
Setmanari d’informació comarcal de lliure distribució - 11.000 EXEMPLARS - Fundat l’any 2001 - Número 655 - 14 de maig de 2015

Dissabte, mercat 
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músics

Pàg. 28

Cap de setmana festiu 
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S’estrena el 
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l’Associació Nou Centre 
d’Igualada
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Recollits 300 quilos de residus en la jornada 
de neteja del riu Anoia

Igualada va acollir-se diumenge a la jornada de neteja coordinada per Setmana Europea de la Prevenció de Residus que es feia a milers de municipis a 
tot Europa, de manera simultània. Els voluntaris que van pentinar la zona des de sota el pont de la palanca fins al pont nou de Montbui van arreple-

gar fins a 300 quilos de residus d’allò més divers: fustes, plàstics, pneumàtics, vidres o tèxtils... Aquestes deixalles són la majoria de vegades, el resultat 
d’actituds incíviques que caldria eradicar.   Pàg. 21

Els 4.000 visitants confirmen 
l’èxit de Fira Verd

Carme deixa enrere la 18a edició de Fira Verd i ho fa amb un èxit de 
participació rotund, i és que van ser més de quatre mil els visitants 

que no es van voler perdre aquesta matinal festiva on les flors i plantes 
són les principals protagonistes. La jornada es complementà amb la Mos-
tra d’Artesania de fibres i productes naturals i la Mostra d’antics oficis i 
activitats del bosc i de la natura. Des d’aquest any Carme s’ha integrat al 
col·lectiu de Viles Florides i ja treballa de cara la propera edició de Fira 
Verd.   Pàg. 15

Tradició sardanista des de 
l’escola

Alumnes de tercer curs de primària de dues escoles igualadines van 
oferir una ballada de sardanes, com a cloenda del curset que s’ha 

impartit a l’escola amb el projecte SardaTIC; es tracta d’un projecte que 
acosta la sardana i la cobla a les escoles mitjançant les tecnologies de la 
informació i la comunicació i els alumnes comparteixen les seves experi-
ències a través d’un blog a Internet. De moment les escoles igualadines 
que formen part del projecte són l’Acadèmia Igualada amb dues colles 
sardanistes i l’Ateneu Igualadí amb una.   Pàg. 22
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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 14 de maig: 
Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 15: Bausili, Born, 23.
Dia 16: Casas Verdés, Soledat, 119 (22-9 h).
Dia 17: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Del Pilar, c/ 
Comarca - Mestre Montaner (22-9 h).
Dia 18: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 19: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 20: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 21: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.



3ELECCIONS MUNICIPALS14 de maig de 2015

Marc Castells referma el compromís amb la indústria com a gran 
generadora de riquesa i ocupació i afirma que seguirà sent el gran aliat 
dels sectors econòmics locals

IGUALADA

Marc Castells, cap de llista per 
Convergència i Unió (CiU) 

a les properes eleccions munici-
pals del 24 de maig a Igualada, va 
exposar dilluns passat els aspectes 
del seu programa que fan referèn-
cia a l’àmbit econòmic. El va acom-
panyar el coordinador general de 
CDC, Josep Rull, que va posar Igua-
lada com a “exemple de les capi-
tals de Catalunya que els últims 
quatre anys han reaccionat davant 
la crisi i que han posat les bases 
per ressorgir econòmicament”. La 
roda de premsa es va dur a terme 
a l’Adoberia Bella, un edifici del 
barri del Rec recuperat i restaurat 
per a acollir la seu del clúster igua-
ladí de la pell i funcionar també 
com a seu de la Capital Europea de 
la Pell de Qualitat.

Aposta per la indústria 
i els sectors econòmics 
locals

Marc Castells es va mostrar “sa-
tisfet” que, ara al 2015, la majoria 
de candidats a les eleccions “ha-
gin pujat al carro de la defensa 
de la indústria com a generadora 
de riquesa, quan nosaltres ja ho 
fèiem fa quatre anys, sempre hem 
estat obertament industrialistes i 
sempre hem dit que els serveis de 
qualitat i la riquesa en una ciutat 
com la nostra es deriven de l’activi-
tat industrial”. La clau per reforçar 
l’economia i generar llocs de tre-
ball, afirma, passa per fer costat a 
aquells que els poden crear.

Castells afirma que “la indus-
trialització és la nostra proposta 
inequívoca i seguirem consolidant 
i diversificant les potencialitats 
d’aquells sectors que han de ge-
nerar ocupació”. En el cas de la 
pell de qualitat, un cop concretat 
el futur Parc d’Innovació del Cuir i 
la Marroquineria, explica que “per 
primer cop això ens dóna la pos-
sibilitat, no només de permetre 
als nostres adobers traslladar-se 
i créixer, sinó d’oferir sòl a noves 
empreses i fer que s’instal·lin a 
Igualada; els propers quatre anys 
explotarem aquesta eina i treba-
llarem per portar empreses manu-
factureres de marroquineria que es 
nodreixin de les pells de les adobe-
ries i generin més llocs de treball”. 
L’impuls de la nova marca Igualada 
Leather Cluster Barcelona en fires 
internacionals i el reforç de la Cà-
tedra A3 en Innovació de la Pell, 
el Tèxtil i la Moda són altres eines 
que Castells marca com a cabdals. 

En el cas del tèxtil assenyala 
com a imprescindibles la conso-
lidació de la recentment creada 
Oficina de Prototipatge i Gestió de 

Fabricacions, que de cara al seu se-
gon any ha d’arribar a les 200.000 
peces de noves comandes als ta-
llers de l’Anoia, i també la segona 
edició de la fira BSTIM, on per a 
l’any vinent es volen aplegar més 
de 60 expositors i més de 1.000 
visitants professionals. S’aposta-
rà també per crear i implantar un 
nou Pla d’Especialització Competi-
tiu (PECT) per a la comarca dins el 
programa RISC3 de la Generalitat 
de Catalunya i per dur a terme tots 
aquells programes d’impuls de la 
formació específica que requerei-
xin els professionals del sector.

Pel que fa a l’hospital simulat 
4D Health, acabat d’inaugurar el 
passat mes de març, l’objectiu de 
CiU passa per consolidar-lo com un 
centre referent en la innovació en 
salut i la seguretat dels pacients, 
no només a Catalunya i a l’Estat, 
sinó al sud d’Europa. Anticipa que 
“aprofundirem en els convenis 
amb les universitats del país, fent 
que un gran nombre d’estudiants 
d’arreu vinguin aquí a formar-se 
i avaluar-se, i treballarem per in-
tegrar-lo en xarxes internacionals 
del sector i per establir llaços ferms 
amb ens d’abast mundial, que pu-
guin tenir interès a desenvolupar 
projectes en aquest centre únic”.

De cara als propers quatre 
anys, Marc Castells es va compro-
metre a “mantenir i fins i tot in-
crementar la nostra aposta per la 
indústria com a factor de riquesa i 
de generació d’ocupació” i a “de-
senvolupar plans d’impuls espe-
cífics i a la mida d’altres sectors 
importants per a l’economia local, 
com poden ser les TIC, el paper, les 
arts gràfiques o el metall, per aju-
dar-los també a guanyar visibilitat 
exterior i desenvolupar encara més 
les seves capacitats”. 

Precisament, de manera con-
junta amb el sector TIC local, ja fa 
mesos que es treballa en la cre-
ació d’un Centre d’Innovació en 
Fabricació Digital i Impressió en 
3D, que permetria l’estudi i fo-
ment d’aquestes metodologies i 
que CiU vol fer realitat en cas que 
governi en la propera legislatura. 
Aquest centre aniria vinculat amb 
la obtenció d’un nou grau en Engi-
nyeria TIC en Fabricació Digital i la 
variant de Grau en Disseny Indus-
trial Digital al Campus Universita-
ri, i estaria connectat alhora amb 
l’Escola Municipal d’Arts Gaspar 
Camps i amb els estudis de Forma-
ció Professional que avui ja ofereix 
el Milà i Fontanals. El futur cen-
tre, estretament relacionat amb 
les empreses del sector, serà tam-
bé incubadora de noves iniciatives 
empresarials dedicades a la fabri-

cació digital, punt de transferència 
de coneixement entre universitat 
i empresa, laboratori on desenvo-
lupar plans pilot de transformació 
industrial i lloc per a reorientar 
treballadors i empreses, evitant ai-
xí l’anomenat gap o desfasament 
tecnològic.

El candidat de CiU conclou que 
cal distingir la ciutat com un refe-
rent en la recerca, en la formació 
i en el coneixement vinculats a la 
indústria local, ja que “aquesta és 
l’única manera de diferenciar els 
nostres sectors econòmics de la res-
ta de competidors”.

Iniciatives d’orientació 
professional

De la mateixa manera que en 
la passada legislatura es van posar 
en marxa programes d’impuls de 
l’emprenedoria entre els més jo-
ves com el Cultura Emprenedora a 
l’Escola, d’orientació laboral entre 
els joves com l’Ulisses, o de reori-
entació laboral per les persones 
desocupades com el Prepara’t, ara 
se’n volen desenvolupar de nous. 

Un exemple seria el nou Prepa-
ra’t Joves, destinat als estudiants 
de Batxillerat de la ciutat, que tin-
drà com a objectiu reforçar la seva 
cultura emprenedora, que cone-
guin quins requeriments tenen 
avui en dia les empreses a l’hora 
de contractar i donar-los a conèi-
xer quins són els sectors estratè-
gics de la comarca perquè puguin 
centrar els seus esforços en una 
preparació concreta per a entrar-hi 
a treballar.

El compromís de CiU passa 
també per seguir desenvolupant 
programes focalitzats en la inserció 
laboral, impulsant la prospecció 
amb empreses. L’alcaldable de CiU 
destaca que “malgrat que és evi-
dent que queda molta feina per 
fer, empreses i Administració hem 
sumat esforços i això dóna resul-
tats; de fet, en els dos darrers anys 
l’atur a la ciutat s’ha reduït al vol-
tant del 20% i la gràfica continua 
descendint, a poc a poc però de 
manera sostinguda; per això nosal-
tres seguirem sent els grans aliats 
del món de l’empresa”.

Capital comercial de 
referència

Marc Castells també ha fet re-
ferència a l’àmbit comercial, afir-
mant que “la nostra confiança en 
el nostre comerç de proximitat és 
absoluta i ens tindran al seu costat 
per a seguir distingint junts Igua-
lada com una capital comercial di-
ferent en el marc de la Catalunya 
interior”. Per a contribuir-hi, asse-
gura que CiU aposta per seguir es-

tenent el concepte de zones blan-
ques d’aparcament gratuït, aprofi-
tant solars en desús i adequant-los 
per a facilitar l’estacionament i, 
per tant, facilitant l’accés als co-
merços. De moment, en aquests 
darrers quatre anys, ja s’han posat 
en marxa 800 places d’aparcament 
en zona blanca. 

A més a més, Castells afirma 
que “amb la celebració d’esdeve-
niments singulars i la seva exten-
sió al centre de la ciutat, ja siguin 
globus aerostàtics, curses o tea-
tre, estem aconseguint que venir 
a comprar a Igualada sigui una ex-
periència singular, familiar i agra-
dable, fet que beneficia els nostres 
comerciants i ens fa diferents, per 
això seguirem en aquesta línia, du-
ent més lluny aquestes cites i cre-
ant-ne de noves”. La potenciació 
de la Taula de Comerç, creada per 
l’actual govern municipal, que es 
va iniciar el 2011 i que es reuneix 
regularment per tractar temes que 
els afecten, és un altre dels eixos 
que es volen mantenir i fer créixer.

Encara fent referència a les sin-
gularitats comercials d’Igualada, 
anticipa que CiU preveu definir un 
projecte innovador que integri i 

potenciï el comerç tradicional, les 
botigues de fàbrica i els tradicio-
nals outlets en diversos espais. I, a 
més a més, adquireix el compromís 
d’implantar una nova senyalització 
interior a la ciutat, amb especial 
atenció als eixos comercials, ja que 
l’actual ha quedat desfasada en els 
darrers anys.

D’altra banda, l’impuls de l’ac-
tivitat firal “adaptant-la encara 
més als nous temps” és un altre 
dels eixos prioritats de la federació 
a Igualada. La línia d’actuació pas-
sa per seguir dotant d’atractiu els 
esdeveniments firals i vinculant-los 
encara més amb l’economia local, 
com s’ha fet amb la redefinició de 
FirAnoia i la seva tornada al pas-
seig Verdaguer o la mateixa fira 
del tèxtil BSTIM.

En tots els casos, tant pel que 
fa a la indústria com pel que fa 
al comerç o l’activitat firal, Marc 
Castells afirma que CiU seguirà 
mantenint-se fidel al seu tarannà 
de col·laboració amb els sectors 
productius i els agents econòmics 
i socials, perquè “només treballant 
de la mà i sumant esforços de ma-
nera consensuada s’aconsegueixen 
bons resultats, com ja s’està fent”.
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Ramon Espadaler serà a l’acte central de 
campanya de CiU - Els Hostalets de Pierola
ELS HOSTALETS DE PIEROLA 

Aquests dies, la candidata per 
Convergència i Unió a l’alcaldia 

dels Hostalets de Pierola, Nati Esca-
la Salvo, està presentant als veïns 
i veïnes del municipi el programa 
electoral per als pròxims quatre 
anys.

Pensant en tu, Amb tu fem ca-
mí. Nati Escala es compromet a por-
tar a terme rigor en la gestió econò-

mica i prioritzar les persones. Partici-
pació ciutadana, eficiència, eficàcia i 
transparència, per tal d’aconseguir 
un municipi pròsper, dinamitzador 
de la vida social, que afavoreixi la 
cohesió, on tothom pugui trobar el 
seu espai, defensar la nostra cultura 
i sentir se orgullós de pertànyer als 
Hostalets de Pierola.

Per tal d’aprofundir en aquests 
temes, i com a acte central de cam-

panya, CiU dels Hostalets ha con-
vocat un acte per al dimecres dia 
20, a les 8 del vespre, al Casal Cata-
là que comptarà amb l’assistència 
del Conseller de la Generalitat i 
Secretari General de CiU Ramon 
Espadaler.

En acabar s’atendrà la premsa i 
tot seguit es farà un petit refrigeri.

Ramon Espadaler va recolzar la candidatura 
de CiU que encapçala Josep Llopart
PIERA

El míting de Piera del passat dis-
sabte, 9 de maig, va comptar 

amb la presència del conseller 
Espadaler que va dir: “hi ha una 
oferta electoral molt ampla. Tot i 
que és democràticament sa, podrí-
em estar abocats al risc d’una certa 
fractura. Tants caps, tants barrets i, 
per tant, que pugui comportar que 
sigui ingovernable”.

A més, va assenyalar que “cal 
tenir governs estables –que no vol 
dir autistes i prepotents amb una 
majoria suficient i amb una capaci-
tat de diàleg sobradament demos-
trada. L’altra opció és tenir un ajun-
tament segmentat amb una colla 
de grups amb una intenció única: 
fer una alternativa per treure CiU”

Espadaler també va assenyalar 
que “a CiU hem optat per la pro-
posta i no per la protesta. És molt 
més fàcil protestar que no propo-
sar. Hi ha forces polítiques que es 
limiten a la queixa i a la protes-
ta sense gaire alternatives o que 

siguin possibles i reals. Nosaltres 
tenim propostes que defensem per 
la via del diàleg i no ens confor-
men només en queixar-nos. El nos-
tre no és només un programa, sinó 
també un programa de govern, 
passar comptes amb transparència, 
sumar i proposar”

En l’acte també hi van interve-
nir els candidats, Maite Guzmán, 
Vanesa Fernández-Arroyo i Josep 
M. Rosell i el president la JNC, Xa-
vier Almenara. Tots ells, en els seus 
discursos van donar comptes de 

la feina feta en els darrers 4 anys 
de govern i van agafar el compro-
mís de realitzar tots aquells nous 
projectes, que cada un d’ells van 
exposar en els diferents àmbits de 
les regidories que actualment re-
presenten.

Una vegada més, Josep Llopart, 
afirmava comptar amb un equip 
altament preparat, amb gent jove, 
amb experiència en diferents àm-
bits, ambiciosa, amb grans idees, 
... i el més important, compromesa 
amb la gent de Piera.

L’equip liderat per Santi 
Broch presenta les propostes 
per als propers quatre anys
La candidatura de CiU es presenta als comicis 
amb el lema “Present i futur per a la Pobla”

LA POBLA DE CLARAMUNT

Convergència i Unió presentarà, 
demà divendres 15 de maig, la 

candidatura i el programa electo-
ral per a les eleccions municipals 
del 24 de maig. L’acte tindrà lloc 
a les 8 del vespre al Teatre Jardí i 
comptarà amb la intervenció de 
diversos membres de la llista i el 
clourà el candidat de CiU a l’alcal-
dia poblatana, Santi Broch.

La llista de Convergència i Unió 
té com a lema “Present i futur per 
a la Pobla”. Durant l’acte, s’expo-
saran les actuacions realitzades en 
el mandat 2011-2015 i els projectes 
previstos per als propers quatre 
anys. Després dels parlaments, hi 
haurà un refrigeri per a tots els 
assistents.

El programa de Convergència 
i Unió per al mandat 2015-2019 
es basarà en propostes concretes, 
realistes, adaptades als nous temps 
i que tindran com a principal ob-
jectiu, com fins ara, millorar la vi-
da dels ciutadans de la Pobla de 
Claramunt. La línia política que se 
seguirà estarà marcada per man-
tenir i consolidar els serveis i els 

equipaments de què gaudeixen els 
poblatans i oferir-ne, en la mesura 
del possible, de nous. 

En l’acció del govern de Con-
vergència i Unió també tindran im-
portància, com en els darrers anys, 
les polítiques socials per ajudar les 
famílies i les persones amb pocs re-
cursos del municipi. Un dels aspec-
tes que cal destacar de l’acció dels 
governs de Convergència i Unió, i 
que es mantindrà, serà no deixar 
endeutat l’Ajuntament.

La candidatura que encapçala 
Santi Broch està formada per per-
sones amb experiència en la polí-
tica local i noves cares. Les noves 
incorporacions a la candidatura de 
CiU són: Lluís Pérez (quart) Marina 
Fernández (vuitena), Maria Car-
me Maldonado (desena) i David 
Falomir (tercer suplent). La resta 
de membres de la llista són: Josep 
Aloy (segon), Esther Touriñán (ter-
cera), Juan Carlos Pérez (cinquè), 
Carme Vallès (sisena), Antoni Aloy 
(setè), Sergi Soteras (novè), Josep 
Maria Prat (onzè), Conxita Bartolí 
(primera suplent) i Elisenda Her-
ranz (segona suplent).

Els projectes de CiU Capellades a Ràdio 
Capellades
CAPELLADES

El proper dissabte dia 16 de maig, 
a les 12,45 h, l’equip de Conver-

gència i Unió  de Capellades serà 
entrevistat a Ràdio Capellades per 
tal de que exposin els projectes 
que proposen com a candidats a 
governar el proper mandat 2015-
2019.

Així mateix, aquest dimarts 
passat Convergència i Unió de Ca-
pellades ha estat present amb una 
parada al mercat setmanal local 
per tal d’informar a les persones 
del seu programa electoral.

El candidats Marcel·lí Martorell 
i Jordi Torres han repartit un docu-
ment on s’exposa l’obra de govern 
efectuada per CiU al capdavant de 
l’alcaldia de Capellades en aquest 

mandat que s’acaba i també han 
distribuït la revista Parlem-ne amb 
informació de la candidatura i de 
projectes futurs. 

CiU Capellades inicia 
la campanya amb 
enganxada de cartells

El dijous 7 de maig els compo-
nents de la llista electoral i d’altres 
simpatitzants es varen reunir local 
de CiU Capellades per sopar i aga-
far forces per l’inici de campanya. 

Al punt de mitjanit, l’equip va 
iniciar la campanya amb la tradi-
cionals enganxada de cartells, re-
corrent bona part dels carrers del 
centre de la vila.

En el marc d’aquesta campa-
nya, l’equip de CiU Capellades ha 

iniciat també una ronda de troba-
des amb diverses entitats capella-
dines per copsar les seves necessi-
tats. 

Presentació de la candidatura de CIU sota el 
lema “Montmaneu també el fas tu!”
MONTMANEU

El proper diumenge 17 de maig, 
a les 12.30 h, a la Sala de Mont-

maneu hi haurà la presentació dels 
candidats de CIU a les properes 
eleccions municipals del dia 24 de 
maig, en què exposaran les seves 
propostes per als propers 4 anys. 
L’acte comptarà amb la presència 
de la diputada al Parlament de 
Catalunya Maria Senserrich Gui-
tart. En acabar l’acte hi haurà un 
pica-pica per a tots els assistents.

La llista, que es presenta sota 
el lema “Montmaneu també el fas 
tu!”, està encapçalada per Àngel 

Farré Carulla i la formen Miquel 
Casanovas Jové, Josep Marquillas 
Compte, Gisela Marimon Marfà, 

Josep Tosquella Queralt i Nèstor 
Requesens Godó, com a suplent . 

Miquel Guerrero encapçala la 
candidatura de CiU a Jorba

JORBA

“Tu ets important, tu decideixes” 
és l’eslògan amb què arrenca 

la campanya de CiU per Jorba. La 
llista de la formació l’encapçala 
Miquel Guerrero i s’han organitzat 
diversos actes de campanya, que 
començaran el pròxim diumenge 
17 de maig, a les 7 de la tarda, 
amb un pica-pica de presentació al 
Casal d’Avis.

Tot seguit, per al dimecres dia 
20, s’ha confirmat la visita al po-

ble del conseller d’Interior Ramon 
Espadaler, que serà rebut a partir 
de les 17.30 h. Tot seguit es fa-
rà un recorregut pels carrers i un 
breu parlament al Casal de Jorba, 
amb la presentació del programa 
electoral, que se centra en quatre 
punts.

Els actes de campanya finalit-
zaran amb una darrera visita del 
candidat a Sant Genís, prevista per 
al dijous dia 21, a les 20 h.
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Un centenar de persones acompanyen Marc 
Castells en la penjada de cartells

IGUALADA

Entre membres de la llista electo-
ral, simpatitzants i militants de 

Convergència i Unió a Igualada, un 
centenar de persones van acompa-
nyar el candidat, Marc Castells, en 
la tradicional penjada de cartells 
que va marcar l’inici de la campa-
nya electoral durant la mitjanit del 
dia 8 de maig. 

A partir de les 22h, davant la 
seu electoral de la federació situ-
ada a la Rambla de Sant Isidre, els 
congregats van anar composant un 
puzzle gegant de cent peces fins 
a formar un gran cartell electoral, 
incloent la imatge del candidat i el 
missatge “Un alcalde, uns valors”. 

Posteriorment, a les dotze de 
la nit, es va donar el tret de sorti-

da a la campanya amb l’habitual 
enganxada de cartells a la mateixa 
Rambla. Castells va agrair el suport 
en l’arrencada d’una campanya 
que, en el cas de CiU, avança que 
“serà intensa i, per sobre de tot, en 
positiu, amb propostes fermes per 
fer d’Igualada una ciutat millor i 
més forta”.

CiU celebrarà la Festa del Compromís amb 
Tous
SANT MARTÍ DE TOUS

La formació CiU ha organitzat 
per a diumenge vinent, dia 17 

de maig, la Festa del Compromís 
amb Tous, que tindrà lloc a la plaça 
Manuel Maria Girona a partir de 
les 12 del migdia.

La festa inclourà unes pinzella-
des de cultura (dansa, poesia i pin-
tura), la presentació del compromís 
electoral pels membres de la can-
didatura i la intervenció de Patrí-
cia Illa, membre de la llista de CiU 
a Igualada i de la Casa Gran del 

Catalanisme. La cloenda de l’acte 
anirà a càrrec del candidat de CiU 
a l’alcaldia de Tous, Josep Anton 
Jiménez, i la matinal acabarà amb 
un refrigeri per als assistents.

Marc Castells exposa el seu 
model de ciutat al debat de 
candidats de Ràdio Igualada
IGUALADA

El candidat de CiU a l’alcaldia 
d’Igualada, Marc Castells, va 

participar el passat 11 de maig al 
debat organitzat per Ràdio Iguala-
da, on van prendre part els caps de 
llista de les vuit candidatures que 
opten a l’alcaldia.

Castells va afirmar que la can-
didatura que encapçala “vol con-
solidar un model de ciutat iniciat 
fa quatre anys, un model basat en 
el bon govern de l’ajuntament i la 
bona gestió dels recursos públics, 
en un concepte de ciutat amable 
i acollidora, en la millora de les 
instal·lacions esportives i els espais 
públics, en la millora de l’accessibi-
litat i la mobilitat, en el foment del 
civisme i en l’increment de la se-
guretat”. Marc Castells va avançar, 
entre altres, que CiU projecta la 
creació d’un gran parc a l’Avingu-
da Catalunya i preveu la incorpora-
ció de nous agents per reforçar la 
Policia Local.

Pel que fa a la redacció d’un 
nou POUM, el compromís de CiU 
“passa per fer-lo de manera que 
generi el màxim consens a la ciu-
tat i que sigui econòmica i social-
ment viable”. En l’àmbit econòmic, 

l’aposta és “ampliar el suport als 
sectors econòmics locals més en-
llà del tèxtil i la pell, arribant a 
les TIC, les arts gràfiques, el paper 
o el metall, créixer com a capital 
comercial, promocionar-nos a l’ex-
terior com una ciutat universitària 
i promoure l’hospital simulat 4D 
Health com una instal·lació única a 
nivell internacional”. En el vessant 
social, Marc Castells va recordar 
que “els últims 4 anys hem invertit 
12 milions d’euros per fer costat, 
amb el Pacte Social i juntament 
amb les entitats, a aquelles perso-
nes i famílies que es troben en una 
situació més vulnerable per culpa 
de la crisi”.

Marc Castells va acabar de-
manant a la ciutadania que “ens 
renovi la confiança perquè segui-
rem sent un govern responsable i 
transparent, garantirem una po-
lítica de consensos, seguirem fent 
costat al renaixement industrial i 
comercial, assegurarem una ciu-
tat amable que té cura de la seva 
gent, projectarem el nom d’Igua-
lada al món i serem al costat de les 
institucions i del president del país 
per proclamar la independència de 
Catalunya”.

Marc Castells i la candidatura 
de CiU visitaran el mercat 
municipal i els barris de Set 
Camins i Les Flors 

IGUALADA

La candidatura de Convergència 
i Unió per les properes eleccions 

municipals continua aquesta set-
mana les visites als diferents barris 
de la ciutat per exposar el seu pro-
jecte per Igualada i recollir opini-
ons i propostes per part dels veïns 
que ho desitgin.

Després d’haver passat pels 
barris de Les Comes i el Sant Crist 
aquest final de setmana de set-
mana la candidatura serà present 
en altres punts de la ciutat. Avui 
dijous, 14 de maig, Marc Castells i 
el seu equip recorreran el barri de 
Les Flors; divendres, 15 de maig, el 

barri de Set Camins, i a banda, dis-
sabte 16, seran presents al Mercat 
Municipal de La Masuca. La prope-
ra setmana serà el torn del Poble 
Sec i el Centre.

Tots aquells ciutadans que 
ho desitgin, es poden adreçar als 
membres de la candidatura per fer 
propostes de millora per la ciutat o 
aprofundir en les propostes de CiU 
per Igualada. De la mateixa ma-
nera, qualsevol suggeriment que 
es vulgui fer arribar a la formació, 
referent a Igualada, es pot enviar 
també als seus canals a les xarxes 
socials Twitter i Facebook.

AIGUA • ELECTRICITAT • GAS • CALEFACCIÓ• EQUIPS CONTRA 
INCENDIS • PISCINES • AUTOMATITZACIÓ  GRUP ELECTRÒ-
GEN • ASPIRACIO CENTRALITZADA • ENERGIA SOLAR

Tel. 93 803 03 38 - Mòvil 669 700 057 - escura@angelescura.com
C/ Soledat, 24 - 08700 IGUALADA

62 anys

d’experiència
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Ada Colau, de Barcelona 
en Comú, i Dario Castañé, 
de Decidim Igualada, 
comparteixen model de 
ciutat
IGUALADA

El candidat de Decidim Igualada 
i la candidata de la confluència 

barcelonina van mantenir un inter-
canvi d’opinions sobre els models 
de ciutat que proposen en aques-
tes eleccions municipals a les seves 
respectives poblacions. Es vol, en 
ambdós casos, un model de ciutat 
inclusiu, que lluiti contra l’exclusió 
social i que faci de l’ajuntament 
un edifici amb parets de vidre i 
portes obertes per tal que tots els 

ciutadans puguin participar des del 
principi en l’administració més pro-
pera.

Decidim Igualada forma part, 
junt amb Barcelona en Comú, d’un 
grup de candidatures que, en la 
seva creació i principis inspiradors, 
així com en les seves propostes a la 
ciutadania i la forma de desenvo-
lupar-les, han fet de la participació 
ciutadana el pilar bàsic de propo-
sar i decidir.

Decidim Igualada

La CUP reivindica el futur del jovent a 
Igualada
Divendres a les 20 h, al Museu de la Pell, acte central amb el diputat 
Quim Arrufat
IGUALADA

La CUP Igualada ha presentat 
quatre eixos més del progra-

ma electoral del 24M: un present 
atractiu per al jovent, una ciutat 
amb residu 0, un nou model urba-
nístic decidit per la ciutadania i un 
esport popular i inclusiu. De fet, 
la CUP farà demà divendres l’ac-
te central de campanya per expli-
car el programa #ReinventemIgd 
(www.cupigualada.cat/programa), 
a les 8 del vespre al Museu de la 
Pell, amb la intervenció del diputat 
Quim Arrufat. Un acte obert a tota 
la ciutadania per exposar el nou 
projecte municipalista.

Divendres passat, 15 joves van 
arribar a la plaça de l’Ajuntament 
amb maletes de viatge i van trans-
formar bitllets d’avió en avions de 
paper, per simbolitzar l’aposta per 
quedar-se a Igualada i capgirar la 
realitat juvenil. Se’n pot veure un 
vídeo a: https://youtu.be/Qqr4IGi_
TYM. La CUP vol prioritzar políti-
ques actives d’ocupació dignes i 
arrelades al territori, oferir espais 
buits o en desús i pensar els públics 
per al jovent, impulsar la participa-
ció o donar suport als qui s’orga-
nitzen per l’emancipació o comba-
tre la precarietat. També, ampliar 
l’horari de les biblioteques i oferir 
l’autogestió d’aules d’estudi, o bé 
plantejar bonificacions per fer més 
accessible i assequible el transport 
públic.

D’altra banda, la CUP aposta 
per un model territorial i energè-
tic sostenible, amb mesures orien-
tades a una ciutat amb residu 0 
i amb un sistema d’espais lliures, 
per a treure Igualada de la cua ac-
tual en reciclatge i preservar mi-
llor la diversitat. Entre d’altres, es 
proposa estudiar la introducció de 
la recollida porta a porta on sigui 
possible i viable o recuperar espais 

degradats, com les antigues Guixe-
res o l’antiga NII. També, l’estudi 
de la remunicipalització del servei 
d’aigua i els seus costos, o aplicar 
mesures de disminució del consum 
energètic en edificis públics així 
com la possible implantació de ge-
neradors TESLA.

En l’àmbit urbanístic, la CUP 
defensa renovar el POUM amb un 
procés participatiu, democràtic i 
transparent, decidit des de l’inici 
per la ciutadania, ratificat en refe-
rèndum i que se’n pugui fer el se-
guiment en tot moment. Respecte 
al Rec, aposta per un barri d’usos 
mixtos, integrat a la resta de la 
ciutat, amb mesures com aturar el 
polígon de les adoberies, integrar 
tot el procés de la pell, donar nous 
usos a la Cotonera, obrir els patis 
o respectar la preexistència d’ha-
bitatges.

En clau de mobilitat, la CUP 
creu en una política de pacificació 
i millora per al vianant més distri-
buïda; un nou model que acabi 
amb la paradoxa de poder anar 
caminant gairebé arreu però te-
nir un índex de motorització molt 
elevat, amb mesures com ampliar 

els carrils bicicleta, construir vo-
reres amples per tota la ciutat o 
millorar l’’accessibilitat de totes les 
persones. Pel que fa a mobilitat ex-
terior, exercir una pressió real per 
millorar la concepció de la línia de 
bus Igualada-Barcelona, o millorar 
el transport interurbà amb altres 
poblacions, amb descomptes.

Finalment, la CUP entén l’es-
port com un mitjà de convivència, 
cohesió social i de salut pública, 
que ha de ser accessible a tothom. 
Per fer-ho possible destaca propos-
tes com: la creació de més espais a 
l’aire lliure i al carrer; obrir els pa-
tis i gimnasos de les escoles al bar-
ri; promoure beques esportives per 
a infants i joves amb pocs recursos 
econòmics; premiar i potenciar l’es-
port femení als clubs; impulsar l’es-
port adaptat i l’oci inclusiu; crear la 
figura de l’observador/a esportiu 
per fomentar pràctiques educati-
ves i formatives; impulsar plans de 
millora interns en els clubs o iniciar 
campanyes de sensibilització adre-
çades a les famílies per promoure 
aficions respectuoses i educades.

Candidatura d’Unitat Popular 
d’Igualada

Antoni Rosich (SI - Recuperem Igualada!): 
“Només farem costat al futur govern 
municipal si es compromet a exercir la 
Sobirania Fiscal”
IGUALADA

Ahir dimecres, SI - Recuperem 
Igualada! va fer la presenta-

ció del seu programa electoral 
per a les eleccions del 24 de maig 
a la plaça de l’Ajuntament. L’al-
caldable de la formació, Antoni 
Rosich, va recalcar la necessitat de 
revertir la greu situació econòmi-
ca que pateix la ciutat i va propo-
sar una reducció del 10% de l’IBI 
com a mesura per augmentar el 
poder adquisitiu dels igualadins. 
A més, va apuntar “la necessitat 
de fer atractiva Igualada a nivell 
empresarial” i va proposar l’elimi-
nació de l’Impost d’Activitats Eco-
nòmiques, que grava les empreses 
establertes a Igualada en funció 
de la facturació. Amb l’eliminació 
d’aquest impost SI - Recuperem 
Igualada! afirma que “invertir a 
Igualada serà 5 vegades més atrac-
tiu que fer-ho a la Zona Franca 
i no un 60% més car, com passa 
actualment”. Preguntat sobre com 
es finançarien aquestes polítiques, 
Antoni Rosich va apuntar una redi-
recció de l’actual despesa en pro-
moció econòmica i a una conge-

lació de les contractacions de per-
sonal a l’Ajuntament. Manifesten 
que “les 5 empreses igualadines 
més grans funcionen amb menys 
personal que l’Ajuntament”, cosa 
que, segons el candidat, diu molt 
dels problemes de la ciutat.

Paral·lelament, Rosich va ad-
vertir que no faran costat a cap 
formació per formar govern si 
aquesta no es compromet a exercir 
la Sobirania Fiscal, que consisteix 
en que l’Ajuntament pagui els im-
postos a la Generalitat i no a la hi-
senda espanyola. La formació afir-

ma que “la independència pactada 
amb Espanya no és possible i cal 
tirar pel dret, amb permís o sense”. 
“L’actual govern d’ERC i CiU no ha 
fet res per avançar en la Sobirania 
Fiscal”, fet que els resta qualsevol 
credibilitat independentista, diuen. 
Segons Antoni Rosich, “SI - Recu-
perem Igualada!” serà la garantia 
que el proper govern de la ciutat 
avançarà en el camí a la indepen-
dència i que farà una proposta re-
alista per recuperar l’economia de 
la ciutat i reduir el nivell d’atur.

Concentració i declaració 
de les candidatures contra 
el feixisme i la xenofòbia a 
l’Anoia
IGUALADA

La Unitat Contra el Feixisme i el 
Racisme (UCFR) ha impulsat una 

declaració de les candidatures con-
tra el feixisme i la xenofòbia. 

El grup local a l’Anoia d’UCFR 
ens sumem a aquesta acció i orga-
nitzem una concentració demà di-
vendres 15 de maig a les 18.30 h a 
la plaça de l’Ajuntament d’Iguala-
da, sota el nom #NoVotisFeixisme 
#NoVotisPxC, i emplacem els dife-
rents grups polítics de la comarca 
que presenten candidatura a les 
eleccions municipals, en especial 
aquells que es presenten als matei-
xos municipis que PxC, a participar 
de la concentració i signar la se-
güent declaració contra el feixisme 
i la xenofòbia: 

Com a organitzacions que do-
nem suport a UCFR, adoptem els 
següents compromisos de cara a la 
campanya electoral:

- No farem servir discursos xenò-
fobs, ni ens quedarem en silenci si 
altres ho fan. L’experiència d’altres 
països europeus demostra clara-
ment que quan els partits establerts 
no combaten les idees xenòfobes 
--o encara pitjor, quan les fomen-
ten-- a la llarga no resten suport a 
la xenofòbia i al feixisme sinó que el 
normalitzen i l’enforteixen.

- A la vegada que duem a ter-
me la nostra pròpia campanya, fa-
rem el possible per difondre també 
els arguments d’Unitat Contra el 
Feixisme i el Racisme. Als nostres 
actes, facilitarem la distribució de 
materials d’UCFR, perquè els i les 
assistents coneguin els seus posici-
onaments i en puguin fer difusió.

- Ens comprometem a no pac-
tar amb formacions xenòfobes 
sota cap circumstància, atès que 
la defensa dels valors democràtics 
sempre ha de prevaler sobre els in-
teressos de partit, sigui quina sigui 
la conjuntura del moment.

Aquesta convocatòria, sota el 
nom de #NoVotisPxC #NoVotisFei-
xisme, és oberta a tota la ciutada-
nia i animem tothom a assistir-hi 
per denunciar el feixisme i el ra-
cisme.

“Feixisme i racisme, mai més, 
enlloc, contra ningú”.

UCFR Anoia

Demà, acte central de Carlos 
Navarro de DECIDE
VILANOVA DEL CAMÍ

Els membres de DECIDE satis-
fets amb la bona acollida del 

seu programa electoral. En dues 
hores de penjar-lo a la pàgina web 
el van descarregar 611 persones, i 
més de mil persones en un dia.

La rebuda del projecte de DE-
CIDE, així com el contracte de com-
promís amb els ciutadans és acollit 
amb gran interès i confiança.

DECIDE defensa el seu projecte 
com un programa valent que serà 
el motor del canvi que necessita 
Vilanova del Camí. DECIDE, acon-
segueix atendre a allò necessari 
prioritzant les urgències de Vilano-
va, que són treball i atenció social 
a les famílies. Un projecte on allò 
important són les persones i no les 
ànsies de poder, perquè els vilano-
vins i vilanovines no siguin invisi-
bles mai més.

Carlos Navarro, seguirà expli-
cant el seu programa pels carrers 
i també per les xarxes socials i a 
la pàgina web. Aquesta setmana, 
també podeu trobar el candidat a 
l’alcaldia Carlos Navarro, en una 
assemblea avui dia 14 de maig a 
les 20:00 a l’escola Joan Maragall, 
i en l’acte central el divendres 15 a 
les 20:00 a Can Papasseit.

www.vilanovadecide.com
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CiU Òdena surt al carrer per 
trobar-se amb els veïns del 
Barri Sant Pere, Pla de la 
Masia i L’Espelt

ÒDENA

En el marc de la campanya elec-
toral i amb l’objectiu de conèi-

xer les inquietuds i propostes que 
els veïns tenen per al municipi, CiU 
Òdena ha organitzat dues troba-
des per aquest cap de setmana. 
Dissabte al matí, l’equip de Pep 
Solé serà al Barri Sant Pere i Pla de 
la Masia, pels voltants del Centre 
Cívic, i diumenge al migdia, davant 
del Centre de l’Espelt, es trobaran 
amb els veïns en un format ver-
mut-xerrada.

Les dues accions responen a 
la voluntat d’apropar-se als veïns, 
de conèixer les seves necessitats, 
explicar les propostes del partit i 
passar comptes de la feina feta du-
rant aquests quatre anys al govern, 
és a dir, proximitat, participació i 
transparència, els tres pilars de les 
polítiques de la formació de Con-
vergència i Unió d’Òdena.

A banda dels actes de contac-
te directe amb els veïns, CiU Òde-
na també està utilitzant les noves 

eines de comunicació per arribar 
a la ciutadania. Així ha obert un 
canal a Facebook i a Twitter, ha 
editat un vídeo explicatiu, ha pu-
blicat una web (www.ciuodena.
cat) i fins i tot tenen un whatsa-
pp (616 037 617) per comunicar-se 
amb els veïns.

A través dels nous canals de 
comunicació i dels canals de sem-
pre, CiU Òdena està passant comp-
tes de l’acció de govern d’aquests 
quatre anys, donant a conèixer el 
programa per a aquesta legislatu-
ra i recollint tots els suggeriments 
dels veïns. A la seva web poden 
trobar-se totes les propostes que 
el 2011 la coalició va fer i que ha 
complert, i en el cas de que alguna 
proposta no s’hagi pogut realitzar, 
l’explicació del motiu. També a la 
web i en format paper, la forma-
ció ha redactat el programa per a 
aquesta legislatura, amb un total 
de 75 propostes organitzades per 
col·lectius.

HOTEL BRUC. Per a més informació truqueu als telèfons 937 710 061 / 937 710 036 / 937 710 251 - e-mail: hotel@hotel-bruc.es

Novetat Banquets de Noces 
A partir del mes 
de maig de 2015 
posem a la vostra 
disposició  un nou 
espai de 3500 m2 
per a celebrar-hi 

bodes 
en exclusivitat, 

en el qual hi podeu 
trobar:

•  Saló amb capacitat per 
a 200 persones

• Cerimònia civil
•  Carpa per als aperitius 

davant la piscina
• Barbacoa 
• “Chiquiparc”
•  Pista discoteca a l’aire 

lliure per després del 
ball a la carpa

•  Pàrquing  
en exclusiva 

• Etc.

Socialistes d’Igualada reivindica la 
paternitat de projectes com el Campus 
Universitari o el 4D Health
La campanya “L’autèntica herència socialista” recorda els projectes que 
va arrencar l’Entesa i que el govern de CiU i ERC s’ha fet seus

IGUALADA

La candidatura de Socialistes 
d’Igualada (PSC-CP), ha engegat, 

dins de la campanya electoral, una 
acció que porta per títol “L’autèn-
tica herència socialista per Iguala-
da”, tot editant targetons, vídeos 
i anuncis a la premsa sobre quina 
és l’autèntica herència que els anys 
de governs socialistes han deixat 
a Igualada. La formació ha volgut 
posar negre sobre blanc que va 
ser el govern de l’Entesa, amb el 
candidat Jordi Riba com a tinent 
d’alcalde, qui va idear i posar en 
marxa projectes com el Campus 
Universitari (iniciat el 2008), l’Esco-
la d’Infermeria (iniciat el 2009), el 
Centre 4D Health (iniciat el 2010), 
el nou institut al Gabriel Castellà 
(iniciat el 2010) o l’Anella verda 
(iniciat el 2007).

Per la seva banda, l’acció de 
govern de CiU i ERC els darrers 
quatre anys ha consistit a entomar 
els projectes engegats pels soci-
alistes i donar-los continuïtat. El 
candidat Jordi Riba ha fet notar 
que “només alguna d’aquestes 
iniciatives ha culminat totalment, 
com és el cas del campus universi-
tari, i ho ha fet amb resultats força 
menys ambiciosos dels que propo-
sava l’anterior govern de l’Entesa. 
Nosaltres vam sembrar projectes 

de futur i CiU i ERC només han 
hagut aprofitar aquesta inèrcia. Els 
calaixos no se’ls van trobar buits, 
sinó plens de projectes en marxa”.

Riba ha reivindicat la gran tas-
ca transformadora que els socialis-
tes han fet els anys que han estat 
al govern: “quan Igualada té un 
alcalde socialista guanya projectes 
com equipaments i infraestructures 
com l’hospital, les escales mecà-
niques, els pisos Viu Bé per a la 
gent gran, escoles i llars d’infants 
públiques, aparcaments soterrats, 
l’Hospital de Dia Sant Jordi, el viver 
d’empreses Tecnoespai i centres 
cívics, entre molts d’altres”.

Els targetons de “L’autèntica 
herència socialista per Igualada” 
també recullen en un collage de 

diversos retalls d’hemeroteca que 
corroboren la feina feta pels so-
cialistes. Jordi Riba explica que 
amb aquesta acció comunicativa la 
candidatura, a més de reivindicar 
els projectes endegats, vol mani-
festar el seu “objectiu de tornar 
al govern per reprendre la seva 
acció transformadora a la ciutat i 
tornar-hi a sembrar projectes de 
futur”. D’altra banda, els socialis-
tes han fet una crida a que totes 
les formacions expliquin els seus 
projectes concrets per Igualada, 
tal com ells fa setmanes que fan 
amb l’anunci dels diferents punts 
del programa electoral dividits en 
els blocs d’Economia, Social, Urba-
nisme, Joves, Cultura i Nou muni-
cipalisme.
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Presentació de la candidatura i el programa 
d’ICV-EUiA a Montbui
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa va 

presentar dissabte, al Centre Cul-
tural de La Vinícola la seva can-
didatura i programa polític a les 
eleccions municipals. L’acte, pre-
sentat per la cap de llista, Coral 
Vázquez, va comptar també amb 
la presència de Marta Ribas, dipu-
tada al Parlament de Catalunya de 
la coalició.

L’acte que va comptar amb 
la presència d’una seixantena de 
persones es va iniciar amb la in-
tervenció de Coral Vázquez que 
es va referir als seus companys/es 
de candidatura com un equip de 
persones amb creativitat, prepara-
des, amb capacitat de treball i amb 
capacitat de liderar un canvi de 
govern a Montbui. Vázquez afegí 
“un grup de persones que alhora 
ens indignem davant la insensibi-
litat social, l’opacitat de la gestió i 
les maneres poc democràtiques de 
l’equip de govern del PSC a Mont-
bui. Un grup de persones que ens 
indignem, però no ens resignem...i 
que sabem transformar aquesta in-
dignació en proposta política”

En la segona part de l’acte, l’al-
caldable d’ICV va estar acompa-
nyada per les persones que la se-
gueixen en la llista, Marcel Mateu, 
David Gilberte i Mònica Pedraza, 
que van presentar les 20 propostes 
polítiques prioritàries d’una alter-
nativa de govern a Montbui, que 
espera trencar amb la majoria ab-
soluta del partit socialista.

En la seva segona intervenció 
va situar els quatre objectius que 
resumeixen el programa polític de 
la coalició a Montbui: feina per 
tothom i treball digne, el rescat 
social de totes aquelles persones 
que passen necessitats, un entorn 
i espai públic saludable i sosteni-
ble; i recuperar la democràcia lo-
cal. Per a Vázquez “des d’Iniciativa 
entenem que la democràcia local 
s’ha de practicar cada dia i que no 
existeix sense suport a les entitats, 
transparència, i participació ciu-
tadana, tres elements que avui a 
Montbui no existeixen”.

La candidata es va referir que 
front a projectes personalistes 
ICV-EUiA representa un projecte 
col·lectiu, amb 13 persones que 
treballen i sumen, i en clara al·lu-
sió a PxC digué “front a projectes 
excloents, nosaltres defensarem a 

totes les persones, perquè tots som 
de casa, per una qüestió de prin-
cipis i democràcia, i diem que no 
pactarem ni canviarem mai vots 
per principis”.

Per acabar va demanar la con-
fiança en el projecte als assistents 
a l’acte “volem una política dife-
rent a l’ajuntament de Montbui, i 
tenim les idees i les persones per 
portar-les a terme, només cal que 
ens voteu amb la mateixa il·lusió 
que nosaltres tenim per ser l’alter-
nativa”.

Per la seva part, la diputada 
d’ICV-EUiA al parlament de Cata-
lunya, Marta Ribas, va parlar de la 
importància de les esquerres per 
garantir els drets socials de la ciu-
tadania i va posar en valor la feina 
de tants municipis on governa la 
coalició ICV-EUiA.

Presentada la candidatura 
d’ICV-EUiA a la Torre de 
Claramunt

LA TORRE DE CLARAMUNT

Dissabte passat es va presentar 
la candidatura encapçalada per 

Núria Parejo, juntament amb el 
programa amb què es presenten a 
les eleccions municipals. 

En la seva presentació, Núria 
Parejo va ressaltar la importància 
de la política municipal i l’apos-
ta per presentar-se sota les sigles 
d’una formació política absoluta-
ment d’esquerres i ecologista, en 

contraposició de les candidatures 
que amaguen sigles polítiques o 
simpaties partidàries.

Els infants són molt importants 
per a aquesta candidatura, per ai-
xò es va optar per fer un acte amb 
la instal·lació d’un inflable al Parc 
del Mil·lenni. També va fer una 
menció molt especial a les dones 
valentes, que van lluitar, lluiten i 
lluitaran i que són un pilar bàsic 
dels nostres pobles i ciutats.

Robert Hernando (PxC) presenta el seu 
programa en matèria de recuperació 
econòmica, seguretat, educació i serveis 
socials
IGUALADA

El candidata a l’alcaldia d’Igua-
lada per Plataforma per Catalu-

nya, Robert Hernando, ha presen-
tat diversos punts basics del seu 
programa electoral, i que tal com 
ha manifestat el regidor iguala-
dí, és valent, directe i contundent, 
que fuig dels discursos buits i sense 
contingut d’altres formacions polí-
tiques de la ciutat que són incapa-
ces de concretar res. Les polítiques 
que defensa i defensarà PxC al 
consistori igualadí han sigut resu-
mides en els següents punts:

- Exigirem la publicitat de to-
tes les ajudes públiques per po-
der demostrar com el 80% se les 
emporta el 20% de la població 
immigrant. Prioritzarem l’accés al 
treball de l’administració local i els 
plans d’ocupació per als nacionals, 
justament el contrari del que passa 
actualment.

- Emprendrem mesures labo-
rals com la bonificació en la con-
tractació de nacionals per part 
de l’empresa privada. Afavorint 
la contractació de joves de casa, 
evitant que les multinacionals im-
portin mà d’obra estrangera als 
nostres municipis empenyent a la 
baixa el sou dels treballadors locals 
i que els nostres joves preparats 
hagin de fugir a treballar a l’es-
tranger.

- Incrementarem les dotacions 
econòmiques i de recursos de la 
Policia Local per poder garantir un 
servei públic de qualitat en segu-
retat ciutadana. Per poder lluitar 

eficaçment contra els delinqüents 
comuns, les bandes llatines, el ter-
rorisme jihadista y les bandes orga-
nitzades. Contractarem 10 policies 
més en quatre anys i implementa-
rem el sistema de policia de proxi-
mitat les 24 hores del dia.

- Defensarem l’escola de qua-
litat i evitarem que proliferin les 
escoles gueto imposant un màxim 
d’alumnes de procedència immi-
grada per classe.

- Els 130.000 euros anuals que 
destina l’Ajuntament en projectes 
prescindibles de cooperació inter-
nacional, com grups musicals de El 
Salvador, documentals o sindicalis-
tes de Colòmbia anirà íntegrament 
per a ajuts de primera necessitat a 
gent de casa necessitada.

- Promourem el comerç de pro-
ximitat, el comerç just i local i els 
productes de la terra. Lluitarem, 
com hem fet fins ara, contra la 
competència deslleial i limitarem 
dràsticament l’obertura de comer-
ços com locutoris, carnisseries halal 
o basars xinesos.

- Canviarem les bases d’atorga-
ment de subvencions per a llibres 
de text, beques menjador i beques 
per a escoles bressols, fetes avui a 
mida per a l’accessibilitat preferent 
de la població immigrant. Dona-
rem instruccions exactes i precises 
als treballadors dels serveis socials: 
Per ajudes, també primer els de 
casa.

PxC Igualada

Presentació de la 
candidatura del Partit 
Popular de Catalunya
VILANOVA DEL CAMÍ

Dissabte es va portar a terme la 
presentació de la candidatura 

del Partit Popular de Catalunya a 
Vilanova del Camí, a Can Papasseit, 
amb la presència de Santi Rodrí-
guez, Diputat del PP al Parlament 
de Catalunya i de Joan Agramunt, 
president comarcal. La candidata 
a l’alcaldia Ma Luz Martínez acom-
panyada per Emilio Aguilera, Aitor 
Colet, Daniel Obregón, Ma Car-
men Martínez, Alex Rovira, Ama-
lia Miras, Ma José Cortés, Javier 
Jiménez i Ana Béjar, va manifes-
tar que “treballarem per afrontar 
els problemes reals del vilanovins 
i vilanovines”. En l’àmbit social va 
destacar la rehabilitació de l’antic 
ambulatori per destinar-lo a cen-
tre de dia, així com també aconse-

guir un espai per a menjador soci-
al. En aquests moments seguirem 
apostant per els ajuts a les famílies 
nombroses i a les famílies mono-
parentals, la transparència en la 
gestió, la realització d’una audi-
toria externa, en ampliar els ajuts 
als desplaçaments per els estudi-
ants de grau superior o universi-
tari, millores en les instal·lacions 
esportives, i subvencions el l’I.B.I. 
a les famílies, entre d’altres. Santi 
Rodríguez va afirmar que el Partit 
Popular sempre estarà al costat per 
tal d’ajudar els comerciants, autò-
noms i emprenedors, ja que son 
els col·lectius que ajuden a tirar 
endavant l’econòmia en l’àmbit 
local. En finalitzar l’acte es va ser-
vir un refrigeri a tots els assistents 
a l’acte.

Presentació de la candidatura 
del Partit Popular

MASQUEFA

El passat dissabte es va portar a 
terme la presentació de la can-

didatura del Partit Popular a Mas-
quefa. En l’acte de presentació va 
intervenir el President Comarcal 
Joan Agramunt, que va manifestar 
que en aquests moments s’ha de 
donar la màxima prioritat a la cre-
ació d’ocupació. Amb un govern 
del PP cada dia es creen 1.200 llocs 
de treball, mentre que amb Zapa-
tero cada dia se’n destruïen 1.500. 

El candidat popular a Masquefa 
Manuel Navas, acompanyat per 
Mireia Escribano, Lorenzo Garcia, 
Josefa Sánchez, Jose Escribano, 
Jose Cantillo, Magdalena Márquez, 
Elio Rodríguez, Rosario Ros i Enri-
que Plate, va assegurar que tre-
ballarem per millorar els serveis 
en les urbanitzacions del municipi, 
per tenir una administració més 
propera, millorar els serveis a les 
persones i alhora actuar amb fer-
mesa contra l’incivisme.
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Socialistes d’Igualada promet un nou 
POUM amb consens i un concurs d’idees 
internacional per transformar el Rec 
Jordi Riba denuncia que el govern de CiU i ERC ha fet modificacions en 
benefici de certs propietaris i no de la ciutat
IGUALADA

La candidatura de Socialistes 
d’Igualada (PSC-CP) ha insistit en 

la importància que Igualada tingui 
un nou POUM en la presentació de 
les propostes en matèria d’urba-
nisme del seu programa electoral. 
El candidat Jordi Riba ha escollit el 
marc de les escales mecàniques, una 
de les obres de l’Entesa, per explicar 
que “Igualada necessita un nou pla 
urbanístic que dibuixi la ciutat dels 
propers 20 anys i el farem amb dià-
leg, consens i participació”.

Un dels entorns que la candi-
datura socialista vol transformar 
amb les màximes garanties demo-
cràtiques i de qualitat és el Rec. Per 
això, Riba proposa que hi hagi un 
procés participatiu obert a tots els 
igualadins. Quan hagin decidit quin 
futur volen per a aquest entorn es 
convocarà “un concurs internaci-
onal d’idees dirigit a arquitectes i 
urbanistes perquè ho plasmin als 
plànols”.

El candidat socialista també ha 
assegurat que si el seu partit torna 
al govern s’acabaran els vestits a 
mida: “la regidoria d’urbanisme dei-
xarà de fer modificacions urbanísti-

ques a mida de determinats propi-
etaris”, va dir en la roda de premsa 
d’aquest dimarts.

Per altra banda, Jordi Riba ha 
denunciat reiteradament la incapa-
citat del govern municipal de CiU i 
ERC per aconseguir el suport de la 
Generalitat a l’hora de desencallar 
diversos projectes. És el cas de la 
connexió de la Ronda Sud amb el 
Rec d’Igualada, així com la supressió 
del polèmic pas a nivell d’Igualada, 
dues propostes que els socialistes 
volen tirar endavant.

Xarxa d’aparcaments per 
a bicis 

Per altra banda, els socialistes 
proposen idees com el Bici Box: 

“Instal·larem una xarxa d’aparca-
ments segurs per a bicicletes a cinc 
espais de la ciutat amb clau d’un 
sol ús per a cada casella d’aparca-
ment”, va detallar Riba. A més, la 
candidatura proposa instal·lar tres 
quioscos al passeig Verdaguer (men-
jar, premsa i flors) on hi treballaran 
joves emprenedors i persones disca-
pacitades.

Finalment, el candidat Jordi Ri-
ba ha avançat que també s’inter-
vindrà en la llum i voreres per tal 
de millorar l’enllumenat de punts 
foscos de la ciutat, com l’avinguda 
de Barcelona i l’estació d’autobusos, 
i es reprendrà la supressió de barre-
res arquitectòniques.

Vilanova 365 ofereix el 
concert Akustic Time, en 
plena campanya per barris

VILANOVA DEL CAMÍ

L’alcaldessa de Vilanova del Camí, 
Vanesa González, amb Vilanova 

365, encaren la recta final a les elec-
cions municipals amb l’objectiu de 
donar a conèixer la nova opció polí-
tica del municipi, i compartir inqui-
etuds per tal de potenciar una polí-
tica de proximitat i participativa. La 
formació, amb Vanesa González al 
capdavant, encara amb positivisme 
i molta energia els dies previs a les 
eleccions municipals.

Així, l’equip de Vilanova 365 
obre aquests dies les portes de la 
seva seu, a la plaça de Mercat, amb 
l’objectiu de crear un punt de tro-
bada per a tots els vilanovins i vila-
novines, on atendre, escoltar i com-
partir suggeriments i aportacions 
constructives, per oferir el millor al 
municipi.

A més a més, el grup té pro-

gramats dos actes assenyalats de 
campanya, que pretén compartir 
amb tots els veïns. Per una banda, 
demà divendres 15 de maig, s’oferirà 
un concert obert a tothom del grup 
Akustic Time a la plaça Catalunya, a 
les 21 h. A més, el divendres 22 de 
maig es durà a terme una activitat 
infantil i un concert a la plaça Pi-
casso, de 18 a 24 h, coincidint amb 
la Marató de donació de sang de 
Vilanova del Camí.

L’activitat de Vilanova 365 no 
acaba aquí. L’equip de Vanesa Gon-
zález ha començat aquesta setmana 
la seva campanya electoral pels barris 
del municipi. Aquests dies de cam-
panya recorreran places i carrers 
per informar de la seva proposta 
electoral, i donar a conèixer el seu 
projecte per als propers 4 anys si 
assumeixen la responsabilitat de la 
gestió municipal.

Els membres de V365 volen 
acostar-se als ciutadans per entre-
gar i explicar el seu programa cara 
a cara. Per a més informació també 
els trobareu a la seva seu, a la plaça 
del Mercat. Amb tot, molta il·lusió 
i optimisme que empenyen a tre-
ballar pel seu somni: la continuïtat 
de Vanesa González a l’alcaldia de 
Vilanova del Camí, al capdavant de 
Vilanova 365.
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Acte electoral de Junts per la Pobla
LA POBLA DE CLARAMUNT

Els integrants de la candidatu-
ra Junts per la Pobla van fer 

un acte electoral de presentació 
i explicació del programa d’acció 
de govern a l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt per als prò-
xims 4 anys.

Frederic Marí, que encapçala 
aquesta candidatura, va explicar 
les maneres de fer que pensen 
aplicar a l’ajuntament, amb total 
transparència i propers al ciutadà. 
Amb ganes de treballar i una dedi-
cació que contrastà amb la desídia 
de l’actual alcaldia.

Les persones i el benestar dels 
ciutadans seran la guia que presi-
dirà totes les accions i iniciatives. 
Així, no és d’estranyar que com 
a punt fort del programa plante-
gin un Centre de dia per a la gent 
gran que, previ un estudi de vi-
abilitat (que aplicaran a tots els 
projectes), s’ha de dimensionar a 
mida de les necessitats de la Pobla 
i segurament aprofitant i adap-

tant part d’un edifici de propietat 
municipal ara sense ús --masia Cal 
Galan, per exemple.

El número tres de la llista, Ma-
nel Còdol va enumerar les princi-
pals propostes i mocions presenta-
des pels membres de la llista que 
ara són regidors a l’oposició.

Per la seva part, Miquel Comi-
no, número dos de la candidatura, 

va desglossar el Pla de comunica-
ció entre Barris, amb progressiu 
desenvolupament d’una xarxa de 
“camins verds” per a vianants/bici-
cletes. Entre ells destaquen com a 
prioritaris el Camí de les Garrigues 
i la connexió Pobla vella - Barri de 
l’Estació.

Ple total en la presentació de 
la candidatura del PSC Piera

PIERA

Dissabte passat, en una sala ple-
na de gent, es va realitzar la 

presentació del grup del PSC Pie-
ra. També hi era present el dipu-
tat del Parlament i portaveu del 
PSC, Maurici Lucena, i va tenir cura 
de la introducció de l’acte Carles 
Cuerva. Tot seguit, el candidat 
a l’alcaldia de Piera pel PSC, 
Javier Perellón, va prendre la 
paraula per tal d’explicar els 
motius que el varen dur a pre-
sentar-se com a candidat i el 
treball fet per configurar un 
bon equip que fos exemple de 
renovació i de canvi. Per aquest 
motiu, el 50% del grup són 
independents en representa-
ció del teixit associatiu, veïnal i 
empresarial. 

A continuació va exposar el 
programa d’acció de govern 
per als propers 4 anys, que 
consta de 5 eixos principals: 1) 
“Gestió pública i atenció al ciu-
tadà”, amb les principals me-
sures per tal de fer més àgil, 
transparent i eficaç tot allò que 
està relacionat amb el funci-
onament i gestió de l’Ajunta-
ment. 2) “Feina i Ocupació”, 
per al PSC de Piera són prio-
ritàries totes les accions que 
facilitin la creació de llocs de 
treball. 3) “Servei a les perso-
nes” forma part de les compe-
tències característiques de l’ad-
ministració local. Es fa esment, 
també, a la millora de la ges-
tió i el suport a les associacions 

i entitats, i en especial a les de-
dicades a persones amb disca-
pacitats i també a la gent gran 
i joventut. 4) “Espais públics” 
parla de seguretat, mobilitat 
i medi ambient, i també es fa 
menció especial de: centre de 
la vila, barris històrics i barris 
perifèrics, urbanitzacions, una 
altra manera de veure el muni-
cipi i que requereix una aten-
ció diferent, en cada cas, i en 
l’últim cas de forma prioritària. 
5è) “L’Anoia Sud”.

Va ser un acte molt emotiu, 
amb familiars, amics, companys i 
veïns, on es respirava un ambient 
càlid i amb molta il·lusió. Cadas-
cun dels components del grup va 
treballar de valent per fer una pre-
sentació inoblidable . Un acte que 
havia de durar una hora i va passar 
de les tres hores. Converses, rialles, 
il·lusions, proximitat entre tots els 
components del grup i els assis-
tents. El candidat, Javier Pere-
llón, va acabar l’acte demanant 
la confiança dels pierencs per 
realitzar el canvi a l’Ajunta-
ment i es va comprometre a 
portar una nova forma de fer a 
la política, més propera i trans-
parent, que defensi els interes-
sos de tota la població. Un pro-
jecte que aposti per un futur 
sense exclusions, en el qual tots 
tinguin les mateixes oportuni-
tats, una Piera del present i del 
futur, un poble dels drets i les 
persones.

Debat electoral amb els candidats a 
l’alcaldia
PIERA

Diumenge 10 de maig, Piera 
Televisió va retransmetre en 

directe el debat electoral entre els 
nou candidats a ocupar l’alcaldia 
de Piera. Un programa que va ser 
seguit per un bon nombre de veïns 
des de l’Espai d’Entitats. 

El debat, presentat i moderat 
per Carles Muntaner, va reunir als 
estudis de PTV els candidats de les 
nou llistes electorals que han pre-
sentat candidatura per governar 
a Piera, davant l’expectació d’un 
gran nombre de persones que el 
van poder seguir còmodament a 
l’Espai d’Entitats. En primer lloc, 
cadascú es va presentar individual-
ment i, tot seguit, van anar deba-
tent els diferents i principals àm-
bits d’actuació municipal.

Els alcaldables en les eleccions 
municipals d’enguany estan repre-
sentats per Josep Llopart (CiU), Jor-
di Madrid (ERC), Javier Perellón 
(PSC), Francisco Ibáñez (PP), Antoni 
Rosell (UAM), Albert Llatge (Ara és 
Demà-Entesa, AED-E), Dolors Tom-

ba (PxC), Iván Buendía (Guanyem 
Piera) i Manuel G. Pavón (Grupo 
de Independientes de la Anoia y 
Urbanizaciones, GUIAU).

La trobada va ser un èxit gràci-
es a l’organització, l’equip tècnic al 
control i enregistrament del debat, 
per l’excel·lent moderació i per la 
plena disposició dels diferents can-
didats presents a la convocatòria 
formulada per la televisió local. 
Van ser dues hores de debat intens 
i amb propostes engrescadores, 
que es podrà tornar a veure en di-

ferit per Piera Televisió (horari dis-
ponible a partir d’aquest dijous a 
www.viladepiera.cat/ptv) i aquest 
divendres 15 de maig, al voltant de 
les 20.45 h i a les 23.45 h, i també 
dissabte 16 a les 7.45 h sintonit-
zant el Canal Taronja Anoia.

Dijous vinent dia 21, a les 9 del 
vespre, tindrà lloc a la sala de plens 
de l’Ajuntament el debat electoral 
obert al públic que organitza Rà-
dio Piera, el segon entre els nou 
candidats a l’alcaldia.

PARTICIPA#volemunapoblamillor presenta 
les seves propostes en cultura i benestar 
social
LA POBLA DE CLARAMUNT

Aquest dissabte 16 de maig, a les 
19 h, al Teatre Jardí de la Pobla 

de Claramunt tindrà lloc la pre-
sentació i el debat dels punts del 
programa de l’agrupació d’electors 
PARTICIPA#volemunapoblamillor 
referents a cultura, benestar social, 
educació, joventut i esports.

L’agrupació d’electors té la vo-
cació de treballar al servei de les 
persones i per al bé comú i té com 
a una de les seves prioritats treba-
llar per al foment de la cultura i els 
esports al municipi.

Per al mateix dia l’agrupació 
ha organitzat una activitat parti-
cipativa, un concurs de pastissos, 
oberta a tots els poblatans i pobla-
tanes, on es demana que cadascú 
porti el seu pastís preferit, i el jurat 
decidirà qui s’emporta el premi del 
concurs; al finalitzar la presentació 
i el debat, tothom podrà fer una 
degustació dels pastissos.

L’agrupació d’electors PARTI-
CIPA#volemunapoblamillor, que 
es presenta per primer cop a les 
eleccions municipals, va presen-
tar divendres passat els punts 
que fan referència a urbanisme, 
medi ambient, mobilitat i eco-
nomia. Es van projectar imatges 
sobre qüestions concretes que 
necessiten millorar i es va obrir 

un torn obert de debat amb el 
públic assistent.

L’agrupació té una pàgina de 
facebook on el veïnat pot trobar 
més informació sobre el programa, 
la candidatura i les activitats que 
s’han organitzat, així com un cor-
reu electrònic obert a les propostes 
que vulgui aportar la ciutadania 
volemunapoblamillor@gmail.com .

Cafè-col·loqui amb Josep M. 
Terricabras
IGUALADA

Aquest dissabte a les 17h a la 
Sala de Socis de l’Ateneu, tin-

drà lloc un cafè-col·loqui amb l’eu-
rodiputat, Josep M. Terricabras, i 
l’equip d’Esquerra Igualada. L’ac-
te, obert a tots els ciutadans, està 
inclòs dins dels actes de campanya 
per a les municipals que se celebra-
ran el proper 24 de maig. 

Acte central d’ERC 
Igualada

En aquest sentit, el mateix dis-
sabte, a les 21h, a la Plaça Sant Mi-
quel d’Igualada, tindrà lloc l’acte 
central de campanya de la forma-

ció republicana, en què assistirà el 
candidat a l’alcaldia, Josep M. Pa-
lau i tot l’equip d’Esquerra Iguala-
da d’aquestes municipals. Un acte 
obert a tots els ciutadans.

L’acte vol ser un punt de tro-
bada entre el partit i els ciutadans 
i es posaran de relleu els principals 
punts de treball i iniciatives d’ERC 
per al mandat municipal dels pro-
pers quatre anys.

En acabar l’acte, s’oferirà pa 
amb tomàquet i botifarra a tots 
els assistents, per a celebrar, així, el 
darrer acte de campanya de cara a 
les imminents eleccions municipals.

Acte col·lectiu de diferents 
CUP de la comarca
CAPELLADES

Per aquest dissabte dia 16 de 
maig, a Capellades, tindrà lloc 

un dels actes de campanya que des 
de les diferents CUP de la comar-
ca de l’Anoia s’ha organitzat per 
aquests dies.

L’acte constarà d’un dinar po-
pular que estarà acompanyat de 

música en directe. Tot seguit, els 
diferents representants de la CUP  
d’Igualada, Masquefa i Capellades, 
explicaran breument el projecte 
electoral per a les respectives viles 
i comarca.
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Av. Barcelona, 105 / 08700 Igualada
T. 93 805 52 62 / gasparcamps@gmail.com

www.escolagasparcamps.org

Infantil i primària
Del 25 al 26 de juny:  Jocs de l´àvia
Del 29 de juny al 3 de juliol: Festes i tradicions catalanes
Del 6 al 10 de juliol:  TiM: Terra i Mar
Del 13 al 17 de juliol: Gastronomia catalana
Del 20 al 24 de juliol: Cultura i art: artistes catalans

Secundària
Del 25 al 26 de juny:  Vectoritzar amb Adobe Illustrator
Del 29 de juny al 3 de juliol:  Adobe Photoshop i el Pop Art
Del 6 al 10 de juliol:  Creació curt Stop Motion: Dadaísme
Del 13 al 17 de juliol:  Maquetació cd Adobe Indesign
Del 20 al 24 de juliol:  Art de fer i dissenyar cartells

Inscripcions de l´11 al 22 de maig

Més de 500 persones donen suport als 
Socialistes de Montbui

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Més de 500 persones van ser dis-
sabte passat a la Sala-Audito-

ri Mont-Àgora per donar suport 
a la candidatura socialista a l’al-
caldia de Montbui. Els socialistes 
montbuiencs van omplir per primer 
cop aquest equipament en l’acte 
de presentació de la candidatura, 
i on l’actual alcalde i cap de llista, 
Teo Romero, va presentar una llis-
ta parcialment renovada i que té 
com a lema “Experiència, valor de 
futur”.

La presentació va ser una de-
mostració de força d’una candida-
tura “amb voluntat transformado-
ra, i amb l’experiència de qui té un 
bagatge i uns compromisos com-
plerts i la il·lusió de qui vol conti-
nuar la transformació de Montbui. 
Durant els anys de govern del PSC 
Montbui, el nostre municipi s’ha 
transformat de forma molt impor-
tant, amb nous espais públics, més 
i millors equipaments i més i millors 
serveis”. Com va explicar el candi-
dat Teo Romero, “els montbuiencs 
teniu l’oportunitat de fer confiança 
al millor equip humà, l’equip del 
PSC Montbui. Un grup de perso-
nes compromeses amb el munici-
pi, amb voluntat transformadora i 
amb experiència en la gestió diària. 
Amb la feina feta hem demostrat 
que sabem com millorar la qualitat 
de vida dels ciutadans de Mont-
bui”. 

El cap de llista socialista va fer 
un repàs de tots els canvis i millores 
aconseguides a Montbui, des d’ac-
tuacions més antigues, passant per 
alguna de les grans fites d’aquest 
últim mandat, com l’Espai de les 
Arts i del Coneixement Mont-Àgo-
ra (la Biblioteca i els cinemes com 
a màxims exponents), la realització 
del passeig Catalunya, el passeig 
sobre el riu Anoia, l’espai Mont-Jo-
ve, el nou talús al barri del Pi en 
construcció, etc. Teo Romero va as-
senyalar que la seva prioritat de 
govern serà “fomentar l’ocupació 

i el civisme, perquè per a nosaltres 
les persones són la nostra prioritat. 
La lluita contra l’atur ha estat una 
prioritat durant els darrers anys, i 
si els ciutadans ens fan confiança 
tornarem a fer plans d’ocupació 
per a les famílies que més ho neces-
siten, potenciarem els ajuts socials 
i les beques, i treballarem en un 
carnet de ciutadania que fomenti 
el civisme i la utilització dels serveis 
públics del municipi”. 

El candidat Teo Romero va la-
mentar que “estem vivint una cam-
panya electoral bruta, amb men-
tides, insídies i falsedats per part 
d’algunes persones i partits que vo-
len derrotar-nos i desacreditar-nos 
al preu que sigui. Davant d’això, 
el nostre missatge sempre és en 
positiu, fent propostes i tenint clar 
que a nosaltres només ens mou la 
voluntat de millorar el dia a dia 
dels nostres veïns.”

La residència de la gent 
gran, la gran aposta

Durant la presentació, l’alcal-
de i candidat socialista va anunciar 
que en cas de governar “farem una 
residència per a la gent gran. El 

nostre objectiu és que es pugui fer 
aprofitant un dels diferents usos de 
l’espai Mont-Solidari. Volem que 
siguin una cinquantena de places 
públiques”.

L’acte va finalitzar amb la pre-
sentació de l’equip del PSC Mont-
bui, encapçalat per Teo Romero. 
L’acompanyen a la llista Elisabet Ta-
margo, Josep Lluís González, Auro-
ra Fernández, Josep Palacios, Mont-
se Carricondo, Josep Lechuga, Io-
landa Acosta, Abel Fanega, Raquel 
Muñoz, Ciriac Grados, Paqui Jorge, 
Eugeni Iglesias i, com a suplents, 
Anna Maria de la Torre, José Gó-
mez, Sheila Latorre, Jordi Martínez, 
Sonia Vázquez, David Guerra, Joa-
quina Polo, Bernat Moreno, Lucía 
Caballero i Silvia Latorre.

Els socialistes de Montbui du-
ran a terme aquest proper dissabte 
a Mont-aQua el seu sopar-míting 
de campanya. Els tiquets per assis-
tir-hi, al preu de 5 euros, es poden 
adquirir al local de campanya del 
PSC Montbui, ubicat a la carrete-
ra de Valls cantonada carrer Sant 
Anna. L’acte començarà a les 9 del 
vespre.

Vols tenir el teu 
propi negoci?

Es traspassa, 
per no poder atendre, 

FRUITERIA amb clientela fixa, 
zona cèntrica.

Interessats trucar 
al telèfon 687 777 617

Actes de campanya del PSC 
de Vilanova del Camí
VILANOVA DEL CAMÍ 

El cap de setmana passat, la can-
didata a l’alcaldia de Vilanova 

pel PSC, Noemí Trucharte, al costat 
dels membres del seu equip, va 
poder gaudir dels actes de campa-
nya en diverses zones de la ciutat. 
Van començar divendres a la nit, 
a la plaça Picasso, amb el concert 
dels vilanovins “Són Dlaire” i la 
seva música fresca amb aires de 
rumba i flamenc fusió, i van seguir 
al dia següent, dissabte, a la plaça 
Catalunya amb activitats infantils: 
inflables i pica-pica, i amb la par-
ticipació d’un grup considerable 
de gent gran i nens. El mateix dis-
sabte, a la nit, i convidats per la 
Casa d’Andalusia, Trucharte i el seu 
grup van visitar el cor coincidint 
amb l’aniversari de la Casa d’An-
dalusia i gaudint de la seva alegria. 
Diumenge passat, al matí, van tan-
car els actes de la setmana al camp 
de futbol del Barri de la Pau, amb 
més inflables i xocolatada.

La candidata va exposar els 
punts del programa que presenta 
el PSC de Vilanova, insistint un cop 
més en el seu compromís amb la 
ciutat, proximitat i transparència 
per a les ciutadanes i ciutadans de 
Vilanova.

Per al proper cap de setmana es 
preparen nous actes, que comença-
ran avui dijous, a la tarda, amb cafè 
i candidata. Les actuacions musicals 
seguiran demà divendres a la nit, 
al col·legi Marta Mata, amb el grup 
vilanoví “Els Girasols” i l’estudianti-
na igualadina “Els Trobadors”. Per 
dissabte al matí, al barri de La Pau, 
hi ha programada la festa infantil 
de l’escuma i per a diumenge un 
dinar al parc fluvial per poder can-
viar impressions amb les ciutadanes 
i ciutadans vilanovins. Es servirà una 
“paella solidària”, que consisteix 
en bescanviar un aliment que no 
es faci malbé per un tiquet per a la 
paella. Més informació a la pàgina 
web de la candidata: www.noemi-
trucharte.cat.

Presentació de la 
candidatura de Junts per 
Carme

CARME

Sota les sigles Junts per Carme 
ens hem ajuntat un grup de per-

sones amb ganes de treballar pel 
nostre poble. Algunes d’aquestes 
persones ens vam presentar a les 
eleccions municipals de l’any 2011 
sota el lema Sumant per Carme i es 
va assolir aquest objectiu des del 
primer dia d’aquest segon mandat. 
ERC va convidar els regidors de CiU 
a entrar a governar i compartir 
feina. Així va ser i aquests qua-
tre anys els 7 regidors hem sumat 
esforços pel bon funcionament del 
poble.

Ara, davant les eleccions de 
2015, es farà un pas més endavant. 
Sumarem per Carme més perso-
nes, unes provinents d’ERC, que 
encapçala la llista, altres de CiU i 
altres d’Independents per Carme. 
La llista pren el nom de Junts per 
Carme (AM), amb la finalitat de 
visualitzar que hem estat capaços 
d’aplegar-nos en una sola llista i 
amb un sol objectiu: treballar pel 
nostre poble.

La llista està integrada per 
molta gent, però les persones que 
surtin escollides per regir el nostre 

Ajuntament aquests propers qua-
tre anys sempre estaran obertes 
a la participació de més persones, 
d’escoltar l’opinió i de portar-la al 
plenari de Carme per assolir una 
única finalitat: que al poble es tirin 
endavant aquelles propostes més 
necessàries per al futur d’aquest 
i d’aquelles persones que vivim i 
viuran en ell.

Junts per Carme neix, doncs, 
amb la voluntat de seguir treba-
llant pel nostre poble amb la su-
ma de persones noves que volen 
mantenir la mateixa manera de 
fer amb proximitat, transparència i 
honradesa cap a vosaltres.

El cap de llista, en el cas de 
sortir escollits, exercirà d’alcalde 
durant un any més i prou. Serà un 
temps necessari de renovació, d’in-
tercanvi, de presentació de la per-
sona que el substituirà a instituci-
ons i entitats, que serà la Ildefonsa 
Tarrida, i també per fer l’aprenen-
tatge necessari per governar tot 
junts. Els Ajuntaments necessiten 
de tant en tant una sacsejada que 
faciliti canvis de visió i de maneres 
de fer, i així ho farem.
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Joan Tardà dóna suport a 
Òscar Labraña

VALLBONA

Aquest passat dissabte es va pre-
sentar la candidatura de Junts 

fem Vallbona ERC, en un dia força 
assolellat que convidava a escoltar 
a les noves incorporacions d’una 
llista, encapçalada per l’Òscar 
Labraña.

A la plaça de l’Església, es va 
presentar la candidatura sencera 
mentre anaven pujant a l’escenari. 
Una vegada presentada, es va fer 
un petit balanç dels últims 4 anys 
per part dels anteriors regidors. Un 
balanç força negatiu, on es va res-
saltar la falta de transparència i la 
mala gestió per part de la coalició 
que ha governat durant aquesta 
última legislatura.

Seguidament, van prendre la 
paraula els 5 primers de la llista, 
l’Agustí Jorba, el Jordi Rabell, l’Es-
teve Martí i el Joan Garcia, com 
a noves cares, es van anant pre-
sentant, donant pas a l’alcaldable 
per Junts fem Vallbona, l’Òscar La-
braña, que va presentar un com-
promís de 9 punts que van assumir 

tots els membres de la candida-
tura. 

En acabar, hi va haver un ver-
mut, on es va poder conversar en 
un ambient tranquil i distés amb 
tots els membres de la candida-
tura.

L’endemà, diumenge 10 de 
maig, a les 10 del matí, i a la ma-
teixa plaça de l’Església, el porta-
veu d’ERC al Congrés dels Diputats 
Joan Tardà, va donar el seu suport 
a l’Òscar Labraña i la candidatura 
de Junts fem Vallbona ERC, en un 
esmorzar informal en què es van 
debatre diferents punts de vista de 
la política local i de país.

Junts fem Vallbona realitzarà, 
aquest dissabte, un nou acte on 
presentaran les propostes del seu 
programa electoral; serà a les 7 
de la tarda, a la sala Jaume Calve-
ras de l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia. En aquest acte, es farà 
un exhaustiu repàs dels diferents i 
diversos punts que Junts fem Vall-
bona ERC a desenvolupat pel nou 
programa electoral.

El manteniment de les 
instal·lacions, la proposta 
més escoltada per Esquerra a 
Capellades

CAPELLADES

Ni noves piscines, ni nous pave-
llons, ni nous equipaments de 

cap tipus. Ni tan sols més diners. 
El que les entitats amb qui Esquer-
ra s’ha entrevistat reclamen amb 
més insistència és un manteniment 
estable de les instal·lacions que 
eviti arribar a situacions de dete-
riorament com la de Cal Ponet, 
amb tot de rajoles que ballen, o 
la del Poliesportiu, amb goteres 
persistents i baixants d’aigua amb 
manteniment nul o insuficient.

Aquesta reivindicació se suma 
a la de molts capelladins i capella-
dines que han demanat a Esquerra 
que el proper ajuntament vetlli 
per aquest manteniment estable i 
així, per exemple, no aixequi tots 
els carrers alhora o canviï bancs 
i estreni fonts només en vigílies 

d’eleccions, de la mateixa mane-
ra que reclamen que el cementiri 
estigui en les millors condicions 
tot l’any i no només de cara a Tots 
Sants.

Esquerra Capellades propo-
sa, doncs, la redacció de plans de 
manteniment i reformes tant de 
les instal·lacions esportives i cul-
turals que acullen l’activitat del 
nostre teixit associatiu com de les 
voreres i carrers de la vila. Aquests 
plans tindran un caràcter plurianu-
al i es dotaran econòmicament per 
tal de poder ser duts a terme de 
manera sistemàtica.

Demà, acte central 
de campanya d’ERC 
Capellades

Demà divendres, a 2/4 de 9 
del vespre, la sala d’actes de la Bi-
blioteca El Safareig acollirà l’acte 
central de la campanya “Ara és el 
moment!”, amb la qual Esquerra 
Republicana de Catalunya de Ca-
pellades pretén fer arribar les se-
ves propostes a tots els capelladins 
i capelladines.

En el decurs de l’acte, Àngel 
Soteras, candidat a l’alcaldia, ex-
posarà les idees que Esquerra ha 
acordat destacar, bé per la seva im-
portància o pel seu caràcter inno-
vador. Ho farà acompanyat d’altres 
membres destacats de la candida-
tura, com Salvador Vives, Jaume 
Solé o Esther Ramos, entre d’altres.

Coincidint amb la presentació, 
el programa complet podrà ser vi-
sitat a http://locals.esquerra.cat/ca-
pellades/programa-electoral

ERC de la Pobla neteja un vell pont 
aqüeducte i presenta el seu projecte de 
creació de rutes verdes
LA POBLA DE CLARAMUNT

Esquerra Republicana de Catalu-
nya a la Pobla de Claramunt va 

realitzar el passat dissabte al matí 
una sortida familiar per a conèixer 
i contribuir a la neteja d’un vell 
pont i aqüeducte, mig amagat en 
el bosc, prop del paratge del Vinçó 
i sobre la riera de Carme.

Equipats amb material de des-
brossar, i després d’un esmorzar de 
pagès, els participants a la sortida 
van procedir a tasques de neteja 
de l’espai, un paratge d’alt interès 
històric i natural, que s’utilitzava 
originàriament per a transportar 
l’aigua al nucli de Les Figueres des 
dels manantials de Vinçó, i que 
posteriorment es va usar com a Ca-
mí de Bast, destinat al pas de bes-
tiar i de persones. Els participants 
van finalitzar l’acció amb un molt 
bon regust de boca i ja s’han citat 
per  continuar el camí fins arribar 
al Xaró i  properes accions d’aquest 
caire.

Aprofitant la sortida, la candi-
datura d’ERC a la Pobla va presen-
tar el seu projecte per creació de 
Rutes Verdes en el municipi, una 
que seguiria el curs del riu Anoia 
des del nucli urbà fins al terme de 
Vilanova del Camí, i una altra re-
descobrint el Camí Vell de Vinçó, el 
pont abans esmentat, i continuant 
la Riera de Carme fins el Pas Blau. 
Per poder unir els barris de les Gar-

rigues i el Xaró al centre del poble 
mitjançant un camí de passeig en-
mig d’un entorn natural de gran 
bellesa.

Les polítiques actives de pro-
tecció del medi ambient i el patri-
moni artístic i monumental de la 
Pobla de Claramunt, i la divulgació 
dels paratges i els espais naturals 
del poble, també com atractiu cul-
tural i turístic, són un dels punts 
del programa electoral d’Esquerra. 

Diumenge, presentació 
del programa electoral

ERC presenta per a les properes 
eleccions municipals una candida-
tura àmpliament renovada, encap-
çalada per Albert Duran i Serra, i 
un programa electoral de grans 
reptes i canvis per millorar un po-
ble que està estancat i viu en la 

monotonia. Els detalls del progra-
ma es presentaran en un acte el 
proper diumenge, al Teatre Jardí, 
a partir de 2/4 de 7 de la tarda. 
En l’acte intervindran el candidat 
de la formació, Albert Duran, i un 
membre de la recent creada JERC 
del municipi.

Els eixos bàsics del programa 
són el ple suport al procés inde-
pendentista del nostre país, la 
transparència i democràcia parti-
cipativa, la potenciació del teixit 
associatiu local, un compromís clar 
amb esdevenir un poble sostenible 
i sense fractures i barreres arqui-
tectòniques, la promoció del turis-
me, el comerç i ajudar les empre-
ses i emprenedors del poble, i una 
especial dedicació a les polítiques 
socials i la igualtat d’oportunitats.

ERC ajudarà els estudiants d’Igualada amb 
450 euros l’any per pagar el transport públic 
IGUALADA

Divendres passat, a l’Ateneu 
Igualadí, ERC Igualada va 

presentar les seves propostes de 
joventut en un sopar amb més 
de 100 joves de la ciutat, acom-
panyats per la diputada d’ERC al 
Parlament Marta Vilalta. L’ampli-
ació dels horaris de la biblioteca o 
la creació d’un carnet jove formen 
part de les propostes de joventut, 
elaborades a través d’un procés de 
participació amb molts joves de la 
ciutat. 

El candidat de les JERC Igua-
lada, David Prat, va desgranar les 
propostes de joventut del partit 
republicà, i va anunciar una de les 
principals mesures per als propers 
quatre anys: ajudar els estudiants 
de la ciutat amb 450 euros l’any 
per pagar el transport públic. Se-
gons Prat, “aquesta mesura servi-
rà per ajudar els joves i les seves 
famílies a afrontar l’alt cost del 
transport públic”. El portaveu de 
les JERC Igualada també va desta-
car que “davant l’esforç econòmic 
que ens han imposat a l’hora d’es-
tudiar; l’encariment desorbitat de 
les matrícules universitàries, l’aug-
ment del preu del transport públic 
i les retallades en beques per part 
de l’Estat espanyol, l’Ajuntament 
d’Igualada té l’obligació d’ajudar 
els joves i aquelles famílies que 
ho necessitin”. En aquest sentit, la 
mesura anirà destinada al 85% de 
joves de la ciutat, prioritzant les 
famílies amb rendes més baixes. 

Prat també va explicar altres 
propostes d’ERC per a Igualada, 
com per exemple l’ampliació dels 
horaris de la biblioteca d’Iguala-
da, obrint-la cada dia sense inter-
rupcions al migdia i també durant 
els caps de setmana. L’obertura de 

sales complementàries d’estudi du-
rant les èpoques d’exàmens també 
forma part de les propostes de jo-
ventut. Els republicans van anunci-
ar la creació d’un carnet jove igua-
ladí, que oferirà descomptes en 
actes culturals de la ciutat i en els 
comerços d’Igualada. 

L’empresa Hispano Igualadi-
na també va tenir especial prota-
gonisme durant l’acte, ja que la 

formació independentista va de-
nunciar “la negligència i el precari 
servei” que ofereix la companyia. 
Per això, va assegurar que lluita-
ran per “rescatar” la concessió de 
l’empresa i que alhora faran un 
seguiment exhaustiu des de l’Ajun-
tament per tal de denunciar “tots 
i cadascun dels incompliments” 
de Monbus. Finalment, des de les 
JERC van comprometre’s a impul-
sar i continuar el projecte de Cal 
Badia, un espai obert als joves de 
la ciutat i iniciat aquest any a tra-
vés de la regidoria de Joventut del 
republicà Joan Requesens. 

La diputada Marta Vilalta va 
encoratjar els joves a “treballar per 
la creació del nou país. Com a joves 
no podem deixar passar l’oportuni-
tat més gran de la nostra història”, 
i va subratllar la importància de les 
properes municipals i les eleccions 
catalanes del 27 de setembre.

Es traspassa en ple 
funcionament

Raó: 630 48 97 91
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ERC Igualada estalviarà un milió d’euros i ho aplicarà a ajudar els 
autònoms, comerciants i pimes, les famílies amb joves estudiants i a 
millorar els barris de la ciutat
IGUALADA

En un gest inèdit per part de 
qualsevol altra formació política, 

ERC Igualada ha concretat aquesta 
setmana, amb xifres del pressupost 
municipal a la mà, tres exemples 
de mesures que es compromet a 
portar a terme si li correspon 
governar la ciutat.

Amb les tres mesures es pre-
tén portar a la pràctica el que els 
veïns han prioritzat en les “En-
questes sobre les prioritats d’Igua-
lada 2015-2019” que els candidats 
d’ERC han fet en més de 600 do-
micilis de la ciutat durant les dar-
reres setmanes. Cadascuna de les 
mesures correspon a un dels pilars 
o eixos amb els quals ERC d’Igua-
lada organitza el projecte de ciu-
tat, definit per l’eslògan “Decidim 
junts una ciutat per a tothom”, és 
a dir, l’eficiència en l’administració 
municipal, la reindustrialització i la 
creació de feina i l’augment de la 
inversió social. 

Ho van explicar el candidat a 
l’alcaldia d’Igualada, Josep Maria 
Palau, i les persones que l’acom-
panyen a la candidatura, Carolina 
Telechea, Iolanda Gandia i David 
Prat.

Estalvi d’un milió d’euros amb 
un esforç d’eficiència en l’adminis-
tració. Així ho planteja Josep M. 
Palau, candidat a l’alcaldia, “du-
rant els propers anys, l’ajuntament 
ha de fer un nou esforç de millora 
contínua de l’eficiència de l’orga-
nització, amb el qual proposem 
estalviar un mínim d’1,02 milions 
d’euros, reduint despeses en re-
presentació institucional, protocol, 
publicació de fulletons, telèfons, 
consums elèctrics, alguns grans 
contractes com la recollida d’es-
combraries i algunes activitats fes-

tives que encara no s’han adaptat 
als actuals temps de responsabilitat 
pressupostària.” Segons el candi-
dat republicà, “si hi ha voluntat 
política d’aconseguir-ho, tot això 
és ben possible”.

Reducció del 50% del cost de 
la taxa de recollida de deixalles 
per als autònoms, comerciants i 
pimes. Segons Carolina Telechea, 
número dos de la candidatura, “en 
el marc del programa transversal 
de reindustrialització de la ciutat, 
una de les nostres línies de treball 
és establir un sistema d’ajuts en els 
impostos i les taxes municipals que 
donin un missatge molt clar que 
Igualada facilita la creació d’ac-
tivitat empresarial i la creació de 
llocs de treball. Hem dit que ho 
concretarem amb la revisió a fons 
dels diversos tributs municipals re-
lacionats amb l’activitat econòmi-
ca. Una primera mesura, que és 
possible d’aplicar ja en el proper 
exercici pressupostari del 2016, és 
reduir el 50% del cost de la taxa de 
recollida de deixalles per a tots els 
autònoms, comerciants i pimes de 
la ciutat”. 

Per a Telechea, “és una me-
sura d’ajut directe a tot el teixit 
de més de 3.000 activitats d’autò-
noms, petits comerciants i petites 
i mitjanes empreses que hi ha a 
la ciutat, amb la qual demostra-
rem un compromís amb fets des de 
l’ajuntament amb tot aquest col-
lectiu de persones que s’arrisquen 
i s’esforcen cada dia per tirar enda-
vant qualsevol establiment d’acti-
vitat econòmica”. La mesura té un 
cost estimat per l’ajuntament de 
361.000 euros que es deixaran d’in-
gressar a les arques municipals. En 
canvi, seran uns diners dels quals 
en disposaran els autònoms, co-

merciants i pimes per continuar im-
pulsant els seus projectes. Segons 
la candidata d’ERC, “és una acció 
concreta d’incentiu de l’activitat 
empresarial i a la creació d’ocupa-
ció que és perfectament factible”.

Ajuts de 458 euros per pagar 
el 50% del cost de les targetes de 
transport dels joves estudiants. Se-
gons David Prat, número cinc de la 
candidatura i portaveu de les JERC 
a Igualada, “l’ajuntament té la res-
ponsabilitat de facilitar la igualtat 
d’oportunitat de tots els joves a 
l’hora d’accedir a la realització dels 
estudis fora de la ciutat. Hem de 
fer tot el possible perquè cap jove 
deixi d’estudiar per falta de recur-
sos econòmics. Des de l’ajuntament 
demostrarem aquest compromís 
amb els joves, amb la formació i 
amb el futur de la ciutat, atorgant 
beques de 458 euros per pagar el 
50% de tres trimestres de la T-Jove, 
o d’algun altre tiquet de transport 
tenint en compte que també hi 

ha desplaçaments a Manresa, Llei-
da, Vic..., per al 85% dels joves de 
la ciutat que no tenen les rendes 
familiars més elevades, i sempre i 
quan s’aprovi un percentatge ele-
vat de les assignatures matricula-
des”. Així, dels 871 joves igualadins 
que segons l’Institut d’Estadísti-
ca de Catalunya estan estudiant 
anualment fora de la comarca de 
l’Anoia, es calcula que uns 740 tin-
dran dret a aquesta beca i la me-
sura, per tant, tindrà un cost d’uns 
339.000 euros.

Pla anual de millores a tots 
els barris, decidit de forma parti-
cipativa per part dels veïns, i Pla 
de millora de les instal·lacions es-
portives. Finalment, Enric Conill 
i Iolanda Gandia, número tres i 
número quatre, han explicat que 
aquesta candidatura es compro-
met a portar a terme un Pla anual 
de millores a tots els barris de la 
ciutat, amb una dotació pressupos-
tària d’un mínim de 324.000 euros 

anuals, amb la qual es pugui anar 
realitzant totes les accions de man-
teniment i de millora que els veïns 
han expressat en tots els barris de 
la ciutat. Segons Enric Conill, “les 
associacions de veïns de tots els 
barris, juntament amb les persones 
que han participat en les 13 reuni-
ons de veïns que hem fet, i també 
les que hem entrevistat amb les 
enquestes porta a porta, han posat 
de relleu que hi ha moltes man-
cances de manteniment. Des de 
l’asfaltat dels carrers fins a voreres 
en mal estat, zones enjardinades, 
parcs infantils que han envellit, zo-
nes que són nuclis de brutícia o 
espais degradats, etc”. 

Per a Iolanda Gandia, “si adop-
tem el compromís de fer com a 
mínim una millora cada any en tots 
i cadascun dels barris, al cap de 
quatre o de vuit anys s’hauran fet 
moltes coses”. Aquesta serà una 
manera de posar en pràctica el 
“Decidim Junts”, ja que “es farà 
un procés participatiu a través de 
les associacions de veïns, per tal 
de que tots els veïns de cada barri 
puguin decidir a quines millores 
es destinen els recursos i com es 
porten a terme les actuacions a 
cada barri”. Finalment, Gandia va 
remarcar que “l’altra gran prioritat 
d’inversió dels propers quatre anys, 
amb subvencions d’altres adminis-
tracions, ha de ser la posada al dia 
de les instal·lacions esportives, no 
només de Les Comes, sinó també 
alguns espais de l’estadi atlètic, el 
camp de futbol del CF Fàtima i, 
atesa la situació del camp de fut-
bol de la UD Montserrat, la possi-
bilitat d’habilitar un tercer camp 
de futbol amb gespa a compartir 
entre els clubs de la ciutat”.

ERC La Torre presenta la seva línia d’actuació 
acompanyats del diputat Joan Tardà
LA TORRE DE CLARAMUNT

Diumenge passat, la formació 
d’ERC a la Torre de Claramunt 

va presentar la seva línia de tre-
ball per als propers quatre anys. 
Així, en una sala plena de gom a 
gom, els torredans i torredanes 
van poder conèixer, de la mà de la 
candidata a l’alcadia, Marta Geri-
có, les principals propostes que té 
la formació republicana per al seu 
municipi. 

El primer a intervenir va ser el 
número 2 de la llista, Juan José 
Castaño, que va agrair la presència 
dels assistents i va donar la ben-
vinguda al diputat republicà a Ma-
drid, Joan Tardà. 

A continuació, Gericó va des-
glossar, amb petites pinzellades, el 
full de ruta a seguir si ERC La Torre 
és al govern. Un full de ruta mar-
cat pel treball en positiu, defugint 

les crítiques i treballant per a tots 
els veïns, per igual. La millora de 
les comunicacions, sobretot entre 
els diferents nuclis del municipi, 
també va ser un dels punts desta-
cats. Marta Gericó va remarcar el 
gran equip de treball que han cre-
at i el compromís de tots els seus 
membres de treballar per la Torre. 

Finalment, Joan Tardà va tan-
car l’acte destacant l’enorme feina 
que la gent d’Esquerra està fent 
a Catalunya, amb l’exemple de 
l’Anoia, que presenta candidatures 
a tots els municipis de la comarca. 
Per a Tardà, la construcció de la 
nova República Catalana comença 
als municipis.
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Visita al Banc de Sang i 
Teixits de Barcelona

MASQUEFA

El passat 5 de maig, alumnes de 
l’escola el Turó de Masquefa van 

visitar el Banc de sang i teixits a 
Barcelona on van seguir amb inte-

rès l’exposició La sang el riu de 
vida a més de  conèixer les instal-
lacions i tot el procés de la donació 
de sang.

18 sol·licituds de 
subvenció per a reformes i 
rehabilitacions
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada a tra-
vés del Programa de Millora del 

Barri de Sant Agustí, ha tancat el 
termini de sol·licitud de les sub-
vencions per a l’obertura i refor-
ma dels comerços, i la rehabilitació 
dels elements comuns dels edificis 
d’ús residencial. L’objectiu d’aques-
tes ajudes és revitalitzar econòmi-
cament el barri i rehabilitar alguns 
dels seus edificis. En total s’han 
presentat divuit sol·licituds.

Pel que fa a l’obertura de nous 
locals comercials hi ha hagut cinc 
peticions. D’altra banda, s’han fet 
dues sol·licituds per obres de refor-
ma total o parcial en establiments 
comercials existents o en inversions 
en equipament per a aquests ma-
teixos locals.

En referència a la rehabilitació 
dels edificis d’ús residencial, s’han 
sol·licitat onze actuacions destina-
des a la rehabilitació dels elements 

comuns, com ara actuacions de mi-
llora de l’accessibilitat, reparació 
de cobertes, reparació de façanes, 
millores en les instal·lacions comu-
nes, millores en la xarxa de teleco-
municacions i millores en l’eficièn-
cia energètica.

Els imports de les subvencions 
estan establerts en funció del nom-
bre d’habitatges i de la inversió 
realitzada. 

Comiat de les passejades ‘A cent cap als cent’
Unes quaranta persones van 

gaudir, el dimarts 28 d’abril, 
de la cloenda de les passejades 
“A cent cap als cent” que es va 
fer a Tona. Aquesta iniciativa està 
impulsada des de la Diputació de 
Barcelona i un seguit d’ajunta-
ments de la província, entre els 
quals hi ha Vilanova del Camí. 
L’objectiu és donar a conèixer els 
entorns naturals d’un municipi, 
amb itineraris adaptats al ritme i 
les necessitats del col·lectiu de la 
gent gran. 

En la jornada de comiat els vi-
lanovins van participar de les tres 
activitats organitzades. Van co-
mençar caminant, van fer una ses-
sió de risoteràpia i després Tai chi 
i Chi kung. En acabat, com ve sent 
habitual van compartir el dinar i 
la festa es va acabar amb músi-
ca i moviment, tot ballant al rit-

me de l’animació d’Isidre Vallès. 
En finalitzar les autoritats van fer 

l’entrega de diplomes a tots els 
participants. 

Caminada saludable organitzada pel CAP
VILANOVA DEL CAMÍ

Gairebé una cinquantena de 
persones van participar en la 

caminada saludable que ha orga-
nitzat el Centre d’Atenció Primària 
Vilanova del Camí, per afegir-se als 
actes del Dia Mundial de l’Activitat 
Física. 

Aquesta caminada va passar 
per la zona del Rec seguint la re-
centment estrenada Anella Verda 
d’Igualada, fins arribar a la Creu 
del Maginet. La tornada es feia 
per la font de la Gitana fins a la 
zona del cementiri de Vilanova del 
Camí.

Durant la caminada, les tres in-
fermeres que van acompanyar el 
grup els van donar i els van facili-

tar informació per continuar pro-
movent l’activitat física com a eina 
de manteniment i millora de la sa-
lut. A més, Francesc Viera, membre 

de la Colla Excursionista de Vilano-
va del Camí, explicà la història dels 
diferents punts per on es passava.

Es presenta a Calaf el llibre “L’Alta Segarra 
en la història” i la versió musicada de l’Auca 
del Mercat

CALAF

En el marc de la celebració del 
Mil·lenari, la Unió Calafina aco-

llí la presentació d’aquesta inte-
ressant miscel·lània, un recull de 
tretze articles sobre la història del 
municipi de Calaf i de la comarca 
que l’envolta. L’acte l’encetà l’Esco-
la Municipal de Música amb l’estre-
na de la versió musicada de l’Auca 
del Mercat de Calaf. Basant-se en 
les conegudes vinyetes de l’artista 
calafí Ramon Sala i Coy, el director, 
pianista i professor Pol Pastor va 
escriure una encertada música per 
acompanyar cada un dels versos. 
La cantata, d’allò més amena, àgil 
i contundent, va repetir-se dues 
vegades davant d’un públic ben 
entusiasmat.

Després de l’actuació musi-
cal va tenir lloc la presentació de 
“L’Alta Segarra en la història” a 
càrrec dels membres de la comissió 
del Mil·lenari Joan Sanglas, Joan 
Graells i Josep M. Solà, acompa-
nyats del director de l’oficina de 
La Caixa de Calaf, Francesc V. Ro-

dón. Joan Sanglas va fer notar que 
la presentació s’esqueia en un dia 
ben assenyalat, 30 d’abril, quan 
era  precisament en aquesta data i 
mil anys abans, que el Bisbe Borrell 
lliurava les terres de Calaf a Gui-
llem d’Oló. 

El volum “L’Alta Segarra en la 
història” ja es pot adquirir a les 
llibreries de Calaf. De cara al mes 
de setembre és previst que es pre-
senti un segon volum, que recollirà 
les tretze interessants conferències 
que s’han portat a terme al llarg 
d’aquests dotze mesos.

Nit jove
Després de la presentació, ja 

a la nit, va tenir lloc pels carrers 
de Calaf un animat correfoc amb 
els Carranquers de Cervera, així 
com un concert jove al poliesportiu 
amb els grups Buhos, Old Star i 
Germà Negre.

Sant Sebastià
L’endemà divendres la festa es 

traslladava al turó de Sant Sebas-
tià, on al llarg del matí hi havia 
activitats i jocs per als infants amb 

Tot Circ. També se celebrà la pro-
cessó, des de la plaça Gran fins a 
l’ermita, per a celebrar la Missa al 
punt de migdia. En el transcurs de 
l’ofici religiós es va batejar el nou 
drac Cuca1000, creat en aquest any 
de Mil·lenari. Després es va poder 
ballar sardanes amb la Unió Princi-
pal de Berga.

Una placa i un monòlit 
recorden el Mil·lenari i 
Guillem d’Oló

La plaça que hi ha just a so-
ta de l’Antic Hospital de Calaf, a 
l’antic Escorxador, és des de dissab-
te passat la nova plaça de Guillem 
d’Oló. D’aquesta manera el muni-
cipi homenatja la figura del levita 
que, l’any 1015, rebé les terres de 
Calaf per a repoblar-les i conre-
ar-les. Per celebrar-ho, dissabte a 
la tarda hi va haver una original 
cercavila des d’aquest indret i fins 
al monòlit que s’ha instal·lat al peu 
del castell, i que recorda la celebra-
ció del Mil·lenari. Els encarregats 
d’amenitzar-ho van ser uns diver-
tits soldats que, a base de canona-
des, anaven cridant l’atenció dels 
vilatans.

Al vespre, la plaça de les Eres 
va ser un marc incomparable per a 
la cantada d’havaneres: amb una 
temperatura agradable i una bona 
sonoritat, va ser un bon escenari 
per als cants del conjunt Voramar. 
La vetllada es va completar amb 
rom cremat per a tots els assis-
tents.
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Comença la col·laboració 
entre el 4D Health i el 
London Imperial College

IGUALADA

Dimarts passat, l’Ajuntament 
d’Igualada va ser l’escenari 

d’una trobada entre els respon-
sables de l’hospital simulat 4D 
Health i representants del London 
Imperial College. Hi van assistir 
l’alcalde de la ciutat, Marc Castells; 
el director del centre, doctor Enric 
Macarulla; la seva mànager, Àngels 
Chacón; el director d’estratègia i 
relacions comercials de la univer-
sitat britànica, doctor Axel Heit-
mueller, i el seu director executiu, 
doctor Adrian R. Bull. Tots dos, un 
cop visitades les instal·lacions del 
4D Health, l’han definit com “una 
infraestructura única”. Durant la 
trobada s’han començat a defi-
nir les primeres línies de treball 

conjunt, bàsicament al voltant de 
noves metodologies d’avaluació en 
simulació per a la preparació dels 
professionals de la salut.

El London Imperial College és 
una universitat pública de gran 
prestigi al Regne Unit, amb seu a 
la capital i amb quatre facultats 
de Ciències, Enginyeria, Medicina i 
Negocis. És també un destacat cen-
tre superior de recerca biomèdica 
que forma part de diverses orga-
nitzacions. L’Imperial College de 
Londres va ser escollit com la sego-
na millor universitat del món en el 
rànquing 2014 QS World University 
i, segons un estudi del diari The 
New York Times, es troba entre els 
deu centres universitaris més ben 
valorats també a nivell mundial.

Fira Verd torna a omplir el poble de gent i 
de color
CARME

Diumenge 10 de maig Carme 
celebrà la divuitena edició de 

Fira Verd al carrer Sant Jordi, i per 
vuitè any consecutiu els carrers del 
nucli antic del poble s’ompliren de 
gent amb la Mostra d’Artesania 
de fibres i productes naturals i la 
Mostra d’antics oficis i activitats 
del bosc i de la natura. Enguany 
Carme s’ha integrat a l’entitat Viles 
Florides.

Els més de 4.000 visitants a l’ar-
ribar van trobar-se amb els carrers 
engalanats amb flors i als marges 
de la riera amb flors gegantines 
que convidaven a entrar al recinte 
i resseguir els diferents estands de 
jardineria i comprar aquelles plan-
tes i estris per alegrar la seva bal-
conada o el seu jardí. La passejada 
per l’interior del poble va tornar 
a fer que la gent de Carme, parti-
culars i comerciants compartissin 
aquesta diada amb els visitants. Els 
més matiners pogueren aparcar els 
seus vehicles al camp de futbol, co-
sa que els facilità l’accés a Fira Verd 
pel pas de vianants sobre la riera. 

La quitxalla va poder observar 
com l’entitat Prodema feia captura 
d’invertebrats dins de la riera per 
fer les analítiques de l’aigua i com-
provar com des de fa set anys, la 
qualitat d’aquesta ha arribat a ser 
òptima. També van poder conèixer 
com es cataloguen i s’anellen ocells 
per part de membres de la Societat 
Catalana d’Anellament Científic. 
Altres van participar del taller Nen-
do Dango que és un mètode de 
plantació que consisteix en crear 

unes boles d’argila barrejades amb 
llavors i algun tipus de substrat 
vegetal. Es deixen assecar al sol 
durant un temps i ja estan llestes 
pera ser utilitzades. I no necessi-
ten ser plantades, sinó que es llen-
cen al lloc on vulguem, i es desfan 
amb la primera pluja. En aquell 
moment les llavors començaran a 
brotar.

A les 12 del migdia i amb la 
presència de la diputada del Par-
lament de Catalunya Alba Vergés 
es va tallar la cinta, com a acte sim-
bòlic d’inauguració de Fira Verd, 
la qual ja estava en funcionament 

des de les 10 del matí. Es feu un 
recorregut per tot l’espai, visitant 
i fent tertúlia amb els diferents pa-
radistes.

Des de l’Ajuntament de Car-
me es valora molt positivament el 
transcurs de la jornada, ja que la 
gent de casa va col·laborar una 
vegada més participant de la fes-
ta. Cal agrair doncs aquesta par-
ticipació de la gent del poble i la 
vinguda de totes aquelles persones 
de fora del poble, a les quals ja les 
emplacem per la propera edició de 
Fira Verd.
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Taller de creps

CARME

El passat dimarts, el grup de 
senyores grans de Carme, va 

tenir el plaer de passar una tarda 
ben farcida de dolços i salats creps.

L’habitual col·laboradora dels 
tallers de rebosteria, “La pastissera 
del Mas”, va oferir a les persones 

assistents tres varietats de creps, 
dos salats, un de pernil i formatge, 
l’altre de xampinyons i un dolç, 
amb xocolata. Es van lliurar les re-
ceptes pertinents, perquè si hi ha 
algun lapsus de memòria no hi ha-
gi dubtes, s’hi dóna un cop d’ull i 
endavant

Participem a la Festa Major 
de Castellolí

IGUALADA

El passat diumenge dia 10 la 
colla gegantera del Bisbalet ens 

vam reunir al les 9h per anar tots 
junts a la festa Major de Castellolí, 
on va tenir lloc la seva segona tro-
bada gegantera.

En arribar es van descarregar 
els gegants i vam ser obsequiats 
amb un esmorzar de germanor 
entre les tres colles que hi partici-
pàvem, l’amfitriona de Castellolí, 
la de Collbató i la nostra.

Encontre de joves a escena
PIERA

El passat cap de setmana, la vila 
de Piera va acollir la 4a edició de 

La Trama, encontre de joves a esce-
na. L’Escola de Teatre de Vic (anti-
ga seu de l’Institut del Teatre), el 
granollerí Arsènic, espai de creació, 
l’Ateneu de Sant Andreu (Barcelo-
na) i l’Escola de Teatre de Piera van 
participar en aquesta trobada, on 
els alumnes joves de cadascuna de 
les escoles han fet diversos tallers 
relacionats amb les arts escèniques. 
Enguany, les classes magistrals, 
impartides per prestigiosos actors i 
docents, van girar al voltant de les 
disciplines de teatre visual, teatre 
físic i clown.

El dissabte al matí els alumnes 
van començar les rotacions de les 
classes magistrals, dividits en 6 
grups. Després de quatre hores 
de classe, van dinar a la plaça del 
Peix i van seguir amb la tercera 
de les classes, la darrera. Els joves 

alumnes de les quatre escoles van 
sopar a les antigues Flandes i van 
dormir a les aules del Foment, 
lloc on també es van impartir les 
classes. El diumenge al matí, l’en-
contre va finalitzar amb una pe-
tita mostra, creada pels mateixos 
alumnes a partir de les consignes 
donades en els diferents tallers 
per tal que poguessin els contin-
guts apresos.

Els professionals que van ser 
convidats a impartir els tallers són 
personalitats molt potents en l’àm-
bit de les arts escèniques: Sophie 
Kasser, Juanjo Cuesta, Merche Oc-
hoa, Emiliano Pino,  Jordi Palet, i 
la professora de l’Escola de Teatre 
de Piera Íngrid Domingo, llicenci-
ada en Interpretació per l’Institut 
del Teatre amb formació en altres 
disciplines com dansa, circ i titelles.

El 99% dels conductors respecten els límits 
de velocitat
VILANOVA DEL CAMÍ

Les dades del radar pedagògic 
que es va instal·lar durant tres 

mesos al camí de Can Titó indiquen 
que 99% dels vehicles mesurats, 
circulaven a una velocitat inferior 
als  40 quilòmetres per hora.  

El radar ha controlat la veloci-
tat de prop de 17.000 vehicles i ha 
fet un total de 227.495 mesures. 

Les xifres indiquen que el 65% dels 
vehicles, van passar per sota dels 
20 km/h; un 26% ho van fer entre 
21 i 30 km/h,  i el 8% entre 31 i 40 
km/h. Els vehicles que circulaven 
per sobre dels 40 Km/h van suposar 
només un 1%.

Una altra dada interessant és 
la mitjana de velocitat dels con-
ductors que han passat pel camí de 

Can Titó durant aquests tres mesos 
i que ha estat de 19 km/h. Una 
bona dada que contradiu el què es 
pensa popularment i que contra-
diu el què els veïns han denunciat 
en diferents ocasions que es corre 
massa per dins el cas urbà. 

L’Escola de l’Ateneu participa en el Projecte 
Rius
IGUALADA

El Projecte Rius és un projecte 
d’educació ambiental que té 

com a objectiu la conservació i 
millora dels nostres rius, afavorint 
l’apropament de les persones cap 
al nostre entorn natural.

Partint de la idea que per res-
pectar cal conèixer, l’Associació Hà-
bitats ha promogut una forma de 
treball voluntari encaminat a la 
millora del medi ambient. Aquesta 
idea ha pres forma en el Projecte 
Rius.  

La participació en aquest pro-
jecte fa possible educar els nostres 
alumnes en el servei a la societat i 
en el respecte i apropament a l’en-
torn natural més proper.

L’activitat té dues fases: Conèi-
xer el riu, el què implica un estudi 
del nostre riu Anoia per conèixer 
d’on prové la seva aigua i quines 
característiques té el seu entorn, 

i en segon lloc  la inspecció Bàsica 
del Riu. Aquesta fase consisteix en 
escollir un tram de riu i realitzar, 
de forma sistemàtica, un estudi 
simplificat del seu ecosistema. Les 
dades són recollides pel Projecte 
Rius i a finals d’any s’elabora l’in-
forme anual que dóna a conèixer 
l’estat dels rius de Catalunya.

Considerem molt interessant la 
participació dels nostres alumnes 
en aquest projecte, ja que es tracta 

d’un clar exemple d’aprenentat-
ge-servei. 

A través del Projecte Rius els 
nens i nenes aprenen a recollir les 
dades amb el rigor que  proposa 
la metodologia del projecte i a la 
vegada estan fent un servei a la 
societat. S’inicien així, en el volun-
tariat com a forma de participació i 
implicació ciutadana.

EA

100è aniversari d’Ascensión Nieves
EL BRUC

El poble del Bruc va celebrar la 
setmana passada un aniversa-

ri molt especial. És el que té fer 
100 anys! Ascensión Nieves Villegas 
ha celebrat el seu centenari acom-
panyada de tota la seva família, 
amics, companys del casal de la 
Gent Gran i autoritats.

L’acte va tenir lloc el dimecres 
29 d’abril, a la nova sala de sessi-
ons de l’Ajuntament del Bruc. Du-
rant el mateix, se li va fer lliurament 
d’una medalla centenària de la mà 
d’Agustí Vilà, representant del de-
partament de Benestar Social i Fa-
mília de la Generalitat de Catalu-
nya; una placa commemorativa en 
nom del consistori, per part de Car-

les Castro, alcalde del municipi, i un 
ram de roses que li va lliurar Joan 
Subirana, regidor de benestar social. 

L’Ascención va recitar un poe-
ma als assistents deixant-los per-

plexos per la memòria i el seu sen-
tit de l’humor. El pastís d’aniversari 
i el cava no va faltar a un esdeveni-
ment tant especial.



17MIRANT ENRERE14 de maig de 2015

VOTA!

Ens comprometem a:              

Ajudar els joves estudiants amb beques de 458€ l’any per al transport

Reduir el 50% la taxa d’escombraries per a autònoms i PIMES

Un pla anual de millores a tots els barris decidit de forma participativa

Estalviar 1 milió d’euros amb esforç d’eficiència en l’administració A la web www.ercigualada2015.cat hi trobareu
les 45 propostes d’actuació amb les quals
farem realitat la Igualada per a tothom
i la informació sobre el nostre #EquipxIGD

El diputat Marc Castells 
visita els nous equipaments 
d’esbarjo

LA POBLA DE CLARAMUNT

El diputat  d’ Infraestructu-
res, Urbanisme i Habitatge de 

la Diputació de Barcelona, Marc 
Castells, i l’alcalde de la Pobla de 
Claramunt, Santi Broch, van visitar, 
fa uns dies, el nou espai lúdic i de 
salut per a la gent gran i el parc 
infantil del Xaró. Aquestes dues 
actuacions compten amb finança-
ment de l’ens provincial. 

L’espai lúdic i de salut per a la 
gent gran està situat al costat del 
camp de futbol del Pas Blau. Hi ha 
diversos aparells per a la realitza-

ció d’exercicis, que estan explicats 
en uns plafons. Aquest equipa-
ment està destinat, sobretot, per 
a la gent gran però està obert a 
tothom.

El parc infantil del Xaró està 
ubicat a l’avinguda del Corral de la 
Farga i és una petició dels veïns del 
barri. L’equipament disposa d’un 
castell, gronxadors, un rocòdrom 
en forma l’elefant i un giratori. 
També hi ha uns bancs, una pa-
perera, tanques de fusta i il·lumi-
nació. 

Teatre Nu, amb Raspall, un 
Pere Calders molt ben fet

IGUALADA

Entre dues sessions d’aventures 
polars i alta muntanya, un con-

te dolç representat amb bellesa 
i tècnica va posar el contrapunt i 
la varietat a la sessió d’AUGA de 
dilluns passat. 

Teatre Nu va posar al damunt 
de l’escenari la seva bona feina. 
Bons actors i bon muntatge per 
explicar una de les lliçons de Pere 

Calders dirigida a infants i adoles-
cents de totes les edats.

El proper dilluns a l’AUGA Ge-
rard Regí parlarà de tots els Pi-
rineus de l’Atlàntic al Mediterrani 
amb tots els seus països i paisatges 
per obrir un parèntesi dins la seva 
vida de treball dur i intens; a les 
6 de la tarda al Teatre Municipal 
L’Ateneu,

Acaba la celebració dels vint anys dels 
Moixiganguers
IGUALADA

Després de la commemoració, el  
25 i 26 d’abril, de l’aniversari 

de la colla, aquest cap de setmana 
els Moixiganguers d’Igualada han 
celebrat la festa dels vint anys; ho 
han fet amb un concert dels ano-
iencs Carmina Wanted i d’Autoput, 
que dissabte va omplir la plaça de 
Pius XII. La celebració va començar 
al migdia, amb un dinar a l’Ateneu 
Igualadí amb alguns dels castellers 
que, un any o altre des del 1995, 
han passat per la colla. La festa va 
seguir a la tarda al jardí prohibit 
de l’Ateneu, on el grup “Quatre 
vents” va oferir un ball de gralles 
amb temes populars interpretats 
amb gralles i tabal. A la nit, els 
actes continuaven amb el con-
cert de Carmina Wanted, primer, i 
Autoput, després, que va aplegar 
centenars de persones a la plaça 
de Pius XII. Al grup de versions de 

rock hi toquen dos igualadins, un 
d’ells, el bateria, és membre dels 
Moixiganguers. El concert es va 
allargar fins a les tres de la mati-
nada i tots dos grups van tenir 
records i felicitacions per als Moi-
xiganguers.

Tres castells de set a 
Castellolí

L’endemà, la colla van actuar 
en solitari a Castellolí, en motiu de 
la Festa Major de la localitat. Van 
descarregar el tres i el quatre de 
set, i el tres de set amb agulla, tres 
castells que els morats van descar-
regar sense especials dificultats. 
Van acabar la jornada amb dos pi-
lars de quatre. 

Diumenge vinent els Moixigan-
guers tenen una cita important a 
Barcelona, on actuaran en motiu 
de l’aniversari dels Castellers de la 
Vila de Gràcia. 

Reeducació viària amb la Policia local
VILANOVA DEL CAMÍ

Per quart any consecutiu i de 
manera ininterrompuda la Poli-

cia Local de Vilanova del Camí par-
ticipa en la tasca educativa dels 
infants vilanovins i concretament 
en la seva formació com a vianants 
i conductors. La tasca educativa del 
cos policial per una mobilitat segu-
ra es remunta molts anys enrere 
-més d’una vintena- però ha estat 
en els darrers anys que s’han nor-
malitzat o regularitzat aquestes 
sessions de seguretat viària que 
s’imparteixen de la mà també del 
cos de Mossos d’Esquadra. 

Aquest curs, les sessions van 
començar el mes de març amb els 
alumnes  de 1r, 2n, 3r d’ESO i Bat-
xillerat de l’Institut Pla de les Mo-

reres, on s’ha treballat mitjançant 
una activitat de pluja d’idees sobre 
la influència de l’alcohol o el con-
sum de drogues. A l’abril les classes 
les van rebre els alumnes de l’es-
cola Pompeu Fabra, concretament 
els infants de P3 i P5,  2n, 4t i 6è, 
adequant els continguts (amb jocs 
o dinàmiques) depenent de cada 

edat, i aquest mes de maig són 
els nens i nenes de l’Escola Marta 
Mata i de l’Escola Joan Maragall 
els qui rebran aquesta informació 
que els permet identificar conduc-
tes correctes, normes de seguretat 
i fins i tot proves de nivell en els 
cursos que ja han rebut amb ante-
rioritat alguna formació.

Homenatge a Anna Font amb motiu de la 
seva jubilació 
CAPELLADES

Divendres passat, l’Anna Font, 
exdirectora i exprofessora de 

l’INS Molí de la Vila, a Capellades, 
que s’acaba de jubilar, va rebre un 
sentit homenatge de diversos sec-
tors representatius de les instituci-
ons més destacades de la vila i la 
seva àrea d’influència, tot rebent 
un obsequi com a agraïment de 
la comunitat envers el seu esforç. 
Es va desenvolupar a la biblioteca 

pública “El Safareig”, en un clima 
càlid i emotiu, amb l’assistència 
de nombrosos exalumnes i excom-
panys.

No és comú que una professo-
ra i directora, que ho ha estat des 
del 1978, es jubili, oi més tenint 
present que sempre ha desenvolu-
pat la seva tasca al Molí i que, per 
tant, coneix bona part de les gene-
racions del territori. 



18 MIRANT ENRERE 14 de maig de 2015

BODA 
I SOPAR MEDIEVAL

Dia 16 de maig de 2015

18.00 h   Sortida dels Nuvis de la plaça de la Creu d’Igualada. 
Actuació dels Falcons de Vallbona d’Anoia.

18.30 h Casament dels Nuvis als Molins de la Font Trobada.

19.30 h Homenatge dels genets i cavalls de l’amo.

21.00 h  Sopar Medieval compost de:  
* Brou de gallina amb mandonguilles 
* Bull de pasqua, llonganissa de pagès i esqueixada de 
bacallà amb salsa picant el moliner 
* Costelles del Rei Ferran amb guarnició 
* Dolç “Les delícies del Mediterrani”. 
* Pa, vi i aigua.

 Preu: 20 euros

Si véns a les 6 de la tarda amb VESTIT MEDIEVAL 
i portes aquest ANUNCI, SOPAR GRATUÏT.

Reserves fins divendres 15 al migdia al telèfon 691 57 89 13

els molins de la font trobada
www.molinsdelafonttrobada.com

✁

Taller de Dieta vegetariana
VILANOA DEL CAMÍ

El Centre Cívic del Barri de la Pau 
ha encetat el nou programa de 

tallers per aquesta primavera. La 
salut i la cuina tornen a centrar les 
propostes que s’estan desenvolu-
pant des del passat 28 d’abril. Un 
curs per aprendre a fer hambur-
gueses vegetals i un taller de bom-
bons i xocolata; una xerrada sobre 
els beneficis de la dieta vegetaria-
na, i un altre taller sobre alimen-
tació saludable donen contingut a 
aquest programa d’activitats. I és 
que el combinat de salut i cuina ja 
ha funcionat amb èxit amb ante-
rioritat i en aquesta ocasió no ha 
estat menys. 

En els tallers de cuina compten 
novament amb la complicitat de la 
naturòpata Sandra Galvé, especia-
litzada en dietètica, assessora nu-
tricional i cuinera. En farà dos: un 
per aprendre a fer hamburgueses 
vegetals i l’altre per endinsar-se en 
la cuina de la xocolata amb ingre-
dients sans i naturals. Una de les 
novetats importants és que dispo-
sen de cuina i forn mòbil al centre.

El taller es farà el dia 2 de juny.
D’altra banda, el centre torna 

a comptar també amb la terapeu-
ta Imma Vila per fer un nou taller 
de salut.

Acaba la Setmana de la Gent Gran
Emotiu  homenatge a 24 ciutadans nascuts al 1928
VILANOVA DEL CAMÍ

24 homes i dones nascuts al 1928 
van rebre dissabte un homenat-

ge en el marc de la Setmana de la 
Gent Gran. L’Associació de Pensi-
onistes i Jubilats va organitzar la 
cerimònia que es va celebrar a Can 
Papasseit amb la participació de 
familiars i amics, representants del 
Consistori i de l’obra Social de la 
Caixa que col·laboren en  aquest 
acte.

La Rondalla Novaunió va ser 
l’encarregada d’obrir l’acte amb 
un repertori de cançons populars 
que va continuar amb els parla-
ments oficials. 

Seguidament es faria el lliura-
ment de les plaques commemo-
ratives als homenatjats i la Junta 
també va fer un regal a la parella 
que enguany han estat la portada 
del programa de la 36a Setmana 
de la Gent Gran: Anselmo Palomo i 
María Fernández.

La Rondalla Novaunió van ser 
l’encarregada de tancar amb ritme 
i bon humor, aquest acte, que arri-
bava a la setzena edició.   

Els homenatjats d’enguany 
van ser: Maria Carrión Amores; 
Rosario Saucedo Vivas; Vicente 
González Procostales; Pilar García 
Robles; Miguel Díaz García; Filo-
mena Vilches Díaz; Julián Solano 
Moreno; Marcelina Galán Jorge; 
Josefa González Durán; Victoria-
na Herrero Vilariño; Fermín Acos-
ta Borrega; Benjamina Merina 
Rino; Victoria Granado Cerve-
ra; Elisa López García; Joaquina 
Cascales Chumillas; Josep Maria 
Massana Bru; Juana Romero Ma-

molar; Maria Isabel Sánchez Ber-
nal; Gregoria Galán Rivero; Josep 
Valentí Rosich; Ma Àngels Segura 
Teixé; Lluís Marimon Farriol; Je-
sús Heras Herrero, i José Robles 
Giménez.

Crida per renovar la Junta 
del Casal de la Gent Gran

L’endemà diumenge es va clou-
re la 36a edició de la Setmana de 
la Gent Gran amb el tradicional 
Concurs d’arròs a la cassola amb 
un total de 15 participants, repar-
tits en dues categories: confraria i 
local i comarcal. 

La jornada va cloure’s amb un 
dinar de germanor que van com-
partir més de tres-centres persones 
a Can Papasseit. 

En la roda d’intervencions, el 
president de l’Associació de Pensi-
onistes i Jubilats, Isidre Solé, va fer 
balanç de la Setmana de la Gent 
Gran i va tenir paraules d’agraï-
ment per a la seva Junta que ha 
treballat de valent per organitzar 
més d’una dotzena d’actes. 

Solé va recordar que a partir 
de setembre s’obre un procés elec-
toral per escollir una nova junta 
que gestioni el Casal i les seves ac-
tivitats i es va mostrar partidari de 
trobar persones per donar el re-
lleu.  “Les persones passen, va dir, 
però les entitats queden”.

Al seu torn, l’Alcaldessa, Vanesa 
González, també es va sumar a les 
felicitacions a la Junta per la seva 
dedicació i entusiasme i tanmateix 
va agrair a la gent gran,  la seva 
contribució al municipi. González 
va assegurar que “el col·lectiu de 
la gent gran ha de ser prioritari 
per a qualsevol administració i cal 
oferir”, va dir, “els millors serveis 
per fer més plena aquesta etapa de 
la vida i sobretot, garantir aquells 
serveis imprescindibles en els mo-
ments de dificultat o malaltia”. 

El duet Doble Perfil, que ja 
s’han convertit en uns habituals a 
la festa, porten fent aquest acte 
des de fa 14 anys, van ser els en-
carregats de posar el punt i final a 
una setmana plena d’activitats.

L’Elmer, protagonista del Punt dels lectors 
de la Biblioteca
IGUALADA

L’Elmer, l’entranyable elefant 
de colors creat per l’escriptor 

David McKee, és l’eix central de 
l’exposició que han preparat qua-
tre igualadines al Punt dels lectors 
de la Biblioteca Central d’Iguala-
da. «Hi havia una vegada...» és el 
nom d’aquest muntatge on s’hi 
recrea el màgic i colorit món de 
l’Elmer amb diversos elements com 
el paper, els adhesius i les gale-
tes decorades a mà. Les ànimes 
d’aquesta exposició són la Maria 
i la Núria, de QueCukis; la Maud 
de www.pluiedeconfettis.com, i 
la Susanna de www.tresxics.com. 
Treballant plegades han dissenyat 
un espai entre llibres que omple 
de màgia la tercera planta de la 
Biblioteca.

Totes tres han deixat volar la 
imaginació i han convertit el seu 
hobby en una passió. La Núria és 
dissenyadora i la Maria treballa 
en el món del tèxtil en una em-
presa de la ciutat. Fa tres anys van 
posar en marxa les originals Que-
Cukis, galetes decorades a mà per 
a ocasions especials, una original 

iniciativa per, com comenten, «per 
endolcir una mica els bons mo-
ments». La Maud, nascuda a Fran-
ça, fa deu anys que viu a Igualada 
i, tot i que té formació industrial, 
en fa tres que va decidir dedicar-se 
al que sempre li havia agradat i va 
crear la botiga online i el bloc de 
decoració de festes www.pluiede-
confettis.com. Ara, com diu ella 
mateixa, «tinc una vida envoltada 
de confetis, manualitats i alegri-
es!». La  Susanna també és d’Igua-
lada i sempre ha estat vinculada 
professionalment al món del dis-
seny i la il·lustració, els últims anys 
especialment en el sector infantil.  

Després de ser mare de tres fills va 
néixer www.tresxics.com, objectes 
de decoració infantil, part de pro-
fessió, afició i molta il·lusió.

Aquestes joves artistes són 
usuàries de la Biblioteca i, com han 
fet abans altres lectors, aprofiten 
aquest equipament per mostrar 
i compartir les seves creacions. El 
Punt dels lectors es va posar en 
marxa el 2004 i des d’aleshores s’hi 
han pogut veure treballs de tota 
mena. Durant tot aquest mes de 
maig serà el torn de «Hi havia una 
vegada...» , que es podrà visitar 
fins al 12 de juny.

Nou exemplar d’«el trumfo» de la Coral de 
Santa Maria
IGUALADA

Aquests dies s’està distribuint als 
socis l’exemplar número 204 

de la revista «el trumfo». L’edito-
rial signat pel president Lleonard 
del Rio porta per títol «El creuer: 
la cirereta del 75è. aniversari». Es 

dóna amplia informació --escrita i 
gràfica-- de les darreres actuacions 
realitzades des del març passat, i 
del calendari de les properes activi-
tats. La secció «La quarta i la quin-
ta» és atesa per la cantaire Núria 
Soteras Ramon i les 30 preguntes 

de la darrera pàgina per la cantai-
re Encarna Cànovas Martínez.

Completen la revista les secci-
ons: «Aula d’assaig», «Col·labora-
ció:», «Llibres», «Sopa de lletres», 
«Picant l’ullet sense malícia» i «Vi-
da familiar».

Visita a Tarragona amb el 
Taller d’enquadernació de 
l’Ateneu Igualadí
IGUALADA

El passat dissabte 9 maig, un 
grup d’alumnes , ex alumnes i 

acompanyants del Taller d’Enqua-
dernació de l’Ateneu Igualadí van 
fer una visita a dues interessants 
institucions relacionades amb el 
relligat i conservació de llibres i 
altres publicacions.

En primer lloc vàrem visitar 
L’Hemeroteca de Tarragona que 
pertany a la Fundació Catalunya 
La Pedrera. La seva responsable, 
Anna Bladé, ens va exposar la seva 
àmplia història i les fons de publi-
cacions, amb especial incís en els 
diaris i revistes de casa nostra (Di-
ari de Barcelona- El Brusi, La Van-
guardia, etc.) i també estatals i de 
la resta del món. Va tenir especial 
cura en seleccionar i mostrar-nos 
un conjunt de publicacions (algu-
nes relacionades amb Igualada) 
que van ser l’admiració de tothom 
per elevat grau artístic dels gravats 
i continguts, en certa forma sor-
prenents per l’època (com anuncis 
publicitaris molts d’ells inspirats en 
la moda francesa o l’enginy de les 
revistes satíriques).

A continuació vàrem visitar la 
Biblioteca del Seminari Pontifici de 
Tarragona. El seu responsable, Ser-
gi Guardiola, ens va posar al cor-
rent de l’apassionant història de la 
Biblioteca, des de la seva fundació 
en el segle XVI a recer de la Uni-
versitat de Tarragona, i com es van 
anar constituint els seus fons bibli-
ogràfics, molts d’ells procedents 
de donacions particulars, princi-
palment de cultura religiosa amb 
les humanitats clàssiques. Vàrem 
poder admirar de molt a prop una 
Bíblia Poliglota i un curiós manual 
il·lustrat del Nepal, en ajuda a l’ac-
ció evangelitzadora redactat des 
de Tarragona, a partir d’informa-
cions procedents de diverses fonts, 
però sense haver visitat el país.

Maria Requesens
Taller d’Enquadernació de 

l’Ateneu Igualadí
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VOTA PSC    VOTA TEO ROMERO

Sopar de Campanya
Dissabte 16 de maig a les 21.00h a l’espai Mont-aQua  Col.laboració 5€

Jubilació del Dr. Guevara
PIERA

Divendres 17 d’abril no va ser un 
dia qualsevol per al Dr. Gue-

vara, ja que va ser el seu darrer 
dia com a professional mèdic al 
Centre d’Atenció Primària de Piera, 
després d’haver-hi treballat durant 
trenta anys. Els seus companys de 
professió van preparar un comiat 
emotiu i divertit, tot recordant els 
canvis que han anat patint durant 
aquest temps, en nombre, ja que 
han passat de les tres o quatre per-
sones inicials a ser-ne quaranta, 
molts han vist com ha crescut i s’ha 
transformat el centre, però el que 
un recorda són totes les vivències 
que en ell li han sobrevingut, les 
bones i les dolentes.

El Dr. Guevara ha estat mestre 
perquè els ha ensenyat tot el que 
sap, també ha après molt dels seus 
companys, per això no va marxar 
sense acomiadar-se i sense rebre 
les diferents mostres de suport, re-
collides en un discurs més que sin-

cer i emotiu pronunciat per la Dra. 
Brugat, portaveu de tots els que 
van ser presents aquell dia, a la 
sala i al muntatge audiovisual que 
prèviament li havien preparat per 
desitjar-li molta felicitat en aques-
ta nova etapa.

L’alcalde de Piera, Jaume S. 
Guixà, va ser-hi convidat i va apro-
fitar per agrair la tasca d’aquest 

metge i de tots els que treballen 
al Centre. Per això, va lliurar-li un 
llibre de la Història de Piera, que, 
des d’un punt de vista més recent, 
ell també ha ajudat a escriure. En-
tre obsequis i records, la jornada 
va finalitzar amb una gran foto de 
família.

L’Ajuntament inicia el 
procés per convocar quatre 
places d’agents interins que 
reforcin la Policia Local
La previsió és que els nous agents s’incorporin 
al servei al mes de setembre

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada ha 
iniciat aquest mes de maig el 

procés per convocar quatre pla-
ces d’agents interins, amb caràcter 
d’urgència, per reforçar els efectius 
de la Policia Local. Aquestes noves 
places es convoquen amb caràcter 
interí fins que la normativa actual 
torni a permetre la convocatòria 
de places en propietat.

Les jubilacions dels darrers anys 
a la Policia Local, afegit als agents 

que han passat a segona activitat, 
han fet necessari reforçar el cos 
per tal que el número d’efectius en 
tasques de seguretat al carrer sigui 
el més adequat a les necessitats del 
servei.

La previsió és que els nous 
agents, un cop finalitzat el procés 
de convocatòria i contractació, les 
bases del qual es faran públiques 
els propers dies, s’incorporin al ser-
vei actiu al mes de setembre.

Millores a l’Ateneu Gumersind Bisbal
LA POBLA DE CLARAMUNT

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt està realitzant, des 

de principi de maig, unes obres 
de millora al local de l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. Aquesta actua-
ció compta amb una subvenció de 
49.068,75 euros de la Diputació de 
Barcelona.

Les millores consisteixen en la 
rehabilitació dels sanitaris, l’arran-
jament de les humitats dels pla-
fons de fusta de les parets i uns 

canvis en la instal·lació elèctrica. 
L’obra l’està executant l’empresa 

local Construccions Munta, SL i és 
previst que finalitzi a final de juny.
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ANUNCI
El ple de l’ajuntament de Veciana, en sessió extraordinària celebrada 

el dia 28 d’abril de 2015, adoptà, entre d’altres, i per majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, el següent acord:

“I.- Aprovar inicialment el Catàleg de camins municipals de Veciana, 
redactat per la Diputació de Barcelona.

II.- Sotmetre el document tècnic a exposició pública per termini de 30 
dies mitjançant anuncis al BOP, al DOGC, a L’Enllaç dels anoiencs, a la 
web municipal www.veciana.cat i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.

III.-  DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació 
durant el termini d’informació pública, el Catàleg de camins municipals  
que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior i s’incorporarà el seu contingut a l’Inven-
tari Municipal de Béns.”

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats 
i el catàleg de camins municipals de Veciana es poden consultar a les 
oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 14 hores, durant 
el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci al 
Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix anunci es publicarà al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya,  al setmanari L’Enllaç dels ano-
iencs, i a la web municipal www.veciana.cat.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajunta-
ment dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels 
mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, els anteriors acords 
esdevindran definitius sense cap tràmit ulterior.

Veciana, 13 de maig de 2015.

Jordi Servitje Turull, L’alcalde

Ajuntament de Veciana

El Canaletes celebra el 
55è aniversari

IGUALADA

El 13 de maig de 1960 l’hotel 
Canaletes obria les seves por-

tes a Igualada, ubicat al cor de la 
ciutat, va ser un lloc de trobades i 
celebracions, tot un emblema en 
la ciutat.

El passat 2 de maig, a la sala 
del restaurant, més de 140 perso-
nes van celebrar aquest esdeveni-
ment, que va començar amb un 
concert a càrrec del grup musical 
Madison, amb cançons tradicionals 
i seguidament van fer un ampli re-
pertori de musica de ball.

Els assistents van gaudir de la 
música, el ball i de més de 50 plats 
preparats pel cuiner Josep Catot, 
que va deleitar els paladars de tots 
amb una cuina d’alta qualitat. La 
celebració va finalitzar amb una 
gran pastís d’aniversari.

Continuem celebrant l’aniver-
sari, el proper dia 23 de maig amb 
la salsoteca, que tindrà l’actuació 
dels Angelitos Negros, un grup 
d’autèntica música cubana.

Els Petits Diables segons en 
un concurs de tabals

IGUALADA

Els tabalers dels Petits Diables 
d’Igualada van assolir una meri-

tòria segona posició en el concurs 
de grups de tabals de colles de 
diables organitzat pels Diables de 
Sant Cugat en motiu del seu 25è 
aniversari.

El concurs, celebrat el dia 2 de 
maig, va comptar amb la presència 
de colles d’arreu del territori cata-

là. Els tabalers igualadins van cau-
sar una molt bona impressió al ju-
rat, tant en la ronda prèvia, que va 
servir per a passar a la final, com 
en la mateixa ronda definitiva, on 
es va fer gaudir al públic amb els 
ritmes que el grup està assajant 
durant tot l’hivern.

El jurat va destacar la igualtat 
entre tots els grups i, el segon lloc 
va satisfer als joves igualadins.

Tres ballarins anoiencs faran estudis 
professionals a l’Institut del teatre
COMARCA

El desig s’ha fet realitat; tres 
joves de l’Anoia amb 12 anys 

d’edat, Tania Navas (Òdena), Ivett 
Gil i Gabriel Parra (Vilanova del 
Camí), formaran part dels 10 alum-
nes privilegiats en la modalitat de 
dansa espanyola, a l’escola d’ense-
nyament secundari artístic i conser-
vatori professional de dansa, edifi-
ci institut del teatre de Barcelona, 
després de les proves d’accés.

El camí no ha estat fàcil, un 
últim any intensificant la prepara-
ció als requisits que exigeixen les 
proves d’accés i amb l’ajuda de les 
professores Eva Navas, Slvia Marín 
i Rosalva Sánchez, han fet realitat 
el somni.

L’Institut del Teatre és un gran 
edifici situat a la Plaça de Marga-
rida Xirgu amb el Teatre Lliure i 
el Mercat de les Flors, dividit en 

diferents escoles superiors de l’en-
senyament. La diferència d’aquest 
conservatori és l’oportunitat d’es-
tudiar els estudis d’educació secun-
dària (ESO) i els de grau professi-
onal de la dansa en el mateix edi-
fici, la seva finalitat segons el seu 
director Keith Seiji Morino és la 
de “formar persones humanes per 

al món professional de la dansa’’, 
per aquesta raó és únic de tot l’es-
tat espanyol i la quantitat d’alum-
nes que es presenta anualment 
en les tres modalitats, dansa clàs-
sica, contemporània i espanyola, 
amb un màxim de 30 places totals, 
fan molt difícil formar part com a 
alumnes.

Jornada inaugural del Cercle Cultural, amb 
Bernat Roca
SANT MARTÍ DE TOUS

Una vintena de persona van 
assistir a la xerrada tertúlia, 

organitzada pel jove Cercle Cultu-
ral de Tous, que es presentava en 
el mateix acte. El Cercle Cultural de 
Tous, pretén ser un espai de diàleg, 
debat, obert a tothom. Volem que 
vinguin persones de l’àmbit cul-
tural, social i econòmic per a què 
ens parlin i nosaltres fer preguntes, 
fer tertúlia, va dir el Josep Anton 
Jiménez, que va presentar el Cer-
cle. La idea és que a partir d’una 

programació regular es vagin fent 
aquestes tertúlies i es pugui fer un 
cafè tot dialogant. 

El cercle actualment disposa 
d’una adreça electrònica per a po-
der enviar suggeriments. cerclec-
tous@gmail.com

La xerrada que inaugurava el 
Cercle, duia per títol “Política i fi-
losofia” i la va impartir el professor 
Bernat Roca. En Bernat, va traçar 
una línia del temps, des del temps 
del grecs a l’actualitat, donant im-
portància als principals moviments 

filosòfics i a les diverses maneres 
d’exercir la política al llarg de la 
història. 

Després de l’exposició de l’ora-
dor, els assistents van poder ex-
pressar les seves idees i opinions 
sobre els continguts exposats i es 
va obrir un debat engrescador. 

Va ser una activitat valorada 
positivament pels assistents i espe-
rem properament organitzar-ne la 
següent. 

Cercle Cultural de Tous

Consolidació de Sant Miquel, 
Festa Major “petita” 
EL BRUC

Aquest cap de setmana s’ha 
celebrat Sant Miquel, patró 

d’El Bruc, anomenada també la 
festa major petita. Aquests dar-
rers anys s’han introduït  diferents 
actes als que tradicionalment es 
duien a terme, aconseguint conso-
lidar la celebració i arribant a un 
públic més diversificat.

Divendres dia 8, festa local, es 
va celebrar la tradicional missa a 
l’Església Santa Maria d’El Bruc, 
amb la benedicció dels panets. El 
consistori en va repartir 1.100 per 
a tots els assistents. L’ús que se’n fa 
és ben divers. Hi ha qui se’l men-
ja de seguida i no dóna temps a 
arribar a casa, qui se’l guarda per 
més tard, o, com diu la tradició, 
se’l guarda fins la propera celebra-
ció, fet que portarà sort durant tot 
l’any a qui ho faci. Sigui com sigui, 
es crea una gran expectació i grans 
cues per poder-lo recollir.

Dissabte al migdia, al museu de 
la Muntanya de Montserrat, ubicat 
a la planta segona de l’edifici de 
Can Casas, va tenir lloc la inaugu-
ració de l’exposició commemora-
tiva del 50è aniversari de la mort 
del bruquetà Jesús Ribera Termes. 
Un acte que es va transformar en 
una emotiva trobada de familiars, 

amics i veïns del poble que van 
voler ser presents a la inaugura-
ció d’un recull, que s’ha realitzat 
aquests darrers anys, de la seva 
obra: escultures, dibuixos i serigra-
fies nascudes de la improvisació, en 
ocasions, i sempre amb la mirada i 
el respecte cap a la natura. L’acte 
va ser inaugurat  per l’alcalde, Car-
les Castro, conduït per Pere Redon, 
tècnic de turisme de l’Ajuntament i 
responsable del museu, i les parau-
les del seu amic Òscar Miró, que va 
explicar al públic assistent anècdo-
tes de joventut i la trajectòria artís-
tica del Jesús. L’exposició romandrà 
oberta tots els diumenge fins el 27 
de setembre.

A la tarda, diferents actes van 
tenir lloc a la Plaça de l’Ajunta-
ment. Es va dur a terme la IV tro-
bada de puntaires, arribades de 
diferents municipis, i l’exposició de 
puntes de coixí.

Tot seguit, es va proclamà l’he-
reu i la pubilla d’aquest any, l’Ar-
nau i la Júlia. Estaven molt emo-
cionats per la tasca encomanada, 
ser els representants del seu poble. 
Es va fer el relleu de l’hereu i la 
pubilla sortint, l’Òscar i l’Angeline, 
agraint-los la dedicació durant 
aquest any, se’ls va lliurar diferents 

obsequis com a record per aquesta 
experiència. 

A continuació i amb gran ex-
pectació es van destapar els vestits 
que estrenaven els gegants locals, 
l’Alfons i l’Eulàlia, confeccionats 
artesanalment per un grup de vo-
luntàries d’El Bruc, a les quals se’ls 
va lliurar un detall per la bona fei-
na feta. Tot seguit, es va fer una 
cercavila gegantera pels carrers del 
poble. El grup Foc senglar Timba-
lers del Bruc va posar música i rit-
me a un vetllada cultural, lúdica i 
tradicional. 

Es guardona la mel de Mas Buret
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

La 8a edició del concurs la Rei-
na de les Mels, que reconeix les 

millors mels de Catalunya, que va 
tenir lloc recentment en el marc de 

la Fira de Balaguer, premiava amb 
el tercer premi, dins de la categoria 
de mel d’alta muntanya, la mel Mas 
Buret que s’elabora a la comarca.

Mas Buret és la 4a generació 

d’apicultors anoiencs, un negoci 
familiar i artesà ubicat al peu de 
La Tossa de Santa Margarida de 
Montbui, amb abellars a l’Anoia i 
també en altres paratges naturals.
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Recollits 300 quilos de residus a l’entorn de 
Riu Anoia
IGUALADA

La jornada Let’s Clean Up Euro-
pe!, que es va dur a terme 

aquest diumenge al matí a Iguala-
da, va servir per recollir tres-cents 
quilos de residus a l’entorn del riu 
Anoia. En concret es van recollir 
fustes, plàstics, pneumàtics, tèxtils 
i altres deixalles, com ara un mata-
làs o una bicicleta infantil, que van 
ser classificats en bosses i conteni-
dors tenint en compte els criteris 
de separació de residus.

La jornada, organitzada pel 
departament de Medi Ambient, 
Energia i Sostenibilitat de l’Ajun-
tament, amb la col·laboració del 
CECI i d’AENA, va comptar amb 
la participació d’una vintena de 
persones que van netejar des de 
sota del Pont de la Palanca i fins 
a arribar al Pont Nou de Montbui. 
Els participants van poder pren-
dre consciència amb aquesta jor-
nada de la quantitat de deixalles 
que s’aboquen al riu com a resul-
tat d’actituds incíviques d’alguns 
ciutadans. Precisament, donar visi-
bilitat a la problemàtica de l’abo-
cament incontrolat de residus a 
l’entorn natural és un dels princi-

pals objectius d’aquesta jornada 
de neteja, coordinada per Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus 
(EWWR) i que es va dur a terme 
aquest diumenge a milers de mu-
nicipis a tot Europa, simultània-
ment.

Tot i que cada vegada són més 
els ciutadans que han pres consci-
ència de la importància de no llen-
çar deixalles al riu com si aquest 
fos un abocador, encara és fre-
qüent trobar-n’hi moltes. En ocasi-
ons, els materials abocats no repre-
senten un perill per a l’ecosistema 

però sí que suposen un efecte vi-
sual molt negatiu. És el cas de pa-
pers, fustes o runes. En altres casos, 
els materials abocats sí que supo-
sen una amenaça pels organismes 
del riu, ja sigui perquè es tracta de 
materials contaminants com piles, 
olis de cotxe, productes químics o 
pneumàtics; perquè la seva pre-
sència pot ferir els organismes, si 
es tracta de vidres, ferralla o plàs-
tics; o bé perquè causen perjudicis 
indirectes, com ara els vidres, que 
poden provocar incendis.

L’ajuntament de Montbui col·laborarà amb 
el Nepal a través de la Fundació “Petit Món”
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Montbui lliurarà 
3.000 euros, la partida destinada 

a cooperació internacional d’en-
guany (0’7%), a la Fundació “Petit 
Món”, la qual treballa en projectes 
de suport a la infància al Nepal. 
Precisament aquest país asiàtic, 
que ha viscut dos grans terratrè-
mols durant les darreres setmanes, 
el darrer aquest mateix dimarts, 
es troba en situació d’emergència 
humanitària i necessita el màxim 
suport. 

El 1r Tinent d’Alcalde d’Urba-
nisme i Comunicació, Josep Llu-
ís González, va presentar aquest 
acord de cooperació amb l’ONG 
“Petit Món”, en la qual treballa al 
Nepal el montbuienc Raúl Monti-
el. Com va explicar el cooperant, 
“estic al Nepal des de fa set anys. 
La Fundació ‘Petit Món’, des del 
2008, treballa directament al Ne-
pal mitjançant l’ONG local Sano 
Sansar. Jo treballo en aquest pro-
jecte, una llar d’acollida de 38 nens 

i nenes --orfes o en situació d’alt 
risc--. Des d’allà treballem per pro-
tegir i alimentar aquells infants 
i també ens responsabilitzem de 
la seva escolarització i educació”. 
Montiel, arribat des del país asiàtic 
ara fa uns dies amb la seva esposa 
nepalí, destaca que “els efectes del 
primer terratrèmol van ser devas-
tadors, i aquest segon ha tornat a 
engrandir un terrible drama que 
afrontem. Totes les donacions re-
budes les destinem a la provisió 

de tendes de campanya i aliments 
necessaris en aquesta etapa de 
l’emergència i també a la recons-
trucció en aldees remotes de les 
cases de les famílies dels nens de la 
casa de Sano Sansar”. 

La Fundació “Petit Món” ha 
obert un compte corrent a Cai-
xaBank per a persones o institu-
cions que vulguin fer aportacions 
econòmiques, que és el següent: 
ES23 2100 3025 9222 0062 5607. 

Oriol Solà i Prat, premiat 
als Jocs Florals del Raval de 
Barcelona
L’escriptor anoienc Oriol Solà i 

Prat ha estat novament guardo-
nat per un dels seus treballs lite-
raris, en aquest cas als Premis de 
Prosa de la 25a edició dels Jocs Flo-
rals del Raval de Barcelona. L’acte 
de lliurament de premis es va dur 
a terme diumenge al migdia a la 
sala d’actes del Museu Marítim de 
la capital catalana. El treball pre-

miat de Solà, titulat “Quadern de 
bitàcola passat per aigua”, narra 
el complicat viatge que realitzen 
en Rashîd i els seus pares a bord 
d’una embarcació que els ha de 
dur al continent europeu; no pas 
de vacances, com en tot moment 
creu l’infant ingenu, sinó en una 
travessia marítima feixuga a la 
recerca d’una vida millor.

Els empresaris de comerç 
aprenen a crear un 
e-commerce i a utilitzar les 
xarxes socials

IGUALADA

La Confederació de Comerç de 
Catalunya (CCC) va organitzat 

la setmana passada a Igualada el 
tercer seminari gratuït del cicle 
“Oberts a la innovació: els dime-
cres tecnològics”, unes sessions 
dirigides a comerciants, empresaris 
i autònoms dels sectors del comerç, 
dels serveis i del turisme d’arreu de 
Catalunya que tenen com a objec-
tiu proporcionar-los els coneixe-
ments necessaris perquè les boti-
gues puguin fer e-commerce, i així 
puguin oferir nous serveis als seus 
clients i millorar la seva competi-
tivitat. 

Segons un informe elaborat 
per la consultora Hamilton Glo-
bal per Comertia, la xarxa és el 
lloc preferit per buscar informació 
abans d’una compra, sigui a botiga 
física o online, i que el 91% dels 
catalans l’utilitza amb aquesta fi-
nalitat. Així mateix, l’estudi també 
demostra que un 51% dels cata-
lans han comprat a la xarxa l’últim 
any, i que un 32% dels catalans 

que ha buscat informació online 
acaba comprant a la botiga física. 

El seminari va impartir-lo el di-
rector general d’Openshopen, San-
tiago Sánchez, que va explicar als 
comerciants assistents com crear la 
seva botiga virtual personalitzada. 
Per la seva banda, Carles Martín, 
professor associat de la Universitat 
Pompeu Fabra i assessor en noves 
tecnologies de la CCC, els va pro-
porcionar les nocions necessàries 
per crear els seus perfils a les xar-
xes socials de Facebook i Twitter, 
així com fer-los servir de mane-
ra eficient i profitosa per al seu 
negoci. El curs també va comptar 
amb Melchor de Palau Rovira, de 
Comercia Global Payments de Cai-
xaBank, que va explicar com adap-
tar els canals de venda a les noves 
tendències de compra. 

La jornada també va comptar 
amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya a través del Pla Idigital i 
del Consorci de Comerç, Artesania 
i Moda (CCAM).
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PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

Exhibició infantil el passat 10 de 
maig

Diumenge passat, a la ballada que tingué lloc a la plaça de Cal Font, 
tinguérem una petita exhibició dels alumnes de 3r de dues escoles 

igualadines que van cloure així el curset que s’ha impartit a l’escola amb 
el projecte SardaTIC, amb l’ajuda de la seva coordinadora de grup, Grisel-
da Roca i Prats.

El Projecte SardaTIC acosta la sardana i la cobla a les escoles mitjan-
çant les tecnologies de la informació i la comunicació. La sardana i la 
cobla es treballen de forma moderna i lúdica i els alumnes participants 
comparteixen la seva feina i les seves experiències a través d’un blog a 
Internet.

Durant el projecte, els nens i nenes de 3r han realitzat tota una sèrie 
d’activitats relacionades amb la sardana i la cobla, que han anat penjant 
en un blog a Internet. També han assistit al concert de cobla pedagògic 
del SardaTIC. Així doncs, l’activitat del projecte culminà aquest diumen-
ge amb la ballada final. Entraren a la plaça fent un galop d’entrada i 
ballaren una sardana de 5 tirades, concretament la sardana Sardakhira, 
amb uns punts lliures que feren les delícies del públic assistent. També cal 
destacar que els banderins que portaven els han realitzat ells mateixos a 
l’escola. Al final de la ballada, cada nen i nena fou obsequiat amb una 
artística medalla, per tal que recordessin aquell moment inoblidable per 
a ells.

Els noms de les tres colles son:
1.- Acadèmia Igualada 3r A - Els mini igualadins.
2.- Acadèmia Igualada 3r B - Academic club!
3.- Ateneu Igualadí 3r - Puputs sardanistes.
Esperem que aquest projecte tingui continuïtat i tant de bo pogués-

sim tornar a tenir colles igualadines que portessin el nom d’Igualada per 
tota la geografia catalana. Enhorabona, petits balladors!

 Agrupació Sardanista d’Igualada
joaquimbacarditcabestany@gmail.com

Activitats de l’Escola Mowgli

IGUALADA

Mestres de l’Escola 
Mowgli a Anvers

Aprofitant les vacances de Set-
mana Santa un grup de 13 mestres 
de l’Escola Mowgli van viatjar a 
Bèlgica per visitar l’Antwerp In-
ternational School; aquest cen-
tre educatiu està implantant des 
d’aquest curs la metodologia de 
projectes, vivint un procés sem-
blant al de Mowgli.escola. 

Guanyen al programa Els 
Optimistes

El mes passat els Akeles (alum-
nes de 6è) van participar al pro-
grama de Catalunya Ràdio Els 
Optimistes. En aquest concurs els 
alumnes havien de respondre a 
preguntes de cultura general i pro-
ves relacionades amb les matèries 
escolars i, a més, comptaven amb 
l’ajuda d’un mestre que, des de 
l’estudi de Catalunya Ràdio també 
els ajudava a respondre preguntes.

A cada programa (de dilluns 
a dijous) competien dues escoles 
que anaven sumant punts a mesu-
ra que encertaven les respostes i 

superaven les proves. I aquella es-
cola que sumava més punts podia 
optar a participar a la gran final de 
divendres.

Doncs el torn de l’Escola Mow-
gli va ser en el programa de dime-
cres on es va enfrontar a l’Escola 
de l’Ateneu. L’Escola Mowgli va 
guanyar el duel i es va classificar 
per a la final de divendres.

I divendres es va viure un con-
curs molt emocionant i igualat 
amb l’Escola Carles I del barri del 
Poble Sec de Barcelona, però final-
ment els nens i nenes de l’Escola 
Mowgli van aconseguir ser els més 
optimistes.

El premi, 500 euros aniran des-
tinats a comprar material de ro-
bòtica!

Sant Jordi
Sant Jordi sempre és una diada 

especial; de bon matí el pati es va 
convertir en una gran biblioteca. 
Primer van ser els mestres que, en 
diferents espais, van explicar un 
conte. Cadascú podia escollir on 
anar. Després, cada padrí va anar 
llegint diferents llibres als seus 
fillols. Per últim, de nou cada mes-

tre va anar al seu racó per tornar a 
explicar el conte.

Al migdia, els Rikkis i els Too-
mais (1r i 2n d’EP), van representar 
“La llegenda de Sant Jordi”. Els 
Rikkis van fer d’actors i els Toomais 
van acompanyar l’obra amb tot de 
cançons. 

A la tarda, familiars de nens i 
nenes de l’Escola, van anar a expli-
car algun conte a la classe.

Gran festa temàtica de la 
por

El passat dissabte 25 d’abril 
l’Escola Mowgli va celebrar la tra-
dicional festa de Sant Jordi ober-
ta a totes les famílies. Aquest 
any l’eix del treball va ser de cai-
re emocional on els alumnes van 
conèixer què és la por, quines si-
tuacions poden crear-la i quines 
respostes donem davant d’aques-
tes; el treball a l’escola ha estat 
mitjançant les converses, jugant i 
experimentant a tots nivells. 

Dissabte a la tarda l’escola es 
va transformar en una casa encan-
tada plena de sorpreses. Un túnel 
del terror, caixes negres on posar 
la mà, el tren de la bruixa Man-
darina amb un túnel de fum i es-
combres voladores, un taller de 
maquillatge terrorífic, els monstres 
d’ombres, poder escriure les pròpi-
es pors i donar-les al monstre men-
ja-pors, l’espai dels contes... Tot 
acompanyat d’una zona de des-
cans per a menjar, beure i riure de 
les sensacions viscudes.

Per acabar una lectura de clo-
enda i una encesa de bengales van 
donar per acabada la vetllada fa-
miliar.

EM

L’ INS Joan Mercader fa el seu darrer viatge 
Comenius
Cloenda del projecte “Invasive Alien Species”a Pärnu
IGUALADA

No fa ni un mes que una dele-
gació del INS Joan Mercader 

ha tornat d’Holanda, de la cloen-
da del projecte Comenius sobre la 
petjada ecològica. Just ara, aquest 
passat mes d’abril  el nostre centre, 
juntament amb els nostres socis 
europeus, ha participat en la 5a 
trobada del segon projecte Come-
nius que enguany duem a terme: 
“Invasive Alien Species”.

Amb aquest projecte sobre les 
espècies invasores hem estudiat 
quines són les principals espècies 
invasores de cada país participant, 
hem fet  recerca experimental i 
treball de camp (la construcció de 
trampes, l’inventari de nius, el dis-
seny dels itineraris...) .També hem 
estat valorant els estralls econò-
mics que han produït les diferents 
espècies a cada país, tot analitzant 
les conseqüències que això pot te-
nir a llarg termini. I especialment 
hem comparat les lleis que els dife-
rents governs han creat per contro-
lar i eradicar les invasions.

En una d’aquestes trobades, a 
Igualada, es va organitzar també 
un lluït debat televisiu, on dife-
rents grups d’alumnes represen-
taven entitats (una ONG ecologis-
ta, un grup d’empresaris, un grup 
de pagesos, un grup de ciutadans, 
un grup de polítics...) i havien de 
defensar les seves idees i com fer 
front a les espècies invasores a par-
tir d’ unes preguntes que els mo-
deradors els proposaven.

En aquesta trobada final a 
Pärnu, s’ha elaborat i signat una 
proposta conjunta, que es presen-
tarà a la comissió europea, per tal 
de sensibilitzar-los del tema i ani-
mar-los a prendre accions genera-
litzades per tot el continent, per 
eradicar les invasions. I tot això, 
utilitzant sempre l‘anglès com a 
llengua vehicular.

Els participants d’ aquesta tro-
bada  hem tingut l’oportunitat 
d’assistir a diverses conferències 
científiques en anglès i estonià i a 
un taller, en anglès, sobre l’ecolo-
gia de les espècies.

Va ser un programa molt com-
plet i intens, ja que, en sols 3 dies, 
ens va permetre visitar la bonica 
ciutat costanera de Pärnu, l’illa de 
Kihnu, que conserva la vida i cos-

tums tradicionals, i la segona ciutat 
del país, Tartu. Un dels museus que 
més ens va fascinar van ser l’Ice 
Age Museum, amb les reproducci-
ons de mamuts a mida natural, en-
tre moltes altres històries naturals.

Les famílies que ens han acollit 
han estat molt hospitalàries i hem 
fet amics nous. I totes les activitats 
han estat molt ben organitzades.

Ha estat sense dubte, una set-
mana inoblidable per a tots no-
saltres.

Es tracta d’un projecte que ha 
durat dos anys i que hem fet amb 
4 països més: Polònia, Estònia, Ità-
lia i Turquia. 

Equip Comenius INS
 Joan Mercader

El Comènius de l’escola 
Marta Mata encara la recta 
final

VILANOVA DEL CAMÍ

Durant els darrers dos cursos 
escolars l’Escola Marta Mata de 

Vilanova del Camí ha participat del 
projecte educatiu europeu “We 
discover Europe – colorful diver-
sity in powerful unity – yesterday, 
today and tomorrow”. Durant 
aquest projecte l’escola vilanovi-
na ha treballat conjuntament amb 
escoles d’Alemanya, Finlàndia, 
Eslovènia, Romania, Turquia, Irlan-
da, Polònia i Grècia amb la finali-
tat d’establir vincles entre infants 
europeus i de donar-los l’oportu-
nitat de descobrir la riquesa de la 
diversitat cultural. 

Per aconseguir aquest objectiu 
l’escola Marta Mata ha mantin-
gut comunicacions constants amb 
les altres escoles, tant per corres-
pondència com en trobades d’es-
tudiants i mestres. Aquest curs, sis 
estudiants de sisè de l’escola han 
participat d’una trobada d’estudi-
ants a Munic, al desembre. L’escola 
també ha participat de les troba-
des de mestres a Alemanya, Tur-
quia, Irlanda i Romania. 

A dia d’avui les escoles prepa-
ren el tancament del projecte i la 
darrera trobada de mestres que 
tindrà lloc a Grècia la primera set-
mana de juny. 
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Celebració de la Patrona de 
la Policia

PIERA

Dimecres 6 de maig, els agents 
de la policia local van celebrar 

el dia de la seva Patrona, Maria 
Auxiliadora, acompanyats de 
representants dels diferents cossos 
de seguretat amb qui treballen i 
col·laboren, així com de les autori-
tats locals. 

En l’acte celebrat a l’Espai 
d’Entitats, el cap de la Policia de 
Piera, Toni Navarro, va fer-ne la 
presentació i els agraïments corres-
ponents. Aquest any, però, les pri-
meres paraules van ser de comiat 
a l’alcalde Jaume S. Guixà qui, en 
el seu torn, va voler fer-li un espe-

cial reconeixement amb l’entrega 
d’una placa que valorava especi-
alment la seva professionalitat i 
dedicació en el càrrec que ocupa. 
Seguidament, també va lliurar una 
placa a Damià Larriba, inspector en 
cap de l’ABP dels Mossos d’Esqua-
dra a l’Anoia per la seva col·labo-
ració en la seguretat dels pierencs.

Els assistents van ser testimonis 
de diferents reconeixements pú-
blics i felicitacions, proposats per 
la Policia i l’Ajuntament a diferents 
persones i entitats, i que es van 
materialitzar amb l’entrega d’un 
diploma.

El Falcons d’Espoia actuen a 
la Festa Major de Lleida

Diumenge passat, els Falcons 
d’Espoia van ser convidats a la 

Festa Major Lleida, on van actuar 
a la II Sirollada, a càrrec del Basto-
ners de la ciutat.

Els Falcons d’Espoia  van repre-
sentar les seves figures en el decurs 
d’una cercavila pels carrers de la 
ciutat, que va acabar al parc dels 
Camps Elisis, amb bones ombres, 
moltes paradetes, pallassos i les 
barraques de les entitats culturals, 
amb diversitat de vermuts i, so-

bretot, un bon dinar en molt bona 
companyia.

Els de la faixa grana van pre-
sentar figures com la presentació 
de la colla, l’Espoienca, avet, pira 
de 8, diversos avions de 3, planxes 
rodades, pilars caminats, etc. i, com 
sempre, una escala, conjuntament 
amb les entitats participants. La 
capital del Segrià els va acollir molt 
bé, amb expectació i curiositat, i la 
colla va gaudir de valent.

Guanyadors dels premis del concurs de 
dibuix del Curs d’Educació Viària
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Un any més, la Policia Local de 
Montbui ha impartit durant 

els darrers mesos el Curs d’Edu-
cació Viària. Els infants de 1r, 3r i 
5è curs de les escoles del municipi 
van ser els encarregats de realitzar 
aquesta activitat, que va tenir com 
a colofó el lliurament de premis 
del concurs de dibuix celebrat al 
gimnàs de l’escola Antoni Gaudí. 

Els premiats d’enguany han es-
tat els següents: 

1r curs: 1r premi per a Jorge 
Pulido (García Lorca), 2n premi per 
a Marina Reche (Antoni Gaudí) i 
3r premi per a Guillem Mercadé 
(Montbou).

3r curs: 1r premi per a Saúl 
Martín (Montbou), 2n premi per 
a Nerea Calixto (García Lorca) i 3r 

per a Míriam González (Antoni 
Gaudí).

5è curs: 1r premi per a Gabriel 
Gradinaro (Antoni Gaudí), 2n pre-
mi per a Ton Solé (Montbou) i 3r 
premi per a Jéssica Carreras (García 
Lorca).  

El lliurament de premis va anar 
a càrrec del tinent d’alcalde de Go-
vernació, educació i esports, Josep 
Palacios; el sergent en cap de la Po-
licia Local de Montbui, José Andrés 
González, i l’agent de la Policia Lo-
cal de Montbui, Àlex Bellonch.

Maria Senserrich defensa la llei de 
professions de l’esport 
La diputada de CiU al Parlament, 

Maria Senserrich, va defensar 
la llei de professions de l’esport, 
aprovada la setmana passada al 
Ple de la cambra catalana, com 
“una eina bàsica per resoldre 
els problemes del sector”. Entre 
aquests problemes, Senserrich va 
destacar “la manca de voluntat 
política i de coneixement de la 
realitat del Govern de l’Estat, que 
està matant mica en mica el nostre 
sector esportiu” amb mesures com 
la llicència única o l’augment de 
l’IVA. 

La diputada va destacar que 
la voluntat de la llei és “sumar”, 
i per això s’ha fet amb el màxim 
consens: “és una llei feta pel sector 
i amb el sector”. “El moviment de 
l’esport reivindica i reclama aques-
ta llei i la nostra obligació és escol-
tar i intentar donar resposta”, va 
indicar.

D’entre les mesures que incor-
pora, assenyalà que “proposem re-
forçar el paper de l’escola catalana 
de l’esport, el reconeixement dels 
professionals del grau professio-
nal de dansa, millorar professionals 

de socorrisme aquàtic i resoldre 
el paper de les federacions, entre 
d’altres”. 

Senserrich va posar èmfasi en 
la importància d’aquest sector com 
a “pilar fonamental de la nostra 
societat, no només com a activitat 
física sinó com a indústria del nos-
tre país”. “Tots som coneixedors 
del que representa l’esport per la 
salut, la cohesió social, la cultura, 
els valors, l’ensenyament i per la 
realitat del nostre país”. 

Es recullen 788 litres de llet a “la Caixa”
COMARCA

Els anoiencs han tornat a donar 
bona mostra de la seva solida-

ritat en l’exitosa i viral campanya 
Cap nen sense bigoti.

Impulsada per l’Obra Social “la 
Caixa” i el Banc dels Aliments, la 
campanya pionera en la recaptació 
d’un únic producte, la llet, també 
ha tingut una forma de recollida 
novedosa. Després d’una setmana 
sencera en què totes les oficines 
han estat al servei de l’Obra Social, 
s’ha aconseguit que recullin una 
mitjana de 113 litres per oficina. 

En total, la campanya ha re-
captat 298.000 litres de llet a tot 
Catalunya. 

A partir d’ara, els qui ho desit-
gin poden continuar col·laborant 
en la recollida fins el 20 de juny 
fent aportacions econòmiques als 

canals electrònics: web Microdona-
tius de “la Caixa” (www.lacaixa.es/
microdonatius), portal de “la Cai-
xa” (www.lacaixa.es), Línia Oberta, 
CaixaMòbil, canvi de Punts Estre-
lla i SMS amb la paraula «LLET» o 
«LECHE» al 28024. També es pot 
fer una llista de la compra solidà-

ria a www.granrecollidadellet.cat i 
www.granrecogidadeleche.es. 

Aquesta iniciativa solidària res-
pon a la insuficiència al Banc dels 
Aliments d’aquest producte de 
cost assequible i caducitat estima-
da en uns tres mesos. 

40 joves lectors de la Biblioteca escullen els 
«seus» millors llibres de l’any 
IGUALADA

Un total de 40 nens d’entre 9 i 
12 anys usuaris de la Biblioteca 

Central d’Igualada han fet de jurat 
en una nova edició del premi Atra-
pallibres 2014-2015 que convoca el 
Consell Català del Llibre Infantil i 
Juvenil de Catalunya (Clijcat) amb 
l’objectiu d’escollir els millors lli-
bres de l’any d’entre una sèrie de 
títols proposats. Els infants es van 
trobar divendres passat a la Bibli-
oteca per comentar les lectures i 
emetre el seu veredicte, en una 
trobada en què també van com-
partir berenar amb els seus pares.

En la categoria de 9 anys els 
vuit infants participants van es-

collir L’últim violí, d’Anna Manso, 
com el millor llibre de l’any, al qual 
van definir com a «distret, diver-
tit i bonic». Els dotze nens  que 
participaven a la categoria de 10 
anys, per la seva banda, van triar 
L’àvia Gàngster, de David Walliams, 
una història «divertida, interessant 
i emocionant», van dir. Finalment, 

en la categoria d’11 a 12 anys, en 
què van votar vint lectors, el llibre 
guanyador va ser La nena de l’ar-
bre, de Rubèn Montañá. Els nois 
van descriure’l com un llibre «pre-
ciós, estrafolari, sorprenent i únic» 
que recrea la història d’una miste-
riosa nena que viu dalt d’un plata-
ner i que no vol saber res del món 
de sota. Els resultats d’aquestes 
votacions es faran arribar al Clijcat 
i el 29 de maig aquest organisme 
donarà a conèixer quins han estat 
els llibres guanyadors d’aquesta 
edició, entre totes les votacions re-
budes d’escoles i biblioteques de 
Catalunya.
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DIA A DIA

DIJOUS 14 - Sts. Maties (o Macià), St. Bonifaci, M. D. de l’Alba i Sta. Gemma Galgani
■ A les 7 de la tarda, a l’escola Castell d’Òdena, xerrada: “L’assetjament escolar o bullying”.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, música i literatura: Palabras tendidas. Amb Diego Pa-
qué i Leonor Paqué.
■ A 1/4 de 9 del vespre, a La Lliga de Capellades, conferència: “Conèixer la Sagrada Família de Gaudí”, amb Mn. 
Armand Puig.

DIVENDRES 15 - St. Isidre, Sts. Torquat i Indaleci i Sta. Joana de Lestonnac
■ A les 6 de la tarda, a Masquefa (Pl. Estació), espectacle infantil amb Ambauka Tunabia.
■ A les 8 de la tarda, a la Biblioteca Central, espectacle: La signatura 400.
■ A 3/4 de 9 del vespre, a Ulisses Viatges (c/ Sta. Caterina 49), xerrada sobre la Patagònia argentina. Amb Jaume 
Rubio i Josep i Francesc Baliu.
■ A 3/4 de 9 del vespre, a Masquefa, correfoc infantil.
■ A 2/4 de 10 de la nit, a l’Ateneu del Nucli antic de Montbui, estrena del documental “Corrupció: l’organisme no-
ciu”; col·loqui amb Maite Carol. 
■ A 3/4 de 10 de la nit, a Masquefa (Pl. Estació), lliurament de les “Faves d’argent 2015”.
■ A les 11 de la nit, a Masquefa, cantada d’havaneres amb els Pescadors de l’Escala.
■ A 2/4 de 12 de la nit, a la sala Rec On Fire (Creueta 37 Igualada), concert amb The Anti-patiks i Crim.
■ A les 00.30 h., a Masquefa (Rogelio Rojo), nit de versions amb Munt Band.

DISSABTE 16 - St. Adam, Sts. Honorat i Ubald, St. Joan Nepomucè i St. Simó Stock
■ Tot el dia, a Masquefa, actes de la Festa Major Petita – Sant Isidre.
■ Tot el dia, a Igualada (Pl. Ajuntament), mercat de productes de les cooperatives escolars.
■ Al matí, a l’av. Barcelona (entre ctra. de Manresa i c/. Piera) d’Igualada, Fira-Mercat de primavera.
■ AL matí, a Igualada (zona camí de Can Masarnau), sortida Cursa Jove: Que no et guanyi la Maria.
■ A les 5 de la tarda, a Rubió, activitats infantils: jocs, inflables, ponis, xocolatada... 
■ A les 6 de la tarda, al Teatre de l’Aurora, espectacle de màgia familiar amb Dami Delusion.
■ A les 6 de la tarda, al col·legi Marta Mata (Vilanova del Camí) ball de la Gent Gran amb el solista Raül.
■ A les 6 de la tarda, al gimnàs de l’IES Molí de la Vila de Capellades, Orquestrades a tres bandes.
■ De 8 de la tarda a 12 de la nit, al Museu de la Pell d’Igualada i al Museu del Traginer, Nit de museus: jornada de 
portes obertes, música, dansa, poesia...
■ A 2/4 de 9 del vespre, al Teatre Municipal L’Ateneu, espectacle musical: Carmina Burana.
■ A 1/4 de 10 del vespre, al Castell de Rubió, sopar-ball de Festa Major amb Remember Music Show.
■ A 2/4 d’11 de la nit, a Masquefa (Rogelio Rojo), ball amb l’Orquestra Montecarlo.
■ A les 11 de la nit, a Maians, ball de Festa Major amb el grup Som-hi Band. 
■ A les 11 de la nit, al bar musical Nits de Taverna, 2a Trobada d’acordions.

DIUMENGE 17 - L’Ascensió del Senyor, St. Pasqual Bailon, St. Aquilí i Sta. Restituta
■ Tot el dia, a Masquefa, actes de la Festa Major Petita – Sant Isidre.
■ Al matí, a Rubió, actes de Festa Major: Fira d’artesania, concert, missa, ball de bastons...
■ Al matí, a La Tossa, Aplec del Roser: esmorzar, sardanes, concert i missa.
■ A les 12 del migdia, a l’església de St. Jaume Sesoliveres (Igualada), Cultura en família: descoberta de la petita 
església.
■ A les 12 del migdia, a l’església dels frares Caputxins, concert de la Coral Terra Nostra i la Coral d’Aulí.
■ A 2/4 d’1 del migdia, a Igualada (Pl. Pius XII), Festa de l’Arbre de Maig.
■ A les 5 de la tarda, a Les Comes, partit de futbol 1a Catalana: CF Igualada – UE Tàrrega.
■ A les 6 de la tarda, a Masquefa (fàbrica Rogelio Rojo), cicle de concerts “Masquefa sona bé” amb el Cor Geriona.
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’Avis d’Òdena, ball amb el músic Ramon.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Cal Ponet de Capellades, ball amb el músic Raül.
■ A les 6 de la tarda, al pati de La Lliga de Capellades, festa de final de curs Xarxa amb Jaume Barri.
■ A les 6 de la tarda, a Maians, berenar màgic amb el Mag Lara.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Jardí de la Pobla de Claramunt, ball amb el músic Bartomeu. Organitza: Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora, cicle concerts Joventuts Musicals: Trio de canyes,
■ A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal L’Ateneu, teatre: Autoretrato de un joven capitalista español; amb la 
companyia Animalario.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, al Castell de Rubió, gran ball de vetlla amb Duo Parfils.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, al bar musical Nits de Taverna, sessió poètico-musical amb el Chico de la libreta.
■ A les 8 del vespre, a l’església parroquial de Capellades, missa ofrena floral a la Virgen de la Cabeza.

DILLUNS 18 - St. Èric, Stes. Clàudia i Alexandra, St. Fèlix de Cantalício i St. Pròsper
■ De 3 a 8 de la tarda, a Masquefa (CEIP El Turó), acapte de sang amb la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal L’Ateneu, sessió setmanal d’AUGA. Xerrada sobre l’Alta Ruta Pirinenca, 
amb Gerard Regi Esquius.
■ A les 8 de la tarda, al Teatre Municipal L’Ateneu, debat dels candidats igualadins a les eleccions municipals del 
24 de maig.

DIMARTS 19 - St. Pere Celestí, St. Iu (Ivó), St. Adolf  i Beat Francesc Coll
■ De 5 a 9 del vespre, a Igualada (Cal Font), acapte de sang amb la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central, Club de lectura fàcil en català del llibre Viatge al centre de la Terra.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central, xerrada: La resolució de conflictes, a la recerca de la felicitat; amb Xa-
vier Pastor. 

DIMECRES 20 - St. Bernardí de Siena, St. Baldiri (Boi) i Sta. Basilia

DIJOUS 21 - St. Secundí, St. Valent, Sta. Virgínia i Sta. Gisela
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca de Vilanova del Camí, sessió de contes amb Sílvia Jiménez: Superherois de 
la sang.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central, conferència: El bilingüñisme mata, a càrrec de Pau Vidal.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a l’espai Mútua General de Catalunya (Ctra. Manresa 131 Igualada), cicle xerrades saluda-
bles: Fer esport amb salut.
■ A les 9 del vespre, al Teatre de l’Aurora, sessió de Contes per a adults: La bella, la bestia y toda su família. Amb 
Martha Escudero.
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Màgia a l’Aurora amb Dami 
Delusion
IGUALADA

Aquest dissabte, dia 16 de maig, 
a les 6 de la tarda, el Teatre 

de l’Aurora acollirà una sessió de 
màgia familiar a càrrec del mag 
Dami Delusion.

Serà un espectacle de màgia 
teatral que, des de la mentalitat 
d’un nen, transportarà els espec-
tadors, a través d’un somni, al me-
ravellós món de la màgia. Un es-
pectacle familiar en què els petits 

seran grans mags i els grans s’ho 
passaran com petits, en una vetlla-
da molt participativa i dinàmica en 
què la màgia, l’humor i les grans 
il·lusions transportaran durant 50 
minuts en un somni màgic. Perquè, 
com diu el mateix Dami Delusi-
on: “Ser mag, intentaré aconse-
guir-ho, però de moment només hi 
somio...”.

El preu de l’entrada és de 6’50 
euros.

XV Setmana d’Oració a la 
Virgen de la Cabeza
CAPELLADES

Del 17 al 23 de maig, l’Agrupa-
ció Cultural Casa d’Andalusia 

de Capellades ha organitzat la XV 
Setmana d’Oració a la Virgen de 
la Cabeza, que enguany celebra el 
14è aniversari.

Els actes començaran diumen-
ge vinent dia 17, a les 20.00 h, amb 
la missa i l’ofrena floral que tindrà 
lloc a l’església de Santa Maria de 
Capellades. Els dies següents, del 

18 al 22, a les 20.30 h, també es 
farà oració i pregària.

Els actes es clouran el dissabte 
23, a les 20.00 h, amb una missa 
“romera” cantada pel cor Moreni-
ta de la Sierra. Després de la missa, 
a les 21.30 h, es farà un sopar amb 
l’acompanyament del duet A Viva 
Veu (reserves per al sopar al telè-
fon 630 74 96 69, fins al dia 20 de 
maig).

Dissabte, Fira-Mercat de 
primavera amb l’Associació 
Nou Centre d’Igualada
IGUALADA

L’Associació de comerciants Nou 
Centre d’Igualada ha organitzat 

per a aquest proper dissabte, 16 de 
maig, la seva Fira-Mercat de prima-
vera, que tindrà lloc a l’av. Barce-
lona, entre la ctra. de Manresa i el 
c/. Piera, per donar a conèixer els 
establiments de la zona, els quals 
oferiran els seus productes i ser-
veis.

La Fira-Mercat de primavera a 
Igualada Nord està integrada en 
una matinal festiva, que compta 
amb una exposició de fotografies 

antigues del Poble Sec, mini parti-
des de ping-pong i un iglú de vent 
Show Room de l’Escola Akord’s, 
amb música i teatre en directe, des 
de les 9.45 fins a les 13.30 h.

A l’iglú de vent es durà a ter-
me una programació musical i te-
atral, a càrrec de l’Escola de Músi-
ca i de Teatre Akord’s, de l’Escola 
d’Imatge i So professional i de la 
productora Lakarta.

Tot un seguit d’activitats ober-
tes a tothom, per tal de gaudir 
d’un intens matí d’activitat a Igua-
lada.

Diumenge, cinema a canvi de 
solidaritat a 
Cinemes Mont-Àgora
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’entitat montbuienca Artesanas 
de Corazón, amb la col·labora-

ció de Cinemes Mont-Àgora, orga-
nitzarà aquest proper diumenge 
l’activitat Cinema x Solidaritat, que 
pretén recollir aliments per al Banc 
dels Aliments de Montbui a can-
vi de poder presenciar, de forma 
gratuïta, la pel·lícula La Cenicienta 
(versió en castellà), en tres sessions 
que es faran a les 16.30, 18.45 i 
21.00 h. L’objectiu d’aquesta acti-
vitat és recollir el màxim nombre 
d’aliments no peribles, necessaris 
per al Banc d’Aliments de Mont-
bui. Aquestes sessions no tindran 
venda anticipada.
Comencen les projeccions 
a la sala Auditori, amb 
capacitat per a 420 
persones 

També cal destacar que aquest 
cap de setmana comencen les pro-
jeccions a la sala Auditori, amb 
capacitat per a 420 persones.

El cap de setmana passat, els 
Cinemes Mont-Àgora van tenir 
més de 400 visitants. Setmana rere 
setmana va en augment el nombre 

d’usuaris d’aquests cinemes, que es 
troben en període de proves, per 
aquest motiu pot haver-hi algun 
petit canvi en horaris de la carte-
llera. 

El preu dels tiquets col·labora-
ció per veure les pel·lícules és de 3 
euros, al vestíbul del Mont-Àgora, 
per a les projeccions setmanals. La 
venda anticipada és de dilluns a 
dijous, d’11 a 13 h i de 17 a 20 h, i 
els divendres d’11 a 13 h.

Com que l’aforament és limi-
tat, les sessions en què no s’hagin 
venut tots els tiquets-col·labora-
ció de forma anticipada es podran 
adquirir des d’una hora abans de 
la projecció. Els seients no estan 
numerats, així que la distribució 
del públic serà per estricte ordre 
d’arribada.


