potser robar, estafar, pido-
lar… O potser fins i tot casar-nos!?

El Teatre Centre Unió Agríco-
la serà doncs l’escenari d’acollir 
aquesta esbojarrada comèdia “Ca-
sats per amor... A la pasta”. El preu 
de l’entrada és inversa, es paga al 
final de l’actuació en funció de la 
satisfacció de l’espectador.

L’espectacle comença a les 9 
del vespre.

El cicle poètic i musical De Pell Sensible 
recorda l’obra d’Antonio Machado
IGUALADA

El proper dissabte, 25 d’octu-
bre, a les 20h, i dins del cicle 

poètic i musical De Pell Sensible, 
s’oferirà un recital dedicat a l’obra 
d’Antonio Machado. Aquest cicle, 
impulsat per l’Institut Municipal 
de Cultura (IMC) i l’Ajuntament 
d’Igualada, neix amb la voluntat 
d’apropar la literatura i la poesia 
a la ciutadania utilitzant la música 
com a camí universal.

El recital de Machado anirà a 
càrrec del rapsode Arià Paco i del 
guitarrista David Martínez. Junts 

faran un repàs a la vida i obra del 
poeta i recitaran peces com Retra-
to, Yo voy soñando caminos, A ori-

llas del Duero, La saeta, Recuerdos 
de la Alhambra, Capricho Árabe, 
Lágrima o Asturias, entre altres.

La presentació de l’autor i de la 
seva obra la farà Joan Valls i Piqué, 
llicenciat en Filologia Hispànica i 
en Ciències de la Informació.

Les entrades per l’espectacle es 
poden comprar anticipadament al 
Punt de Difusió Cultural i Turística 
(c/ Garcia Fossas, 2) al preu de 6 i 8 
euros i també a la mateixa taquilla 
de cal Granotes una hora abans 
de l’espectacle. L’aforament estarà 
limitat a noranta persones.

Nova edició del programa de parelles 
lingüístiques a l’Anoia
COMARCA

El Centre de Normalització Lin-
güística Montserrat engega una 

nova edició del Voluntariat per la 
llengua amb l’objectiu de fomentar 
la pràctica del català a través de la 
conversa. Aquesta activitat es basa 
en la creació de parelles lingüísti-
ques formades per un voluntari, 
que parla català fluidament, i un 
aprenent, que en té coneixements 
bàsics i vol adquirir fluïdesa. Per 
fer d’aprenent o voluntari cal ser 
major d’edat i disposar d’una hora 
lliure a la setmana. És una activitat 
còmoda i flexible, ja que cada pare-
lla lingüística decideix l’horari i el 
lloc de les seves trobades. 

Les inscripcions per a la prò-
xima formació de parelles es po-

den fer al Servei Local de Català 
d’Igualada (edifici Ig-nova. c/ Llei-
da, 78) o als punt d’inscripció de 
la comarca, que actualment es tro-
ben a la Biblioteca de Vilanova del 
Camí, al Centre de Recursos per a 
l’Ocupació de Calaf i a l’Ajunta-
ment d’Òdena. També es poden 
fer inscripcions en línia, a través 
del portal www.vxl.cat.

Totes les persones apuntades 
es trobaran a la presentació de pa-
relles lingüístiques del 6 de novem-
bre, a les 6 de la tarda, a l’Espai 
Cívic Centre. L’acte servirà perquè 
els participants coneguin la parella 
que tenen assignada i es donin les 
orientacions per al bon funciona-
ment de les trobades.

Portes obertes a la Coral 
Xicoira
PIERA

La Coral Xicoira de Piera ha enge-
gat ja un nou curs, però conti-

nua oberta a integrar nous nens 
i nenes per ampliar els grups de 
cantaires, que assagen els dissab-
tes al matí, d’octubre fins a maig, 
amb els següents horaris segons 
les edats: Nens i nenes de P4 a 2n 
de Primària: d’11 a 12 h; els nens i 
nenes de 3r a 6è de Primària: de 12 
a 13.30 h

La Coral fa activitats ben di-
verses durant el curs, que van des 
de concerts fins a intercanvis o es-
tades en cases de colònies. El cost 
anual de la inscripció és de 50 eu-
ros i si voleu saber més de la Coral 
Xicoira us podeu adreçar els dis-
sabtes al matí al pati de la More-
neta, C/ Sant Cristòfol, 30.

Audiciona’t (8)
CAPELLADES

Per aquest dimarts dia 28 hi ha 
programada una nova troba-

da musical de l’Audiciona’t; es 
tracta de la vuitena edició, per la 
que s’ha previst comentar i escol-
tar sobre música de compositors 
del segle XX per a flauta i piano 
(Manuel Oltra, Eduard Toldrà i 
Josep Maria Ruera).

Aquesta trobada musical, que 
és d’entrada lliure, es fa com ja és 
habitual a la sala d’actes de l’Es-
cola de Música de Capellades i co-
mença a les 9 de la nit.

En acabar hi haurà un petit re-
frigeri.

Les Tertúlies del Casal del 
Passeig
IGUALADA

Com cada últim dijous de mes, 
tertúlia oberta a tothom sobre 

temes diversos i variats al Casal del 
Passeig.

En aquesta sessió de dijous 
dia 30 la proposta del tema se-
rà: “Les pensions i l’ofec econòmic 
que pateix Catalunya”. Una Cata-
lunya independent podria pagar 
les pensions? Catalunya com Estat 
independent, seria un país massa 
petit? Catalunya finança Espanya 
o Espanya finança Catalunya? Una 

Catalunya independent, sortiria de 
l’ UE? Els beneficis de la indepen-
dència de Catalunya superarien els 
costos?

La tertúlia que començarà a 
les 7 de la tarda, comptarà amb la 
presència del professor Joan Buscà 
ì Ambrós, Medalla al Treball Presi-
dent Macià 2012 i també membre 
de la PIMEC.

Recordem que el Casal del Pas-
seig és al número 67 d’aquest cèn-
tric vial igualadí.

Equip mòbil per a la 
renovació del DNI
ÒDENA

El proper 3 de novembre els veïns 
d’Òdena que necessitin renovar 

o tramitar per primera vegada el 
seu Document Nacional d’Identi-
tat (DNI) podran fer-ho. Un equip 
del DNI Rural de la Policia Nacio-
nal es desplaçarà fins al municipi i 
s’instal·larà a les dependències de 
l’Ajuntament. 

Caldrà demanar cita prèvia, ja 
que és limitat el número de per-
sones a poder atendre; es donarà 
prioritat a la gent gran o amb difi-
cultats per desplaçar-se. Cal trucar 
al telèfon 93 801 74 34 facilitant 
el nom, cognoms i telèfon de con-
tacte. 

Els usuaris que hagin tramitat 
la renovació hauran de recollir per-
sonalment el document el dia 6 de 
novembre també a l’Ajuntament. 

Documentació per a la reno-
vació

Una fotografia (recent en co-
lor, amb fons en blanc, llis i unifor-

me; centrades, de front amb el cap 
descobert i sense ulleres de vidres 
foscos).

El DNI anterior. 
En cas de canvi de domicili 

s’haurà d’aportar certificat o vo-
lant d’empadronament que tin-
gui una vigència de menys de tres 
mesos.

En cas de variació de dades de 
filiació s’haurà d’aportar partida 
literal de naixement expedida pel 
Registre Civil.

En cas de renovació per sos-
tracció, pèrdua o deteriorament el 
sol·licitant haurà de complimentar, 
a més, un imprès a l’efecte, havent 
de portar una fotografia més, que 
juntament amb la seva signatura 
i la seva impressió dactilar, servirà 
de comprovació de la seva iden-
titat.

Pagament de les taxes: 10,50 
euros.

ANGLÈS 
Per a directius, executius i joves, 

amb professor nadiu i experimentat 
amb més de 25 anys.

Tel. 93 803 74 57 / 600 439 080

“Parlem amb l’alcalde” a Ràdio Capellades
CAPELLADES

Aquest dissabte 25 d’octubre, 
a les 12 del migdia, l’alcalde 

de Capellades, Marcel·lí Martorell, 
farà una nova edició del “Parlem 
amb l’Alcalde”. Es tracta d’una tro-
bada que es fa diverses vegades a 

l’any dins el programa magazine 
“El Punt”, a Ràdio Capellades. 

L’entrevista comença amb un 
repàs a les novetats informatives 
de la vila que s’han succeït des de 
la darrera trobada i després explica 
els projectes previstos per als pro-

pers mesos. Finalment, els oïdors 
poden trucar i fer arribar les seves 
preguntes en directe.

Ràdio Capellades es pot sinto-
nitzar en el 104.7 de la FM.

Assemblea de l’Associació de Veïns del Barri 
de la Pau
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Associació de Veïns del Barri 
de la Pau ha convocat una nova 

assemblea per al proper dissabte 
25 d’octubre, a les 8 del vespre, 
al Centre Cívic del Barri de la Pau. 
L’ordre del dia s’obrirà amb l’es-
tat actual de l’associació i aspectes 
organitzatius, com l’horari d’aten-

ció presencial en el centre cívic o 
l’adreça de correu electrònic. Tot 
seguit es revisarà l’estat de comp-
tes, es votarà la quota d’afiliats i 
es parlarà sobre la festa inaugural 
prevista per a aquesta tardor. 

Altres punts a tractar dins l’or-
dre del dia seran l’assegurança ci-
vil i les converses amb l’Agrupació 

Cultural i Recreativa per la propos-
ta de fer arribar la cavalcada de 
Reis al barri. 

Entre la resta de temes previs-
tos a la reunió hi ha la proposta 
de fer un curs d’assertivitat per als 
membres de l’associació.


