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Aquest dissabte, 
Urban Running i 
Igualada Nit de 
Shopping
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5a Edició del 
“Corraló dels llibres 
oblidats”
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A Vilanova, Marató 
de donació de sang: 
Comparteix la teva 
sang!

Pàg. 38

Torna l’espectacle 
amb la 5a Matinal 
4x4 Ciutat 
d’Igualada

Pàg. 51

Jornada de portes 
obertes al Campus 
Universitari Igualada

Pàg. 37

Contes per a 
adults amb Martha 
Escudero i una 
adaptació de La Bella 
i la Bèstia

Pàg. 37

El Festival de Cinema 
de Muntanya de 
Torelló, passa per 
l’Ateneu

Pàg. 55

Festes del Roser a 
Vallbona

Pàg. 35

Acaba la campanya electoral de les eleccions municipals
Diumenge 24 de maig els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 de la tarda

Pàgines especial eleccions a la comarca

Cinema x solidaritat, un èxit 
sense precedents

Les representants d’Artesanas de Corazón, l’entitat montbuienca que va 
impulsar la campanya solidària de recollida d’aliments a canvi de poder 

gaudir d’una pel·lícula d’estrena a la sala gran de Cinemes Mont-Àgora, 
es mostren molt satisfetes per la resposta ciutadana; es tractava d’aportar 
aliments per al Banc dels Aliments de Montbui a canvi de poder visionar el 
film “Cenicienta”. L’estrena de la sala auditori no podia anar millor ja que al 
lllarg del cap de setmana hi van passar més d’un miler de persones.   Pàg. 21

La cultura emprenedora 
comença a l’Escola

Quatre escoles de la ciutat d’Igualada (Maristes, Escolàpies, Acadèmia 
Igualada i Emili Vallès), formen part del programa Cultura Empre-

nedora a l’Escola, i dissabte a la plaça de l’Ajuntament, van arrodonir el 
projecte de creació d’una cooperativa amb la venda dels productes elabo-
rats pels mateixos escolars de cinquè de primària. Una part dels beneficis 
aconseguits amb les vendes es destinaran a diverses ONGs locals.   Pàg.22

Òdena serà capital mundial 
del Biketrial

El campionat del món de Biketrial tornarà a Òdena. La cita serà a mig 
juliol i destacarà per acollir tres proves, facilitant així un major nombre 

de participants ja que fa que els pilots no s’hagi de desplaçar a diferents 
països. Les tres proves del mundial es proposen totes al voltant d’Òdena 
combinant zones naturals i artificials; també destaca en aquesta edició el 
Campionat del món de roda 20 polzades, i el Campionat del món de roda 
de 26 polzades.   Pàg. 43

Planta la teva alzina, Arrela’t 
a Calaf

El projecte Arrela’t a Calaf, en aquesta edició 2015, ha fet partícips una 
trentena de famílies sent protagonistes els nens i les nenes nascuts en 

els darrers dotze mesos. Cada família disposa d’una alzina degudament 
identificada per tal que amb els anys se’n pugui anar fent el seguiment. 
La plantada d’alzines d’enguany es va fer en una zona verda del polí-
gon.    Pàg. 30
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Avinguda Vilanova, 44 - 08700 IGUALADA 
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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 21 de maig: 
M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 22: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 23: Esteve, Av. Països Catalans, 101.
Dia 24: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 25: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 26: Secanell, Òdena, 84 (22-9 h).
Dia 27: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 28: Bausili, Born, 23.
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www.finquesvictoria.es

ADMINISTRADOR DE FINQUES - API

Agència Immobiliària
Compra-venda i lloguer

Administració de finques
i gestió patrimonial
Administració de lloguers
Administració de comunitats de propietaris

Tel. 93 801 91 37
Av. Mestre Montaner, 28  - IGUALADA

Marc Castells afirma al debat 
de l’Ateneu que CiU és la 
garantia d’una ciutat forta, 
amable i que té cura de les 
persones

IGUALADA

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

participar dilluns al debat de can-
didats que cada quatre anys orga-
nitza l’Ateneu Igualadí coincidint 
amb les eleccions municipals. 

Castells va posar en valor 
l’obra de govern dels últims quatre 
anys i va afirmar que la candidatu-
ra que encapçala és la garantia per 
seguir desenvolupant un model 
“de ciutat forta, una ciutat amable 
que posa les persones en primer 
lloc, amb protagonisme econòmic 
per la indústria i el comerç i on hi 
hagi una gestió responsable dels 
serveis i recursos públics”.

L’actual alcalde de la capital de 
l’Anoia va destacar la gran aposta 
feta aquesta legislatura en l’àmbit 
social, amb una inversió “de més 
de 12 milions d’euros per fer costat 
a les persones en situació de vulne-
rabilitat, hem teixit una xarxa de 
cobertura molt efectiva i ho hem 
fet de la mà de les entitats”. Va re-

cordar també que “des del primer 
moment hem cregut en la indús-
tria com a generadora d’ocupació, 
hem impulsat la pell i el tèxtil, i ara 
volem fer nous plans estratègics a 
la mida d’altres sectors que puguin 
créixer” i va afegir que “estem cre-
ant i hem de seguir creant les con-
dicions adients per atraure noves 
empreses que generin ocupació de 
qualitat”.

Pel que fa a les infraestructures 
i les comunicacions, Castells va re-
cordar també “la sensible millora 
en els transports que està suposant 
el Bus Exprés” i va avançar que 
“exigirem a la Generalitat la cons-
trucció de l’enllaç pendent amb la 
Ronda Sud d’Igualada”. Finalment, 
es va mostrar partidari de la redac-
ció d’un nou POUM “que sigui vi-
able econòmica i socialment, sen-
se cometre els errors del passat”, 
comprometent-se també a con-
tinuar la creació de noves zones 
blanques d’aparcament gratuït.

CiU La Torre presenta als veïns de Ca l’Anton 
- Torre Baixa, Les Pinedes de l’Armengol, 
Vilanova d’Espoia i el nucli l’equip i el 
programa electoral
LA TORRE DE CLARAMUNT

L’equip de CIU la Torre va inici-
ar la setmana passada un seguit 

de trobades amb els veïns de Ca 
l’Anton - Torre Baixa, Les Pinedes 
de l’Armengol i Vilanova d’Espo-
ia amb l’objectiu de presentar les 
persones que acompanyaran Jau-
me Riba a les eleccions del 24-M, a 
més de repassar on s’ha arribat en 
aquests darrers anys de mandat i 
explicar on es vol anar. 

Aquestes accions responen a 
la voluntat de proximitat i trans-
parència de l’equip de CIU a la 
Torre, actuacions que permeten 
apropar-se als veïns i conèixer les 
seves necessitats, explicar les no-
ves propostes i repassar la feina 
feta durant aquests quatre anys al 
govern. Referent a la llista, Riba 
explica que “es tracta d’un equip 
de persones compromeses a treba-
llar i a donar continuïtat a aquest 
projecte que ens engresca i ens 

enorgulleix de portar endavant, 
homes i dones que creiem que l’es-
forç i la dedicació a la comunitat 
val la pena”. 

La llista la formaran: Jaume Ri-
ba, Lourdes Cordón, Jaume Riba 
Ramos, Andrés Siñol, Ana Madrid, 
F. Xavier Comes, Manel Puig, David 
Pozo, Marta Ruiz, Débora de la 
Cruz, Catalina Salinas.

Pel que fa a la feina feta i la 
que s’ha de fer, l’equip de CiU ma-
nifesta que “volem seguir trans-
formant i seguint amb l’evolució 

i les millores que es van assolint, 
sempre en pro del benestar, la co-
moditat, la modernitat i el servei a 
les persones, i treballar amb passió, 
nous reptes i compromís amb les 
persones”.

L’acte final de campanya, en 
què l’equip de CiU la Torre s’adre-
çarà a tots els torredans, tindrà lloc 
demà divendres dia 22, a les 20.30 
h, al Centre Sant Joan Baptista. És 
un acte obert a tothom i en fina-
litzar es servirà un piscolabis amb 
copa de cava.

CiU presenta un programa amb propostes 
concretes i adaptades als nous temps
LA POBLA DE CLARAMUNT

Convergència i Unió va presentar, 
divendres passat al Teatre Jardí, 

la candidatura i el programa per a 
les eleccions municipals del 24 de 
maig. Un programa que, segons va 
comentar l’actual alcalde i cap de 
llista, Santi Broch, està basat en pro-
postes “concretes, realistes, adap-
tades als nous temps i que tenen 
com a principal objectiu, com fins 
ara, millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans del nostre poble”.

Broch va desglossar, per àrees, 
els diferents projectes que es preve-
uen realitzar. En urbanisme i esports 
cal destacar propostes com l’execu-
ció de l’obra de connexió dels apar-
caments del parc de Sant Galderic 
i la plaça de la Mare de Déu de la 
Llet, la urbanització del barri de can 
Ribalta, la construcció d’unes pistes 
de pàdel i d’una pista poliesportiva 
o la reforma dels vestidors de les 
instal·lacions municipals del CT la 
Pobla. Pel que fa als barris, Santi 
Broch  va esmentar la construcció 
d’un espai com a punt de trobada 
dels veïns de les Garrigues; estudiar 
nous usos per a l’edifici del Corral 
de la Farga, al Xaró; l’habilitació 
d’una zona infantil a la Rata o la 
construcció de zones d’aparcament 
a l’entrada del poble i al nucli antic.

Per als infants i joves, CiU pro-
posa impulsar la creació d’un esplai 
per a quitxalla i jovent i la construc-
ció d’una pista d’skate. En educació 
es planteja la millora de la seguretat 
en les entrades i sortides dels alum-
nes de l’escola o la realització de 
diverses fases del camí escolar.

Pel que fa a cultura i turisme, 
algunes de les propostes són elabo-
rar un nou estudi d’usos del Celler 
de l’Art, la reorganització i actualit-
zació del fons documental munici-
pal, l’ampliació de l’Arxiu Fotogràfic 
Municipal (AFM) o la promoció i 
edició de díptics amb les rutes que 
es poden fer en l’entorn natural del 
poble. Quant a atenció a les perso-
nes, es planteja la continuació de 
polítiques socials per ajudar les fa-
mílies i persones amb pocs recursos 
o la continuació dels plans d’ocupa-
ció per als aturats.

En l’apartat d’economia i indús-
tria un dels projectes és continuar 
els tràmits per a la construcció d’una 
rotonda a la zona del polígon dels 
Plans d’Arau o fer gestions per esta-
blir convenis amb empreses per a la 
contractació de persones del poble. 
En medi ambient, CiU proposa fer 
controls periòdics de la contamina-
ció mediambiental i, en comunica-
ció, la creació d’una aplicació per a 
mòbils per informar sobre els actes 
municipals i comunicar incidències.

Resum de l’obra de govern 
de CiU

Abans de presentar els projectes 
per al nou mandat, Santi Broch va 
explicar les principals actuacions de 
l’equip de govern durant el mandat 
2011-2015, va fer especial èmfasi 
en les polítiques socials que s’han 
dut a terme i va citar alguns pro-
jectes realitzats, com l’arranjament 
de diversos carrers, la millora d’un 
tram de la carretera de la Rata i de 
l’aparcament del camp de futbol 
del Pas Blau o la construcció de dues 
passarel·les de vianants sobre el riu 
Anoia.

Esther Touriñán, tercera de la 
llista de CiU i actualment regidora 
de Cultura, va dir que “som un grup 
molt ben cohesionat, que coneixem 
el municipi i la seva gent, que po-
sem molta il·lusió en la feina que 
fem i que apliquem el sentit comú 
en totes les accions municipals”.

Lluís Pérez, quart de la candi-
datura i una de les noves incorpo-

racions, va afirmar que es presen-
ta per treballar per al poble i els 
poblatans, i va assegurar que “un 
país és gran pels seus pobles i els 
pobles per la seva gent”. Després hi 
va haver un refrigeri per a tots els 
assistents. 

Festa de final de 
campanya de CiU la Pobla

Convergència i Unió organitza-
rà, demà divendres 22 de maig, a 
la tarda, una festa de final de cam-
panya que tindrà lloc a partir de 2/4 
de 6 de la tarda a la plaça de l’Ajun-
tament. Hi haurà inflables per a la 
quitxalla, una ballada de sardanes i 
un refrigeri per a tots els assistents.  

CiU es presenta en aquests co-
micis amb el lema “Present i futur 
per a la Pobla”. La candidatura que 
encapçala Santi Broch està formada 
per persones amb experiència en la 
política local i noves cares. Les no-
ves incorporacions a la candidatura 
de CiU són: Lluís Pérez (4t) Marina 
Fernández (8a), Maria Carme Mal-
donado (10a) i David Falomir (3r 
suplent). La resta de membres de 
la llista són: Josep Aloy (2n), Est-
her Touriñán (3a), Juan Carlos Pérez 
(5è), Carme Vallès (6a), Antoni Aloy 
(7è), Sergi Soteras (9è), Josep Ma-
ria Prat (11è), Conxita Bartolí (1a 
suplent) i Elisenda Herranz (2a su-
plent).

Podeu consultar més informació 
sobre CiU la Pobla al blog ciulapo-
bla.blogspot.com. 
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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.

Marc Castells i el conseller Santi Vila afirmen que 
el Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria és clau per la fortalesa 
industrial en les properes dècades
IGUALADA

El candidat a l’alcaldia per Con-
vergència i Unió i actual alcal-

de d’Igualada, Marc Castells, i el 
conseller de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat de Catalunya, 
Santi Vila, van visitar dissabte, els 
terrenys que han d’acollir el Parc 
d’Innovació del Cuir i la Marro-
quineria, a cavall entre Igualada, 
Jorba i Òdena. Vila va participar 
aquest dissabte en una reunió de 
CiU a Igualada, prèvia a les elecci-
ons de diumenge.

Marc Castells assegura que el 
Parc d’Innovació s’ha projectat 
amb un doble objectiu. D’una ban-
da “a mig termini, ha de permetre 
el trasllat de les adoberies que ara 
hi ha al barri del Rec i, d’aquesta 
manera, ajudar al seu creixement 
i a l’augment de la seva competi-
tivitat i productivitat”. Castells ar-
gumenta que “en ple segle XXI els 
industrials de la pell necessiten mi-
llors instal·lacions, que els perme-
tin incorporar la millor maquinà-
ria i que els faciliti la logística i el 
transport, quelcom que ara és molt 
complicat al barri del Rec, amb 
edificis i carrers poc funcionals”. 
D’altra banda, afegeix que “amb 
el futur Parc, per primer cop en 
molts anys tindrem sòl industrial a 
la ciutat per oferir, el nostre objec-
tiu és intentar atraure empreses de 
marroquineria, que ocupen moltes 
persones i que es nodreixen de la 
pell dels nostres adobers”. El sector 

local de la pell de qualitat, aclareix 
Castells, “funciona com a verita-
ble clúster i cal que es traslladi de 
forma conjunta a un nou i únic es-
pai que, a més a més, permeti una 
connexió en comú cap a la depura-
dora del riu Anoia”. L’alcaldable de 
CiU apunta, finalment, que “par-
lem d’un futur parc empresarial 
que neix a la mida d’un gremi que 
el necessita i que, per tant, en pocs 
anys ha de tenir activitat, i parlem 

també d’un projecte supramunici-
pal que s’adapta perfectament al 
Pla Director de la Conca d’Òdena”.

De la seva banda, el conseller 
Santi Vila afirma que “el Parc d’In-
novació del Cuir i la Marroquineria 
ha estat des de l’inici un dels pro-
jectes que el Govern considera clau 
per a la reactivació econòmica del 
país, ja que ha de potenciar i im-
pulsar un sector industrial cabdal 
per Igualada i el seu entorn, un 

sector de gran prestigi que trans-
met molt bé a l’exterior la bona 
manera de fer que caracteritza 
Catalunya”. Vila afegí que “pro-
jectant i fent realitat aquest futur 
Parc d’Innovació posem les bases 
de la fortalesa industrial d’Iguala-
da per les properes dècades”. CiU 
ha fet del suport a la indústria lo-
cal un dels grans eixos de l’acció 
de govern de l’actual mandat a 
Igualada i vol mantenir i intensifi-

car aquesta dinàmica els propers 
quatre anys.

La Comissió Territorial d’Urba-
nisme de la Catalunya Central va 
aprovar inicialment el passat mes 
de novembre el Pla Director Urba-
nístic (PDU) del Parc d’Innovació 
del Cuir i la Marroquineria. Aquest 
és un dels deu projectes tutelats 
per la Unitat de Projectes Estratè-
gics del departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que, amb l’objectiu de 
contribuir a la reactivació econòmi-
ca del país, s’estan desenvolupant 
amb l’anomenat urbanisme exprés. 
Són, entre altres, el PDU de BCN 
World, el de Cerdanyola del Vallès 
Parc de l’Alba, el del Circuit Barce-
lona - Catalunya o del sector de la 
pell de qualitat d’Igualada.

Durant quinze mesos es va dur 
a terme la planificació del futur 
Parc d’Innovació, sobre uns ter-
renys de 44 hectàrees, 20 de les 
quals destinades a sòl industrial, 
a la zona Nord de la capital de 
l’Anoia, incloent també part dels 
termes municipals de Jorba i Òde-
na i a tocar de l’autovia A-2 entre 
Barcelona i Lleida. L’aprovació de-
finitiva del PDU es preveu que esti-
gui enllestida al llarg d’aquest any 
2015 i, a partir d’aquest moment, 
els empresaris que ho vulguin ja 
podran instal·lar-se al nou espai 
durant els propers anys.
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EMPRESA SECTOR INDUSTRIAL SELECCIONA:

OPERARIO DE MANTENIMIENTO
Para mantenimiento de instalaciones y reparaciones varias, 
pintura, electricidad, mecánica, soldadura, limpieza.

Requerimos:
- Persona organizada y limpia.
- Conocimientos de lampistería, mecánica y mantenimiento.
- Flexibilidad horaria.
- Deseable experiencia previa en tareas similares.
- Valorable FP electricidad o especialidad técnica.

Interesados enviar currículum con fotografía reciente 
indicando Ref. “Mantenimiento” 
al apartado de correos 209 de Igualada.

Trobada de Marc Castells 
amb els seus seguidors a les 
xarxes socials
IGUALADA

Marc Castells i els integrants de 
la llista electoral de CiU per les 

eleccions municipals van compartir 
el passat dijous, 14 de maig, una 
trobada amb els seguidors a les 
xarxes de l’actual alcalde d’Iguala-
da. Va ser una trobada distesa al 
Kiosk del Rec, on es van aplegar 
una vuitantena de persones.

Castells, que des de ja fa anys 
és un usuari habitual de Facebo-
ok i Twitter i que les defineix com 
“grans eines de contacte directe 
amb la ciutadania”, els va agrair 
precisament “les propostes que 
ens adreceu per aquests canals i 
les inquietuds o queixes que ens 
expresseu de manera molt directa, 
perquè tot plegat ens ajuda a mi-
llorar i atendre allò que preocupa 
la ciutadania”.

En aquesta cita, CiU va presen-
tar un joc online que es pot trobar 
al web www.marcaigualada.cat i 
que, amb uns divertits exercicis de 
memòria permet conèixer què ha 
fet i què vol fer CiU a Igualada els 
propers quatre anys.

www.marcaigualada.cat | co-
municacio@marcaigualada.cat

Campanya de Josep M. 
Garcia (CIU) a Montbui

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dissabte passat, al mercat setma-
nal de Montbui, Josep M. Garcia 

va fer campanya regalant a tothom 
qui s’acostava unes boniques plan-
tes, a més d’explicar diversos punts 
del seu programa. S’inclouen pro-
postes com ara l’adequació d’espais 
municipals per a les associacions per 
tenir un lloc on fer les seves pro-
postes i reunions; la creació d’un 
Casal Juvenil perquè els joves no 
estiguin pels carrers sense fer res; 
activitats per a la gent gran (cur-
sets, piscina, aguagim...) encamina-
des a millorar la salut; la construc-
ció d’una passarel·la que uneixi el 
consultori mèdic amb la Vinícola, 
estalviant a la gent gran les puja-
des pronunciades; l’ampliació de 
la brigada d’obres i la recuperació 
d’espais d’oci i esbarjo; pàgina web 
municipal per tramitar moltes de 
les gestions sense moure’s de casa; 
millorar rutes verdes per gaudir del 
nostre privilegiat municipi; recupe-

ració de les fonts perdudes fa anys 
per convertir aquests espais en llocs 
per a reunions familiars; adequació 
del cementeri així com els accessos 
per a la gent minusvàlida; activar el 
polígon industrial per tal de portar 
empreses que es vulguin instal·lar al 
municipi, amb excepcions fiscals, o 
convertir els espais actuals deficita-
ris de caire municipal en sostenibles

Per al nucli antic i urbanitzaci-
ons, recuperació del camp de futbol 
per fer-lo servir com a lloc d’esbarjo 
i per a pràctiques d’esport; crea-
ció d’una oficina municipal al nucli 
antic que farà les tasques de l’ajun-
tament; potenciar la construcció 
d’un vial, entre el nucli antic i l’urbà 
, amb enllumenat, voreres i espais 
de descans amb bancs i ombres, 
i sobretot escoltar a tots, fent un 
ajuntament obert a la participació 
del municipi. Aquestes són algunes 
de les propostes del candidat de 
CiU a l’alcaldia de Santa Margarida 
de Montbui.

CiU Òdena tanca la campanya amb dos actes 
de trobada amb els veïns 
ÒDENA

L’equip de CiU Òdena posarà el 
punt final a aquesta campanya 

electoral demà divendres amb 
l’organització de dos actes al nucli 
d’Òdena. A les 5 de la tarda, a la 
plaça Mestre Vila Vell, davant del 
poliesportiu, amb inflables per als 
més petits, i a les 8 del vespre amb 
un sopar fred amb música en direc-
te per a tothom.

Amb aquestes dues trobades, 
l’equip de Pep Solé tancarà dues 
setmanes de treball de comunica-
ció amb els veïns de tots els nuclis 
del municipi. La coalició ha difós 
les seves propostes a través de di-
versos mitjans; des dels més tradi-
cionals com el porta a porta fins als 
més tecnològics com web, xarxes 
socials o whatsapp.

Amb aquestes accions la coa-
lició ha volgut apropar-se als ve-
ïns, 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.

El model de poble que CiU 
Òdena defensa i que defineix el 
seu programa queda recollit en 
l’eslògan “Òdena, poble de qua-
litat”. Solé explica que “estem or-
gullosos de ser un poble i de ser 
de poble. És evident que ara ser de 
poble és sinònim de qualitat, de 
qualitat de vida. Som l’enveja de 
molta gent que per una raó o altra 
es veu obligada a viure en una ciu-
tat gran, així que volem treballar 
perquè, ara que ja som conscients 

que ser de poble és un avantatge, 
aquest millori la seva qualitat en 
tots els aspectes”.

El candidat espera tornar a 
rebre la confiança dels veïns per 
seguir construint el “poble de qua-
litat” i fer-ho de la mà dels com-
panys de la llista: Ramona Vila 
Mensa, Tomàs Fuentes Garcia, Car-
me Iglesias Majó, Francisco Javier 
Carrero Jara, Anabel Cortés Pérez, 
Josep Munné Roca, Sílvia Ricart Ba-
tet, Juan Ribera Torrents, Xavier 
Gabarró Morente, Eva Hernández 
i, com a suplent, Abel Grau Serra.

La diputada Maria Senserrich dóna suport a 
la candidatura de CiU-Jorba
JORBA

Diumenge passat va tenir lloc el 
primer acte de campanya de 

CiU-Jorba, que va consistir en la 
presentació de la candidatura a la 
gent gran del poble. L’acte, que 
va ser molt participat, va comptar 
amb l’assistència de Maria Senser-
rich, diputada de CiU al Parlament 
de Catalunya.

D’altra banda, per ahir dime-
cres a la tarda, al Cafè de Jorba, 
hi havia programat un altre acte 
electoral de CiU. En aquesta ocasió 
estava prevista la participació del 
conseller d’Interior de la Genera-
litat, Ramon Espadaler, per donar 
suport a la candidatura que encap-

çala Miquel Guerrero i que té com 
a número 2 Núria Guillén, com a 

número 3 Joan Gabarró i com a 
número 4 Genoveva Copoví.

Programa electoral de CIU a Ràdio 
Capellades
CAPELLADES

L’equip de Convergència i Unió 
de Capellades ha presentat i 

repartit aquest dies el programa 
electoral de la seva candidatura 
per al proper mandat al capdavant 
de l’Ajuntament. 

El cap de llista Marcel·lí Marto-
rell i el número dos, Eduard Iglesi-
as, varen exposar a Ràdio Capella-
des les principals línies d’actuació 
en els diversos àmbits de la gestió 
del municipi.  

Un programa en el que desta-
quen deu propostes principals: la 
remodelació de la Piscina Blava, la 
reducció de la taxa d’escombraries, 
un Pla de millora de les voreres 
dels carrers amb eliminació de bar-

reres arquitectòniques; la reurba-
nització dels carrers Sant Francesc, 
Oló, Canaleta i les places Sant Jau-
me i Verdaguer; l’obertura total de 
Parc Prehistòric el proper any 2016; 
la promoció de la teleassistència i 
el servei d’atenció domiciliària per 
a la gent gran; el foment de més 
zona industrial a Capellades per 

ajudar a implantar noves empreses 
que ofereixin treball als capella-
dins; la millora de les instal·lacions 
de l’escola Marquès de la Pobla 
amb una cuina nova i la cobertura 
de la pista per descongestionar el 
poliesportiu i garantir que totes les 
entitats poder fer esport a cobert i 
l’increment de la despesa en ajuts 
a les persones i famílies que passen 
moments difícils.

Aquesta tarda berenar 
popular

D’altra banda, CiU Capellades 
també ha estat present al mercat 
municipal dels dimarts i tanca els 
actes de campanya amb un bere-
nar popular avui dijous 21 de maig  
a les 7 de la tarda al carrer Major, 
davant del local electoral de la for-
mació.

planxisteria

C. Gaspar Camps, 31 - IGUALADA - Tel. 93 803 21 98 - Fax. 93 803 74 12
www.planxisteriagelabert.com - pgelabertsl@gmail.com

ENS AVALEN 
MÉS DE 50 ANYS
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Marc Castells proposa millorar els serveis 
per a la gent gran ampliant la residència 
Pare Vilaseca
Aposta també per convertir l’Hospital d’Igualada en hospital 
universitari i retornar l’activitat docent a l’edifici de la Teneria

IGUALADA

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

detallar ahir dimecres els darrers 
blocs del seu programa electoral 
per les eleccions municipals, els 
que fan referència als àmbits Soci-
al, de la Salut i l’Ensenyament. 

En l’àmbit de l’ensenyament, 
Castells situa el Campus Universi-
tari com la gran aposta de futur 
de la ciutat i afirma que treballarà 
per portar-hi nous estudis, després 
dels d’Infermeria i ADE Industrial, 
que comencen la propera tardor, i 
que se sumen als ja existents d’En-
ginyeria Química. Confirma tam-
bé l’aposta pel reforç dels estudis 
de Formació Professional i l’impuls 
de nous programes de qualificació 
professional per a joves, per un 
ambiciós pla de xoc per al mante-
niment dels centres i escoles pú-
blics, per la posada en marxa del 
nou Institut Badia i Margarit amb 
la seva zona esportiva al districte 
de Llevant i per la potenciació de 
l’Escola Municipal Gaspar Camps 
d’acord amb els projectes de re-
naixement industrial de la ciutat. 
També assegura que seguiran 
apostant pels programes de be-
ques i de reutilització de llibres 
de text, per garantir la igualtat 
d’oportunitats entre les famílies 
i els escolars. La principal aposta, 
però, passa per “transformar i mi-
llorar de manera molt important 
l’antiga Teneria, que aviat serà la 

seu de l’Escola d’Adults i també vo-
lem que ho sigui de l’Escola Oficial 
d’Idiomes; posarem al dia aquest 
edifici simbòlic i, alhora, retorna-
rem l’activitat docent i la vitalitat a 
la Plaça del Rei”. 

Pel que fa a l’àmbit social, 
Marc Castells afirmà que “serà una 
prioritat per nosaltres seguir millo-
rant les instal·lacions i els serveis 
per a la nostra gent gran, i per 
això, volem ampliar la Residència 
Pare Vilaseca, que malgrat que 
avui compta amb unes grans ins-
tal·lacions, aviat necessitarà una 
major capacitat per fer front a una 
demanda de places cada dia més 
gran”. 

Al costat d’això, CiU a Iguala-
da planteja fomentar programes 
de contacte intergeneracional, tre-
ballar per evitar desnonaments i 
habitatges en condicions d’insa-
lubritat i precarietat, una major 
cobertura per les famílies en risc 
d’exclusió amb especial atenció als 
possibles casos de pobresa infantil 
o la millora dels protocols de pre-
venció i reacció en casos d’urgèn-
cia social. A més a més, dins del 
Pacte Social iniciat el 2012, preveu 
reforçar encara més instruments 
com el Banc de Queviures o el Bans 
d’Articles Reutilitzables i Materi-
al Infantil o generar unes millors 
condicions per a l’ocupació de les 
persones aturades que tinguin es-
pecials dificultats personals, famili-
ars o socials.

Finalment, en el tercer àmbit 
presentat, Castells planteja com-
pletar el desplegament el Pla de 
Salut 2015-2018, que vol, des de la 
política municipal, estendre entre 
la ciutadania un nivell de benestar 
físic, mental i social el més elevat 
possible. Proposa, a més, estendre 
la xarxa de desfibril·ladors als car-
rers de la ciutat, després que en el 
darrer mandat ja s’ha implantat en 
la majoria d’equipaments públics. 

Una altra aposta passa per tre-
ballar en l’acreditació universitària 
que permeti a l’Hospital d’Iguala-
da esdevenir també un centre do-
cent universitari i rebi, per tant, la 
qualificació d’Hospital Universitari. 
A més, i encara lligat amb l’Hospi-
tal, Castells afegia que “seguirem 
aplicant també aquí criteris de bo-
na gestió i de bon govern, garan-
tint el seu equilibri pressupostari 
i la prestació dels serveis públics 
de qualitat”. La proposta de CiU 
contempla també un major control 
sobre la seguretat alimentària que 
garanteixi la salut pública, l’actu-
alització del programa d’atenció 
a les drogoaddiccions adaptant-lo 
al moment actual, el foment d’hà-
bits saludables a les escoles i, lli-
gat amb el programa europeu UR-
BACT 4D Cities, es vol dur a terme 
a Igualada un programa pilot per 
reduir les fractures de fèmur entre 
les persones grans.

Jordi Barón presenta les 
propostes de CiU per 
Vilanova del Camí

VILANOVA DEL CAMÍ

El passat 13 de maig el candidat a 
l’alcaldia per CiU a Vilanova del 

Camí, Jordi Barón va realitzar l’ac-
te central de campanya on va pre-
sentar les principals propostes del 
projecte polític que encapçala per 
als propers anys. Barón va destacar 
que els pilars fonamentals de les 
seves propostes són la promoció 
econòmica i l’atenció a les perso-
nes, i en aquesta línia en va desta-
car algunes com 1. La consolidació 
del triangle comercial de Vilano-
va per potenciar un eix comerci-
al potent capaç d’atraure nous 
clients al centre de Vilanova entre 
els carrers de Santa Llúcia, Major i 
Verge de Montserrat. 2. Crear un 
pla local per a la reindustrialitza-
ció detectant aquells sectors que 
puguin generar més ocupació a 
mig termini i fomentar la contrac-
tació de persones del municipi. 3. 
Seguir treballant en l’impuls dels 
polígons industrials per ser més 
competitius i poder atraure noves 
empreses. 4. Incrementar els plans 
d’ocupació locals per possibilitar 
la inserció laboral de persones de 
Vilanova. 5. Apostar per un projec-
te de turisme sostenible i cultural a 
l’entorn del Vilar del Met-Can Titó-
Can Bernades potenciant així els 
recursos naturals de que disposa 
Vilanova. 

I en l’àmbit social va destacar 
1. Seguir apostant pel manteni-
ment de les ajudes i tarificacions 
socials que s’han creat aquests dar-
rers anys. 2. Millorar el banc del 
aliments. 3. Seguir apostant pel 

menjador social creat aquest últim 
any. 4. Seguir apostant per les be-
ques de transport per a estudiants 
universitaris i de cicles formatius. 
5. Impulsar una línia d’ajuts per als 
joves que vulguin independitzar-se 
incentivant així l’emancipació juve-
nil, entre d’altres.

Durant l’acte es va deixar pa-
lesa l’excel·lent sintonia entre Vila-
nova i Igualada i així l’alcalde Marc 
Castells va donar ple suport a Jordi 
Barón, destacant l’entesa i compli-
citat que ha d’haver-hi entre els 
municipis per tirar endavant grans 
projectes de comarca sobretot en 
matèria de promoció econòmica 
com l’oficina de captació d’inver-
sions que ja s’ha endegat, o en 
infraestructures, com dotar de més 
sortides la Ronda Sud per millorar 
la mobilitat de Vilanova i Igualada.

Barón va cloure afirmant que 
defensa un bon projecte polític 
que és ambiciós però alhora cre-
ïble i realitzable en els pròxims 
anys. Va destacar que compta amb 
un equip de persones polivalent 
on l’objectiu ha estat sumar diver-
ses sensibilitats del municipi com-
binant experiència amb il·lusió per 
tirar endavant els reptes que es 
plantegen per Vilanova del Camí 
els propers anys amb la finalitat de 
millorar el municipi i la qualitat de 
vida dels vilanovins. 

Barón va posar punt i final a 
l’acte demanant el vot pel proper 
24 de maig per poder fer possible 
tots aquests projectes per Vilanova 
del Camí.                
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CiU Vallbona d’Anoia 
presenta el seu programa en 
un acte públic
VALLBONA D’ANOIA

Avui dijous 21 de maig, la candi-
datura de CiU Vallbona d’Ano-

ia presentarà als veïns i veïnes les 
seves propostes programàtiques en 
un acte obert a tothom a 2/4 de 8 
a la Sala Jaume Calveras de l’Ajun-
tament. La voluntat de l’equip de 
Raül Parramon és donar a conèixer 
les prioritats de la formació, sem-
pre amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida de les persones.

Per aconseguir aquest objectiu, 
CiU Vallbona assegura que “desen-
voluparem les millors polítiques 
de promoció econòmica i socials, 
pensades per a un entorn urbà i 
natural com el nostre”. En aquest 
sentit, Raül Parramon explica que 
“les propostes de promoció eco-
nòmica que proposem, -que són 
la nostra prioritat- tenen l’objectiu 
de generar ocupació, fomentar la 
indústria, el turisme, la formació 

i les noves tecnologies”. D’altra 
banda, “les propostes socials que 
oferim garanteixen el creixement 
personal i col·lectiu de les perso-
nes a través del desenvolupament 
d’activitats i millores dels serveis i 
equipaments”. El cap de llista des-
taca que la seva ruta de treball se-
rà “prioritzar necessitats amb l’ac-
cent posat en l’atenció al ciutadà, 
la participació, la proximitat i la 
transparència”.

Amb l’eslògan “Idees clares, 
propostes vàlides” la coalició pre-
sentarà la seva formula del “bon 
govern” i atendrà els suggeriments 
dels assistents,  en un format di-
ferent del de la festa que va cele-
brar el passat dissabte, on en un 
ambient familiar festiu i distés, els 
veïns van gaudir d’una xocolatada 
i inflables per a nens, d’havaneres, 
una sardinada popular i rom cre-
mat per als adults.

Marc Castells aposta per una profunda 
remodelació del complex esportiu de Les 
Comes
IGUALADA

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

a les properes eleccions munici-
pals del 24 de maig a Igualada, 
ha exposat aquest dimarts, els 
aspectes del seu programa que fan 
referència als àmbits de l’Esport, 
la Cultura i la Joventut. La roda de 
premsa es va fer al complex espor-
tiu de Les Comes, la millora del 
qual es presenta com una prioritat 
d’acció per la seva candidatura en 
l’àmbit esportiu.

Castells explica que “els últims 
quatre anys hem dut a terme acci-
ons molt necessàries a Les Comes, 
com la substitució de la coberta de 
la piscina i de la gespa del camp de 
futbol, la renovació de tota la fon-
taneria o la millora dels vestidors 
dels camps de futbol secundaris, 
però cal fer molt més”. En aquest 
sentit, Castells destaca com a im-
prescindibles la construcció d’una 
nova pista al pavelló polivalent, la 
renovació profunda de la coberta 
del pavelló d’hoquei i la construc-
ció d’una nova zona de bungalows 
que pugui ser un espai d’allotja-
ment per acollir esportistes i tèc-
nics quan la ciutat celebri esdeve-
niments o trobades de tecnificació. 
A banda de Les Comes, CiU tam-
bé aposta seguir posant al dia les 
diferents instal·lacions esportives 
municipals de la ciutat, com la pis-
cina del Molí Nou o l’Estadi Atlètic, 
entre altres.

La potenciació de l’esport esco-
lar, l’ampliació de l’oferta de pistes 
esportives per als entrenaments 
dels clubs fent inversions en nous 
espais, la celebració de nous esde-
veniments, la creació d’elements 
esportius als barris per al foment 
de l’activitat, el suport a les enti-
tats i clubs locals i la potenciació 
de l’esport com a eina d’integració, 
cohesió i convivència són també 
les prioritats de CiU per als propers 

quatre anys. Castells ha posat com 
a exemple, en aquest darrer punt, 
la creació d’un circuit inclusiu que 
permeti la pràctica de l’activitat 
física a l’aire lliure a les persones 
amb discapacitat. 

Pel que fa a l’àmbit de la Jo-
ventut, Marc Castells destaca com 
una prioritat per al futur govern 
culminar la posada en marxa del 
nou espai d’entitats de Cal Badia. 
Per a la posada en marxa, CiU con-
templa dur a terme totes les inver-
sions necessàries per a la seva ade-
quació interior i exterior, i donar 
també continuïtat al procés parti-
cipatiu vinculant iniciat l’any 2014 
i que ha permès als joves definir-ne 
els usos, els espais i el model de 
gestió. Castells afirma que “Cal Ba-
dia serà l’acció més important que 
hagi dut a terme l’ajuntament en 
l’àmbit de la Joventut des de la 
posada en marxa de l’equipament 
juvenil La Kaserna”.

Convergència i Unió també 
proposa la creació d’iniciatives 
empresarials i d’inserció laboral 
promogudes pels joves, el reforç 
del Consell de Joves, l’ampliació 
de més espais que facilitin l’estudi 
en època d’exàmens, la potencia-
ció de les activitats divulgatives i 

preventives sobre salut en escoles 
i instituts, l’estudi de la millora de 
les condicions d’accés dels joves a 
l’habitatge municipal i la consoli-
dació de La Kaserna com a òrgan 
de referència per a la informació, 
dinamització i orientació juvenil. 

Finalment, en l’àmbit de la Cul-
tura, Marc Castells proposa “con-
vertir el barri del Rec en un barri 
amb un gran batec cultural i, amb 
el Museu de la Pell, la Igualadina 
Cotonera, el Museu del Traginer, 
l’Associació Cultural La Bastida i les 
incomptables propostes culturals 
que s’hi poden celebrar, potencia-
rem la marca El Rec, el museu més 
gran”. 

CiU agafa el compromís tam-
bé de continuar la recuperació del 
patrimoni folklòric i tradicional i la 
salvaguarda del patrimoni històric. 
Proposa també l’estudi d’alterna-
tives que permetin el retorn del 
cinema a la ciutat, la posada en 
marxa d’un pla de manteniment 
d’equipaments culturals, el foment 
de la instal·lació de noves activitats 
artístiques i artesanals sobretot en 
zones urbanísticament millorables, 
i el trasllat i ampliació de l’Arxiu 
Comarcal d’Igualada.

Compromís amb les inquietuds i necessitats 
dels veïns de Serra Alta
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

El diumenge dia 17 maig va tenir 
lloc al poliesportiu de la urbanit-

zació de Serra Alta dels Hostalets 
de Pierola l’Acte de campanya del 
grup CIU encapçalat per la seva 
cap de llista Nati Escala i amb la 
visita del president del comitè de 
govern d’Unió i President del grup 
parlamentari de CiU al Congrés, 
Josep A. Duran i Lleida.

Amb una gran assistència de 
públic que van escoltar a la cap 
de llista Nati Escala, el segon de la 
llista veí de la urbanització Dani 
Pérez i en Josep A. Duran i Lleida.

En primer lloc, Nati Escala va 
dirigir unes paraules als assistents 
amb la seva línia habitual remar-

cant la importància del rigor per 
una bona gestió econòmica dins 
de l’ajuntament i demanant el su-
port dels veïns i veïnes pel proper 
diumenge dia 24. Tot seguit Dani 
Pérez , veí de la urbanització des 
de fa 38 anys, es va dirigir els seus 

veïns posant de relleu les neces-
sitats i mancances de la urbanit-
zació, que ell en primera persona 
també pateix, i demanant als as-
sistents que donin l’oportunitat a 
CIU de governar aquests propers 
4 anys. En acabar Duran i Lleida va 
fer un petit discurs remarcant la 
capacitat de gestió dels candidats 
de CiU a Els Hostalets de Pierola 
amb la Nati Escala al davant do-
nant suport exprés a la candidata 
de CiU a les eleccions municipals. 
També va remarcar les mancances 
que immerescudament estan pa-
tint els veïns de les urbanitzacions 
demanant que es faci confiança a 
l’equip de CiU per anar resolent 
aquestes mancances, a continuació 
durant l’aperitiu  va parlar amb els 
assistents de les seves inquietuds.

CiU La Llacuna convida 
els llacunencs a fer un 
recorregut pel present i futur 
del municipi
LA LLACUNA

Demà divendres, 22 de maig, 
l’equip de CiU La Llacuna orga-

nitza l’acte “Fem poble, fem la Lla-
cuna”, un recorregut pel present i 
futur del municipi. L’objectiu de la 
trobada és repassar la feina feta i 
explicar els nous projectes. 

El nou equip de CIU vol seguir 
treballant per fer de la Llacuna el 
millor lloc per viure i gaudir, amb 
els millors serveis per als vilatans 
i per a les persones que el visitin. 
“Treballarem per fer la Llacuna de 
tots i entre tots, per això el nostre 
lema és ‘Fem poble, fem la Llacu-
na’. La transparència, la proximitat 

i la participació ciutadana seran les 
principals apostes per construir la 
Llacuna millor.”

L’acte tindrà lloc demà diven-
dres a les 21 h, a la Sala Polivalent 
de Cal Sagrera, i comptarà amb 
música en directe a càrrec de Laia 
Esquinas, Eva Abram i Jèssica Fer-
nàndez, amb diverses projeccions 
que ajudaran a explicar què vol 
l’equip de CiU per fer de la Llacuna 
un municipi millor, un municipi per 
viure i gaudir. Tot seguit se servirà 
un àpat fred per conèixer i com-
partir la Llacuna que es vol fer.

Festa del compromís de CiU

SANT MARTÍ DE TOUS

Diumenge dia 17 de maig, al 
migdia el grup de CIU va pre-

sentar el seu compromís de cara a 
les properes eleccions municipals. 

L’acte va començar amb unes 
pinzellades de cultura. Durant el 
matí es va pintar  un quadre de 
sols, simbolitzant el nou sol de 
Tous, el sol del canvi. Tot seguit es 
van recitar els poemes del Miquel 
Martí i Pol, “El meu poble” i “Ara 
mateix”. Companys de dansa del 
Josep Anton, van fer el ball “L’es-
punyolet”. 

Seguidament es va presentar 
el programa i els membres de la 
llista van parlar de temes de ense-
nyament, urbanisme, economia, 
sanitat, benestar social i una refle-
xió sobre el bon govern. El Josep 
Anton al final va fer un resum d’al-
tres temes. 

Abans de la intervenció final, 
la Patricia Illa membre de la candi-
datura de CIU a Igualada i membre 
de la Casa Gran del Catalanisme,  
va adreçar unes paraules al públic 
assistent. 

Al final i abans de cantar, 
l’himne nacional de Catalunya i de 
fer un aperitiu, el Candidat a l’al-
caldia va dirigir també unes parau-
les als assistents: “El compromís de 
CIU, és un compromís ferm que va 
adreçat a les persones, un compro-
mís actiu, clar, participatiu, proper 
i transparent. Escoltaré i parlaré  
amb vosaltres veïns de Tous, per-
què m’expliqueu com voleu que 
sigui el vostre Tous, i amb el meu 
equip, ens esforçarem a portar-lo 
a terme, perquè Tous és el poble 
de tots” 

RENDA 2014 
SOCIETATS 2014
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Jordi Riba: “Volem que Igualada sigui sinònim de progrés social i econòmic”
IGUALADA

Jordi Riba és el candidat de Soci-
alistes d’Igualada (PSC-CP). És lli-

cenciat en Ciències Polítiques i de 
l’Administració i en Història per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 
té un postgrau en Història compa-
rada i també és diplomat en Funció 
Gerencial de l’Administració Pública 
per ESADE. Va cursar una part dels 
seus estudis al Regne Unit. És una 
persona que ha dedicat la seva acti-
vitat professional a l’empresa priva-
da, dins el sector de l’alimentació, 
i que en la seva faceta política ha 
format part dels governs de l’Entesa 
per Igualada.

Amb 40 anys d’edat encapçala, 
per primera vegada, la llista soci-
alista a la ciutat amb l’objectiu de 
convertir-se en el proper alcalde 
d’Iguaalada i tornar a fer possible 
un govern d’esquerres a Igualada, 
després de quatre anys de govern 
de CiU i ERC.

Es presenta com l’alternativa 
realista convençut de que el futur 
d’Igualada pot i ha de ser diferent 
amb un programa electoral amb 50 
propostes dividides en els àmbits 
d’Economia, Social, Joves, Urbanis-
me, Cultura i Nou municipalisme on 
destaca la lluita per acabar amb la 
desigualtat social i per promoure la 
recuperació econòmica de la ciutat, 
a més de caminar cap a una nova 
relació ciutadà-Ajuntament amb 
més participació.

-Si guanya les eleccions i és el 
proper alcalde d’Igualada, què és el 
primer que farà?

El primer sense cap mena de 
dubte, serà posar en funcionament 
totes les mesures que portem en el 
nostre programa per crear ocupació 
com les ajudes als nous autònoms 
amb la subvenció de la quota pels 
joves, una borsa de treball i un fons 
econòmic pels que estiguin a l’atur; 
els Plans d’Ocupació per reduir la ta-
xa d’atur i la promoció de la creació 
de cooperatives amb mesures com 
la subvenció del 20% del capital in-
cial. També impulsaria les mesures 
de caràcter social del nostre progra-
ma com el Banc Contra la Pobresa 
Energètica i la Targeta Modener 
per garantir l’esmorzar, el dinar i 
el sopar als infants amb necessitats 
socials. Volem que Igualada sigui si-
nònim de progrés econòmic i social.

-Igualada té 3.400 persones sen-
se feina. Quin és el missatge de So-
cialistes d’Igualada?

Malauradament, Igualada 
té exactament el mateix nombre 
d’aturats que quan Marc Castells va 
entrar al govern fa quatre anys, tot 
i les promeses d’”Economia, econo-
mia, economia”. S’ha d’aconseguir 
crear ocupació, en tots els sectors, 
perquè ho necessitem tot per fer 
front a aquesta situació, excepte 
caure en un procés de precarització 
laboral. Hem de creixer econòmica-
ment de manera equilibrada, diver-
sificada i amb ocupació de qualitat.

-I per aquelles empreses o autò-
noms que ja hi ha a la ciutat?

En primer lloc, millorar infras-
tructures i serveis que els perme-
tin continuar sent competitius, com 
energia i telecomunicacions. En se-
gon lloc, buscarem convenis, com 
tenen algunes altres ciutats, amb 
les societats de garantia recíproca 
públiques que hi ha a Catalunya per 
millorar i facilitar les possibilitats 
de finançament. Col·laborar estre-
tament amb el sector comercial de 
la ciutat. I quan parlem de petites i 
mitjanes empreses i autònoms s’ha 
de tenir molt present ja que és el 
sector que té més llocs de treball i 

més capacitat de crear-ne si es cre-
een les condicions adequades. So-
bretot, cal fugir de grans discursos, 
propaganda buida de contingut, 
anuncis i promeses i anar a coses 
concretes i reals. Hem tingut massa 
del primer aquests darrers quatre 
anys i poc o gens de concrecions.

-Com ha de ser la Igualada in-
dustrial del futur?

Igualada ha de diversificar-se 
econòmicament. Històricament hem 
tingut uns sectors amb un pes molt 
important en la indústria i hem de 
seguir recolzant aquests sectors 
però també impulsar una diversi-
ficació del nostre teixit productiu, 
com per exemple en l’àmbit TIC. Un 
excés de concentració en uns de-
terminats sectors o monocultiu in-
dustrial ens ha fet molt vulnerables 
a més de les crisis generals a crisis 
sectorials com la del punt la passada 
dècada. Hem de diversificar-nos per 
tant, per tenir una indústria més 
equilibrada per sectors i també cre-
iem que cal enfortir els sectors no 
industrials en els que tenim segur 
potencial de creixement fins a asso-
lir equiparar-nos amb la proporció 
d’indústria i serveis de la mitjana de 
Catalunya o de països tant indus-
trials com Alemanya. 2.200 de les 
3.400 persones sense feina a Igua-
lada, ho són en el sector serveis. Ho 
necessitem tot!

-Els joves tenen futur a Igua-
lada?

Pot haver-hi futur pels joves si 
aconseguim que el futur sigui dife-
rent. És imprescindible que hi hagi 
més sectors econòmics implantats 
a la nostra ciutat per tal de que els 
joves, amb diferents graus de for-
mació, trobin oportunitats de gua-
nyar-se la vida aquí i no hagin de 
marxar a buscar feina a altres llocs 
en els que hi ha més oportunitats. 
Continuar perdent talent és un luxe 
que no ens podem continuar per-
metent perque ens emprobreix el 
present i el futur. Al nostre progra-
ma portem la creació del “Fons Fu-
tur” amb beques pels estudis i tam-
bé ajudes per pagar el transport.

-N’hi ha que estudien a Man-
resa o Lleida i no tenen pràctica-
ment transport públic. Hi ha solu-
ció?

I que hi treballen! Ha d’haver-hi 
solució, fa uns anys, durant el, crec 
honestament que injustament tant 
vilipendiat tripartit, vam aconseguir 
millorar infrastructures com l’Eix Di-
agonal, que ens conecta amb Man-
resa, el Penedès i el Garraf, ara falta 
i ja fa massa temps allò que sembla 
hauria de ser més fàcil com posar 
transport públic en una carretera 
que ja tenim i en això ens compro-
metem. Pel que fa a Lleida passa el 
mateix i volem un bus competitiu 
els dilluns i els divendres, sobretot 
pels estudiants.

-Moltes famílies tenen dificul-
tats per pagar l’aigua, la llum i el 
gas i també per accedir a un habi-
tatge, què es pot fer des de l’Ajun-
tament?

La nostra porposta és la creació 
del Banc Contra la Pobresa Energè-
tica” reproduint el model del banc 
d’aliment per fer front a aquesta si-
tuació. Pel que fa a l’habitatge pen-
sem que s’ha d’incrementar el nom-
bre d’habitatges de lloguer social i 
fer-ho sobre la base dels habitates 
buits que hi ha a Igualada, més de 
2.000, sovint en mal estat. Ajudant 
i subvencionant el 35% de la seva 
rehabilitació i que aquests habitat-
ges rehabilitats estiguin, durant uns 
anys, en règim de lloguer social.

-Porten al programa electoral 
un nou POUM que planifiqui ur-
banísticament la ciutat de nou. Per 
què?

Per preveure què volem que si-
gui Igualada en el futur, quins usos 
econòmics volem, quines necessitats 
d’habitatge i quin tipus d’habitat-
ges necessitem com l’habitatge so-
cial, com cohesionem els diferents 
barris amb menys desigualtats, com 
planifiquem conjuntament amb la 
Conca d’Òdena el territori, en defi-
nitiva quin model de ciutat volem i 
necessitem.

-Què ha de passar al barri del 
Rec?

S’ha de transformar pel que fa 
als seus usos, dels industrials actuals 
a usos mixtes residencials i d’activi-
tat econòmica fent-ho compatible 
amb conservar el seu valor històric, 
patrimonial i la seva singularitat. 
Volem que els igualadins definei-
xin què ha de passar al Rec i, amb 
aquests criteris, obrir un concurs in-
ternacional d’idees perquè arquitec-
tes i urbanistes ho plasmin sobre els 
plànols.

-Volen descentralitzar l’activitat 
cultural als barris, què vol dir això?

La cultura ha de ser accessible 
a tothom i per això creiem que s’ha 
de descentralitzar per facilitar que 
totes les persones puguin gaudir-ne. 
A més la descentralització de les ac-
tivitsts culturals i en gneral de totes 
les activitats als barris té una impor-
tància cabdal en la seva dinamitza-
ció. Creiem en l’equilibri i la cohesió 
social i territorial de la ciutat i en 
aquests darrers anys, CiU i ERC, han 
oblidat i menystingut els barris.

-I què se n’ha de fer de l’Escor-
xador i la Cotonera?

La nostra proposta passa per 
continuar els projectes definits per 
aquests equipaments, fent compa-
tible la seva recuperació i presser-
vació com a patrimnoni històric i 
el seu ús social. L’Escorxador com a 
fàbrica de les arts i la Cotonera amb 
usos com a museu, recuperant el 
projecte de museu de la premsa de 
Catalunya, arxiu històric i espais d’us 
cívic pel barri de Sant Agustí.

-Parlant d’equipaments, com 
serà el Centre Cívic que volen fer 
pel Poble Sec, Set Camins i les Co-
mes?

Després de vint anys de posada 
en funcionament del Centre Cívic de 
Fàtima i deu de l’Espai Cívic Centre 
s’ha de completar l’oferta d’aquest 
servei pels barris del nord-oest de la 

ciutat, que és, a més, on hi viu més 
gent. Els centres cívics han estat un 
model d’èxit com a cohesionadors 
socials i territorials, han afavorit la 
vida dels barris i un motor d’activi-
tats per moltíssima gent, estem con-
vençuts que és necessari i serà molt 
positiu aquest nou equipament en 
aquesta zona. A més, és una opor-
tunitat per fer un equipament que 
encabeixi també una bilblioteca. La 
de Cal Font està al màxim de les 
seves possibilitats i per la població 
d’Igualada, cal una nova bilblioteca.

-L’objectiu de fusionar la Conca 
d’Òdena és viable?

Creiem sobretot que és conve-
nient, una oportunitat i per tant 
que és viable i necessari obrir un 
debat, un procés de participació i 
informació sobre tots els pros i con-
tres durant un període de dos anys, 
en el que tota la ciutadania pugui 
formar-se una opinió fonamenta-
da, amb assessorament d’experts i 
debat ampli, transcorregut el qual 
creiemque s’hauria de fer una con-
sulta a tota la població per decidir si 
es vol o no anar més enllà en aquest 
camí de fusió. A més de dir que ens 
hem de deixar de mirar el melic cal 
fer coses, a vegades valentes, per 
fer-ho.

-El govern de CiU i ERC ha estat 
tot el mandat dient que els governs 
anteriors van deixar deute a Iguala-
da. Què els diria?

El deute són infrastructu-
res i equipaments que ara tenim i 
que eren necessaris com el carrer 
del Rec, els centres cívics, les esco-
les bressol, els carrers millorats, els 
equipaments esportius que es van 
fer o millorar. Estem convençuts 
que eren necessaris ens veim passar 
molts anys sense fer res i en poc 
temps, es va haver de fer el que al-
tres ciutats han fet en més de trenta 
anys. Ara, malgrat el 25% del deute 

que hi ha ara a l’Ajuntament s’ha 
fet al llarg d’aquest mandat, ens 
tornem a quedar endarrera com als 
anys vuitanta.

-Quina és l’herència socialista 
per Igualada?

Haver-nos posat al dia en in-
frastructures, equipaments, serveis 
municipals, al nivell d’altres ciutats, 
carrer del Rec, riu, escoles bressol, 
centres cívics, carrers, places, parcs i 
alguns dels projectes que s’han cul-
minat aquest mandat i que CiU i 
ERC es van trobar en marxa com 
el 4D Health, els pisos Viu Bé 2, el 
nou institut del Gabriel Castellà, el 
Campus Universitari o la Cotonera. 
Els vam deixar a punt i, la majoria, 
amb els diners que tocàven a l’Ajun-
tament per fer-los realitat. Aquests 
també formen part del deute que 
es critica tot i que es presumeix del 
resultat dels projectes. Ara CiU diu 
que el millor està per venir els pro-
pers anys, no obstant ja no té pro-
jectes heretats per acabar i no ha 
concretat quin model de ciutat vol.

-Com definiria l’equip de perso-
nes que l’acompanyen a la llista?

Equilibrat, jove i amb experi-
ència. Amb ganes i il·lusió per fer 
coses per Igualada, un equip prepa-
rat i representatiu de la diversitat 
de la ciutat, segurament és l’equip 
que incorpora més gent de dife-
rents barris, orígens. Representa la 
riquesa i diversitiat de la ciutat.

-Què el va fer decidir a voler ser 
el candidat socialista a Igualada?

El compromís amb la meva ciu-
tat i amb unes idees polítiques que 
vol una ciutat més justa, equilibra-
da, amb igualtat d’oportunitats per 
tothom i la voluntat fer-ma de de-
dicar tota la meva activitat política 
a Igualada, la meva vocació política 
és a Igualada i si la ciutadania ens fa 
confiança i en sóc l’alcalde no tindré 
ni buscaré altres càrrecs.

EL JORDI RIBA MÉS PERSONAL

-El millor i el pitjor de la campanya electoral?
Com a apassionat de la política, m’ho passo bé i gaudeixo molt de la 
campanya, sempre hi he après moltíssimes coses de la ciutat i de la 
gent, potser això n’és el millor. El pitjor, els episodis de joc brut que 
acostumen a aparèixer, sobretot cap al final de la campanya.
-El primer que fa quan es lleva i l’últim que fa abans d’anar a dormir?
El primer, quan em llevo és prendre’m un cafè i el darrer, abans d’anar 
a dormir, és intentar desconnectar una estona.
-La seva afició primordial?
Des de fa uns anys, intento fer esport i participo en diferents curses.
-El plat que més l’hi agrada cuinar?
Uf, m’agrada molt cuinar i menjar. Potser el que més m’agrada cuinar, 
tot i que ho faig poc sovint són els cargols, és un plat que és tota una 
institució familiar. De fet, em vaig conèixer amb la meva dona en una 
cargolada que havíem cuinat la meva germana i jo. 
-El millor viatge que ha fet fins ara?
Les vacances amb la família.
-Un igualadí o igualadina per admirar?
Joan Serra i Constansó.
-El seu lloc preferit de la ciutat?
El turó que hi ha a les antigues Guixeres, damunt de les Comes.
-Amb una sola paraula: Igualada és...?
Futur.
-També amb una paraula: els igualadins són...?
Bona gent.
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Teo Romero: “El PSC és l’única opció que 
garanteix un govern fort i de progrés a 
Montbui”

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El PSC Montbui va celebrar dis-
sabte passat, a l’Espai de Salut i 

Esports Mont-aQua, el seu tradici-
onal sopar- míting de campanya, 
l’acte més multitudinari dels que 
s’han realitzat al municipi durant 
aquesta campanya. Els socialistes 
montbuiencs van explicar les seves 
propostes de govern als afiliats, sim-
patitzants i veïns en general que els 
van acompanyar en aquest acte, en 
total 600 persones que van pagar el 
seu corresponent tiquet. 

L’alcalde i candidat a la reelec-
ció, Teo Romero, va detallar alguns 
dels punts del programa, entre els 
quals va sobresortir el compromís 
“de lluita aferrissada i constant 
contra l’atur i l’exclusió social. És 
la nostra màxima prioritat. Ho ha 
estat durant el darrer mandat i ho 
continuarà sent si els ciutadans ens 
donen el seu vot”. En aquest sentit, 
el candidat socialista a l’alcaldia va 
remarcar que “continuarem amb els 
plans d’ocupació local. Volem que 
les persones que més ho necessitin 
puguin tenir uns ingressos, sempre 
a través de fer una feina per a la 
comunitat”.

El sector de l’automòbil, al 
polígon Plans de la Tossa?

Durant el seu discurs, Teo Ro-
mero va posar en valor la necessitat 
“d’atraure empreses, i treballarem 
perquè això sigui així. Ens consta 
que el sector de l’automòbil ha 
mostrat interès per instal·lar-se al 
nostre polígon industrial. No puc 
explicar més detalls públicament 
fins que es concreti”. Romero va 
assegurar que la possible ubicació 
d’una empresa important al polígon 
“permetria que d’altres companyi-
es s’hi establissin. No pararem de 
treballar en aquest sentit, perquè 
aquesta és la nostra gran obsessió”.

Tanmateix, el candidat socialista 
montbuienc va explicar que una de 
les seves propostes a nivell forma-
tiu és destinar l’antic magatzem de 
calçat Ferrer --adquirit recentment 
i ubicat a tocar del Passeig Catalu-
nya-- perquè fos un espai per for-
mar aprenents d’oficis, sempre per 

a joves del municipi que ni estudien 
ni treballen. 

Teo Romero també va expli-
car que volen impulsar un nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) i una residència de gent 
gran “on la gent pagarà segons 
el que cobri de pensió”. L’alcalde i 
candidat pel PSC va anunciar que 
treballaran per “destinar la promo-
ció de pisos del barri de la Ponde-
rosa a joves de Montbui a uns preus 
de lloguer assequible i, si es pot, 
venda a meitat del preu”. Romero 
va recordar que “hem demostrat 
sobradament que complim el que 
diem, i que hem aconseguit sem-
pre que arribin recursos econòmics 
per tirar endavant les necessitats 
de Montbui”. El candidat socialista 
va fer un discurs molt emotiu, amb 
referències explícites a l’origen d’al-
gun dels nuclis de Montbui, com el 
Nucli Urbà, del qual va recordar que 
va néixer “perquè alguns havien 
apartat aquí a aquella immigració 
massiva que venia a treballar, a gua-
nyar-se la vida”. El candidat del PSC 
Montbui va recordar que “som fills 
de treballadors, i això ho portem 
amb orgull”. 

Teo Romero va recordar que el 
PSC és l’única opció que garanteix 
“un govern fort, de progrés i que 
farà possible continuar la transfor-
mació i la millora de la qualitat de 
vida dels ciutadans de Montbui. La 
bona feina de gestió, els múltiples 
serveis i equipaments aconseguits i 
la tasca de cohesió social realitzada 
són la nostra garantia. Necessitem 
tot el vostre suport per continuar 
transformant Montbui”.

Durant el sopar-míting també 
hi va intervenir la número 2 de la 
candidatura, la jove llicenciada en 
Dret Elisabet Tamargo, la qual, no-
més amb 24 anys, representa un 
important element de renovació. 
Tamargo ha estat durant el darrer 
any i mig regidora de Turisme i ha 
realitzat una destacada tasca en la 
consecució del punt d’atenció als 
visitants de la Tossa de Montbui, en-
tre d’altres temes. La fins ara regi-
dora de Turisme va mostrar-se “or-
gullosa de pertànyer a aquest equip 
que ha fet possible la transformació 
de Montbui” i va recordar que en-
guany formen “el millor equip, amb 
molta preparació, il·lusió i l’empen-
ta que dóna la joventut”. 

El número 3 de la llista i fins ara 
primer Tinent d’Alcalde d’Urbanis-
me, Comunicació i Medi Ambient, 
Josep Lluís González, va exposar po-
èticament la importància del valor 
de “l’experiència, que combinada 
amb la joventut dóna els millors 
resultats” i va presentar un altre 
dels joves candidats de la llista, Jordi 
Martínez Berrocal, també amb no-
més 24 anys, el qual representa la 
continuïtat dels valors d’implicació 
altruista en el municipi que va here-
tar de la seva mare, Joana Berrocal, 
traspassada l’any passat. Com va ex-
plicar durant la seva intervenció, “el 
meu avi va ser president de l’Asso-
ciació de Veïns de Fàtima durant 15 
anys i la meva mare va ser presiden-
ta i es va implicar fins al final amb 
l’Hoquei Club Montbui. Ho porto a 
l’ADN”.

Demà, activitats per a 
tothom a la festa de final 
de campanya

Demà divendres, a partir de les 
6 de la tarda, tindrà lloc la festa de 
final de campanya dels socialistes 
montbuiencs, amb xocolatada, ac-
tivitats per a la mainada (inflables), 
animació i jocs. El darrer acte de 
campanya es clourà amb un animat 
ball de final de festa. Les activitats 
es faran al Passeig Catalunya.

Bona acollida del programa electoral del PSC
PIERA

El grup del PSC Piera està pre-
sentant el seu programa d’acció 

de govern per als propers 4 anys 
a totes les associacions veïnals i 
entitats de la vila. En aquests anys 
han visitat entitats i associacions 
esportives, veïnals, socials, culturals 
i comercials per conèixer de prime-
ra mà la seva realitat, escoltar les 
seves propostes de millora i poder 
col·laborar en el futur. Aquest 
futur se’ns planteja a hores d’ara i 
per això ara tornen, per portar-los 
el programa d’acció de govern del 
PSC Piera, on es reflecteixen totes 

aquelles propostes que han anat 
recollint i on volem que ells i elles 
se sentin reflectits. Un programa 

creïble i possible. Un programa per 
governar amb i per a tots els vila-
tans.

Segueixen els actes de 
campanya del PSC de 
Vilanova del Camí 
VILANOVA DEL CAMÍ

El darrer cap de setmana va 
seguir la campanya intensa i 

satisfactòria per a la candidata a 
l’alcaldia pel PSC de Vilanova del 
Camí, Noemí Trucharte, i el seu 
equip, que van gaudir, un cop més, 
de la satisfacció d’aplegar un nom-
bre considerable de persones en 
tots els actes públics. Així, dijous 
es va reunir amb un grup de veïnes 
i veïns en l’esdeveniment “cafè i 
candidata” celebrat al bar la Bra-
seria del barri de La Pau, on la can-
didata va escoltar les inquietuds, 
suggeriments i necessitats dels ciu-
tadans i va intercanviar impressi-
ons.

Divendres passat, a la nit, al 
col·legi Marta Mata va actuar el 
grup vilanoví “Els Girasols” i l’es-
tudiantina igualadina “Els Troba-
dors”.

Dissabte al matí la diversió dels 
més petits va ser un dels grans en-
treteniments. Els nens i els no tan 
nens van gaudir de la festa de l’es-
cuma, animació i pintacares, a la 

plaça Gertrudis Artigal del barri de 
La Pau.

I l’acte més esperat va ser la 
“paella solidària”, en què les veï-
nes i veïns de Vilanova van mostrar 
una gran solidaritat canviant un 
aliment per un tiquet per a la pa-
ella. Unes 250 persones van gaudir 
d’un bon ambient familiar, bona 
temperatura i l’alegria que com-
porten aquests esdeveniments. Es 
van recollir 600 aliments que es 
repartiran al Banc de la Teca, Creu 
Roja i Càritas. 

Concorregut acte del PSC al 
barri Sant Pere d’Òdena, amb 
el diputat Ferran Pedret

ÒDENA

Diumenge al migdia, el PSC 
Òdena va celebrar un acte de 

campanya a la plaça de Sant Pere, 
davant d’un centenars d’assistents, 
i que va consistir, bàsicament, en 
dibuixar breument les línies princi-
pals del programa del partit per als 
propers quatre anys. Alguns dels 
membres de la llista van prendre la 
paraula per explicar els motius pels 
quals han decidit ser part activa en 

el nou projecte i van parlar sobre 
els aspectes en què se senten més 
implicats.

Així, per exemple, Vanessa 
Massons va comentar la proble-
màtica de l’habitatge, Amparo 
Hernández va parlar sobre el teixit 
associatiu, Valentin Robles sobre el 
món laboral i els plans d’ocupació, 
Mariano Ruiz de l’equilibri a acon-
seguir entre els diversos nuclis de 
població i Sandra Fernández de 
l’esforç de la gent treballadora per 
obtenir un Barri de Sant Pere tal 
com el coneixem avui.

També va intervenir el dipu-
tat al Parlament del PSC Ferran 
Pedret, que va parlar sobre el mu-
nicipalisme del partit a la història 
des de la transició democràtica, i la 
importància de la seva tasca dins la 
transformació de les nostres ciutats 
i més concretament dels barris ha-
bitats per gent treballadora, com 
és el cas del Barri Sant Pere i Pla de 
la Masia.

Finalment va prendre la parau-
la el candidat a l’alcaldia, Francisco 
Guisado, sobre la implicació del 
barri, les persones que el van aixe-
car i l’Associació de Veïns La Cora-
za, pel que fa a la seva participació 
en les millores obtingudes amb el 
temps. 

Finalment hi va haver un petit 
pica-pica i l’anunci de l’acte final 
de campanya, previst per a demà 
divendres a les 8 de la tarda, al 
parc de la Font del nucli antic. 

POR NUEVA 
DELEGACIÓN EN 

IGUALADA

SE PRECISA PERSONAL
EDAD DE 18 A 35 AÑOS

FORMACIÓN A CARGO 
DE LA EMPRESA

LLAMAR PARA CONCERTAR 
ENTREVISTA

DE LUNES A VIERNES 
DE 10H A 18H

TELEFONO: 
93 676 62 30

igualada@aguasalud.net
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Socialistes d’Igualada explica les seves 
propostes amb vídeos a la xarxa
El candidat Jordi Riba i diversos membres de la llista escolten i 
comparteixen impressions amb els igualadins amb trobades i visites 
porta a porta

IGUALADA

En aquesta campanya electoral, 
la candidatura de Socialistes 

d’Igualada (PSC-CP) ha volgut fer 
arribar a tothom el seu programa 
electoral aprofitant tots els canals 
de comunicació. Així, a més de 
repartir-lo en format paper i d’ex-
plicar les propostes a través dels 
mitjans de comunicació i en perso-
na, amb visites i actes a diferents 
barris de la ciutat, els Socialistes 
han difós diversos vídeos en què es 
destaquen algunes de les prioritats 
del seu programa electoral.

En total, es tracta de 16 víde-
os d’aproximadament un minut 
cadascun en què el candidat so-
cialista Jordi Riba explica algunes 
de les propostes del partit per al 
proper mandat. En les imatges, el 
candidat visita diversos punts de la 
ciutat per exposar els diferents te-
mes. La creació de llocs de treball, 
beques per als joves estudiants 
d’Igualada, la construcció d’un nou 
centre cívic pel Poble Sec, Set Ca-
mins i les Comes, reobrir les places 
d’escola bressol que s’han retallat 
o encetar un procés de diàleg per 

fer un nou POUM, són algunes de 
les prioritats que la candidatura de 
Socialistes d’Igualada ha volgut do-
nar a conèixer amb aquests vídeos. 

Tots es poden veure al web so-
cialistesigualada.cat, a l’apartat 
vídeos. A més, se n’ha fet difusió a 
través de xarxes socials com Face-
book i Twitter per arribar al màxim 
de gent possible.

Els Socialistes d’Igualada 
comparteixen impressions 
amb els veïns

A banda d’utilitzar les noves 
tecnologies, els Socialistes d’Igua-
lada no volen deixar de banda el 
contacte directe amb les persones. 
Per això, les dues darreres setma-
nes han intensificat les trobades 
amb diversos col·lectius així com 
les visites porta a porta i els actes 
als barris de la ciutat. 

Els membres de la candidatu-
ra estan molt engrescats amb el 
resultat de la recta final d’aques-
ta campanya electoral, en què no 
deixen de compartir impressions 
i projectes amb molts igualadins i 
igualadines. 

Socialistes d’Igualada es 
compromet a reduir la taxa 
d’atur un 4% anual amb 
plans d’ocupació
Jordi Riba ofereix subvencions per la creació 
de llocs de treball estables i ajudes per a 
autònoms i noves empreses

IGUALADA

La candidatura de Socialistes 
d’Igualada (PSC-CP) té com a pri-

mera prioritat la creació de llocs de 
treball per tal de posar remei a la 
taxa del 20% de desocupació que 
pateix la ciutat i que el govern de 
CiU i ERC no ha aconseguit reduir 
els darrers quatre anys. Així ho va 
explicar el candidat, Jordi Riba, 
dimarts passat en la roda de prem-
sa per presentar les propostes dels 
Socialistes d’Igualada en l’àmbit 
econòmic. 

Riba ha denunciat que a la 
ciutat hi ha 3400 persones sense 
feina i, en molts casos, es tracta 
d’aturats de llarga durada: “per 
això cal trobar una solució urgent i 
generar activitat econòmica des de 
l’empresa privada però també des 
de l’administració local”. El can-
didat socialista ha afegit que “els 
darrers quatre anys, el govern de 
CiU i ERC ha renunciat a impulsar 
plans d’ocupació que reduirien la 
taxa d’atur a la ciutat, per això ens 
comprometem a dur a terme plans 
d’ocupació dirigits a 150 igualadins 
per aconseguir, cada any, la reduc-
ció del 4% de la xifra de l’atur”.

Amb l’objectiu de motivar les 
empreses privades a crear també 
llocs de treball, els Socialistes do-
naran subvencions a totes aque-
lles que creïn llocs de treball esta-
bles, que contractin persones que 
estan a l’atur i que no hagin fet 
acomiadaments recentment. Per 
afavorir la creació de noves ini-
ciatives econòmiques a Igualada, 
també oferirà “microcrèdits per a 
nous projectes empresarials o per 
a aquells que es trobin en el seu 
primer any d’activitat amb bonifi-
cacions per als que estiguin impul-
sats per dones i per als que ocupin 
naus buides”.

A més, Riba vol promocionar 
“les cooperatives amb l’exempció 
de taxes i impostos durant el pri-
mer any i la subvenció del 20% del 
capital inicial a les de nova crea-
ció”. També ha assenyalat la im-
portància d’ajudar els autònoms. 
Per això “subvencionarem la quota 
dels autònoms menors de 30 anys 
durant el primer any i crearem una 
borsa de treball i un fons econò-
mic per als que s’hagin quedat a 
l’atur”, va dir. El candidat socialista 
s’ha compromès també a fer costat 
als sectors industrials tradicionals 
d’Igualada “però, al mateix temps, 
potenciarem la diversificació eco-
nòmica i la formació en aquests 
nous sectors, com el de les TIC”, 
afirma Riba. 

Per altra banda, els Socialistes 
volen impulsar el comerç i fer-ho 
a tota la ciutat. Per això proposen 
descentralitzar les activitats cul-
turals i de dinamització comercial 
perquè totes les zones se’n bene-
ficiïn. Igualment, Riba va assegurar 
que acabarà amb la política d’ur-
banisme a la carta que l’actual go-
vern de CiU i ERC fa per als grans 
supermercats: “no podem tolerar 
casos com la instal·lació del nou 
Aldi al barri de Montserrat, que ha 
suposat un gran nyap urbanístic en 
aquesta entrada a la ciutat”.

Finalment, el candidat Jordi Ri-
ba aposta per garantir que Igua-
lada sigui una ciutat amb futur: 
“pensem en projectes a llarg ter-
mini que han d’afavorir el desen-
volupament econòmic de la ciutat. 
Per això és indispensable que tirin 
endavant l’Eix Transversal Ferro-
viari, el polígon de la Zona Fran-
ca, potenciar l’Aeròdrom i dotar la 
ciutat d’una ordenació urbanística 
amb un nou POUM”.
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Som-hi KP, explicant el 
programa
El PSC de Capellades està realitzant una 
campanya explicativa, escoltant i austera

CAPELLADES

“Diàleg, proximitat i transparèn-
cia” van ser les paraules clau del 

discurs d’Aaron Alcázar, candidat 
del PSC a l’alcaldia de Capellades, 
a l’acte de presentació de la candi-
datura al Museu Molí Paperer. Pre-
cedit de la presentació dels diver-
sos integrants de la llista, d’una 
intervenció del diputat Ferran 
Pedret i del número 2 Carles Cuer-
va, el candidat Alcázar va explicar 
com és necessari un canvi a l’Ajun-
tament. Un canvi cap a un ajunta-
ment que escolti més i que tingui 
més en compte les opinions dels 
vilatans i vilatanes a través d’un 
diàleg fluït i constructiu. 

Així, va explicar alguna de les 
propostes que inclou el programa 
electoral, com és el cas de la Co-
ordinadora d’entitats lúdico-cultu-
rals, perquè hi hagi aquest diàleg 
amb i entre les entitats, o també 
propostes per dinamitzar el nostre 
patrimoni arquitectònic i arqueo-
lògic, per tal que siguin fonts de 
riquesa del nostre municipi. Alcá-
zar va destacar el fet que tot i els 
anuncis d’alguns, la crisi encara es-
tà present i per això s’impulsaran 
millores a les polítiques socials per 
tal que cap persona gran se senti 
sola i cap família abandonada. A 
més, va comentar com en equipa-
ments esportius hi ha un problema 

d’espai i que s’hauria d’estudiar la 
fórmula per encabir tots els equips 
i seccions aprofitant tots els equi-
paments esportius del municipi, 
així com també l’estudi d’un possi-
ble casal de joves que no necessà-
riament hauria de tenir un edifici 
específic sinó aprofitar algun dels 
equipaments existents actualment 
i adequar-lo.

A l’acabar l’acte es va repar-
tir entre els assistents un obsequi 
que s’ha fabricat al Museu Molí 
Paperer de Capellades, amb unes 
làmines de paper que es planten 
i surten brots de plantes comesti-
bles; això és una mostra de la con-
fiança en els propis recursos i idees 
del municipi.

A més d’aquest acte, també 
s’ha realitzat la presentació del 
programa a Ràdio Capellades i ca-
da dimarts, al mercat, s’ha instal-
lat una parada explicant el progra-
ma electoral i els compromisos, a 
més de la tradicional enganxada 
de cartells pels diversos carrers del 
municipi, sense ser exhaustius, ja 
que s’ha considerat que no és el 
moment de fer excessives despeses 
de propaganda.

Finalment, l’acte central de 
campanya tindrà lloc avui dijous, 
21 de maig, a les 21.00 h al Museu 
Molí Paperer, amb la participació 
de la senadora Mònica Almiñana.

Participat sopar dels 
socialistes de Vallbona 
en suport al seu candidat 
Eudald Planella

VALLBONA

Divendres passat, els Socialistes 
de Vallbona van celebrar l’acte 

més destacat de la seva campanya, 
la botifarrada popular, amb unes 
200 persones assistents.

L’acte va consistir en el sopar, 
seguit dels parlaments d’alguns 
dels integrants de la llista, entre 
els quals el cap de llista, Eudald 
Planella, agricultor i estudiant de 
Ciències Polítiques, que amb 22 
anys podria esdevenir un dels al-

caldes més joves de Catalunya. Ell 
mateix va voler destacar la feina 
feta durant aquesta última legis-
latura pels seus companys d’equip 
i el compromís de seguir endavant 
amb nous projectes i amb la inicia-
tiva de noves persones formades i 
disposades a seguir treballant per 
millorar el benestar de tots els ha-
bitants. 

Al finalitzar l’acte, un conjunt 
musical va animar la festa amb una 
mica de ball. 

Josep M. Albareda, candidat de Junts per 
Montmaneu: “El nostre grup està preparat 
per gestionar el municipi de la millor forma 
possible”
MONTMANEU

Davant les properes eleccions 
municipals del 24 de maig i de l’ac-
te de la candidatura vinculada a 
ERC Montmaneu, celebrat el pas-
sat diumenge 10 de maig, entrevis-
tem el candidat de Junts per Mont-
maneu, Josep M. Albareda. 

- Per què ha volgut encapça-
lar una candidatura a les eleccions 
municipals de Montmaneu/La Pa-
nadella?

- El nostre grup creiem que el 
municipi, en aquests moments, ne-
cessita gent nova dins de l’ajun-
tament, que aporti noves idees i 
noves formes de fer política. Les 
persones que ho estaven fent fins 
ara eren, pràcticament, les matei-
xes des de fa 16 anys, quatre legis-
latures; l’alcalde actual ha decidit 
deixar-ho i creiem que és un mo-
ment de canvi.

- Creu que l’encara alcalde 
ha fet bona feina durant aquests 
anys? 

- Sens dubte, no puc pas dir 
que no, ha estat una persona efi-
cient. Segurament algunes coses es 
podrien haver fet diferents, però 
el conjunt ha estat molt bo. Ara, el 
seu mandat, per decisió personal, 
ha arribat a la seva fi.

- Són una llista d’independents 
o bé depenen d’algun partit po-
lític?

- Cada un de nosaltres som per-
sones independents, no vinculades 
ni afiliades a cap formació políti-
ca, i per això la nostra propagan-
da electoral no té la marca de cap 
partit, però sí que he de dir que 
ERC ens dóna suport per tirar la 
nostra candidatura endavant. Hi 
ha tota una logística en els comicis 
electorals i en les posteriors acci-
ons de govern, si som escollits, que 
serien molt difícils sense el suport 
d’un partit polític, encara que no-
saltres no hem subscrit cap mena 
d’acord que ens resti autonomia 
en el nostre municipi, en una hi-
potètica acció de govern. La nostra 
intenció és la de ser gestors del 
municipi i no farem més política, 
dins de l’ajuntament, que la neces-
sària per administrar el poble.

- Existeix alguna altra candi-
datura a l’Ajuntament de Mont-
maneu/La Panadella a banda de la 
que vostè encapçala?

- Sí, existeix la de CiU, en què 
el cap de llista serà una persona 
nova, ja que, com he dit abans, 
l’actual alcalde ha renunciat a pre-
sentar-se de nou i han buscat una 
persona que volgués fer front a 
aquest grup. Per tant, d’aquestes 
eleccions, sortirà un nou alcalde 
que no ho havia estat mai abans.

- Vostès varen dir, en el seu 
parlament de presentació de la 
candidatura del passat 10 de maig, 
que són una opció de renovació i 
de progrés. Ho pot explicar?

- Efectivament, cap de nosal-
tres ha estat abans dins d’un ajun-
tament i no estem condicionats, 
per tant, per cap acció de govern 
anterior. Som tots gent nova, més 
jove i amb ganes de fer coses pel 
nostre municipi. A més, gràcies a 
nosaltres, la resta d’aspirants a l’al-
caldia han hagut d’esmerçar-se en 
escoltar els veïns i condicionar els 
seus programes a les necessitats 
actuals, tal com ho hem fet no-
saltres. Heu de pensar que és la 
primera vegada en 36 anys que 
existiran persones de dues candi-
datures dins de l’ajuntament i, per 
tant, ens tocarà pactar i dialogar. 
Jo ja vaig oferir, en la nostra pre-
sentació, formar un consistori de 
coalició en el que nosaltres dona-
rem regidories a qui correspongui i 
nosaltres esperem el mateix tracte.

- Quins són els principals pro-
blemes del municipi en aquest mo-
ment, segons la seva opinió?

- La disminució de la població 
de Montmaneu és constant des de 
fa uns anys, ja que no existeix un 
relleu natural d’habitants, a causa 
de l’escassetat de llocs de treball 
propers i també per la disminució 
de la població dedicada a l’agricul-
tura i ramaderia, ja que cada dia es 
necessita menys mà d’obra. Això, 

unit a una falta de nous habitat-
ges de certa qualitat que podrien 
atraure possibles habitants, desit-
josos d’una nova vida en l’entorn 
rural, fa una combinació dolenta 
per mantenir la població del mu-
nicipi.

- Què faran vostès per solucio-
nar aquest problema? 

- L’eina per enfrontar-nos a 
aquest problema és el POUM, en 
què es defineixen el usos de cada 
metre quadrat del territori muni-
cipal. Però, tal com està ara, no 
serveix, ja que estava pensat per a 
una època de bonança econòmica, 
per construir molt, i ara la conjun-
tura econòmica ha canviat i no és 
viable. Cal reformar-lo, on calgui, 
per condicionar-lo a les necessitats 
actuals. Sabem que serà complicat 
però no defallirem en l’intent.

- Pot dir-nos algunes propostes 
més del seu programa?

- Relacionat amb el POUM, 
també es tracta de desenvolupar 
el polígon industrial ubicat en el 
nucli de la Panadella. Alguna em-
presa estaria ja interessada en si-
tuar-se en aquest indret. Però hem 
d’anar per passos, això és un pro-
jecte molt ambiciós i costós i es ne-
cessitarà molt esforç per portar-lo 
endavant.

Volem crear una bossa d’ha-
bitatges transferibles, per facilitar 
que totes aquelles cases que esti-
guin buides o pràcticament aban-
donades puguin ser llogades o po-
sades a la venda perquè algunes 
famílies les puguin llogar o adqui-
rir i evitar aquest abandonament.

També volem marcar unes 
rutes de BTT i de senderisme per 
atraure aquest tipus de turisme. 
Col·locar al bar del poble Wi-Fi 
públic i plataforma de TV de pa-
gament per veure els partits de 
futbol i pel·lícules, així com progra-
mar alguns actes culturals i cine a 
“La Sala” durant l’hivern.

- I ja per acabar, vol expli-
car-nos alguna cosa més?

- Sí, voldria dir que el nostre 
grup està preparat per gestionar el 
municipi de la millor forma possi-
ble, amb voluntat i esforç de cada 
un de nosaltres. Sabem que és una 
tasca important i a vegades feixu-
ga, però ens fa molta il·lusió treba-
llar per Montmaneu.

Junts per Òdena celebra demà el seu acte 
central de campanya
ÒDENA

Durant aquesta setmana, la for-
mació republicana Junts per 

Òdena celebra diferents actes de 
campanya en els diversos nuclis de 
població del municipi. 

Així, dilluns 18, en una troba-
da amb els veïns de l’Espelt, tot 
l’equip de Junts per Òdena va pre-
sentar les seves línies generals de 
programa, especificant les actuaci-
ons que vol desenvolupar a l’Espelt. 

Per avui dijous, a les 20 h, al 
Teatre Unió Agrícola hi ha progra-
mat l’acte de campanya al nucli 
antic d’Òdena, durant el qual es 
presentaran els pilars de treball de 
la formació i les actuacions que de-
fensen i volen desenvolupar, cen-
trant-se en les persones i la partici-
pació veïnal.

Demà, botifarrada final 
de campanya 

Finalment, demà divendres a 
les 20 h, al Centre Cívic del barri 
Sant Pere i Pla de la Masia, tindrà 

lloc l’acte final de campanya, amb 
tot l’equip de Junts per Òdena. En 
finalitzar, i per tancar la campanya, 
hi haurà pa amb botifarra per a 
tots els presents.
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MÉS DE 160 JOVES DONEN SUPORT A 
LES PROPOSTES DE JOVENTUT D’ERC 
IGUALADA

Adriana Bacardit
Aida Tudó
Aina Marsal
Alba Enrich
Alba Romero
Alba Tort
Albert Marsal
Albert Belart 
Albert Marsal
Albert Soler
Andreu Esquerra 
Anna Solà
Anna Àvila
Arian Vidal
Aroa Gúdel
Bernat Canals 
Bernat Biosca
Berta Gràcia
Carla Compte 
Carla Reyes
Carla González
Carla Tarrida
Carla Noguera
Carlota Carner 
Carlota Fernández
Carola Domènech
Cèlia Jorba
Claire Jiménez
Clara Lladó 
Clara Puig
Clara Mauri
Clàudia Esteve

Clàudia Navarro
Cristina Telechea
Daniel Benet
David Campos 
David Castela
David Vives
David Pons
David Tarrida
Dhyagho Briceño
Eduard Boix
Èlia Gil
Èlia Pont
Elisabet Domènech
Elisabeth Trilla
Elisenda Rabell
Enric Puig
Estefania Uloa
Ester Marín
Eulàlia Prat
Fernando Eslava
Franc Marginet
Francesca Olivé
Francesca Marginet
Gemma Clarasó
Gemma Casellas
Gemma Sánchez
Gemma Jorba
Gisela Prat
Helena Aparisi
Henar Muntané
Henar Guerra
Irina Domènech

Joan Baliu
Joan Francesc
Joan Queralt
Jordi Vives
Jordi Esteve
Jordi Riba
Josep Casals
Josep Ustrell
Judit Atienza 
Judith Moreno
Júlia Medina
Laura Sanchez Carner
Laura Sánchez
Laura Oropesa
Laura Mena
Laura Saez
Laura Farreras
Maite Alamillo
Manel Pérez
Marc Sánchez 
Marc Grané 
Marc Povedano
Marc Farreras
Maria Aroles
Maria Pérez
Marina Pelfort
Marina Duocastella
Mariona Mercet
Mariona Usón
Marlí Morros
Marta Telechea
Marta Guberna

Marta Jorba
Marta Carceller
Marta Córdoba
Marta Esteve
Mireia Ferré
Mireia Romeu
Mònica Cervera
Neus Torrens
Núria Vendrell 
Núria Llacuna
Núria Reverte
Oriol Marsal
Oriol Garrido
Òscar Jorba 
Oumaima El Fadlaoui
Paula  sanromà
Pilar Pérez
Pol Requesens
Pol Salanova
Pol Tarrida
Pol Junyent
Raúl Cortés
Ricard Márquez 
Roger Fusté 
Ruxanda Ghemis
Sabina Font
Sabina  Couto
Santi Valls
Sergi Gómez
Sergi Arana
Sira Prat
Sònia Morros

Toni Torradas 
Toni Moya 
Víctor Miguel 
Victòria Escobar
Xavi Ferrer
Xavi Morros
Xavier Domingo
Yannick Ramis
Yona Rochel
Yoselen Lezama
Laura Molina
Mònica Roldan
Òscar Solé
Laura Sànchez
Oriol Rodríguez
Ivet Monleón
Carla Rubio
Mar Samper
Tania Mínguez
Anna Font
Maria Camacho
Marta Valor
Carla  vidal
Marc Ropero
Marina Garcia
Isaac Noguera
Joel Sebastián
Marta Sànchez
Màrius Tomàs

1. AJUDAREM ELS JOVES D’IGUALADA QUE ESTUDIEN FORA DE LA CIUTAT AMB BEQUES TRANSPORT DE 458€ L’ANY 

2. AMPLIAREM DELS HORARIS DE LA BIBLIOTECA DURANT TOT L’ANY, I HABILITAREM DE SALES COMPLEMENTÀRIES

3. CREAREM EL CARNET JOVE IGUALADÍ, QUE PERMETRÀ ALS JOVES ACCEDIR ALS ACTES CULTURALS (TEATRE, CINE-

MA) A PREUS REBAIXATS, I OBTENIR DESCOMPTES EN COMERÇOS DE LA CIUTAT.

4. LLUITAREM PERQUÈ LA GENERALITAT RETIRI LA CONCESSIÓ DE LA HISPANO IGUALADINA-MONBUS I DENUNCIAREM 

TOTS ELS INCOMPLIMENTS DE L’EMPRESA.

5. DONAREM SUPORT I CONTINUÏTAT AL PROJECTE DE CAL BADIA.

ERC de la Pobla de Claramunt tanca la campanya amb el Globus de 
l’Estelada
LA POBLA DE CLARAMUNT

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

realitzar el passat diumenge a la 
tarda l’acte públic de presentació 
del programa electoral, en un acte 
que va tenir lloc al Teatre Jardí 
davant una nombrosa assistència. 

A l’acte de presentació van 
prendre la paraula el cap de llista, 
Albert Duran i Serra, qui va presen-
tar-se com a candidat a l’alcaldia 
trencant els mites establerts del 
que s’ha de ser per esdevenir un 
bon candidat a l’alcaldia de la Po-
bla i tenir una bona llista per for-
mar la candidatura perfecta.

Joan Viscarro i Grau, número 
dos de la llista, com a represen-

tant de les JERC del municipi, va 
explicar les motivacions que han 
vingut a fer possible, recentment, 
la constitució de la branca juvenil 
del partit a la Pobla i el seu com-
promís a la defensa dels interessos 
dels joves.

Josep Palà i Ibáñez, membre 
de la candidatura i exregidor d’Es-
querra, va explicar els detalls del 
programa electoral, forjat gràcies 
a les aportacions de la població en 
una recent enquesta per tot el po-
ble, i que es basa en el ple suport 
al procés independentista del nos-
tre país, la transparència i demo-
cràcia participativa, la potenciació 
del teixit associatiu, un compromís 
clar amb esdevenir un poble soste-

nible, la promoció del turisme, el 
comerç i l’ajut a les empreses i em-
prenedors del poble, i una especial 
dedicació a les polítiques socials i 
la igualtat d’oportunitats. Estem A 
PUNT!!. Sempre  a punt!!.

Avui vols captius amb el 
Globus de l’Estelada

Per qüestions meteorològiques 
l’acte final de campanya previst 
per dimarts s’ha programat per 
avui dijous a partir de les 8 del ves-
pre, en el terreny entre el riu Ano-
ia i el dispensari mèdic. 

La primera ocasió que un glo-
bus aerostàtic efectuarà vols cap-
tius, per a tothom, al bell mig del 
poble.

ERC vol demostrar amb aquest 
acte lúdic el seu compromís amb 
el procés sobiranista, la promoció 
i difusió del símbol independen-
tista per excel·lència i reivindicar 

el seu rebuig a la prohibició de 
penjar estelades als ajuntaments. 
“Col·locarem l’estelada més gran 
possible i al punt més alt. Amunt, 
molt amunt”.
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Esquerra de Jorba prioritzarà els 
suggeriments i propostes dels veïns en el 
proper mandat
JORBA

Una millora contínua dels ser-
veis a les persones és la base 

del programa d’Esquerra a Jorba 
per als propers quatre anys. David 
Sànchez, l’alcaldable de la candi-
datura, destaca dos serveis clau 
del poble: “si tenim la responsa-
bilitat de governar, lluitarem per 
obtenir els recursos econòmics que 
ens permetin recuperar el servei 
de Llar d’infants, que complemen-
tarà l’oferta educativa de l’escola 
d’educació primària. Així mateix, 
l’edifici del Centre de dia, ara 
totalment acabat i equipat, és a 
punt per entrar en funcionament. 
Treballarem de valent perquè es 
posi en marxa i presti un servei 
molt valorat per les famílies amb 
gent gran dependent”.

En matèria d’obres, Esquerra 
vol prioritzar el manteniment i 
millora d’espais públics, carrers i 
camins. “Jorba té més de 30 quilò-
metres quadrats, amb la correspo-
nent extensa xarxa de camins pú-
blics que comuniquen el municipi 
d’una punta a l’altra. Continuarem 
amb la conservació d’aquests ca-
mins, tan important per a la gent 
que viu a les masies com per als pa-
gesos per anar a treballar. És una 
feina de no parar ”, destaca en 
Robert Sallés, número 3 de la can-
didatura.

Per a Sílvia Escura, número 2 
de la candidatura, “continuar i in-
tensificar el suport a entitats i co-
missions del poble és fonamental. 
Darrerament, des d’altres adminis-
tracions, s’estan posant massa pals 
a les rodes. Són peces bàsiques per 
a la cohesió social i la preservació i 
divulgació del patrimoni cultural”.

Pel que respecta a la filosofia 
de govern, en els actes de pre-
sentació ho han deixat molt clar: 
volen governar per al poble i, so-
bretot, des del poble. Segons en 
David Sànchez, “amb la campa-
nya de porta a porta preguntem 
als veïns què creuen que cal fer 
a Jorba durant els propers anys, 
com podem millorar-lo. Hem re-
collit més de 150 suggeriments, 
gairebé tots raonables i realitza-
bles. Si la gent ens fa confiança 

i ens correspon continuar gover-
nant, ens centrarem en valorar-los 
econòmicament i portar a terme 
tots aquells que siguin possibles”. 
Fer arribar l’enllumenat públic a 
algunes masies, instal·lar elements 
de reducció de la velocitat a diver-
sos carrers, arranjar camins d’accés, 
millorar l’entrada del Pla de Torru-
ella, convertir el barranc de l’Hos-
pital en un espai més agradable, 
estudiar la construcció d’una de-
puradora a Sant Genís o millorar la 
seguretat del carril bici són alguns 
exemples. “Hem d’apropar l’ajun-
tament a tots els veïns. Ho estem 
fent aquests dies, recollint suggeri-
ments en el porta a porta i volem 
que aquesta tasca de participació 
continuï durant els quatre anys de 
mandat”, destaca el cap de llista.

ERC-Piera tancarà la 
campanya demà divendres al 
Casal per Joves i Grans

PIERA

Demà divendres, ERC-Piera tan-
carà la seva campanya electoral 

al Casal per Joves i Grans, a 2/4 de 
9 del vespre.

ERC-Piera ha arribat en aques-
ta ocasió a tots els racons del po-
ble, visitant totes i cada una de 
les urbanitzacions (barris) i també 
els nuclis històrics com el Bedorch, 
Ca n’Aguilera, Sant Jaume o la 
Fortesa. ERC i els seus principals 
candidats han repartit el progra-
ma electoral de punta a punta del 
territori, han explicat per tots els 
racons els eixos principals del seu 
programa i també s’han mostrat 
molt satisfets de com han desen-
volupat, en els darrers quatre anys 
de govern, les principals propostes 
que es van fer en les anteriors elec-
cions.

En aquestes eleccions ERC-Piera 
ha volgut posar l’accent en inten-
tar afrontar la problemàtica de la 
dispersió en diversos barris, on hi 
viu gairebé la meitat de la seva 
població, i en buscar la manera de 
millorar el seu encaix en la vida 
quotidiana. 

En aquest sentit, ERC ha propo-
sat una sèrie de mesures i d’idees, 
que han tingut una satisfactòria 
acollida portant el “DRET a DE-
CIDIR” també fins aquests nuclis. 
S’ha proposat millorar i democra-
titzar les associacions de veïns fins 
al punt d’arribar a crear els que 
anomenem “alcaldes de barri”, 
uns “alcaldes” i unes associacions 
que volem que vetllin pels inte-
ressos dels seus diferents entorns i 
els interlocutors vàlids i necessaris 
per decidir en què i com s’hauran 
d’invertir els recursos públics des-
tinats a les diverses zones que re-
presenten.

El candidat Jordi Madrid ha va-
lorat molt positivament aquesta 
campanya, ha agraït la feina feta 
per la candidatura, s’ha mostrat 
convençut de poder treure uns 
molt bons resultats electorals i con-
vida tots els ciutadans a l’acte cen-
tral de campanya, que tindrà lloc 
demà divendres al Casal de Joves i 
Grans de Piera.

Junts per Montbui-AM ofereix una 
botifarrada per cloure la campanya de les 
municipals
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Demà divendres, 22 de maig fina-
litza la campanya electoral per a 

les eleccions municipals i Junts per 
Montbui-AM clourà una campanya 
feta des del carrer i al carrer amb 
una botifarrada popular.

L’acte es durà a terme al 
Parc de la Solidaritat a partir de 
les 20:30h. En aquest acte hi in-
tervindran la diputada anoienca 
al Parlament de Catalunya, Alba 
Vergés i el candidat Jordi Bòria, 
fent esment dels aspectes més im-
portants del projecte de Junts per 
Montbui-AM per a la propera le-
gislatura. 

Demà, presentació del nou equip de la PUC - 
Plataforma Units per Castellolí
CASTELLOLÍ

Sota el lema “Sumem i seguim!”, 
demà divendres dia 22 de maig, 

a les 20.00 h, tindrà lloc a La Bri-
llante l’acte de presentació del nou 
equip de la PUC - Plataforma Units 
per Castellolí i explicarem el pro-
grama electoral que hem preparat 
per als pròxims quatre anys. 

El nou equip de la PUC està 
format per: Joan Serra Muset, 
Sergi Vila Martínez, Sam Cervera 
Camps, Teresa Guixà Seuba, Carla 
Peña Pelegrí, Quim Folqué Solé, 
David Arana Torras, Maria Beren-
guer Pons, Gerard Noguera Es-
quius, Jordi Ollé Muntané, Àlex 
Sabrià Vidal, Alexis Andreu Gràcia, 
Albert Albertí Sanabria, Xavier Tort 
Costa, Toni Cos Mateu, Carles Pou 
Font, Xavier Alegre Closa, Cisco 
Garrido Zapata, Jaume Casadesús 
Brugués i Pere Guixà Mabras.

Al final de la presentació po-
drem gaudir d’un pica-pica i apro-
fitarem per escoltar els vostres co-
mentaris i respondre les vostres 
inquietuds.

Més informació a www.
puc-castelloli.cat.

Intens cap de setmana de 
campanya d’Esquerra a 
Capellades 

CAPELLADES 

Esquerra continua organitzant 
tot tipus d’actes per copsar 

quines són les inquietuds dels 
capelladins i comunicar-los quines 
són les seves propostes.

Divendres passat es va celebrar 
una participada presentació de 
programa, en què Salvador Vives, 
Jaume Solé, Cristina Roca i el can-
didat a l’alcaldia, Àngel Soteras, 
van exposar algunes de les pro-
postes d’Esquerra en els àmbits de 
Cultura, Educació, Esports, Comerç, 
Turisme, Habitatge, Cohesió Social, 
Ocupació, Transparència, Comu-
nicació, Gent Gran, Joventut, En-
titats, Habitatge, Civisme, etc. La 
sessió va acabar amb nombroses i 
interessants intervencions del pú-
blic, la qual cosa va fer l’acte enca-
ra més profitós.

Diumenge va tenir lloc un ani-
mat Taller-Concert-Wert-mut amb 
Mercenaris del Folk i l’artista plàs-
tica Marceline van Lommeren que 
per unes hores va omplir de vida el 
carrer Major.

Àngel Soteras, candidat a l’al-
caldia, va explicar que “el contacte 
directe, la proximitat és el que ens 
diferencia d’altres partits i això és 
el que buscarem, encara més, en 
el que resta de campanya: reuni-
ons cara a cara amb col·lectius de 
la restauració i el comerç, arribar 
personalment a totes les cases a 
escoltar i a explicar-nos... Com diu 
el nostre eslògan, som molt cons-
cients que “Ara és el moment!” i 
treballarem fins l’últim moment 
per no deixar-lo passar”.
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ERC Igualada: “La prioritat és fer que 
Igualada sigui una ciutat amb més feina”

IGUALADA

Aquesta última setmana de 
campanya, els onze primers 

de la candidatura republicana, 
l’anomenat equip per Igualada 
(#EquipxIGD), format per Josep 
Maria Palau (Hisenda i Administra-
ció 2.0), Carolina Telechea (Dina-
mització Econòmica i Cultura), 
Enric Conill (Urbanisme i Entorn), 
Iolanda Gandia (Esports i Educa-
ció), David Prat (Joventut i Parti-
cipació), Maria Fernández (Salut 
i Acció Social), Susanna Llopart 
(Participació i Esports), Toni Clara-
munt (Acció Cívica), Gemma Bal-
sells (Educació), Toni Olivé (Dina-
mització Econòmica) i Lluís Segura 
(Cultura) han comparegut davant 
dels mitjans de comunicació per 
fer balanç de la campanya i, a l’ho-
ra, expressar el que consideren que 
ha de ser la prioritat política del 
proper mandat municipal.

Josep Maria Palau, candidat a 
l’alcaldia va remarcar que “som un 
equip preparat, en el qual cadascú 
aportarà en allò que té formació, 
experiència professional i impli-
cació associativa. Som un equip 
cohesionat que hem treballat en 
l’elaboració d’un projecte de ciu-
tat, i ens sembla que aquesta és la 
millor manera per fer una aporta-
ció positiva en qualsevol projecte 
col·lectiu, com és el govern de la 
nostra ciutat. El projecte de ciutat 
Decidim junts una ciutat per a tot-
hom és a la web ercigualada2015.
cat, a disposició de tots els iguala-
dins i igualadines”.

Un equip que té un 
projecte de ciutat

Sense descuidar cap àmbit 
d’acció municipal, ja que han ela-
borat i desenvolupat àmpliament 
5 propostes d’actuació per a cada 
Regidoria, 45 actuacions en total 
que seran el full de ruta dels pro-
pers quatre anys, segons Toni Oli-
vé, número deu de la candidatura, 
ha destacat que “l’atur i la precari-
etat laboral són el principal proble-
ma dels igualadins. La manca de 
sortides professionals a Igualada 
fa que molts joves, que voldrien 
viure i treballar a Igualada, hagin 
de marxar una vegada acabats els 
estudis. Hi ha molts majors de 45 

anys que pensen que mai més no 
tornaran a treballar. Cal reindus-
trialitzar Igualada perquè a la in-
dústria i a la nova indústria és on 
es generen els llocs de treball de 
qualitat”. 

Per Carolina Telechea, número 
2 de la candidatura, “promoure la 
indústria i la nova indústria és la 
millor manera de combatre l’atur 
i la precarietat laboral, de recu-
perar la dignitat de les classes tre-
balladores i d’enfortit l’estat del 
benestar. Qui lidera l’actual govern 
ha fet un discurs sobre aquest ob-
jectiu, però no s’ha caracteritzat 
per obtenir resultats. Hem de re-
conèixer que això continua sent la 
principal assignatura pendent. 

#EquipxIGD: L’alcalde ha 
de dedicar la major part del seu 
temps a la reindustrialització 
d’Igualada. La reindustrialització 
d’Igualada només serà possible si 
vénen empreses de fora o si els 
igualadins creem empreses. 

#Equipx IGD:  Reforçarem 
l’equip que buscarà empreses de 
fora que es vulguin instal·lar a 
Igualada. Ens coordinarem amb la 
resta d’ajuntaments de la Conca 
d’Òdena i reforçarem l’equip de 
l’Oficina de Captació d’Inversions 
de la Conca per atraure empreses 
de fora.

#EquipxIGD: Les empreses de 
fora han de saber que a Iguala-
da hi ha treballadors qualificats i 
compromesos. Els ho explicarem. 
Les empreses de fora potser vin-
dran per la disponibilitat de sòl 
industrial, per la localització de la 
comarca al centre de Catalunya… 
Però volem que vinguin per la pro-
fessionalitat dels treballadors igua-
ladins.

#EquipxIGD: Reduirem un 50% 
la taxa d’escombraries en base a 
les millores en eficiència en la des-
pesa municipal. Establiment un sis-
tema d’ajuts en els impostos i taxes 
municipals, així com en els tràmits 
i els controls tècnics, que facilitin i 
afavoreixin l’activitat empresarial.

#EquipxIGD: Un fons de capital 
risc captarà estalvis dels iguala-
dins per invertir-los en fer créixer 
projectes empresarials a Iguala-
da. Una de les principals dificul-
tats pel creixement dels projectes 

empresarials és la dificultat d’ac-
cés i l’elevat preu del finançament. 
Promourem, conjuntament amb 
la UEA, un fons de capital risc que 
capti recursos financers a Igualada 
i a fora, i els inverteixi en empreses 
que vulguin fer créixer projectes 
empresarials a Igualada.

#EquipxIGD: Podràs imprimir 
el prototipus del teu producte al 
laboratori de fabricació digital que 
farem a Igualada i impulsarem el 
sector de la informàtica. Conjun-
tament amb TIC ANOIA, crearem 
un laboratori de fabricació digital 
amb impressores 3D i moltes altres 
eines tecnològiques que facilitaran 
l’accés dels igualadins a la fabrica-
ció avançada, que és la indústria 
del futur. 

#EquipxIGD: Crearem una 
marca de moda Km 0 fabricada 
localment i promourem la crea-
ció d’un segell distintiu. Conjunta-
ment amb FAGEPI i FITEX, crearem 
una marca de moda fabricada lo-
calment i promourem la creació 
d’empreses d’economia social fa-
cilitar l’ocupació a les persones en 
atur que provenen del sector tèxtil. 

Farem el mateix amb d’altres 
sectors d’activitat, com per exem-
ple la mecanització de peces me-
tàl·liques.

#EquipxIGD: Una potent Taula 
de Dinamització Comercial decidi-
rà com fem d’Igualada una ciutat 
comercialment atractiva. El comerç 
hi ha molts llocs de treball i se’n 
poden crear molts més. Treballa-
rem conjuntament amb tots els 
implicats perquè Igualada tingui 
una oferta comercial atractiva, de 
manera que els compradors iguala-
dins comprin a Igualada, i vinguin 
a Igualada compradors de la resta 
de la comarca i de fora de l’Anoia. 

#EquipxIGD: Si ets una persona 
sense feina o que vol crear una 
empresa t’ajudarem. Reorientarem 
la tasca d’IG-NOVA perquè de ma-
nera prioritària atengui les neces-
sitats dels aturats, els emprenedors 
i les petites i mitjanes empreses in-
dustrials i comercials. Et formarem, 
t’acompanyarem, et presentarem 
persones que et poden ajudar, tin-
dràs un espai on treballar.

Esquerra + Som Vilanova vol 
crear una xarxa municipal 
per detectar problemes 
socials
La mesura s’inclou en el pla Som Cohesió 
i incorpora accions en diverses àrees de 
l’ajuntament
VILANOVA DEL CAMÍ

La candidatura d’Esquerra i Som 
Vilanova ha presentat les pro-

postes més destacades en matèria 
social, que s’estructuren a través 
del pla d’acció Som Cohesió, un 
dels 6 que presenta la candidatu-
ra en el seu programa. Entre les 
més importants es troba la creació 
d’una xarxa municipal de detec-
ció de riscos socials, basada en la 
coordinació dels Serveis Socials de 
l’ajuntament, els centres educa-
tius i les entitats socials, culturals i 
esportives del municipi.

Segons explica Alícia Capde-
vila, una de les responsables en 
polítiques socials de la candidatu-
ra, “es tracta d’anticipar-nos a les 
situacions límit, actuant abans i 
aportant una solució més acurada 
i menys traumàtica per a les per-
sones afectades”. La xarxa estaria 
coordinada des de la regidoria de 
Serveis Socials i Salut Pública, i tots 
els agents implicats estarien repre-
sentats. En aquest àmbit també 
s’inclou la creació d’un servei de 
menjador pels alumnes de secun-
dària.

A més, aquesta mesura aniria 
acompanyada del reforç puntual 
en personal a la regidoria de Ser-
veis Socials, per tal d’aconseguir 
reduir al màxim els temps d’espera 
en situacions puntuals de l’any en 

què el nombre de casos on es ne-
cessita atenció urgent augmenta.

D’altra banda, també s’ha 
presentat la proposta de les be-
ques esportives de caràcter social, 
destinades a famílies en risc d’ex-
clusió. Segons Meritxell Humbert, 
“l’esport, i sobretot l’esport base, 
és una eina integradora, així que 
necessitem que els nostres infants 
puguin gaudir-ne sense que la si-
tuació econòmica sigui un impedi-
ment”.

En l’àmbit esportiu també s’im-
pulsarà el programa Esport i Va-
lors, a través del qual es vol educar 
els més petits des de la pràctica 
esportiva, així com la potenciació 
dels esports no competitius i de 
l’esport femení en totes les disci-
plines. A més, es pretén crear un 
espai per a les entitats esportives 
aprofitant espais infrautilitzats de 
propietat municipal.

Pel que fa a la resta d’entitats, 
se’ls proporcionaran espais muni-
cipals que estiguin infrautilitzats 
per tal que puguin desenvolupar 
processos d’autogestió. A més, es 
comptarà amb les entitats a l’hora 
de donar solucions a persones en 
risc d’exclusió social, potenciant 
la vessant integradora d’aquestes, 
acompanyada d’un millor assesso-
rament per part del consistori.

Junts fem Vallbona ERC 
convida a fideuà a tots els 
vallbonencs

VALLBONA

En la recta final de la campanya 
electoral, dissabte passat, la can-

didatura de Junts fem Vallbona 
ERC va presentar, a la sala Jaume 
Calveras de l’Ajuntament, les pro-
postes del seu programa electoral. 
L’acte va congregar un nodrit grup 
de persones, que van escoltar un 
exhaustiu repàs dels diversos punts 
a desenvolupar del nou progra-
ma electoral. En acabar va haver 
un pica-pica en què es va poder 
conversar de tu a tu amb tots el 
candidats.

Avui dijous, a les 21 h, com a 
acte de fi de campanya, a la zo-
na esportiva (costat piscina) tindrà 
lloc la ja tradicional fideuà, en què 
estan convidats tots els vilatans.

Amb aquest acte es tanca la 
campanya electoral, encara que 
per llei acaba demà, ja que Junts 
Fem Vallbona ERC ha decidit pas-
sar tots els actes a dijous 21 per 
no treure protagonisme a la Festa 
del Roser, que just comença demà 
divendres. 

Podem i les eleccions municipals a Igualada
IGUALADA

El Cercle Podem Barris d’Igualada 
realitzarà demà divendres dia 22 

un acte al Barri de Les Comes per 
conèixer els veritables problemes 
dels Barris d’Igualada. Es repartirà 
un senzill formulari de coneixe-
ment dels problemes dels veïns, 
que contestaran unes pregun-
tes bàsiques. Un cop coneguem 
els seus problemes individuals o 
col·lectius es buscaran solucions 
en assessorament i participació en 
la seva problemàtica i trasllat als 
departaments de l’Ajuntament, 
Generalitat, etc.

PODEM, NO PARTICIPA EN 
AQUESTES ELECCIONS MUNICI-
PALS. Per això la nostra “campa-
nya” no és per recollir vots i des-
prés no fer res, NO, la nostra in-
tenció és estar al costat de la ciuta-
dania en tot moment i no tan sols 
ara. No fem festes populars, no 
fem àlbums fotogràfics amb per-
sonalitats públiques o polítiques, 
ni xocolatades, ni paelles, tampoc 
invertim en grans fullets amb un 
cost que es podria dedicar a altres 
qüestions de la ciutadania.

Aquesta campanya al barri de 
Les Comes, un dels més proble-

màtics de la ciutat i sempre aban-
donat pels que han governat els 
destins de la ciutat, seguirà en els 
diversos barris d’Igualada i partici-
pant en les diferents associacions 
de veïns.

Nosaltres no prometem grans 
obres, que possiblement també si-
guin necessàries, però primem més 
la problemàtica del ciutadà i bus-
car-hi solucions.

Cercle Podem Barris d’Igualada
Josep M. Marín Castillo

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com
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Les propostes del Partit Popular
IGUALADA

El candidat del Partit Popular a 
l’alcaldía d’Igualada Joan Agra-

munt va presentar diverses pro-
postes en els següents apartats: 
PROMOCIÓ ECONÒMICA: Creació 
d’ocupació, sens dubte la millor 
“política social”, poder tenir capa-
citat d’atracció d’empreses al nos-
tre territori, ampliar els “Plans 
d’ocupació” i promoure les zones 
industrials d’Igualada i el conjunt 
de la Conca, Creació d’una ofici-
na d’ofertes i demandes a Iguala-
da tutelada des de l’Ajuntament, 
subvenció a la quota d’autònoms 
menors de 35 anys durant 6 mesos, 
incentius i bonificacions a la crea-
ció d’ocupació ampliant imports a 
les noves empreses per contractes 
indefinits i creant la nova per a 
llocs de treball de durada deter-
minada, contenció en les taxes 
impositives, impulsar el comerç de 
proximitat, fomentar l’especialit-
zació del petit comerç, promou-
re els criteris de qualitat i atenció 
al client, “finestreta única” per 
a Comerciants-Ajuntament, cre-
ar zones “potents” comercials a 
diferents districtes i/o barris de la 
ciutat, promoure la innovació, i el 
valor afegit al producte. 

URBANISME: Començar l’estudi 
del nou PUOM mitjançant el Nou 
Consell Assessor Urbanístic Munici-
pal, una vegada consensuat i acor-
dat els principals eixos de creixe-
ment urbanístic, econòmic i social. 
Fer-lo quan sigui viable econòmica 
i socialment, demanar a l’Oficina 
del Cadastre obrir procediment de 
valoració, per tal d’actualitzar els 
valors cadastrals a la baixa, subven-
cions específiques per I.B.I. a les fa-
mílies de menys de 45 anys, i a les 
famílies que acreditin ingressos in-

feriors a 12.000 euros/any, ajuts di-
rectes a propietaris de pisos que els 
posin en règim de lloguer, rebaixa 
de l’Impost de l’increment de ter-
renys de naturalesa urbana “Plus-
vàlua municipal” entre persones 
de primer grau de consanguinitat, 
realització de la millora de l’Av. 
Catalunya, finalització de l’anella 
verda, tenir un territori més co-
hesionat, vertebrat i poder ser més 
competitius, millora del transport 
públic viari i sobretot ferroviari per 
reduir el temps de trajecte a Barce-
lona. SOCIAL: Potenciar els acords 
del pacte social a Igualada, ampliar 
ajuts a famílies pels serveis bàsics, 
apostar per a les famílies nombro-
ses i famílies monoparentals, ajuts 
directes al transport per a estudi-
ants igualadins que cursin estudis 
superiors universitaris, instaurar 
servei d’autocar fins a Martorell 
per connectar amb Renfe, ampli-
ar l’edat del transport públic urbà 
gratuït, i potenciar programes d’in-
serció laboral per a persones de 
més de 45 anys i de joves de 16 fins 

a 29 anys. EDUCACIÓ: Garantirem 
el trilingüisme a les escoles, català, 
castellà i anglès, instaurar el grau 
universitari d’Enginyeria Informàti-
ca a Igualada, adequarem l’oferta 
de cicles formatius de grau mig i 
de grau superior a les necessitats 
del nostre mercat laboral, tindrem 
aules d’estudis als nostres Centres 
Cívics, millorarem el programa 
de reutilització de llibres, farem 
accions per a la futura orientació 
professional pels estudiants, i rea-
litzarem un Pla Anual d’Inversions 
per al manteniment de les escoles 
Públiques de Primària i Secundària 
d’Igualada. ADMINISTRACIÓ: Més 
proximitat del govern amb la ciu-
tadania, austeritat en la despesa 
pública, menys burocràcia i més 
eficàcia, promourem el bilingüisme 
a l’Ajuntament, treballarem per 
aconseguir la segona descentra-
lització perquè tinguin més recur-
sos els Ajuntaments per part de la 
Generalitat, per a la prestació de 
serveis que pertoca a les adminis-
tracions locals.

PxC Igualada presenta el seu decàleg contra 
la pobresa i l’exclusió social
IGUALADA

Robert Hernando, cap de llista de 
Plataforma per Catalunya (PxC), 

ha presentat el decàleg del que 
serà l’actuació del seu equip en 
matèria de Serveis Socials.

1. Pla de Rescat Ciutadà contra 
la pobresa que inclogui un reforç 
de les xarxes municipals d’ajuda 
social però també un augment de 
les inversions públiques per acon-
seguir una redistribució més justa. 

2. Reforma integral del depar-
tament de Serveis Socials muni-
cipals, optimitzant els recursos i 
costos de gestió, perquè el percen-
tatge del pressupost, repercuteixi 
més en les famílies necessitades 
de casa, que no pas, en els costos 
d’administració.

3. Crear una finestreta única de 
serveis socials i un cens de famílies 
en risc de pobresa i exclusió social, 
des del qual es centralitzaran tots 
els ajuts, simplificant i automatit-
zant els processos administratius 
de manera que les famílies necessi-
tades només hagin de fer una sola 
gestió per rebre totes les ajudes 
de les diferents administracions, 
exempcions de taxes municipals, 
pagament de subministres bàsics, 
beques menjador, etc que els cor-
respongui per a la seva situació 
econòmica.

4. Pel que fa al cobrament de 
l’impost de plusvàlua, en els casos 
d’execució hipotecària o dació en 
pagament, eximirem totalment el 
seu pagament a les famílies que 
han patit aquesta situació, després 

de la comprovació de la seva situa-
ció econòmica.

5. Negociarem convenis amb 
cadenes de supermercats i empre-
ses de subministrament energètic 
en favor de les famílies de casa 
més vulnerables i amb recursos li-
mitats.

6. Garantir el material escolar, 
beques menjador o medicaments, 
a infants i adolescents en risc d’ex-
clusió. Introduirem menús espe-
cials pels celíacs o per qualsevol 
altre intolerància alimentaria per 
motius de salut.

7. Potenciarem la presència de 
cursos de formació professional 
per a persones a l’atur.

8. Donarem una segona opor-
tunitat als joves que per diverses 
raons van abandonar els seus es-
tudis.

9. S’ha de prioritzar les perso-
nes i famílies més desafavorides i 
que queden fora dels barems ac-
tuals per optar als ajuts socials i 
adaptarem nous barems a l’efecte. 
No permetrem que es talli l’aigua 

o la llum a famílies que realment 
no ho puguin pagar i garantirem 
un servei mínim a les famílies que 
ho justifiquin.

10. Denunciarem i acabarem 
amb tot tipus de prevaricació ad-
ministrativa en benefici dels immi-
grants.

Es veta la presència de 
PxC en el seu debat de 
candidats

L’entitat l’Ateneu Igualadí ha 
vetat la veu de Plataforma per 
Catalunya i del seu candidat per 
Igualada Robert Hernando en el 
tradicional debat de candidats que 
es va celebrar dilluns. Tot això mal-
grat que Hernando ja va assistir 
a aquest mateix debat en la cam-
panya del 2011, del qual va sortir 
molt reforçat. Cal recordar que el 
2011 PxC no tenia representació 
al consistori igualadí i en l’actua-
litat la té després d’haver aconse-
guit prop de 1.000 vots i un 6% de 
votants en les anteriors eleccions 
locals.

Robert Hernando valora el ve-
to manifestant que “aquest és el 
preu que hem de pagar per no for-
mar part de la casta igualadina, 
hi ha persones que si no penses 
com ells o defenses el mateix que 
ells ja no interesses, el que ha fet 
l’Ateneu tira per terra els valors 
d’una entitat que hauria de ser 
democràtica i defensar la llibertat 
d’expressió.

FUNDACIÓ 
CARMEN I MARIA JOSÉ GODÓ

CONVOCATÒRIA D’AJUTS 2015

La Fundació privada Carmen i Ma José Godó fa públic que, en com-
pliment de les previsions estatutàries, ofereix ajuts per a la realització 
de projectes en els següents àmbits d’acció social:

A)  Protecció de la infància i de la joventut en situació de margi-
nació i risc.

B)  Suport assistencial i social a la infància i a la joventut amb 
minusvalideses físiques o sensorials.

C)  Assistència social dels ancians i investigació de les malalties 
més característiques.

Es prioritza l’atenció de les necessitats bàsiques de les persones, 
l’adequació o millora de les infraestructures per a la prestació dels 
serveis assistencials, l’adquisició d’equipaments i materials per a les 
activitats i les despeses de gestió del personal voluntari.
La participació en la selecció dels ajuts implica la plena acceptació 
de les següents BASES :

1.  Els recursos a distribuir són limitats. La participació en la 
selecció no atorga cap dret al sol·licitant ni suposa l’obligació 
de concessió a la Fundació.

2.   Els sol·licitants han de ser persones jurídiques sense ànim de 
lucre, que exerceixen llurs funcions majoritàriament a Catalu-
nya.

3.  La Fundació participarà en un màxim del 30% del pressupost 
de cada projecte seleccionat, el qual s’haurà de realitzar, 
segons la seva naturalesa, o durant l’any 2015 o al llarg del 
curs 2015/16. Puntualment, es podrà considerar un percentat-
ge diferent.

4.  Per tal d’avaluar i seleccionar els projectes, cal presentar la 
següent documentació en format electrònic, fitxer PDF:
4.1.  Memòria del projecte a realitzar, fent-hi constar els objec-

tius, el pressupost i els diferents mitjans i el seu origen, 
amb concreta referència a l’aportació del voluntariat.

4.2.  Certificat sobre el compliment actual de les obligacions 
registrals al pertinent Registre d’entitats jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya.

4.3.  Certificats actuals del compliment de les obligacions amb 
la Hisenda pública i amb la Seguretat social.

4.4.  Certificat de l’acord de l’òrgan de govern o la persona 
amb poders suficients de l’entitat, aprovant la presentació 
de la sol·licitud. 

4.5. Identificació de compte bancari on s’abonaran els ajuts.
5.  Els ajuts seran desemborsats en un 30% a la comunicació de 

la concessió i el restant 70% en un o més abonaments atenent 
a la naturalesa del projecte, prèvia justificació de la seva exe-
cució i amb data límit el 30.09.2016.

6.  Les entitats seleccionades s’obliguen a justificar l’execució del 
projecte en temps i en forma, així com la certificació bancària 
de l’abonament dels ajuts. La Fundació reclamarà el retorn 
dels desemborsaments efectuats, en el cas d’incompliment 
d’aquestes obligacions sense causa acceptable.

7.  El Patronat de la Fundació seleccionarà els projectes que 
millor s’adeqüin a les seves finalitats estatutàries. La seva 
decisió serà inapel·lable.

Les sol·licituds s’adreçaran al correu electrònic de la Fundació Car-
men i Ma José Godó ajuts@fundaciocmjgodo.cat, abans del dia 30 
de juny de 2015. 
El Patronat de la Fundació Carmen i Mª José Godó
Barcelona, 15 de maig de 2015

Eleccions municipals a Piera
PIERA

A Piera hi ha nou llistes electo-
rals que han presentat candi-

datura per governar al municipi. 
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 
Tomba (PxC), Iván Buendía (Gua-
nyem Piera) i Manuel G. Pavón 
(Grupo de Independientes de la 
Anoia y Urbanizaciones, GUIAU).

Les eleccions a Ràdio Piera
Ràdio Piera va iniciar una ron-

da d’entrevistes personalitzades 
que els oients han pogut seguir 
cada dia a les 20 h amb l’objectiu 
de donar a conèixer el perfil del 
cap de llista de cada candidatura. 
Les entrevistes es poden consultar 
per Internet a www.radiopiera.cat.

Avui dijous, a les 21 h, la sala 
de plens de l’Ajuntament acolli-
rà el debat electoral obert al pú-
blic, organitzat per Ràdio Piera, 

el segon entre els nou candidats 
a l’alcaldia. I el dia de les elecci-
ons, el 24 de maig, a partir de les 
20 h, Ràdio Piera oferirà un ampli 
seguiment de com han anat les 
votacions a Piera i als Hostalets de 
Pierola, amb el suport dels col·la-
boradors d’aquest mitjà local des 
de cada col·legi electoral. El pro-
grama especial seguirà l’escrutini 
pas a pas, al costat dels membres 
de cada mesa, que permetrà fer 
ben aviat una aproximació prou 
exacta del repartiment de regidors 
i les primeres entrevistes de reacci-
ons amb els protagonistes.

Informació general (servei de 
transport i meses electorals)

A la pàgina web www.vilade-
piera.cat/municipals-2015 trobareu 
tota la informació sobre els col·le-
gis electorals i també la referent al 
servei gratuït d’autocar (amb tra-
jectes i horaris) que l’Ajuntament 
de Piera posa a disposició dels elec-
tors que s’han de desplaçar des 
dels barris als col·legis electorals.
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Albert Mateu (CUP): La política a 
l’Ajuntament ha de ser un servei temporal 
que es renovi constantment
IGUALADA

- Què és la CUP i per què a 
Igualada?

La CUP és aire fresc i ruptura, 
noves idees i maneres de fer. Un 
projecte municipalista per a ga-
rantir a tothom drets socials bàsics 
avui vulnerats. Entenem la políti-
ca a l’Ajuntament com un servei 
temporal i que es renova constant-
ment, que falta fa a la ciutat, ve-
ient l’antiguitat de molts càrrecs.

- Per què votar la CUP?
Creiem que, a diferència dels 

últims 4 anys, cal un model de ciu-
tat alternatiu a CIU i promoure el 
debat públic en temes tan impor-
tants com l’atur, l’habitatge o el 
barri del Rec. Volem obrir una es-
cletxa a l’Ajuntament per afavorir 
la transparència i la participació 
reals. Per aportar noves propostes 
i fiscalitzar la gestió del govern 
local.

- Igualada té més de 3.400 atu-
rats. Què proposen?

No podem dependre de l’arri-
bada inconcreta de grans empre-
ses. Cal apostar per diversos sec-
tors: la Conca d’Òdena té una eco-
nomia molt diversificada. En lloc 
d’esdeveniments de retorn dubtós, 
cal enfortir el que ja funciona. I 
potenciar el cooperativisme, que 
ofereix llocs de treball de més qua-
litat, està suportant millor la crisi 
i té un compromís implícit amb el 
territori; hi ha experiències reei-
xides arreu de Catalunya. No cre-
iem en les velles receptes que van 

causar i perpetuen la crisi social i 
econòmica que patim.

- Estem a les portes d’un nou 
pla urbanístic. Com ha de ser?

Apostem per un procés obert 
i transparent des del principi. Que 
compti amb la ciutadania i la so-
cietat civil a l’hora de traçar les 
primeres línies estratègiques. Amb 
un tracte específic per al Rec: pla-
nificar-hi una mixtura d’usos que 
en preservi allò que el fa únic però 
mantenint-lo viu. Al Rec ens hi 
juguem molt: és una oportunitat 
que cal aprofitar bé.

- Fins on ha d’arribar la partici-
pació ciutadana? 

Establirem mecanismes per 
rendir comptes del que fem no-
saltres, i començarem per publi-
car el pressupost de campanya. Cal 
refer el vincle entre institucions i 
ciutadania. I la informació i trans-
parència són imprescindibles per 

suscitar interès i una participació 
real. Els igualadins han de votar 
els grans temes de ciutat, i volem 
augmentar els pressupostos parti-
cipatius. Cal deixar la porta oberta, 
però perseverar perquè la gent la 
traspassi. 

- CIU promet un mercat al Rec 
i ERC una ajuda als joves. Quina és 
la seva proposta “estrella”?

Nosaltres no fem grans prome-
ses electorals. No prometem, sinó 
que ens comprometem. Ens com-
prometem a treballar en diversos 
eixos que considerem importants, 
com fa anys que fem des de moltes 
entitats i projectes, on també es 
treballa per a una ciutat millor. Ens 
basem en uns principis ètics, com 
mandats limitats a 8 anys o sense 
demanar crèdits bancaris.

- Per acabar, quina Igualada 
voldria per al 2025?

Una ciutat valenta, popular i 
justa. Amb menys atur, sense des-
nonaments ni pobresa energètica. 
Amb un Ajuntament que apodera 
la ciutadania i recupera serveis pú-
blics bàsics. Una ciutat on els joves 
puguin quedar-se a viure i on el 
paper de les dones sigui reconegut 
en tots els àmbits. Més ben comu-
nicada amb Barcelona i les ciutats 
veïnes. I dins d’una República ca-
talana independent que hagi vis-
cut un veritable procés constituent 
participatiu i transformador.

Ple a l’Ateneu per seguir el 
debat d’alcaldables

IGUALADA

El teatre de l’Ateneu Igualadí 
va acollir dilluns, el Debat de 

Candidats, on hi van ser convidats 
set dels vuit alcaldables d’Igualada 
que es presenten a les eleccions de 
diumenge. 

La polèmica va estar servida, i 
és que l’Ateneu Igualadí, entitat 
que organitzava l’acte, no va con-
vidar al debat el representat de 
PxC; al seu torn, aquesta formació 
política va presentar una denún-
cia a la Junta Electoral Provincial 
qui va determinar que el debat 
no s’emetés per l’emissora muni-
cipal de Ràdio Igualada, ja que va 
considerar que el debat, tot i or-
ganitzar-se des d’una entitat pri-
vada, no garantia l’equitat entre 
formacions tal i com ha d’aplicar 
una emissora pública municipal. 
Després de conèixer la denúncia, 
Ràdio Igualada va presentar al·le-
gacions que es van desestimar.

En referència a aquest afer, 
a l’inici de l’acte, Mireia Claret 
presidenta de l’Ateneu Igualadí, 
va justificar la decisió dient que 
l’entitat que presideix “valora el 
diàleg, però abans és l’ateneu de 
les persones i les oportunitats”. 
Per aquest motiu han convidat al 
debat “als partits que representen 
els nostres valors. Hem fet objecció 
de consciència”. Claret feia pública 
així la decisió de no convidar Plata-
forma per Catalunya al debat.

El debat d’alcaldables va ser 
àgilment conduït pel periodista 
igualadí Jordi Cuadras. D’inici es 
van presentar els candidats i un 
per un van respondre a la pregun-

ta de per què vol ser alcalde?. En la 
seva resposta Castells va defensar 
el paper dels ajuntaments; Riba al 
seu torn assegurava voler millorar 
les coses; Josep Maria Palau d’ERC 
confirmava voler lluitar pels drets 
socials; al seu torn Joan Agramunt 
del PP també feia referència a una 
millora necessària per les futures 
generacions; el representant de 
Decidim Igualada, Dario Castañé 
confirmà que vetllarà per aquells 
que pateixen desigualtats; Toni Ro-
sich alcaldable de SI-Recuperem 
Igualada defensava el seu progra-
ma encarat a solucionar problemes 
endèmics i Albert Mateu de la CUP, 
el darrer en prendre la paraula va 
assegurar que volen ser-hi per ac-
tuar de contrapoder, ja que no es 
veuen governant.

Un cop tots els candidats al seu 
lloc, començaria el debat pròpi-
ament dit; el presentador els va 
exposar tres casos hipotètics en re-
lació a temàtiques ben actuals com 
l’atenció social, política econòmica 
i el POUM.

Cada candidat disposava de 
deu minuts de temps, a gestionar 
com creguessin convenient.

Les exposicions de cada alcal-
dable acabava girant en el seu pro-
grama electoral, i en alguns dels 
casos, com el de l’ordenació terri-
torial es va poder veure voluntat 
d’anar plegats amb la Conca en 
cas, sobretot, de necessitat de sòl i 
infraestructures industrials.

Les darreres preguntes del de-
bat electoral les van adreçar uns 
joves escolars que van seguir el de-
bat des de l’escenari.
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Ramon Mir, Jordi Aymamí i 
Marina Llansana analitzaran 
la nit electoral a Canal 
Taronja
La televisió emetrà un programa especial, a 
partir de les 8 del vespre, per fer el seguiment 
dels resultats arreu de la comarca

Canal Taronja Anoia culminarà la 
programació especial de les elec-

cions municipals amb un programa 
en directe, aquest diumenge 24 de 
maig a partir de les 8 del vespre, 
per fer el seguiment de la jornada 
electoral i dels resultats a Iguala-
da i l’Anoia. El programa comptarà 
amb la presència de l’exregidor i 
exdiputat Ramon Mir, l’exalcalde 
Jordi Aymamí i l’exdiputada Marina 
Llansana, que seran els encarregats 
de fer l’anàlisi del desenvolupament 
de la jornada i dels resultats que es 
vagin coneixent. Tots tres són per-
sones que han tingut càrrecs impor-
tants i que, tot i continuar vinculats 
a diversos partits polítics, ara viuen 
les eleccions des d’una altra pers-
pectiva.

El programa també preveu ex-
plicar com ha anat la jornada amb 

les imatges més destacades i con-
nectar amb les diverses seus electo-
rals. A més, una vegada se sàpiga 
com han quedat repartits els regi-
dors a Igualada i als diferents muni-
cipis de l’Anoia, està previst entre-
vistar els principals candidats.

El seguiment especial de la nit 
electoral de Canal Taronja se suma 
a dues setmanes de programació 
dedicades a les eleccions amb la 
presència, als informatius, dels actes 
dels partits polítics a tot l’Anoia, 
entrevistes als candidats d’Igualada 
i debats temàtics (social, urbanisme, 
economia) amb les candidatures de 
la ciutat. A més, Canal Taronja tam-
bé ha ofert l’emissió del Debat de 
Candidats de l’Ateneu Igualadí i del 
debat de candidats de Piera, ja que 
és el segon municipi amb més po-
blació de l’Anoia.

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, Jordana, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més de d’un any d’antiguitat.
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Teresa Forcades anima 
Decidim a portar l’autèntica 
democràcia a l’Ajuntament 
d’Igualada

IGUALADA

Teresa Forcades també està amb 
Decidim Igualada. Com a por-

taveu de Procés Constituent i líder 
d’altres moviments de confluèn-
cia popular i d’esquerres, consi-
dera imprescindible la creació de 
candidatures aglutinadores com la 
que encapçala Dario Castañé per 
aconseguir un canvi del sistema i el 
desenvolupament d’una democrà-
cia real també a nivell local.

Decidim Igualada va recollir el 
suport de Forcades en una trobada 
amb membres de Procés Constitu-
ent, un dels grups polítics que hi 
formen part, dijous passat. L’ac-
tivista social, teòloga i monja de 
l’ordre de Sant Benet va expressar 
la total necessitat de candidatures 

com la de Decidim Igualada, que 
es fonamenten en la necessitat de 
la confluència de partits, organit-
zacions i persones que conformen 
una veritable majoria social. 

Forcades va insistir en la idea 
que Decidim Igualada ha de ser 
una candidatura de ruptura amb 
el sistema capitalista. Forcades de-
fensa el sentit deliberatiu d’una 
Democràcia real, ja que considera 
que votar és condició necessària 
però no suficient per a una auten-
tica Democràcia. Al seu parer cal 
la dotació d’espais deliberatius on 
les persones puguin debatre totes 
aquelles qüestions que posterior-
ment hauran de ser votades.

Decidim Igualada

Decidim Igualada es presenta com el millor 
rescat social contra les elits locals
IGUALADA

Decidim Igualada ha presentat 
la candidatura amb el suport 

de la coordinadora nacional 
d’ICV-EUiA, Dolors Camats. El seu 
cap de llista, Dario Castañé pro-
pugna un “nou model de ciutat 
on el primer siguin les persones”, 
amb fórmules de govern per a 
tots i per una economia del bé 
comú, respectuosa amb el medi 
ambient, participativa i transpa-
rent. Una proposta que, assegura, 
“incomoda a les elits”, que busca 
de fet aconseguir “una majoria 
menys còmoda” per un altre pos-
sible govern de CiU. 

L’acte va tenir lloc al nou carrer 
de Cal Font, el dimecres 13, just a 
davant de les estàtues d’Atlas. To-
ta una declaració de principis dins 
d’un nou espai de trobada i con-
vivència, tal com va afirmar Ricard 
Rodriguez membre de la candida-
tura igualadina.

Rodriguez va obrir l’acte recor-
dant que Decidim Igualada és el 
resultat de la trobada entre “qua-
tre grups i un munt de persones 
per a fer una proposta nova de 
ciutat”. Es tracta d’ICV-EUiA, Pira-
tes, Procés Constituent i Podem. 
Camats ho va corroborar: “hem 
lluitat contra una situació d’emer-
gència social i per un nou marc 
polític, i ens hem trobat al carrer”. 
És més, per Camats, Decidim recull 
“el testimoni dels que hem estat 
treballant amb un alt compromís 

amb la ciutadania” en un nou 
marc polític i social.

La coordinadora nacional d’Ini-
ciativa va lloar la suma d’esforços 
perquè “exigeix un grau de madu-
resa molt gran, de responsabilitat 
i de generositat”. Va animar De-
cidim a fer política amb “hones-
tedat, ètica, transparència i rendi-
ment de comptes” i a “fer front a 
aquells que volen sortir de la crisi a 
través de la precarietat”.

“Necessitem gent als ajunta-
ments per treballar pels drets so-
cials, per la democràcia i per la 
dignitat que de vegades es troba 
en una classe de violí”, va dir Ca-
mats, referint-se al projecte de 
música impulsat per Montserrat 
Mateu a l’escola Gabriel Castellà, 
en temps de govern de progrés a 
Igualada. “No hi ha millor rescat 
social que garantir que Decidim 
Igualada estigui a l’Ajuntament, 

que sigueu claus i decisius”, va 
tancar. 

Castañé va trobar el suport de 
Camats encoratjador. Al seu torn, 
el cap de llista de Decidim va pun-
tualitzar que “ens uneixen dues 
coses: Igualada i un profund ca-
breig”. En aquest sentit, va expli-
car que “som les persones indigna-
des que fa quatre anys ens deien 
que deixéssim de fer el ‘ronso’ al 
carrer i ens presentéssim a les elec-
cions per canviar les coses”.

 “Ara, incomodem a les elits 
amb els cartells i les paperetes a 
les meses electorals”, va continuar 
Castañé, abans d’afegir amb con-
tundència que ”som els que se’ns 
ha acabat la paciència amb l’’ara 
no toca això’, els que estem tips 
que ens tractin d’idiotes i no se’ns 
permeti conèixer  els motius de les 
actuacions a l’ajuntament que ens 
afecten a tots”. 

Nova forma de fer política amb l’entrada de 
Decidim Igualada a l’Ajuntament
IGUALADA

En l’acte de suport de Barcelo-
na en Comú a Decidim Iguala-

da Jaume Asens va assegurar que 
“és el moment de recuperar les 
institucions per a què no estiguin 
al servei dels lobbys”. “Volem un 
canvi i estem preparats” va afegir 
per anunciar que “a partir del 25 
de maig pot començar la revolu-
ció democràtica”, amb l’entrada 
als ajuntaments de moviments de 
confluència popular i d’esquer-
res com Decidim a l’Ajuntament 
d’Igualada. “Estem dient que 
anem per ells, a ser presents a tots 
els municipis, per una Igualada i 
una Barcelona per la seva gent”, 
va declarar.

L’acte es va celebrar dissabte a 
la tarda, a la plaça de l’Ajuntament. 
Jaume Asens és advocat i activista 
social, número 4 de la candidatu-
ra de Barcelona en Comú, membre 
del CC Estatal de Podemos, membre 
del Procés Constituent i advocat en 
l’acusació contra els casos de cor-
rupció de Fèlix Millet, Bárcenas i el 
clan Pujol.  

Asens va explicar l’agermana-
ment de Barcelona en Comú amb 
Decidim Igualada, així com la seva 
presència a la ciutat, “en primer lloc 
pel nostre compromís contra el fei-
xisme”. Asens va mostrar un enèrgic 
rebuig contra la presència d’un regi-
dor de Plataforma per Catalunya a 
l’Ajuntament, el que va considerar 
“una ofensa per Igualada i per tots 
els catalans”.

En segon lloc, va continuar el 
portaveu de BComú, “perquè com-
partim els mateix diagnòstic de 
temps excepcionals, dramàtics, fos-
cos, però també d’esperança, per 
iniciatives arriscades i espais de con-
fluència, com els que es produei-

xen quan ens trobem per aturar un 
desallotjament”. “Confluència –va 
dir, que també hem de portar als 
ajuntaments”.

En tercer lloc, Asens va confir-
mar compartir els mateixos valors i 
“el compromís contra la corrupció i 
per les noves formes polítiques”. En 
aquest sentit, va aclarir que “no es 
tracta d’un mer recanvi, un mer re-
toc, aspirem a un canvi de les regles 
del joc, a eradicar les formes velles 
de fer política, a canviar les portes 
giratòries que comuniquen polítics 
amb empresaris de la construcció, 
a acabar amb els salaris indecents, 
amb les dietes injustificades, amb 
els castes”. 

En quart lloc, l’advocat activista 
va destacar “la diversitat de grups 
i persones que conformen Decidim 
Igualada i que han convergit mal-
grat les seves diferències, amb una 
candidatura molt plural, per una 
lluita social contra els que compar-
teixen consells d’administració i va-
cances, que tenen comptes a Suïssa, 
la seva vertadera Pàtria, mentre re-
tallen els nostres drets” per a man-
tenir el seu estatus.

Asens va clamar que “tenim 
dret a decidir”, que “ells tenen els 
bancs i els grans mitjans de comuni-

cació, però nosaltres tenim la força 
de la gent i la il·lusió”.

A l’acte també van participar 
Dario Castañé i Montserrat Roca, 
cap i número 2 de la candidatura de 
Decidim Igualada respectivament. 
Ambdós representants van defensar 
una forma diferent de fer política, 
amb transparència i pel bé comú, a 
on primer siguin les persones, i amb 
propostes com la creació d’un fons 
per a compensar les necessitats més 
bàsiques, la penalització dels bancs 
que tenen pisos buits, la recupera-
ció de l’oficina de l’habitatge, fer 
que les empreses d’aigua i energia 
garanteixin mínims de subministra-
ment per a aquelles famílies sense 
ingressos, nous plans d’ocupació, 
suports a les empreses d’economia 
social i cooperatives, incentivar l’ex-
tensió de serveis a les persones com 
les escoles bressol o l’atenció a la 
dependència, una tarifació social 
que permeti pagaments de quo-
tes de serveis municipals en funció 
dels ingressos familiars, realitzar els 
plans urbanístics amb la participació 
de tots els sectors i agents implicats, 
suports al comerç de proximitat o 
polítiques de desenvolupament per 
a una ciutat més sostenible i medi-
ambientalment més respectuosa.

63 candidatures a l’Anoia 
s’han sumat a la campanya 
“Els ajuntaments per la 
independència”
Els grups de CIU, ERC, CUP, SI a l’Anoia, 16 
llistes independents i 11 candidats a títol 
individual han signat el document

63 candidatures de les que es 
presenten als 33 municipis de 

l’Anoia han signat el document de 
la campanya “Els Ajuntaments per 
la Independència”, impulsada per 
l’Assemblea Nacional Catalana. 

Aquest darrer mes, cada secció 
local de l’ANC ha treballat amb les 
candidatures del seu poble, po-
sant-se en contacte amb tots els 
partits per tal d’aconseguir que els 
candidats del 24M s’adherissin a 
aquest compromís amb el procés. 

El compromís que han signat 
les candidatures i els càrrecs elec-
tes inclou quatre punts: propo-
sar, en el primer Ple, l’adhesió de 
l’Ajuntament a l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència; pro-
moure campanyes de suport al ca-
ràcter plebiscitari del 27-S; assumir 

que, en cas que les eleccions ple-
biscitàries del 27-S, configurin una 
majoria independentista al Parla-
ment, l’ajuntament, amb el seu 
alcalde o alcaldessa al capdavant 
es posin a disposició del govern del 
país i, en cas que les accions de les 
institucions espanyoles ho reque-
rissin, l’alcalde o alcaldessa, com 
a representant legítim de tots els 
veïns, participi en l’Assemblea de 
càrrecs electes.

Per tal de fer saber als electors 
quines són les candidatures i els 
càrrecs electes compromesos amb 
la independència de Catalunya, 
aquesta setmana l’ANC Anoia farà 
públic el nom de les candidatu-
res que es presenten als municipis 
de l’Anoia i que s’han adherit a la 
campanya.
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‘Ara Calaf’ reclama que se 
celebri un debat entre els i 
les alcaldables
CALAF

‘Ara Calaf’, la candidatura de con-
fluència que agrupa gent d’ICV, 

d’EUiA i ciutadanes i ciutadans 
independents, reclama que se cele-
bri un debat al poble entre tots i 
totes les alcaldables que concor-
reran a les eleccions municipals 
del proper 24 de maig. Així ho 
ha demanat el cap de llista d’’Ara 
Calaf’, Joan López, que ha subrat-
llat que celebrar aquest debat “és 
important perquè el veïnat pugui 
conèixer de primera mà les propos-
tes de cada grup”.

López recorda que fa quatre 
anys es va celebrar un debat a Rà-
dio Altiplà que enguany, per mo-
tius tècnics, no es podrà repetir. En 
aquest context, el candidat d’’Ara 
Calaf’ proposa que el debat en-
guany se celebri al casal de la vila 

i es transmeti per streaming en 
Internet, com es fa aquests dies a 
molts pobles i ciutats del país.

De fet, López ha assegurat que 
aquest era el pla que estudiava 
ràdio Altiplà abans de les elecci-
ons, però que va quedar avortat 
per uns motius que López reclama 
conèixer. “Qui té por?”, es demana 
l’alcaldable d’’Ara Calaf’.

 “Cal que es faci un debat com 
s’havia dit, parlat i promès”, recla-
ma Joan López, que ha destacat 
que això “és important perquè els 
candidats exposin els seus progra-
mes, perquè no a tot arreu arriba 
el programa, i és necessari que la 
gent de viva veu pugui veure el 
que proposa cada candidat”. Es 
tracta, ha conclòs, d’un assumpte 
de transparència, de foment de la 
participació i de democràcia.

ICV-EUiA  projecte a Montbui 
el documental “Corrupció: 
l’organisme nociu”
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

En un acte organitzat per ICV-
EUiA, divendres passat a l’Ate-

neu del Nucli Antic de Montbui es 
va projectar Corrupció: L’organis-
me nociu, documental que pretén 
donar veu a les “víctimes” de la 
corrupció i a experts, que intenten 
aportar solucions per acabar amb 
aquest problema que els ciutadans 
situen com el segon en nivell de 
preocupació.

L’acte va ser presentat per la 
candidata de la coalició a Mont-
bui, Coral Vázquez que va agrair a 
l’Ateneu de Montbui la possibilitat 
de poder projectar el documental 
al municipi davant la negativa del 
govern municipal que va denegar 
l’ús de la Sala de MontAgora per la 
seva projecció.

La sessió va comptar amb la 
presència d’un centenar de perso-
nes que van poder veure un docu-
ment amb diversos testimonis de 
funcionaris, regidors i interventors, 
que han patit o denunciat la cor-
rupció, i que van revelant casos 
de corrupció des dels seus propis 
càrrecs públics.

L’acte va comptar amb la pre-
sència d’un dels testimonis del do-
cumental, Maite Carol, una de les 

denunciants del cas Pretoria, que 
ocupava el càrrec d’interventora 
municipal de Santa Coloma de 
Gramanet, quan va esclatar aquest 
cas de corrupció.

Altres dels protagonistes són 
l’exregidora de l’Ajuntament de 
Barcelona, Itziar  González, que va 
plantar cara als lobbies dels sector 
turístic i immobiliari de la ciutat; 
l’interventor de varis ajuntaments 
Fernando Urruticoechea, les inves-
tigacions del qual han derivat en 
procediments judicials, i l’inspector 
de cursos de formació Carlos Mar-
tínez.

El visionat de la pel·lícula in-
tenta enviar un missatge positiu. 
Malgrat els espectadors van po-
der indignar-se davant la consta-
tació de l’existència de múltiples 
mecanismes que afavoreixen  la 
perversió del sistema públic, tam-
bé és un relat de l’esperança que 
representen els exemples dels seus 
protagonistes, gent que no va mi-
rar cap a una altra banda, i es va 
oposar a la corrupció d’una o una 
altra manera, assumint el desgast 
d’enfrontar-se al poder.

Concert a la festa de final de campanya de 
PARTICIPA#volemunapoblamillor 
LA POBLA DE CLARAMUNT

Demà divendres, 22 de maig, a 
les 20 h a la plaça dels Països 

Catalans de la Pobla de Claramunt, 
l’agrupació d’electors PARTICIPA#-
volemunapoblamillor ha progra-
mat un concert de Primo Zon per a 
la festa de final de campanya. 

Primo Zon (Dani Garcia) és mú-
sic i compositor amb 20 anys d’ex-
periència al món de l’espectacle; 
cantant de formacions musicals 
com “Abono pa la tierra” o “Not 
Us”, entre d’altres, serà l’encarre-
gat de tancar de manera festiva la 
campanya electoral d’aquest grup. 

Aquest serà el tercer i darrer 
acte de la campanya electoral 
d’aquesta nova formació que es 
presenta per primera vegada a la 
Pobla de Claramunt.

Dissabte passat va tenir lloc, al 
Teatre Jardí, la presentació i de-
bat sobre cultura, turisme, edu-
cació, benestar social, gent gran, 
joventut i esports. En l’acte, Antoni 
Mabras, cap de la llista electoral de 
PARTICIPA#volemunapoblamillor, 

va parlar dels eixos que definei-
xen aquest projecte i va donar pas 
als diversos membres del grup, els 
quals van explicar, de manera de-
tallada, les propostes del progra-
ma electoral així com el codi ètic 
de l’agrupació. El Teatre Jardí es va 
fer petit per acollir les persones in-
teressades en aquest nou projecte 
i es van recollir diverses propostes 
del públic assistent. 

Al finalitzar l’acte tots els as-
sistents van poder fer un tast dels 
pastissos participants en el I Con-

curs de Pastissos que s’havia orga-
nitzat per a l’ocasió. 

L’agrupació ha divulgat un ví-
deo promocional de la campanya 
electoral que podeu visualitzar al 
canal de youtube https://youtu.be/
dI40L2kyP1A; també podeu con-
sultar la seva pàgina de facebook 
www.facebook.com/pages/PARTI-
CIPA-volemunapoblamillor o envi-
ar propostes per correu electrònic 
a volemunapoblamillor@gmail.
com. 

Compromís dels candidats a l’alcaldia 
d’Igualada amb el col·lectiu de persones 
amb discapacitat i malaltia mental

IGUALADA

El Grup Àuria va organitzar 
dimarts d’aquesta setmana una 

trobada amb els candidats a l’alcal-
dia d’Igualada per buscar el com-
promís dels partits i poder deba-
tre les propostes programàtiques 
sobre els drets, els problemes i les 
necessitats de les persones amb 
discapacitat, les seves famílies i les 
entitats socials. 

Àuria va voler conèixer, a tra-
vés dels alcaldables a les properes 
eleccions locals, quines propostes i 
compromisos adquireixen de cara 
al proper mandat en programes i 
mitjans que promoguin l’accessibi-
litat, la participació i la millora de 
la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat i les seves famí-
lies. També es va demanar l’aug-
ment de la contractació pública de 
persones amb discapacitat aplicant 
la compra socialment responsable, 
l’actualització en els pagament per 
part de l’administració i la necessi-
tat de cooperar i col·laborar amb 
les entitats socials i del teixit asso-
ciatiu i empresarial de l’entorn. 

Els representats de CiU, PSC, 
ERC, PP, Decidim Igualada, CUP i 
PxC es van comprometre amb el 
Grup Àuria i amb totes les entitats 
socials de la ciutat, com l’ARMPA, 
amb propostes de millora per al 
col·lectiu. 

Jordi Pont, de CIU, va exposar 
el “pas endavant” que significa en 
transport públic l’arribada d’alguns 
autobusos al Taller Àuria i es va 
comprometre per la propera legis-

latura “aconseguir l’ampliació de 
totes les franges horàries”. Pont 
va assegurar que, actualment, les 
persones que superen el 33% de 
discapacitat ja poden accedir a la 
tarifació social. 

Jordi Riba, candidat socialis-
ta, va recordar “el compromís de 
llarg recorregut” que l’Ajuntament 
d’Igualada, “tingués el color que 
tingués”, ha tingut amb el col·lec-
tiu de persones amb discapacitats. 
Riba va remarcar “la feina que 
queda per fer, com és el cas de 
redacció del pla de mobilitat, en 
la redacció del nou POUM o en la 
inclusió d’aquest col·lectiu en els 
serveis públics ordinaris”. 

Josep Maria Palau, candidat 
d’ERC, va afirmar “estar compro-
mès amb les persones amb disca-
pacitat” i va deixar palesa la ne-
cessitat d’ampliar la quantitat de 
recursos econòmics. Palau va di-
buixar “un pla de millora a tots els 
barris, que inclogui l’accessibilitat a 
la via pública.

Joan Agramunt, candidat del 
PP, va reivindicar “la voluntat del 
seu partit de prioritzar des de l’ad-
ministració pública la destinació 
del màxim de recursos possibles a 
les persones amb discapacitat així 
com l’accessibilitat al transport i 
edificis municipals o les bonificaci-
ons fiscals”. 

Montserrat Roca, número dos 
de Decidim Igualada, va destacar 
que “els polítics cal que escoltin les 
persones amb discapacitat” per fo-
mentar la rehabilitació en aspectes 

d’eficiència energètica i accessibili-
tat i prioritzar els plans d’ocupació. 

Joan Llorens, de la CUP i edu-
cador social, va demanar a totes 
les forces polítiques “posar l’accent 
en les capacitats de les persones i 
no en les mancances”, demanant 
també l’accessibilitat i la partici-
pació en tot el teixit associatiu. Va 
evidenciar la urgència de donar 
suport a un col·lectiu “fràgil” que 
necessita de totes les forces polí-
tiques i entitats. Segons Llorens, 
“una societat és més rica per la 
cura que té del més dèbil i fràgil”. 

Robert Hernando, candidat a 
PxC, es va comprometre a “conèi-
xer les necessitats reals del col·lec-
tiu per dur a terme les actuacions 
més adequades”, prioritzant l’eli-
minació de les barreres arquitec-
tòniques i l’ampliació de places 
d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda. 

Després del debat, es va obrir 
el torn de preguntes del públic as-
sistent: persones amb discapacitat, 
famílies, professionals i entitats del 
sector. Les famílies del Grup Àuria 
van demanar més compromís de 
totes les forces polítiques cap el 
suport dels seus fills i filles per a la 
millora de la qualitat de vida, apo-
derant-les i tenint-les en compte 
en la vida associativa de la ciutat. 
També van reivindicar el dret a vot 
com a ciutadans de ple dret i els 
van demanar implicació en la de-
fensa dels seus drets.

                 Ajuntament de Rubió

ANUNCI
L’ajuntament ple de Rubió, en sessió extraordinària celebrada el dia 27 
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 Rubió, redac-
tat 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.rubio.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 aprovat definitivament sense necessitat de 
cap tràmit ulterior i s’incorporarà el seu contingut a l’Inventari Municipal 
de Béns.”

Rubió, 16 de maig de 2015

L’alcalde, F. Miquel Archela Gil
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El seminari La Botiga del 
Futur forma una seixantena 
de comerciants

IGUALADA

Una seixantena de comerci-
ants d’Igualada van participar 

els passats 5, 7 i 12 de maig en el 
seminari La Botiga del Futur, orga-
nitzat per l’Ajuntament i TIC Ano-
ia, una formació que es va dur a 
terme a Ig-Nova Empresa.

Durant les dues primeres jor-
nades, l’enginyer i expert en temes 
de retail, Fran Arteaga, va parlar 
de com hauria de plantejar-se la 
botiga del futur. Arteaga va apro-
fitar per desmitificar la situació de 
crisi presentant estudis que con-
firmen l’inici de la recuperació i la 
pujada que està experimentant el 
comerç de proximitat.

La tercera jornada va anar a 
càrrec de TIC Anoia. Diferents po-
nents van presentar els serveis que 

les diferents empreses TIC de la 
comarca ofereixen en l’àmbit del 
comerç. D’aquesta manera, Jaume 
Balcells va explicar en què consis-
teix un web de comerç electrònic 
o e-comerce, Oriol Solà va expo-
sar la importància de la figura del 
community manager i de les xarxes 
socials, Pia Prat va presentar l’apli-
cació per a dispositius mòbils Guia 
Anoia, Míriam Salazar va parlar del 
portal d’ofertes Igualada Showro-
om i Rut Llacuna va exposar un cas 
pràctic d’èxit.

Els comerciants assistents van 
fer una valoració molt positiva dels 
continguts del seminari i van ma-
nifestar la seva voluntat de conti-
nuar formant-se dins del mateix 
camp.

Ja ha començat el desplegament de fibra 
òptica
PIERA

Des de mitjans de maig, perso-
nal de Telefònica España SA 

està duent a terme els treballs per 
al desplegament de fibra òptica 
a tot el municipi pierenc, segons 
l’acord a què van arribar l’empresa 
i l’Ajuntament el mes d’abril. 

Els treballs d’instal·lació reque-
reixen dels permisos corresponents 
per als equipaments municipals, 
així com també dels blocs de pisos i 
habitatges unifamiliars. Per aquest 
motiu, aquestes setmanes tècnics 
de Telefònica ja han començat a vi-
sitar els domicilis dels pierencs per 
a informar-los del procés i rebre 
la seva autorització per tal d’ins-
tal·lar els nou cablejat que els per-
meti utilitzar la fibra òptica. En la 
reunió mantinguda el passat 15 
d’abril, es va acordar que aquesta 
operació es realitzarà en un perí-
ode màxim de tres anys, tot i que 
el gruix més important del desple-

gament, que cobrirà un 85% del 
territori pierenc, ja serà operatiu 
aquest octubre. 

Aquesta tecnologia de tele-
comunicacions FTTH (de l’anglès 
Fiber To The Home), també cone-
guda com a fibra fins a la llar, de-
fineix un tipus d’infraestructura 

de comunicació que permet l’accés 
a Internet i als serveis associats a 
la banda ampla de més de 2 gi-
gabit/s en cada sentit, o sigui 100 
vegades superiors a les tecnologies 
suportades sobre el parell de coure 
telefònic.

Reunió de l’Ajuntament amb els responsables de Telefònica per tractar el desple-
gament de la fibra òptica a Piera

Els Moixiganguers aconsegueixen la primera 
clàssica de vuit de la història
IGUALADA

Els Moixiganguers d’Igualada han 
descarregat per primera vega-

da en vint anys la clàssica de vuit, 
l’actuació que consta del tres i el 
quatre de vuit i la torre de set. Va 
ser diumenge al barri de Gràcia de 
Barcelona, en motiu de l’aniversari 
de la colla local, els Castellers de 
la Vila de Gràcia, i acompanyats 
d’una altra de les colles grans del 
panorama casteller, els Capgrossos 
de Mataró. Després de desmuntar 
el tres de vuit a l’abril a Igualada, 
durant la diada d’aniversari de la 
colla, diumenge els Moixiganguers 
van tornar a portar-lo a plaça i el 
van haver de treballar per descar-
regar-lo. 

L’actuació va començar amb un 
pilar d’entrada caminat, i en pri-
mera ronda els morats van descar-
regar el tercer quatre de vuit de 
la temporada. Un carro gros molt 
solvent.

El tres de vuit va perdre les mi-
des dels pisos superiors i va acabar 
remenant força després de l’aleta, 
però els morats el van saber defen-
sar i el van poder descarregar amb 

molta confiança. Als igualadins els 
quedava arrodonir la jornada amb 
la torre de set, un castell insigne 
dels darrers mesos, que van descar-
regar amb total comoditat. 

L’Ajuntament obre el termini de subvencions 
destinades a emprenedors que van crear 
empreses durant el 2014
El consistori preveu destinar 21.500 euros 
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada ha 
obert novament el termini per 

a sol·licitar subvencions adreçades 
a les empreses que s’hagin creat 
durant el 2014, amb l’objectiu de 
donar suport a la iniciativa empre-
nedora.

Per a poder optar a aquestes 
subvencions cal complir una sèrie 
de requisits, com haver donat d’al-
ta l’empresa el 2014, haver invertit 
en immobilitzat material un mínim 
de 3.000 euros, haver formalitzat 
una contractació laboral més enllà 
de l’empresari individual i acredi-
tar la viabilitat tècnica, econòmica 
i financera del projecte empresa-
rial.

El termini de presentació de 
sol·licituds finalitzarà el proper 
29 de maig i es podran lliurar a 
IG-Nova (Av. Mestre Muntaner, 86 
i Av. Barcelona, 105) on, a més, 
s’hi podran fer les consultes que es 
considerin convenients. Es poden 

consultar les bases i obtenir els im-
presos corresponents al web www.
igualada.cat.

El pressupost per a la convo-
catòria 2015 de les subvencions 
destinades a emprenedors es man-
té respecte el de l’any 2014, amb 
21.500 euros. En aquests set anys, 
el pressupost total de les subvenci-
ons concedides ha estat de 104.400 
euros i s’ha passat de les cinc em-

preses beneficiàries del 2009 a les 
dotze del 2014. Quaranta-tres em-
preses en total al llarg d’aquests 
anys han estat subvencionades i 
han contribuït a crear trenta-vuit 
llocs de treball estables. Entre 2009 
i 2014, les empreses reconegudes 
amb aquestes subvencions han fet 
inversions per valor d’1.677.857 eu-
ros entre totes elles a l’hora d’en-
gegar els seus negocis.
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La solidaritat omple els 
Cinemes Mont-Àgora

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

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

de Cinemes Mont-Àgora, va orga-
nitzar diumenge passat l’activitat 
Cinema x Solidaritat, la qual va ser 
un èxit sense precedents. Més d’un 
miler de persones van prendre part 
en una iniciativa solidària que per-
metia veure la pel·lícula Cenicienta 
de forma gratuïta, al cinema, a can-
vi de lliurar aliments no peribles per 
al Banc dels Aliments de Montbui. 
Durant la jornada es van recollir 
1.391 quilos d’aliments, una xifra 
molt important i que van destacar 
des de l’entitat organitzadora. 

Els membres d’Artesanas de 
Corazón van voler reconèixer i des-
tacar la gran implicació de totes les 
persones que van donar suport a 
aquesta activitat, la recollida més 
important d’aliments celebrada a 
Montbui durant aquest 2015. 

Cal destacar que l’afluència de 
públic va ser molt important du-
rant tota la tarda, sobretot en les 
sessions de primera hora. Els es-
pectadors van arribar a omplir de 
gom a gom la sala gran-auditori de 

Mont-Àgora, amb capacitat per a 
422 persones assegudes, per veure 
una pel·lícula que va fer les delícies 
de petits i grans, tant pel seu argu-
ment com per poder gaudir-ne amb 
els millors efectes de la tecnologia 
cinematogràfica digital i el so dolby 
surround més avançat. 

1500 persones durant tot el 
cap de setmana de cinema 

El cap de setmana passat va ser 
el que va registrar més afluència de 
públic als cinemes de Montbui, els 
quals, recordem, emeten en perío-
de de proves. A més del miler llarg 
de persones que van participar diu-
menge a la campanya solidària en 
favor del Banc dels Aliments, cal 
destacar que uns 500 espectadors 
van veure les diverses sessions de 
pel·lícules que es van programar, 
amb la pel·lícula infantil, Operació 
Cacauet i La dama de oro. Les pro-
jeccions es van dur a terme, tal com 
és habitual, al preu de 3 euros. La 
sala de petit format, amb capacitat 
per a 110 persones, és on es realit-
zen les projeccions durant aquest 
període de proves.

Les pimes de l’Anoia analitzen la situació 
empresarial del territori, marcada per la 
morositat, la competència deslleial i les 
traves administratives
Sessió de treball del II Congres de Pimes de Catalunya amb empresaris 
de l’Anoia i el Penedès 
IGUALADA

Dijous passat, les pimes de l’Anoia 
van analitzat les dificultats amb 

què es troba l’activitat empresarial 
al territori. La trobada s’inclou en el 
II Congrés de Pimes de Catalunya, 
amb què Fepime pretén analitzar 
l’estat actual de la pime catalana 
arreu del territori i elaborar un 
memorial de propostes de millora 
que es lliurarà al Govern de Catalu-
nya el proper estiu. S’hi van reunir 
empresaris representats per la Unió 
Empresarial de l’Anoia (UEA), la 
Unió Empresarial del Penedès (UEP) 
i la Fundació pro Penedès, aplegant 
una gran varietat de sectors com el 
químic, la construcció, la metal·lúr-
gia, el tèxtil, l’alimentari o l’elèctric.

L’anàlisi que han efectuat els 
empresaris reunits per Fepime ha 
assenyalat com a punt problemàtic 
les fallades de la xarxa de teleco-
municacions, que són reiterades i 
resten competitivitat a les empre-
ses del territori. Alhora, les pimes 
reunides han coincidit en la feixu-
guesa dels tràmits administratius, 
que entorpeixen la tasca empresari-
al i dificulten la creació d’ocupació. 
Igualment, han subratllat la proble-
màtica de tresoreria que genera la 
morositat i el greuge que suposa la 
competència deslleial.

Les pimes: clau de la 
recuperació

El II Congrés de la Micro, Peti-
ta i Mitjana empresa de Catalunya 
2015finalitzarà els primers dies del 
mes de juliol a Barcelona. El con-
grés consta d’un total d’11 trobades 
sectorials als diferents territoris on 
es tractaran les principals qüestions 
transversals des de la perspectiva de 
les pimes.

La presidenta de Fepime, María 
Helena de Felipe, té l’objectiu d’es-
coltar les propostes dels empresaris i 
els territoris per tal de tancar un do-
cument molt “pràctic i realista que 
ens ajudi a treballar en la consoli-
dació de la recuperació”. De fet, el 
lema de les trobades és “Les pimes: 

clau de la recuperació” i el propò-
sit és conèixer els eixos de treball 
per créixer i treballar més intensa-
ment en els espais de millora que 
en aquest moment representen un 
obstacle per a les petites i mitjanes 
empreses. 

Fepime enviarà al govern ca-
talà el document final de treball 
amb el conjunt de propostes que 
els empresaris considerin prioritàries 
per aprofitar aquest moment d’in-
cipient recuperació econòmica. Els 
temes que es tractaran són: refor-
ma administrativa i de la regulació; 
finançament; infraestructures; fis-
calitat; recerca, desenvolupament i 
innovació; internacionalització; for-
mació; esperit empresarial; relacions 
laborals; energia; i medi ambient. 
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Bona acollida de la iniciativa 
MercatdeCalaf.cat

CALAF

Els dies 8 i 9 de maig l’Ajunta-
ment de Calaf i l’empresa E2S 

van portar a terme la presenta-
ció d’aquest innovador projecte 
d’e-commerce, en unes sessions 
informatives que van comptar amb 
una bona resposta per part dels 
agents econòmics del municipi.

En total van ser una seixante-
na de negocis que hi van prendre 
part, de l’àmbit del comerç, l’ho-
teleria, l’empresa, l’artesania i el 
mercat. A banda d’exposar-los la 
idea, el que es volia era recollir el 
grau d’interès dels assistents en 
aquest projecte --que ha quedat 

valorat amb una nota de 8 sobre 
10--, i conèixer quins dubtes i sug-
geriments els podia generar. A 
partir del material recollit, es passa 
a la fase de redacció definitiva del 
projecte perquè aquest pugui ser 
realitat el més aviat possible.

A l’espai web www.mercatde-
calaf.cat podeu trobar més infor-
mació sobre el projecte, així com 
un apartat de preguntes freqüents 
on resoldre dubtes i qüestions. 
També podeu sol·licitar la presen-
tació específica per al vostre àmbit, 
enviant un correu electrònic a in-
fo@mercatdecalaf.cat

Les cooperatives escolars culminen Cultura 
Emprenedora a l’Escola amb la celebració 
del mercat a la Plaça de l’Ajuntament
Enguany han participat vuit cooperatives, dels Maristes, Escolàpies, 
Acadèmia Igualada i l’Emili Vallès

IGUALADA

La Plaça de l’Ajuntament d’Igua-
lada va acollir dissabte passat el 

mercat dels productes elaborats 
per les vuit cooperatives creades 
pels alumnes del curs de 5è de pri-
mària, en el marc del programa 
Cultura Emprenedora a l’Escola, 
impulsat per la Diputació de Barce-
lona i coordinat, a nivell local, pels 
departaments d’Ensenyament i 
Universitats i de Dinamització Eco-
nòmica de l’Ajuntament d’Igua-
lada.

Clauers, portallapis, punts de 
llibre, polseres i altres elements de 
bijuteria, elaborats principalment 
amb materials reciclats van ser els 
productes que oferien les diferents 
parades de la plaça. Les vuit coo-
peratives: Maristes Work i De Tot 
i Més (Maristes Igualada), Empres-
cola i Unilàpies (Escolàpies Igua-

lada), Inside the School i Cadium 
(Acadèmia Igualada) i Vallès Art i 
Som Així (Emili Vallès), destinaran 
una part dels beneficis a diverses 
ONGs locals.

El mercat que es va dur a ter-
me dissabte és la culminació del 
projecte Cultura Emprenedora a 

l’Escola. A través del treball per 
projectes contempla la creació, 
organització, gestió i tancament 
d’una cooperativa escolar de 
la qual formen part els alumnes 
d’una aula de l’últim cicle de pri-
mària.

Òdena inicia una campanya de dinamització 
dels locals buits
ÒDENA

La regidoria de promoció econò-
mica d’Òdena ha portat a terme 

un nou projecte de dinamització 
comercial amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona encami-
nat a la promoció d’ocupació de 
l’oferta de lloguer o venda dels 
locals buits o en desús ubicats al 
nucli antic d’Òdena. Aquest pro-
jecte està emmarcat dins el catà-
leg d’actuacions per al foment de 
l’ocupació de locals buits. Accions 
cofinançades al 50% per la Diputa-
ció de Barcelona.

La iniciativa vol cridar l’atenció 
sobre els locals que estan buits i 
fer-los atractius a possibles empre-
nedors que estiguin pensant en 
obrir un negoci. Per aquests motiu, 
sota el lema “Fem d’Òdena una 
gran botiga”, s’han col·locat rètols 
en locals disponibles del 30 d’abril 
al 30 d’octubre de 2015. A més, 
també s’han realitzat accions de 
neteja d’interiors i de persianes. 

L’alcalde i regidor de promo-
ció econòmica, Pep Solé, explica 
que l’objectiu de la campanya és 
doble. D’una banda, la dinamitza-
ció comercial, i de l’altra, ajuda als 
propietaris a revitalitzar l’espai i 
augmentar les possibilitats que el 
local entri al mercat del lloguer o 
de compra. 

La campanya s’ha centrat en 
els locals disponibles del passeig de 
Sant Miquel i l’avinguda Manresa i 

pretén donar a conèixer les possi-
bilitats dels locals en aquestes dues 
vies. El passeig de Sant Miquel se-
rà objecte les properes setmanes 
d’una nova urbanització, restant 
pendent la segona fase correspo-
nent a l’avinguda de Manresa que, 
des del passat 15 de gener, és ja 
una via urbana una vegada la Ge-
neralitat va cedir la propietat a 
l’Ajuntament.

El concurs Webs al punt.cat té guanyadores 
de l’Escola Pia
IGUALADA

La Fundació puntCAT, l’entitat 
privada que gestiona el domini 

.cat, va lliurar el dijous passat els 
guardons de la 5a edició de Webs 
al punt .cat, un concurs que con-
vida els estudiants de territoris de 
parla catalana d’ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius de Grau Mitjà o 
Superior a dissenyar un lloc web 
o una app en català dins del seu 
àmbit acadèmic.

Les alumnes Anna Pauné i Nú-
ria Rizo, de 3r d’ESO, han estat les 
guanyadores del 3r premi per la 
pàgina web www.trebleblef.cat, 
que han creat dins la matèria de 
Tecnologia i l’han treballat al llarg 
del 2n trimestre.

L’acte es va celebrar al Cosmo-
caixa de Barcelona i va estar con-
duït per la periodista Xantal Llavi-
na, amb la participació de Ricard 
Huguet, president de la Fundació 
puntCAT; Santi Ribera, director 

general de la Fundació puntCAT; 
Antoni Arasanz, assessor del De-
partament d’Ensenyament de la 
Generalitat; Ester Franquesa, direc-
tora general de Política Lingüística 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat; Josep Ritort, secretari 
general de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació i Pau 
Font, creador i promotor d’Apps-
encatala.cat.

El certamen, que va ser creat 
per la Fundació puntCAT per tal 

de fomentar el coneixement de les 
noves tecnologies, la creativitat i 
l’ús correcte del català, ha comptat 
enguany amb la participació més 
elevada des de la seva creació. En 
total, 1.856 alumnes del curs 2014-
2015 corresponents a 609 grups de 
105 centres educatius de Catalu-
nya, Illes Balears i País Valencià.

Felicitem l’Anna i la Núria per 
la feina que han fet i els bons re-
sultats obtinguts.

VI Trobada de joves per a la 
convivència

VILANOVA DEL CAMÍ

El passat 13 de maig es va cele-
brar la sisena trobada de pro-

fessors i alumnes a Can Papasseit 
de Vilanova del Camí. Enguany el 
lema de la trobada era “la solida-
ritat en joc”. Hi van participar uns 
cent alumnes i professors dels insti-
tuts de la Conca d’Òdena.

Els alumnes van presentar l’ac-
tivitat de solidaritat realitzada en 
cada centre a través de voluntariat 
i es van visionar els vídeos que ex-
plicaven la feina realitzada durant 
tot el curs.  La jornada es prepara 
amb el suport del Centre de Recur-
sos Pedagògics de l’Anoia, per tant 
es poden veure aquests vídeos a la 
seva web.

Després d’un esmorzar de 
convivència, es va voler donar un 
exemple de solidaritat presentant 

el cas puntual de l’Owen, un nen 
petit que pateix una malaltia greu, 
una extròfia-epispadias màxima 
severa, que afecta greument el seu 
sistema urinari. La mare va expli-
car que l’operació per millorar la 
seva qualitat de vida només la fan 
metges americans i per tant neces-
siten molta ajuda econòmica per 
a poder realitzar-la; partint d’aquí 
es van realitzar una sèrie de tallers 
que simbòlicament representaven 
la solidaritat amb l’Owen, per tal 
d’acabar fent un vídeo de difusió 
que pugui ajudar a donar a conèi-
xer la seva situació i que pugui re-
bre l’ajut necessari.

Un cop donats els diplomes de 
participació, facilitats pel Consell 
Comarcal de l’Anoia, es donava 
per acabada la trobada.

Incendi a la zona de la font 
del Canyar
PIERA

El passat dijous, a les 16.40 h, s’in-
cendiava la part de darrere de la 

Font del Canyar, sota el pàrquing 
de l’escola Les Flandes. Coincidint 
amb l’hora de sortida de l’escola, 
es va crear molta expectació a l’en-
torn d’aquest incident.

En les tasques d’extinció de 
l’incendi hi van intervenir un bon 
nombre de vehicles dels bombers i 
també un helicòpter d’aquest ma-
teix cos, que van acudir de seguida 
al lloc de l’incendi, una zona de 

difícil accés que va requerir la in-
tervenció de tots els efectius.



23MIRANT ENRERE21 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

Serveis d’Integració Familiar en Família 
Extensa (SIFE)
IGUALADA

El Departament de Benestar Soci-
al i Atenció a la Ciutadania del 

Consell Comarcal de l’Anoia comp-
tarà, a partir del setembre, amb 
el suport d’un dels primers Serveis 
d’Integració Familiar en Família 
Extensa (SIFE) en funcionament 
arreu del país. El SIFE és un equip 
especialitzat en acolliments en 
família extensa, que consisteixen 
a confiar els infants i joves que es 
troben en situació de risc o desem-
parament, i que han de ser sepa-
rats dels seus pares, a un familiar 
proper que pugui garantir el seu 
desenvolupament integral, sota la 
supervisió dels professionals. 

L’acolliment en família extensa 
és l’alternativa que prioritza la Llei 
dels Drets i les Oportunitats en la 
Infància i l’Adolescència respecte a 
d’altres mesures de protecció com 
l’adopció o l’internament dels me-
nors en un centre. Es tracta de la 
mesura més recomanable i preferi-
ble segons els experts, ja que evita 
la separació dels infants i adoles-
cents del seu entorn familiar més 

proper. No obstant això la majoria 
d’acolliments en família extensa 
requereixen del suport que ofe-
reixen els SIFE. L’equip del Servei 
d’Integració Familiar en Família 
Extensa de l’Anoia  -format per 
un psicòleg i un treballador social- 
s’encarregarà de realitzar l’estudi 
i les valoracions dels diferents nu-
clis de família extensa que poden 
ser possibles acollidors de l’infant 
o adolescent en situació de risc o 
desemparament, i farà també un 
acompanyament i un seguiment 
continuat tant al menor com a la 
família mentre duri l’acolliment, a 
més de reforçar la xarxa social que 
els envolta.  

La incorporació d’aquest nou 
servei és una de les novetats de la 
pròrroga del contracte programa 
signat entre el Departament de 
Benestar Social de la Generalitat 
de Catalunya i el Consell Comar-
cal de l’Anoia per a aquest 2015, 
el qual es va aprovar en el dar-
rer Ple comarcal. El mateix Consell 
anoienc havia sol·licitat la creació 
d’aquest equip especialitzat.

El vicepresident del Consell res-
ponsable de l’Àrea de Serveis Per-
sonals, Àngel Soteras, afirma que 
la institució se sent “especialment 
satisfeta” per poder posar en mar-
xa aquest servei. Afegeix que “tots 
els recursos que es puguin destinar 
a l’atenció a persones en situació 
de risc sempre són ben destinats, 
però en aquests casos, amb nens 
en situació d’extrema vulnerabi-
litat i familiars sovint desbordats, 
són més necessaris que mai”.  

Grup d’ajuda mútua de 
famílies acollidores

En aquesta mateixa línia, el 
Consell Comarcal ha posat també 
en marxa un grup de suport i aju-
da mútua per a persones i famí-
lies d’arreu de la comarca que te-
nen infants i adolescents en règim 
d’acollida. Aquestes famílies es tro-
ben periòdicament per intercan-
viar coneixements i experiències, i 
compartir dubtes i inquietuds, fet 
que afavoreix el procés d’acollida.

L’ANC parla dels 
inconvenients de la LOMCE

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El passat 13 de maig, l’Assemblea 
Territorial de l’ANC de Santa 

Margarida de Montbui va orga-
nitzar una xerrada-debat sobre “El 
present de l’educació a Catalunya. 
Inconvenients de la LOMCE (llei 
Wert)”. L’exposició va anar a càrrec 
de Núria Vinyals, mestra i membre 
de la sectorial d’educació de l’ANC.

Aquest acte és el segon que 
s’organitza dins del cicle “Constru-
ïm un país nou”. Amb aquest cicle 
de xerrades l’ANC de Montbui vol 
dur a debat temes d’actualitat que 
ajudin a fer reflexionar i a crear 
opinió. El mes de març es parlà 
de “Transparència, qualitat de la 
informació i participació” amb els 
grups municipals que van accep-
tar de participar-hi; aquest mes 
de maig s’ha parlat d’educació, en 
concret com ens afecta a Catalu-

nya l’aplicació de la LOMCE (més 
coneguda com la Llei Wert) just 
en un moment en què el ministre 
Wert torna a embestir l’escola ca-
talana.

Després de la detallada ex-
plicació de la ponent -i de veure 
com cada vegada més les lleis que 
s’aproven tenen un component re-
centralitzador que no contemplen, 
com en aquest cas de la LOMCE, 
les competències que té transferi-
des Catalunya en matèria educati-
va- es va evidenciar que més que 
mai cal mantenir-se ferm en la de-
fensa del model vigent d’escola 
catalana, eina clau per a la cohesió 
social, la igualtat d’oportunitats i 
la qualitat educativa i que cal con-
tinuar treballant per defensar el 
dret a decidir el model educatiu i 
l’autogovern de la nova República 
Catalana. 

Conveni d’Igualada Comerç 
amb el Banc Sabadell
IGUALADA

Igualada Comerç i Banc Sabadell 
han firmat un acord per oferir 

avantatges exclusius de produc-
tes i serveis financers als socis de 
l’entitat. El conveni el van signar 
la setmana passada, a les oficines 
d’Igualada Comerç, el president de 
l’entitat, Xavier Figueres, i el direc-
tor de la zona de l’Anoia del Banc 
Sabadell, Lluís Garriga Bosch. 

L’acord preveu, entres d’al-
tres, els següents avantatges per 
als socis que hi tinguin compte: 
abonament del 10% de la quota 
d’associat; facturació TPV amb no-
més 0,35% de comissió i quota de 
manteniment de 4,5 euros; Comp-
teExpansió Negocis PRO sense cost 
d’administració i manteniment; 
millores en els preus de crèdit, 
finançament de l’economia pro-
fessional: pòlisses, rèntings i prés-

tecs amb condicions preferents, i 
E-commerce.

Els comerciants que estiguin 
interessats en algun dels productes 
d’aquest conveni es poden adreçar 
al mateix banc, identificant-se com 
a associats de l’entitat, o directa-
ment a Igualada Comerç.

Nova planta de producció del nou producte 
del Grup Fàbregas

ÒDENA

Una nova planta instal·lada al 
Pla de la Masia d’Òdena és la 

seu de producció del nou producte 
del Grup Fàbregas. L’empresa de 
foneria ha tret al mercat les seves 
tradicionals tapes amb un nou 
material: el composite, una combi-
nació de resines i fibra de vidre, un 
material que substitueix el ferro i 
que comporta molts avantatges.

Segons el responsable de l’em-
presa, Carles Fàbregas “de moment 
tenim el primer producte al carrer 
però la voluntat és créixer i intro-
duir noves peces fetes amb aquest 
material”. “L’evolució de la pro-
ducció suposarà la contractació de 

nous treballadors en un futur molt 
pròxim”.

Pep Solé, alcalde d’Òdena, que 
va voler conèixer en persona la no-
va planta, va oferir el seu suport i 
col·laboració a l’empresari. Segons 
Solé “la nostra missió és facilitar a 
les empreses la seva implantació i 
expansió  en el territori, estem al 
servei i contribució de la generació 
de llocs de treball, una de les nos-
tres prioritats”.

Segons Fàbregas, que ara im-
porta productes similars de la Xina, 
deixarà d’importar-los i per tant 
passarà a produir-los a la nova 
planta d’Òdena. Això permetrà mi-
llor servei, més qualitat, persona-

lització del producte, més rapidesa 
en el servei i menys estocs. 

L’aposta de Grup Fàbregas és 
un fet més de la potència industrial 
de l’Anoia que cal recuperar i que 
en diferents àmbits ja està retor-
nant.

El composite és un material no-
vedós  i amb molta projecció en el 
sector de la construcció   pels avan-
tatges que suposa respecte el ferro. 
El seu manteniment és zero perquè 
no es veu afectat per l’oxidació, és 
termoestable, una vegada endurit 
no té deformació i s’eliminen els 
sorolls una vegada està instal·lat. 
Com que no té metalls, tampoc 
produeix interferències en aparells 
emissors. El producte no és con-
ductor d’electricitat, per tant, evita 
els riscos d’accidents elèctrics en 
arquetes de connexions, és menys 
pesat i menys contaminant en el 
procés de fabricació. 

Pel fet de no ser de ferro, 
aquestes tapes i altres productes 
que es puguin fabricar amb el ma-
teix material fa que no siguin ob-
jecte de robatori, qüestió que cau-
sa greus pèrdues als ajuntaments.
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lll Sopar a les fosques

VILANOVA DEL CAMÍ

Aquest any el restaurant Singu-
lar ens ha obert la seva encan-

tadora sala de la font Major per 
transportar-nos a un meravellós 
sopar dels sentits. Música, antifa-
ços, olors, sabors, rialles, històries 
i el tacte d’allò que mengem. Una 
explosió de sensacions molt deli-
cadament acompanyat de la Joana 
i la Marta, que ens portaven els 
plats i ens donaven les indicaci-
ons de com menjar-los, ja que no 
disposàvem del sentit de la vista. 
És sorprenent com s’aguditzen els 
altres sentits quan la vista no hi és 
present. Escoltar el “glo glo” quan 
s’omple la copa, olorar el menjar 

abans d’introduir-lo a la boca, des-
cobrir la forma del plat a les pal-
pentes, escoltar veus i imaginar en 
quina posició de la taula es troben, 
una conversa única en la qual en 
un principi no sabíem modular el 
volum i a poc a poc aprenem a 
respectar el torn de paraula. Un 
sopar sense mòbils ni interrupci-
ons, assaborint el temps present. 
Uns cuiners creatius, el Carles i 
el Roger, que ens van ensenyar a 
degustar amb el paladar mental. 
Gràcies per aquesta experiència 
tan estimulant.

Xesca Vela, escola de mares i 
pares del Marta Mata

Gergonne, una nova empresa que s’instal·la 
a Òdena
ÒDENA

A partir del proper mes d’agost 
s’instal·larà a Òdena Gergonne 

España, una empresa dedicada a la 
fabricació de cintes adhesives per 
al mercat industrial.

Gergonne és una empresa 
d’organització familiar amb seu a 
Oyonnax, França, que va iniciar la 
seva trajectòria l’any 1962, entrant 
al mercat amb la fabricació dels 
topes adhesius per a les potes de 
mobiliari. Actualment es dedica a 
la producció d’adhesius industrials 
i components encunyats destinats 
al mercat de l’automoció, electrò-
nica, industria, sector mèdic i la 
construcció. Té una plantilla de 355 
persones, 120 a França i la resta 
a les altres 8 plantes que té ubi-
cades a tot el món. L’any 2014 va 
tenir una facturació de 50 milions 
d’euros . 

A Òdena, Gergonne estarà ubi-
cada al polígon del Pla de les Ga-
varreres, ocuparà una superfície 
de 5000 m2 i també ha adquirit el 
terreny adjacent amb la previsió 
de creixement i doblar espai, pro-
ducció i plantilla. Aquesta planta 
que subministrarà peces principal-

ment a la indústria automobilística 
preveu una ocupació inicial de 40 
persones i uns creixements anuals 
del 20%.

L’alcalde d’Òdena, Pep Solé, 
valora molt positivament la im-
plantació d’una nova activitat al 
municipi que se suma a empreses 
com Snop, Graphic Packaginc, Ara 
Vinc, +QuePàdel, Òdena Village, 
Fabregas i altres que s’han instal-
lat els darrers 4 anys a Òdena, prin-
cipalment al Pla de les Gavarreres, 
ocupant moltes naus buides. Solé 
manifesta que “cal seguir promo-
cionant el territori i facilitant la 

feina a les empreses per tal que 
noves activitats econòmiques vin-
guin al nostre municipi. En aquest 
sentit, seguirem treballant en la 
promoció del polígon, conjun-
tament amb Vilanova i la Pobla, 
en el projecte dels Polígons dels 
Plans amb l’objectiu de millorar i 
dinamitzar els polígons industrials 
d’aquests municipis de la Conca 
d’Òdena, i també en coordinació 
amb l’Oficina de Captació d’Inver-
sions en l’àmbit de la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena”, de la 
qual forma part.

L’agrupament de noies guies M. Antònia 
Salvà ha complert seixanta anys 
IGUALADA

L’agrupament M. Antònia Salvà 
es va crear l’any 1955, tres anys 

més tard que l’agrupament de nois 
escoltes. L’any 1971, ambdós agru-
paments començaren a fer activi-
tats conjuntes, però no va ser fins 
a l’any 1976 que es van unificar el 
Jaume Caresmar de minyons escol-
tes i el M. Antònia Salvà de noies 
guies.

Els dies 25 i 26 d’abril passats, 
l’AEiG Jaume Caresmar i M. Antò-
nia Salvà va celebrar els 60 anys de 
guiatge a la gran trobada de Sant 
Jordi. Ara les noies guies, que com 
una cadena han anat enllaçant i 
transmès any rere any els valors de 
l’escoltisme i del guiatge, volem 
retrobar-nos per celebrar aquests 
seixanta anys de la fundació de 
l’agrupament.

Són moltes les noies que hem 
compartit la ideologia escolta i ara 
voldríem compartir vivències i re-

cords de tots els temps. És per això 
que hem organitzat una trobada 
el dissabte 30 de maig, a les 19.30 
h de la tarda, al Somiatruites, i a la 
qual hi esteu convidades totes les 
noies guies des de l’any 1955 fins a 
l’actualitat.

Totes aquelles que hi estigueu 
interessades cal que us inscriviu 
al través del correu 60anyscau@
gmail.com, abans del dissabte 23 
de maig.

AEiG J. Caresmar i M. A. Salvà

Cantada de les corals Terra 
Nostra i D’Aulí a l’església 
dels Caputxins 

IGUALADA

Diumenge passat, les corals Terra 
Nostra, d’Igualada, i D’Aulí, de 

Castellolí, van oferir una cantada 
a l’església dels Frares Caputxins, 
després de la missa. 

Primer van actuar el companys 
cantaires de Castellolí, dirigits per 
Fina Castells, amb el següent re-
pertori: “Njetsuoda” de Jos Wuy-
tack, “The Marching Saints” de 
Werner Scheider, Lamemourisouk-
li” de Jos Wuytack i “La calma del 
mar” de Josep Baucells. Per la seva 
banda, la coral igualadina, dirigida 
per Jaume Orpí, va interpretar “La 

plana verda” (tema de la pel·lícula 
El Alamo) de Dimitri Tiomkin, “La 
filla del marxant” (tradicional ca-
talana) de Miguel Llobet, “Canta 
y no llores” (de la sarsuela Don Gil 
de Alcalá) de Manuel Panella i “La 
jove”, sardana de Josep Saderra. 
Per finalitzar, ambdues corals van 
cantar conjuntament la peça “Rosa 
de bardissa” de Heinrich Werner, 
sota la direcció de Jaume Orpí. 

Tot seguit, en un gran ambient 
de bona companyonia, van gaudir 
plegats d’un pica-pica ofert pels 
amfitrions igualadins.

Mercè Marimon Els Dracs i Diables d’Igualada participen al 
25è aniversari dels Diables 
de Sant Cugat del Vallès
La tarda del dissabte 9 de maig, 

la colla de diables de Sant Cugat 
va organitzar un correfoc en motiu 
dels seus 25 anys. Hi van participar, 
a més de la colla amfitriona, fins 
a 8 colles infantils de diables, 8 
bèsties i 8 colles adultes, entre les 
quals els Diables d’Igualada, que hi 
van anar acompanyats dels taba-
lers dels Petits Diables d’Igualada. 
El correfoc va durar més d’una 
hora i mitja i va recórrer els princi-
pals carrers del centre de la ciutat, 
acabant amb una encesa conjunta 
dels 25 grups a l’esplanada de l’au-
ditori de Sant Cugat i l’espectacle 
de focs artificials que va il·luminar 
la nit vallesana.

Les altres colles adultes han es-
tat els Diables de les Forques de 
Can Deu de Sabadell, Ball de Di-
ables de Caldes de Montbui, Dia-

blesses i Diables de Sarrià, Diables 
de Ripollet, Diablots d’Olesa de 
l’Esbart Olesà, Diables de Terrassa i 
Diables de Teià.

Les colles infantils participants 
van ser els Diables de les Forques 
de Can Deu de Sabadell, Ball de 
Diables de Caldes de Montbui, Ca-
brons i Bruixes de Centelles, Dia-
bles de Ripollet, Espurnes i trons 
dels Diables de la riera de Rubí, 
Diablots de Sant Andreu de la Bar-
ca, Els Deixebles dels Dimonis de 
Pedra Llarga, i els Diables de Vi 
d’Alella.

Les bèsties que s’hi van poder 
veure són el Drac Antonot dels Di-
ables de les Forques de Can Deu de 
Sabadell, els Diables de Caldes de 
Montbui, el Drac de Sarrià, els Dia-
bles de Parets, el Gat Sirius Diables 
Poble Sec Barcelona, La Cigonya 

Segunola dels Gunyoles i el Mos-
quit tigre de les Fures de Can Baró.

Amb aquesta actuació queda 
inaugurada la temporada de foc 
dels Dracs i Diables d’Igualada, que 
aquest any celebraran els 20 anys 
de la seva secció de diables i ja es-
tan treballant en els preparatius de 
la seva festa particular, que es durà 
a terme el 26 de setembre.

L’aportació dels igualadins va 
ser de vora unes 30 persones, entre 
diables, tabalers i acompanyants, 
i va transcendir sense cap mena 
d’incident.

Artístic porta la Feria de 
Abril a Can Papasseit
VILANOVA DEL CAMÍ

Artístic va portar a quest cap 
de setmana la seva particu-

lar Feria de Abril a Can Papasseit, 
seguint una proposta de Ruben 
Caldito i Crystobal Simón, compo-
nents de “La Batalla”. Amb l’ob-
jectiu de fer una festa participati-
va i oberta van organitzar classes 
improvisades de sevillanes, rumbes 
i altres estils. 

La idea de portar la Feria de 
Abril a Can Papasseit i sobretot 
oferir un espai per ballar sevilla-
nes, va ser gratament recompensat 
pel públic assistent, unes 500 per-
sones.

La festa va combinar el ball i 
els aspectes més típics d’una feria 
de abril: amb rebujito, chocos i 

pescaito frito, que va ser un atrac-
tiu i complement a les sessions de 
ball. 
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Denúncia de la Plataforma 
d’Afectades per la Hipoteca 
de l’Anoia
COMARCA

Amb el vídeo (#Promeses), fet 
públic per la seva assemblea, 

PAH Anoia denuncia la inaplicació, 
per part dels Ajuntaments de la 
comarca, de la moció per multar 
els pisos permanentment desocu-
pats propietat d’entitats finance-
res.

L’Anoia és una de les comar-
ques més castigades per la deso-
cupació. Segons dades oficials del 
Consell General del Poder Judicial, 
recollides en aquest informe de 
PAH Anoia, des de l’esclat de la 
bombolla immobiliària més d’un 
miler de famílies de la comarca 
han perdut el seu habitatge. Lluny 
de mitigar-se, la situació és cada 
vegada més dramàtica. Només 
al 2013, 200 famílies van ser des-
nonades a l’Anoia, el que suposa 
gairebé 4 desnonaments per set-
mana. 

La situació d’emergència en 
què es troba gran part de la po-
blació es veu agreujada per un 
parc social d’habitatge insuficient, 
i s’està traduint en un significa-
tiu augment dels infrahabitatges i 
de les ocupacions als municipis de 
l’Anoia.

Aquesta vulneració del dret 
fonamental a un habitatge digne 
contrasta amb els milers de pisos 
en desús que acumulen les entitats 
financeres i les seves immobilià-
ries, responsables principals de la 
bombolla immobiliària. A Igualada 
hi ha uns 4.000 pisos buits (s’esti-
ma que uns 800 són propietat de 
bancs) i 11.000 a tota la comarca. 
Molts d’aquests habitatges prove-
nen de persones desnonades. Els 
mateixos bancs que ens fan fora 
de casa, rescatats amb diners pú-
blics, mantenen els pisos buits a 
l’espera de que el mercat torni a 
pujar. Sense que els polítics facin 
res per evitar-ho.

És en aquest context que les 
PAHs catalanes s’han adreçat a les 
administracions locals, que són les 
que reben en primera instància 
l’impacte social d’aquesta situa-
ció. Els nostres ajuntaments estan 
clarament infradotats de recursos, 
però tenen competències impor-
tants per garantir les necessitats 
habitacionals de la població. Per 
això, al febrer de 2014 vam pre-
sentar una moció per sancionar les 
entitats financeres que es negues-
sin a facilitar el lloguer dels seus 
pisos buits, o cedir la seva gestió 
als ajuntaments per a la ciutada-
nia més vulnerable.

A l’Anoia, aquesta moció es 
va aprovar a 9 municipis: Iguala-
da, Santa Margarida de Montbui, 
Vilanova del Camí, Piera, Òdena, 
Capellades, la Pobla de Claramunt, 
els Hostalets de Pierola i La Torre 
de Claramunt (tots amb equips de 
govern de CiU o PSC). Tot i que ja 
fa més d’un any que es va aprovar 
la moció, cap d’aquests equips de 
govern ha iniciat els procediments 

sancionadors contra entitats finan-
ceres, malgrat que cap d’elles ha 
cedit cap pis. 

L’assemblea de PAH Anoia ma-
nifesta que continuaran assistint 
als plens municipals i denunciant 
aquesta situació fins que els ajun-
taments apliquin les competències 
que els atorga la Llei pel Dret a 
l’Habitatge de Catalunya. 

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS
ADVOCADA

Decl. RENDA
Tel: 93 803 49 36

silvia11pb@gmail.com
C/ Castellfollit, 1 

IGUALADA

Salvador Serra ja fa camí
La porta de Brandenburg de Ber-

lín va ser el punt de sortida de 
la nova aventura que ha emprès 
l’igualadí Salvador Serra, que és 
fer camí fins a Santiago de Com-
postel·la.

Se sap que abans d’iniciar el 
llarg camí Serra va conèixer, en 
companyia d’un guia, la part més 
històrica del centre de la ciutat i 
posteriorment, a la tarda, va conti-
nuar la visita per lliure.

El 14 de maig va sortir de Ber-
lín i després de 4 dies de camí i 

111 km confirma haver arribat a 
Wittenberg. Serra comenta que 
“estem en una zona molt agrícola 
amb molta producció d’espàrrecs, 
que ara estan en plena recollida, 
i també molt boscosa, amb grans 
extensions de pins”. De moment, 
la dificultat més gran la té a l’hora 
de trobar lloc per dormir, ja que 
en aquella zona no hi ha albergs i 
això fa perdre molt de temps bus-
cant allotjament.
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Guillem Albà & The All In Orchestra recull 
el premi del públic de La Mostra per 
Marabunta
IGUALADA

Guillem Albà & The All In Orc-
hestra van recollir, dimecres 

de la setmana passada, el Premi 
Fundació Catalunya - La Pedrera 
al millor espectacle de la 26a edi-
ció de La Mostra d’Igualada per 
Marabunta. 

El públic va puntuar aquest 
enèrgic show de clown i música 
en directe amb un 9’85, la nota 
més alta registrada en la història 
del premi. El guardó consisteix en 
1.200 euros per a la companyia i 
una actuació de l’espectacle en 
una de les seus de La Pedrera.

En rebre el premi, el show-
man Guillem Albà va manifestar 
que estan “supercontents perquè 
respectem moltíssim el teatre fa-
miliar i perquè el vota el públic”. 
També va incidir en què hi ha qui 
se sorprèn en saber que represen-
ten Marabunta tant per al públic 
infantil com per a l’adult, “i fem 
exactament el mateix, ja que la 
música i el pallasso arriben a totes 
les edats possibles. És molt guai 
veure units avis i néts gaudint-lo”. 
També ha afirmat que Marabunta 
té un alt component pedagògic ja 
que “fa que els joves no tinguin 
por d’anar al teatre, sinó que tin-
guin ganes de tornar-hi. Què hi ha 
més pedagògic que això?”. 

En aquest sentit, el productor 
Blai Rodríguez va afegir que “els 
joves són els grans oblidats” i ha 
valorat molt positivament l’aposta 

de La Mostra per recuperar aquest 
públic.

Per la seva banda, el director 
artístic de La Mostra, Pep Farrés, va 
remarcar que la votació del públic 
“és un reflex de la falta que feia 
portar propostes per a gent jove” i 
que “el 9’85 respon a l’eufòria im-
mediata en sortir de l’espectacle”. 
Farrés ha qualificat Marabunta 
“entre les arts escèniques i la festa” 
i ha dit que es tracta d’un “clown 
contemporani que encaixa amb la 
línia de propostes que aporten no-
vetat” que programa la fira.

Al seu torn, la directora de Cul-
tura de la Fundació Catalunya - La 
Pedrera, Marga Viza, va destacar 
que “com a Fundació i Centre Cul-
tural dotem de contingut La Pe-
drera i fa 9 anys que no només 
venim a La Mostra per la dotació 
econòmica, sinó també a veure 
espectacles per veure què bull a 
l’olla. Igualada és un punt de re-

ferència a nivell del país per pro-
gramar”. A més, la institució ha fet 
pública la voluntat de continuar 
col·laborant amb la fira.

Finalment, l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, va anunciar que els 
igualadins tindran una nova opor-
tunitat per gaudir de Marabunta, 
ja que l’espectacle s’ha inclòs en la 
programació de la propera Festa 
Major de la ciutat. Igualment, ha 
assegurat que La Mostra “és una 
inversió per a la ciutat, la joia de la 
corona que volem preservar”.

Aquest és el tercer premi popu-
lar que obté Marabunta, després 
de rebre’l també a la Fira de Tite-
lles de Lleida i a la Mostra de Tea-
tre de Santa Eugènia de Mallorca.

El públic ha valorat com a se-
gon millor espectacle de La Mostra 
d’Igualada 2015 ‘Tot Plegat’ de Te-
atre Mòbil amb un 9’35 i, en ter-
cera posició, ‘L’avi Tonet’ de la Cia. 
Jordi del Rio amb un 9’31.

D’Hendaia a Port Bou a peu
IGUALADA

Gerard Regí Esquius va tardar 
trenta-cinc dies per anar, a peu 

i trepitjant la línia fronterera, de 
l’Atlàntic basc al Mediterrani. De 
la verdor navarresa a la roca i neu 
de l’Aragó i els pics de l’Aran, el 
Pallars o Andorra. Dificultats de 
tota mena en un juliol que fou 
abundós en tempestes i temps 
fred.

En Gerard va repassar a l’AU-
GA, alguns dels moments de 
l’aventura: l’encontre amb un ós 
que es va resoldre sense més pro-
blema que l’ensurt, la boira que et 
fa passar dues vegades pel mateix 
lloc, les butllofes als peus, l’itine-
rari errat que cal refer, la gent 
d’arreu que vas trobant i t’ajuden 
i ajudes i ja no oblides mai més, 
els avantatges i els desavantatges 
d’una aventura en solitari.

I en les últimes etapes el Carlit 
i les Bulloses, pujar al Canigó i bai-

xar fins als Banys d’Arles, el Pertús 
i l’Albera fins a trobar el mar. Un 
mar sospirat des de feia dies per 
lliurar-li el grapat de sorra recolli-
da a la platja d’Hendaia.

Dilluns vinent dia 25 de maig 
el conferenciant de l’AUGA  se-
rà Vicenç Lozano que parlarà de 
“Més enllà dels Secrets del Vaticà: 
Reformes del Papa Francesc”

Pastor: “les coses no passen per casualitat 
sinó per causalitat”
IGUALADA

Aquest passat dimarts, va tenir 
lloc la xerrada organitzada pel 

grup UOCtalk Alumni Igualada, a 
la Biblioteca Central, que amb el 
títol de: “La resolució de conflic-
tes: a la recerca de la felicitat”, va 
pronunciar Xavier Pastor, politòleg 
i conflictòleg, guanyador del Premi 
Civisme 2015.

En el seu parlament, Pastor va 
comentar que el conflicte sempre 
és present a la nostra societat, i 
que les coses no passen per casu-
alitat sinó per causalitat. Quan 
aconseguim resoldre un conflicte 
és quan avancem i tot requereix 
temps. La gent es pregunta per la 
felicitat, i el que ens fa infeliços 
és la incertesa: pensar que ningú 
mai ens estimarà, que mai tindrem 
feina, etc. Cal reduir la incertesa, ja 
que el conflicte ve de fora. Acostu-

ma a ser la gent a qui donem més 
confiança la que resol els proble-
mes. Mai hem de reaccionar da-
vant un conflicte ja que contagia 
el clima negatiu. Avui hi ha més 
conflictes perquè vivim més anys i 
tenim més coneixements. Sempre 
hem de tenir una actitud positiva 
i analitzar la situació; si s’és part 
implicada, el conflicte no es pot 
resoldre i ha d’intervenir algú de 

fora. Tothom ha de disposar de 
la mateixa informació i veure les 
causes. La comunicació ha de ser 
tranquil·la i positiva. Cal separar 
les persones del problema, tenir 
empatia, ser perseverants i buscar 
els punts en comú.

Al final de l’acte va respondre 
algunes intervencions del nombrós 
públic assistent i va ser fortament 
aplaudit.

El Centre d’Esplai Endinsa’t 
de Vilanova del Camí, a la 
Festa Esplai

El diumenge 10 de maig es va 
celebrar, al Parc Nou del Prat de 

Llobregat, la Festa Esplai. Una jor-
nada de trobada de tots els esplais 
d’arreu de Catalunya que estan 
adherits a la Federació Catalana de 
l’Esplai. El Parc Nou es va conver-
tir en un macroespai de propostes 
educatives i de lleure per gaudir 
en família. Des de grans inflables, 
espectacles, cercaviles de gegants 
i capgrossos... unes 8000 persones 
van poder gaudir d’aquesta gran 
varietat d’activitats. 

El Centre d’Esplai EnDInsa’t i 
el seu grup d’una desena de famí-
lies, conjuntament, amb l’equip 
de voluntaris del projecte, hi van 
anar amb autocar des del Centre 
Cívic del Barri La Pau, seu on es 
realitza el projecte d’esplai i on 
s’ubica l’entitat al municipi vila-
noví. A l’arribada van recollir les 
seves samarretes “Un estiu per a 
tothom” i les gorres editades per a 

l’ocasió i com a distintiu comú. Tot 
el matí vam gaudir d’activitats i ta-
llers i al migdia ens vam reunir per 
dinar plegats. La jornada va finalit-
zar amb una cercavila organitzada 
pels esplais de la Federació Cata-
lana de l’Esplai i vam tornar cap a 
casa ben cansats, però contents de 
compartir amb altres famílies, es-
plais i equips educatius el projecte 
comú de lleure.

A la mateixa Festa Esplai es 
va consolidar la campanya #bota-
xlainfancia, que consistia en què 
cada bot penjat a les xarxes soci-
als amb l’eslògan #botaxlainfancia 
recapta 1 euro destinat a beques 
menjador, colònies o activitats de 
reforç per a infants que actual-
ment viuen per sota del llindar de 
la pobresa. Encara hi ets a temps 
de penjar el teu bot a les xarxes 
socials; el més important és afegir 
el hashtag: #botaxlainfancia.

2n Curs de Cuina 
Mediterrània
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 

El passat dijous 30 d’abril el grup 
de sortides culinàries de L’Ate-

neu Cultural i Recreatiu de Santa 
Margarida de Montbui va fer la 
seva quarta sortida al restaurant 
Somiatruites. En aquest restaurant 
ens van ensenyar a elaborar tres 
plats gràcies a l’ajuda del segon 
xef Michael Diaz. Els plats van ser 

una pizza amb base de truita amb 
mozzarella i pernil salat i  un ris-
soto amb fals ou ferrat elaborat 
amb gelatina de parmesà i rovell. I 
finalment, de postres, una mousse 
de formatge amb tocinet presen-
tada també com un ou ferrat. La 
jornada va ser molt didàctica i els 
assistents en van sortir molt satis-
fets.

Visita al Museu de la Muntanya de Montserrat
EL BRUC

Dilluns dia 27 d’abril els alum-
nes de P-2 de l’Escola Bressol La 

Cadireta, vam visitar el Museu de 
la Muntanya de Montserrat ubicat 
a la Casa Consistorial del Bruc. 

En Pere Redón, tècnic de turis-
me, ens va explicar molts detalls 
i curiositats de la muntanya i el 
seu entorn. Vam recórrer tots els 
racons d’aquest interessant museu 
i per acabar la visita vam veure 
amb expectació una filmació sobre 
l’escalada. 

Ens va encantar fer aquesta 
sortida al Museu del nostre poble 
i agraïm al Pere l’estona que ens va 
dedicar.        La Cadireta
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amb:
Mònica Almiñana i Riqué
senadora per Barcelona

i
Aaron Alcázar Gutiérrez
candidat a l’alcaldia

ACTE CENTRAL 
DE CAMPANYA

Dijous 21 de maig 
a les 21h
al Museu Molí Paperer

US HI ESPEREM!

som-hi kp!

VOTA PSC

capellades.socialistes.cat
capellades@socialistes.cat

Estrena del Punt d’informació turístic a la 
Tossa, coincidint amb l’Aplec del Roser
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Diumenge passat va tenir lloc la 
celebració de l’Aplec del Roser, 

la tradicional Festa Major de la 
Tossa de Montbui, que es realitza, 
com és costum, el tercer diumen-
ge de maig. Enguany l’Aplec va 
coincidir amb una jornada climato-
lògicament preestiuenca, i això va 
comportar que el cim estigués ple 
de montbuiencs i visitants durant 
tota la matinal. 

El tradicional Aplec del Roser 
va ser organitzat pel Consorci la 
Tossa --format per la Fundació la 
Tossa i l’Ajuntament de Montbui--. 
Com és habitual, va quedar res-
tringit l’accés i limitada l’arribada 
en vehicle particular. Es va habili-
tar un servei d’autobús per pujar i 
baixar del cim, amb parades tant 
al Nucli Antic om al Nucli Urbà de 
Montbui. 

Nou punt d’atenció al 
visitant

A més de poder gaudir de les 
activitats previstes, com l’arenga-
dada popular o la ballada de sar-
danes, l’ofici solemne --amenitzat 
per la Coral Si Fa Sol-- i la tradi-

cional ballada de gegants, els as-
sistents a l’Aplec van poder veure 
l’estrena d’un nou servei d’infor-
mació per als visitants de La Tossa.

El punt d’informació està ubi-
cat a la zona de l’antic refugi, on 
fins ara s’habilitaven les exposi-
cions, i s’ha convertit en un espai 
d’atenció als visitants, els quals 
podran trobar informació sobre 
l’espai natural i patrimonial de la 
Tossa, i també sobre allotjament, 
oferta de restauració i princi-
pals punts d’interès de Montbui. 
El punt d’atenció al visitant està 
obert els dijous, de 10 del matí a 

1 de la tarda. També els divendres 
i dissabtes, de 10 del matí a 2 del 
migdia, i de 4 a 7 de la tarda, i els 
diumenges, de 10 del matí a 2 del 
migdia. 

Aquest espai d’informació tu-
rística és el primer que s’habilita 
a Montbui i complementa l’im-
portant servei que realitza el re-
fugi-restaurant La Tossa. L’oficina 
d’informació turística compta amb 
una informadora-dinamitzadora 
que assessora els visitants sobre 
aquells temes d’interès turístic o 
informatiu.

Conveni per a la creació 
d’horts urbans

CALAF

Ja s’han iniciat els treballs per al 
condicionament d’aquestes dues 

finques, situades prop del Casal de 
Calaf —l’una a la carretera Llarga, 
i l’altra als carrers Pujalt-Laureà 
Figuerola. L’objectiu més immedi-
at del consistori és netejar els ter-
renys i tancar-los, mentre es con-
fecciona el projecte executiu que 
els ha de convertir en horts urbans.

El conveni que ho farà possible 
es va signar la setmana passada 
entre l’Ajuntament i els propie-
taris —la Parròquia de Sant Jau-
me i uns propietaris particulars. Es 
tracta de terrenys amb una bona 

ubicació i lliures d’edificació, que 
disposen dels subministraments 
necessaris, la qual cosa els fa idonis 
per a la creació d’espais hortícoles. 
La intenció és, amb la col·labora-
ció d’altres entitats com Càritas o 
l’Agrupament Escolta Alexandre 
de Riquer, possibilitar l’aprofita-
ment d’aquestes zones en forma 
d’horts urbans, projecte que tindrà 
un marcat caire social i educatiu. 
Els propietaris han cedit gratuïta-
ment aquests solars a l’Ajuntament 
perquè aquest els condicioni i els 
horts puguin ser una realitat el 
més aviat possible.

Una dotzena d’entitats 
signen el conveni anual amb 
l’Ajuntament 

VILANOVA DEL CAMÍ

Un total de 12 entitats culturals 
de Vilanova del Camí han sig-

nat amb l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí el conveni de col·labo-
ració que els permet obtenir de 
l’administració una subvenció per 
portar a terme les seves activitats. 

L’acte de signatura de conve-
ni va ser el passat 5 de maig, a 
la sala de plens de l’Ajuntament 
vilanoví. Enguany han signat con-

veni les següents entitats: el Cen-
tro Cultural Casa de Andalucía de 
l’Anoia, Xarxa Vilanova, l’Associa-
ció de veïns del barri Bonavista, la 
Unión Cultural Extremeña Anoia, 
l’Associació Cultural Camp del Rei, 
Tatanka, Sindy Kat’s, l’Associació 
Arrabie, l’Agrupació Sardanista; 
l’Agrupació Cultural i Recreativa, 
l’Associació de veïns del barri La 
Pau i la colla de diables Els Cabrons 
de Vilanova.

El Bisbalet i la Cinta al 
Guinardó

IGUALADA

El Bisbalet i la Cinta i la Carme 
i la Caterina han anat a la Fes-

ta  Major del Guinardó. Un cop 
més, la nostra colla passeja el nom 
d’Igualada per les terres catala-
nes. Després de les últimes troba-
des, Sant Vicenç dels Horts, Maials, 
Montmajor, Castellolí i Santa Mar-
garida de Montbui, la colla ens 

hem desplaçat fins al barri del Gui-
nardó de Barcelona. Altra vega-
da, gràcies a l’esforç, la il·lusió i la 
voluntat de tots els components de 
la colla la sortida ha estat possible. 
I són aquestes ganes de tirar enda-
vant la colla les que fan possible 
que cada sortida sigui una Festa 
Major i mantenir una tradició tant 
nostra com la dels gegants.
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Sortida dels Amics del Casal de Tous a Cal 
Pineda del Saió
IGUALADA

Diumenge passat, els Amics del 
Casal vam fer una excursió molt 

agradable. Érem molta colla i vam 
gaudir d’unes belles panoràmi-
ques, ja que tot pujant cap al Coll 
del Guix (en realitat és pujant i 
després baixant) podíem contem-
plar trams amb un bosc molt ufa-
nós i altres amb camps de cere-
als d’uns verds que et deixaven el 
cos i l’esperit plenament relaxats. 
Ara bé, a prop del Coll de Guix, els 
verds ja eren una mica més torrats 
pel sol. Passàrem per Cal Nieló i 
al cap de poc ja ens trobem a les 
cases del Coll de Guix, fem parada 
curta i seguim cap a baix la carre-
tera i a uns pocs metres ens endin-
sem per un camí a l’esquerra com 
per anar a Cal Vilaseca, i seguim 
més enllà fins arribar a Cal Pineda 
del Saió, on fem l’esmorzar que 

tota excursió és mereix, amb la ter-
túlia i foto de costum. 

Una vegada refets tornem a 
desfer el camí, però aquesta ve-
gada el sol escalfava més i la pu-
jada es va fer més llarga, però tot 
i així era compensat pel paisatge, 
en què predominava el verd es-
perança. També férem una visita 

a l’ermita de Sentfores, on apro-
fitàrem la font per refrescar-nos i 
apaivagar la set. 

Tots tornàrem a Igualada molt 
contents i agraírem als guies, To-
màs i Generosa, per la caminada 
tan bonica que ens varen dispen-
sar. 

Casalreport

Participació de la coral Si Fa 
Sol a l’Aplec de la Tossa

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dins els actes de la festivitat de 
Nostra Senyora del Roser, que 

se celebra en el tradicional aplec a 
la Tossa de Montbui, la coral Si Fa 
Sol oferí a tots els assistents, en el 
marc incomparable de l’ermita pre-
romànica, un concert amb temes 
molt diversos i que va fer gaudir el 
públic que omplia de gom a gom 
tan emblemàtica capella.

A continuació es donà pas a la 
missa cooficiada per mossèn Josep 

Maria Pujol i mossèn Jean Bernat, 
en la qual la coral acompanyà amb 
diversos càntics litúrgics. Cal desta-
car, al final, la cantada dels Goigs a 
la Mare de Déu de Gràcia.

La coral Si Fa Sol agraeix el 
tracte rebut pel públic i els orga-
nitzadors d’aquest aplec, que any 
rere any, omple d’alegria la Tossa 
de Montbui.

Foto: Dolors Vives

Alumnes d’Atrezzo amb 
“Balleto di Siena”

IGUALADA

El cap de setmana del 16 i 17 de 
maig, nou alumnes de l’escola 

Atrezzo dansa i arts escèniques, 
dirigida per Anna Garcia i Mosa 
Garcia, van ser seleccionades, des-
prés d’haver superat les audicions 
pertinents per participar en l’es-
pectacle “Butterfly” del Balleto di 
Siena dirigit per Marco Batti.

L’audició va tenir lloc a Girona 
i s’hi van presentar alumnes de tot 
l’estat espanyol. Els escollits van 
estar treballant amb solistes de la 
companyia per preparar l’especta-

cle que es va representar diumen-
ge al Teatre Municipal de Girona.

Va ser una experiència inobli-
dable per totes les alumnes ja que 
els hi va donar l’oportunitat de 
treballar amb una companyia pro-
fessional vinguda d’Itàlia i amb un 
director i coreògraf com en Marco 
Batti.

Les alumnes seleccionades van 
ser: Berta Búrria, Sol Carner, Gal·la 
Carner, Carla Martinez, Carlota Mi-
ramunt, Laia Oliva, Maria Plazas, 
Sara Prats i Claudia Serra.

Alumnes dels Maristes a 
semifinals del Certamen de 
Lectura en Veu Alta

IGUALADA

Després d’haver participat als 
quarts de final del Certamen 

de Lectura en Veu Alta al Museu 
de la Pell d’Igualada, el passat 21 
d’abril, en diverses categories, el 
dia 13 de maig dos alumnes de 
l’escola Maristes-Igualada van pas-
sar a les semifinals a l’auditori de 

Caixafòrum (Barcelona). La Isol-
da Esquerra, en la categoria de 
Grumets Vermells, i el Quim Xifré, 
en la de Corsaris, van poder viure 
l’experiència. Tots dos van llegir 
davant del jurat, amb una bona 
entonació i dicció. Els felicitem pel 
seu bon nivell lector i la seva par-
ticipació.

Estada d’alumnes del Col·legi Monalco a 
Newton Abbot
IGUALADA

Del 28 d’abril al 3 de maig, alum-
nes de 2n i 3r d’ESO del Col·legi 

Monalco hem fet una estada a la 
ciutat de Newton Abbot (Anglater-
ra). Cada dia teníem diverses activi-
tats programades, tals com visites 
a Plymouth, Eden Project, Torquay 
i Exeter, i jocs com el criquet i el 
‘crabbing’. Hem pogut posar en 
pràctica la llengua anglesa tot con-
vivint amb famílies angleses i ens 
hem enriquit culturalment gràcies 
a la informació que ens han trans-
mès els guies i les mateixes ciutats. 
Una experiència inoblidable.

Laia Longan visita l’Escola Mowgli
IGUALADA

Mowglis i Akeles, després d’ha-
ver-se llegit “Otto, el nen que 

va arribar amb la neu” van rebre 
la seva autora, Laia Longan, per 
fer una tertúlia literària. Durant 
la trobada els alumnes van poder 
intercanviar les seves opinions i 
inquietuds literàries amb l’autora, 
que en tot moment es va mostrar 
molt entusiasmada per explicar la 
seva experiència. 

La trobada va esdevenir molt 
interessant pels nenes i nenes, que 
van poder descobrir com és l’ofici 
d’escriure i quins són els camins 
màgics als que et pot portar la 
imaginació.

Des de l’Escola Mowgli es vol 
agrair la presència de l’escriptora, 
així com també la de l’editor, Joan 

Vives, d’Animallibres, que la va fer 
possible.

Un barret de palla d’Itàlia amb els alumnes 
de l’INS Joan Mercader
IGUALADA

El passat dimecres 6 de maig, 
com ja és habitual els darrers 

anys, els 23 alumnes de l’Institut 
Joan Mercader que realitzen l’ac-
tivitat extraescolar de taller de 
teatre, van representar l’obra tre-
ballada durant el curs: Un barret 
de palla d’Italià una adaptació en 
català d’en Marc Michel de l’Eu-
gène Labiche i dirigida per l’ac-
triu i professora del centre Tàtels 
Perez. L’obra explica les peripècies 
del jove Fadinard en el dia del seu 
casament per trobar un barret de 
palla italià per a una dama a qui 
el cavall del nuvi se l’ha menjat 
per error. Al llarg de l’obra ocor-
ren un seguit de desventures que 

posen en perill el seu casament, 
però finalment tenim un desenllaç 
feliç de tots els seus protagonistes.

Al matí del dia 6 els joves ac-
tors van fer una primera represen-
tació per la resta de companys de 
l’Institut Joan Mercader que es van 
traslladar fins a l’Ateneu Igualadí. 
I a la tarda, a les 8, van fer una 
segona representació per famili-

ars, amics i tothom que hi volgués 
anar.

La posada en escena de l’obra 
va ser molt emotiva, i un cop aca-
bada la representació, una de les 
actrius va llegir una carta de co-
miat de part de tots els companys 
al jove nuvi (Marçal Gené) que en-
guany s’acomiada del grup per co-
mençar la universitat.


