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Montbui celebrarà la 
Fira de la Multicultura, 
la 4a Trobada de 
Clàssics i lliurarà els 
Premis Bou

Pàg. 24 i 25

Fedra, al Teatre 
Municipal l’Ateneu, 
amb Emma Vilarasau 
com a protagonista

Pàg. 29

Diada del pubillatge 
i 44è Concurs de 
sardanes a Òdena

Pàg. 30

Demà 1 de maig, 
Aplec del Castell de 
Claramunt i a Mas 
Bonans de Piera

Pàg. 23 i 26

IV Trobada Tartana de 
Catalunya al Barri Sant 
Agustí

Pàg. 29

Ajuntaments anoiencs se sumen a la campanya de l’ANC

Una setantena d’alcaldables a la comarca de l’Anoia, d’ERC, CDC, UDC i CUP es van trobar, dilluns d’aquesta setmana, a La Tossa de Montbui per participar a l’acte organitzat per l’Assem-
blea Nacional Catalana, sumant-se així a la campanya “Els ajuntaments per la independència”. Els presidents comarcals de les formacions polítiques assistents van acompanyar els repre-

sentants de l’ANC Anoia Núria Vinyals i Josep M. Oller.   Pàg. 13

Una avaria deixa sense 
telèfon i internet empreses i 
particulars de Les Comes

Des de dijous de la setmana passada, desenes d’empreses i parti-
culars de la zona del polígon industrial de les Comes d’Igualada i 

també altres municipis de l’Anoia, es troben sense línia de telèfon ni 
internet. Des de Telefónica es confirma que s’han resolt ja el 75% de 
les incidències i que continuen treballant en aquesta avaria massiva 
que podria venir donada per una manipulació a les caixes de servei de 
Telefònica.   Pàg. 15

La Copa CERS d’hoquei 
patins per a l’Sporting de 
Lisboa

El pavelló de Les Comes va acollir, el passat cap de setmana, la final a 4 de 
la Copa CERS d’hoquei patins, final que disputaven el Reus, el Monbús 

Igualada HC i els portuguesos Barcelos i Sporting de Lisboa, sent aquest dar-
rer equip el campió d’enguany. L’afició i seguidors van omplir el pavelló per 
viure en directe el partit dels igualadins que van veure com se’ls escapava el 
partit a la pròrroga. Des de la Federació es va lloar la gran feina organitzati-
va que va fer que el torneig europeu sortís rodó.   Pàg. 41

17è Gran Ral·li Ciutat 
d’Igualada

Les carreteres de la comarca de l’Anoia van ser l’escenari, dissabte, d’una 
de les proves del Campionat de Catalunya de Ral·lis, i és que s’hi cele-

brava la 17a edició del Ral·li Ciutat d’Igualada. La prova va comptar amb 
una participació de prop d’un centenar de vehicles que van rodar pels 
diferents trams de cursa, en total per un recorregut de més de 200 quilò-
metres. La cursa la va guanyar el tàndem Membrado-Vilamala.   Pàg. 43

La fundació Atlas regala 
dues escultures a la ciutat

Al nou vial ciutadà que de la plaça de Cal Font mena els vianants al 
carrer del Clos, hi ha des del passat dia de Sant Jordi, un parell d’es-

cultures representant dues dones joves, obra de l’artista local Teresa Riba 
que la Fundació socio-cultural Atlas ha regalat a la ciutat. El missatge 
d’aquesta obra ens diu: Nos (altres)... la clau de la convivència la tens 
tu!!!  Pàg.  17

Propera edició de L’ENLLAÇ: 

divendres 8 de maig
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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 30 d’abril: 
Secanell, Òdena, 84 (22-9 h).
Dia 1 de maig: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 2: Bausili, Born, 23.
Dia 3: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Casas Verdés, 
Soledat, 119 (22-9 h).
Dia 4: Del Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 5: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 6: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 7: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
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Parlem amb Marc Castells, candidat de CiU a l’alcaldia d’Igualada
Marc Castells: “Volem renovar la confiança de la gent per seguir liderant la 
transformació d’Igualada” 

- Quina ciutat va trobar fa 
quatre anys en arribar a l’alcal-
dia i quina ciutat creu que dei-
xa?

- Quan vam iniciar el mandat 
vam trobar un consistori que na-
vegava a la deriva. Ens ha obses-
sionat aplicar criteris de bon go-
vern en la gestió econòmica des 
del primer dia, no gastant més 
del que tenim, tornant molts mi-
lions d’euros i reduint el deute, 
rebaixant el termini de paga-
ment als proveïdors, assegurant 
la prestació de serveis públics i 
fent només aquelles inversions 
amb retorn per la ciutat. Tots 
els semàfors estaven en vermell 
i avui els deixem en verd. Però 
ens vam trobar també un altre 
dèficit greu: la ciutat era invisi-
ble a la resta del país, a Igualada 
imperaven el desànim i la manca 
de confiança en les pròpies pos-
sibilitats. I això no ho podíem 
permetre. Igualada té molt po-
tencial, moltíssim i en molts àm-
bits. Hem treballat molt dur per 
aixecar l’autoestima col·lectiva 
i crec que s’està aconseguint. 
Aquesta, però, és una tasca co-
muna, no només nostra, és un 
canvi de pensament de tota 
una ciutat. A dia d’avui, deixem 
Igualada prou ben posicionada 
com per, si podem seguir desen-
volupant el nostre projecte, fer 
que aquí hi passin coses impor-
tants a molts nivells.

- I això d’aplicar el Bon Go-
vern, com es fa?

- Garantint l’objectiu bàsic 
de tot ajuntament: donar confi-
ança, tant als ciutadans garan-
tint-los els drets bàsics, com a les 
empreses perquè generin eco-
nomia i ocupació, com als bancs 
perquè li permetin fer nous pro-
jectes per la ciutat. I no només 
hem treballat en aquesta línia, 
sinó essent els primers a creure 
en el potencial de la ciutat. Si 
nosaltres confiem en les capaci-
tats de les empreses, de la indús-
tria i de les entitats, si recolzem 
les seves aspiracions i projectes, 
això només pot portar a l’èxit. 
Ens vam presentar proposant un 
canvi en positiu, a la gent li va 
agradar la idea, i ara volem re-
novar la confiança de la gent 
per seguir liderant la transfor-
mació d’Igualada. 

- Això és el que vostès ano-
menen “Marca Igualada”? Què 
té aquesta “marca” que no tin-
guin unes altres?

- Sens dubte. A Igualada 
tenim una manera de fer i uns 
valors molt nostres, molt genu-
ïns. Fa més d’un segle el nostre 
tèxtil i la nostra indústria van 
ser pioners al país, van ser trac-
tors de l’economia i ens van po-
sar al mapa. Ara ens trobem en 
un moment decisiu com aquell: 
sabem ser diferents, sabem in-
novar i allò que fem, ho fem 
convençuts i ho fem bé. Estem 
intentant aprofitar els nostres 
trets distintius, aquesta manera 
de saber fer les coses, recupe-
rant l’orgull i promocionant-nos 
a fora. Perquè avui estem en un 
mercat global i, amb tot el que 
tenim per oferir, el mapa en el 
qual ens hem de situar és el ma-
pa del món. Ho farem segur.

- Bona part del seu projecte 
ha passat per reactivar la pell i 

el tèxtil com a distintius de ciu-
tat.

- Efectivament, aquest era el 
punt de partida però la inten-
ció és diversificar tots els sectors. 
Fem pell de qualitat i la sabem 
fer molt bé ja fa set segles. Per 
això hem dotat els industrials de 
les eines que demanaven: una 
càtedra d’investigació, un futur 
parc d’innovació a tocar de l’A-2 
on traslladar-se, una nova seu 
del clúster a l’adoberia Bella o 
un nou segell Igualada Leather 
Clúster Barcelona. I amb el tèxtil 
i el punt, el mateix: hem cre-
at una oficina de prototipatge 
que ha augmentat la facturació 
del sector, hem engegat la fira 
BSTIM que ha arrencat de ma-
nera brillant, i un llarg etcète-
ra. Miri, un polític no ha de fer 
grans invents, ha de parlar amb 
aquells que generen riquesa i 
ocupació i preguntar què ne-
cessiten. Això és el que hem fet 
i els fruits estan arribant. Estem 
sembrant, ho estem fent de ma-
nera estratègica, meditada i res-
ponsable, i els grans resultats els 
veurem en pocs anys. Hem co-
mençat amb aquests dos àmbits 
perquè són els més madurs i els 
més rodats, però ho volem fer 
amb el paper, amb les TIC, amb 
el metall... Si seguim governant, 
seguirem fent plans estratègics 
com aquests en altres sectors 
que necessitin créixer i ser més 
competitius.

- El comerç ha estat sempre 
un sector amb molt pes a la ciu-
tat però hi ha hagut crítiques 
a la seva gestió pel que fa, per 
exemple, al REC.0.

- El REC.0 és un esdeve-
niment que ens fa únics i que 
atreu milers de visitants a Igua-
lada. Les dades reals ens diuen 

que els beneficis per la ciutat 
van molt més enllà dels outlets, 
arribant a botigues d’altres zo-
nes i a restaurants i hotels. Es-
tem treballant amb el comerç lo-
cal per buscar vies amb les quals 
aquest flux de gent els beneficiï 
encara més. Creiem molt en la 
singularitat del nostre comerç 
i és un valor a potenciar tam-
bé. Per això hem creat prop de 
800 places d’aparcament gratu-
ït, hem peatonalitzat el centre, 
hem arrossegat grans esdeveni-
ments a diferents indrets (l’Eu-
ropean Balloon Festival, el Ral·li 
Ciutat d’Igualada o l’Igualada 
Urban Running Night Show) i 
hem potenciat com mai el Mer-
cat de La Masuca. I volem fer 
molt més, començant per nous 
aparcaments en zona blanca o 
una nova plaça de La Masuca, 
molt més funcional.

- Ha estat també, però, una 
època difícil de gestionar en 
l’àmbit social.

- Sí, indubtablement ha estat 
la pitjor crisi de l’últim mig se-
gle. I nosaltres, al capdavant de 
la institució que és més propera 
als ciutadans, teníem una obli-
gació inexcusable: garantir els 
drets bàsics a totes les persones 
i famílies en situació vulnera-
ble. I els esforços han estat in-
gents, hi hem dedicat més de 12 
milions d’euros aquests quatre 
anys. Vam crear un Pacte Social 
amb un seguit de propostes que 
estan ajudant aquells que més 
ho necessitaven. Des d’activitats 
per evitar l’exclusió social dels 
joves, a ajuts per pagar impostos 
a la gent gran i mediació per 
evitar desnonaments, passant 
per la creació d’un Banc d’Ar-
ticles Reutilitzables o el reforç 
del Banc de Queviures. Així fins 

a una vintena de mesures. Hem 
sabut ser permeables a allò que 
demanava la societat i hem fet 
propostes que estan funcionant, 
sumant esforços amb les entitats 
socials, que estan fent una in-
cansable tasca de suport social. 

- L’obertura del Campus Uni-
versitari ha estat, potser, una de 
les coses que més l’ha satisfet 
en aquest temps?

- El Campus i l’hospital simu-
lat 4D Health són una inversió 
d’un valor incalculable per a les 
properes dècades. El desenvo-
lupament del talent té un valor 
immens i hem ampliat el futur 
per als nostres joves i les nostres 
empreses. Tenim una nova uni-
versitat de primera divisió i, als 
estudis de Química vinculats a la 
pell, hi afegim l’any vinent Infer-
meria, un grau que mai havíem 
d’haver deixat escapar i que ara 
hem recuperat, i Administració 
i Direcció d’Empreses Industrial, 
un doble grau que només es fa-
rà aquí.

- Quina ciutat proposen 
Marc Castells i CiU per als pro-
pers quatre anys?

- Ho tenim molt clar: una 
ciutat amable amb les persones 
com a protagonistes i una ciu-
tat forta amb la indústria com 
a estendard. Les bases per totes 
dues ja les hem posat aquests 
últims temps, ara volem rema-
tar la feina i consolidar la ciutat 
que estem fent, una ciutat que 
faci sentir orgullosos els iguala-
dins i les igualadines. La Ciutat 
Amable ja fa temps que la tre-
ballem, amb l’Anella Verda i els 
recuperats horts del Rec, amb 
les millores en parcs i voreres o 
amb un nucli antic només per a 
vianants. Seguirem completant 
l’Anella Verda, seguirem actuant 

en aquesta línia i miri, li poso 
un exemple molt clar, el com-
plex esportiu de Les Comes ha 
envellit. Cal una actuació a fons 
i, si governem, farem una gran 
inversió per posar al dia totes 
les instal·lacions esportives. Les 
persones són les protagonistes 
en les ciutats i en aquesta línia 
volem seguir treballant. D’altra 
banda, li esmentava la indús-
tria. Fa anys que defensem que 
“Igualada serà industrial o no 
serà”, i amb això volem dir que 
recuperant el nostre poder in-
dustrial, activarem l’economia 
local, generarem llocs de feina 
i garantirem serveis de qualitat 
i una bona qualitat de vida per 
tothom. I, lligat amb això últim, 
volem una Igualada amb un 
nom i un lloc al món. Crearem 
una regidoria específica d’Inter-
nacionalització, establint alian-
ces estratègiques amb altres ciu-
tats, centrades específicament 
en l’economia, el coneixement i, 
perquè no, també la cultura.

- Quines sensacions té de 
cara a les pròximes eleccions?

- El resultat depèn exclusi-
vament del que opinin els ciu-
tadans i d’allò que vulguin per 
la seva ciutat. Jo tinc la sensa-
ció que la gent valora la feina 
que hem fet, que aquest canvi 
positiu de mentalitat ja és una 
realitat i que s’està consolidant 
a la ciutat. 

- Presenta una llista electoral 
amb canvis destacats.

- Aquests quatre anys puc 
dir que ha estat un privilegi te-
nir al meu voltant un equip de 
persones que han estat grans 
regidors en les seves respectives 
àrees. Per diferents raons, labo-
rals o personals, n’hi ha que ara 
fan una passa enrere a la llista 
de 2015. Els estaré sempre molt 
agraït pel que han fet aquests 
anys. I el seu lloc l’ocupen en 
aquesta nova fase del projecte 
noves incorporacions, totes elles 
d’una gran vàlua professional a 
les seves respectives àrees, amb 
idees fresques i amb moltes ga-
nes de fer coses per aquesta ciu-
tat.

- Tornaria a pactar amb ERC?
- Estem oberts a totes les 

opcions per governar i evident-
ment, també a un possible acord 
amb ERC, tot i que caldria abor-
dar-lo arribat el moment. Ha es-
tat un veritable honor i un ve-
ritable plaer governar aquests 
anys amb els regidors Torras i 
Requesens, tots dos membres 
d’Esquerra, al nostre equip. El 
seu sentit de ciutat, de suma, de 
lleialtat i de responsabilitat ha 
estat exemplar i lamento que no 
continuïn.

- I quina és la seva posició en 
el procés que viu avui el país?

- Inequívoc. El compromís 
amb les institucions i amb el 
President de la Generalitat per 
part de la ciutat i l’Ajuntament 
d’Igualada han estat i seran ab-
soluts mentre jo i el meu equip 
estiguem al capdavant. Catalu-
nya necessita ser un país lliure, 
és l’únic camí possible per deixar 
un país millor als nostres fills i 
els nostres néts.
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Santi Broch es presenta a la 
reelecció de l’alcaldia de la 
Pobla de Claramunt

LA POBLA DE CLARAMUNT

A la llista de Convergència i Unió 
es combina experiència i reno-

vació Santi Broch, actual alcalde 
de la Pobla de Claramunt, es pre-
senta a la reelecció del càrrec per 
Convergència i Unió als comicis 
municipals del 24 de maig. Broch 
encapçala una llista en què com-
bina experiència i renovació, amb 
persones que ja formen part del 
grup des de fa temps i noves incor-
poracions.

Broch ocupa l’alcaldia de la 
Pobla de Claramunt des del maig 
de 2006, quan va agafar el relleu 
de Jaume Armenteras, que havia 
ocupat el càrrec des de 1983. L’ac-
tual alcalde es va presentar a la 
reelecció en els comicis municipals 
del maig de 2007 i del maig de 
2011. Per tant, aquesta és la terce-
ra vegada que encapçala la llista 
de Convergència i Unió.

Les noves incorporacions a 
la candidatura de CiU són: Lluís 
Pérez (quart) Marina Fernández 
(vuitena), Maria Carme Maldona-
do (desena) i David Falomir (tercer 
suplent). La resta de membres de 
la llista són: Josep Aloy (segon), Es-
ther Touriñán (tercera), Juan Carlos 
Pérez (cinquè), Carme Vallès (sise-
na), Antoni Aloy (setè), Sergi Sote-
ras (novè), Josep Maria Prat (onzè), 
Conxita Bartolí (primera suplent) i 
Elisenda Herranz (segona suplent).

Santi Broch va explicar que 
Convergència i Unió es presenta a 
les properes municipals “amb una 
llista amb gent que té ganes i em-
penta de seguir treballant per al 
poble, que aportaran la seva ex-
periència en la política local, i amb 
persones que incorporaran noves 
idees, aire fresc”. L’actual alcalde 
poblatà va afirmar que “esperem 

tenir de nou la confiança dels po-
blatans i les poblatanes per tirar 
endavant el projecte de Conver-
gència i Unió per a la Pobla, que 
té com a objectiu principal millorar 
la qualitat de vida dels ciutadans i 
oferir més i millors serveis”.

Santi Broch admetia que 
“aquest darrer mandat no ha estat 
gens fàcil, ja que ha estat marcat 
per la forta crisi econòmica i per la 
reducció de les subvencions de les 
administracions superiors. Aquest 
darrer fet ha estat el motiu pel 
qual no s’han pogut realitzar al-
gunes de les actuacions previstes, 
les de més gran envergadura. Tot 
i això, s’han executat una part im-
portant dels projectes que teníem 
programats, com la construcció de 
les dues passarel•les de vianants 
sobre el riu Anoia, les millores a 
diversos carrers del municipi, nous 
espais per als infants i la gent gran 
o l’aparcament del camp de futbol 
del Pas Blau”. 

Broch afegí que “una de les 
principals línies de l’acció munici-
pal d’aquests quatre anys han estat 
les polítiques socials, amb la po-
sada en marxa de diferents inici-
atives, com els plans ocupacionals 
per a les persones aturades”. San-
ti Broch va comentar que “en el 
proper mandat, si aconseguim la 
confiança dels nostres ciutadans, 
seguirem treballant en la mateixa 
línia”.

Davant la propera cita electo-
ral, el cap de llista de Convergència 
i Unió avançava que el seu par-
tit presentarà un programa “amb 
propostes adaptades als nous 
temps, realistes, que tindran com 
a objectiu fer de la Pobla de Clara-
munt un poble cada dia millor i 
més ben preparat”. 

Presentada la candidatura de CIU El Bruc
Josep Rull “ Mentre els altres parlen de polítiques socials, nosaltres, els 
nostres alcaldes de CiU, fan polítiques socials”
EL BRUC

El dissabte dia 25 es va portar a 
terme la presentació de la llis-

ta de CiU el Bruc. Va ser present 
a l’acte el Coordinador General 
de Convergència Democràtica de 
Catalunya en Josep Rull, la Dipu-
tada al Parlament de Catalunya, 
Maria Senserrich i el President  
Comarcal de Convergència Demo-
cràtica de Catalunya, Jordi Torra, 
entre altres autoritats, i un cente-
nar de persones. 

Durant la presentació, Carles 
Castro, Alcalde actual i candidat, 
va repassar les actuacions realit-
zades al municipi durant el darrer 
mandat on es destaquen projectes 
importants com la portada d’ai-
gües a Montserrat Parc i les Masies, 
la canalització de les aigües resi-
duals, manteniment d’infraestruc-

tures bàsiques del municipi, recu-
peració del Casal Familiar amb ac-
tuacions en dues fases, actuacions 
escola bressol i piscina, increment 
de la partida pressupostària en 
atenció a les famílies i increment 
en recursos i subvencions a les enti-
tats del nostre municipi, etc...

També va avançar un dels 
projectes de futur i pel que CiU 

el Bruc està treballant i treballarà 
per aconseguir, el pavelló i l’Escola 
Municipal 

Va donar a conèixer la llista 
destacant el fet de dedicar-se a 
la tasca política i posant en valor 
la implicació del grup de perso-
nes, de l’equip per assolir objectius 
comuns per un Bruc cada vegada 
millor. 

El grup municipal de Convergència i Unió de 
Tous, va presentar la seva candidatura
SANT MARTÍ DE TOUS

L’acte guiat i presentat pel cap 
de llista local, el Josep Anton, va 

iniciar-se amb unes imatges sobre 
els candidats, unes paraules impre-
ses on hi constaven els valors del 
grup: transparència, participació, 
creativitat, i unes frases que defi-
nien l’equip, com un equip que 
promou el debat anticipat, un 
equip solidari, un equip per treba-
llar tots junts... entre altres parau-
les i frases. 

En les paraules de presentació 
del Josep Anton, va remarcar la 
importància de les persones. I va 
tenir un record emotiu, pel profes-
sor mort dies enrere en una escola 
de Barcelona, pel seu pare malalt 
i per totes aquelles persones que 
pateixen al món. Va informar que 
dels pressupostos hi hauria una 
partida per a la solidaritat especifi-
ca, per aquests tema. 

Va fer un resum de les activi-
tats fetes com a grup, trobades 
amb gent de la política com la Ma-
ria Senserrich, de la visita al Par-
lament, i de l’última visita que va 

tenir el grup de l’alcalde de Sitges, 
Miquel Forns, que els va parlar dels 
pressupostos participatius i ja va 
avançar que a Tous es farien reali-
tat, uns pressupostos participatius 
per la gent i entitats de Tous. 

Va anar presentant tots els 
membres de la candidatura, amb 
una nota biogràfica i acabava amb 
una frase que explicava que com-
partien totes dues persones candi-
dat i cap de llista i els va fer lliura-
ment d’un petit record, un punt de 
llibre, realitzat per ell mateix amb 
filigranes de tinta on hi havia les 4 
barres vermelles de la senyera. 

Van donar suport a la candida-
tura i van encoratjar i van donar 
suport al candidat, en Marc Cas-
tells, Alcalde d’Igualada, la Maria 
Senserrich, Diputada al Parlament 
i en Josep Rull, Diputat al Parla-
ment, membre de la Mesa i Coor-
dinador General de CDC. Tots ells 
van destacar la seva qualitat com 
a persona, que està al costat de les 
persones que més ho necessiten i 
persona que estima i treballa per 
la gent del poble. 

Després de l’acte hi ha haver 
un berenar típicament català. 

CiU Tous

CiU repensa el Capellades del 2020
CAPELLADES

El passat divendres 24 d’abril, el 
grup de CiU va organitzar una 

segona convocatòria oberta a tota 
la ciutadania per tal d’elaborar el 
programa electoral de les properes 
eleccions municipals.

Si bé la primera anava adreça-
da a debatre els serveis a les perso-
nes (cultura, esport, benestar soci-
al, gent gran etc), aquesta segona 
va tractar sobre el repensar el Ca-
pellades del 2020 i sobre quins pro-
jectes prioritzar per a aquest futur 
immediat. El debat va durar prop 
de dues hores amb la participació 
de militants, simpatitzants, mem-
bres de la llista de CiU i ciutadans.

Un dels projectes que CiU vol 
portar a la oferta electoral és el de 
la remodelació global de la Piscina 
Blava. Inaugurada l’any 1934, és 
una de les instal·lacions més utilit-
zades pels capelladins. De fet, el 
darrer estiu va tenir prop de 1.100 
abonats. La piscina municipal ne-
cessita remodelar els vestuaris i els 
serveis.

Van presentar l’esbós del pro-
jecte el membre de la candidatura 

i estudiant d’arquitectura, Marc 
Rosell i la col·laboradora i arqui-
tecta, Cristina Camacho. El plan-
tejament inicial, tal com també va 
exposar el cap de llista, Marcel·lí 
Martorell, és el de fer un projecte 
participatiu per anar definint com 
ha de ser la piscina del futur. La 
piscina és un dels recintes més es-
timats pels capelladins i, per tant, 
ha de ser amb la participació com 
s’ha anar definint el projecte final. 
De fet, l’actual govern de CiU ja 
ha demanat una subvenció a la 
Diputació de Barcelona per tal de 
contractar especialistes en proces-
sos participatius ordenats i reglats.

De moment, la candidatura de 
CiU presenta un esborrany de pro-
posta inicial que permet duplicar la 
superfície de la gespa, eliminar els 
actuals i obsolets vestidors i serveis, 
posar en valor la visualització de 
les rodes hidràuliques, el rec i la 
façana del Museu Molí Paperer i  
proposa un escenari desmuntable 
per fer-hi actes i la  recuperació 
d’un espai de bar i de restaurant 
també obert a les nits d’estiu.

Durant la sessió també es 
va presentar la realització d’un 
PR (Petit Recorregut) i via verda 
per fomentar l’esport saludable. 
Eduard Iglesias, número dos a la 
candidatura de CiU, va presentar 
aquesta proposta amb la construc-
ció d’una passera al riu Anoia que 
permetés recuperar part del ca-
mí Ral i connectar Capellades amb 
Vallbona d’Anoia minimitzant el 
pas per carreteres i potenciant les 
vies per caminar i anar en bicicleta 
i promocionar la pràctica esportiva.

Un  dels altres compromisos de 
la candidatura és la obertura de la 
totalitat del parc Prehistòric el pro-
per any 2016.

ANUNCI
Per a coneixement general es fa saber que l’Ajuntament d’Igua-
lada licita l’adjudicació de la llicència d’ocupació privativa d’un 
quiosc de begudes, tapes i entrepans al parc Garcia Fossas, 
d’Igualada (exp. 14/2015). 

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds al 
registre general de l’Ajuntament fins al dia 25/05/2015, inclòs 
(plaça de l’Ajuntament, 1 planta baixa). 

Per a més informació, podeu consultar el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i el tauler d’edictes de la seu electrònica a la 
pàgina web www.igualada.cat (seu electrònica, anuncis i edic-
tes/e-tauler). 

L’ALCALDE,
Marc Castells Berzosa

Igualada, 22 d’abril de 2015
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CiU Òdena presenta la seva llista amb el 
suport de Marc Castells
ÒDENA

Amics i amigues de CiU Òde-
na es van trobar dissabte a 

l’esplanada de l’Ermita  de Sant 
Miquel per conèixer les persones 
que acompanyaran a Pep Solé a la 
llista d’aquestes eleccions. L’acte 
va comptar amb la presència del 
diputat i alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, que va oferir el seu suport 
a la candidatura i va manifestar 
que tenia “la seguretat que segui-
rem t reballant plegats”. 

Solé va agrair l’oferiment, un 
gest que va valorar molt positiva-
ment, ja que un dels propòsits de 
la formació, és i seguirà sent, com-
partir serveis amb les poblacions 
veïnes quan econòmicament no 
sigui viable crear un servei propi. 
Així ha estat fins ara amb serveis 
com el de la deixalleria, el Servei 
d’Ocupació, l’àmbit dels Polígons 
del Plans o la piscina de Les Comes. 

Solé va aprofitar l’acte per pas-
sar comptes d’aquests quatre anys 
al govern i va convidar a tothom 
a visitar la web www.ciuodena.
cat per conèixer tot el que s’havia 
fet durant aquest temps. Passar 
comptes és considerat per Pep Solé 
un deure envers als ciutadans i un 
motiu més de la transparència que 
han mostrat aquests quatre anys 
de govern de CiU.

Solé també va fer saber que 
la coalició disposa de perfils a les 
xarxes socials facebook i twitter 

amb l’usuari @CiUOdena on es pot 
seguir tota l’actualitat del grup i va 
destacar la creació d’un WhatsApp 
com a eina innovadora de comu-
nicació amb els electors, un nou 
canal per conèixer de primera mà 
els suggeriments dels veïns. Així, 
tothom que vulgui dir la seva ho 
pot fer enviant un whats al 616 
037 617.

Finalment, Pep Solé va des-
vetllar les persones que l’acompa-
nyaran a la llista i va fer una breu 
presentació de cada una d’elles: 
Ramona Vila Mensa, Tomàs Fuen-
tes Garcia, Carme Iglesias Majó, 
Francisco Javier Carrero Jara, Ana-
bel Cortés Pérez, Josep Munné Ro-
ca, Silvia Ricart Batet, Juan Ribera 
Torrents, Xavier Gabarró Morente, 
Eva Hernández i, com a suplent, 
Abel Grau Serra. Solé va agrair 

la confiança de les persones no-
ves que s’incorporen al projecte 
i la dels antics regidors que l’han 
acompanyat en aquesta darrera 
legislatura i que per motius perso-
nals, no tornen a presentar-se.

En la seva intervenció Solé 
també va desvetllar el lema de la 
campanya Òdena, poble de quali-
tat i va explicar que “estem orgu-
llosos de ser un poble i de ser de 
poble. És evident que ara ser de 
poble és sinònim de qualitat, de 
qualitat de vida. Som l’enveja de 
molta gent que per una raó o altra 
es veu obligada a viure en una ciu-
tat gran, així que volem treballar 
perquè, ara que ja som conscients 
que ser de poble és un avantatge, 
aquest millori la seva qualitat en 
tots els aspectes”.

Marc Castells presenta per les municipals un equip “molt preparat i decidit 
a seguir impulsant el renaixement d’Igualada”
IGUALADA

El candidat de CiU a la reelec-
ció com a alcalde d’Igualada, 

Marc Castells, ha presentat aquest 
dilluns, 27 d’abril, l’equip que 
l’acompanya en la cursa per gua-
nyar les eleccions del 24 de maig. 
Com el mateix candidat va expli-
car, es tracta d’un equip “que com-
bina l’experiència d’aquells que 
han estat regidors els darrers anys 
al govern municipal, amb noves 
incorporacions que aportaran 
noves idees i, sobretot, una gran 
vàlua professional”.

Les variacions respecte la llista 
presentada l’any 2011 als onze pri-
mers llocs, són quatre. Jordi Segu-
ra, Imma Soteras i Anna Bacardit, 
que en el mandat que ara finalit-
za han assumit respectivament les 
regidories d’Hisenda i Interior, de 
Promoció de la Ciutat i Coordina-
ció i d’Ensenyament i Universitats, 
s’ubiquen en aquesta ocasió més 
enllà del número 13, tal com es va 
explicar, per raons personals i labo-
rals. Josep Maria Mestres, que en 
la llista anterior va ocupar l’onzena 
posició, també retrocedeix. Marc 
Castells els va agrair la seva dedi-
cació i la seva “gran implicació en 
totes les tasques que han fet per la 
ciutat durant aquests quatre anys”.

Els seus llocs els ocupen Carme 
Riera al número 4, doctora i actu-
al directora del Servei d’Atenció 
Primària Anoia; Montserrat Duch 
al número 8, amb una nodrida ex-
periència en l’administració i di-
recció d’empreses; Pere Camps al 
número 10, després d’una llarga 
carrera al tèxtil local i a l’empresa 
Punto Blanco; i Maribel Cuadras 
al número 11, enginyera química 
amb molta experiència en el sector 
de l’adoberia. De tots ells, Castells 
afirmà que “se sumen al nostre 
projecte per Igualada amb mol-
ta il·lusió i motivació, amb idees 
fresques i amb moltes ganes de 

sumar” i afegeix que “per sobre de 
tot, formem un equip sòlid, molt 
preparat i decidit a seguir impul-
sant el renaixement d’Igualada 
que ja hem arrencat aquests qua-
tre anys”. La clau, en aquest sentit, 
passa per “treballar i deixar-nos la 
pell cada dia, com hem fet fins ara, 
perquè ens estimem aquesta ciutat 
i la volem continuar convertint en 
un referent arreu”.

A la posició número 12 s’incor-
pora també com a novetat Patrícia 
Illa, de 32 anys, especialitzada en 
comunicació corporativa i atenció 
al client en l’àmbit empresarial. 
Els primers dotze noms de la llista 

tenen una mitjana d’edat de poc 
més de 47 anys, amb sis homes i 
sis dones i destacant especialment 
la presència de quatre indepen-
dents que no formen part de CDC 
ni d’UDC, però que s’han volgut 
sumar al projecte de Castells per 
Igualada. Aquests són Riera, Duch, 
Camps i l’actual tinent d’alcalde de 
Dinamització Econòmica, Àngels 
Chacón, que repeteix com a nú-
mero 3. Es tracta d’una llista de 21 
noms, amb 10 suplents. La posició 
número 21 l’ocupa el catedràtic en 
Història Josep Maria Torres i Ribé i 
la 31 el primer alcalde de la demo-
cràcia a la ciutat, Manel Miserachs.

Convergència i Unió detallarà 
en les properes setmanes el seu 
programa electoral, les propostes 
de futur per Igualada de cara a 
les eleccions municipals del 24 de 
maig.

La llista
1. Marc Castells i Berzosa, 42 

anys (CDC); 2. Josep Miserachs i Na-
dal, 47 anys (UDC); 3. Maria Àngels 
Chacón i Feixas, 47 anys (indepen-
dent);. Carme Riera i Minguet, 49 
anys (independent); 5. Jordi Pont 
i Gassó, 43 anys (CDC); 6. Fermí 
Capdevila i Navarro, 51 anys (UDC); 
7. Rosa Maria Plassa i Soler, 47 anys 

(UDC); 8. Montserrat Duch i So-
lé, 47 anys (independent); 9. Jordi 
Batalla i Preixens, 45 anys (UDC); 
10. Pere Camps i Oviedo, 64 anys 
(independent); 11. Maribel Cua-
dras i Nieto, 55 anys (CDC); 12. Pa-
trícia Illa i Borge, 32 anys (CDC); 
13. Jordi Segura i Carles, 40 anys 
(CDC); 14. Mireia Duran i Segu-
ra, 35 anys (CDC); 15. Josep Maria 
Mestres i Ballús, 63 anys (CDC); 16. 
Imma Soteras i Bartolí, 36 anys (in-
dependent); 17. Anna Bacardit i 
Dalmases, 42 anys (independent); 
18. Carles Domènec i Huddlesto-
ne, 73 anys (CDC); 19. Antoni Mor-
ros i Castelltort, 61 anys (UDC); 20. 
Maria Senserrich i Guitart, 34 anys 
(CDC); 21. Josep Maria Torres i Ri-
bé, 72 anys (CDC). 

Suplents: 22. Teresa Miquel i 
Torras, 57 anys (CDC); 23. Teresa 
Codinachs i Llinares, 61 anys (CDC); 
24. Laura Llanas i Queralt, 56 anys 
(CDC); 25. Enric Senserrich i Vives, 
69 anys (CDC); 26. Josep Miñano i 
Grau, 64 anys (CDC); 27. Antònia 
Enrich i Solà, 59 anys (CDC); 28. 
Gemma Cruz i Marimon, 43 anys 
(UDC); 29. Teresa Torras i Pelfort, 
69 anys (CDC); 30. Hermini Pla i 
Vich, 83 anys (UDC); 31. Manel Mi-
serachs i Codina, 92 anys (CDC).



6 ELECCIONS MUNICIPALS 30 d’abril de 2015

Plataforma per Catalunya 
presenta els seus candidats a 
l’Anoia

Plataforma per Catalunya ha pre-
sentat aquest dilluns els seus 

candidats a la comarca de l’Anoia 
en un ambient d’eufòria preelecto-
ral ja que la formació social iden-
titària que finalment presentarà 8 
candidatures a la comarca espera 
com a mínim doblar el nombre de 
regidors a la demarcació.

Els candidats de la comarca 
són Robert Hernando per Iguala-
da, Sergi Balcells per Vilanova del 
Camí, Dolors Tomba per Piera, Ja-
vier García per Santa Margarida 
de Montbui, Jose Maria Ramos per 
Rubió, Guillermo Montes per Ca-
brera d’Anoia, Xavier Guerra per 
Calaf i Sandra Encinas per Òdena.

El secretari general de la for-
mació Robert Hernando durant la 
seva intervenció va recalcar que 
“la veu de Plataforma és necessà-
ria en els ajuntaments perquè la 
bona gent de casa no té ningú que 
la defensi davant les injustícies que 
està patint i la discriminació per 

part de les institucions” i ha afegit 
que “molta gent està cansada de 
sentir-se estrangera a la seva prò-
pia terra i contra això sempre es 
trobaran de cara als valents homes 
i dones de Plataforma”.

Taxa de terrasses i bars
Plataforma per Catalunya 

rebaixarà al 50% la taxa per les 
terrasses de bars i restaurants en 
aquelles poblacions de la comarca 
de l’Anoia en què aconsegueixi go-
vernar a partir del 24 de maig. Així 
ho ve reclamant sense èxit en els 
diferents municipis en els quals té 
representació des de 2011.

Des del partit social identitari 
creuen que la taxa actual és abusi-
va i posa en perill la supervivència 
de molts petits negocis que són 
imprescindibles per generar ocu-
pació i riquesa als municipis de la 
comarca.

PxC Igualada

Vilanova Alternativa VA! 
recull 1.015 firmes i es 
presentarà a les eleccions
Les 1.015 signatures de suport 

que ha recollit la formació Vila-
nova Alternativa VA fa que puguin 
presentar candidatura per concór-
rer a les eleccions municipals del 
proper maig.

Destacar que calia un mínim 
de 500 signatures validades davant 
Notari o Secretari Municipal de 
persones censades al municipi.

Gràcies doncs al recolzament 
dels veïns VA! es presentarà a 
les eleccions com una Agrupació 
d’Elecetors (un grup de veïns) i no 

com un partit polític, sent l’única 
de les 11 candidatures que es pre-
senten i que no és partit polític.

Des de VA! es valora molt po-
sitivament la resposta dels vilano-
vins, i volen donar les gràcies a 
aquelles persones que els han do-
nat suport, d’altra banda aprofiten 
per assegurar que es va recollir les 
seves inquietuds i propostes per 
aconseguir una Vilanova millor, i 
confirmen que la seva confiança 
es veurà corresposta amb treball, 
transparència i honestedat.

L’atur, la principal 
problemàtica de Calaf

El passat 25 d’abril, el grup muni-
cipal G.I.C. (Grup d’Independents 

per Calaf) va fer públics els resultats 
d’una enquesta de satisfacció per-
manent, realitzada durant els mesos 
de març i abril de 2015 a més de 
150 veïns del municipi, amb la fina-
litat de recollir les seves opinions i 
inquietuds. Les enquestes totalment 
anònimes van donar com a resultat 
que l’atur és el principal problema 
del municipi, seguit d’una manca 
de serveis i d’infraestructures i dels 
elevats impostos.

D’acord amb el resultats de l’en-
questa i les dades de l’atur registrat 
a l’Idescat (Institut d’Estadística de 
Catalunya) el municipi té un 36% 

d’atur de la seva població activa i 
per aquest motiu el G.I.C. ha disse-
nyat un Pla de Xoc per lluitar contra 
l’atur i les diverses problemàtiques 
dels seus veïns/es.

El Pla de Xoc presentat conte-
nia les següents línees d’actuació: 
la promoció i execució dels seus po-
lígons industrials, la formació de 
treballadors d’acord amb les neces-
sitats de les empreses existents al 
municipi, la incentivació del comerç 
i la creació d’una borsa de treball 
pròpia, entre d’altres. 

L’acte va estar encapçalat per 
Neus Aparicio, que és Lletrada del 
Departament de Salut de la Genera-
litat i cap de llista de la candidatura.

Avui a la tarda, Assemblea Oberta de 
Decidim Igualada
Decidim Igualada ha programat 

per avui dijous dia 30 d’abril 
a les 7 de la tarda, la seva segona 
Assemblea Oberta. La candidatu-
ra, formada per ICV-EUiA, Procés 
Constituent, Pirates i membres del 
Cercle Podem Igualada, convida a 
tota aquella persona que vulgui 
debatre les propostes programà-
tiques presentades a la primera 
assemblea i aportar nous suggeri-
ments per a la redacció definitiva 
del programa electoral de Decidim 
Igualada.

Una de les característiques 
d’aquesta candidatura és l’obertu-
ra a tots els veïns i veïnes a partici-
par d’una manera real i directa en 
la vida de la ciutat.

A partir d’aquest principi, De-
cidim Igualada ha confeccionat la 
seva llista de candidats i candidates 
a l’Ajuntament mitjançant primà-
ries obertes, en les que va poder 

participar tota persona que vol-
gués fer-ho, fos o no membre o 
seguidor de les formacions que hi 
conflueixen.

La primera Assemblea Oberta, 
que es va celebrar a finals de març, 
va servir per presentar el codi ètic 
de la candidatura, les bases pro-
gramàtiques i aprovar el nom de la 

confluència i la imatge corporativa 
entre tots els assistents.

Decidim Igualada convida a la 
ciutadania avui a les 7 de la tarda a 
l’Espai Cívic Centre per aportar les 
seves propostes i debatre col·lecti-
vament el programa.

Decidim Igualada

La CUP Igualada crida a prendre partit amb 
nova imatge i vídeo de campanya
Un centenar de persones donen suport a #ReinventemIgd en un espot

La CUP Igualada estrena imatge 
de campanya i vídeo fent una 

crida oberta a prendre partit per 
canviar la ciutat. L’assemblea local 
presentarà el programa electoral 
de les municipals la setmana vinent 
i el 15 de maig al vespre, al Museu 
Comarcal, farà l’acte central de 
campanya amb la intervenció del 
diputat de la CUP Quim Arrufat.

La imatge de campanya, obra 
de l’il·lustrador igualadí Xavier Mu-
la, combina alguns dels valors de 
la formació --com la defensa dels 
drets socials, del territori i dels Pa-
ïsos Catalans, la cultura popular, 
l’ecologisme, la participació o la 
cohesió social-- amb diversos espais 
emblemàtics de la ciutat, com el 
Rec, l’Escorxador, el Punto Blanco 
o Cal Font.

D’altra banda, un nou vídeo 
(https://youtu.be/4PIP0AqYHZY) 
aplega un centenar de persones, 
que donen suport a la llista del 
24M, encapçalada per Albert Ma-
teu, Eva Pedraza, Carles Costa, Al-
ba Ortínez i Paka Cañete. Amb el 
lema “Prendre partit és lluita quo-
tidiana. Amb tots els ingredients, 
reinventem Igualada”, el vídeo re-

cull imatges de diferents espais i 
diverses reivindicacions a la ciutat, 
com l’educació i la sanitat públi-
ques i de qualitat, la lluita contra 
els desnonaments o un espai pú-
blic viu i cohesionador.

La candidatura de la CUP, amb 
26 noms provinents dels movi-
ments socials i del teixit associa-

tiu de la ciutat, es pot consultar a 
www.cupigualada.cat, on també hi 
destaquen els vuit eixos programà-
tics. A Catalunya, la CUP presenta 
el doble de llistes que a les munici-
pals del 2011, passant de 72 a 159 
candidatures municipals.

Candidatura d’Unitat Popular 
d’Igualada

Presentació de la candidatura per la CUP 
Masquefa
El passat dissabte la CUP de Mas-

quefa va presentar públicament 
la llista electoral amb la que es 
presenta a les properes eleccions 
municipals. Una candidatura 23 de 
persones de diferents àmbits que 
segons afirmen “volen ser l’eina 
política de ruptura”.

L’acte es va celebrar a la cone-
guda plaça de l’estació. Va ser pre-
sentat per l’Elena Fàbregas, antiga 
cap de colla gegantera, i va comp-
tar amb tres parlaments. El primer 
torn va ser per la Marta Cid, que 
va afirmar que “la llista la formen 
persones amb memòria històrica i 
preparades, amb empenta i ganes 
de fer una ruptura amb les velles 
formes de fer política”.

Va seguir l’Isma Calvet lligant 
el concepte d’independència als 
municipis donant importància al 
fet “que la llibertat l’aconseguirem 

des dels carrers de viles i ciutats i 
només ho aconseguirem si entre 
tots construïm des de la base una 
societat més justa amb la gent que 
hi vivim”

El darrer torn va ser per la Sil-
via Rotger, encarregada de detallar 
els principis bàsics amb els que es 
presenta la formació a les elecci-
ons. Entre d’altres, recordava el 

compromís de la formació amb “la 
notable reducció de sous i la li-
mitació de mandats” així com “la 
seva independència dels poders 
financers”. 

Va ser un acte emotiu on no 
hi van faltar les gralles i un poe-
ma de Vicent Andreu Estellés que 
van emocionar al nombrós públic 
assistent.



FIRA DE LA 
MULTICULTURA

De l’1 al 3 de maig
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ERC Igualada celebra la seva 
darrera trobada participativa 
amb els veïns del barri de 
Sant Crist
Avui dijous 30 d’abril, a les 20h 

al local de l’Associació de Veïns 
del Sant Crist (c/ Josep Galtés, 26), 
tindrà lloc una nova trobada par-
ticipativa d’Esquerra Igualada, 
la darrera en aquest cas, amb els 
veïns de la zona del barri del Sant 
Crist. 

Durant la trobada, es tractaran 
diversos temes de la ciutat a partir 
de tres eixos, “Com ens movem pel 
barri”, “Com vivim el barri” i “Com 
sentim el barri”, per tal de copsar 
la realitat de cada barri i les preo-
cupacions o satisfaccions dels veïns 
que hi viuen. 

En aquest sentit, ERC Igualada 
ha celebrat des d’inicis d’any i fins 

ara, trobades participatives amb 
els veïns de tots els barris de la 
ciutat, per tal de conèixer les seves 
inquietuds i el seu punt de vista de 
la ciutat i el barri. 

Les conclusions de cada tro-
bada han servit per a formular 
el programa electoral d’Esquerra 
Igualada, a més de ser un referent 
de treball per als proper quatre 
anys. Així, totes les conclusions es 
poden consultar al web erciguala-
da2015.cat, en què tots els usuaris 
poden fer les seves aportacions i 
participar activament del progra-
ma electoral per al proper mandat 
2015 – 2019.

Presentació Veïns amb Veu 
Montbui al nucli antic
Avui dijous a les 8 del vespre i 

al Centre de Serveis del Nucli 
Antic tindrà lloc la presentació de 
la candidatura de Veïns amb Veu 
Montbui al nucli antic.

En l’acte hi seran presents Jordi 
Montiel que ocupa la tercera posi-
ció del grup; Núria Roca que és no-
vena a la llista i Virgínia Riba 12a.

Esquerra Capellades omple el Bar Aloy en la 
seva reobertura
El taller de punts de llibre orga-

nitzat per l’artista i candidata 
Marceline van Lommeren es pre-
veia força concorregut, per la qual 
cosa ERC va decidir fer-lo a l’ex-
terior, ja que el Bar Aloy va aca-
bar sent petit per atendre totes les 
persones que van voler fer costat 
a ERC aquesta diada de Sant Jordi.

L’acte també va comptar, des 
d’Holanda i gràcies a les noves tec-
nologies, amb la presència de Juli-
ette Vila Sinclair-Spence, néta de 
Marc-Aureli Vila, un dels funda-
dors d’ERC l’any 1931. Tant ella 
com el nostre candidat, l’Àngel 
Soteras, van tenir un record per 
aquells qui, després de guanyar 

unes eleccions municipals, van pro-
clamar la República.

A continuació, converses diste-
ses al voltant de les taules del Bar 
Aloy, amb coca, xocolata i cava per 
als assistents, van caracteritzar la 
reobertura del local.

El Bar Aloy restarà obert com 
a seu d’ERC les tardes dels dies 
feiners i els dissabtes i diumenges 
al migdia. Els membres de la can-
didatura d’ERC conviden tothom a 
fer-los arribar propostes i suggeri-
ments.

‘Ara Calaf’ concorre a 
les eleccions amb una 
candidatura  encapçalada per 
Joan López

‘Ara Calaf’ concorrerà a les elec-
cions del proper 24 de maig amb 

una candidatura de calafins i cala-
fines de procedències diverses 
i amb un nexe en comú: la seva 
implicació amb el teixit associatiu 
d’aquesta vila anoienca. Encap-
çalarà la candidatura Joan López, 
veterà sindicalista de comissions 
Obreres i membre d’EUiA. Lourdes 
del Viso, ocupa la segona posició.

L’equip conformat per ‘Ara Ca-
laf’ és multidisciplinar i reflecteix 
perfils diversos de la vila: inclou 
encarregats d’obres, perits judici-
als, treballadors socials, jubilats i 
mestresses de casa, entre d’altres. 
Però per sobre d’això, a totes i tots 
els uneix el compromís i les ganes 
per treballar per la millora del po-
ble.

En aquest sentit, els membres 
de la candidatura estan molt im-
plicats en el món associatiu del po-
ble, per exemple a la Unió Esporti-
va Calaf, al club d’atletisme comar-
cal, a l’Associació de Dones-ARCA, 
a l’esplai SOAMCA, a la coral RES-
SONS, o la comissió del Mil·lenari, 
entre d’altres.

Joan López: “som persones 
que estimem el poble”

 “Som persones que ens esti-
men el poble i que volem treballar 
perquè les coses funcionin millor”, 
declarava Joan López, que va re-
cordar que “en les passades elecci-
ons no varem obtenir representa-
ció al consistori, però malgrat això 
hem participat activament en tots 
i cadascun dels plens que s’han ce-
lebrat durant aquesta legislatu-
ra, presentant plecs i preguntes 
i aportant idees i propostes per 
millorar Calaf”.

Per això, ara ‘Ara Calaf’ es pro-
posa entrar amb força a l’Ajunta-
ment, per tal de portar-hi les in-
quietuds i propostes de les entitats 
amb les quals ha treballat colze 
amb colze en aquests darrers qua-
tre anys.

Formen part de la candidatura 
encapçalada per Joan López, a més 
de Lourdes del Viso, Rafael Bonas-
tre, María Carmen Ruiz, Francisco 
Javier Burgos, Maite López, Lucio-
na Grados, Amparo Pallarols, Ma-
rio Calderón, María Mercedes Prat, 
i Juan María Valdepeñas.

Carolina Telechea (ERC): “Impulsarem la 
creació d’un laboratori de fabricació digital 
de referència a Catalunya” 
IGUALADA

Aquesta setmana ERC Iguala-
da ha continuat explicant els 

detalls del seu ampli programa de 
mesures i actuacions de reactivació 
econòmica, amb la finalitat de que 
Igualada sigui una ciutat amb més 
feina. L’equip per Igualada d’ERC 
posa de relleu l’enorme potencial 
que té el sector de les tecnologies 
de la informació i la comunicació 
a la ciutat i a la comarca. “Després 
de Barcelona, l’Anoia és el terri-
tori amb més empreses d’aquest 
àmbit”, afirma Carolina Telechea, 
número dos de la candidatura, “i 
això representa una gran opor-
tunitat per al desenvolupament 
econòmic i el posicionament de 
la nostra ciutat en el conjunt de 
Catalunya. Treballarem per crear 
els instruments de formació de 
professionals, de capitalització i de 
projecció exterior perquè el sector 
de les TIC, organitzat al voltant de 
TICAnoia, sigui una de les grans 
apostes d’Igualada i aconseguim 
ser una ciutat referent en aquest 
àmbit.”

Laboratori de fabricació digital 
referent en l’àmbit de Catalunya 
com a impuls de la nova fabricació

Segons Josep Maria Palau, 
candidat a l’alcaldia, “a la segona 
planta de l’Ig-Nova Tecnoespai hi 
ha lloc per habilitar un ampli espai 
de ‘co-working’, en el qual totes 
les persones de la ciutat que tirin 
endavant projectes empresarials 
puguin compartir l’ús de les eines 
tecnològiques de la nova fabrica-
ció, com ara les impressores 3D, 
les talladores làser, fresadores de 
precisió, màquines de prototipat-
ge ràpid, etc. Un espai d’aques-

tes característiques és un espai 
d’oportunitats per a la fabricació 
personal i la individualització de la 
producció. Un motor de projectes 
de nova fabricació que provoca 
la relocalització de la producció a 
escala mitjana o individual.” Per 
a Carolina Telechea, “permet de-
senvolupar tot el potencial de les 
capacitats de disseny i de serveis 
afegits, disminuint el pes del factor 
de la producció física a gran escala. 
Permet que les persones s’apro-
piïn de tècniques de producció i 
puguin solucionar problemes reals 
de la seva vida quotidiana. Permet 
a qualsevol emprenedor produir 
noves coses que no existeixen i in-
troduir-les immediatament al mer-
cat. Per això hi apostarem, perquè 
pot ser una important aportació 
al futur industrial i laboral de la 
ciutat.”

Renaixement del tèxtil amb 
productes de moda amb segell de 
quilòmetre zero

Segons Toni Olivé, “més enllà 
de les iniciatives del sector tèxtil 
igualadí que ja s’estan portant a 

terme, com la planta de prototi-
patge, la fira BSTIM, etc., que 
compten amb el nostre suport, en 
aquest sector es poden continuar 
fent passos endavant per poten-
ciar el seu renaixement. Des de la 
vessant de la responsabilitat soci-
al, es proposa l’impuls d’empreses 
d’economia social per a dissenyar, 
fabricar i vendre articles de roba 
i complements fabricats a Cata-
lunya”. Segons l’equip d’ERC, “la 
proposta inclouria la creació i di-
fusió d’un segell indicatiu que el 
producte està fabricat localment o 
quilòmetre zero. És un projecte a 
desenvolupar conjuntament amb 
Fagepi i Fitex, en el marc de la seva 
estratègia de posicionar la ciutat 
d’Igualada com a centre de refe-
rència de fabricació de gènere de 
punt de qualitat i socialment res-
ponsable, basat en els conceptes 
de producte de proximitat i amb 
denominació d’origen.”

Nou impuls al projecte d’Igua-
lada capital europea de la pell de 
qualitat

Per a Josep Maria Palau, “una 
vegada consolidades les bases del 
projecte, com són la càtedra A3 
Leather Innovation o el Centre 
d’Interpretació de la Pell a l’Ado-
beria Bella, ara és l’hora d’apos-
tar fermament per la formació i el 
desenvolupament d’activitats de 
marroquineria (elaboració de pro-
ductes finals de pell), reimpulsant 
l’Escola Gaspar Camps, i també 
per la captació d’empreses, amb el 
nou Parc d’Innovació del Cuir i la 
Marroquineria, un amplíssim espai 
industrial amb capacitat d’acollir 
noves empreses i crear llocs de tre-
ball.”

ERC Igualada vol facilitar i agilitzar l’atenció 
al pacient amb patologia crònica
Esquerra Igualada ha presentat 

aquesta setmana les cinc pro-
postes de treball en l’àmbit de 
Sanitat i Salut Pública. En aquest 
sentit, en la roda de premsa cele-
brada dilluns, Josep M. Palau, can-
didat a alcalde per ERC Igualada, 
acompanyat per la diputada igua-
ladina Alba Vergés, i pels mem-
bres de la sectorial d’aquest àmbit, 
Maria Fernández, número sis a 
les llistes, Sílvia Zambudio i Isabel 
Caballero, van donar a conèixer 
les línies de treball en l’àmbit de la 
sanitat i la importància que aquest 

departament té per a la formació 
republicana. 

Millorar la Salut Pública al mu-
nicipi fomentant els hàbits de vida 
saludables. Treballar conjuntament 
amb el departament de Serveis So-
cials. Facilitar i agilitzar l’atenció 

al pacient amb patologia crònica. 
Vetllar i incrementar l’atenció al 
món adolescent, i Incrementar la 
transparència en la gestió dels ser-
veis públics de salut i fomentar la 
participació.



9ELECCIONS MUNICIPALS30 d’abril de 2015

Socialistes d’Igualada aposten per reprendre 
els projectes de l’Escorxador i la Cotonera, i 
portar la cultura als barris
IGUALADA

La candidatura de Socialistes 
d’Igualada (PSC-PM) va presen-

tar dimarts passat les propostes en 
l’àmbit cultural del seu programa 
electoral. Tal com ja va reivindicar 
el candidat Jordi Riba, els Socia-
listes segueixen apostant pel pro-
jecte de l’Antic Escorxador com a 
centre d’activitat i creació cultural. 
Riba ha insistit que l’equipament 
ha estat abandonat els darrers anys 
pel govern de CiU i ERC. Els soci-
alistes estan decidits a reprendre 
el seu projecte per ubicar-hi noves 
escoles de música, art i teatre i un 
auditori que descongestioni l’ús del 
Teatre Municipal l’Ateneu.

En la mateixa línea, Riba va 
recordar la clara aposta dels Soci-
alistes per la Cotonera. El govern 
de l’Entesa ja va promoure la seva 
Declaració com a Bé d’Interès Nacio-
nal i va engegar la seva recuperació 
amb l’objectiu de convertir-lo en un 
espai protagonista del Rec del futur. 
Riba aposta per “recuperar el pro-
jecte i dedicar aquest emblemàtic 
edifici a la cultura i la divulgació”.

Els Socialistes també volen obrir 
les portes de la cultura a tothom. 
Per això, el candidat ha proposat la 
creació d’una borsa de descomptes 
adreçada a persones sense feina 
i gent gran per accedir a les acti-
vitats culturals municipals. Per als 
joves, pensa promocionar els actes 
culturals amb un programa de des-
comptes que utilitzarà les xarxes 
2.0 com a espai d’interacció.

Riba també defensa la descen-
tralització de l’activitat cultural que 
té lloc a Igualada i ha afirmat que 
portarà teatre, concerts i recitals 
a tots els barris de la ciutat. Igual-
ment, aposta per la coordinació de 
les programacions del teatre públic 
i privat d’Igualada i també les de 
les activitats culturals de la Conca 
d’Òdena.

Una altra de les propostes dels 
Socialistes en l’àmbit cultural és po-
tenciar els grups locals dedicats a 
la cultura i l’estudi de la història de 
la ciutat com el CECI. Amb el ma-
teix objectiu, el candidat Jordi Riba 
ha manifestat la importància de 
“potenciar el talent cultural emer-
gent amb ajuts als nous artistes 
per crear, exposar i difondre les 
seves obres”.

En l’àmbit escolar, els Socialistes 
desenvoluparan el projecte “Creix 

amb Igualada”, que consisteix en la 
creació un programa educatiu per 
trams d’edat per donar a conèixer 
la ciutat i la seva història a diversos 
cursos de primària i secundària.

Finalment, el candidat Jordi 
Riba també s’ha manifestat sobre 
la importància de tenir un cinema 
a Igualada i ha afirmat que dóna 
suport a la iniciativa de l’Ateneu 
Igualadí per retornar el cinema a 
la ciutat.

Avui, presentació de la llista 
dels Socialistes d’Igualada

Avui dijous 30 d’abril, el pati 
de l’antic Escorxador serà el teló de 
fons de la presentació de la llista 
dels Socialistes d’Igualada. L’acte, 
que està obert a tothom, comen-
çarà a les 8 del vespre i comptarà 
amb les intervencions del candidat, 
Jordi Riba, i de l’exalcalde d’Iguala-
da, Jordi Aymamí.

Els Socialistes demanen a 
CiU i ERC que atenguin les 
peticions dels comerciants 
del centre sobre la zona de 
vianants 

Noemí Trucharte (PSC) viu la 
diada de Sant Jordi

IGUALADA

El candidat de Socialistes d’Igua-
lada (PSC-PM), Jordi Riba, ha 

demanat al govern de CiU i ERC 
que atengui la petició d’una sei-
xantena de comerciants del cen-
tre que han recollit signatures per 
reclamar que, de dilluns a diven-
dres, s’estableixi un horari d’ober-
tura al trànsit rodat en la zona de 
vianants del carrer Nou.

Riba ha volgut fer sentir la veu 
dels botiguers amb la presentació 
d’un prec al darrer ple municipal. 
Ha deixat clar que els socialistes 
sempre han apostat per les illes 
de vianants, però ha qüestionat 
el moment en què s’ha tancat el 
carrer Nou així com el model ur-
banístic escollit pel govern de CiU i 
ERC. Per una banda, ha aclarit que 
“precisament el govern de l’En-
tesa va decidir no tirar endavant el 
projecte per la situació de crisi”. A 
més, ha lamentat que “el govern 
de Marc Castells ha executat un 
projecte de mínims que ha tingut 
un resultat igualment pèssim”.

El candidat socialista ha exigit 
flexibilitat a l’alcalde Marc Castells, 

i més veient el resultat del projec-
te. Ha recordat que quan l’Entesa 
governava va tancar la Rambla al 
trànsit i la va reobrir en respos-
ta a la petició dels comerciants. 
Poc després van ser els mateixos 
botiguers els qui van demanar al 
govern de l’Entesa que la tanqués 
de nou: “nosaltres vam escoltar 
en tot moment les peticions dels 
comerços. Ells han de ser uns dels 
principals beneficiaris d’una illa de 
vianants, per això no es pot tirar 
endavant un projecte així en con-
tra del comerç”.

VILANOVA DEL CAMÍ

La candidata a l’alcaldia de Vila-
nova del Camí pel PSC, Noemí 

Trucharte, va gaudir de les ciu-
tadanes i ciutadans vilanovins el 
passat 23 d’abril amb motiu de 
la diada de Sant Jordi a la plaça 
del Mercat, on va transcórrer la 
celebració durant tot el dia, entre 
llibres i roses.

Trucharte va comprovar de pri-
mera mà les inquietuds dels veïns 
que durant tota la jornada es van 
acostar a la parada del PSC, on la 
candidata va escoltar a cada per-

sona. Al vespre, Noemí Trucharte 
es va acostar a la UCE Anoia (Unió 
Cultural Extremenya Anoia) convi-
dada pel Centre i va llegir un po-
ema d’Isabel Miralles, “Em vestiré 
de vermell”, una oda a la llibertat, 
emocionant els presents.

Amb aquest gest va donar su-
port, una vegada més, a un dels 
col·lectius del municipi fent valer 
la seva voluntat de ser pròxima a 
tots els veïns i associacions exis-
tents en tots els racons de Vilano-
va del Camí.

Cercle Podem Igualada 
participarà a la manifestació 
de l’1 de Maig
L’1 de Maig, el Cercle Podem 

Igualada, participarà en la mani-
festació del dia internacional de 
les treballadores i treballadors, en 
la concentració que tindrà lloc a 
les 12 del migdia a la plaça del 
Mercat de la Masuca.

Una vegada finalitzada, es farà 
una arrossada de convivència ober-
ta a tothom amb un preu de 10 
euros per persona en un hort, on a 
més a més, es farà una xerrada de 

l’actualitat del Cercle i de les acti-
vitats que s’aniran fent i escoltar 
noves propostes entre d’altres.

Per apuntar-se, podeu escriure 
al nostre correu: (podemosigua-
lada@gmail.com) o bé venir pre-
sencialment a la reunió del Cercle 
Podem Igualada que aquesta set-
mana, es farà de 20.00 h a 21.30 h 
a l’Espai Cívic Centre.

Cercle Podemos - Podem Igua-
lada
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La candidatura del PSC de Capellades 
presenta un bon projecte pel municipi
Enguany la candidatura del PSC 

a Capellades per a les eleccions 
municipals del proper mes de maig 
està encapçalada per l’Aaron Alcá-
zar, actual portaveu municipal a 
l’Ajuntament de Capellades i regi-
dor des de 2012. Alcázar té estudis 
d’enginyer tècnic i a més experièn-
cia en els sectors de la consultoria 
i del disseny i fabricació de maqui-
nària. L’acompanya en segona 
posició en Carles Cuerva, enginyer 
tècnic especialista en mobilitat, 
transports i serveis urbans, amb 
experiència en aquests sectors, i 
que ha treballat vàries iniciatives 
sobre Capellades al Parlament de 
Catalunya. La tercera posició és per 
la Soraya Ben-Nasr, una jove amb 
estudis de Relacions Públiques, i 
la quarta pel jove Sergio Torres, 
enginyer electrònic i amb experi-
ència al seu sector professional. 
Els segueixen la M. Carmen Cano, 
el Pedro Pérez, el Benigno Ramí-
rez, la Mariana Arroyo, la Anto-
nia Vilches, la Mercedes Cano, el 
José Maria Torres, el Francisco José 
Gámiz i la Dolores Cazorla.

En paraules del candidat “som 
un equip en el que hem buscat 
unir joventut i experiència. Al da-
vant d’aquest projecte tenim gent 
jove i preparada sense por als can-
vis i les noves formes de pensar i 
fer les coses. Però tanmateix tam-
bé hem volgut fer un equip amb 
gent  amb una àmplia experiència, 

gent compromesa amb el poble 
que ha treballat i treballa pel po-
ble i el seu teixit associatiu.” Con-
cretament, reflex d’aquesta joven-
tut és el fet que la mitjana dels 4 
primers no arriba als 30 anys.

Alcázar destaca que “som un 
equip obert i constructiu, amb una 
forta vocació de servei i capacitat 
d’autocrítica. Això ho volem posar 
al servei del poble, i per aquest 
motiu tindrem el diàleg com a 
principal punt de trobada amb els 
capelladins i capelladines. Volem 
escoltar i ser propers, per què si 
els ajuntaments són les institucions 
més properes al ciutadà els seus 
representants també ho han de 
ser”. En aquest sentit, a partir del 

dia 4 de maig farem més intensiva 
aquesta voluntat d’escoltar, dispo-
sant el local de l’agrupació de Ca-
pellades (carrer d’Oló, 22) obert de 
dilluns a divendres entre les 19.00 
i les 20.30 o a cites concertades a 
través de capellades@socialistes.cat 
o al telèfon 938012750.

Finalment, respecte el progra-
ma electoral Alcázar va manifestar 
que “tenim una proposta realista, 
que no vol prometre fum, però 
que tampoc renuncia a ser ambici-
osa. Així, les prioritats seran els ser-
veis a les persones i l’ocupació, a la 
vegada que disposar d’un municipi 
en millors condicions els propers 4 
anys”.

La candidatura del PSC a Vallbona es 
presenta en públic
El passat divendres dia 24 va tenir 

lloc la presentació del grup soci-
alista de Vallbona que enguany es 
presenta a les municipals amb una 
llista renovada i encapçalada pel 
jove estudiant de ciències políti-
ques Eudald Planella. 

Hi assistiren una seixantena 
de persones que van dirigir-se a 
la plaça de l’església per escoltar 
les veus dels diferents integrants 
d’aquesta candidatura. Els parla-
ments van ser molt positius i van 
demostrar una gran empenta 
i il·lusió per part de tot l’equip. 
Alguns dels missatges que es van 
sentir: “som gent preparada i amb 
moltes ganes de poder continuar 
la gestió d’aquests 4 anys”, “cal 
posar Vallbona per davant de tot 
en un moment on el sentiment 
identitari és tant latent”. L’acte va 
culminar amb el discurs de l’Eudald 

Planella que va dir que “encara 
queda molta feina per fer i desit-
gem treballar per fer possible tot 
allò que només entre totes podem 
fer, aconseguir un poble més unit 

i un ajuntament més proper i in-
tegrador”. Al final de l’acte es va 
convidar als assistents a beure cava 
per celebrar-ho. 

Presentació de la llista electoral d’ERC Piera
El passat divendres 24 d’abril es 

va dur a terme a la sala d’actes 
del Casal de Joves i Grans de Piera 
la presentació de la llista electorals 
per les municipals per part d’Es-
querra Republicana de Catalunya. 

L’acte va consistir en un passi 
de fotografies de diversos mem-
bres de la llista i una breu intro-
ducció personal per part de cada 
membre de la llista, alguns inclús 
van alternar fotografies d’infàn-
cia i modernes per enfocar el seu 
discurs. L’alcaldable per part d’Es-
querra Republicana a l’alcaldia a 
Piera i alcalde del 2009 al 2011, 
Jordi Madrid, va cloure l’acte fent 
una presentació d’ell mateix i ex-
plicant als assistents la convenièn-
cia de l’eslògan de campanya “Per-
què ens estimem Piera”.

Paral·lelament i en marc de la 
Fira i Festes del Sant Crist, ERC-Piera 
va muntar una paradeta en la fira 
multisectorial que es duu a terme 
a Piera a finals d’abril de cada any. 
La paradeta va ser compartida jun-
tament amb les recentment creades 
joventuts del partit (JERC) que van 
vendre material independentista. 

La paradeta també disposava d’una 
paret on els visitants de la fira van 
poder escriure els seus desitjos i en-
ganxar-los en paperetes en forma 
de cor. L’alcaldable i altres membres 
de la llista també hi van fer acte de 
presència durant tot dissabte i diu-
menge i van compartir impressions 
amb els visitants de la fira.

ARGENÇOLA
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. JAUME TEIXÉ I ARIBAU (ERC-AM)
2. GUMERSINDO PARCERISAS SERRA (ERC-
AM)
PARTIT POPULAR (PP)
1. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ TORRES
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ES-
QUERRA UNIDA I ALTERNATIVA- ENTESA 
(ICVEUiA-E)
1. ANTONI LLORET GRAU (ICV-EUiA-E)
2. JOAN SOLÀ MIRET (ICV-EUiA-E)
3. MARINA BERENGUER CABADO (ICV-
EUiA-E)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. SALVADOR ENRICH BOSCH
2. JOSEP MARIA GASSÓ GOMÀ

BELLPRAT
UNITS PER BELLPRAT - ACORD MUNICIPAL 
(UPB - AM)
1. CARLES POL GUAL (UNITS PER BELLPRAT - 
ACORD MUNICIPAL)
2. JOAN CARBÓ i SOLÉ (UNITS PER BELLPRAT 
- ACORD MUNICIPAL)
3. JOSEP SOLER i CASELLAS (UNITS PER BELL-
PRAT - ACORD MUNICIPAL)
PARTIT POPULAR (PP)
1. FCO. JAVIER PÉREZ PONCE

CABRERA D’ANOIA
GRUP DE VEÏNS AL SERVEI DE CABRERA 
D’ANOIA (GVSCA)
1. JOSÉ MARIA MEDINA GÓMEZ
2. JUAN MILÀ CAPELLADES
3. ANTONIO JIMÉNEZ LAPARTE
UNITS PER CABRERA - ESQUERRA REPUBLI-
CANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL 
(UC-ERC-AM)
1. JAUME GORREA I ORTIZ (UC-ERC-AM)
2. MIQUEL ORTEGA MORATO (UC-ERC-AM)
3. ELISABET HIDALGO I ORTEGA (UC-ERC-AM)
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. SALUSTIÀ MONTEAGUDO HIDALGO (PSC)
2. DANIEL ZORRILLA OSORIO (PSC)
3. DANIEL VALLEJO ÁLVAREZ (PSC)
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ES-
QUERRA UNIDA I ALTERNATIVA  ENTESA 
(ICVEUiA-E)
1. JOSÉ FERNÁNDEZ PECES (ICV-EUiA-E)
2. ANDRÉS TOLEDO CAMPILLO (ICV-EUiA-E)
3. MARIA ROSA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
(ICV-EUiA-E)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. FRANCISCO LUIS CIRERA CALVET
2. XAVIER BERTRAN MARTORELL
3. EMMA SERRANO HERNÁNDEZ
PARTIT POPULAR (PP)
1. RICARDO COLL LÓPEZ
2. JESICA CASAIS MARTÍNEZ
3. DANIEL TEIJEIRO SANTISO
PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
1. GUILLERMO MONTES RAMOS
2. JUAN JOSÉ CRUZ SANMARTIN
3. SERGIO MORALES MARTINEZ

CALAF
PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
1. XAVIER GUERRA FLORES
2. VANESSA RODRÍGUEZ GARCÍA
3. RAUL FLORES PÉREZ
JUNTS PER CALAF - ACORD MUNICIPAL (JC-
AM)
1. JORDI BADIA PEREA (Independent)
2. TERESA TORRIJOS GASSÓ (Independent)
3. JORDI FITÓ i GIRALT (Independent)
GRUP INDEPENDENT PER CALAF - VEÏNS 
AMB VEU (GIC-Calaf-VV)
1. NEUS APARICIO CERVANTES (Independent)
2. SALVADOR PRAT CASANOVAS (Indepen-
dent)
3. JOSEP CASULLERAS CLOSA (Independent)
ARA CALAF - ENTESA (AC-E)
1. JUAN LÓPEZ GALLEGO (ARA CALAF - EN-
TESA (AC-E))
2. LOURDES DEL VISO GARCÍA (ARA CALAF - 
ENTESA (AC-E))
3. RAFAEL BONASTRE HARO (ARA CALAF - 
ENTESA (AC-E))
PARTIT POPULAR (PP)
1. ISIDRE BONASTRE LLADÓ
2. JOSÉ ANTONIO SANTOS ESPESO
3. ANTONIO ZAFRA ZAFRA
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. MARIA ANTÒNIA TRULLÀS POVEDANO
2. JUAN CABALLOL PÉREZ
3. JESÚS LÓPEZ HERRERA

CALONGE DE SEGARRA
INDEPENDENTS PER CALONGE DE SEGARRA 
- CANDIDATURA DE PROGRÉS (ICS-CP)
1. RAMON CAMPÀ PONS (INDEPENDENTS 
PER CALONGE DE SEGARRA - CP)
INDEPENDENTS PER CALONGE DE SEGARRA 
- ACORD MUNICIPAL (ICS-AM)
1. David Creus Castelló (ICS-AM)
PARTIT POPULAR (PP)
1. CAROLINA Gª-ROMERO DE T. SUÁREZ-B.
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. XAVIER NADAL MASANA
2. RAMON PARÉS MASANA
3. ABEL DUOCASTELLA COLOM
CAPELLADES

VILA DE CAPELLADES - CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU (VdC-
CUP-PA)
1. ALEIX AUBER ÁLVAREZ (VdC-CUP-PA)
2. SUSANA MORENO BLANCO (VdC-CUP-PA)
3. ADELA MORERA RODRIGUEZ (VdC-CUP-
PA)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. ÀNGEL SOTERAS i LARGO (ERC-AM)
2. SALVADOR VIVES ALARI (ERC-AM)
3. JAUME SOLÉ i CAROL (ERC-AM)
PARTIT POPULAR (PP)
1. XAVIER JIMÉNEZ PASAMONTE
2. JAVIER GIL MOLINERO
3. EVA GINÉS JULVE
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. MARCEL·LÍ MARTORELL FONT
2. EDUARD IGLESIAS TORRES
3. SUSANA OLIVARES BARRERA
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. AARON ALCAZAR GUTIERREZ (PSC-CP)
2. CARLES CUERVA CLAVER (PSC-CP)
3. SORAYA BEN-NASR VILCHEZ (PSC-CP)

CARME
JUNTS PER CARME - ACORD MUNICIPAL (JC-
AM)
1. JORDI SELLARÈS POCH (JC-AM)
2. ILDEFONSA TARRIDA SARDÀ (JC-AM)
3. JOAN HERNAN LLORENS (JC-AM)

CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
INDEPENDENTS PER CASTELLFOLLIT DE 
RIUBREGÓS - ACORD MUNICIPAL (ICR-AM)
1. GERARD BATISTA SERAROLS (ICR-AM)
PARTIT POPULAR (PP)
1. JOSÉ ANTONIO SOBERÓN BRIZ
ASSEMBLEA PER CASTELLFOLLIT - POBLE 
ACTIU (ApC-PA)
1. JAUME VILARDOSA ROSICH (ApC-PA)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. RAMON IBAÑEZ CLOSA
2. REMEDIOS DORADO DELGADO
3. SALVADOR HUGUET SÓLA

CASTELLOLÍ
PLATAFORMA UNITS PER CASTELLOLÍ - 
ACORD MUNICIPAL (PUC-AM)
1. JOAN SERRA MUSET (PUC-AM)
2. SERGI VILA MARTÍNEZ (PUC-AM)
3. SAMUEL CERVERA CAMPS (PUC-AM)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. FRANCESC XAVIER BRUGUÉS BRUGUÉS
2. STELLA BRUGUES PEROTTI
3. TERESA GARCIA CUESTA

COLLBATÓ
SOCIALISTES DE COLLBATÓ - CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (SdeC-CP)
1. ANA MARIA ÚBEDA VÁZQUEZ (Indepen-
dent)
2. CONCEPCIÓ ALSINA SOLÉ (SdeC-CP)
3. JOSEP MARIA MARTÍN JORGE (SdeC-CP)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. MIQUEL SOLÀ i NAVARRO (ERC-AM)
2. DINA PÉREZ i RAMOS (ERC-AM)
3. JORDI RIERA HEREDIA (ERC-AM)
PARTIT POPULAR (PP)
1. LORENZO GARCÍA PÉREZ
2. ARTURO RUIZ HOYO
3. SONIA BAYO VILLAR
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. MARIA TERESA CASANOVAS ARCHS
2. LLUÍS CAPDEVILA ESTEVE
3. JOAN ROS BALLARÀ
GRUP D’INDEPENDENTS DE COLLBATÓ - FEM 
COLLBATÓ - ENTESA (GIC - FEM COLLBA-
TÓ - E)
1. JORDI SERRA I MASSANSALVADOR (GIC - 
FEM COLLBATÓ - E)
2. EVA MARIA TRULL CLOS (Independent)
3. JOSÉ ESTRADÉ CALMET (GIC - FEM COLL-
BATÓ - E)
CANDIDATURA CÍVICA per COLLBATÓ (CCC)
1. RAMON FERRER JANÉ
2. DELIA SASTRE ROBLES
3. MARIA DEL CARMEN MONJO CARRASCO

COPONS
JUNTS PER COPONS - ACORD MUNICIPAL 
(JC-AM)
1. FRANCESC SALAMÉ SABATER (JC-AM)
2. MARIA GRÀCIA CARRERAS VERDAGUER 
(JC-AM)
3. ABEL CASTELL BONET (JC-AM)
PARTIT POPULAR (PP)
1. LORENA ALJAMA LUPIÁÑEZ
2. LUMINITA TAPU ROSCA
3. ANYELINA P LÓPEZ HERNANDEZ

EL BRUC
BRUC VIU - ESQUERRA REPUBLICANA DE CA-
TALUNYA - ACORD MUNICIPAL (BV-ERC-AM)
1. ENRIC CANELA VALLÈS (BV-ERC-AM)
2. IMMA RIBES I GONZÀLEZ (BV-ERC-AM)
3. LAURA MAÑAS RIAL (BV-ERC-AM)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. CARLES CASTRO I TABOADA
2. ANTOLI DOMINGUEZ I DURAN
3. ALEJANDRO RODRÍGUEZ I RAMOS
PARTIT POPULAR (PP)
1. SUSANA AGRAMUNT SEUBA

Candidatures per pobles
(amb els 3 primes components de cada llista)
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2. ENRIQUE VILA PUNTAS
3. ANTONIO JURADO ROMÁN
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-PMC)
1. MARCO ARTIGAS ADELL (PSC)
2. CRISTÓBAL CARRASCO MILLÁN (PSC)
3. HIPÓLITO MUÑOZ GARCÍA (PSC)
EL BRUC ETS TU (EBET)
1. VICENTE JAVIER MOLINER BAYO
2. ENRIQUE ACHAERANDIO MAGAÑA
3. FRANCESC XAVIER CANELA VALLÉS

ELS HOSTALETS DE PIEROLA
PARTIT POPULAR (PP)
1. FRANCISCO BARRIOS MERINO
2. JUAN DÍAZ ARCEDIANO
3. ANA Mª BURILLO BARRIOS
MOVIMENT CIUTADÀ HOSTALETENC (MCH)
1. JAIME TRIAS CAMBRA
2. JAVIER MAGDALENO MARTÍNEZ
3. MOISES MESAS RUBIO
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. JORDI CALPE i CARBONELL (ERC-AM)
2. BASTANIST CUCURELLA JORBA (ERC-AM)
3. GEMMA FABRÈS i CASALS (ERC-AM)
INICIATIVA D’HOSTALETS - ENTESA (IHO-E)
1. GEMMA CHALÉ i SAL·LARI (IHO-E)
2. ESPARTACO OBRADORS COMES (IHO-E)
3. DIEGO MARCOS ORTEGA (IHO-E)
GRUPO DE INDEPENDIENTES DE LA ANOIA Y 
URBANIZACIONES (GIAU)
1. SERGIO MARTINEZ FERNANDEZ
2. ALBERTO JAVIER DIAZ VILCHES
3. GREGORIO LOPEZ PINEDA
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. NATIVIDAD ESCALA SALVO
2. DANIEL PÉREZ SEGURA
3. MERITXELL MARTÍNEZ SOLÉ
SOCIALISTES INDEPENDENTS - CANDIDATU-
RA DE PROGRÉS (SI-CP)
1. DANIEL VENDRELL DOMÍNGUEZ (Inde-
pendent)
2. MARTA CASAS COMAS (Independent)
3. CARME ZARAGOZA OTON (Independent)

ELS PRATS DE REI
GRUP ALTERNATIVA PER PRATS - ACORD MU-
NICIPAL (GAP-AM)
1. MARIA CRISTINA MAS i SOTERAS (GAP-
AM)
2. MARC SENDIU i BERTRÁN (GAP-AM)
3. ANTONI ALMENARA SANCHEZ (GAP-AM)
PARTIT POPULAR (PP)
1. ENCARNACIÓN MARTINEZ QUILES
2. JOAQUIN ROMEU FERRAGUT
3. Mª ANTONIA MARTINEZ FERNÁNDEZ

IGUALADA
PARTIT POPULAR (PP)
1. JOAN AGRAMUNT SEUBA
2. MARTÍN LLENAS BERNARDO
3. NATIVIDAD PARRA MARTINEZ
PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
1. ROBERT HERNANDO ORTIZ
2. JORDI RODRÍGUEZ ALMUNIA
3. MÒNICA GRANADOS SAMÓN
SOCIALISTES D’IGUALADA - PARTIT DELS SO-
CIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (SI-PSC-CP)
1. JORDI RIBA COLOM (PSC)
2. XAVIER FIGUERES CASANOVAS (PSC)
3. IRENE GIL TORROGLOSA (Independent)
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - POBLE 
ACTIU (CUP-PA)
1. ALBERT MATEU i MARTÍNEZ (CUP-PA)
2. EVA PEDRAZA i AGUILERA (CUP-PA)
3. CARLES COSTA i CASTELLS (CUP-PA)
DECIDIM IGUALADA - ENTESA (DI-E)
1. RUBÉN DARIO CASTAÑE CARMONA (DI-E)
2. MONTSERRAT ROCA TORT (DI-E)
3. RAFAEL JOSÉ MOYA BUADES (DI-E)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. JOSEP MARIA PALAU i ARNAU (ERC-AM)
2. CAROLINA TELECHEA i LOZANO (ERC-AM)
3. ENRIC CONILL i TORT (ERC-AM)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. MARC CASTELLS i BERZOSA
2. JOSEP MISERACHS i NADAL
3. MARIA ÀNGELS CHACON i FEIXAS (Inde-
pendent)
SI - RECUPEREM IGUALADA! (SI - Recuperem 
Igualada!)
1. ANTONI FRANCESC ROSICH i CALBET (SI - 
RECUPEREM IGUALADA!)
2. FREDERIC MARIMON i MUÑOZ (SI - RECU-
PEREM IGUALADA!)
3. XAVIER MARTÍNEZ i TOMEO (SI - RECUPE-
REM IGUALADA!)

JORBA
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. DAVID SÀNCHEZ i GARCÍA (ERC-AM)
2. SÍLVIA ESCURA SABATÉ (Independent)
3. ROBERT SALLÉS CAMINAL (Independent)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. MIQUEL GUERRERO ANGUIANO
2. NURIA GUILLÉN LÓPEZ
3. JOAN GABARRÓ ROSELL

LA LLACUNA
JUNTS PER LA LLACUNA - ACORD MUNICIPAL 
(JLL-AM)
1. ALBERT VALIENTE i ALENTORN (JLL-AM)
2. SEBASTIÀ JÓDAR QUESADA (JLL-AM)
3. CRISTINA POCH GALISTEO (JLL-AM)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. JOSEP PARERA TORT

2. JORDI MASIP ANDREU
3. JOSEP MARTI MORGADES

LA POBLA DE CLARAMUNT
PARTICIPA #VOLEMUNAPOBLAMILLOR (P!)
1. ANTONI MABRAS MARIMON
2. MARIA PAZ CASTAÑO VEGA
3. BERTA PONS MOLINA
JUNTS PER LA POBLA - CANDIDATURA DE 
PROGRÉS (JLP-CP)
1. FREDERIC MARÍ CASANOVAS 
2. MIQUEL COMINO GARCÍA 
3. MANEL CÒDOL PALOS 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. ALBERT DURAN i SERRA (ERC-AM)
2. JOAN BAPTISTA VISCARRO i GRAU (ERC-
AM)
3. ASSUMPTA TARDÀ SERRA (ERC-AM)
PARTIT POPULAR (PP)
1. JOSÉ SOTO BOLÍVAR
2. EMILIO MANUEL DE LA CHICA HAYAS
3. FELISA CASO DOMÍNGUEZ
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. SANTIAGO BROCH MIQUEL
2. JOSEP ALOY COROMINAS
3. ESTHER TOURIÑÁN MORIST

LA TORRE DE CLARAMUNT
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. JAUME RIBA BAYO
2. LOURDES CORDON SABIO
3. JAIME RIBA RAMOS
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. DAVID MANZANERA FACERIAS (PSC-CP)
2. MANUEL COCA RODRÍGUEZ (PSC-CP)
3. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MIRANDA (PSC-
CP)
ACCIÓ I RENOVACIÓ (ACIRE)
1. MISRAIM DE LA ROSA GONZÁLEZ
2. SANDRA SERRANO GARCIA
3. FRANCISCO JAVIER COSANO CANO
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ES-
QUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA 
(ICVEUiA-E)
1. NÚRIA PAREJO MATÍAS (ICV-EUiA-E)
2. JOSÉ JESÚS BORDERA LÓPEZ (ICV-EUiA-E)
3. YOLANDA GÓMEZ RIVERO (ICV-EUiA-E)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. MARTA GERICÓ i MARTÍNEZ (ERC-AM)
2. JUAN JOSÉ CASTAÑO i GARCIA (ERC-AM)
3. JORDI TOBELLA i TORRAS (ERC-AM)
PINEDES TORRE ESPOIA - VEÏNS AMB VEU 
(PTE-VV)
1. MARCOS MELO COMPANY
2. RICARDO MORENO ROIG
3. MANUEL ANSELMO GARCÍA SEVILLANO
PARTIT POPULAR (PP)
1. MIGUEL NIEVA OZCOZ
2. RUBÉN FERNÁNDEZ SOLA
3. JUAN RODRÍGUEZ MÉNDEZ

MASQUEFA
MASQUEFA REGENERACIÓ - ESQUERRA RE-
PUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNI-
CIPAL (MR-ERC-AM)
1. XAVIER PÉREZ I FORNÉS (MR-ERC-AM)
2. ORIOL SATORRE BERN (MR-ERC-AM)
3. JORDI FERRON I CANELA (MR-ERC-AM)
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - POBLE 
ACTIU (CUP-PA)
1. SILVIA ROTGER GOMILA (CUP-PA)
2. MARC GIL NEGRETE (CUP-PA)
3. ANNA MAS ESTRUCH (CUP-PA)
INDEPENDENTS D’ESQUERRES MASQUEFA 
(I.E.M.)
1. Mª ROSA HERNANDEZ VALLS (Indepen-
dent)
2. CARLES PALET LAO (Independent)
3. ANTONIA DE LA TORRE RAMOS (Inde-
pendent)
PARTIT POPULAR (PP)
1. MANUEL NAVAS HERNÁNDEZ
2. MIREIA ESCRIBANO HERRERO
3. LORENZO GARCÍA SAURA
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. DANIEL GUTIÉRREZ ESPARTERO (PSC-CP)
2. IBAN FRAILE CLIMENT (PSC-CP)
3. ISIS ABAD RUIZ (PSC-CP)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. XAVIER BOQUETE SAIZ
2. ELENA FERNÁNDEZ FERNÁNEZ (Indepen-
dent)
3. DANIEL ORELLANA RUSIÑOL (Indepen-
dent)

MONTMANEU
PARTIT POPULAR (PP)
1. JORGE ESPLUGUES FERRER
JUNTS PER MONTMANEU - ACORD MUNICI-
PAL (JM-AM)
1. JOSEP MARIA ALBAREDA I BACARDIT (JM-
AM)
2. MARÍA MORERA CASTELLVÍ (JM-AM)
3. SERGI CRUZ PONS (JM-AM)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. ÀNGEL FARRÉ CARULLA
2. MIGUEL CASANOVAS JOVÉ
3. JOSEP MARQUILLAS COMPTE

ÒDENA
PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
1. SANDRA ENCINAS TRIVIÑO
2. JOSEP OLIVÉ BORDAS
3. DAVID GUTIÉRREZ PÉREZ
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. FRANCISCO GUISADO SANTANO (PSC-CP)

2. SANDRA FERNANDEZ CUADRA (PSC-CP)
3. VALENTIN ROBLES RODRIGUEZ (PSC-CP)
PARTIT POPULAR (PP)
1. SERGIO DACOSTA MARÍN
2. Mª CARMEN VIDAL CAMPAYO
3. JORDI MAURI SOTERAS (Independent)
JUNTS PER ODENA - ESQUERRA REPUBLI-
CANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM)
1. CARLES CASANOVA i MIRANDA (JPO-ERC-
AM)
2. MARIA SAYAVERA i SEUBA (JPO-ERC-AM)
3. XAVIER GARCIA MARIMON (JPO-ERC-AM)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. PEP SOLÉ VILANOVA
2. RAMONA VILA MENSA
3. TOMÀS FUENTES GARCIA

ORPÍ
INDEPENDENTS PER ORPÍ - ACORD MUNICI-
PAL (IO-AM)
1. IMMA PALET i RUBIÓ (IO-AM)
2. SANDRA TORT i JOVÉ (IO-AM)
3. DANIEL BORRÀS VALLS (IO-AM)
PARTIT POPULAR (PP)
1. ANTONIA GONZALEZ LLAMAS

PIERA
ARA ÉS DEMÀ - ENTESA (AED-E)
1. ALBERT LLATGE GROS (ARA ÉS DEMÀ - EN-
TESA - ICV.EUiA.E)
2. SANDRA BERNAD MARTÍNEZ (ARA ÉS DE-
MÀ - ENTESA - ICV.EUiA.E)
3. MIGUEL JOVE FIGUERAS (ARA ÉS DEMÀ - 
ENTESA - ICV.EUiA.E)
PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
1. DOLORS TOMBA PRATS
2. TAMARA MORALES LÓPEZ
3. RICARDO RAMOS SILVA
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. JAVIER PERELLÓN BRAVO (PSC-CP)
2. SILVIA FAJA DOMINGO (PSC-CP)
3. MARIA DEL CARMEN GONZÁLEZ ANJAU-
MA (Independent)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. JORDI MADRID i ROCA (ERC-AM)
2. RAQUEL POCH MARTÍN (ERC-AM)
3. JORDI ROMEU i TORRES (ERC-AM)
GUANYEM PIERA (GANEMOS)
1. IVÁN BUENDÍA ROMEA
2. MARGARITA INMACULADA RIBADEMAR 
ESTELA
3. ERNESTO WALTER GRETTER MENDY
GRUPO DE INDEPENDIENTES DE LA ANOIA Y 
URBANIZACIONES (GIAU)
1. MANUEL GONZALEZ PAVON
2. MANUEL MARIN PARDO
3. MIREIA ALVAREZ LOPEZ
PARTIT POPULAR (PP)
1. FRANCISCO IBÁÑEZ LÓPEZ
2. ANTONIO SORROCHE DELGADO
3. ANA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. JOSEP LLOPART GARDELA
2. JOSEP M. ROSSELL BRUNA
3. VANESA FERNÁNDEZ ARROYO CUBEL
UNIÓ ALTERNATIVA MUNICIPAL (UAM)
1. ANTONIO ROSELL COLS
2. JAVIER FANNE DIEZ
3. Mª ANGELS ISART SOTERAS

PUJALT
PARTIT POPULAR (PP)
1. EVA RIBÓ MOLINO
JUNTS PER PUJALT - ACORD MUNICIPAL (JP-
AM)
1. PERE MASANA NADAL (JP-AM)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. ANTONI DE SOLÀ i PERETA
2. JOSEP COLETAS MARQUILLAS
3. JOSEP BACARDIT VILA

RUBIÓ
PARTIT POPULAR (PP)
1. ANONIO JUAN CALDERÓN LÓPEZ
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. FRANCESC MIQUEL ARCHELA GIL
2. MAITE ESQUIUS FERNÁNDEZ
3. XAVIER PUIGGRÒS ESTRUCH
INDEPENDENTS PER RUBIÓ - ACORD MUNI-
CIPAL (IR-AM)
1. GERMAN ROSO RODRIGUEZ (IR-AM)
PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
1. JOSEP MARIA LORA PASTOR
2. CARLOS MARTIN GASCON
3. JUAN RUBIÓ RUIZ
CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)
1. FRANCISCA SOLÀ SERRANO (Independent)

SANT MARTÍ DE TOUS
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. DAVID ALQUÉZAR CLARAMUNT (ERC-AM)
2. PAU MIR MOLINA (ERC-AM)
3. MARIA DOLORS RODRÍGUEZ (ERC-AM)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. JOSEP ANTON JIMÉNEZ CHINARO
2. LAIA CLARAMUNT RIBA
3. ENRIC PRAT MARTÍN
CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)
1. JORDI GAMERO PARRA (CP)
2. PABLO LARA NAVARRA (CP)
3. JORDI ELIAS REGORDOSA (CP)

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
SANT MARTÍ AVANÇA - ACORD MUNICIPAL 
(SMA-AM)
1. JESÚS TORRENS i GARRIGA (SMA-AM)

2. ROSA NARBONA AGUSTIN (SMA-AM)
3. ANNA MARIA SALA RIUS (Independent)
PARTIT POPULAR (PP)
1. OSCAR LUPIÁÑEZ GARCÍA
2. ÁNGEL GARCÍA ORDÓNEZ
3. JOSÉ ANTONIO CALLEJA MUÑOZ

SANT PERE SALLAVINERA
INDEPENDENTS PER SANT PERE SALLAVINE-
RA - ACORD MUNICIPAL (ISPS - AM)
1. TERÈNCIA TORRA MONTRAVETA 
PARTIT POPULAR (PP)
1. CRISTINA GRIEGUEZ ALVAREZ
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. MONTSERRAT NOGUERA CANTACORPS
2. RAMON BACARDIT SANTAULARIA
3. JORDI BOIL CASANOVAS

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
1. JAVIER GARCÍA COLLADO
2. VIRGINIA ORDÓÑEZ SOCIAS
3. FRANCISCO ESPINAR DONCEL
VEÏNS AMB VEU (V.V.)
1. JESÚS MIGUEL JUÁREZ TAMAYO
2. JÉSICA ARROYO LÓPEZ
3. JORDI MONTIEL VENDRELL
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ES-
QUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA 
(ICVEUiA-E)
1. MARIA CORAL VÁZQUEZ HONTORIA (ICV-
EUiA-E)
2. MARCEL MATEU PIJOAN (ICV-EUiA-E)
3. DAVID GILBERTE MÉNDEZ (ICV-EUiA-E)
JUNTS PER MONTBUI - ESQUERRA REPUBLI-
CANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL 
(JPM-ERC-AM)
1. JORDI BÒRIA TAIXÉ (JPM-ERC-AM)
2. DANIEL GONZÁLEZ CALDITO (JPM-ERC-
AM)
3. MONTSERRAT MONTRABETA MENSA (JPM-
ERC-AM)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. JOSEP Mª GARCÍA GÓMEZ
2. Mª CARMEN GARCÍA LÓPEZ
3. MIRIAM GARCÍA ANAYA
GRUPO DE INDEPENDIENTES DE LA ANOIA Y 
URBANIZACIONES (GIAU)
1. RAUL MELIZ CRESPO
2. SHEILA AVILES GIL
3. SANDRA FERRERO MORALES
PARTIT POPULAR (PP)
1. ADRIÁN CANO SEVILLA
2. FCO. DAVID JIMENEZ VALLE
3. JOSÉ BRUNET RABELL
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-PC)
1. TEODORO ROMERO HERNANDEZ (PSC)
2. ELISABET TAMARGO BRAVO (PSC)
3. JOSEP LLUÍS GONZÁLEZ ALASTUAY (PSC)

SANTA MARIA DE MIRALLES
MIRALLES DECIDEIX - ACORD MUNICIPAL 
(MD-AM)
1. MÒNICA OLIVA ARGELICH (MIRALLES DE-
CIDEIX - ACORD MUNICIPAL)
PARTIT POPULAR (PP)
1. ROSIO CARMEN PAIRAZAMAN PINEDO
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. PERE ARGELICH PUJADÓ
2. JOSEP AMBRÓS ALBET
3. JOAN CARLES SANTANO JIMÉNEZ

VALLBONA D’ANOIA
JUNTS FEM VALLBONA - ESQUERRA REPUBLI-
CANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL 
(JFV-ERC-AM)
1. ÒSCAR LABRAÑA i LÓPEZ (JFV-ERC-AM)
2. JOAN GARCIA i SEMITIEL (JFV-ERC-AM)
3. ESTEVE MARTÍ SOTERAS (JFV-ERC-AM)
PARTIT POPULAR (PP)
1. JOSÉ FEIJOÓ ARMESTO
2. JOSÉ CARCASONA BUJARDÓN
3. SERGIO CABALLERO ENCABO
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)

1. RAÜL PARRAMON JUNYENT
2. JOSÉ ANTONIO PEÑA PÉREZ
3. PERE MASAGUÉ ESTEVE
UNIDOS POR VALLBONA- VEÏNS AMB VEU 
(UPV - VV)
1. FRANCISCO CORRAL LÓPEZ
2. CONRADO MASAGUÉ ALMIRALL
3. JAVIER MONTES CALDERÓN
PARTIT SOCIALISTES DE CATALUNYA - CAN-
DIDATURA DE PROGRÉS (PSC-PMC)
1. EUDALD PLANELLA CUTRINA (Indepen-
dent)
2. Mª ISABEL FERRER BOSCH (Independent)
3. QUIQUE RENTERO MARTIN (Independent)

VECIANA
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
1. JORDI GUMÀ SERAROLS (ERC-AM)
2. JORDI AYMERICH PUIG (ERC-AM)
PARTIT POPULAR (PP)
1. ANTONIA POZO RODRÍGUEZ
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. JORDI SERVITJE TURULL
2. MIREIA DURAN FARRÉS
3. RAMON CARULLA ROSINÉS
CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)
1. JOSE MARÍA PLANELL BONHEVÍ (CP)

VILANOVA DEL CAMÍ
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
1. NOEMÍ TRUCHARTE CERVERA
2. KILIAN TOMÀS MORANT
3. EVA MARÍA VADILLO MARGARIT
V VILANOVA365 (V Vilanova365)
1. VANESSA GONZÁLEZ MÁRQUEZ
2. ANTONIO MATURANA REGORDOSA
3. MARIA ROSARIO GRADOS CARRASCOSA
PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
1. SERGI BALCELLS MARTÍNEZ
2. MIGUEL MARCÉ PRATS
3. MERCÈ PALOU CARLES
INDEPENDIENTES POR VILANOVA - VEÏNS 
AMB VEU (IPV-VV)
1. JUAN MANUEL CIVIDANES ALONSO
2. MANUEL OCAÑA DOMÍNGUEZ
3. ESTER CONCHILLO ALCAIDE
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
- SOM VILANOVA - ACORD MUNICIPAL 
(ERCSV- AM)
1. MERITXELL HUMBERT FIGUERAS (ERC-SV 
AM)
2. SERGIO PÉREZ FERNÁNDEZ (ERC- SV AM)
3. MARCEL·LÍ NIETO LÀZARO (ERC- SV AM)
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ES-
QUERRA UNIDA I ALTERNATIVA -ENTESA (IC-
VEUiA- E)
1. ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA (ICV-
EUiA-E)
2. ENCARNACIÓN BAUTISTA MARTÍNEZ (ICV-
EUiA-E)
3. GREGORIO CARDENAS GUILLEN (ICV-
EUiA-E)
DERECHO, CIUDADANIA Y DEMOCRACIA 
(DECIDE)
1. CARLOS NAVARRO MERINO
2. INMACULADA GONZÁLEZ NARBONA
3. JORGE COPOVI DUARTE
PARTIT POPULAR (PP)
1. Mª LUZ MARTÍNEZ TORRES
2. EMILIO AGUILERA OBREGON
3. AITOR COLET CONTRERAS
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. JORDI BARÓN ESCRICHE
2. ASSENCI SÁNCHEZ TOMAS
3. SILVIA GONZALEZ MONCUSÍ
GUANYEM VILANOVA DEL CAMI (GANEMOS)
1. JORGINA VILLORIA HARO
2. FRANCISCO OSORIO GARRIDO
3. PURIFICACIÓN MORENO VERA
VILANOVA ALTERNATIVA VA! (VA!)
1. FRANCISO PALACIOS GARCÍA
2. CAMILO GRADOS GALAN
3. SILVIA CACERES ALONSO
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Nova edició dels Premis Ciutat d’Igualada 
Els premis reuneixen un total de vuit convocatòries, entre premis 
artístics, de recerca i de compromís social 
IGUALADA

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

amb el suport de diverses entitats, 
ha convocat un any més els Pre-
mis Ciutat d’Igualada de Creació 
Artística. Uns guardons que són un 
reconeixement a aquells treballs i 
iniciatives que ofereixen un retorn 
a la ciutat, tant pel que fa a les 
obres com al foment i promoció 
dels artistes de l’entorn més pro-
per. Els premis reuneixen un total 
de vuit convocatòries, entre premis 
artístics, de recerca i de compromís 
social. 

El premi d’art digital Jaume 
Graells, organitzat i patrocinat per 
CEINA, premia la creació digital en 
imatges dinàmiques i estàtiques

El premi de composició musi-
cal Paquita Madriguera, organitzat 
conjuntament amb l’Escola Munici-
pal de Música d’Igualada (EMMI), 
vol reconèixer la tasca de creació 
musical en composicions entre 5 i 
10 minuts per a conjunt instrumen-
tal lliure, sense solista. Les obres 
s’han d’acompanyar d’una propos-
ta didàctica que pugui usar-se com 
a material docent. 

El premi Mossèn Còdol, dedi-
cat a reconèixer el compromís soci-
al i cívic, vol donar suport a la tas-
ca d’entitats i organitzacions que 
presentin un projecte de treball 
que estigui en execució, l’aplicació 
del qual promogui el desenvolu-

pament social i afavoreixi la in-
tegració de les persones o millori 
la qualitat de vida de col·lectius 
desafavorits. 

Una de les novetats d’enguany 
es pot trobar en el premi de dis-
seny Gaspar Camps, coorganitzat 
amb l’entitat Disseny=Igualada i 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps. El premi vol especialitzar 
les properes edicions i, per això, 
cada convocatòria comprendrà 
un cicle de tres anys, en cadascun 
dels quals es premiarà una branca 
específica del disseny. En l’edició 
2015 podran optar al premi totes 
aquelles obres de disseny en moda, 
joieria i complements acabades i 
fetes públiques del 27 de setem-
bre de 2014 al 30 de setembre de 
2015. La modalitat de disseny grà-
fic, en els seus tres grans àmbits, 
editorial (cartellisme, llibres, fulle-
tons, catàlegs i llibres), packaging 
(embalatge i disseny de producte 
gràfic) i treballs d’identitat corpo-
rativa, es premiarà en l’edició 2016 
i el disseny industrial i l’interioris-
me es premiaran el 2017. 

Una altra de les variacions de 
la convocatòria dels premis Ciutat 
d’Igualada és la temàtica del premi 
de fotografia Procopi Llucià. Per a 
aquesta edició s’ha escollit el tema 
‘Igualada de nit’ i caldrà presentar 
una col·lecció de 4 fotografies, en 
blanc i negre o en color, tenint en 
compte que en el cas de resultar 
guanyador caldrà presentar, com a 
mínim, fins a 30 imatges més per a 
l’edició del llibre. 

El premi de poesia Joan Llacu-
na, organitzat amb el suport del 
CECI i l’Ateneu Igualadí, reconei-
xerà aquells poemaris escrits en 
català i amb una extensió de ver-
sos habitual en un llibre de poesia 
(entre 400 i 500). 

El termini general de presen-
tació acaba el dia 30 de setembre 
de 2015, a excepció del premi d’in-
vestigació Jaume Caresmar, que 
s’avança al dia 4 de setembre, i 
el premi de recerca Dr. Joan Mer-
cader, de caràcter biennal, que 
acabarà el 9 de setembre de 2016. 
Aquest premi d’investigació Jaume 
Caresmar es convoca des de l’any 
2013. Els treballs han d’estar em-

marcats en l’àmbit de les ciències 
humanes, socials o la geografia, 
referents a Igualada o a la comarca 
de l’Anoia, d’una extensió màxi-
ma de 50 fulls DIN A4. El premi de 
recerca Dr. Joan Mercader també 
és de caràcter biennal, i convoca 
de nou amb el tema de ciències 
socials i humanes, prioritàriament 
en l’àmbit de la història i la geo-
grafia de la ciutat d’Igualada i el 
seu entorn. 

Els treballs poden lliurar-se a 
l’Institut Municipal de Cultura, a la 
plaça de Sant Miquel, 12, segon pis 
d’Igualada, per correu certificat o 
personalment, de dilluns a diven-
dres de 8 a 1 h. 

Les bases completes dels pre-
mis es poden consultar al web 
www.igualada.cat, o demanar-les 
al correu imc@aj-igualada.net o al 
telèfon 938 031 950 (extensió 505).

Nova edició dels ajuts Igual’Art 
Dins de la mateixa convocatò-

ria es presenta també l’ajut a pro-
jectes d’arts visuals Igual’Art, amb 
l’objectiu de promoure i estimular 
la creació artística en l’àmbit lo-
cal, esdevenint un complement als 
Premis Ciutat d’Igualada. S’atorga-
rà al millor projecte d’arts visuals 
inèdit en qualsevol de les seves dis-
ciplines: pintura, escultura, dibuix 
o gravat, com també en fotogra-
fia, videoart o la combinació de 
qualsevol d’elles. No s’acceptaran 
projectes que ja estiguin execu-
tats completament, però tampoc 
idees sense cap element realitzat 
prèviament ni projecte ben defi-
nit. El candidat haurà de poder 
demostrar que la seva idea és exe-
cutable, ja sigui com a responsable 
d’un projecte de comissariat, o tí-
tol individual o bé agrupat en un 
col·lectiu. 

Els candidats hauran d’estar 
empadronats a Igualada, amb una 
antiguitat mínima de dos anys. 
Si formen part d’un col·lectiu, al-
menys el 50% dels membres hau-
ran de complir el requisit. Només 
es podrà presentar una única sol·li-
citud i caldrà fer constar per escrit 
que es tracta d’un projecte original 
i inèdit que no hagi estat produït 
amb anterioritat. 

MODA
SPORT
Florenci Valls, 89 

IGUALADA 

TEL. 93 804 00 08

POSA'T GUAPA 
des de 59,95€

TALLES GRANS

L’INCASÒL restaura el castell 
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, 
ha iniciat la segona fase de les 

obres de restauració del castell 
de Sant Esteve a Castellfollit de 
Riubregós.

El projecte, promogut pels de-
partaments de Cultura i de Terri-
tori i Sostenibilitat, l’Ajuntament 
de Castellfollit de Riubregós i l’IN-
CASÒL en aplicació del protocol 
de l’1% cultural, té un pressupost 
de 87.272,72 euros, que serà finan-
çat a parts iguals per l’ajuntament, 
mitjançant fons propis i del pro-
grama PUOSC 2010, i l’INCASÒL. 
L’actuació ha estat adjudicada a 
l’empresa Construccions Monjo 
SCL, que executarà les obres en un 
termini de 6 mesos.

La intervenció consistirà en la 
consolidació de part dels murs del 

castell que forma la muralla sud, 
l’execució dels treballs arqueolò-
gics en l’àrea d’intervenció i l’ade-
quació puntual del camí del Raval 
i del camí d’accés al castell. Prèvi-
ament, la Diputació de Barcelona 
haurà d’executar una petita obra 
d’urgència per consolidar una part 
de la torre del castell.

El Castell de Follit o de Sant Es-
teve està documentat des del segle 
XI, quan pertanyia als comtes de 
Cervera. Es troba en el punt on es 
creuaven dos antics camins, el camí 
ral i el de la sal, frontera entre els 
bàndols cristià i musulmà, pel que 
tingué una importància històrica 
i decisiva en diverses escomeses. 
Està catalogat com a BCIN (Bé Cul-
tural d’Interès Nacional). 

El cava Bohigas apareix al 
nou videoclip de Taylor Swift

En unes imatges del nou vide-
oclip de la famosa cantant 

nord-americana Taylor Swift, 
“Blank Space”, apareix una ampo-
lla de cava Bohigas. En un moment 
del vídeo, al costat de la cantant 
i la seva parella, es veu un Bohi-
gas Cava Brut obert, dins d’una 
glaçonera, i a les imatges prèvies 
pot veure’s com prenen cava per 
menjar. 

Casualment, un treballador del 
celler --que és un gran seguidor 
de Swift-- va adonar-se’n mentre 

visionava el clip. Tot i que les imat-
ges no mostren l’ampolla de Bo-
higas amb nitidesa, s’aprecien dos 
elements distintius i identificadors 
d’aquest cava: la càpsula de l’am-
polla, que és daurada i amb l’escut 
de Bohigas, i la xapa, també amb 
l’escut i de color blanc. 

Podeu consultar el videoclip 
“Blank Space” al link: https://www.
youtube.com/watch?v=e-ORhEE-
9VVg 

La comunitat educativa del 
Dolors Martí no dóna suport 
a PxC
Amb aquest escrit manifestem 

el total desacord respecte la 
publicació que va sortir a L’Enllaç 
de la setmana passada (pàg. 10), 
on plataforma per Catalunya deia 
que tenia el suport de la comu-
nitat educativa del Dolors Martí. 
Això és totalment fals i en conse-
qüència ens agradaria es publiqués 
la nostra rèplica que és la següent:

Des de la Junta de l’Ampa Do-
lors Martí volem desvincular-nos 
totalment de les maniobres políti-
ques que alguns partits estan fent 
servir per a exigir el pas elevat al 
seu pas per l’Avinguda Catalunya 
i que dóna accés per als vianants a 
la nostra escola.

L’Ampa de l’escola Dolors Mar-
tí creu en els principis de l’edu-
cació i adequació a la normativa, 
i aquests, passen per davant de 
missatges personals a l’alcalde, en 
un ple o al seu mur de Facebook, 
o d’escrits als mitjans purament 

electoralistes i que no tenen el su-
port de la comunitat educativa en 
general.

Així doncs, comuniquem que 
tant l’Escola Dolors Martí com 
l’AMPA han iniciat des de fa temps 
correctament la demanda del pas 
elevat, presentant també una re-
collida de signatures de pares i ma-
res usuaris de l’escola. Aquesta ja 
s’ha entregat a l’ajuntament i s’ha 
parlat directament amb l’alcalde 
d’Igualada, el sr. Marc Castells.

Quan el pas elevat sigui una 
realitat haurà estat gràcies als 
acords entre Escola, AMPA  Dolors 
Martí i l’Ajuntament d’Igualada, 
juntament amb la pressió de la re-
collida de signatures, deixant fora 
d’efecte les peticions polítiques de 
qualsevol partit, la comunitat edu-
cativa està per sobre d’aquestes 
declaracions partidistes.

Ampa Dolors Martí

Vila de Capellades-
Candidatura d’Unitat Popular
El passat 23 d’abril, diada de Sant 

Jordi, des de Vila de Capella-
des-CUP es va organitzar la ja tra-
dicional paradeta anual de llibres 
i roses. A partir de les 5 de la tarda 
la plaça Catalunya de Capellades 
esdevé un punt de trobada per a 
tots i totes les veïnes que, amunt i 
avall i amb una plaça  plena d’acti-
vitats, passegen en un dia marcat 
per la cultura i el compromís.

En aquest diada, i seguint la 
dinàmica dels últims anys, des de 
Vila de Capellades-CUP ens hem 
esforçat en repartir un breu guia 
sobre la socialització dels contes, 
acompanyada d’una octaveta in-

formativa i un punt de llibre. En 
total i destacant la gran afluència 
de públic que hi ha hagut per la 
parada, se’n van repartir més de 
dues-centes còpies. 

Vila de Capellades - 
Candidatura d’Unitat Popular

Nou pas elevat al carrer 
Santa Dorotea
CAPELLADES

Ja s’han acabat els treballs de cons-
trucció d’un nou pas elevat al 

final del carrer Santa Dorotea, gai-
rebé tocant amb el passeig Imma-
culada Concepció. Durant quinze 
dies estarà tallat el pas de vehicles, 
per tal de donar temps a que l’obra 
s’assenti i es consolidi. 

Aquesta intervenció s’ha dut a 

terme a instàncies dels veïns i amb 
l’objectiu de reduir la velocitat de 
circulació en aquest tram, que en 
moltes ocasions augmentava la pe-
rillositat d’un espai molt transitat 
i amb massa cops entre vehicles. 
Aquesta actuació va relacionada 
amb l’anterior pas elevat construït 
a la mateixa cruïlla, però uns me-
tres abans d’entrar-hi.
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Marc Castells aposta per una 
ciutat forta, decidida i referent 
en el seu llibre Marca Igualada, 
la ciutat que estem fent
IGUALADA

L’Adoberia del Rec va acollir, el 
dimecres 22 d’abril, la presenta-

ció del llibre Marca Igualada, la ciu-
tat que estem fent. A l’acte, obert 
al públic, hi van assistir nombrosos 
representants de la societat iguala-
dina, membres de l’actual equip de 
govern i els nous integrants de la 
llista de Marc Castells per a les pro-
peres eleccions municipals, que van 
omplir la sala.

En aquesta obra, l’actual alcalde 
d’Igualada i candidat a la reelecció 
per Convergència i Unió reflexiona 
sobre els quatre anys al capdavant 
de l’Ajuntament, abordant temes 
com ara l’aposta inequívoca per la 
indústria local, la recuperació de 
l’autoestima col·lectiva, la consti-
tució d’un ecosistema atractiu per 
atreure inversions, l’impuls d’Igua-
lada com a ciutat universitària amb 
el nou Campus i els nous estudis, 
la responsabilitat de fer costat 
a aquells més vulnerables en una 
situació de greu crisi econòmica, 
l’extensió de la concepció d’Igua-
lada com una ciutat amable o, en-
tre d’altres, el rigor en la gestió del 
consistori posant ordre i retornant 
la credibilitat a una institució que es 
va heretar altament endeutada.

Alhora, Castells apunta també 
per on ha de passar la Igualada del 
futur. Tal com explica, la ciutat té 
capacitat i valors suficients per cons-

truir una marca ferma, consolidada 
i respectada tant al país com inter-
nacionalment, el que denomina la 
“Marca Igualada”. Per a Castells, 
aquesta marca ja transmet avui 
“una manera de fer molt nostra, 
una manera de fer que contagia 
convenciment, decisió, vitalitat, ta-
lent i qualitat, perquè això és Igua-
lada i així som els igualadins”. El 
compromís d’Igualada amb les ins-
titucions i el president del país en el 
moment decisiu que viu Catalunya 
és una altra de les claus que destaca 
a curt i mig termini.

A la finalització de la presenta-
ció, Castells va signar exemplars als 
assistents. L’endemà, dia de Sant 
Jordi, el llibre es podia recollir gra-
tuïtament a la parada de CiU a la 
plaça de Cal Font. Aquells que vul-
guin recollir el llibre encara poden 
fer-ho al local electoral de CiU, situ-
at a la Rambla Sant Isidre.

ERC, CDC, UDC i CUP Anoia se sumen 
unitàriament a la campanya “Els 
ajuntaments per la independència”

Els presidents comarcals de les 
formacions polítiques: Jordi 

Calpe d’ERC, Jordi Torras de CDC, 
Xavier Boquete d’UDC i Aleix 
Auber de la CUP, acompanyats 
d’una setantena d’alcaldables a la 
comarca, es van donar cita dilluns 
a la Tossa de Montbui, en un acte 
organitzat per l’Assemblea Naci-
onal Catalana, per sumar-se a la 
campanya “Els ajuntaments per la 
independència”.

L’objectiu de l’acte, a més de 
tret de sortida a la campanya, era 
simbolitzar el fort compromís de 
l’Anoia en el procés independen-
tista i aconseguir que el màxim 
nombre de candidatures s’impli-
quin d’una forma clara i rotunda 
en el procés.

En nom de l’ANC Anoia, Núria 
Vinyals i Josep M. Oller van agrair 

a tots els assistents el compromís 
amb la comarca i el país. “Per as-
segurar l’èxit del procés nacional 
cal, més que mai, el compromís 
dels ajuntaments amb la indepen-
dència. Perquè els governs muni-
cipals i les institucions locals que 
se’n deriven seran claus per fer 
costat al nou Parlament i al nou 
govern de la Generalitat sorgits de 
les eleccions del 27-S i que hauran 
de tirar endavant la constitució de 
la República Catalana”, va explicar 
Vinyals.

Així, en el decurs de l’acte, 
d’una banda es va demanar a tots 
els alcaldables la signatura del do-
cument en el qual, en cas de sortir 
elegits, es comprometen a: 

- Proposar en el primer ple 
ordinari l’adhesió o continuïtat a 
l’AMI.

- Promoure campanyes de su-
port al caràcter plebiscitari del 27-
S.

- Assumir que, en cas que les 
eleccions plebiscitàries del 27-S 
configurin una majoria indepen-
dentista al Parlament, l’ajunta-
ment, amb el seu alcalde o alcal-
dessa al capdavant, es posin a dis-
posició del govern del país.

- En cas que les accions de les 
institucions espanyoles ho reque-
rissin, l’alcalde o alcaldessa, com 
a representant legítim de tots els 
veïns, participi en l’Assemblea de 
càrrecs electes.

Per altra banda, l’Assemblea es 
va comprometre a donar a conèi-
xer les candidatures que en aques-
tes eleccions incloguin aquests 
punts en el seu programa electoral 
a través de fulls informatius que 
seran enviats a tots els domicilis de 
la comarca.

L’ANC Anoia continuarà bus-
cant aquest compromís escrit a to-
tes les candidatures de tots els po-
bles de l’Anoia que dilluns passat 
no es van sumar a la campanya.

Vinyals va cloure l’acte ma-
nifestant que “algú ens titllarà 
d’utòpics, d’idealistes o d’ingenus, 
o potser les tres coses juntes. La 
veritat és que tenim clar cap a on 
anem i què volem aconseguir. Ho 
tenim a prop i no ens rendirem. 
Així doncs, ens trobem en el camí 
cap al 27-S, on tot comença.”
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Els Tres Mosqueters van omplir de públic 
l’Ateneu
IGUALADA

Dissabte passat, 25 d’abril i dins 
dels actes del Dia Internacio-

nal de la Dansa, el Teatre Muni-
cipal l’Ateneu es va omplir de 
públic amb l’espectacle Els Tres 
Mosqueters, produït per l’entitat 
Contrapunt i organitzat des de 
l’Ajuntament d’Igualada i l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC), a càr-
rec de l’Escola de Dansa del Consell 
Comarcal de l’Anoia. Una produc-
ció que comptava amb la particu-
laritat d’oferir la música en directe 
a través de l’Orquestra Terres de 
Marca dirigida per Josep Miquel 
Mindán. Una adaptació del text 
d’Alexandre Dumas coreografia-
da per la professora Elena Bernal, 
amb una muntatge musical del 
mateix Mindán, amb obres diver-
ses del gran repertori romàntic 
principalment, que van transpor-
tar el públic a una dimensió molt 
més enllà del pur espectacle visual, 
prop de l’obra d’art total. I és que 
les obres en les quals es basava el 
muntatge, tot i extretes del seu 
context orgànic original, ja que es 
tractava de moviments, es recom-
posaven de nou en un nou context 

unitari no menys vàlid, excel·lent 
com a servidor de la trama argu-
mental i coreogràfica. Es va poder 
escoltar, en una nova dimensió, 
peces tan conegudes com el primer 
moviment de la Serenata per a 
Cordes de Dvorak, el 3r moviment 
de la Serenata per Cordes d’Elgar 
o el primer de la suite Holberg 
de Grieg, juntament amb altres 
obres menys populars de Britten, 
Warlock, Txaikovski o Strauss, que 
l’orquestra va brodar en un intens 
acompanyament a la coreografia 
durant prop dels seixanta minuts 
que durava l’acte.

Elena Bernal va poder desgra-
nar un elegant treball, ple de sub-

tileses, amb els nois i noies de l’Es-
cola de Dansa del Consell Comarcal 
que van delir un públic amb un 
estil i tècnica molt propers ja als 
estadis professionals, malgrat la 
seva joventut. Val a dir que el ves-
tuari, atraient i ple de color, va ser 
elaborat especialment per aquesta 
producció a càrrec de Roser Pons 
d’El Didal, mentre que el vestuari 
del cos de ball va ser cedit per l’IEA 
Oriol Martorell.

Us espectacle deliciós i ple de 
components extraordinaris que no 
ha deixat de rebre elogis. Des de 
les xarxes socials, la crítica i l’opinió 
pública general, es felicita als seus 
creadors i intèrprets.

Setmana de concerts de la Coral Mixta
IGUALADA

La setmana passada va ser intensa 
per a la Coral Mixta, amb dos 

concerts que deixen una bona 
empremta a la nostra trajectòria.

El primer d’ells va ser el dia 
de Sant Jordi a Igualada, al Tea-
tre Municipal l’Ateneu, comptant 
amb la presència del també iguala-
dí Cor d’Homes. A la primera part, 
la Mixta, sota la direcció d’Alfred 
Cañamero, va presentar els Val-
sos Amorosos o “Liebeslieder” op. 
52 de Johannes Brahms, en una 
posada en escena que va inclou-
re imatges i textos, i que ens va 
transportar a l’univers de la Viena 
de “fin de siècle”, el seu art i la 
seva música. A la segona part, el 
cor convidat ens va oferir, sota la 
batuta de Pere Lluís Biosca, una 
reeixida selecció de peces d’autors 
europeus i catalans del segle XX, 
excel·lentment interpretats. Final-
ment, tot dos cors es van unir en 

un cant comú, amb la cèlebre “In-
vocació a Sant Jordi”.

La següent cita va ser dissabte 
dia 25 d’abril al Palau de la Música 
Catalana de Barcelona. Així, i des-
prés de l’èxit del concert participa-
tiu que aquesta Setmana Santa va 
portat a Igualada l’obra “Rèquiem 
en re m kv. 626 de W.A. Mozart” el 
passat 31de març, va arribar el torn 
de pujar a tan important escenari, 
de la mà de Xavier Puig, l’Orques-

tra Simfònica del Vallès, els cors 
Ciutat de Tarragona, Coral Verge 
del Camí de Cambrils, Orfeó de 
Flix i Coral Mixta d’Igualada, inter-
pretant aquesta obra universal. El 
concert que va omplir el Palau, va 
comptar amb la presència de més 
de 200 músics i cantaires, i entre el 
quatres solistes, es comptà també 
amb la presència del tenor iguala-
dí Carles Prat. 

CM

Presentació de II XtremKuir 
de l’EM d’Art Gaspar Camps

IGUALADA

L’Escola Municipal d’Art  Gaspar 
Camps d’Igualada ha dut a ter-

me del 17 al 24 d’abril la segona 
edició de l’activitat pedagògica 
transversal XtremKuir, i el diven-
dres 24 d’abril es va fer la presen-
tació pública dels resultats a l’espai 
Somiatruites. 

El professorat de l’escola, en-
capçalat per Xavier Vives i Jordi 
Enrich, van proposar el repte de 
crear un objecte portable realit-
zat en pell capaç d’expressar física-
ment un contacte no verbal.

L’alumnat, durant tot el procés 
de creació i realització d’aquests 

prototips va demostrar que el tre-
ball en equip i la suma de disci-
plines són un motor essencial per 
innovar creativament i superar 
reptes de tots tipus, ja que el cuir, 
l’eix central d’aquesta experimen-
tació, es treballa des de totes les 
perspectives, tècnica, funcional, es-
tètica i gràfica. I, en el moment de 
la presentació, cada equip va mos-
trar el seu projecte, amb resultats 
autènticament emotius i poètics, 
sense oblidar tota la part gràfi-
ca, com marca, logotip, packaging, 
manual d’instruccions, memòria, 
vídeo de demostració del produc-
te, etc.

L’actriu Teresa Puig broda els 
personatges dels contes de 
Rodoreda
IGUALADA

L’Adoberia de Cal Granotes va 
acollir dissabte passat, 25 d’abril, 

el primer dels recitals del cicle 
DePellSensible. Sota el títol Amiga 
Mercè, aquest primer espectacle 
literari va estar dedicat a l’obra 
de Mercè Rodoreda. Va comptar 
amb la presentació de l’escripto-
ra Maria Enrich, que va seguir un 
text de la també escriptora Teresa 
Roig. Durant la seva intervenció, 
van confessar una gran admira-
ció per l’autora que van descriure 
com a “dona vital i melancòlica al 
mateix temps; patidora, inquieta, 
curiosa, valenta, poruga i apassio-
nada” afegint que “aquest és un 
homenatge a l’escriptora, i també 
a la modista, la pintora, l’esposa, la 
mare i l’amant” van afirmar.

La companyia la Maleta Por-
tàtil,formada per l’actriu Teresa 
Puig, l’actor Albert Corominas i Jo-
an Masats al piano, van ser els res-
ponsables d’escenificar els quatre 
contes escollits, Zerafina, La brusa 
vermella, Una carta i La pluja.

El de dissabte va ser un espec-
tacle entre el recital i la interpre-
tació, viu i emocionant, que va re-
descobrir quatre relats de l’autora 
molt representatius dels seu uni-
vers. L’actriu Teresa Puig amb una 
credibilitat més que sobrada, es va 
convertir en els diferents personat-
ges protagonistes dels contes de 
l’escriptora, acompanyada per Jo-
an Masats i amb les notes al piano 
d’Albert Corominas. Un espectacle 
que va convidar els assistents a re-
llegir l’obra de Mercè Rodoreda.

Calçotada de la Colla del 
Bisbalet
IGUALADA

Com ja és tradició la colla gegan-
tera del Bisbalet va celebrar, el 

passat diumenge la seva tradicio-
nal calçotada. Va ser un dia molt 
agradable, els calçots, la botifarra, 
la cansalada... i con ja és habitual 
el concurs de postres del qual la 
Cristina en va resultar guanyadora 
amb les seves galetes.

Tres premis reconeixen diferents treballs 
d’Oriol Solà i Prat
“És gratificant i encoratjador 

veure que la gent valora el que 
escrius...”. Així es pronunciava l’es-
criptor anoienc Oriol Solà i Prat 
després de recollir aquesta darrera 
setmana fins a tres premis en dife-
rents localitats catalanes (La Bis-
bal del Penedès, Mollet del Vallès 
i Santa Margarida de Montbui), en 
els respectius certàmens literaris 
que s’han dut a terme coincidint 
amb la Diada de Sant Jordi.

D’una banda, dissabte a la tar-
da es procedia al lliurament dels 
premis del VII Concurs Literari Sant 
Jordi de La Bisbal del Penedès, en 
el qual l’obra titulada “Arrels” es 
va endur el primer premi en aques-
ta edició del certamen. Es tracta 
d’un relat sobre tres ancianes que 
comparteixen les vicissituds dels 
seus clans, remarcant la rellevàn-
cia de mantenir vives les tradicions 
d’un poble.

El mateix dissabte, d’altra ban-
da, al Centre Cultural La Marineta 

de Mollet del Vallès es va fer l’en-
trega de premis del XXIV Certa-
men Literari Sant Jordi 2015, en el 
qual Solà i Prat va obtenir el segon 
premi en la categoria de Poesia en 
català. Va ser, concretament, amb 
el poema “I el temps se’ns escola”. 
En dos sonets, l’autor versa sobre 
la fugacitat del temps i l’aprofita-
ment de les hores que s’esmunyen.

I només uns dies abans, Oriol 
Solà i Prat recollia un altre premi 

en el 6è Concurs de Contes “Cas-
tell de La Tossa” que organitza 
l’Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui. L’escriptor local va ser 
el vencedor de la categoria gene-
ral (majors de 18 anys). A l’obra 
titulada “(in)Seguretat ciutadana”, 
l’autor aborda amb clau irònica 
l’entrada en vigor de la nova llei 
de Seguretat Ciutadana, aprovada 
fa tot just uns mesos.
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Lloc: Espai de les Arts i del Coneixement mont-Àgora

Avaria massiva de telefonia i internet a Les 
Comes 
La UEA recull les incidències per l’avaria massiva de Telefònica Movistar
IGUALADA

Des de  la setmana passada dese-
nes d’empreses i particulars 

de la zona del polígon industrial 
de les Comes d’Igualada i també 
altres municipis de l’Anoia, es tro-
ben sense línia de telèfon ni inter-
net. 

L’avaria va començar el matí de 
dijous en moltes de les empreses, 
deixant-les sense línia, i per tant, 
repercutint  negativament amb 
una pèrdua de clients, contactes, 
proveïdors, comandes... una pèr-
dua que es podria xifrar en milers 
d’euros si sumem tots els afectats.

Reclamació conjunta 
per totes les empreses 
afectades

Davant d’un greuge d’aquestes 
dimensions, la Unió Empresarial de 
l’Anoia, com a patronal comarcal 
que representa el món empresarial 
de l’Anoia i rodalies, està treba-
llant, des de dijous mateix, per tro-
bar una solució a la problemàtica 
el més ràpid possible i accelerar les 
gestions. 

Una de les accions que porta a 
terme la UEA és el recull de tots i 
cadascun dels casos de les empre-
ses per presentar una reclamació 
conjunta i fer força pels danys i 
perjudicis ocasionats. Totes les em-
preses afectades que vulguin ad-
herir-se a aquesta reclamació con-
junta que ho faci saber a la UEA 
a través del telèfon 938052292 o 

bé a través del formulari que es 
pot trobar al següent enllaç: http://
www.uea.cat/gestor_formula-
ris-mostrar_formulari-17-cat.htm

Resposta de Telefònica
Des de la patronal anoienca 

també s’ha enviat una carta al di-
rector general de Telefònica a Ca-
talunya, per informar de l’avaria 
massiva i exigir que no només es 
solucioni el més aviat possible sinó 
que “les empreses del nostre terri-
tori i del nostre país puguin tenir 
la garantia de Telefònica que no 
torni a passar més”. 

Des de Telefònica informen 
que estan treballant en l’avaria des 
del primer dia, però que “l’abast 
es tant gran que els treballs encara 
no s’han pogut finalitzar”. Ahir di-
mecres s’informava que el 75% de 
les incidències estan resoltes i que 
podrien tenir-ho solucionat a finals 
de setmana.

La coincidència de l’avaria mas-
siva que afecta la ciutat s’afegeix a 
la vaga indefinida declarada pels 
operaris de telefònica. L’acció pun-
tual d’alguns piquets, a més difi-
culta i retarda encara més que se 
solucioni el problema.

Des de l’Ajuntament també 
s’està fent un seguiment de tota 
la problemàtica i segueixen atents 
a l’estat del servei i previsió de res-
tabliment.

Des de Telefònica lamenten la 
situació, però aclareixen que “al 

ser una avaria massiva no podem 
detallar amb precisió quan se solu-
cionarà cada incidència particular”. 

Usuaris i tècnics alerten 
a la UEA que l’avaria 
de Telefònica podria 
acompanyar-se d’un 
sabotatge

L’empresa operadora, Telefò-
nica Movistar, parla d’una avaria 
massiva, encara que la patronal 
empresarial de la comarca dispo-
sa d’informació i imatges del que 
semblaria un sabotatge a les caixes 
de servei de Telefònica. 

Iguana es reforça per 
donar servei a les 
empreses afectades

L’operadora de telecomunicaci-
ons igualadina, Iguana, s’ha refor-
çat per tal de poder fer front a les 
necessitats de connexió a Internet 
i de telefonia fix que des de dijous 
tenen nombroses empreses del po-
lígon de Les Comes. Iguana està al 
costat de les empreses de la ciutat i 
per això està ajudant a restablir el 
servei d’internet d’alta velocitat i 
telefonia amb la màxima celeritat 
possible. 

L’operadora igualadina ha re-
forçat el seu equip i està treballant 
amb total rapidesa.  

Incendi amb una víctima 
mortal
PIERA

Dissabte passat poc abans del 
migdia, els Bombers de la 

Generalitat rebien l’avís d’un 
incendi a una casa unifamiliar situ-
ada a la urbanització Can Bou, als 
afores de Piera.

El foc va quedar controlat en 
poc més de mitja hora i van tre-
ballar-hi fins a set dotacions dels 
Bombers (cinc camions i dos vehi-
cles de comandament). 

La segona planta de l’habitat-
ge va quedar completament cre-

mada i els bombers hi van localit-
zar el cos calcinat d’una persona. 
Es tracta del propietari i únic ocu-
pant de l’immoble, un home de 
74 anys que patia de problemes 
respiratoris.

Els Mossos d’Esquadra, jun-
tament amb la col·laboració dels 
Bombers de la Generalitat, van en-
cetar una investigació per determi-
nar l’origen de l’incendi i les causes 
de la mort de la víctima.

Participada fira i pedalada 
BTT

VECIANA
El passat diumenge 19 d’abril 

es va celebrar la segona edició de 
Fira Veciana i pedalada de BTT, 
amb les quals l’ajuntament vol 
promocionar els comerços del mu-
nicipi i donar a conèixer els indrets 
més interessants del terme.

A partir de les vuit del matí el 
nucli de Veciana es va començar a 
omplir de bikers (111 en total) que 
una hora més tard sortien, amb 
crits d’eufòria, encarant uns la ruta 
més llarga, de 36 kms., i uns altres 
la de 22 kms.

Cap a quarts d’onze els carrers 
i places del poble varen començar 
a rebre els visitants a la fira que 
enguany aplegava parades d’anti-
guitats, formatges artesanals, 
manualitats, productes de cos-
mètica i farmàcia, entre d’altres. 
Al migdia, a la plaça de Ramon 
Servitje, hi hagué una demostra-
ció de danses orientals a càrrec de 

l’escola Luna Mora, la presentació 
de l’hereu i pubilla que enguany 
representaran el municipi a FirA-
noia (són els germans Gil i Gemma 
Cuadras Boladeras) i l’entrega de 
premis de la pedalada. A continua-
ció els assistents varen gaudir amb 
el concert a càrrec del duet Bernat 
Ramon i Robert Canela, la demos-
tració de les trituradores de llenya 
de Frederic Llambés i l’exposició 
de manualitats realitzades per les 
dones de Veciana.

Concorregut Aplec de les 
Bresques

ORPÍ

Un any més s’ha celebrat l’Aplec 
de les Bresques a Santa Càndia, 

amb gran afluència de públic. Al 
matí es van començar a col·locar 
les paradetes amb la mostra d’Arts 
i Oficis relacionats amb el món de 
l’Apicultura, venda de mel, bres-
ques, i les tradicionals cintes que 
vénen les dones del municipi. Dins 
l’església, es va exposar una petita 
mostra d’estris,  eines, i fotogra-
fies, vinculats amb el món de les 
abelles. Els més menuts van poder 
gaudir de viatges gratuïts amb 
burrets. A quarts de dotze va tenir 
lloc el torneig de bitlles catalanes, 

al punt del migdia la Missa canta-
da pels Amics de la Parròquia de 
Carme, i a la sortida ballada de 
sardanes amb la Cobla Sabadell. 
A quarts de tres de la tarda es va 
servir la paella preparada pel Jau-
me Vinyals, donant el temps just 
per dinar, abans de la pluja que 
va caure durant una estona. La 
gent que es va quedar, a les sis 
de la tarda va poder assistir a la 
presentació del mapa de patrimoni 
Cultural d’Orpí, a càrrec de Jordi 
Seró de l’empresa In Situ,SCP, i ela-
borat per Diputació de Barcelona 
en conveni amb l’Ajuntament.
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Lliurament dels Premis Igualada Recerca 
Jove 2015
IGUALADA

El passat dimecres 22 d’abril va 
tenir lloc, a la sala d’actes del 

Campus Universitari d’Igualada, el 
lliurament de premis de l’onzena 
edició Igualada Recerca Jove als 
millors treballs de recerca de Batxi-
llerat i de Cicles Formatius de Grau 
Superior de la comarca i zona d’in-
fluència.

Aquests premis que convo-
ca cada any l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada en col·laboració amb el 
Consorci Escola Tècnica (CETI), el 
Centre d’Estudis Comarcals (CECI), 
Rotary Club, l’Ajuntament d’Igua-
lada i el departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya, te-
nen com a objectiu promocionar 
la tasca realitzada als centres de 
secundària en l’àmbit de la recerca.

Es van presentar 28 treballs i 
es van atorgar els següents premis:

1r Premi de l’àmbit científic 
tecnològic a Gabriel Martín Sánc-
hez de l’Institut Pere Vives Vich 
amb el treball “Automatització 
d’un possible procés industrial clas-
sificador de materials en metalls i 
no metalls fent ús de la pneumàti-
ca”. Tutor: Antoni Ferrer Fargués.

2n Premi científic tecnològic a 
Mariona Sala Farré també de l’Ins-
titut Pere Vives Vich d’Igualada 
amb el treball  “Estudi del desen-
volupament de les tomaqueres de-
penent del producte utilitzat com 
a fertilitzant”. Tutor: Jordi Calvet.

Pel que fa a l’àmbit social hu-
manístic, el 1r Premi se’l va endur 
Clàudia Estruch Vives de l’Esco-
la Pia d’Igualada amb el treball 
“Un retall de memòria històrica 

contemporània. L’alcalde Francesc 
Micheli i Jové”. Tutora: Maria Rosa 
Esteve Estruch.

I finalment el 2n premi va ser 
per Carolina Veciana González de 
l’Institut Guinovarda de Piera amb 
el treball “La il·lustració, el retrat i 
el llibre d’artista: Mirades”. Tutora: 
Maria José Lizarte Fernández.

El lliurament de premis va ser 
a càrrec de Marc Castells, alcalde 
d’Igualada, Anna Bacardit, directo-
ra de l’Escola d’Enginyeria d’Igua-
lada; Lluís Ollé, director del CETI; 
Rosa Ma Parés, presidenta del CECI 
i Josep Ma Susanna, president del 
Rotary Club Igualada. 

XIX Trobada Gegantera
PIERA

El dissabte 18 d’abril els Eixerits 
Geganters de la Vila de Piera 

van celebrar la seva XIX Troba-
da Gegantera. Aquest és un any 
especial per a la colla, ja que els 
seus gegants, en Jaume i na Eli-
senda, celebren al setembre el seu 
20è aniversari. Per això la colla va 
estrenar camises i mocadors nous, 
deixant enrere el color lila i apos-
tant pel verd, el color representa-
tiu de Piera.

Acompanyant els gegants 
de Piera hi havia els Gegants de 
Montbau, de la Barceloneta, de 
Montmeló, de Sant Vicenç dels 
Horts, de Lloret de Mar i de Navar-
cles. Va acompanyar la cercavila el 
grup de tabals Desterrats i els Ei-
xerits Timbalers de la Vila de Piera.

Al final de la cercavila es va 
realitzar un ball conjunt a la plaça 
del Peix i a continuació es va pro-
clamar el guanyador del concurs 

de dibuix infantil dels Gegants de 
Piera, que va ser Guillem Escudero, 
el dibuix del qual conformarà el 
cartell de la trobada del XX ani-
versari dels gegants, el proper 5 
de setembre. També van resultar 
premiats Sara Garrido amb el se-
gon premi, Joel Fernández amb 
el tercer i l’Aleix Linares amb un 
accèssit.

La propera sortida dels Eixerits 
Geganters serà el proper 17 de 
maig a la Barceloneta.

Una fira reeixida i amb novetats
PIERA

La Fira del Sant Crist de Piera, 
celebrada el passat cap de set-

mana, va sortir al carrer per cele-
brar la seva 26a edició.

Més d’una vintena d’estands i 
unes 250 parades van omplir tot el 
trajecte firal, des del carrer Piereta 
fins al carrer de la Plaça. L’opinió 
general que es podia recollir al car-
rer era molt positiva: la fira va es-
tar molt animada durant tots dos 
dies de celebració i les novetats 
varen tenir una molt bona acollida.

La fira es va inaugurar pun-
tualment a les 11 hores, amb la 
presència de l’alcalde, els regidors 
del Consistori i les entitats convi-
dades. L’acompanyament musical i 
l’animació van anar a càrrec de la 
Marching Band de l’Aula de Mú-
sica de Piera, que es va estrenar 
en aquesta ocasió. En el moment 
de la inauguració van actuar con-
juntament els Falcons de Piera i 
els Falcons de Barcelona, que van 
anar seguint el llarg quilòmetre 
que ocupa el recorregut firal, i van 
oferir una actuació final conjunta 
al carrer de la Plaça.

Enguany, cal fer un esment es-
pecial de les novetats incorpora-
des, com la fira medieval, que fa 
servir per connectar la zona del 
carrer Sant Bonifaci amb les activi-
tats infantils del carrer Dr. Carles i 
el carrer de la Plaça. També van te-
nir bona acceptació la pantalla de 
leds amb la projecció de les darre-
res actuacions i canvis esdevinguts 
a Piera en aquest govern. Altres 
focus d’interès van ser l’exposició 
de vehicles i el circuit de trial in-
fantil instal·lats a la Nau de Cal Sa-
nahuja, el tast de vins i gastrono-

mia del carrer Onze de Setembre, 
i, sobretot, els diversos espais de 
jocs per als més petits.

La Fira del Sant Crist és una fi-
ra multisectorial, per això, durant 
aquests dos dies, s’hi van poder 
trobar parades i estands amb pro-
ductes tan diversos com bijuteria, 
roba, embotits, formatges, pa i bri-
oixeria, xurros, llaminadures, con-
serves, artesania, automoció... Col-
leccionisme, amb les trobades de 
col·leccionistes de plaques de cava 
i sucre, i també s’hi han celebrat 
activitats esportives, com l’open 
popular de tennis taula, la gimca-
na infantil amb bicicleta, el campi-
onat social de caramboles, el tor-
neig de petanca de Can Claramunt 
o les exhibicions esportives de la 
piscina. Paral·lelament, també hi 
va haver una bona oferta d’exposi-
cions: fotografies de Piera a la Sala 
d’Exposicions Municipal, dibuixos 
dels nens de Piera al Teatre Fo-
ment, poesies i retrats a l’estudi de 
Pere Bosch Morera, pintures a l’oli 
d’Antoni Vaquero a la sala Els Gi-
rasols, eines de la pagesia al Celler 

de Pep i litografies i escultures de-
dicades a Ntra. Sra. de Montserrat, 
al Castell de Piera.

La plaça del Peix, on se situ-
ava l’estand dels Diables, també 
va concertar un gruix important 
d’actuacions, amb molt de públic 
assistent: concerts-vermut amb el 
Pubill del Raval i Mas Gardenias, 
actuacions de l’Aula de Música de 
Piera, concerts de nit, paellada, 
kinto popular i danses del món.

Cal esmentar també la forta 
presència d’entitats que també 
participen en aquest esdeveniment 
i que hi donen molt bon ambient. 

Celebrats els premis TREC 2015

PIERA

El passat diumenge es va cele-
brar una nova edició dels Premis 

TREC en una sala d’actes plena de 
gom a gom per celebrar aquests 
premis i amb l’acompanyament 
musical de l’Aula Municipal de 
Música. 

L’Ajuntament de Piera, junta-
ment amb l’Institut Guinovarda, 
convoca aquests premis amb l’ob-
jectiu de donar una projecció en 
forma de reconeixement públic 
als millors treballs realitzats pels 
alumnes, crear un fons documental 
per a la Biblioteca de Piera sobre 
“temàtica local” i estimular els fu-
turs alumnes a fer bons treballs de 
recerca.

Els premis van adreçats a tots 
els alumnes de 2n de Batxillerat 
de l’INS Guinovarda i que hagin 
fet un bon treball de recerca en les 

àrees d’arts, humanitats, ciències 
socials, tecnologia i ciències de la 
natura i de la salut. En aquesta 
edició l’INS ha presentat com a fi-
nalistes 12 treballs qualificats com 
a excel·lents.

L’acte va estar acompanyat per 
l’actuació musical del Combo Jove 
de l’Aula Municipal de Música Ma-
ria Escolà i Cases i va comptar amb 
les intervencions del coordinador 
de batxillerat de l’INS Guinovar-
da, Joan Ordi; la directora del cen-
tre, Montserrat Freixas; el regidor 
d’Ensenyament, Josep M. Rosell, i 
de l’alcalde, Jaume S. Guixà, que 
va clausurar l’acte. En els parla-
ments es va destacar la qualitat 
dels treballs, la importància de la 
investigació i de la feina ben feta 
i es van felicitar a tots els partici-
pants.

Coneixent de prop les 
nostres esglésies

PIERA

El passat cap de setmana, coin-
cidint amb la fira del Sant Crist 

de Piera es va portar a terme una 
nova excursió de Piera Turisme per 
conèixer de prop les nostres terres 
pierenques i tot allò que en forma 
part.

Així, en aquesta ocasió l’itine-
rari va transcórrer entre dos pobles 
ben coneguts al terme: Sant Jaume 
Sesoliveres i la Fortesa. En la sor-

tida, els excursionistes van tenir 
l’oportunitat d’entrar a totes dues 
esglésies, tot gaudint de les seves 
històries respectives i, és clar, dels 
pobles pròpiament i de l’entorn 
natural que va envoltar els partici-
pants en tot moment.

Val a dir que en aquesta sorti-
da van participar-hi 40 excursionis-
tes, bones descobertes i el temps 
va fer que la sortida fos d’allò més 
agradable.
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Els Moixiganguers celebren els vint anys 
descarregant el quatre de vuit
IGUALADA

Els Moixiganguers d’Igualada han 
convertit aquest en un cap de 

setmana molt especial per la colla. 

El primer castell de la 
colla

El cap de setmana començava, 
dissabte al migdia, amb un emotiu 
acte a l’ermita de Sant Jaume Se-
soliveres. Vint anys després de des-
carregar el primer castell de la co-
lla, els Moixiganguers van repetir 
aquell tres de sis al mateix punt on 
es van estrenar. I ho van fer amb 
molts dels castellers que l’abril del 
1995 van aixecar el castell, fins i 
tot amb les camises provisionals 
que, a l’espera de tenir les de color 
morat, vestien aquell dia els Moixi-
ganguers. L’acte va comptar amb 
la presència de l’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, i amb un dels im-
pulsors, fundadors i primer cap de 
colla dels Moixiganguers, Marce-
l·lí J. Valls, així com antics grallers 
i castellers que anys després van 
deixar la colla però que dissabte 
van voler ser a la cita. Dissabte a la 
tarda, els Moixiganguers van orga-
nitzar també una festa infantil a la 
Rambla Sant Isidre, amb inflables, 
una xocolatada, activitats i un ta-

ller de castells per als centenars de 
nens i nenes que hi van participar.

La clàssica, a tocar
L’objectiu dels Moixiganguers 

per la diada era descarregar la clàs-
sica de vuit (el quatre i el tres de 
vuit i la torre de set); als assajos, 
plens de gent, les proves van anar 
molt bé i les perspectives eren bo-
nes de cara a l’actuació. I així va 
ser en el cas del quatre de vuit, 
que malgrat algunes tremolors es 
va descarregar sense problemes. 

És el primer carro gros que es veu 
a Igualada per la diada d’aniversa-
ri dels Moixiganguers. En segona 
ronda, la colla va intentar el tres 
de vuit; la construcció va pujar molt 
bé i sense perdre les mides, però la 
pluja, que es va fer intensa a mig 
castell, i una rebrincada que no va 
crear problemes a l’estructura, va 
portar la canalla a desmuntar-lo 
quan l’acotxador estava pràctica-
ment col·locat. La bona salut del 
castell fa preveure que es pugui 
repetir en alguna de les properes 
actuacions. Després els morats van 
descarregar la torre de set, la ter-
cera de la temporada, un castell 
que no va portar problemes i que 
la colla espera poder pujar aviat 
un pis. La pluja intermitent va obli-
gar a aturar la diada en algun mo-
ment i, finalment, en tercera ronda 
els Moixiganguers van descarre-
gar sense problemes un set de set 
que, com la torre, és el tercer de la 
temporada. La colla igualadina va 
completar la diada amb un vano de 
cinc amb dos pilars de cinc al mig.

La festa dels vint anys
La propera cita dels Moixigan-

guers serà durant el cap de setma-
na del 9 i 10 de maig. 

NOS (ALTRES), un 
entranyable espai ciutadà 
curull de missatge

IGUALADA

La Diada de Sant Jordi ens sor-
prenia amb una enorme regal. A 

la cruïlla que va de la Plaça de Cal 
Font cap al nou vial on aquest any 
s’hi havia ubicat les típiques para-
des de les entitats, ens hi varem 
trobar un altre espai urbà orna-
mentat per dues escultures que 
ja decoren altres racons la ciutat, 
dues esveltes figures de l’escultora 
igualadina Teresa Riba.

L’impacte va esdevenir majús-
cul en saber que era un regal sor-
presa que, amb motiu del seu ani-
versari, la fundació Socio-Cultural 
ATLAS feia a la ciutat. Em va sem-
blar simplement genial, fantàstic, 
tant com a obra escultòrica com 
pel brutal missatge que conté: NOS 
(ALTRES)... La CLAU DE LA CONVI-
VÈNCIA LA TENS TU!!!

Dues dones joves, que simbo-
litzen el que la societat tracta com 
ciutadanes de segona, estenen les 

seves mans perquè t’hi posis tu –a 
l’hora de fer-t’hi la foto- entre-
llaçant les mans com una sarda-
na. Una i mil fotos en aquestes 
escultures han de significar que 
estenem també la nostra mà per 
esdevenir conciutadans, no sols 
amb els deures que les institucions 
s’apressen a exigir sinó també amb 
els mateixos drets, una ciutat rica 
en la diversitat i solidària envers 
les persones menys afavorides per 
una societat injusta.  

Gràcies ATLAS per la gran tasca 
que esteu duent a terme amb les 
vostres campanyes a favor de la 
integració de la nova ciutadania i 
per la normalització de la pròpia 
convivència, incorporant-la a partir 
de la riquesa que suposa la diversi-
tat cultural que conforma aquesta 
societat d’avui. 

Ja us hi heu fet la foto?. Jo sí.
Maribel

Una jornada sobre innovació 
mostra el potencial de la 
comarca

VILANOVA DEL CAMÍ

“Innovació no significa necessàri-
ament fer un producte nou, vol 

dir millorar un procés, vol dir tro-
bar un nou mercat... Vol dir fer tot 
allò que no fa ningú més o fer-ho 
de manera diferent per ser dife-
rent i per tant, fer-ho més atractiu. 
Innovar, al final és pensar com ser 
més competitiu. És ser disruptiu, 
no pensar com hem fet les coses 
fins ara, vol dir, equivocar-se. Vol 
dir avançar-se a la resta i, sobretot 
i malgrat pugui semblar contradic-
tori, vol dir col·laborar. El procés 
col·laboratiu és el que us permet 
créixer. I a la comarca de l’Anoia 
heu fet iniciatives molt rellevants 
en aquest sentit”

Així s’expressava Antoni Caste-
llà, Secretari d’Universitat i Recer-
ca de la Generalitat de Catalunya 
durant la cloenda de la primera 
jornada d’innovació de l’Anoia que 
va tenir lloc dilluns al Centre d’In-
novació Anoia. 

L’acte, coorganitzat per l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí, el 
Centre Tecnològic Leitat, la Unió 
Empresarial de l’Anoia i Tic Anoia 
es va encetar amb les salutacions 

oficials que van donar pas a la po-
nència tècnica a càrrec de Sergi 
Artigas, Director d’Estratègia en 
Innovació de Leitat.

Artigas va parlar de les pers-
pectives d’innovació de la comarca 
de l’Anoia i va defensar les bon-
dats d’un procés innovador obert 
enfront d’un procés clàssic més 
tancat. Un procés, va dir, que fo-
menti la cooperació entre empre-
ses i entre els agents implicats en 
el propi procés innovador . 

El director d’Estratègia de Lei-
tat va afirmar que la innovació i 
la internacionalització, sumades al 
talent, són els tres grans pilars que 
defineixen la competitivitat de les 
empreses i els eixos que marquen 
la diferència. 

Durant la taula rodona, cinc 
empresaris anoiencs van compartir 
amb l’audiència les seves experièn-
cies en matèria d’innovació. J

Marc Mañé, cap de comunica-
ció 2.0 de TIC Anoia va ser el mo-
derador d’aquesta taula rodona 
i posterior debat durant el qual 
es va posar de manifest el gran 
potencial innovador de la comarca 
de l’Anoia. 

Acaben la formació especialitzada
IGUALADA

Divendres passat, 24 d’abril 
va tenir lloc la IV Jornada de 

Recerca Sanitària Especialitzada a 
la sala d’actes de la Unitat Docent 
Catalunya Central de l’Institut 
Català de la Salut, a Sant Fruitós de 
Bages. En el decurs d’aquesta Jor-
nada es van presentar els treballs 
de final de residència dels metges, 
metgesses i llevadores que han fet 
l’especialitat en el nostre àmbit. En 
total es van presentar cinc treballs 
de recerca sobre diferents aspectes 
de la sanitat.

En aquesta promoció han fi-
nalitzat la seva formació un total 
de 5 llevadores i 14 professionals 

de medicina. Les llevadores s’han 
format a les diferents unitats as-
sistencials de la Catalunya Central 
durant els dos anys que cursen el 
seu programa d’estudis. Els profes-
sionals de medicina han fet la seva 
formació de quatre anys repartits 

entre els diferents centres docents 
del territori.

A l’Anoia, s’hi ha format 2 lle-
vadores i una resident de medi-
cina, a l’EAP Santa Margarida de 
Montbui.
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Gran concert de la Banda de 
Música

IGUALADA

El passat diumenge 26 d’abril, 
la Banda de Música d’Igualada 

va estrenar una nova secció, que 
porta per nom Banda Simfònica 
d’Igualada, oferint un concert a 
l’església de l’Escola Pia emmar-
cat dins els actes de la “Primavera 
Gran 2015”. 

Actualment, la Banda està for-
mada per dues seccions: la secció 
simfònica, que ofereix un gran i 
variat repertori d’obres de concert, 
i la Banda de marching, enfocada 
a cercaviles de carrer o processons.

La secció simfònica de la Banda 
de Música d’Igualada, sota la direc-
ció de Concepció Ramió, va oferir 

un concert molt complet amb una 
selecció de peces de diferents estils 
i èpoques, com ara obres clàssiques 
molt conegudes, peces extretes de 
pel·lícules, altres músiques del món 
i una selecció de pasdobles i sarda-
nes; la Banda va connectar molt bé 
amb el nombrós públic que omplia 
l’església.

La nova junta directiva, esta-
blerta el passat 6 de març, facilita 
el correu electrònic per posar-se en 
contacte amb l’entitat: junta.bmi@
gmail.com, o a través del telèfon 
618.464.433 (Carla Sabaté, presi-
denta). A més, es poden trobar a 
les xarxes socials (facebook i twit-
ter) i al canal de Youtube.

DEFUNCIONS
Natàlia Sabaté Padró, de 89 anys (Capellades); Carlos Fernández Ávalo, 

de 32 anys (Igualada); Àngela Prat Rosas, de 87 anys (l’Espelt). Miguel García 
Alvarez, de 44 anys (Òdena); Milagros Seva Bernabeu, de 85 anys (Vilanova del 
Camí); Francisco Toledano Serrano, de 77 anys; Emilio Vallejo Galán, de 87 anys 
(Santa Margarida de Montbui); Rosa Serra Puig, de 79 anys: Francisco Recio 
Álvarez, de 83 anys (Vilanova del Camí); Dolores Bagüeste Pocino, de 97 anys 
(Santa Margarida de Montbui); Paquita Ortínez Biosca, de 89 anys (Igualada); 
Pilar Villagra Zayas, de 89 anys (Calaf); Alexandre Castellví Alemany, de 79 anys 
(Igualada); Pepita Xaus Robert, de 87 anys (Igualada); Carmen Martín Malagón, 
de 93 anys; Magdalena Font Palomas, 94 anys (Igualada); Julian Isanta Solé, 
de 0 anys; Àngela Carulla Molas, de 78 anys; Antonio Guarro Bars, de 74 anys 
(Capellades); Fernanda Rodriguez Moreno, de 74 anys (Capellades); Tomás Leal 
Rico, de 92 anys (La Pobla de Claramunt); Pedro Sánchez Bohórquez, de 83 
anys (Calaf); Pepita Vilarrubias Codina, de 87 anys (Igualada); Josep Castells 
Castellví, de 82 anys (Capellades); Miquel Garcia Puig, de 75 anys (Igualada); 
Enriqueta Frigola Clapés, de 74 anys (Igualada); Crèdula Riba Orpí, de 80 anys 
(Sant Martí de Tous); Generosa Andreu Fernández, de 86 anys (Igualada); Emilio 
Revelles Leonés, de 82 anys (Vilanova del Camí).

Teatre Nu estrena 
l’espectacle “Mrs. Brownie”
La companyia Teatre Nu s’endinsa 

per primera vegada al món del 
teatre musical amb un espectacle 
per a adults acompanyats d’una 
gran actriu i cantant catalana: Lau-
ra Guiteras.

A Mrs. Brownie el llenguatge 
actoral, la manipulació d’objectes 
i la cançó combinen a través dels 
tres personatges protagonistes. 
“Mrs. Brownie” presenta la histò-
ria d’una diva de la música negra 
americana que es troba al final 
de la seva vida. Acompanyada del 
seu únic amic, un entranyable pi-
anista, i una jove cuidadora, Mrs. 

Brownie viurà els seus darrers dies 
entre el record i la nostàlgia, que li 
encomanen les cançons que la van 
portar a l’èxit més esclatant.

Descobrireu “Mrs. Brownie” 
dins el marc de la Fira de Teatre de 
Titelles de Lleida que es realitza els 
propers 1, 2 i 3 de maig. 

“A l’abril cada paraula val 
per mil”
VILANOVA DEL CAMÍ

Ràdio Nova Vilanova i el Servei 
Comarcal de Català de l’Ano-

ia col·laboren en la difusió de la 
campanya “A l’abril cada paraula 
val per mil”. Es tracta d’una inici-
ativa organitzada pel CNL Mont-
serrat que pretén divulgar la llen-
gua catalana d’una manera lúdica, 

popular i també científica. Inclou 
uns cartells que mostren als ciuta-
dans l’etimologia de les paraules i 
el significat d’algunes de les dites 
catalanes més populars que ama-
guen una gran riquesa lingüísti-
ca i ajuden a conèixer expressions 
genuïnes de la nostra llengua. 

Entitats i comerços valoren positivament la 
Diada de Sant Jordi 
VILANOVA DEL CAMÍ

Vilanova del Camí va viure una 
lluïda diada de Sant Jordi. La 

plaça del Mercat va mostrar un 
aspecte dinàmic i acolorit durant 
tota la jornada gràcies a la parti-
cipació de les escoles, comerços i 
entitats locals. Aquest any, i dona-
da la proximitat de les eleccions 
municipals, molts partits polítics 
van aprofitar la diada per tenir 
una relació més estreta amb la ciu-
tadania.

Malgrat que la valoració gene-
ral ha estat molt positiva, també 
cal dir que hi ha opinions dividides 
entre els paradistes. 

Tot i la lectura positiva de la 
jornada, la majoria de les parades 
han trobat a faltar algun especta-
cle d’animació que portés gent a la 
plaça” i, tot recordant que només 
hi havia una llibreria a la plaça, 

s’ha comentat que, si hi hagués 
més oferta literària, la gent no 
marxaria, per exemple a Igualada. 

El concurs de dibuix i el bere-
nar popular van tornar a donar 
ambient a la plaça, congregant 
grans i petits fins ben entrada la 
tarda.

Una seixantena d’infants 
dibuixen Sant Jordi

El II Concurs de Dibuix que 
organitzava el Servei de Cultura 
i que dinamitzava Endinsa’t va 
tenir força participació, amb més 
d’una xeixantena d’infants de 5 a 
12 anys.

El jurat va lliurar els següents 
premis: en la categoria de fins a 
5 anys (de tema “lliure”) les gua-
nyadores van ser Clàudia Serrano 
i Hanna Torralbo, ambdues de 5 
anys i de l’escola Pompeu Fabra; 

Júlia Bermúdez (6 anys) de l’escola 
Joan Maragall i Noa Forn Claver 
(de 7 anys), també del Joan Ma-
ragall van ser les guanyadores en 
la categoria de 6 a 8 anys (amb 
temàtica de “Sant Jordi”), i en la 
categoria de 9 a 12 anys (també 
sobre “Sant Jordi”), Nora Bravo (9 
anys) i Javier Ruiz (10 anys), amb-
dós del Joan Maragall, van ser els 
guanyadors.

Sessió de l’AUGA dedicada a Postals de mitjanit
IGUALADA

Jaume Ferrer i Piñol, que durant 
anys ha excel·lit en la preparació 

de trobades i espectacles poètics, 
va presentar, per encàrrec d’AUGA, 
una sessió dedicada a la prosa de 
Carles M. Balsells i Castelltort, con-
cretament als textos recollits en el 
seu últim llibre Postals de mitjanit, 
publicat aquest Sant Jordi.

Balsells ha escrit o participat en 
pràcticament tots els mitjans locals 
i les seves aportacions han estat 
recollides en vuit llibres. La seva 
prosa, que no defuig cap tema, 
s’apropa en moltes ocasions a la 

poesia. Unes ratlles literàriament 
molt ben travades i un to poètic 
quan el que diu ho mereix.

La guitarra d’Ona Alonso i les 
veus de Maria S. Salla i Joan Do-
mingo, sobre un fons fotogràfic 

relacionat amb el text, van fer de 
portadors del pensament de l’au-
tor.

Dilluns que ve l’AUGA anirà al 
Pol Nord, acompanyats per Fran-
cesc Bailón.

Les religions d’Igualada es troben i debaten, 
per primera vegada, al DdD
IGUALADA

Les comunitats religioses establer-
tes a Igualada van ser les prota-

gonistes del DdD (Dimarts de Dià-
legs) d’aquest mes d’abril, que va 
posar a debat la pregunta “Igua-
lada respecta la pràctica de totes 
les religions?”. La Sala de Socis de 
l’Ateneu va ser l’escenari on, convi-
dats per DdD i per primera vegada, 
es van trobar els representants de 
les diferents religions que convi-
uen a la ciutat: la comunitat catò-
lica, la musulmana, la protestant 
(Església Evangèlica) i els Testimo-
nis de Jehovà. Tots ells van poder 
explicar el que tenen en comú (his-
tòria pròpia, dimensió social i un 
concepte transcendent) i el que 
els diferencia. També es va valorar 
que Igualada és respectuosa amb 
les diferents pràctiques religioses 
i que, si hi ha perjudicis en segons 

quins àmbits, és perquè hi ha un 
desconeixement.

El sociòleg especialitzat en di-
versitat religiosa Jordi Puig Martín 
va fer una introducció sobre l’ac-
tual mapa religiós de Catalunya i 
el valor que té la religió per a la 
societat. Justament el DdD es va 
celebrar pocs dies després de la pu-
blicació del Mapa Religiós de Ca-
talunya que marcava que un 90% 
veu la religió amb simpatia. Es va 
comentar com han influït en la di-
versitat religiosa del país quatre 
fets: la dictadura franquista, l’arri-
bada de la democràcia, les onades 
migratòries dels anys 90 i les perso-
nes converses.

Després es va analitzar el de-
bat a escala igualadina. En aquests 
moments, l’església catòlica és ma-
joritària a la ciutat, en segona posi-
ció hi ha la comunitat musulmana, 

en tercera els Testimonis de Jehovà 
i la quarta l’Església Evangèlica. 
També es va parlar de la impor-
tància dels llocs de culte més enllà 
de la religió, ja que per a moltes 
comunitats formades per persones 
migrants esdevenen un punt de 
relació i cohesió social. Des del pú-
blic es va preguntar si es pot viure 
sense religió i tots ells van coincidir 
a dir que es pot viure sense religió, 
però segur que tothom creu en 
alguna cosa. També es va dir que 
qui ara s’identifica amb una religió 
segurament ho fa amb unes arrels 
més profundes que fa anys.

Per no coincidir amb la semi-
final Bayern-Barça, el proper DdD 
es farà el dimecres 13 de maig, a 
les 8 del vespre, amb el títol “Què 
demanes al proper alcalde d’Igua-
lada?”.

Homenatge a la gent gran
LA TORRE DE CLARAMUNT

El cap de setmana passat, la Torre 
de Claramunt va acollir diverses 

activitats organitzades per l’Ajun-
tament per tal de celebrar el tradi-
cional homenatge a la gent gran.

Els actes van començar dijous 
passat amb una excursió a les caves 
Freixenet i la fàbrica de xocolata 
Simón i Coll de Sant Sadurní. Des-
prés van gaudir d’un magnífic di-
nar, seguit de ball i gresca. L’ende-
mà divendres, al pavelló d’esports, 
es va realitzar una sessió de bingo. 

Dissabte, també al pavelló 
d’esports, es va celebrar l’acte cen-

tral de la festa, el dinar de la gent 
gran, que va estar amenitzat per 
l’espectacle de playback “Llum i 
Color”. Durant l’acte es va fer, com 
és tradicional, el reconeixement als 
tres avis de més edat del municipi: 
M. Jesús Ocaña Ruiz, M. del Carme 
Pascual i M. Teresa Blanc. L’alcalde 
de la Torre, Jaume Riba, acompa-
nyat de la regidora de cultura i 
festes, Anna Madrid, van fer lliura-
ment d’una placa commemorativa 
i els van agrair la seva aportació i 
dedicació al poble. 

Per cloure els quatre dies de-
dicats a homenatjar la gent gran, 

diumenge, al Centre social Sant 
Joan Baptista, es va gaudir d’una 
tarda de ball amenitzada per l’Or-
questra Liberty.

L’Ajuntament es mostra molt 
satisfet per l’alta participació a to-
tes les activitats programades. 
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Apassionant diada a l’entorn de la lectura a 
les escoles vilanovines
VILANOVA DEL CAMÍ

La setmana passada, amb motiu 
de Sant Jordi, les escoles acolli-

ren força activitats a l’entorn de 
la cultura i sobretot de la lectura. 
Tant els centres de primària com 
les llars d’infants van viure una dia-
da molt participativa, amb repre-
sentacions teatrals, lectures com-
partides i confecció de manualitats 
amb forma de rosa. 

Durant la setmana, l’escola Jo-
an Maragall va dur a terme una 
intensa activitat amb voluntat de 
contagiar la beneficiosa dèria per 
la lectura dels grans als petits. Per 
això es va convidar a diverses per-
sones del municipi a llegir contes 
als alumnes dins l’activitat “Con-
vidats lectors”. Dijous passat hi va 
haver una nova edició dels Jocs 
Florals a Can Papasseit, amb la re-

presentació del musical El màgic 
d’Oz a càrrec dels alumnes de 6è. 
I a l’escola no va faltar l’esmorzar 
tradicional per gentilesa de l’Am-
pa. 

A l’escola Marta Mata es va 
viure la diada de Sant Jordi com 
una gran Festa de Primavera en 

què no va faltar la referència a la 
celebració dels 10 anys d’escola. 
La setmana va començar dilluns 
amb un taller de corones per als 
més petits i dijous l’activitat es va 
centrar en la representació de la 
llegenda de Sant Jordi pels Patu-
fets, un esmorzar català i una visita 
a les paradetes del Mercat. També 
es va fer una Roda de contes entre 
els Petits i Mitjans. 

A l’escola Pompeu Fabra tam-
bé hi va haver teatre, tallers de 
punts de llibres i lectures a dojo! 
Per la diada els alumnes de 3r van 
fer una representació d’una lle-
genda especial adreçada als més 
petits. També hi va haver fira de lli-
bres i intercanvi de lectures per tal 
d’animar els companys a conèixer 
les aventures que més han agradat 
a uns i altres.

L’INS Joan Mercader a la cloenda d’un 
projecte Comenius a Holanda
IGUALADA

El mes de març, l’institut Joan 
Mercader d’Igualada, vam parti-

cipar en la 5a trobada d’un dels dos 
projectes Comenius que enguany 
duem a terme: “Inquiry Into Sustai-
nability at Schools”, sobre la soste-
nibilitat i el medi ambient.

Es tracta d’un projecte que 
dura dos anys i que fem conjun-
tament amb quatre països més: 
Noruega, Alemanya, França i els 
Països Baixos (són el centre coordi-
nador). La primera trobada va ser 
als Països Baixos (setembre 2013), 
després a Alemanya (gener 2014) 
i França (abril 2014). Aquest curs 
la primera trobada va ser a Noru-
ega (setembre 2014), el novembre 
passat es va fer al nostre país i, per 
últim, hem fet la cloenda a ‘s-Her-
togenbosch (Holanda).

Els 24 alumnes estrangers (6 de 
cada país) i els professors acompa-
nyants vam poder assistir a diverses 
conferències sobre sensibilització 
medioambiental, disseny industrial 
utilitzant materials reciclables o 
energies renovables. També ens 
van oferir una càlida recepció ofi-
cial a l’ ajuntament. Va ser un pro-
grama molt complet que ens va 
permetre visitar el centre d’art de 

Jheronimus Bosch, l’empresa de 
catifes i moquetes Desso, referent 
europeu pel que fa a la qualitat i 
el seu compromís amb el medi am-
bient, el molí de vent Treurenburg, 
fer una visita guiada a peu per 
‘Den Bosch i gaudir d’una passeja-
da pels canals d’Amsterdam.

Totes aquestes xerrades i visites 
van servir per preparar les tasques 
que els alumnes van presentar en 
grup al final de la setmana. 

Equip Comenius 
INS Joan Mercader

La classe de 2n de l’Emili 
Vallès coneix Bernat Pallarès
IGUALADA

Ell és un escultor igualadí que 
quan era petit també era alum-

ne de la nostra escola i va ser pre-
cisament aquí on va començar la 
seva vocació a les classes de fang 
de Joan Plans. Ens va explicar que 
li agradava molt modelar fang i 
que havia après molt d’artistes 
com l’Assumpta Codina i la Teresa 
Riba. També ens va explicar que 
per ser escultor es necessita mol-
ta paciència ja que les figures cal 
pensar-les i anar-les treballant. Ha 
participat en exposicions individu-
als i col·lectives com una que es va 
fer a Andorra amb un bloc de gel 
de 2 metres esculpit entre 40 escul-
tors. Llàstima que no la podrem 
visitar perquè es va fondre!

El que més ens va agradar va 
ser veure’l treballar, perquè a par-

tir d’un bloc de fang va modelar 
un bust i nosaltres vam col·laborar 
fent-hi els cabells. La seva visita 
ens ha animat a seguir experimen-
tant amb l’art i ens ha apropat al 
món dels artistes.

EV

Construïm màquines
IGUALADA

Després de treballar el tema de 
les màquines utilitzant una 

metodologia científica, els alum-
nes de sisè de Primària de l’esco-
la Pare R. Castelltort han fet una 
exposició de les màquines que han 
construït en petits grups. 

Cada una d’elles ha estat ex-
posada i explicada a la resta de la 
classe, incorporant a l’explicació 
tots els continguts apresos (parts 
de la màquina, tipus d’energia que 
utilitza, com es podria classificar, 
quina utilitat podria tenir….

Tot plegat ha estat una experi-
ència força enriquidora, tant a ni-

vell organitzatiu per part de cada 
grup, com a nivell d’aprenentatge, 
doncs sense adonar-se’n han après 
uns conceptes molt complexos.

St. Jordi a l’escola bressol La 
Cadireta
EL BRUC

A l’escola bressol vam viure la 
Diada i els dies previs amb mol-
ta intensitat i plens d’activitats. A 
principis de setmana, tot explicant 
el conte de St. Jordi, vam anar fent 
les roses per regalar a les famí-
lies. El dia 23 pel matí, els infants 
de P-1 i P-2 van apropar-se a les 
paradetes del poble per comprar 
contes. Per la tarda pares i mares 
de l’escola ens van fer una inno-
vadora i divertida representació 
de la “veritable història de St. Jor-
di” amb l’acompanyament musi-

cal d’en Raúl Vilar. Igualment vam 
comptar amb la visita de la il·lus-
tradora Elisabet Serra, que ens va 
fer uns preciosos dibuixos que vam 
acabar pintant tots junts. 

EBLC

Diada de Sant Jordi a l’Escola 
Les Passeres 
CASTELLOLÍ

La Diada de Sant Jordi és una de 
les festes més tradicionals de 

Catalunya. Per aquest motiu, els 
nens/es de l’Escola Les Passeres ho 
celebrem amb molta alegria. 

Els petitons de l’escola van 
comptar amb la col·laboració de la 
Maria Berenguer Pons, que va re-
presentar la llegenda de Sant Jordi, 
en una versió molt moderna i dife-
rent; en acabar la Maria va regalar 
una rosa a cada nena i una espasa 
de cavaller als nens fets amb globus. 

Al pati, a la paradeta de llibres 
i roses que posen cada any els re-
presentants de l’AMPA es va dema-
nar consell per comprar un conte 
per cada classe i també es va estar 
mirant i remenant els llibres una 
estona. 

La tarda va començar amb mú-

sica amb tots els alumnes de l’escola 
a la pista. Alguns grups van repre-
sentar danses i els de cinquè i sisè 
fins i tot es van atrevir amb el ball 
de bastons.

Per arrodonir el dia es van fer 
padrins de lectura. Es van fer pare-
lles d’alumnes, un de gran amb un 
de més petit. Es tractava que cada 
parella escollís un conte, a continu-
ació buscaven un raconet de l’exte-
rior de l’escola on poguessin estar a 
gust. Llegien junts o bé el nen més 
gran explicava el conte al més petit.
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Activitats de l’Escola de l’Ateneu
IGUALADA

Pla d’impuls a la lectura 

La comprensió lectora és una 
competència importantíssima 

per a l’èxit escolar i per a l’apre-
nentatge al llarg de la vida. Però 
aprendre a llegir i comprendre tex-
tos és complex i requereix un ense-
nyament sistematitzat. 

A l’Ateneu, el pla de lectura a 
l’aula inclou tres àmbits d’actuació: 
saber llegir, llegir per aprendre i el 
gust per llegir. 

Així a Cicle Inicial han iniciat 
el programa llegir en parella per 
millorar la competència lectora i 
més concretament la comprensió 
lectora. 

Amb les Puputs (els alumnes 
de 3r de Primària de 8-9 anys), el 
divendres a primera hora de la tar-
da, fan el dia del convidat. Espe-
ren amb il·lusió aquesta estoneta 
perquè pares i mares, germans i 
germanes i tothom qui ho desitgi 
vingui a oferir-los una estona de 
lectura. 

Festa de Sant Jordi a les Esco-
les de l’Ateneu

Al matí, els alumnes de Cicle 
Superior van explicar contes als 
seus companys més petits.

A la tarda els alumnes de Cicle 
Mitjà van representar la llegenda 
de Sant Jordi i els nens i nenes de 
tercer van oferir el galop d’entrada 
i van ballar la sardana “Shardaki-
ra”. Ambdues activitats formen 
part del Projecte SardaTIC que es-
tem treballant a l’escola.

Aquest any es celebrava la 5a 
edició del Premi Literari organit-
zat per l’AMPA i l’Escola Ateneu 
Igualadí. Es van premiar poemes 

de Lena Gusi i Cristina Batalla i en 
prosa les obres de Fiona Angullo i 
Martí Roig . Els premiats van rebre 
amb un diploma i un lot de llibres.

També va tenir lloc la 4a edició 
del Concurs de Dibuix. Els premi-
ats, Robert Tudela, Violeta Loos, 
Jana Expósito, Alèxia Bustos i Isa-
bel Enrich, van rebre un diploma i 
un lot de material escolar.

En acabar el dia, grans i petits 
es van endur a casa un simpàtic 
drac, un cavaller ben lluent o una 
rosa feta per ells mateixos.

Activitats a l’escola Jesús 
Maria

IGUALADA
Qui dibuixa els contes? 
Els alumnes de Cicle Inicial del 

Col·legi Jesús-Maria van visitar la 
Biblioteca Central de Cal Font per 
descobrir-ho.

La bibliotecària els va rebre 
amb la cançó d’en Sisa i tot escol-
tant el Benvinguts van anar mirant 
un power point del que van apren-
dre força coses sobre els il·lustra-
dors de contes com: Mercè Llimo-
na, Lola Anglada, Roser Capdevila, 
Pilarín Bayés, Carme Solé.... i van 
descobrir els seus dibuixos.

Es van adonar que un conte 
sense paraules també es pot llegir 
i varen posar en pràctica la dita: 
“una imatge val més que mil pa-
raules”... 

Sant Jordi
Com ja és tradició, la celebra-

ció de Sant Jordi a l’escola Jesús 
Maria va omplir les aules de ro-
ses, dracs, princeses, punts de lli-
bre, poemes, contes i llibres. Vam 
fer tallers plàstics i d’escriptura, 
en què es va tornar a manifestar 
la gran creativitat dels alumnes a 
l’hora de fer treballs manuals i de 
confegir, en vers i en prosa, textos 
literaris . 

Els alumnes d’educació infantil 
van vestir les aules com si fossin la 
cova del drac i el mateix castell de 
Montblanc. Tots els nens i nenes es 
van disfressar de dracs, sant Jordi, 
princeses i roses i van gaudir repre-
sentant la llegenda. 

Dijous al matí vam anar a la 
plaça de Cal Font per viure de ben 
a prop el dia de Sant Jordi i a la 
tarda, a l’escola, vam sortir al pati 
per acabar de celebrar plegats la 
diada cantant cançons, explicant 
contes inventats i recitant poemes 
de poetes reconeguts, i també els 
que els alumnes havien inventat. 

Activitats a les Escolàpies

IGUALADA
Llegenda de Sant Jordi i 29a 

Marxa a Montserrat
El dia 23 d’abril, festivitat de 

Sant Jordi l’alumnat de 5è de pri-
mària va representar en horari es-
colar pels nens i nenes i en horari 
extraescolar per a les seves famí-
lies, la “Llegenda de Sant Jordi”.

Durant un temps els nens i ne-
nes dirigits pel mestre Emili Escolà 
han estat preparant aquesta re-
presentació amb esforç, il·lusió i 
interès. Al llarg de quatre repre-
sentacions ens han fet gaudir a 
grans i petits.

Dissabte 25 d’abril es va ce-
lebrar la Marxa a Montserrat. Es 
tracta d’una marxa fent relleus, 
des d’Igualada fins a Montserrat, 
en la qual participen de manera 
voluntària alumnes de P5 fins a 6è 
de primària, exalumnes, famílies i 
personal de l’escola. 

Molts dies abans, l’organitza-
ció ja treballa de valent per tal que 
tot estigui a punt. Encara que es 
tracta d’una activitat molt senzilla 
suposa molta organització prèvia 
per tal que tot surti bé. 

Dissabte molt d’hora, abans de 
les 7.00 h. la gent ja es va aplegar 
al Passeig Verdaguer per tal d’inici-
ar la marxa. Els nens preparats per 
córrer els relleus, alguns adults a 
punt per caminar. Uns des de Can 
Massana, uns altres, més agosa-
rats, havien sortit de matinada des 
d’Igualada i un pare des de Santa 
Maria de Miralles! 

Tots i totes amb la il·lusió de 
compartir aquesta activitat tan 
nostra. 

Puntuals a les 7.30 h. van co-
mençar a córrer fins al primer 
relleu. Cap a les 11.00 h. tots els 
participants es van retrobar a 
Montserrat. Allà els esperava un 
bon tros de coca i xocolata i una 
ampolla d’aigua per refer-se del 
cansament. 

Després, la tradicional adoració 
a la Mare de Déu i una bona esto-
na de jocs d’allò més divertits. 

La jornada va finalitzar amb un 
dinar compartit a l’aire lliure. 

Cap a les 16.30 h. els autocars 
arribaven a Igualada. Tothom es-
tava cansat, però molt content i 
agraït del dia viscut. 

Activitats de l’INS Molí de la Vila
CAPELLADES

Visita del Consell de Savis
Enguany hem tingut de nou els 

savis, aquella gent gran que volun-
tàriament ens explica les seves vi-
vències, l’Antoni Verdú (BCN, 1930) 
i el Kim Gallés (BCN, 1941). Va ser 
una activitat duta a terme dime-
cres 25 de març, adreçada a l’alum-
nat de 2n de Batxillerat, que es va 
mostrar molt interessant, esperem 
tornar-los a tenir per l’any vinent.

XXV Triatló al Molí de la Vila
Divendres 27 de març, com a 

cloenda d’un segon trimestre farcit 
d’experiències, al Molí hem dut a 
terme la 25a triatló, que ininter-
rompudament s’ha celebrat des 
de l’any capicua 1991. Les proves, 
amb un toc de gresca i bon humor, 
han estat com marca la tradició, 
cursa, ciclisme i natació.

S’han guanyat sucosos premis, 
que hem d’agrair al comerç de 
proximitat de Capellades i rodalia. 

V Intercanvi a Berlín
Entre dijous 19 i divendres 27 

de març bona part de l’alumnat de 
4t d’ESO ha fet una estada a Berlín 
en el marc del 5è intercanvi que 
es du a terme amb el Gymnasium 
berlinès Sophie Scholl Schule. Hem 
visitat els punts de més interès de 
la metròpoli, com El Mur o dife-
rents parcs de la ciutat.

Emotiu Sant Jordi
Al Molí hem celebrat un Sant 

Jordi molt especial, hi ha hagut 

molts premis, hem mostrat el bo i 
el millor que la nostra comunitat 
educativa ens ha aportat. Des d’un 
vídeo en llatí subtitulat en català, 
en el que un somni ens traslladava 
al món romà; passant per aules 
decorades seguint algunes de les 
grans obres de la literatura uni-
versal, sense deixar de banda ni els 
premis Cangur, ni els literaris, ni 
els dels Treballs de Recerca. També 
ens hem fet ressò de la il·lusió amb 
que el nostre alumnat ha preparat 
les roses, la xocolatada o la parada 
de préstec de llibres. Per últim, les 
actuacions musicals han tret el bo 
i el millor d’uns artistes que tenen 
repertoris cada cop més variats, 
executats en alguns casos molt vir-
tuosament.

Però si us dèiem que era espe-
cial és perquè l’Anna Font, la nos-

tra directora, i professora al Molí 
des del 1978 ens deixa per aga-
far-se una més que merescuda ju-
bilació. Una barreja de sentiments, 
on hi campen una fonda gratitud, 
alhora que certa orfenesa i l’orgull 
pel Molí que l’Anna ens ha ajudat 
a construir, en sentit figurat però 
també literal, perquè aquell Molí 
petitó que caminava a les palpen-
tes al 1978, amb un finançament 
escàs, s’ha transformat en un insti-
tut de llarga trajectòria i ben con-
solidat. Dues generacions de gent 
del nostre territori han tingut el 
mestratge de l’Anna, i de ben se-
gur que la recordarem per sempre 
més i que la seva obra perviurà 
entre nosaltres. 

La tripulació més terrorífica, conte col·lectiu 
vilanoví
VILANOVA DEL CAMÍ

Dimarts passat, els alumnes de 
3r de Primària de les tres esco-

les de Vilanova del Camí, Pom-
peu Fabra, Joan Maragall i Marta 
Mata, van trobar-se al centre poli-
valent de Can Papasseit per poder 
escoltar el conte col·lectiu d’aquest 
curs. 

La tripulació més terrorífica, tí-
tol del conte d’enguany, ha estat 
un treball realitzat des de les dife-
rents aules i els alumnes han estat 
els autors tant de la narració com 
de les il·lustracions. Els alumnes 
del Pompeu Fabra han realitzat la 
introducció del conte, mentre que 

els encarregats d’embolicar l’ar-
gument eren els del Marta Mata 
i, finalment, els alumnes del Joan 
Maragall decidien un bon final i 
escrivien el desenllaç. 

Un treball intens però molt 
gratificant que ha durat pràctica-

ment tot el curs i que dimarts va 
ser posat en escena per la contista 
Rosa Maria Caballol, qui ha sabut 
transmetre molt bé les idees dels 
alumnes, fent-los gaudir de la seva 
pròpia obra.
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Anoia Lingua - Kids&Us Igualada
C/ Sta Caterina, 28 (baixos)  
08700 Igualada
T. 93 804 08 66
igualada@kidsandus.es

Per inscripcions, consulteu la web 
de l’English Summer Fun:

www.englishsummerfun.com/ca

No et perdis el millor estiu en anglès  a l’escola Acadèmia Igualada!
Reunió informativa: 

Dimecres 6 de Maig a les 19.30 h a l’Acadèmia Igualada
Inscripcions del 28/04 al 31/05

Activitats de l’Escola Monalco
IGUALADA

Visita a l’Ajuntament
Tot treballant en el projecte “Igua-
lada”, les classes de tercer Amet-
llers i Noguers de l’escola Monalco 
hem visitat l’Ajuntament. Ens han 
explicat i ensenyat com és, com 
funciona i qui el dirigeix per tal 
que la nostra ciutat sigui el més or-
ganitzada possible. Marc Castells, 
l’alcalde, ens ha saludat i ens ha 
pogut dedicar una mica del seu 
temps.

El Col·legi Monalco a La Mostra
Divendres 17 d’abril al matí, 

els nens i les nenes de P3, P4 i P5 
de l’escola Monalco vam anar a la 
plaça de l’Ajuntament per assistir a 
l’estrena de l’espectacle d’animació 
Uh! Quin cangueli, de la compa-
nyia Xip Xap Teatre, que ens van 
fer passar una bona estona amb les 
titelles, les cançons i els balls imagi-
nant bèsties, monstres i fantasmes 
i cridant “No em fas por”!

Alumnes del centre a concur-
sos de relat i lectura

Les alumnes de 2n d’ESO Paula 
Sánchez, Denisse Casado i Adriana 
Sigüeñas van anar el dissabte 18 
d’abril a Manresa per participar a 
la 55a edició del concurs “Jóvenes 
talentos de relato corto”, organit-
zat per Coca-cola, en el qual parti-

cipen milers de joves i que es rea-
litza simultàniament a tot Espanya.

D’altra banda, el dimarts 21 
d’abril, els alumnes de Primària 
Andrea Gil, Paula Pérez, Anna Ter-
mes i Guillem Ribas, i de Secundà-
ria Jon Rubio i Paula Sánchez, van 
participar al XI Certamen Nacional 
Infantil i Juvenil de Lectura en veu 
alta, celebrat al Museu Comarcal 
d’Igualada. Tots ells van fer una 
bona lectura dels textos, enho-
rabona!

Resultats dels estudiants de 
Monalco a les proves Cangur

Aquest any, com a novetat, la 
Societat Catalana de Matemàti-

ques ha organitzat la primera edi-
ció de les proves Cangur al cicle 
superior de Primària. 

Molts dels alumnes del Col·legi 
Monalco han participat en aquest 
concurs i han obtingut uns resul-
tats molt positius. 

Destacar el resultat de la Xènia 
Alemany Rovira (6è de primària) 
que va quedar en la 54ena posició 
sobre un total de 8.688 alumnes de 
Catalunya, sent la millor puntuació 
de l’Anoia en el seu nivell.

Altres alumnes que cal destacar 
pels bons resultats són: Toni Guix 
Sellarès (5è primària), Laura Bláz-
quez Álvarez (6è primària) i Gise-

la Giménez Climent (6è primària), 
havent quedat tots ells classificats 
dins dels 10% millors de Catalunya.

A secundària destacar el resul-
tat de l’Eduard Torres Duran (3r 
ESO) que va quedar en el lloc 95è 
sobre un total de 7.997 partici-
pants, sent la segona millor puntu-
ació de la comarca de l’Anoia en el 
seu nivell.

També fer esment de la molt 
bona participació dels alumnes Da-
niel Navarro Hernando (3r ESO), 
Francesc Budría Fernández (3r ESO) 
i Joel Maldonado Teixidó (4t ESO), 
havent quedat tots ells classificats 
dins dels 10% millors de Catalunya.

Sant Jordi 
Per Sant Jordi, tot l’alumnat ha 
realitzat activitats diverses amb 
tallers i treballs molt creatius: 
punts de llibre, contes i relats curts, 
representacions, cançons,...

Els nens i nenes de 5è de Pri-
mària també han posat a la ven-
da els productes elaborats dins del 
marc del seu projecte d’emprene-
doria i els de 3r d’ESO, han venut 
les tradicionals roses de Sant Jordi. 

Ha estat una jornada molt par-
ticipativa, festiva i emotiva que ha 
aconseguit recrear dins de l’escola 
una tradició tan nostra.

Activitats a l’Acadèmia 

IGUALADA`
Gimcana escolar per als alum-

nes de secundària
Els alumnes de CFGM d’acti-

vitats fisicoesportives de l’Acadè-
mia van organitzar una divertida 
gimcana per a tots els companys 
de secundària. A l’esplanada on es 
celebra anualment la trobada de 
globus internacionals, els alumnes 
van preparar diferents proves es-
portives i lúdiques, les quals van 
ser de gran acceptació i diversió. 
L’activitat pretenia posar a pro-
va la habilitat, agilitat, punteria, 
resistència i treball en equip. Els 
mateixos alumnes de CFGM orga-
nitzadors de les activitats, es varen 
fer responsables per donar als seus 
companys una jornada pràctica del 
sentit de la responsabilitat, desen-
volupament de la convivència i co-
operació per a la millora individual 
i col·lectiva.

Els petits fan la mona de pas-
qua

Els alumnes de les etapes 
d’infantil i primària van celebrar 
i elaborar abans de les vacances 
de Setmana Santa les tradicionals 

mones de pasqua. Els més petits, 
amb l’ajuda dels alumnes del CFGS 
d’Educació Infantil, convertits en 
autèntics pastissers, van crear unes 
mones de xocolata, de sara i de 
fruites que eren l’enveja dels més 
grans. L’activitat es va realitzar du-
rant tot el matí. 

L’AMPA organitza una camina-
da a Montserrat

El passat 26 d’abril, l’AMPA 
organitzà una caminada a Mont-
serrat, de la qual en van poder 
gaudir 122 persones, entre infants 
i adults. Es va sortir ben d’hora 
d’Igualada, a les 03:00 hores i es 
va fer parada a Can Maçana per 
esmorzar a les 8 del matí hores i 
unir-se amb el segon grup que feia 
sortida d’allà. Tot junts, muntanya 
amunt fins arribar a les 10:00 a 
Sta. Cecília on es va recollir l’últim 
grup. Es va fer el camí amb boi-
ra, sol i núvols, afortunadament 
sense pluja. En arribar a Montser-
rat l’AMPA tenia preparat un bon 
esmorzar. Després de gaudir de 
l’entorn i visitar la Moreneta, es va 
retornar a Igualada en autocar.



22 MIRANT ENRERE 30 d’abril de 2015

Activitats diverses de l’Escola Pia

IGUALADA
Els Esquirols tanquem el pro-

jecte fent una cercavila
El dimecres 25 de març els Es-

quirols de P3A vam fer la cloenda 
del projecte sobre la Festa Major, 
fent una cercavila pel pati de l’es-
cola.

La mare de l’Annia va venir a 
tocar la gralla i la vam seguir tot 
lluint els capgrossos que nosaltres 
mateixos havíem fet a la classe.

Els alumnes de 4t ESO es mo-
uen per modalitats

El divendres 27 de març, just 
abans de les vacances de Setmana 
Santa, els alumnes de 4t han fet 
una sortida dividida en les 5 moda-
litats que poden cursar a 4t d’ESO: 
Tecnològica, Científica, Humanísti-
ca, Social i Artística.

Els alumnes de la modalitat de 
tecnologia, van visitar l’empresa 
Sofamel.

Els de la modalitat social, van 
anar a ICAB: Il·lustre Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona. 

Els alumnes de 4t d’ESO  de la 
modalitat de ciències van anar a vi-
sitat la Planta dessalinitzadora del 
Baix Llobregat. 

Els alumnes de la modalitat hu-
manística van gaudir d’un viatge 
en el temps durant el qual van re-
trocedir 2000 anys per descobrir 
els orígens romans de la ciutat de 
Barcelona. 

I els artístics de 4t d’ESO van 
gaudir d’allò més a la exposició 
PIXAR a CaixaForum. 

Els alumnes de l’Escola al con-
curs ‘A Beam Line for Schools’

El concurs ‘A Beam Line for Sc-
hools’ és un concurs per escoles 
d’arreu del planeta, nivell batxi-
llerat.

Al maig nomenaran al guanya-
dor, format per un grup de 9 alum-
nes i 2 professors, per tal d’anar al 
CERN a fer l’experiment.

Entre les 10 guanyadores dels 
Premis Mobile Learning

El Projecte l’Ipad com a recurs 
didàctic, present a l’aula de secun-
dària d’atenció a la diversitat, i de-
senvolupat per la professora Sílvia 
Soteras, ha merescut un dels pre-
mis Mobile Learning (aprenentat-
ge mòbil), convocats per la revista 
Educación 3.0.

El premi vol reconèixer les ini-
ciatives escolars en què l’alumne 

és el protagonista del seu propi 
aprenentatge i pot adquirir nous 
coneixements o portar aquests a la 
pràctica gràcies a l’ús de dispositius 
mòbils, tablets o smartphones.

Els Koales de P5- B aprenem a 
fer foc!

Aquest últim trimestre com que 
estem treballant el projecte dels in-
ventors i dels seus invents, el Carlos 
Vico va ser a l’escola per explicar al-
gunes tècniques antigues. Vam veu-
re com es fa foc amb un arc i un pal 
de fusta i amb una lupa i un paper. 

Premi al IIIr Dictat en català
El dissabte dia 11 d’abril dos 

alumnes de l’escola van participar 
a la IIIa edició del Dictat en català 
organitzada per APLEC, Associació 
Promotora de la Llengua Catalana, 
d’Igualada.

Marc Pons de 1r de batxille-
rat en la categoria d’adults, i la 
Claudina Canals de 4t d’ESO, en la 
categoria de joves, que aconseguia 
el segon premi.

Els alumnes d’ESO assisteixen 
a “Les trois mousquetaires”

El 14 d’abril els alumnes de 
l’optativa de francès de primer, se-
gon, tercer i quart d’ESO van assis-
tir a la representació de l’obra Les 
trois mousquetaires realitzada per 
la companyia TransEduca, al tea-
tre de l’Ateneu Igualadí. Durant 
l’espectacle, els alumnes van ex-
perimentar per primer any aques-
ta manera més lúdica d’aprendre, 
fins i tot un dels alumnes va poder 
formar part de l’obra, represen-
tant el paper del mosqueter Por-
thos. 

Part del preu de les entrades va 
ser destinat a l’associació benèfica 
“Educació sense Fronteres”.

Novetat al menjador pedagò-
gic de l’Escola Pia

Alumnes de FOAP Serveis en 
restauració, realitzen les pràctiques 
de serveis i hoteleria en el menja-
dor pedagògic del centre. Durant 
tot el tercer trimestre, els alum-
nes d’ESO, podran gaudir d’aquest 
servei i ser usuaris del restaurant 
pedagògic, formant part d’aquest 
procés formador.

Viatge a França
La setmana del 9 al 19 d’abril, 

un grup de catorze alumnes i dos 
professors de l’Escola Pia d’Igua-
lada va viatjar a la ciutat de Tours 
per participar en un intercanvi 
amb els alumnes del Collège Ber-
nard de Fontenelle situat a Savig-

né-sur-Lathan.
Aquest intercanvi, que ja viu la 

seva segona edició, té com a objec-
tius fer una immersió en la llengua 
i la cultura franceses participant 
en la vida quotidiana d’una famí-
lia, assistint a classes amb els seus 
corresponsals i visitant els llocs més 
importants de la zona.

El primer dia van ser rebuts per 
les autoritats de la localitat que 
van mostrar el seu gran interès per 
aquest tipus d’activitat que consi-
deren un enriquiment i una eina 
motivadora per a l’aprenentatge 
dels joves.

L’intercanvi té una segona part 
que tindrà lloc el curs vinent al mes 
de febrer quan tornin la visita els 
alumnes francesos.

La 1a Cata de Vins a l’Atelier, 
tot un èxit

La 1a Cata de Vins al Restau-
rant Pedagògic l’Atelier, va ser 
tot un èxit. Àlex Virgili, fill de les 
Caves Martí Sardà, va explicar als 
assistents les característiques prin-
cipals dels diferents tipus de vi i 
caves que es van degustar.

Tot això amenitzat amb un ma-
ridatge espectacular, realitzat pel 
nostre cuiner Joan Alpuente i la 
coordinadora de l’Atelier Rut Vi-
dal.

Joan Pons exposa els seus di-
buixos

El jove artista Joan Pons, alum-
ne de quart d’ESO de l´Escola Pia, 
exposa els seus dibuixos al claustre 
de l’escola fins al 8 de maig i es pot 
visitar de dilluns a divendres fins a 
les 7 de la tarda.

Educació Financera a 4t d’ESO
Els alumnes de 4t d’ESO han 

començat a rebre unes xerrades 
amb l’objectiu d’oferir la possibili-
tat d’impartir educació financera 
personal bàsica, i ho fan a través 
de cinc tallers d’una hora de dura-
da explicat per diferents voluntaris 
que són professionals bancaris i 
financers. Els diferents tallers que 
es realitzen són:

Sant Jordi, el drac i la princesa 
són al claustre de l’Escola Pia

Els alumnes de batxillerat d’art, 
en la matèria de dibuix artístic, 
han estat treballant per tenir en-
llestits per Sant Jordi, els personat-
ges protagonistes d’aquesta Diada: 
el valent Sant Jordi, el drac ferotge 
i la princesa. 

Activitats a l’escola Maristes

IGUALADA
Certamen literari a l’escola Ma-

ristes
Dijous passat, i coincidint amb 

la diada de Sant Jordi, va tenir lloc 
el certamen literari a l’escola Ma-
ristes. Enguany els alumnes van 
treballar la figura de Ramon Llull, 
donat que se celebren els 700 anys 
de la seva mort. En aquesta desco-
berta, els nois i noies han conegut 
algunes de les seves obres, sobre-
tot les que formen part del Llibre 
de les bèsties, i per aquest motiu 
han presentat narracions i produc-
cions audiovisuals en format de 
faula i hem pogut gaudir d’històri-
es inèdites concebudes pels alum-
nes de 1r a 4t d’ESO que ens han 
transportat a un món on valors 
com l’amistat, l’honestedat, l’ajut, 
la constància, el treball, l’esforç, la 
fermesa, la sinceritat, la modèstia, 
etc. són intemporals i universals.

El jurat, format per membres 
de l’AMPA i del professorat de l’es-
cola i de diverses entitats, ha de-
cidit que els alumnes guanyadors 
són: 1r d’ESO A, Martí Jansà; 1r 
d’ESO B, Aran Castells i Arnau Do-
mènech (audiovisual). Hi ha hagut 
un accèssit per a Marc Marsol. 2n 
d’ESO A, Olga Núñez; 2n d’ESO B, 
Gabriel Campillo. 3r d’ESO A, Caro-
la Bertran, i s’ha concedit un accès-
sit a Oriol Vall; 3r d’ESO B, Maria 
López i Lin Cheung (audiovisual). 
4t d’ESO A, Núria Menacho i Berta 
Felip (audiovisual), i accèssit per a 
Mireia Castells; 4t d’ESO B, Laura 
Parés i Berta Aguirre (audiovisual), 
i un darrer accèssit per a Mariona 
Perés.

També es van lliurar els pre-
mis del concurs de vídeo que es 
va dur a terme el segon trimestre 
per promocionar l’escola a Facebo-
ok. Hi ha hagut tres premis per a 
les persones que els van realitzar. 
Els guardonats han estat: Maricel 
Miñano, Emma Sisquella, Lin Cheu-
ng, Neil Riba, Roger Soriano, Roc 
Garcia, Roger Domènech i Bernat 
Albet.

Cal destacar la bona acollida 
de la festa entre els alumnes, ai-
xí com la implicació d’una bona 
part d’ells en actuacions artístiques 
per amenitzar l’acte, sobretot amb 
música i dansa.

L’escola Maristes, guanyado-
ra del concurs de Ràdio Igualada 
“Para l’orella”

A inici de curs presentàvem als 
pares una iniciativa de Ràdio Igua-
lada per participar en un concurs 

radiofònic de cultura general. En 
aquell moment, i gràcies a les fa-
mílies que van donar suport a la 
proposta, començava la nostra par-
ticipació. 

Han estat tres rondes, dotze 
programes plens d’emoció en què 
els alumnes havien de respondre 
preguntes de diverses temàtiques 
adaptades als coneixements de 
tercer de primària. El dia de Sant 
Jordi molts alumnes, pares i mes-
tres ens reunírem a la plaça de Cal 
Font per donar ànims a la darrera 
parella que representava aquest 
gran equip. Vam guanyar el con-
curs, però la gran victòria ha estat 
participar junts, viure l’experiència 
i compartir aquesta il·lusió de tots 
dins i fora les aules. 

A la semifinal del Certamen de 
Lectura en Veu Alta

El dia 21 d’abril van tenir lloc 
els quarts de final del XI Certa-
men Nacional Infantil i Juvenil de 
Lectura en Veu Alta de la Catalu-
nya Central. L’acte es va celebrar 
al Museu de la Pell d’Igualada i hi 
van participar alumnes de l’Anoia 
i el Bages de primària i secundària. 
Entre els concursants, n’hi havia 
uns quants de Maristes Igualada: 
Isolda Esquerra, Roger Dalmases, 
Quim Xifré, Janna Pacheco, Iona 
Castejón i Clara Mascaró. 

Isolda Esquerra i el Quim Xifré 
van guanyar el primer lloc en les 
seves respectives categories. La se-
mifinal tindrà lloc al Caixafòrum 
de Barcelona a finals del mes de 
maig.

Sant Jordi
El 23 d’abril els alumnes de 

l’Escola Maristes vam celebrar la 
Diada de Sant Jordi. Els més petits 
de la Llar d’infants vàrem veure la 
representació de la Llegenda de 
Sant Jordi, la princesa i el drac. Els 
alumnes d’Educació Infantil a més 
de fer tallers i manualitats vam 
visitar les parades de Cal Font. Els 
diferents cursos d’Educació Primà-
ria vam tenir alguna visita d’au-
tor, vam fer manualitats originals 
i monstruoses, vam elaborar au-
ques, vam participar en el concurs 
de Ràdio Igualada a Cal Font, vam 
treballar la poesia, vam escriure 
textos i vam representar la llegen-
da. 

Els alumnes de Secundària vam 
rebre les autores el llibre “Dents 
de lleó” -exalumnes de l’ escola- i 
per acabar la Diada vam celebrar 
el certamen literari. 
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Actes de Cloenda del Mil·lenari
Diumenge visitarà Calaf el Conseller Santi Vila
CALAF

Divendres 1 de maig, Aplec de 
Sant Sebastià

A les 13.00 h, bateig del Cu-
ca1000 i el Gegantó Alexandre de 
Riquer. Tot seguit, sardanes i jocs 
per a la mainada.

Dissabte 2
A les 18.00 h, inauguració de 

la plaça Guillem d’Oló, al peu de 
les muralles del Calaf medieval, 
davant l’antic Escorxador. Hi haurà 
espectacle infantil.

A les 22.00 h, havaneres i rom 
cremat, amb l’actuació del conjunt 
Voramar de la Bisbal d’Empordà 
des de la plaça de les Eres.

Diumenge 3
A les 8.00 h, pedalada pel Ter-

minus Calafinus. Sortida del grup 
de Bike Calaf, que farà un recor-
regut per tot el terme de Calaf del 
1015 i un itinerari més tranquil per 
a famílies. Final d’etapa al Castell.

A les 8.00 h, trabucada amb els 
Trabucaires d’Igualada. Per des-
pertar tots els calafins i començar 
un dia molt especial.

A les 10.30 h, actuació de dan-
ses tradicionals. Amb la partici-

pació dels Dansaires de Carame-
lles de Calaf, l’Esbart dansaire de 
Soual, els Gegants de Calaf i els 
Grallers dels Prats de Rei.

A les 12.00 h, missa solemne 
presidida pel Bisbe de Vic.

A les 13.00 h, cercavila: pujada 
al castell acompanyats de grallers 
i dansaires.

A les 13.30 h, enterrament de 
la Càpsula del Temps al Castell 
de Calaf. En el pati del castell es 
procedirà a enterrar un càpsula 
hermètica per deixar un testimoni 
perdurable de la celebració del 
primer mil·lenari de la vila i fer 
arribar als calafins del futur els 
millors desitjos dels calafins d’avui. 
Després, trabucada i aperitiu po-
pular.

A les 20.00 h, estrena de la 
Cantata “Cant a Calaf. (Mil·lenari 
de Calaf 1015-2015)”. Composi-
ció i text: Mns. Valentí Miserachs. 
Text: Joan Graells i Mn. Joan Roig. 
Interpretació: Coral Ressons, Cor 
Trinvant, Coral de San Martí de 
Sesgueioles, Coral dels Prats de Rei 
i Cor Artesenc; música amb la Bell-
puig Cobla; M. Assumpta Crivillers 

i Albert Deprius com a solistes; Jo-
an Sanglas com a veu recital.

L’acte es complementarà amb 
les sardanes: “Calaf, quatre estaci-
ons”, “Calaf estima, canta i dansa” 
i “Les Roselles”, i amb l’estrena de 
l’audiovisual “Calaf vila mil·lenà-
ria”. Preu de les entrades: 5 euros. 
Venda on-line: fins al 2 de maig a 
www.entrades.casaldecalaf.cat. 
El mateix dia 3, venda a taquilla 
una hora abans de l’espectacle. 
Aforament limitat.

A les 21.15 h, degustació de 
Vi Piment. En finalitzar l’acte es 
servirà, a l’exterior del Casal, un vi 
piment (preparació medieval de vi 
amb espècies) a tot el públic con-
centrat a la Carretera Llarga men-
tre s’espera l’inici de l’espectacle 
pirotècnic.

A les 21.45 h, espectacle piro-
tècnic al Castell de Calaf. Es reco-
mana situar-se a la Carretera Llar-
ga, davant del Casal, per gaudir 
de l’espectacle amb tota la seva 
espectacularitat.

Programa de la Festa major Castellolí
De l’1 al 10 de maig

Divendres 1 de maig, 7a edició 
de la Tuga Trail Castellolí

Aquest any s’estrena un nou 
circuit amb camins i corriols, exi-
gent però, molt divertit.

Inscripcions cursa i caminada a 
la web: http://www.tugatrail.com o 
a les oficines de l’ajuntament.

Dissabte dia 2
2a Master Class artística infan-

til. Taller destinat a infants entre 
6 i 12 anys. A les 11 del matí. Ins-
cripcions a l’Ajuntament fins avui 
dijous.

A la Brillante Campionat Fifa 
“Playstation”; començarà a 2/4 
d’11 del matí. Bases de participació 
i inscripcions a l’Ajuntament fins 
avui dijous.

A la zona esportiva
Partit de joves promeses: a les 

18:00h.
3er Campionat de la Copa Pri-

mavera: 19:00h.
Diumenge dia 3
A les 9 del matí inici del campi-

onat de Truc.

A 2/4 de 10 el matí, Gimcana 
familiar.

De 12:00h a 14:00h: hi haurà 
diferents inflables infantils.

A la Brillante, a 2/4 d’1 del mig-
dia, presentació de la “Guia de les 
Fonts de Castellolí”, llibre escrit 
per Jonatan Cuadrado i Sara Vilar-
rubias.

De 19:00h a 22:00h: Salsa, vals, 
txa-txa-txà, boleros, ... a càrrec de 
Josep Martínez.

Dijous dia 7
A la Brillante, a les 8 de la tar-

da, Màster Class de balls en línea a 
càrrec de Josep Martínez.

En acabar Nit de western amb 
projecció de la pel·lícula “La lle-
genda de la ciutat sense nom”.

Divendres dia 8 
A l’església vella a partir de 2/4 

de 8 de la tarda: presentació “Fent 
memòria amb un vell republicà”, 
llibre d’en Pere Guixà.

Seguirà la presentació del grup 
de recreació històrica “Ejército del 
Ebro” que s’encarrega de l’expo-

sició que hi haurà instal·lada a La 
Cooperativa durant la Festa Major.

A continuació sopar amb pa 
amb tomàquet i embotit (la inscrip-
ció s’ha de fer abans de dijous 7 de 
maig a l’Ajuntament).

Havent sopat Acústics a l’Esglé-
sia Vella amb el cantautor igualadí 
Enric Verdaguer.

Els actes seguiran el dia 9 i seran 
detallats en la nostra propera edició 
de L’Enllaç.

Exposicions Festa Major
Al Centre Restauració de mo-

bles. 
Patchwork. 
Recordeu que El Centre resta-

rà obert dissabte de 17h a 20:00h 
i diumenge d’11h a 14h i de 17h a 
20:00h.

A La Cooperativa Material de la 
guerra cívil: a càrrec del grup de re-
creació històrica “Ejército del Ebro” 
Hi haurà exposat un hospital de 
campanya, una trinxera i materials 
de l’època. 

Dimarts, Jam Session al Hot 
Blues
IGUALADA

Com cada primer dimarts de 
mes, l’Escola Municipal de Músi-

ca d’Igualada organitza al bar 
musical Hot Blues (c/ Tarragona, 9) 
una Jam Session. La Jam és oberta 
a tots els alumnes i professors de 
l’escola i també a altres músics. 

Tothom hi pot participar interpre-
tant aquells temes que han treba-
llat a classe o que, simplement, els 
ve de gust. 

Així doncs, serà el dimarts 5 de 
maig, a les 22 h. Tothom està con-
vidat a gaudir de la música en viu i 
en directe. 

Taller de “postres fredes i de 
xocolata”
IGUALADA

Al Casal del Passeig s’inicia un 
curs de postres fredes on es 

faran postres lleugeres, fresques i 
també postres amb xocolata.

Tots els dilluns de 18.30 a 20.30, 
de l’11 de maig fins el 22 de juny.

Les inscripcions es poden fer 
a l’oficina de l’Associació de Gent 
Gran d’Igualada, al mateix , Casal, 
Passeig Verdaguer, 67, telèfon 93 
803 33 12.

XXXVIII Aplec de Mas Bonans
PIERA

Demà divendres 1 de maig, 
celebració de l’Aplec de Mas 

Bonans amb els següents actes: a 
les 9 h, des de la Font del Prat, sor-
tida a peu cap al Mas on a les 10 
es farà missa; seguirà una ballada 
doble de sardanes, amb les cobles 
Maricel i Marinada, i al migdia, 

paella popular. Havent dinat, jocs 
de cucanya i a 2/4 de 6 de la tarda, 
ballada de sardanes, amb la Cobla 
Principal de Terrassa.

L’Aplec l’organitza l’Agrupació 
Sardanista de Piera. En cas de pluja 
les activitats es traslladaran a la 
nau de Cal Sanahuja.

Festa Flaix FM
PIERA

Per dissabte a Piera hi ha pro-
gramat un correfoc a càrrec dels 
Diables de Piera; serà cap a 2/4 
d’11, i seguidament, al parc del 
Gall Mullat de Piera, Festa Flaix FM 

amb els DJ’s Sergi Domene, Jordi 
Vèliz i Marsal Ventura i el video-
jockey Oriol Torres. Amb regals, 
show audiovisual, ballarins i un 
muntatge tècnic espectacular.

Pasqua del malalt
IGUALADA

Celebració Comunitària de la 
Unció dels malalts: al Santuari 

Mare de Déu de la Pietat, el diu-
menge 3 de maig, a les 12 del mig-
dia. 

A la Parròquia Ntra. Sra. de la 

Soledat, diumenge 10 de maig, a 
les 10’30 del matí.

Els malalts que no puguin sor-
tir, també poden rebre el sagra-
ment de la Unció a casa seva, avi-
sant al rector de la seva parròquia.

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com
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De l’1 al 3 de maig
Montbui celebrarà la Fira de la Multicultura 
i la 4a Trobada de Clàssics
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Durant tres dies, Montbui tornarà 
a ser protagonista d’un conjunt 

d’activitats lúdiques, culturals, festi-
ves i musicals, en el marc de la Fira 
de la Multicultura, que es realitza 
conjuntament amb la IV Trobada de 
Cotxes Clàssics.

El programa d’activitats de la Fi-
ra d’enguany és força dens. Comen-
çarà divendres, entre les 10 del matí 
i les 2 del migdia, amb una jornada 
de portes obertes a l’Àrea de Joven-
tut i Infància ubicada al carrer Sant 
Miquel, 6 (antiga Biblioteca). Serà 
el “bateig” de l’espai Mont-Jove, el 
nou cap i casal per als joves del mu-
nicipi. També divendres, però a les 2 
de la tarda, es durà a terme la tradi-
cional Arrossada de l’1 de Maig, que 
organitza l’Associació de Veïns La 
Margarida a la plaça Major del Nucli 
Antic. Les activitats continuaran a 
partir de les 4 de la tarda, amb la 
projecció als cinemes Mont-Àgora 
de la pel·lícula infantil Home (en 
català). Entre les 4 de la tarda i les 
8 del vespre tindrà lloc una jornada 
de portes obertes a la Sala-Gran Au-
ditori de Mont-Àgora, i a partir de 
2/4 de 7 de la tarda es durà a terme 
una cercavila infantil a càrrec del 
grup “Traps”. Clourà la jornada, a 
partir de les 8 del vespre, una nova 
projecció de cinema a Mont-Àgora, 
amb El nuevo exótico Hotel Mari-
gold (en castellà).

Dissabte i diumenge, dos 
dies de Fira al Bulevard 

Dissabte és un dels dies amb 
més activitat. Entre les 10 del ma-
tí i les 8 del vespre es desenvolu-
parà al Bulevard la tradicional Fira 
del Comerç, amb la presència de 
nombrosos botiguers i comerciants 
de Montbui i també les paradetes 
d’artesans arribats d’arreu de Cata-
lunya. Es farà un taller de fabricació 
de pa per als infants. 

També entre les 10 del matí i les 
2 de la tarda serà present a Mont-
bui una unitat del Banc de Sang i 
Teixits per dur a terme un acapte de 
sang extra. Es podrà donar sang en 
una unitat mòbil ubicada a la plaça 
de l’Ajuntament. També de 10 del 
matí a 2 de la tarda estarà oberta 
al públic l’Àrea de Joventut i Infàn-
cia ubicada al carrer Sant Miquel, 6 
(antiga Biblioteca). 

Entre les 11 del matí i les 2 de la 
tarda, a la plaça de l’Ajuntament, hi 
haurà diverses activitats d’animació 
infantil amb “Juguipop”, i a partir 
de les 12 del migdia, a la zona de 
MontMercat, es durà a terme una 
ballada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Cornellà. L’acte servirà per 
commemorar el 15è aniversari del 
Grup Sardanes Montbui.

Les sessions cinematogràfiques 
tornaran a la sala de petit format 
Mont-Àgora dissabte a partir de les 
4 de la tarda amb la projecció de 
la pel·lícula infantil Home. I tam-
bé es farà una jornada de portes 
obertes a la sala gran-auditori de 
Mont-Àgora entre les 4 i les 8 de la 
tarda. Entre 2/4 de 5 i les 8 del ves-
pre hi haurà animació infantil amb 
“Juguipop”, a la plaça de l’Ajunta-
ment.

A 2/4 de 6 de la tarda es durà 
a terme una Plantada de Bous a la 
Rotonda del Bou, amb la participa-
ció dels Diables de Canovelles, els 
toros i torets embolats dels Blaus de 
Granollers, els Bous de Reus, Diables 
Els Cabrons de Vilanova del Camí i 

el grup Drac i Diables de Montbui. 
A partir de les 6 de la tarda, cerca-
vila de bous de foc pels principals 
carrers del centre urbà montbuienc 
fins arribar a Mont-Àgora.

A 2/4 de 8 del vespre, cinema 
amb El nuevo exótico Hotel Mari-
gold, i a les 9 de la nit, a la plaça de 
l’Ajuntament, concert amb el grup 
Rumb Al Bar. Clourà la jornada una 
nova sessió, a Mont-Àgora Cinemes, 
de El nuevo exótico Hotel Marigold.

4a Trobada de Clàssics
I diumenge, de 9 del matí a 3 de 

la tarda, tindrà lloc la 4a Trobada de 
Cotxes Clàssics. Les inscripcions es 
podran fer a MontMercat, de 9 a 10 
del matí. També de forma anticipa-
da indicant el cotxe i el número de 
persones al correu electrònic mont-
bui.cotxes@hotmail.com o bé al te-
lèfon 93 803 05 01. El preu d’inscrip-
ció és de 5 euros.

Entre les 10 i les 11 del matí, en 
el marc d’aquesta 4a Trobada de 
Clàssics es farà un esmorzar popular 
amb “boutifarrada” per a tots els 
inscrits a la trobada, tant conductors 
com acompanyants. I a partir de 2/4 
de 12 del migdia els vehicles clàs-
sics realitzaran un recorregut entre 
Montbui, Miralles, Carme, la Pobla 
de Claramunt, Òdena, Igualada i 
Montbui. A partir de les 12 del mig-
dia hi haurà animació cultural i es-
pectacles per a infants. 

Paral·lelament a aquesta troba-
da, a partir de les 10 del matí es de-
senvoluparà per segona dia conse-
cutiu la Fira del Comerç, amb diver-
sos estands comercials i paradetes 
artesanals al Bulevard, que diumen-
ge al matí compartiran protagonis-
me amb els participants al Mercat 
mensual d’Antiquaris, Brocanters, 
Col·leccionistes i Artesans, que esta-
ran a MontMercat compartint espai 
amb la Trobada de Clàssics.

De 10 del matí a 2 de la tarda hi 
haurà una jornada de portes ober-
tes a l’Àrea de Joventut i Infància. 

Pels volts de les 11 del matí co-
mençarà a la plaça de l’Ajuntament 
la 5a Trobada de Cultura Popular i 
Tradicional de l’Anoia, amb les ac-
tuacions durant tot el dia dels Fal-
cons de Vallbona d’Anoia i els Fal-
cons de Capellades, i també hi seran 

presents els Geganters i Grallers de 
Vilanova del Camí, el Gegants de 
la Tossa, els Gegants del Barri de 
Sant Maure, Foc Senglar, Timbalers 
del Bruc, Els Tabalers de l’Institut, 
Capgrossos de Montbui, Bofonet de 
Montbui, Colla Gegants i Grallers 
de la Llacuna, Grallers d’Igualada i 
Molta Xamba.

D’11 del matí a 3 de la tarda, 
activitats per a la mainada amb 
“Jugantons”, també a la plaça de 
l’Ajuntament.

A les 4 de la tarda, a Mont-Àgo-
ra Cinemes, es durà a terme una 
nova projecció de Home, pel·lícula 
infantil. I entre les 4 de la tarda i les 
8 del vespre es realitzarà una Jorna-
da de Portes Obertes a la Sala-Gran 
Auditori de Mont-Àgora. 

A partir de les 6 de la tarda, a 
Mont-Àgora Cinemes, nova projec-
ció de El nuevo exótico Hotel Ma-
rigold.

Concert de Carlos Baute a 
l’Espai MontMercat

I clourà la Fira de la Multicultura 
l’actuació en concert del cantant 
veneçolà i resident a Espanya Carlos 
Baute, un dels músics llatins més 
internacionals, i un dels artistes més 
destacats del panorama musical co-
mercial actual. El concert de Carlos 
Baute, amb entrada gratuïta per a 
tothom, es durà a terme a l’Espai 
MontMercat a partir de les 9 del 
vespre. 

Per tal de dur a terme aquest 
concert, i en previsió d’una gran 
presència de fans i de visitants a 
aquest esdeveniment, des de l’Ajun-
tament es treballa, a través dels cos-
sos i forces de seguretat, en diversos 
dispositius de coordinació que bus-
caran garantir la seguretat en tot 
moment i també s’habilitaran di-
ferents zones d’estacionament a la 
zona del Pla de La Mercè per evitar 
problemes de trànsit als assistents al 
concert. Cal destacar que el concert 
compta amb nombrosos patrocina-
dors i col·laboradors que fan possi-
ble que Montbui torni a acollir un 
dels grans concerts de la Multicultu-
ra. Rosa López o “El Arrebato” van 
ser alguns dels noms il·lustres que 
van deixar memorables concerts al 
municipi.

L’Estival de Jazz tindrà disc
IGUALADA

Gràcies a un conveni entre el fes-
tival d’Igualada i la discogràfi-

ca especialitzada en jazz Underpo-
ol, l’Estival de Jazz tindrà un disc 
per a cada una de les pròximes 
edicions.

En cada edició l’Estival dóna, li-
teralment, carta blanca a un músic 
de jazz consolidat però mancat de 
projecte propi per a que presenti, 
en el marc del festival, un projecte 
jazzístic. D’aquest projecte sorgirà 
el disc de l’Estival de Jazz.

UnderPool és un segell disco-
gràfic independent centrat en jazz 
i músiques improvisades. Amb seu 
a Barcelona, es crea al 2013 arran 
de l’estudi de gravació del mateix 
nom. Al llarg d’aquests dos anys 

Underpool ha publicat els treballs 
dels músics emergents més desta-
cats del nostre país, així com una 
sèrie numerada exclusiva de la dis-
cogràfica.

L’impuls que el festival de jazz 
ofereix a aquests músics és cele-
brat dins el sector. La primera Car-
ta Blanca de l’Estival, protagonit-
zada per Ramón Prats Quartet, va 
estar guardonada per l’Associació 
de Músics de Jazz i Música Moder-
na amb els reconeixements de Mi-
llor Disc de l’Any 2013 per Pandora 
i Millor Grup de l’Any 2013 per 
Ramon Prats Quartet.

La tercera edició de l’Estival de 
Jazz tindrà lloc el proper mes de 
juny a la ciutat d’Igualada.

Demà, manifestació unitària 
de l’1 de Maig
IGUALADA

Un any més, els moviments soci-
als transformadors de l’Anoia 

tornaran a sortir al carrer l’1 de 
Maig, de forma unitària, per seguir 
“cridant que les treballadores i tre-
balladors continuem rebent atacs 
del capitalisme i que l’única alter-
nativa és la construcció del poder 
popular, que talli d’arrel la injustí-
cia i que aposti per un canvi radical 
i transformador”.

I un any més, els organitzadors 
de l’acte volen pensar en l’1 de 
Maig com una diada de lluita pels 

drets dels treballadors i treballado-
res, també des d’Igualada.

La manifestació començarà a 
les 12 del migdia, a la plaça de la 
Masuca, i al final del recorregut 
hi haurà diversos parlaments i un 
vermut popular.

Organitzen: CGT Anoia, COS 
Anoia, CNT Igualada, Endavant 
Anoia, Sepc Igualada, CS Delíci-
es, Arran Igualada, CUP Masquefa, 
CUP Igualada, Espai pels Somnis i 
Plataforma d’Afectats per la hipo-
teca de l’Anoia.

Xerrada sobre aspectes 
psicosocials del malalt de 
càncer
CAPELLADES

Dimarts vinent, dia 5 de maig, a 
les 7 de la tarda, la sala d’actes 

de la Biblioteca El Safareig aco-
llirà la xerrada que, sota el títol 
“Aspectes psicosocials en el paci-
ent de càncer i la família”, oferirà 
la psicooncòloga Marina Garcia.

L’acte està organitzat per l’AE-
CC Catalunya contra el Càncer, 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment. Tanmateix, es recorda que el 
dia 9 de maig es farà a Capellades 
la col·lecta anual de l’associació 
contra el càncer.

Dilluns comença el període 
d’inscripcions a l’Escola 
d’Estiu d’Òdena
ÒDENA

Com cada any, amb l’arribada de 
les vacances escolars, l’Ajunta-

ment organitza l’Escola d’Estiu, un 
combinat d’activitats amb hores 
d’estudi, tallers, esports, pisci-
na, excursions, bivacs i festivals. 
Aquest any, per al grup jove es 
potenciaran les activitats esporti-
ves i l’ús del pavelló municipal; es 
faran tallers, cuina, piscina, natura 
i excursions.

L’Escola d’Estiu d’Òdena obrirà 
les seves portes del 29 de juny al 
24 de juliol i del 25 d’agost al 4 de 
setembre. Es permet la inscripció 
per a tot el període o per setma-
nes i a tres zones diferents: Escola 
Castell d’Òdena, L’Avió de Paper i 
Antigues escoles de l’Espelt, per tal 
de facilitar a les famílies l’organit-
zació del calendari laboral i festiu i 
la mobilitat i proximitat.

L’horari de l’escola serà de 
10.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.30 h 
amb la possibilitat de contractar el 
servei de vigilància de 8.45 a 10.00 
h. També s’ofereix servei de men-
jador per 6 euros a l’Escola Castell 

d’Òdena a càrrec de “Casolans El 
Castell”. Aquells infants que facin 
la inscripció a les 6 setmanes, per 
un suplement de 50 euros podran 
fer la inscripció a l’Estada Instru-
mental, i és imprescindible que-
dar-se a dinar (en el preu va inclòs 
el dinar).

Les sis setmanes d’escola te-
nen un cost de 144,38 euros per 
als nens i nenes empadronats a 
Òdena i de 192,50 euros per als 
no residents. En cas de contractar 
el servei només per setmanes, el 
preu és de 36,38 euros per als em-
padronats i de 48,50 euros per als 
no residents. 

Les persones interessades en 
inscriure als seus fills poden fer-ho 
del 4 al 22 de maig a l’Ajuntament 
d’Òdena, els matins de 9 a 13 h i 
els dijous i divendres de 17.30 a 
20.00 h, a l’Espai Jove. 

Més informació sobre el servei 
a l’Ajuntament i a la web www.
odena.cat.


