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A l’aeròdrom 
Igualada-Òdena 

Aerosport 
2015; 

com a novetat, 
descoberta del 
patrimoni de 

la Guerra Civil 
d’Òdena

Pàg. 17

Matinal 4x4 l’espectacle 
sobre quatre rodes

La gran feina feta pels organitzadors i sobretot la tasca de la seixantena 
de voluntaris van ser clau per l’èxit d’aquesta matinal 4x4 celebrada el 

passat cap de setmana. Les cinc hectàrees de terreny de l’Av. Catalunya – 
antiga NII van reconvertir-se en una espectacular “pista d’obstacles” que 
van fer les delícies dels gairebé 300 pilots de vehicles tot terreny partici-
pants a la cinquena edició. Van ser dos dies de calor, pols, fang i molta 
diversió tant pels conductors com pel nombrós públic.    Pàg. 35

La ciutat ben viva a 
la nit de la Urban Running

Els organitzadors estimen en 25.000 les persones que la tarda nit de 
dissabte van omplir els carrers de la ciutat d’Igualada, per seguir o 

participar d’aquest esdeveniment cent per cent igualadí que és la Urban 
Running Nigth Show, on l’esport i el comerç es donen la mà. L’activi-
tat esportiva pensada per a tota la família va arrencar amb l’actuació 
de Laia Esquinas, que va cantar la cançó oficial de la IURNS “Sentir-se 
capaç”.   Pàg. 11

CiU guanya a l’Anoia però en conjunt les esquerres sumen més

Marc Castells aconsegueix majoria absoluta a 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 28 de maig: Bausili, Born, 23.
Dia 29: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 30: Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 31: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Fàtima, Ntra. 
Sra. de la Pietat, 25 (22-9 h).
Dia 1 de juny: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 2: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 3: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 4: Juvé, Av. Montserrat, 27.
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Resultats comarca de l’Anoia
Total votants: 52.890 - 60,61%; Abstenció: 34.375 - 39,39%; Vots nuls: 572 - 1,08%; Vots en blanc: 1.061 - 2,01% 
Municipis: 33; Regidors: 287; Cens electoral: 87.265

ARGENÇOLA
Regidors a escollir: 5
Total votants 142 - 72,45%
Abstenció 54 - 27,55%
Vots nuls 1 - 0,70%
Vots en blanc 4 - 2,84%
Candidatura  vots  regidors
ICV-EUiA-E 75 - 53,19% 3
ERC-AM 78 - 55,32% 2
CiU 43 - 30,50%  
PP 3 - 2,13%  

BELLPRAT
Regidors a escollir: 3
Total votants 40 - 57,87%
Abstenció 29 - 42,03%
Vots nuls 0 - 0%
Vots en blanc 5 - 12,50%
Candidatura  vots  regidors
UPB - AM 31 - 77,50% 3
PP 1 - 2,50%  

CABRERA D’ANOIA
Regidors a escollir: 9
Total votants 614 - 59,21%
Abstenció 423 - 40,79%
Vots nuls 12 - 1,95%
Vots en blanc 10 - 1,66%
Candidatura  vots  regidors
UC-ERC-AM 173 - 28,74% 3
PSC-CP 149 - 24,75% 3
CiU 95 - 15,78%   1
ICV-EUiA-E 83 - 13,79%  1
GVSCA 70 - 11,63% 1
PxC 11 - 1,83%
PP 11 - 1,83%

CALAF
Regidors a escollir: 11
Total votants 1.708 - 73,46%
Abstenció 617 - 26,54%
Vots nuls 12 - 0,70%
Vots en blanc 49 - 2,89%
Candidatura  vots  regidors
JC-AM  687 - 40,51% 5
GIC-Calaf -VV 424 - 25,00% 3
CiU 353 - 20,81%   3
AC-E 95 - 5,60%  1
PxC 54 - 3,18%
PP 34 - 2,00%

CALONGE DE SEGARRA
Regidors a escollir: 5
Total votants 123 - 75,93%
Abstenció 39 - 24,07%
Vots nuls 4 - 3,25%
Vots en blanc 4 - 3,36%
Candidatura  vots  regidors
CiU 81 - 68,07% 3
ICS-CP 69 - 57,98% 1
ICS-AM 39 - 32,77%   1
PP 1 - 0,84%  

CAPELLADES
Regidors a escollir: 13
Total votants 2.636 - 62,97%
Abstenció 1.550 - 37,03%
Vots nuls 31 - 1,18%
Vots en blanc 50 - 1,92%
Candidatura  vots  regidors
VdC-CUP-PA 800 - 30,71% 4
CiU 763 - 29,29% 4
ERC-AM 548 - 21,04%   3
PSC-CP 324 - 12,44% 2
PP 120 - 4,61%  

CARME
Regidors a escollir: 7
Total votants 367 - 58,91%
Abstenció 256 - 41,09%
Vots nuls 11 - 3,00%
Vots en blanc 24 - 6,74%
Candidatura  vots   
regidors
JC-AM 332 - 93,26% 7

CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
Regidors a escollir: 5
Total votants 112 - 74,67%
Abstenció 38 - 25,33%
Vots nuls 6 - 5,36%
Vots en blanc 0 - 0%
Candidatura  vots  regidors
CiU 73 - 68,87% 3
ApC-PA 70 - 66,04%   1
ICR-AM 66 - 62,26% 1
PP 5 - 4,72%  

CASTELLOLÍ
Regidors a escollir: 7
Total votants 353 - 78,79%
Abstenció 95 - 21,21%
Vots nuls 9 - 2,55%
Vots en blanc 29 - 8,43%
Candidatura  vots  regidors
PUC-AM 236 - 68,60% 5
CiU 79 - 22,97% 2

COPONS
Regidors a escollir: 7
Total votants 150 - 61,48%
Abstenció 94 - 38,52%
Vots nuls 6 - 4,00%
Vots en blanc 15 - 10,42%
Candidatura  vots  regidors
JC-AM 125 - 86,81% 7
PP 4 - 2,78% 

EL BRUC
Regidors a escollir: 9
Total votants 953 - 62,82%
Abstenció 564 - 37,18%
Vots nuls 14 - 1,47%
Vots en blanc 14 - 1,49%
Candidatura  vots  regidors
BV-ERC-AM 348 - 37,06% 4
CiU 328 - 34,93%   4
EBET 155 - 16,51% 1
PSC-CP 67 - 7,14%  
PP 27 - 2,88%  

ELS HOSTALETS DE PIEROLA
Regidors a escollir: 11
Total votants 1.334 - 65,71%
Abstenció 696 - 34,29%
Vots nuls 18 - 1,35%
Vots en blanc 25 - 1,90%
Candidatura  vots  regidors
ERC-AM 439 - 33,36% 5
SI-CP 438 - 33,28%   4
mch 147 - 11,17% 1
CiU 106 - 8,05%  1 
IHO-E 72 - 5,47%
GIAU 47 - 3,57%
PP 42 - 3,19%  

ELS PRATS DE REI
Regidors a escollir: 7
Total votants 270 - 60,00%
Abstenció 180 - 40,00%
Vots nuls 5 - 1,85%
Vots en blanc 17 - 6,42%
Candidatura  vots  regidors
GAP-AM 238 - 89,81% 7
PP 10 - 3,77%  

IGUALADA
Regidors a escollir: 21
Total votants 16.592 - 58,69%
Abstenció 11.677 - 41,31%
Vots nuls 112 - 0,68%
Vots en blanc 226 - 1,37%
Candidatura  vots  regidors
CiU 7.517 - 45,61% 11
ERC-AM 2.476 - 15,02%   3
SI-PSC-CP 1.981 - 12,02% 3
CUP-PA 1.536 - 9,32%  2 
DI-E 1.053 - 6,49% 1
PP 1.010 - 6,13%  1 
PxC 566 - 3,43% 
SI 115 - 0,70%   

JORBA
Regidors a escollir: 7
Total votants 389 - 61,45%
Abstenció 244 - 38,55%
Vots nuls 9 - 2,31%
Vots en blanc 23 - 6,05%
Candidatura  vots  regidors
ERC-AM 270 - 71,051% 6
CiU 87 - 22,89%  1

LA LLACUNA
Regidors a escollir: 7
Total votants 527 - 76,71%
Abstenció 160 - 23,29%
Vots nuls 13 - 2,47%
Vots en blanc 15 - 2,92%
Candidatura  vots  regidors
CiU 283 - 55,06% 4
JLL-AM 216 - 42,02%  3

LA POBLA DE CLARAMUNT
Regidors a escollir: 11
Total votants 1.138 - 68,31%
Abstenció 528 - 31,69%
Vots nuls 13 - 1,14%
Vots en blanc 18 - 1,60%
Candidatura  vots  regidors
CiU 506 - 44,98% 6
P! 285 - 25,33%   3
JLP-CP 153 - 13,60% 1
ERC-AM 145 - 12,89%  1
PP 18 - 1,60%  

LA TORRE DE CLARAMUNT
Regidors a escollir: 11
Total votants 1.764 - 60,35%
Abstenció 1.159 - 39,65%
Vots nuls 16 - 0,91%
Vots en blanc 24 - 1,37%
Candidatura  vots  regidors
CiU 781 - 44,68% 6
PSC-CP 344 - 19,68%   2
ACIRE 228 - 13,04% 1
ERC-AM 140 - 8,01%  1 
ICV-EUiA-E 120 - 6,86%  1
PP 60 - 3,43%  
PTE-VV 51 - 2,92%  

MASQUEFA
Regidors a escollir: 13
Total votants 3.626 - 58,72%
Abstenció 2.549 - 41,28%
Vots nuls 39 - 1,08%
Vots en blanc 93 - 2,59%
Candidatura  vots  regidors
CiU 1.356 - 37,80% 6
PSC-CP 811 - 22,61%   3
MR-ERC-AM 513 - 14,30%  2 
CUP-PA 368 - 10,26%  1
PP 247 - 6,89%  1
IEM 199 - 5,55%  

MONTMANEU
Regidors a escollir: 5
Total votants 97 - 73,48%
Abstenció 35 - 26,52%
Vots nuls 0 - 0%
Vots en blanc 1 - 1, 03%
Candidatura  vots  regidors
CiU 62 - 63,92% 5
JM-AM 30 - 30,93%  
PP 0 - 0%  

ÒDENA
Regidors a escollir: 11
Total votants 1.698 - 63,01%
Abstenció 997 - 36,99%
Vots nuls 24 - 1,41%
Vots en blanc 68 - 4,06%
Candidatura  vots  regidors
PSC-CP 732 - 43,73% 6
ERC-AM 423 - 25,27%   3
CiU 346 - 20,67% 2
PxC 72 - 4,30%  
PP 33 - 1,97%  

ORPÍ
Regidors a escollir: 5
Total votants 78 - 63,41%
Abstenció 45 - 36,59%
Vots nuls 8 - 10,26%
Vots en blanc 13 - 18, 57%
Candidatura  vots  regidors
IO-AM 53 - 75,71% 5
PP 0 - 0%  

PIERA
Regidors a escollir: 17
Total votants 5.889 - 52,59%
Abstenció 5.309 - 47,41%
Vots nuls 90 - 1,53%
Vots en blanc 124 - 2,14%
Candidatura  vots  regidors
ERC-AM 1.273 - 21,95% 5
CiU 1.265 - 21,81%   4
PSC-CP 938 - 16,18%  3 
AED-E 631 - 10,88%  2
GANEMOS 559 - 9,64%  2
PP 465 - 8,02%  1 
GIAU 190 - 3,28%  
UAM 188 - 3,24%  
PxC 166 - 2,86%   

PUJALT
Regidors a escollir: 5
Total votants 113 - 70,63%
Abstenció 47 - 29,38%
Vots nuls 2 - 1,77%
Vots en blanc 10 - 9, 01%
Candidatura  vots  regidors
CiU 59 - 53,15% 4
JP-AM 47 - 42,34%  1
PP 3 - 2,70%  

RUBIÓ
Regidors a escollir: 5
Total votants 137 - 70,26%
Abstenció 58 - 29,74%
Vots nuls 2 - 1,46%
Vots en blanc 4 - 2,96%
Candidatura  vots  regidors
CiU 101 - 74,81%   5
IR-AM 24 - 17,78%   
PxC 2 - 1,48%  
PP 2 - 1,48%   
CP 1 - 0,74%   

SANT MARTÍ DE TOUS
Regidors a escollir: 9
Total votants 713 - 79,84%
Abstenció 180 - 20,16%
Vots nuls 7 - 0,98%
Vots en blanc 10 - 1,42%
Candidatura  vots  regidors
ERC-AM 341 - 48,30% 5
CP 204 - 28,90%   2
CiU 151 - 21,39%  2 

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Regidors a escollir: 7
Total votants 219 - 72,04%
Abstenció 85 - 27,96%

Vots nuls 8 - 3,65%
Vots en blanc 11 - 5,21%
Candidatura  vots  regidors
SMA-AM 191 - 90,52% 7
PP 9 - 4,27%    

SANT PERE SALLAVINERA
Regidors a escollir: 5
Total votants 113 83,70%
Abstenció 22 16,30%
Vots nuls 2 1,77%
Vots en blanc 7 6,31%
Candidatura  vots  regidors
CiU 70 - 63,06% 4
ISPS-AM 60 - 54,05%   1
PP 2 - 1,80%  

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Regidors a escollir: 13
Total votants 4.483 - 63,51%
Abstenció 2.576 - 36,49%
Vots nuls 32 - 0,71%
Vots en blanc 45 - 1,01%
Candidatura  vots  regidors
PSC-CP 2.094 - 47,05% 8
VV 1.018 - 22,87%   3
ICV-EUiA-E 475 - 10,67%  1 
JPM-ERC-AM 394 - 8,85%  1
PxC 176 - 3,95%  
PP 132 - 2,97%   
CiU 117 - 2,63%  
GIAU 0 - 0%  

SANTA MARIA DE MIRALLES
Regidors a escollir: 5
Total votants 72 - 65,45%
Abstenció 38 - 34,55%
Vots nuls 7 - 9,72%
Vots en blanc 1 - 1,54%
Candidatura  vots  regidors
CiU 39 - 60,00% 4
MD-AM 37 - 56,92%   1
PP 0 - 0%  

VALLBONA D’ANOIA
Regidors a escollir: 9
Total votants 821 - 75,53%
Abstenció 266 - 24,47%
Vots nuls 8 - 0,97%
Vots en blanc 3 - 0,37%
Candidatura  vots  regidors
JFV-ERC-AM 321 - 39,48% 4
PSC-CP 268 - 32,96%   3
CiU 114 - 14,02%  1 
UPV-VV 85 - 10,46%  1
PP 22 - 2,71%   

VECIANA
Regidors a escollir: 5
Total votants 101 - 73,72%
Abstenció 36 - 26,28%
Vots nuls 0 - 0%
Vots en blanc 2 - 1,98%
Candidatura  vots  regidors
CiU 71 - 70,30% 3
ERC-AM 42 - 41,58%   2
CP 18 - 17,82%
PP 4 - 3,96%  

VILANOVA DEL CAMÍ
Regidors a escollir: 17
Total votants 5.518 - 59,67%
Abstenció 3.729 - 40,33%
Vots nuls 51 - 0,92%
Vots en blanc 117 - 2,14%
Candidatura  vots  regidors
V Vilanova 365 1.289 - 23,58% 5
PSC-CP 906 - 16,57%   3
VA! 684 - 12,51%  3 
IPV-VV 557 - 10,19%  2
ERC-SV-AM 454 - 8,30%  2
CiU 381 - 6,97%  1
DECIDE 339 - 6,20%  1 
PP 250 - 4,57%   
ICV-EUiA-E 209 - 3,82%  
PxC 153 - 2,80%   
GANEMOS 128 - 2,34%   

RENDA 2014 
SOCIETATS 2014
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332 GRÀCIES 

CiU guanya a l’Anoia, però 
les esquerres sumen més en 
conjunt
Al conjunt de la comarca de 

l’Anoia guanyen les esquer-
res. Si més no, el dibuix del Consell 
Comarcal de l’Anoia, l’òrgan de 
govern i administració a la comar-
ca, queda distribuït de la següent 
manera segons els resultats pro-
visionals: 12 consellers per a CiU, 
11 per a ERC - Acord Municipal, 
7 per als socialistes del Congrés 
Municipal, 1 per a la coalició ICV 
- EUiA - Entesa de Progrés Muni-
cipal - Barcelona en comú - Gua-
nyem Barcelona - E, 1 per a la CUP 
- Poble Actiu i 1 per al PP. 

A la comarca de l’Anoia, CiU 
és la formació política que guanya 
en nombre de vots amb 15.227, 
seguida d’ERC - Acord Municipal, 
que ha aconseguit 10.790, i dels 
socialistes del Congrés Municipal, 
que han obtingut 9.497 vots.

CiU guanya a la comarca en 
nombre de vots però ERC obté més 
regidors, a l’inrevés de fa quatre 
anys. CiU ha obtingut 90 regidors, 
pels 106 regidors d’ERC-AM. A for-
ça distància se situa el PSC amb 44 
regidors, lluny dels 71 aconseguits 
el 2011. 

CiU i Marc Castells assoleixen la majoria 
absoluta a les eleccions municipals
IGUALADA

La candidatura de Convergència 
i Unió (CiU) a Igualada, encap-

çalada per qui ha estat alcalde els 
últims quatre anys, Marc Castells, 
va assolir una clara victòria a les 
eleccions municipals celebrades 
el passat diumenge, 24 de maig. 
CiU va aconseguir 7.559 vots, un 
45,65% del total, fet que li perme-
trà tenir 11 dels 21 regidors que 
formen el Ple Municipal a l’Ajunta-
ment de cara al proper mandat. 

Aquest resultat suposa un incre-
ment de gairebé 1.000 vots res-

pecte quatre anys enrere, quan la 
federació en va obtenir 6.561. Marc 
Castells agraïa “la confiança rebu-
da, que ens demostra que la feina 
que estem fent compta en bona 
part amb el suport de la ciutadania 
i ara ens reforça el seu suport”. 
Això, però, afirma que “suposa 
una immensa responsabilitat que 
entomem amb ganes, amb força 
i amb el compromís de seguir tre-
ballant per fer arribar aquesta ciu-
tat molt més amunt i consolidar el 
renaixement que s’hi està produint 
en molts camps des de fa quatre 

anys”. La manera de fer del futur 
govern, tal com apunta, “passa per 
assumir aquest resultat amb molta 
humilitat i per seguir duent a ter-
me un govern responsable en la 
gestió, proper a la gent, sensible a 
les necessitats, aliat de l’empresa i 
la indústria, i ambiciós en la projec-
ció exterior de la ciutat”.

La segona i tercera forces, ERC 
i Socialistes d’Igualada, han quedat 
lluny de CiU, amb un 15% i un 12% 
dels vots i tres regidors cadascun, 
però tot i això Marc Castells afirma 
que “el futur d’Igualada passa pel 

consens i per la participació d’altres 
partits polítics” i, per això, afegeix 
que “obrirem una ronda de con-
verses per col·laborar amb tothom, 
perquè hem de mirar de treballar 
plegats en el projecte d’Igualada”. 

Castells, finalment, ha agraït 
“la gran feina del nostre equip, 
tant als regidors del govern que 
ara s’acaba com a les noves incor-
poracions de cara al nou mandat, 
l’equip de campanya, tots els sim-
patitzants, militants i ciutadans que 
ens han ajudat i ens han donat el 
seu suport”.

Els regidors sortints 
s’acomiaden del Ple 
Municipal 
IGUALADA

En el marc del Ple Municipal 
Ordinari celebrat a l’Ajunta-

ment d’Igualada dimarts passat, 26 
de maig, deu regidors del present 
mandat s’han acomiadat, ja que 
no formaran part del futur con-
sistori que es constituirà el proper 
13 de juny. Es tracta de Jordi Segu-
ra, Imma Soteras i Anna Bacardit 
(CiU), Joan Torras i Joan Requesens 

(ERC), Pilar Salat, Andreu Boixa-
dé i Joaquim Roca (PSC), Pere Cal-
bó (PP) i Montserrat Mateu (ICV). 
Robert Hernando (PxC) no va assis-
tir a aquest ple. Després que la 
majoria d’ells hagin pronunciat 
unes paraules de comiat, en alguns 
casos emocionades, l’alcalde, Marc 
Castells, els va agrair la seva dedi-
cació a la ciutat durant tots els 
anys que han estat regidors.

Agraïment als 2.476 igualadins que heu 
donat el vostre suport a ERC
IGUALADA

Des d’Esquerra Republicana agra-
ïm molt sincerament a tots els 

igualadins i igualadines que aquest 
diumenge 24 de maig ens han 
donat el seu suport en les elecci-
ons municipals a la nostra ciutat. Un 
total de 2.476 persones, un 15,02% 
de les que van anar a votar, van 
apostar perquè ERC fos, per primera 
vegada a Igualada, la segona força 
de la ciutat. 

Tot i quedar lluny de la pri-
mera força, amb aquest resultat 
encapçalarem l’oposició assumint 
el repte de treballar a fons per a 
construir una alternativa indepen-
dentista i d’esquerres a l’actual 

govern del consistori. Farem allò 
que ens toca fer, controlar la ges-
tió del govern municipal i sobretot 
plantejar propostes concretes que 
facin d’Igualada una ciutat millor 
i amb futur. 

Els regidors Josep Maria Palau, 
Carolina Telechea i Enric Conill, 
juntament amb tot l’equip de la 
candidatura, impulsarem amb tota 
l’energia necessària el projecte de 
ciutat --Igualada per a tothom--, la 
realització de les 45 actuacions del 
programa electoral i els quatre com-
promisos concrets que s’han explicat 
durant la campanya, així com la di-
versitat de petites actuacions sol·li-
citades en les trobades efectuades 

amb els veïns i veïnes dels 13 barris 
de la ciutat.

El procés participatiu Igualada 
2013-2023 continua obert. A la web 
www.ercigualada2015.cat hi tenim 
el programa, les propostes, els com-
promisos assumits i el resultat de tot 
el procés per barris i sectorials que 
s’anirà actualitzant. La gent d’ERC 
Igualada, els regidors, la regidora i 
tot l’equip de la candidatura conti-
nuem a disposició de tots els iguala-
dins i igualadines, les entitats i asso-
ciacions de la ciutat, per anar teixint 
junts l’alternativa independentista i 
d’esquerres que volem que governi 
la nostra ciutat, per fer d’Igualada 
una ciutat per a tothom. 

Els Socialistes d’Igualada, 
decidits a encetar el camí de 
la recuperació
Jordi Riba es compromet a fiscalitzar l’acció 
de govern de CiU i a fer una oposició activa i 
constructiva

IGUALADA

La candidatura de Socialistes 
d’Igualada (PSC-CP) ha fet balanç 

dels resultats de les darreres elec-
cions municipals a la ciutat. La for-
mació ha rebut prop de 2.000 vots, 
concretament 1.981, un resultat 
que el candidat Jordi Riba valora 
“primer de tot, agraint a aquests 
2000 igualadins i igualadines que 
ens han fet confiança i, en segon 
lloc, hem de dir que, evidentment, 
no és el resultat que volíem perquè 
ens quedem amb tres regidors”. 
Tot i això, hi ha punts positius i el 
partit valora el fet que, en aquests 
comicis i tot i les dificultats, els 
Socialistes han aconseguit 500 vots 
més que en les eleccions europees 
de fa només un any, així com un 
millor resultat respecte les autonò-
miques de 2012, el que entenen 
que pot ser un inici, “tot i que lleu-
ger”, de la recuperació electoral i 
per preparar-se amb força per a les 
municipals de l’any 2019: “treballa-
rem per fer possible el canvi cap a 
l’esquerra a la ciutat i representar 
aquest canvi”.

Per tot plegat, els Socialistes 
d’Igualada estan decidits a seguir 

el camí de la recuperació endegat 
en aquesta campanya electoral: 
“en aquest mandat que està a punt 
de començar fem una clara aposta 
per la reactivació i regeneració del 
partit, amb l’objectiu de respondre 
a les expectatives i necessitats dels 
nous votants, dels que ja ens vota-
ven i també de les persones que no 
ens han votat per tal de recuperar 
la seva confiança i suport”, afirma 
el candidat Jordi Riba.

Els Socialistes volen felicitar CiU 
per la majoria absoluta assolida en 
aquestes eleccions, tot i que, com 
explica Riba, “considerem indispen-
sable fiscalitzar la seva acció de go-
vern i ens comprometem a vetllar 
per evitar que l’equip de govern 
faci i desfaci unilateralment, apro-
fitant que no necessita suports, 
sense dialogar ni tenir en compte 
les diverses realitats de la ciutat. 
Serem escrupolosos i denunciarem 
qualsevol mala praxis”.

Socialistes d’Igualada, que han 
empatat a la segona posició amb 
ERC en número de regidors, ence-
ten aquest mandat decidits a exer-
cir d’alternativa d’esquerres al que 
serà un govern de dretes en mans 
de CiU, amb una oposició fiscalit-
zadora però també participativa i 
aportant idees per a la ciutat. La 
candidatura ha estat l’únic partit 
amb vocació de govern que, en 
aquesta campanya, ha presentat i 
detallat propostes programàtiques 
en tots els àmbits i seguirà treba-
llant perquè l’Ajuntament d’Igua-
lada sigui sensible a les necessitats 
de tots els igualadins i de tots els 
barris de la ciutat.
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Agraïment de CiU Tous
SANT MARTÍ DE TOUS

Després dels resultats electorals, 
volem felicitar tota la població 

de Tous pel grau de participació en 
aquests comicis, que ha sigut d’un 
80%, aproximadament. 

Volem donar les gràcies a les 
persones que han donat suport a 

la candidatura de CiU i al compro-
mís amb Tous. Continuem oberts a 
escoltar les propostes de millorar 
per Tous, ja que continuaran sent 
moltes. 

CIU Tous

ASSESSORIA: 
FISCAL - COMPTABLE - LABORAL

ASSEGURANCES

RENDA i PATRIMONI 2014
Psg. Verdaguer, 38, 1r. 

Tel. 938 045 408 - Fax 938 032 704
casasgestio@yahoo.es - Apartat 100 - 08700 Igualada

Junts per Montbui - AM obté 
representació a l’Ajuntament 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Tot i que les eleccions munici-
pals del passat diumenge van 

revalidar la victòria del PSC a San-
ta Margarida de Montbui, Junts 
per Montbui - AM, hereu d’ERC a 
Montbui, va aconseguir obtenir 
representació al municipi, sumant-
se als altres 108 regidors obtinguts 
per ERC a la comarca.

Cal dir que aquesta força po-
lítica es consolida com a primera 
opció al Nucli Antic i creix especi-
alment al Nucli Urbà, fet que li ha 
permès obtenir els millors resultats 
de la història a Montbui.

781 gràcies, seguirem 
treballant per la Torre!
LA TORRE DE CLARAMUNT

La nostra candidatura de CiU ha 
estat la més votada. En total, 

781persones ens han fet confiança 
i tornarem a ser al capdavant de 
l’ajuntament per fer de la Torre de 
Claramunt un gran lloc per viure.

Continuarem amb la feina ja ini-
ciada i iniciarem nous projectes que 
ens ajudaran a seguir transformant i 
millorant el nostre municipi sempre 
en pro del benestar, la comoditat, la 

modernitat i el servei a les persones.
Treballarem per fer del nostre 

projecte, un projecte de tots. Pels 
que ja hi van creure, i també per 
tots aquells que han optat per altres 
opcions, seguirem fent feina per tal 
de fer de la Torre de Claramunt un 
municipi més just, transparent, par-
ticipatiu, sostenible i cohesionat.

Novament, gràcies a tots per 
fer-nos costat.

CiU - La Torre de Claramunt

Gràcies!
LA LLACUNA

CiU La Llacuna volem transme-
tre el nostre agraïment molt espe-
cial a tots aquells i aquelles que ens 
han fet confiança, que han cregut 
en el nostre projecte i en els prin-
cipis que ens acompanyaran i ens 
marcaran el nostre full de ruta: Pro-
ximitat, Transparència i Participació. 

Aquests propers 4 anys volem 
representar tots els llacunencs, els 
que van donar suport a la candida-

tura i també tots aquells que tot i 
no votar, o optar per altres opcions, 
estimem la Llacuna. 

CiU La Llacuna seguirem treba-
llant amb responsabilitat, volem se-
guir construint un municipi millor 
i 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. Teniu el nostre com-
promís! 

CiU La Llacuna

Francisco Guisado (PSC) recupera l’alcaldia 
d’Òdena assolint la majoria absoluta
ÒDENA

El candidat del PSC Francisco Gui-
sado va ser el guanyador de les 

eleccions municipals celebrades 
diumenge passat. La jornada elec-
toral va transcórrer sense cap inci-
dència a Òdena, on 1698 votants 
van exercir el seu dret a vot en 
una de les tres taules instal·lades al 
municipi. La participació va ser del 
63,01%, un 5,01% més que en el 
sufragi del 2011.

El grup del PSC recuperà l’alcal-
dia d’Òdena (que va ostentar entre 
el 2003 i 2011) després d’aconse-
guir la majoria absoluta amb sis 
dels onze regidors del consistori. 
En total ,732 votants (43,73%) han 
confiat en el líder del PSC, la qual 
cosa representa un increment del 

12,96% respecte les eleccions del 
2011.

La segona força política, i prin-
cipal partit de l’oposició, serà el 
grup que encapçala Carles Casano-
va (ERC), que també millora el seu 
resultat respecte les eleccions de 
2011 i guanya el seu tercer regidor. 
Un resultat històric per a la forma-
ció republicana, que surt com a 
guanyadora del frec a frec que ha 
mantingut els darrers mesos amb 
el seu exsoci de govern. Casanova 
ha aconseguit 423 vots (25,27%) 
i representa un increment del 
2,61% respecte les anteriors elec-
cions.

La tercera força serà CiU, en-
capçalada per Pep Solé. La for-
mació ha sigut la gran derrotada 

d’aquestes eleccions, perdent dos 
dels quatre regidors de què dispo-
sava fins ara. Tot i que ha disputat 
fins a l’últim moment el seu tercer 
regidor (per 20 vots ha sigut per al 
PSC), la formació convergent acon-
seguia347 vots (20,7%), que supo-
sa un 30,32% menys que l’anterior 
legislatura.

La quarta força ha sigut PxC, 
que encapçala Sandra Encinas, i 
que s’ha quedat sense representa-
ció. PxC debutava en unes elecci-
ons municipals a Òdena i ha acon-
seguit 72 vots (4,3%). La cinquena 
força ha sigut el PP, que ha obtin-
gut 33 vots (2%). 

Pel que fa als vots en blanc, 
han sigut 69 i els vots nuls 24.

Vanesa González guanya les eleccions contra 
tot pronòstic
VILANOVA DEL CAMÍ

Vanesa González ha estat la 
gran guanyadora de les elecci-

ons municipals a Vilanova del Camí 
i ha sorprès trencant la barrera del 
nombre de regidors que moltes 
formacions aspiraven a obtenir si 
arribaven a ser la força més vota-
da. Vilanova 365 ha aconseguit 5 
regidors, amb un total de 1.289 
vots, el 23,58% dels vots emesos a 
Vilanova del Camí. 

El PSC de Noemí Trucharte, 
amb 906 vots, ha estat la segona 
força més votada, amb el 16,57% 
dels vots i 3 regidors, i s’ha que-
dat a les portes (a només 2 vots) 
d’aconseguir el quart.

Vilanova Alternativa, amb 
Francisco Palacios al capdavant, ha 
aguantat el tipus davant l’afluèn-
cia de candidatures i ha estat la 
tercera força més votada amb 684 
vots, el 12,51%, amb la qual cosa 
conserva els tres regidors que actu-
alment representaven la formació.

En conjunt, les eleccions a Vila-
nova del Camí es preveien mogu-
des i han estat uns quants els resul-
tats que han sacsejat el consistori 
vilanoví: cal destacar el retrocés 
d’IPV-VV, que ha perdut un dels 
3 regidors; així, la candidatura de 
Juan Manuel Cividanes ha obtin-
gut 557 vots, el 10,19%. 

ERC - Som Vilanova, per contra, 
ha vist augmentar la seva repre-
sentació d’1 a 2 regidors; ha obtin-
gut 454 vots, un 8,30%.

CiU, amb 381 vots, ha perdut 1 
dels 2 regidors que tenia i es que-
da amb un sol representant. 

Cal destacar també l’entrada 
de l’alcaldable de DECIDE Carlos 
Navarro al consistori, amb 339 
vots, i la desaparició del Partit Po-
pular, que ha obtingut 250 vots, el 
4,57%, i ICV-EUiA, que històrica-
ment havien tingut representació i 
havien estat també clau en la com-
posició del govern municipal; han 
sumat 209 vots, perdent més d’un 
centenar respecte el 2011. 

Els resultats esborren també 
del mapa municipal PxC (amb 153 

vots), que només ha sobreviscut un 
mandat. Tampoc Guanyem (amb 
128 vots) ha aconseguit cap repre-
sentant. 

La participació frega el 
60%, tres punts més que 
ara fa 4 anys

La participació en les eleccions 
municipals a Vilanova del Camí ha 
estat del 59,67%, tres punts més 
que en els comicis de l’any 2011, 
i l’abstenció ha estat del 40,33%. 
Dels 9.250 electors cridats a les 
urnes, 5.518 han respost a la cita 
mentre que 3.729 no han exercit el 
dret a vot. Pel que fa als vots nuls, 
han estat 51, un 0,92%, mentre 
que el nombre de vots en blanc ha 
estat de 117, un 2,14%. 

Santi Broch revalida, per tercer cop 
consecutiu, la majoria absoluta

LA POBLA DE CLARAMUNT

L’alcalde de la Pobla de Clara-
munt, Santi Broch, ha revalidat, 

per tercer cop consecutiu, la majo-
ria absoluta aconseguida el 2007. 
La candidatura de Convergència 
i Unió encapçalada per Broch va 
obtenir 506 vots (44,98 %) en les 

eleccions municipals del diumenge 
24 de maig.

La segona formació més vota-
da, i que es presentava per prime-
ra vegada en uns comicis, va ser 
l’agrupació d’electors Participa#-
volemunapoblamillor (P!), que va 
aconseguir 285 vots (25,33 %). En 

tercer lloc, van quedar Junts per 
la Pobla-Candidatura de Progrés 
(JLP-CP), amb 153 vots (13,60%) 
i en quart lloc, Esquerra Republi-
cana de Catalunya-Acord Munici-
pal (ERC-AM), amb 145 vots (12,89 
%). El PP va aconseguir 18 vots 
(1,60%). 

En aquests comicis cal destacar 
l’elevada participació. D’un cens 
de 1.655 electors van anar a vo-
tar 1.138 poblatans i poblatanes, 
un 68,31 %. De vots nuls se’n van 
comptabilitzar 13 i en blanc, 18.

Amb aquests resultats el nou 
Ajuntament, que es constituirà el 
dissabte 13 de juny, estarà format 
per sis regidors de CiU, tres de P!, 
un de JLP-CP i un d’ERC-AM. Res-
pecte el Consistori actual, el que 
ha variat és que CiU ha perdut un 
regidor, els socialistes dos, Esquer-
ra s’ha mantingut i ha entrat Par-
ticipa. El PP no ha obtingut repre-
sentació.
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La CUP entra amb força 
i treballarà per ser 
l’alternativa
Albert Mateu i Eva Pedraza entren a
l’Ajuntament gràcies a més de 1.500 vots

IGUALADA

La CUP Igualada valora positi-
vament l’entrada amb força a 

l’Ajuntament amb dos regidors, 
Albert Mateu i Eva Pedraza, gràci-
es a 1.551 vots obtinguts en l’estre-
na electoral. Un suport que enfor-
teix un nou projecte municipalis-
ta, que treballarà per a bastir un 
model alternatiu de ciutat.

La CUP reitera precisament que 
la majoria absoluta de CiU és en 
gran part fruit de la manca d’opo-
sició i d’una alternativa real durant 
el mandat de govern compartit 
amb ERC. La CUP mantindrà l’ob-
jectiu de fiscalitzar l’acció de go-
vern, de guanyar transparència i 
obrir el debat públic --apropar les 
decisions del ple al carrer i tras-
lladar la veu del carrer a l’Ajunta-
ment--, defensar els drets socials 
i una ciutat sense desnonaments 
ni pobresa energètica, incidir amb 
noves propostes com el cooperati-
visme o denunciar pràctiques polí-
tiques com el clientelisme.

La CUP lamenta que quatre de 
cada deu igualadins no han votat i 

que la participació ha sigut inferior 
o molt propera al 50% en alguns 
barris. D’altra banda, felicita les 
entitats i moviments per a la co-
hesió social de la ciutat que han 
ajudat a expulsar de l’Ajuntament 
la representació racista. L’assem-
blea local també dóna les gràci-
es a tothom qui ha fet possible la 
campanya #ReinventemIgd, des de 
desenes de participants en un pro-
grama amb més de 350 propostes 
fins a la cinquantena d’apoderades 
que diumenge passat van ser pre-
sents a tots els col·legis electorals 
d’Igualada, entre d’altres.

Finalment, la CUP felicita els 
companys de la Vila de Capellades 
- CUP per guanyar a les urnes i als 
de Masquefa per entrar al consis-
tori amb un regidor, en el marc 
d’un creixement general en què la 
CUP ha passat de 101 a 385 regi-
dors i regidores. Des d’Igualada i 
l’Anoia, doncs, també es treballa-
rà amb més força per a un procés 
constituent i cap a la República ca-
talana fet des de baix; per un país 
just i lliure.

Orpí: Junts fent poble
ORPÍ

Resultat històric al municipi d’Or-
pí, a l’entrar els cinc regidors 

d’Independents per Orpí ( IO-AM). 
Imma Palet revalida l’alcaldia amb 
ERC i comença el seu segon man-
dat. L’oposició era quasi nul·la, ja 
que només hi havia una llista “fan-
tasma” del PP que no ha aconse-
guit comptabilitzar ni un sol vot.

Teo Romero lidera el PSC al sisè triomf 
consecutiu per majoria absoluta
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Teo Romero tornarà a ser alcalde 
de Montbui després que el PSC 

guanyés les eleccions municipals 
celebrades diumenge passat. Els 
socialistes montbuiencs repeteixen 
majoria absoluta per sisena vegada 
consecutiva i van imposar-se des-
prés de sumar 2.094 vots i més del 
47 per cent del percentatge del 
vot emès. Els socialistes perden 300 
vots, un sis per cent de percentat-
ge de vot, i també un regidor res-
pecte el 2011. Passaran dels nou 
edils que tenien fins ara a tenir-ne 
8 --la majoria absoluta està en 7--.

El primer partit de l’oposició 
en nombre de regidors continuarà 
sent Veïns amb Veu, formació que 
va sumar 1018 vots, 352 sufragis 
més que ara fa quatre anys. Els 
“grocs” tindran tres representants 
en el nou consistori, un més que el 
que tenien fins ara. 

La formació ecosocialista Inici-
ativa Per Catalunya-EUiA guanya 
160 vots i arriba als 475, un fet que 
els garanteix folgadament tenir 
representació al consistori amb la 
cap de llista Coral Vázquez. 

També destacada irrupció en 
el consistori de Junts Per Montbui, 
la “marca blanca” d’Esquerra Re-
publicana, que de la mà de Jordi 
Bòria tornarà a tenir representació 
en el consistori. Després de l’his-
tòric Jordi Mercader, Jordi Bòria 

serà el segon regidor d’ERC. Els re-
publicans van sumar 394 vots i van 
guanyar les eleccions al col·legi del 
Nucli Antic.

Qui es va quedar sense repre-
sentació va ser Plataforma per Ca-
talunya, que va perdre un terç dels 
vots obtinguts a les eleccions del 
2011 i ara no tindrà cap regidor. 
Una vegada més els intents de Par-
tit Popular i Convergència i Unió 
de tenir representació en el consis-
tori montbuienc van quedar diluïts 
per la voluntat dels votants. Els 

populars no han tingut cap regidor 
en tot el període democràtic, i els 
convergents no tenen un represen-
tant a l’Ajuntament de Montbui 
des del 1995.

La jornada electoral es va de-
senvolupar amb una bona parti-
cipació, superior al 63 per cent, i 
amb incidents resolts per la junta 
electoral sobre la utilització de les 
còpies del cens electoral per part 
dels interventors del PSC.

Resultats de les municipals a Piera
PIERA

Un 52,64% (5.889) dels electors 
(11.188) van exercir el seu dret 

de vot en la convocatòria del 24 de 
maig. ERC ha guanyat les munici-
pals amb 5 regidors i Jordi Madrid 
ha tingut el suport de 1.273 vots, 8 
més dels obtinguts per CiU (1.265 
vots), que passa de 6 a 4 regidors. 
Per la seva banda, el PSC (938 vots) 

és la tercera força més votada i es 
queda amb 3 regidors; el PP (465 
vots), amb 1 regidor, en perd 1 res-
pecte les anteriors eleccions. Ara és 
Demà (631 vots) obté 2 regidors (1 
més que en els anteriors comicis) i 
la nova candidatura Guanyem (559 
vots) entra amb 2 regidors. Es que-
den sense representació al consis-
tori UAM, PxC i GIAU.

En total, 6 partits es repartei-
xen els 17 regidors que formen 
part del consistori a Piera. Ara cal-
drà esperar els pròxims dies per 
conèixer el pacte de governabi-
litat, ja que la línia de la majoria 
absoluta és a 9 regidors. La cons-
titució del nou Ajuntament tindrà 
lloc el pròxim 13 de juny, a la Sala 
de Plens.
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Nova seu de Leather Química 
al polígon de Les Comes

IGUALADA

Leather Química va rebre el dia 
18 de maig la visita de l’Alcal-

de Marc Castells a les seves noves 
instal·lacions al Polígon carrer Ale-
manya d’Igualada. Leather Qui-
mica SLU, dirigida per Jose Luis 
Torres, és una empresa del Grup 
Mathiesen, dedicada a la produc-
ció i comercialització de productes 
químics per la indústria adobera. 
L’empresa, que va iniciar la seva 
activitat a Valls l’any 2005 i for-

ma part de la multinacional xilena 
Mathiesen des de l’any 2008, ope-
ra actualment a més de 25 països 
de tot el món i és degut a la seva 
expansió internacional que va deci-
dir ampliar les seves instal·lacions. 
En aquest cas, la vinculació històri-
ca d’Igualada a la indústria adobe-
ra i l’existència del clúster de la pell 
han estat decisives per a la seva 
implantació en aquesta ciutat.

D’esquerra a dreta: Jose Luis Torres de Rábano, Marc Castells, Jorge Salman 
Boghikian, Rodrigo Olivares i Àngels Chacon

El primer premi de la Lotería 
Nacional ha estat venut a 
Igualada
IGUALADA

En el sorteig de la Lotería Naci-
onal celebrat el dia 23 de maig 

passat, el primer premi del sorteig 

núm. 42/15, corresponent al núme-
ro 91.414, va ser venut al punt de 
venda núm. 12.000 d’Igualada, 
situat al carrer Sant Magí, 42.

Els Mossos detenen tres pierencs per haver 
comès robatoris en benzineres 
PIERA

Agents de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra 

de la Unitat d’Investigació de la 
comissaria de Martorell i de la Divi-
sió d’Investigació Criminal adscrits 
a l’Àrea d’Investigació Criminal de 
Tarragona van detenir, el 15 de 
maig passat, tres persones amb 
edats compreses entre els 37 i els 
40 anys, de nacionalitat espanyola 
i veïns de Piera, com a presumptes 
autors de quatre robatoris amb 
intimidació en benzineres de Mar-
torell, Valls i Vila-rodona.

El primer dels robatoris es va 
produir l’1 de maig passat. Pels 
volts de les 08.30 h un home va 
entrar en una benzinera del ter-
me municipal de Martorell men-
tre esgrimia una arma blanca i, 
després d’intimidar la treballa-

dora, va sostreure 375 euros i va 
marxar. 

Un dia després es van produir 
dos assalts més en dues benzineres 
de Valls, al migdia i al vespre. L’au-
tor dels fets era un home amb trets 
característics similars al que havia 
comès el primer robatori: en aques-
ta ocasió també va esgrimir una ar-
ma blanca i ocultava la seva identi-
tat amb un tapaboques i una gorra. 
En total es va endur uns 500 euros.

L’últim dels robatoris va tenir 
lloc en una benzinera de Vila-rodo-
na el 6 de maig. La mateixa perso-
na, que duia la mateixa roba amb 
l’objectiu de no ser descobert, va 
intimidar la treballadora de la ben-
zinera i va aconseguir endur-se 415 
euros.

Les gestions dels investigadors 
van permetre identificar l’autor 

material dels fets, un home de 37 
anys i veí de Piera. Els policies de 
Martorell el van detenir el dia 15 
de maig, quan circulava en un ve-
hicle en companyia de dues perso-
nes, que també van quedar detin-
gudes, ja que estaven involucrades 
en el primer atracament. Per la se-
va part, els investigadors de Tarra-
gona van relacionar l’autor mate-
rial dels fets amb els tres robatoris 
comesos al Camp de Tarragona. Un 
cop detingut, els agents van fer 
una entrada i escorcoll al domicili 
de l’autor material dels fets i hi 
van localitzar la roba amb què ha-
via comès els robatoris.

Després de declarar en seu ju-
dicial, el jutge va decretar la lliber-
tat amb càrrecs de tots tres.

Martí Rossell i Marina Diaz guanyen el I 
Concurs de crítica teatral de La Mostra
IGUALADA

La Mostra d’Igualada i Recomana, 
Associació per a la promoció de 

les arts escèniques, integrada per 
més de 40 crítics del país han fet 
públics els guanyadors del I Concurs 
de crítica teatral de la fira convocat 
en les categories infantil i juvenil.

Els igualadins Martí Rossell 
Pelfort, de 12 anys, i Marina Diaz 
Forn de 15, han guanyat els pri-
mers premis per la seva crítica dels 
espectacles “Monstres” de la com-
panyia Aflel i Ricard de 3r d’À trois 
teatre, respectivament.

El segon i tercer classificats en 
la categoria infantil són Biel Ros-
sell Pelfort i Cristina Batalla Vilà, 
mentre que en la categoria juvenil, 
Marta Aloy Jorna i Georgina Martí 
Figueras han quedat en segona i 
tercera posició.

Els guardons consisteixen en 
vals de compra dotats en 100,  50 
i 25 euros gentilesa de les llibreries 
Abacus Cooperativa, Aqualata i Cal 
Rabell.

El jurat del concurs format per 
Belen Ginart, Juan Carlos Olivares 
i Jordi Bordes, ha valorat molt po-
sitivament “l’exercici de racionalit-
zació i redacció dels autors en con-
densar l’emoció d’un espectacle 
amb un text propi·. Segons l’elenc 
de crítics de Recomana, “el públic 
s’està erigint a dia d’avui com una 

veu prescriptora més i és molt sa-
ludable que, des que és petit, s’in-
centivi la seva mirada externa per-
què pugui valorar una disciplina 
artística.

Les crítiques guanyadores s’han 
publicat a la web de La Mostra i a 
la secció noves Veus de Recomana.
cat.

Joan Pinyol Colom i Oriol Solà Prat, 
seleccionats en el concurs Bibliorelats
COMARCA

Convocat pel Servei de Bibliote-
ques de la Generalitat de Cata-

lunya i el col·lectiu literari Reusen-
ques de Lletres, dins el programa 
d’activitats en commemoració de 
L’Any de les Biblioteques, diven-
dres passat, dia 22 de maig, es va 
fer públic a Reus el veredicte del 
premi de contes Bibliorelats. Un 
cop valorades les 75 narracions 
que hi van participar, el jurat for-
mat per Carme Andrade, Carme 
Fenoll, Fina Masdéu, Lena Paüls i 
Victòria Rodrigo, va seleccionar-ne 
un total de 19, entre les quals dues 
d’autors anoiencs: el conte “Punt 
de trobada” del capelladí Joan 
Pinyol i “El tren de matèries peri-
lloses” del montbuienc Oriol Solà 
Prat.

Els altres contes i autors selec-
cionats van ser “Te quiero, amor. 
Fdo. África” de Rosana Andreu Fe-
bas, “La geometria dels teus ulls” 
de Marina Barraso Rodrigo, “Syg-
ma” d’Àurea Bellera, “La més be-
lla història” de M. Pilar Cabrerizo 
Lahoz, “S’ha de llegir” de Josefina 
Coll Ballbé, “Evasió” de Patrícia 
Domingo Anguera, “La cova de 

les meravelles” de Conxita Jimé-
nez Abril, “Viatge de tornada” de 
Clara Juncarella Fortuny, “Això és 
un dir” de M. Pilar López Bastida, 
“El gat i la rata” d’Eduard López 
Mercadé, “No m’esperis a sopar” 
de Concepció Munté Castillo, “Re-
volució” de Romana Ribé i Llenas, 
“Nélida Espíndola Dávalos (o Per 
antonomàsia)” de Joan Servé Cu-
gat, “Entre lligalls de diaris”de Jo-
sep-Lluís Sotorra Agramunt, “Veïns 
a la força (alfabètica)” d’Andreu 
Suriol Ribé, “El consell” de David 
Torelló Alsina i “Marta” d’Enric Vi-
la Casillanis.

El jurat va fer constar l’alt ni-
vell de qualitat literària i l’origi-
nalitat de l’enfocament dels relats 

rebuts i el fet que hagin acomplert 
l’objectiu d’ampliar l’imaginari col-
lectiu amb la biblioteca pública de 
Catalunya com a referent i tret di-
ferenciador d’una cultura pròpia 
i va agrair a la plataforma digital 
Røter i al Servei de Biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya la 
incondicional col·laboració en el 
desenvolupament de la seva tasca.

El premi de ‘Bibliorelats’ con-
sistirà en l’edició col·lectiva d’un 
llibre amb els relats seleccionats, a 
càrrec d’Arola Editors, de Tarrago-
na i la presentació del llibre dins 
la Setmana del Llibre en Català, 
que tindrà lloc entre el 4 i el 13 de 
setembre a la plaça de la Catedral 
de Barcelona. 
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Nous residents i comiat als que ja han acabat
IGUALADA

El passat 21 de maig es van incor-
porar al Consorci Sanitari de 

l’Anoia (CSA) els nous professionals 
de la salut (medicina, infermeria i 
farmàcia), per a formar-se com a 
especialistes. 

Són 16 els professionals que 
han triat el CSA per dur a terme la 
seva residència: 

Medicina: Anestesiologia i Re-
animació, Cirurgia General i de 
l’Aparell Digestiu, Cirurgia Orto-
pèdica i Traumatologia, Geriatria, 
Ginecologia i Obstetrícia, Medicina 
interna, Medicina Familiar i Comu-
nitària (5). Farmàcia: Farmàcia hos-
pitalària. Infermeria:  Infermeria 
obstètrico-ginecològica (2) i  Infer-
meria d’Atenció Familiar i Comu-
nitària (2).

La formació en Atenció famili-
ar i comunitària tant de medicina 
com d’infermeria es realitza con-
juntament amb els centres d’aten-
ció primària de Santa Margarita de 
Montbui i Igualada Urbà i es coor-
dina des de la Unitat Docent de la 
Catalunya Central de l’ICS.

Enguany també al CSA fina-
litzen el seu període formatiu els 
residents de les següents especiali-
tats:  Farmàcia Hospitalària; Cirur-
gia Ortopèdica i Traumatologia, 
Ginecologia i Obstetrícia, Medicina 
Familiar i Comunitària i d’Infer-
meria obstètrico-ginecològica (2).

El mateix dia 21 de maig a la 
Sala d’actes del Consorci Sanitari 

de l’Anoia es va realitzar l’Acte de 
Benvinguda i Acomiadament dels 
residents, presentat pel Dr. Ramon 
Sellarés, director assistencial i Dr. 
Enric Macarulla Cap d’Estudis, Do-
cència i Recerca de Consorci. 

El Dr. Sellarés va explicar el 
centre als residents detallant els 
diferents edificis, els espais funci-
onals i la cartera de serveis i ho va 
complementar amb una presenta-
ció d’un vídeo corporatiu del CSA. 

En la seva presentació, el Dr. 
Macarulla va explicar el projecte 
que l’Hospital Docent del CSA duu 
a terme des del 2005, detallant els 
espais disponibles al mateix i les 
persones implicades a la formació 
dels residents. Va insistir especial-
ment en l’adquisició de competèn-
cies no tècniques per part del resi-
dent com són el treball en equip, 
la comunicació, l’ètica, l’empatia 
amb els pacients i el companys i 
el professionalisme entre d’altres, 

sense oblidar les competències tèc-
niques, també bàsiques per las se-
va formació.

Així mateix, destacar la confe-
rència “Vols unir-te al compromís 
del CSA amb la qualitat?” a càrrec 
de la Dra. Yolima Cossio Gil, Cap 
d’estratègia, projectes i qualitat 
del Consorci Sanitari de l’Anoia. La 
Dra. Cossio, va destacar la impor-
tància del treball en equip centrat 
en el pacient com a eina per mi-
llorar la qualitat que ofereix tot 
el sistema sanitari, així com per a 
prevenir errors del mateix sistema. 
Cossio va destacar el projecte de 
qualitat i específicament de segu-
retat del pacient, que s’està ende-
gant al CSA, el qual ja està donant 
els seus primers resultats positius.

El Consorci Sanitari de l’Ano-
ia ja fa vuit anys que fa formació 
de residents enguany s’hi ha in-
corporat l’especialitat de Medicina 
Interna. 

Nova zona blanca amb 115 
places d’aparcament gratuït

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada ha 
enllestit els treballs d’adequació 

d’una nova zona blanca d’apar-
cament gratuït al carrer Comar-
ca, que suposa 115 noves places. 
Aquesta zona blanca, afegida a la 
que entrarà en servei properament 
al carrer de Sant Martí de Tous, fa 
que el nombre places d’estaciona-
ment lliure posades en marxa des 
de l’any 2012 a la ciutat, donant 
utilitat a espais i solars en desús, 
superi les 800.

La nova àrea, oberta des de di-
vendres 15 de maig, i que té entra-
da pel carrer Comarca, té una su-
perfície de 3.000 metres quadrats i 
dóna servei a una important zona 

residencial i en especial a les famí-
lies dels alumnes de l’escola Pare 
Ramon Castelltort, sobretot en els 
horaris d’entrada i sortida. La zona 
blanca, com les altres que hi ha a 
la ciutat, té accés totalment lliure i 
està oberta les 24 hores del dia.

Els treballs d’arranjament de 
l’espai s’han dut a terme les darre-
res setmanes i ha calgut compactar 
el terreny, senyalitzar l’espai, ar-
ranjar els accessos per a vehicles i 
vianants i s’ha deixat l’espai prepa-
rat per col·locar nova il·luminació.

El cost total de l’actuació ha 
estat de 23.270 euros, el 65% del 
qual ha estat subvencionat per la 
Diputació de Barcelona.
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Podeu fer les vostres reserves al 938 096 226 o al 620 886 363

PREU 20€

SOPAR – BALL 
REVETLLA DE SANT 

JOAN
Dimarts 23 de juny

Menú
Entreteniments de L’Ateneu

Barqueta de pinya Del Monte amb 
pernil del país

Bacallà a la muselina d’allioli confitat 
i llit de sofregit amb patata al caliu

Pastís de formatge i nabius 
Vi negre El Cargol
Cava Brut Nature

Cafè

I a la mitja part, 
coca i cava

BALL EN DIRECTE 
AMB JOSÉ SÁEZ

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

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

i necessaris, la Fundació Mútua 
Igualadina, en el període del nou 
de febrer fins el cinc de maig 
d’aquest any 2015, ha donat 
suport econòmic en la quantitat de 
16.117.08 euros a Càritas Arxipres-
tal Anoia Segarra.

Des de Càritas Arxiprestal de 
Igualada, que col·labora en la 
gestió de les ajudes es vol “agrair 
públicament a la Fundació Mú-
tua Igualadina la seva sensibilitat 
envers aquestes situacions, unes 
ajudes que permeten no sols l’as-
sistència directa a les famílies sinó 
també a obrir uns camins de orien-
tació i inserció social”.

Els Falcons de Capellades es vesteixen de dol
CAPELLADES

Dissabte la colla va rebre la dura 
notícia de la pèrdua d’un gra-

ller, en Pere Maese, el compositor 
de l’Himne dels Falcons de Cape-
llades. Per desig de la família es 
va decidir assistir a l’actuació que 
tenien prevista a la tarda a Vallbo-
na d’Anoia, convidats per la colla 
falconera local.

Així doncs, l’actuació va co-
mençar amb un petit homenat-
ge, fent 3 pilars de 3 rodejant-los 
amb 12 pilars de 2. A continuació 
es va iniciar la cercavila, segons 
l’organització programada amb di-
verses entitats culturals, en què la 
colla amfitriona va convidar a les 3 
colles falconeres de la comarca de 
l’Anoia.

Falcons de Capellades, va co-
mençar amb l’Escala de 7 on en 
breu la pujaran un pis més, durant 
la cercavila van fent Pilars de 2 i 
Carros.

La primera parada van estre-
nar un Lleó de 3 i dos Lleons de 2, 
on l’enxaneta del 3 no es va notar 
prou segura i no es va carregar, per 

després fer la Pira 10 on la colla 
esta consolidant el nivell tot i es-
trenant noves posicions.

A l’arribada al camp de futbol, 
van executar la Tripira de 4x3 amb 
Pilar de 3 al mig, molt sincronitzat, 
per primer cop sortint a plaça un 
Vol de 4 i dos Vols de 3 coronats, 
molt vistosos i molt aplaudits.

Per petició de la colla de fal-
cons amfitriona, es van executar si-
multàniament quatre Escales de 6, 
on els Falcons de Capellades la van 
fer solament de canalla i jovent.

Tot i ser un dia trist per la colla 
en aquests moments tant difícils 
van decidir fer pinya més que mai, 
i actuar com a ell li agradava fent 
cultura i música tradicional cata-
lana.

La seva pròxima actuació serà 
el dia 5 de juny en motiu de les 
Festes del Carrer a Capellades i el 
dia 6 de juny en motiu de les Fes-
tes del barri del Sant Crist a Igua-
lada.

Activitats de maig de l’Aula de Música
PIERA

L’Aula Municipal de Música 
‘Maria Escolà i Cases’, ha viscut 

un mes de maig molt intens en 
activitats: música en família, l’or-
questrada a 3 bandes o el tanca-
ment del projecte d’investigació 
sobre l’obesitat infantil. 

El dijous 14 de maig, a la Bibli-
oteca de Piera, l’Aula de Música 
hi va organitzar una activitat de 
música en família dedicada a la 
primavera, per nens de 3 a 5 anys 
amb les seves famílies. Al llarg de 
cada curs són diverses les ocasions 
que aquestes dues entitats de Pie-
ra treballen conjuntament.

Els dissabtes 9 i 16 de maig, 
les escoles de música dels Hosta-
lets de Pierola, Capellades i Piera 
van celebrar la tercera edició de 
l’Orquestrada a 3 bandes amb els 
alumnes d’instrument orquestral 
de totes 3 escoles. L’any 2011 es va 
fer als Hostalets, el 2013 a Piera i 
enguany a Capellades. Es va pro-
jectar pensant una manera que els 
alumnes de les diferents escoles es 
puguin ajuntar per fer música.

El compositor capelladí Àlex 
Cassanyes va escriure una obra 
adaptada a cadascun dels nivells 
d’instrument dels alumnes de les 
tres escoles de música: 6 in blue, 
i l’obra s’ha estrenat per aques-
ta ocasió amb una orquestra d’ 
aproximadament 100 músics. Els 
alumnes van anar preparant tot el 
repertori a les respectives classes 
d’instrument i els dies  9 i 16 de 
maig ho van posar en comú en ses-
sions de treball parcial i conjunt. El 

concert final, celebrat a l’INS Molí 
de la Vila de Capellades, va ser un 
gran èxit.

El dimarts 18 de maig es va do-
nar per finalitzat el projecte d’in-
vestigació que van fer conjunta-
ment l’Aula Municipal de Música 
i el departament de pediatria del 
Centre d’Atenció Primària de Piera 
sobre l’obesitat infantil. Un projec-
te que es va dur a terme a través 
de la musicoteràpia.

Premi d’honor especial per a 
Lleonard del Rio
IGUALADA

El passat dia 16, a Viladecans es 
feu el lliurament dels premis del 

XIII Certamen de poesia catalana, 
convocat pel Centre Cultural Sant 
Joan i pel Capítol nobiliari dels 
homes del paratge del Principat 
de Catalunya. L’igualadí Lleonard 
del Rio i Campmajó fou guardo-

nat amb el Premi d’Honor Especial 
pel seu poema «On ets amor?». El 
poeta no pogué assistir-hi per tro-
bar-se de viatge.

D’aquesta manera Del Rio op-
timitza el guardó de l’any anterior 
en que aconseguí el Premi d’honor 
amb «La tortugueta», obra publi-
cada en el llibre editat enguany.

Gran Festa Cubana al Canaletes

IGUALADA

Dissabte passat, amb motiu del 
55è aniversari, la salsoteca 

Canaletes va portar un grup musi-
cal del molt prestigi, dins del món 
de la música llatina, “Angelitos 
Negros”. Jorge i Alberto Mena, 
bessons i nascuts a Guantánamo 
(Cuba), van portar tot el sabor 
cubà a la nit igualadina. Molta 

gent va participar d’aquesta nit de 
ritme i animació llatina i de la coc-
teleria creativa d’en George, tot un 
mestre cocteler. 

La propera sessió de salsoteca 
serà el dia 27 de juny, amb l’actu-
ació i animació del grup cubà “La 
máquina del sabor”, a partir de 
les 23 h.

El talús al barri del Pi va prenent forma
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Avancen a bon ritme les obres 
del nou talús sobre el riu 

Anoia al barri del Pi. Els treballs 
van a càrrec de l’empresa mont-
buienca Moix Obres i Serveis, i 
tenen un cost de 581.000 euros, 
totalment subvencionats per la 
Diputació de Barcelona i els fons 
europeus FEDER. 

Les obres es centren actual-
ment en la realització d’un mur 
d’escullera, de tipus sosteniment, 
entre els carrers d’Extremadura 
i Pare Daniel. El mur que s’es-
tà construint amb pedra graní-
tica tindrà entre 13 i 14 metres 
d’alçada segons els desnivells 
del terreny. Els treballs inclouen 
també la realització de la xarxa 
de clavegueram i la canalització 
de les aigües pluvials. Tanmateix 
es construirà una canonada que 
recollirà les aigües brutes dels 
col·lectors actuals i també es mi-
lloraran les dues sortides d’ai-
gües pluvials que hi ha als carrers 
Aragó i Pare Daniel, amb la cons-

trucció de set nous pous d’aigües 
residuals i dos nos pous d’aigües 
pluvials. 

La construcció del nou talús 
s’emmarca en el projecte de millo-
ra integral del riu Anoia.
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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.

La Igualada Urban Running omple els carrers 
amb més de 25.000 persones
IGUALADA 

Igualada va vibrar per quart any 
consecutiu amb la Igualada Urban 

Running Night Show, consolidant 
l’esdeveniment com un referent de 
l’esport, l’oci i el comerç nocturns a 
la capital de l’Anoia.

El programa de la Igualada Ur-
ban Running Night Show, a banda 
de les curses de 5 i 10 km, va in-
cloure cursa amb patinets i cotxets 
de nadons, una cursa infantil de 
d’1,6 km per a nens i nenes de 5 
a 13 anys, que es va realitzar ínte-
grament en anglès gràcies al su-
port de Kids&Us, i l’actuació en 
directe de Laia Esquinas, que va 
cantar la cançó oficial de la IURNS 
“Sentir-te capaç”. Totes les proves 
van omplir les inscripcions disponi-
bles i més de 2.500 esportistes van 
gaudir d’una nit inoblidable pel 
centre d’Igualada.

Igualada Comerç es va sumar 
a la festa amb una nova edició de 
la Nit de Shopping, una proposta 
en què els comerços del municipi 
oferien preus especials i activitats 
nocturnes per als nombrosos afici-
onats a l’esport i les famílies que es 
van aplegar a la ciutat. Així, 

Igualada Comerç va crear tres 
zones de trobada al centre, amb 
espectacles i activitats distribuïdes 
per la zona comercial. Al carrer 
Custiol i la plaça Pius XII es va re-
crear l’espai Old West, amb un aire 
rústic, i al carrer del Born hi havia 
una elegantíssima zona de Relax 
- Chill Out, les dues, evidentment, 
amb música de DJ. Tampoc podia 

faltar el gran èxit de l’any passat: 
l’espectacle de bombolles al car-
rer de Garcia Fossas.Tot plegat va 
servir per omplir el centre, les bo-
tigues i els restaurants amb gran 
afluència de visitants d’arreu de 
Catalunya.

Un any més, un dels punts forts 
de la Igualada Urban Running 
Night Show va ser l’elevada parti-
cipació femenina amb un 50% del 
total d’inscripcions, que arriba fins 
el 70% a la cursa de 5 km. En la 
categoria reina, la cursa de 10 km, 
es va imposar Roger Roca amb un 
temps de 30:12. El segon classificat, 
Otmane Btaim, va entrar a la pla-
ça de Cal Font a 21 segons i Xavi 
Areny completava el podi amb un 
temps de 30.47.

Entre les dones, Sara Loher va 
ser la més ràpida amb un temps 
de 35.48. Anna Noguera arribava 
segona amb un temps de 36.31 su-
perant només amb 24 centèsimes 

a la tercera classificada, Janeth Be-
cerra.

A la cursa de 5 quilòmetres 
el vencedor va ser Roger Vila que 
només va necessitar 15.34 per 
completar el recorregut superant 
a Francesc Llamas i a Carles Tor-
rents, que van entrar a meta 30 i 
40 segons respectivament de Vi-
la. Paquita Pérez va ser la primera 
dona a completar els 5 Kms amb 
un temps de 18:26 superant en un 
ajustadíssim esprint a la guanyado-
ra de 2014, Aida Solà. Núria Puig 
va pujar al tercer calaix del podi 
amb un temps de 19.16.

La Igualada Urban Running 
Night Show és una prova 100% 
igualadina organitzada per l’Ajun-
tament d’Igualada amb el suport 
tècnic d’Ocisport i el patrocini prin-
cipal de Punto Blanco, que permet 
gaudir a la ciutat d’un dels esde-
veniments més punters tant en la 
vessant comercial com esportiva.

El president de la Diputació 
visita el nou local social

CALAF

El passat divendres 22 de maig 
Salvador Esteve, president de 

la Diputació de Barcelona, va des-
plaçar-se fins a Calaf, amb l’objec-
tiu de veure de prop el local que 
s’ha instal·lat al camp de Les Garri-
gues, i que donarà servei a la Unió 
Esportiva Calaf i també a l’associa-
ció de veïns del barri de la Pineda.

El president de la Diputació 
va ser acompanyat en la seva visi-
ta per l’alcaldessa, Maria Antònia 
Trullàs, i els regidors Joan Caballol 
i Josep Manel Navarro. Junts van 
fer una passejada per diversos car-

rers i places de la vila, i van visitar 
l’Esplai de la Gent Gran, la Casa 
Bertran, de la qual Salvador Esteve 
va quedar gratament sorprès. Un 
cop al camp de futbol de Les Garri-
gues, el president va poder valorar 
la inversió que ha fet la Diputació 
en aquest nou equipament. El nou 
local --construït a partir de mòduls 
prefabricats-- disposa de lavabos, 
cuina, despatx i una àmplia sala vi-
driada multifuncional, que servirà 
també de bar. L’equipament entra-
rà en funcionament tant bon punt 
s’enllesteixin els darrers detalls.
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ELS PETITS ANUNCIS

Per incloure el teu anunci en aquesta secció, 
cal que t’adrecis al Passatge de la Tossa, 8 - 3r d’Igualada.

* ES TRASPASSA LOCAL (La Modisteria, 
a l’av. Balmes 74, Igualada) amb tots els 
serveis donats d’alta. Telèfon 679 23 77 
76 (Montserrat).

* LOCAL DE LLOGUER A IGUALADA, zona 
Rambla. 90 m2 i preparat per a entrar. 
Telèfons 664 016 385 - 610 906 733.

* ES LLOGA BOTIGA de 60 m2. Acabada 
i amb llums, només falta pintar. Sense 
mobles. A meitat del carrer Sant Agustí. 
Electricitat i aigua d’alta. Preu: 230 euros 
al mes. Telèfon 93 803 24 29.

* ¿NECESITA DINERO? Estudiaremos su 
caso ayudándole a afrontar el problema 
económico que esté atravesando con 
un mínimo de interés, llegando a pagar 
hasta en 20 años. Llámenos al teléfono 
671 284 898.

* SE INSTALAN CANALES DE ALUMINIO 
sin soldadura para la recogida de agua.  
Teléfono 671 284 898.

* LLOGUER DE TRASTER GRAN a Iguala-
da, c/ Rei Ferran d’Antequera. Preu: 125 
euros/mes. Telèfons 664 016 385 - 610 
906 733.

* S’ofereix ECONOMISTA per portar 
comptabilitats d’empreses i d’autònoms. 
Declaracions de renda. Gestió de tots els 
impostos (IVA - IRPF - Impost de Socie-
tats…). Realització de comptes anuals 
i d’informes econòmics-financers. Tan-
caments anuals. Atenció personalitzada. 
Telèfon 628 424 079.

* GRAN OFERTA DE SAL!!! Tipus Pasti-
lla Berisal de Navarra - Tipus Saldosa 
Navarra. També Tipus Ametlla de Torre-
mar i Tipus Regina Ametlla 99% rica en 
sodi. 6’40 euros/sac de 25 kg, IVA inclòs. 
Transport gratuït. En el preu s’inclou la 
comprovació de l’aigua. Especialistes en 
tractaments i manteniments de comuni-
tats de bombes d’aigua. Telèfon 608 949 
966 (Joan).

* ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries 
al seu ASCENSOR o MUNTACÀRREGUES? 
Preus elevats o mal servei de mante-
niment? Truqui’ns i consulti les nostres 
ofertes per a comunitats, empreses i par-
ticulars. Reparem i conservem tot tipus 
i qualsevol marca d’ascensors i munta-
càrregues. Sol·liciti pressupost i estalviï 
fins a un 50% del que paga actualment. 
Empresa amb delegacions a tot Catalu-
nya. Tel. 630076279.

Han mort Mn. Pere Sala 
i Mn. Miquel Codina
El dia 14 va morir a Moià, on resi-

dia actualment, Mn. Pere Sala i 
Marquilles. Tenia noranta-vuit anys 
d’edat i setanta-dos de prevere. 
Va néixer a Castellterçol i havia 
exercit el seu ministeri en vàries 
parròquies del Bisbat de Vic, entre 
elles la de Santa Maria d’Igualada. 
La missa exequial se celebrà el dia 
15 a l’església parroquial de Santa 
Maria de Moià.

Mn. Miquel Codina i Font va 
morir a Barcelona, on residia actu-
alment, el dia 23, a l’edat de vui-
tanta-quatre anys i el proper mes 
de juny haguera fet cinquanta-set 
de la seva ordenació presbiteral. 
Era natural de Moià i havia exer-

cit el seu ministeri sacerdotal en 
varis càrrecs del Bisbat de Vic i a 
la diòcesi argentina de Nueve de 
Julio. Fou consiliari de la HOAC i 
de l’Associació Catòlica de Vídues, 
que anys enrere foren tan actives a 
la nostra ciutat, i havia format part 
de l’equip sacerdotal de Jorba, que 
atenia aquesta parròquia i les de 
les rodalies. L’any 2006 es jubilà 
del càrrec de rector de Sant Vicenç 
de Castellet i passà a col·laborar 
a la parròquia de Sant Ramon de 
Penyafort de Barcelona, on dilluns 
passat tingué lloc la Missa Exequial 
i ahir dimecres a Sant Vicenç de 
Castellet.

Incendi en un habitatge a la 
Ctra. de Manresa

IGUALADA

Ahir cap a quarts de sis de la 
tarda es va declarar un petit 

incendi en un habitatge de la car-
retera de Manresa d’Igualada. Al 
lloc dels fets s’hi van desplaçar 
fins a quatre vehicles de bombers 
i els diferents cossos de seguretat 
i sanitaris de la ciutat. Els bombers 

van accedir a l’habitatge per la 
planta superior i van poder sufra-
gar les flames en poca estona.

La zona es va tallar al trànsit 
rodat mentre van durar les tasques 
d’extinció. Tot plegat va despertar 
l’interès dels veïns que van anar 
seguint de ben a prop el treball 
dels bombers.

Notícies de la Coral de Santa Maria 
d’Igualada

El viatge en creuer per la Me-
diterrània

El dissabte passat dia 23 retor-
naren d’un creuer de vuit dies per 
la Mediterrània els components de 
la Coral de Santa Maria d’Iguala-
da, com a colofó de les festes del 
75è. aniversari. El dimecres dia 20 a 
bord del vaixell en el curs d’un so-
par de gala hi posaven la cirereta, 
amb el pastís d’aniversari, el cava, 
el cant del brindis de «Marina», i 
les felicitacions personals del capi-
tà i del director de l’Hotel a bord. 

Un creuer podia semblar una 
fita agosarada per una Coral mo-
desta com la nostra, però que te-
nint en compte les celebracions 
d’aniversaris precedents, segueix 
un tarannà i una manera de fer 
innovadora, original i especial-
ment atractiva. Això es va traduir 
en la difusió de l’anagrama de la 
Coral a les taules del menjador, 

en el diari de bord, i amb l’esquer 
dels mocadors del 75è aniversari, 
al coll dels nostres cantaires i amics 
acompanyants, per les capitals de 
les excursions del recorregut; o per 
posar un altre exemple, l’emotiva 
interpretació del «Funiculí, funicu-
là» en la visita a Pompeia. Però per 
sobre de tot, ha servit per enfortit 
els lligams d’amistat i companyo-
nia, i ha posat de relleu l’excel·lent 
disponibilitat i cooperació de tots 
plegats. 

Festa de la Pentecosta i bene-
dicció d’una imatge

Diumenge passat dia 24, la 
Coral de Santa Maria va celebrar 
com ha esdevingut en el darrer 
quinquenni, la festa de la Pen-
tecosta, solemnitzant amb els 
cants la missa de les 12 del mig-
dia a la basílica. Sota la direcció 
de Coni Torrents i amb l’acompa-
nyament a l’orgue de Maite Tor-

rents s’interpretà entre d’altres, els 
motets següents: «Esperit de Pen-
tecosta», «Au pren alè» i«Laudate 
Dominum». Aquesta Eucaristia fou 
presidida per Mn. Josep Massana 
i concelebrada amb els mossens 
Pere Roig i Joan Bernat. 

En acabar la missa es procedí a 
la benedicció solemne de la imatge 
de santa Joaquima de Vedruna i 
Vidal, fundadora de les Germanes 
Carmelites de la Caritat, --que té 
dues comunitats a Igualada--, la 
qual s’incorpora a la imatgeria de 
la basílica igualadina. En aquest 
moment la Coral de Santa Maria 
va interpretar el cant “A la nostra 
Catalunya” en honor de la santa 
barcelonina. Assistí a aquest acte 
la germana carmelita vedruna Ma 
Teresa Llach actual coordinadora 
general, que apareix en la fotogra-
fia que publiquem.

Després els i les cantaires de 
la Coral de Santa Maria i un grup 
d’acompanyants es reuniren en un 
dinar de germanor en un restau-
rant d’El Bruc.

Proper concert a les germane-
tes dels pobres de Barcelona

El dia 11 de juny la Coral de 
Santa Maria es desplaçarà a Barce-
lona per oferir un concert a l’audi-
tori de la seu central de Residència 
de les Germanetes dels Pobres. Se-
rà un acte dedicat especialment a 
l’excantaire Antonieta Soteras que 
es troba allí acollida. Els interes-
sats en acompanyar a la Coral en 
aquest viatge poden fer les seves 
inscripcions abans del 4 de juny als 
telèfons 938030475 (Rosa) o bé al 
636741530 (Concepció). 

Ll.

La imatge de santa Joaquima de Vedruna en el seu nou altar. Foto: Jaume Vila

Nou tram del Camí Berlín -  Santiago
Ja han passat dues setmanes des 

que l’igualadí Salvador Serra va 
sortir de la porta de Brandenburg 
de Berlín, i enfilar a peu els mils 
de quilòmetres que el separen de 
Santiago de Compostel·la.

Són ja onze dies de caminar 
i 321 quilòmetres els acumulats 
on Serra ha descobert zones molt 
agrícoles i d’una gran riquesa 
doncs hi ha grans extensions de 
conreu i també molt de bosc on 
s’hi extreu fusta.

Les ciutats importants que ha 
visitar són Leizipg on hi ha clava-
des les tesis de Martin Lutero ja 
que aquí quasi totes les esglésies 
són protestants. També ha passat 
per Friburg una ciutat amb molta 
vinya i moltes bodegues. També 
ha deixat enrere Erfurt  una ciutat 
molt gran i molt turística.

En aquest camí, confirma Serra 
“he tingut la sort de poder anar 
acompanyat del meu company An-
tonio de Saragossa i així entre l’un 

i l’altre anem resolent les dificul-
tats de cada dia, sobretot a l’hora 
de trobar lloc per dormir”.

El Cau pinta un mural a l’edifici del Banc de 
Queviures
IGUALADA

L’Agrupament Escolta i Guia Jau-
me Caresmar i Maria Antònia 

Salvà, d’Igualada, va dur a terme el 
passat 17 de maig una jornada de 
servei a la ciutat que va consistir en 
pintar i dignificar l’espai exterior 
del Banc de Queviures.

En la jornada hi van participar 
els infants i joves del cau, les seves 
famílies i els caps d’agrupament. 
Durant la jornada, els participants 
d’aquesta activitat també van po-
der visitar i conèixer l’interior del 
Banc de Queviures i el seu funcio-
nament.
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JoKB presenta el seu primer disc, 
“Camaleònic”
IGUALADA

Dijous passat, al Viver del Rec, el 
grup de música igualadí JoKB, 

format per Sílvia Farrés, Carles Pau-
né, Joan Vidal, Bernat Canals, Víc-
tor Miguel i Àlex Almirall, va fer 
públic “Camaleònic”. El disc cons-
ta de deu temes propis en català, 
escrits pels mateixos membres del 
grup, i ja està disponible la descàr-
rega gratuïta per Internet a través 
de la seva pàgina web (www.jokb.
cat), a les xarxes socials i a plata-
formes digitals com Spotify, iTunes, 
Bandcamp, entre d’altres. 

El format físic es podrà acon-
seguir a través de les xarxes soci-
als, en establiments de la ciutat, 
als seus concerts o posant-se en 
contacte amb ells des de la pàgi-
na web oficial. El format físic no 
tan sols es limitarà a les cançons, 
sinó que va més enllà, acompanyat 
de textos, fotografies i un missat-
ge més directe per distingir-lo del 
format digital. D’aquesta manera 
s’espera que el públic faci encara 
més seves les cançons i les senti 
més properes.

L’acte de presentació va ser un 
èxit d’assistència i dinamisme, que 
va constar d’una explicació del re-
corregut del grup i procés de gra-
vació, l’estrena del vídeoclip de la 
cançó “Triangles Màgics” (disponi-
ble al YouTube), photocall i venda i 
firma de samarretes i discs.

Els membres de JoKB es van 
endinsar en el procés de gravació 
del CD durant els passats mesos de 
gener i febrer. Han estat treballant 
les cançons des de l’estiu passat, 

després d’acabar la seva gira de 
concerts de primavera-estiu. 

La banda igualadina aposta 
per un estil camaleònic que fusi-
ona el pop amb matisos reggae, 
ska, latin i folk enllaçat amb lletres 
optimistes i melodies que conviden 
a ballar. Compten amb col·labo-
racions d’altres artistes de la co-
marca en alguns dels seus temes, 
com Hugkakke (MC i cantant de 
Carmina Wanted), Guillem Farrés 
i Arnau Pons, percussionistes de 
Terratombats, entre d’altres. L’àl-

bum ha estat gravat i mesclat a 
l’estudi ComunicaPro (Biosca) per 
David Jounou, i masteritzat per 
Marco Rostagno, de Hit Makers 
Mastering (Barcelona).

Els podreu escoltar en directe a 
diversos llocs de la comarca al llarg 
de l’estiu. Destaquem el concert a 
l’Anòlia 2015, el 18 de juliol. Po-
deu seguir les novetats del grup a 
través de Facebook, Twitter, Insta-
gram o al seu web.

Ple per la Festa de l’Univers a 
l’Observatori de Pujalt
PUJALT

Dissabte passat es va celebrar 
la primera Festa de l’Univers a 

l’Observatori astronòmic de Pujalt. 
Més de 100 persones van acudir a 
aquest esdeveniment en què, tot 
i que els núvols van molestar al 
principi de la jornada, al final van 
permetre completar tota l’activi-
tat.

Els assistents van poder gau-
dir d’una observació solar, en què 
van poder observar de diferents 
maneres el nostre Sol. També van 
poder viatjar a través de l’univers, 
coneixent a través d’un recorre-
gut virtual l’univers més profund 

conegut. Per acabar, quan es va 
fer fosc, els assistents van poder 
veure, a través dels telescopis d’As-
troAnoia i de l’Observatori de Pu-
jalt, diversos objectes del cel, com 
ara els planetes Venus, Júpiter i 
Saturn, juntament amb alguns ob-
jectes del cel profund, com ara el 
cúmul d’hèrcules M13 i la nebulosa 
de l’anell, M57.

Donat que les places van que-
dar completes molts dies abans de 
l’esdeveniment, es va obrir un nou 
dia per tal de portar a terme la 
mateixa activitat. Serà el proper 27 
de juny. Podreu trobar la informa-
ció a www.observatoridepujalt.cat. 

L’Ajuntament felicita el FC 
Fàtima pel seu ascens a 
Tercera Catalana

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada ha 
transmès l’enhorabona en nom 

de la ciutat al FC Fàtima pel seu 
recent ascens a la Tercera Catala-
na. Van assistir a l’acte regidors 
del consistori encapçalats per l’al-
calde, Marc Castells, i la regido-
ra d’Esports, Rosa Plassa. Per part 
del club hi havia el cos tècnic, els 
jugadors, el president José Hernán-

dez i diversos familiars. L’alcalde va 
ser obsequiat amb una samarre-
ta commemorativa personalitzada 
amb el seu nom. 

Amb una victòria davant La 
Llacuna FC al camp de Can Ma-
sarnau, el passat 3 de maig, els 
de Fàtima van certificar matemà-
ticament el seu ascens directe a 
falta encara de dues jornades per 
disputar.

Secrets del Vaticà: Reformes 
del Papa Francesc

IGUALADA 

Dilluns passat a l’AUGA, Vicenç 
Lozano explicava que el Papa 

Francesc havia fet tancar més de 
tres mil comptes de la Banca Vati-
cana. Comptes bancaris per on 
podien moure’s diners de la màfia, 
de la droga, de la venda il·legal 
d’armes i/o de qualsevol activitat 
il·lícita. Aquesta notícia la publica-
ven dimarts els periòdics.

La feina del Papa Francesc i les 
dificultats per fer net en una es-
tructura hermètica i enquistada 
foren resumides per Lozano amb 
una frase: “Al Vaticà el que no és 

sagrat és secret”. L’altra afirmació 
fou: “El Papa està més segur fora 
del Vaticà que dins”.

Dues petites mostres d’una 
hora atapeïda d’informació i opi-
nió sobre com pot evolucionar la 
trajectòria del Papa Francesc i del 
prestigi mundial que, en molts àm-
bits, ha assolit el bisbe argentí.

El proper dilluns ens acostarem 
al món medieval de la mà de Laura 
de Castellet, medievalista inves-
tigadora de la comunicació entre 
territoris fa mil anys i especialista 
en música medieval.
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Primer ensurt en declarar-se 
un incendi a la zona de Can 
Titó
VILANOVA DEL CAMÍ

El bosc vilanoví va patir dilluns 
passat el primer foc abans que 

comenci la campanya d’estiu. Uns 
500 metres quadrats de vegetació 
van cremar a la zona de Can Titó. 
La columna de fum va alertar els 
membres de Protecció Civil i de 
l’ADF de Vilanova del Camí, que 
van donar avís immediat als cos-
sos d’emergència cap a les 20.50 
h del vespre. Cinc persones del cos 
de voluntaris vilanoví van ser els 
primers a arribar a la zona i van 
aconseguir extingir el foc. També 
s’hi van traslladar una patrulla de 
la Policia Local, els Mossos d’Es-

quadra, el SEM i tres dotacions de 
bombers, que van remullar la zona 
per evitar que el foc es pogués 
revifar.

Segons explicava el president 
de Protecció Civil de Vilanova del 
Camí, Antonio Rodríguez, el veïnat 
està força conscienciat i quan van 
alertar la Policia Local ja hi havia 
veïns que havien fet trucades a 
emergències, és a dir, que la rapi-
desa de tots plegats va evitar mals 
majors.

Tot apunta que aquest estiu 
pot ser complicat davant l’estat del 
bosc, ja que aquesta primavera ha 
estat força estival.

Nova Junta de l’Assemblea 
Territorial de l’ANC 
IGUALADA

El dimecres 13 de maig es van 
nomenar els càrrecs que confor-

men la nova Junta de l’Assemblea 
Territorial d’Igualada, que es va 
presentar a les eleccions del pro-
ppassat dia 9 de maig, celebrades 
a l’Ateneu, coincidint amb les elec-
cions al Secretariat Nacional.

Hi havia una llista única que 
va comptar amb més del 95% del 
vots. La composició resultant de la 
Junta, fruit de l’elecció entre els 
seus components, és la següent: 
president, Ernest Argemí; secretà-
ria, Ester Brufau; tresorera, Carme 
Llinares; vocals, Rosa Castelltort, 

Montse Ferrús, Marina Just, Toni 
Méndez, Carme Palmés, Joan Vila-
nova i Francesc Vives.

Tot i que segueix vinculat a 
la nova junta, volem fer públic 
el nostre agraïment més sincer a 
Francesc Ricart, per la feina realit-
zada com a president de l’Assem-
blea Territorial d’Igualada des que 
aquesta es va constituir, així com 
a la resta de membres que han 
format part de les juntes anteriors.

Plegats aconseguirem la inde-
pendència del nostre país! Enda-
vant!!!

ANC Igualada

Viatge de final de curs de 4t 
d’ESO de l’escola Mare del 
Diví Pastor a Cantàbria

CAPELLADES 

El dia 25 d’abril els alumnes de 
4t d’ESO de l’escola Mare del 

Diví Pastor de Capellades ens vam 
dirigir cap a Cantàbria; començava 
l’esperat viatge de final de curs! 

Des de bon principi, el clima 
ens tenia una mica preocupats, ja 
que la previsió era que plouria tots 
els dies! Cantàbria és una zona on 
plou sovint i ens preocupava no 
poder fer totes les activitats pla-
nejades. Però al final la sort es va 
posar del nostre costat. Hi va haver 
molts núvols, boira i no va fer gai-
re sol, però almenys no ens vam 
mullar tant com esperàvem!

A mesura que anàvem fent les 
activitats i visitant llocs anàvem des-
cobrint un indret ben diferent al 
que havíem imaginat: Descens en 
canoa, coves, senderisme pels pe-
nya-segats del Cantàbric, pobles de 
pescadors, pobles de muntanya... hi 
ha tantes coses per veure i fer!

Però el millor del viatge va ser 
passar aquells dies tots junts, gau-
dint de les activitats i dels magní-
fics paisatges que Cantàbria ens 
oferia. Va ser una experiència úni-
ca i molt especial!

Alumnes 4t ESO
Col·legi Mare del Diví Pastor 

Capellades

A les Escoles de l’Ateneu: Aprendre a partir 
d’altres capacitats

IGUALADA
L’activitat de Dramatització
Quan parlem del procés d’apre-

nentatge en els infants, sovint ten-
dim a centrar aquest “aprendre” en 
matèries centrades en coneixements 
de llenguatge, elements matemàtics 
o continguts de coneixement del 
medi. Però existeix tot un ventall 
d’altres capacitats que cal tenir en 
compte quan parlem de la formació 
educativa dels nostres fills. Capaci-
tats que fomenten la part artística 
(plàstica, musical, etc.), de valors, de 
convivència, de pensament...

Fa uns anys que a l’Escola de 
l’Ateneu es va incorporar, com a ac-
tivitat complementària, l’àrea de 
Dramatització amb els alumnes de 
3r de Primària, on es treballen blocs 
com l’expressió corporal, el mim, la 
improvisació, la relaxació etc., d’una 
forma dinàmica i divertida, creant 
un espai i un temps a on els alum-
nes poden “deixar-se anar” i ser els 
mateixos.

El treball que realitzen els nens 
i nenes està centrat en el treball 
de coneixement del propi cos, amb 
exercicis de desplaçaments, movi-
ments, coordinació, expressions, 
emocions, sentiments... per a ells és 
un joc, però el treball que es realit-
za és una peça més pel seu procés 
d’auto-coneixement i formació com 
a persones.

D’altra banda, també donem 
una importància clau a la part de 
socialització i treball col·lectiu que 
aporta l’activitat de Dramatització

L’objectiu principal de la pro-
posta de treball dramàtic no és 
aconseguir grans actors. Més avi-
at, aprofitar el teatre com a eina 
per formar millors persones, conei-
xedores del seu jo individual i del 
col·lectiu, adaptables al seu entorn, 
empàtiques i respectuoses amb els 
companys.

L’Educació Visual i Plàstica
L’Educació Visual i Plàstica té 

una funció comunicativa com tot 

llenguatge amb les dues vessants: 
expressió i lectura. 

A l’aula es proposava inicial-
ment el treball de la poesia que 
com a tècnica expressiva, exigint un 
ús precís i acurat del llenguatge i 
durant el procés, els alumnes de 6è, 
van descobrir la poesia visual i en 
Joan Brossa, un dels principals in-
troductors de la poesia visual en la 
literatura catalana, i els va captivar.

Aprofitant una sortida a Bar-
celona van fer l’itinerari de Ciutat 
Vella, activitat que els va permetre 
conèixer els elements més caracte-
rístics que integren l’obra de Joan 
Brossa, així com els seus interessos i 
aficions: l’alfabet, la màgia, la trans-
formació, el carnaval, la cultura po-
pular i el teatre. 

De nou l’aula es van dur a ter-
me diferents treballs que volien 
apropar als alumnes a l’obra de Jo-
an Brossa. El treball complementari 
dut a terme entre les mestres de 
plàstica i de llengua va permetre 
realitzar aquest treball conjunt. 

Setmana Cultural a l’Escola Les Passeres
CASTELLOLÍ

Com alguns ja sabreu, cada any, 
a l’Escola Les Passeres fem la 

Setmana Cultural. Aquesta vegada 
el tema principal ha estat Un món 
sostenible. Es va triar aquest tema 
perquè ens estem introduint en el 
programa Escoles Verdes de Cata-
lunya.

Així doncs, del dilluns 18 de 
maig fins al divendres 22, tots els 
alumnes vam realitzar activitats 
diferents a les quals acostumem 
a fer. Us volem explicar algunes 
de les coses que hem fet al llarg 
d’aquests dies.

Vam encetar la setmana amb la 
visualització de documentals i con-
tes per entendre una mica més que 
és això de la sostenibilitat.

El primer dia, vam poder par-
ticipar  i superar les proves de la 
Gimcana sostenible; l’endemà, vam 
fer una Batuda de deixalles pel 
bosquet que tenim davant de l’es-
cola. Allí és, on la majoria d’infants 
berenen tot jugant. Ens vam que-
dar molt parats de la muntanya de 
brossa que vam recollir. Vam deci-
dir classificar-la i llençar cada cosa 
al seu contenidor.

També hem fet tallers de tota 
mena, com per exemple el Taller 
d’Instruments amb material de re-
ciclatge.  Els petits vam fabricar 
maraques, els nens/es de Cicle Ini-
cial van fer un memori de sons, a 
Cicle Mitjà ens van sorprendre amb 
uns pals de pluja molt bonics. I a 
Cicle Superior van fer també unes 
maraques amb xapes.

A més a més, en el Taller de 
plàstica els nens/es van poder ela-
borar moneders fets amb tetabrics 
i floretes de taps per posar foto-
grafies. 

Altres activitats que van tenir 
molt èxit van ser Fer paper reciclat 
i el Taller de l’aigua.

Per finalitzar aquesta setma-
na tots/es els alumnes de l’escola 
vam fer una sortida a Can Merca-
deret, on vam aprendre a ser bons 
hortolans, també construir casetes 
d’ocells i veure com funciona un 
forn solar.

Per acabar, ens agradaria expli-
car-vos que també vam aprofitar 
la setmana cultural, per plantar les 
plantes aromàtiques al nou jardí 
que tenim a l’escola. 

Premi Baldiri Reixach per a l’Escola Font del 
Roure
MASQUEFA

L’Escola Font del Roure de Mas-
quefa ha estat guardonada en 

els XXXVII Premis Baldiri i Reixac, 
els quals premien la qualitat global 
i la catalanitat, en llengua i contin-
guts, a escoles, instituts, centres de 
formació d’adults i centres univer-
sitaris de formació del professorat. 

La Fundació Carulla, que con-
voca els premis, fa la següent men-

ció respecte l’escola premiada: “Pel 
fet de ser una escola que porta 
a terme l’aplicació d’un projecte 
lingüístic integrador i que participa 
en diverses efemèrides culturals, 
per exemple l’any Joana Raspall, 
tot implicant-hi el conjunt de la 
comunitat educativa i organitzant 
moltes activitats per tal de sensibi-
litzar i promoure l’expressió poèti-
ca dels infants. També en reconei-

xement al foment de la creativitat 
en l’educació musical i plàstica, re-
flectides en l’ambientació i en les 
activitats del dia a dia del centre.”

La consellera d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, Ire-
ne Rigau, farà l’entrega del premi 
aquest proper dimecres Palau de 
Pedralbes de Barcelona.
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El còmic «Solos», l’èxit de la temporada, 
arriba a la Biblioteca amb el Club de lectura 
juvenil
IGUALADA

Un grup de cinc joves es des-
perten un bon dia i veuen 

que estan completament sols, a la 
ciutat... Són els protagonistes del 
còmic Solos, publicat per Dibbuks, 
un dels èxits de la temporada que 
acaba de traduir al castellà Nor-
ma Editorial. La Biblioteca vol fer 
una trobada de nens i joves que 
vulguin llegir i comentar aquest 
còmic, el dimecres 17 de juny, a 
les 7 de la tarda. Serà una mane-
ra especial d’acabar les sessions 
del Club de lectura juvenil Territo-
ri fantàstic, abans de les vacances 
d’estiu. Per participar-hi només cal 
inscriure’s a la Biblioteca, que pro-
porcionarà un exemplar del còmic 
a cada jove. Es tracta d’una lectura 
recomanada per a nois d’entre 8 a 
18 anys.

Solos és obra del guionista 
Fabien Velhmann i del dibuixant 
Brunno Gazzoti  i ha guanyat nom-
brosos reconeixements com el pre-

mi al millor àlbum en la categoria 
de 9 a 12 anys al festival francès 
d’Angoulême, el Gran Premi del 
Journal de Mickey i el Premio Di-
agonale 2013 a la millor sèrie. Els 
seus lectors el descriuen com una 
barreja de Perdidos, El señor de las 
moscas i Los cinco.

Amb activitats com aquesta la 
Biblioteca vol promoure els còmics 
com una manera de descobrir el 
gust per la lectura entre els ado-
lescents i els joves, ja que és un gè-
nere que encaixa molt bé amb els 
seus gustos. Actualment, el fons de 
còmic de la Biblioteca aplega més 
de 2.500 exemplars, aproximada-
ment la meitat per a infants i l’al-
tra per a adults, i comprèn obres 
de tots els gèneres i països, des del 
còmic clàssic francès i belga fins al 
popular manga, passant pels dels 
millors autors espanyols contem-
poranis. El còmic per a adults es 
troba situat a la tercera planta de 
la Biblioteca i l’infantil a la sala 
Beatles, a la planta baixa. La Bibli-
oteca virtual també compta amb 
un espai pensat especialment per 
als lectors d’aquest gènere, que hi 
trobaran recursos de tota mena 
per estar al dia: http://biblioteca-
virtual.diba.cat/comics.

343 participants a la Marató de Sang de 
Vilanova del Camí 
VILANOVA DEL CAMÍ

Divendres passat, 343 persones 
es van acostar a Can Papasseit 

per donar sang amb motiu de la 9a 
Marató. D’aquestes 343 donacions, 
316 es van fer efectives i la resta, 
27 en total, van ser oferiments de 
persones que en aquell moment 
no van poder donar sang. La xifra 
supera la de l’edició anterior i con-
solida el nombre de donants, un fet 
que segons el coordinador del Banc 
de Sang i Teixits, Khaled Khatib, 
no només és tot un repte cada any, 
sinó també una gran satisfacció, i 
afirma que la Marató ha esdevingut 
“un acte més dins l’agenda social 
vilanovina, en què es participa en 
família, amb la qual cosa es pot arri-
bar a transmetre aquest hàbit tan 
necessari de pares a fills”. 

Khatib ha agraït la participació 
dels donants i també la implicació 
i col·laboració del teixit associatiu i 
de l’Ajuntament. A més, s’ha mos-
trat especialment content per la 
participació de primers donants i de 
persones joves en general; la franja 
de 18 a 34 anys ha superat el nom-

bre de 90 donacions. I és que els or-
ganitzadors són molt conscients que 
la Marató ha de fer ús del mateix 
llenguatge que aquest col·lectiu: les 
noves tecnologies i les xarxes socials.

Una altra nota positiva ha estat 
el seguiment d’aprofitar les hores 
de menys afluència, de 2 a 5 de la 
tarda. Les donacions s’han fet gra-
dualment i no s’han produït aglo-
meracions.

El Banc de Sang i Teixits va apro-
fitar l’esdeveniment per explicar el 
programa de donació de plasma, 
una nova modalitat de donació. A 
Catalunya, milers de persones ne-
cessiten plasma cada any, ja sigui 
una transfusió directa o bé un me-

dicament elaborat a partir de les 
proteïnes que conté. La Marató vi-
lanovina servirà d’ara endavant per 
captar nous donants de plasma; serà 
el dia de visita de l’acapte mensu-
al o ordinari, ja que requereix cita 
prèvia.

La donació de plasma es fa se-
guint el mateix procés que la do-
nació de sang, amb l’avantatge 
que se’n pot donar cada 15 dies i 
és compatible amb la donació de 
sang. Per fer-vos donants de plasma 
només cal que truqueu al banc de 
sang o us acosteu a qualsevol acap-
te i demaneu que us registrin com 
a donants perquè us puguin trucar.

Bona acollida de l’App de 
l’Ajuntament
PIERA

La regidoria de Noves Tecnolo-
gies de l’Ajuntament ha posa 

a l’abast dels interessats una APP 
(aplicació per a telèfons mòbils i 
tauletes) destinada a millorar la 
relació i comunicació entre la ciu-
tadania i l’Ajuntament, amb el 
propòsit de continuar avançant en 
el camí d’una administració més 
oberta i participativa, més dinàmi-
ca i també més eficaç.

Aquesta APP està disponible 
tant per a aquells telèfons que fa-
cin servir el sistema operatiu IOS 
(Apple Iphone) com per a aquells 
que funcionen sobre Android, 
Blackberry o Windows Phone, 
i la descàrrega és completament 
gratuïta i accessible des del web 
viladepiera.cat o des dels reposi-

toris d’aplicacions de cada mòbil. 
Mitjançant la nova APP es podran 
consultar les notícies, l’agenda, la 
informació d’interès ciutadà i re-
bre notificacions push, per estar 
informats de les últimes novetats.

Amb aquesta nova eina, Piera 
torna a ser pionera a la comarca 
en l’aplicació de les noves tecno-
logies al servei de la ciutadania al 
temps que millora els seus serveis, 
oferint, a més de noves possibili-
tats, una informació i una atenció 
més ràpida, major eficàcia i, fins i 
tot, un servei més sostenible des 
del punt de vista econòmic i del 
medi ambiental.

Per descarregar l’aplicació, 
entreu al APP Store (per a Apple 
Iphone) o bé al Play Store per a 
Android i busqueu Vila de Piera. 

El projecte REINTEXT, 
seleccionat per la Diputació 
per dinamitzar l’ocupació en 
el tèxtil

COMARCA

El foment de l’ocupació al sec-
tor tèxtil de l’Anoia rebrà un 

impuls gràcies a una iniciativa de 
la Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena, que ha estat 
una de les 12 seleccionades per al 
projecte “Ocupació a la indústria 
local”, amb el qual la Diputació de 
Barcelona vol afavorir la competi-
tivitat de les empreses incloses als 
sistemes productius locals, enfortir 
la col·laboració públicoprivada i 
generar llocs de treball per als col-
lectius més impactats per l’atur.

Amb “REINTEXT - Ocupació 
a la indústria local a la Conca 
d’Òdena”, la Mancomunitat per-
segueix la recuperació de la capa-
citat professional i la capacitat 
productiva en l’àrea de la confec-

ció per impulsar la reindustrialit-
zació tèxtil.

A la Conca d’Òdena, el tèxtil 
compta amb prop de 120 empre-
ses, que donen feina a més de 
1.080 assalariats, i mou 320 MEUR 
l’any. Amb aquesta iniciativa s’es-
pera aconseguir un 50% d’inserci-
ons d’entre els participants.

En aquesta primera experièn-
cia amb el projecte “Ocupació a 
la indústria local”, dotada amb 2 
MEUR per a tota la demarcació de 
Barcelona, destaca l’elevat nivell 
de concertació institucional --ter-
ritorial i sectorial-- i de col·labora-
ció públicoprivada, la important 
presència dels centres de R+D+I, i 
que el nombre d’empreses previs-
tes que hi col·laboren és quasi vuit 
vegades superior al previst.
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Mindfulness a l’Institut Pla de les Moreres
VILANOVA DEL CAMÍ

L’optativa de 1r d’ESO: “Relaxa’t i 
investiga’t” convida al seu alum-

nat a escoltar-se dins la pausa en 
un treball emocional. Com diu Eva 
Bach: “escoltar les emocions vol dir 
aturar-nos a escoltar-nos a nosal-
tres mateixos primer, per poder 
escoltar millor els altres després”.

Cada sessió s’inicia amb un 
Mindfulness (relaxació centrada en 
el moment present) en un principi 
guiat per la docent però a mesura 
que anaven aprenent, l’alumnat 
començava creant i compartint els 
seus propis mindfulness. Descobrir 
el moment present olorant, tas-
tant, prestant atenció a la respira-
ció, calmant els conflictes i accep-
tant els reptes. Un cop es realitza 
la relaxació treballen emocions, 
vivències, dubtes, pors, alegries, 
família, somnis per investigar-se i 
poder compartir-ho amb la resta. 
Anem educant cap a la maduresa 
emocional per gestionar les seves 
vides.

Aquí teniu un exemple del tas-
tet de la xocolata de l’alumna Lau-
ra Gasco de 1r d’ESO.

“Imagineu-vos que esteu en 
una platja deserta. Només esteu 
vosaltres amb el vostres pensa-
ments que deixeu anar. Us estireu 
a la sorra i després d’una estona 
escoltant les onades, els ocells, els 
insectes… us adormiu. Us endin-
seu en un somni molt profund, es-

teu a Amèrica, sou part de la tribu 
dels “Maies”, aneu passejant per 
la selva i de cop i volta us trobeu 
un arbre que no havíeu vist mai 
abans, us pareu a mirar-lo, agafeu 
un fruit (agafem la peça de xoco-
lata que hem portat de casa) i el 
comenceu a tocar, ens adonem si 
és rugós si és llis, si mai abans ha-
víem tocat aquesta textura, o una 
de similar ... A continuació l’olo-
reu, us fixeu en ell, si us agrada 
aquesta olor, si no, si és agrada-
ble... Després d’això ens ho posem 
a l’orella, escoltem si fa alguna me-
na de soroll. Per últim el tastem, 
ens adonem de si dolç o agre, si 
ens agrada o no... Ara intentem 
recordar-nos d’algun moment que 
relacioneu amb la xocolata, si es-
tàveu contents o tristos, amb els 
amics o amb la família, si us agra-
daria tornar a estar en aquell mo-

ment, reviure tan sols un minuts 
d’ aquella sensació ... Us desperteu 
d’aquest somni, seguiu a la platja, 
fa molta calor i decidiu anar-vos a 
banyar, us mulleu les puntetes dels 
peus, aquesta frescor us inunda tot 
el cos, puja pels genolls, les cuixes, 
les malucs, la panxa, els pits, el coll 
fins arribar al cap. De cop escolteu 
un soroll. Es la vostra mare o el 
vostre pare que ve a despertar-vos, 
tot ha estat un somni molt pro-
fund”.

Es treballa per una educació 
on aprenguin a valorar les seves vi-
des, les seves inquietuds i les seves 
emocions. Per aprendre a brillar 
per un mateix i amb la sinergia del 
grup. Per fer possibles els somnis 
s’ha de connectar amb ells!

Xesca Vela
Coach sistèmica i professora de 

secundària

L’INS Joan Mercader guanya 
el primer premi al millor 
vídeo en el IV Concurs de 
Cristal·lització a les Escoles

IGUALADA

El dia 8 de maig es va celebrar, a 
la seu del Museu Cosmocaixa, el 

IV Concurs de Cristal·lització a les 
Escoles, organitzat per les univer-
sitats UB, UAB i Rovira i Virgili. Es 
tractava de crear cristalls de mon-
ofosfat d’amoni, a partir del pro-
ducte en pols. Els alumnes, havien 
de dissenyar protocols i experi-
mentar-los per a obtenir els cris-
talls més grans i amb més estètica. 
Els IES amb secció de Batxillerat 
Artístic tenien l’opció de presentar 
un vídeo original, filmat pels seus 
alumnes, mostrant les experimen-
tacions de les cristal·litzacions, les 
exposicions orals, els posters cien-
tífics, etc.

Érem 50 IES de tot Catalunya, 
el Joan Mercader competia amb 
presentació de cristalls, poster ci-
entífic i vídeo. Quina va ser la nos-
tra sorpresa quan, al final de l’acte 

de lliurament de premis, ens van 
guardonar amb el premi al millor 
vídeo del concurs. Els realitzadors 
han estat Màrius Palau i Bernat 
Albors, de 1r de batxillerat artístic, 
i els alumnes guanyadors del nos-
tre INS, amb el millor cristall van 
ser Marina Vidal, Toni Doncel i Isa 
Giraldo, de 4t d’ESO. 

Felicitem els alumnes, que amb 
el seu esforç desinteressat han col-
laborat a posar el Joan Mercader, 
la ciutat d’Igualada i la comarca 
de l’Anoia, al mapa de la ciència. 
Els nostres cristalls, junt amb els 
cristalls dels 6 grups guanyadors 
(3 primers premis i 3 segons), s’hi 
van quedar tot el cap de setmana 
com a part de l’exposició “Explo-
ra”, dins del Museu Cosmocaixa, 
que era monogràfica de minerals 
i cristalls.

Mercè Cartanyà
Professora de Biologia i Geologia

Muntatge al Cosmocaixa de l’equip de l’INS Joan Mercader, durant el concurs.

Al Col·legi Monalco, 
Cambridge Exams

IGUALADA

Alumnes de 6è de primària del 
Col·legi Monalco van realit-

zar les proves de llengua anglesa 
de Cambridge conegudes com a 
Young Learners English: Movers. 
Aquests exàmens, dirigits a nens 

i nenes que cursen educació pri-
mària, constitueixen una forma 
perfecta per ajudar els alumnes a 
desenvolupar les seves destreses 
lingüístiques i avançar en el seu 
aprenentatge de l’anglès. 

Gent del Molí de la Vila a 
Turquia
CAPELLADES

Al Molí prosseguim el nostre 
intercanvi Comènius, i ara 

ens hem desplaçat cap a la regió 
turca de l’Anatòlia occidental (en 
concret a la ciutat de Denizli), a 
tocar del mar Egeu, en una terra 
plena de noms amb ressonànci-
es clàssiques i bíbliques, com ara 
Hieràpolis (Ciutat sagrada) o Efes. 
L’ alumnat de 4t d’ESO juntament 
amb el professorat acompanyant 
han dut a teme diferents activi-
tats centrades en l’enriquiment i 
el coneixement intercultural, en 
companyia d’alumnes de diferents 
països (finlandesos, luxemburgue-

sos, polonesos i alemanys, a ban-
da dels amfitrions turcs). Una set-
mana molt intensa, i que esperem 
que, mitjançant futurs intercanvis, 
puguem continuar repetint.



17MIRANT ENDAVANT28 de maig de 2015

Aerosport 2015, espectacle al cel 
i arran de terra 

IGUALADA

L’aeròdrom d’Igualada-Òdena 
acollirà aquest cap de setmana, 

dissabte 30 i diumenge 31 de maig, 
la cita ineludible dels aficionats a 
l’aviació esportiva, corporativa i de 
serveis de Catalunya i el sud-oest 
d’Europa. Aquest any, però, el cer-
tamen ha apostat per noves activi-
tats i espectacles, i ho fa amb una 
programació amb activitats pen-
sades per a tots els públics, pro-
fessionals i no professionals, que 
trobaran entreteniment mirant al 
cel i arran de terra.

Amb la vista posada al cel es 
podrà gaudir de l’espectacle d’avi-
onetes, velers, ultralleugers, para-
motors, autogirs… i com a novetat, 
enguany se sumen a l’espectacle 
paracaigudes i parapents que re-
alitzaran impressionants salts des 
d’helicòpters. A més a més, i també 
com a novetat, el certamen comp-
tarà amb el vol de drons en mans 
d’aficionats que mostraran les se-
ves habilitats. 

Arran de terra, el visitant po-
drà visitar els estands expositors 
amb les darreres novetats del sec-
tor, assistir a conferències tècni-
ques, exposicions fotogràfiques i, 
com a novetat, s’oferiran visites 
guiades al refugi aeri de la Guer-
ra Civil recentment recuperat 
per l’Ajuntament d’Òdena, i que 
es troba a pocs metres del recin-
te; uns treballs arqueològics que 
han posat al descobert una obra 
històrica de gran interès cultural 
i que comptarà amb la recreació 
de personatges ambientats segons 
l’època. En el marc de la mateixa 
activitat, es destinarà un hangar 
a una exposició fotogràfica sobre 
l’aeròdrom i la Guerra Civil. 

El certamen d’aeronàutica Ae-
rosport, que organitza Fira d’Igua-
lada des de fa més de vint anys, 
celebra enguany la seva 23a edició 
amb la voluntat de rebre de nou 
els gairebé 6.000 visitants de l’any 
passat, un públic que tindrà una 
gran oferta d’activitats i espectacle 
per triar, a més de la possibilitat de 
contractar vols i provar en primera 
persona l’experiència de volar pel 
cel de la comarca. 

Un any més, Aerosport tam-
bé acollirà la trobada de Trikes, 
que arriba a la desena edició, or-
ganitzada per la Federació Aèria 
Catalana i l’Aeri Club Deltatrike 
d’Igualada. Un dels hangars acolli-
rà l’exposició fotogràfica de l’asso-
ciació d’spotters de Barcelona - El 
Prat, que oferirà una mostra amb 
les millors imatges d’aeronaus.

En roda de premsa, el presi-
dent de Fira d’Igualada, Joan Do-
mènech va explicar que “la res-
posta dels expositors es manté, de 
fet ha augmentat, ja que enguany 
comptarem amb 40 expositors, 7 
més que l’any passat”. En aquest 
sentit, l’alcalde d’Igualada, Marc 

Castells, va agrair la tasca de Fira 
d’Igualada “per mantenir encesa 
la flama d’una infraestructura que 
aviat començarà a volar amb la 
imminent aprovació del seu pla di-
rector”. Per la seva banda, Pep So-
lé, alcalde d’Òdena, va destacar el 
valor patrimonial del refugi aeri de 
la Guerra Civil i va animar el públic 
a visitar-lo.

Aerosport obrirà portes tot el 
cap de setmana, dissabte de 10 del 
matí a les 7 de la tarda i diumenge 
de 10 del matí a 3 de la tarda.

Aquest certamen d’aeronàutica 
esportiva és un dels esdeveniments 
més ambiciosos i de més èxit que 
organitza Fira d’Igualada, amb la 
col·laboració i el suport dels ajun-
taments d’Igualada i Òdena, la Di-
putació de Barcelona i Aeroports 
de Catalunya, i amb l’ajuda de di-
verses entitats.

Aerosport descobreix el 
patrimoni de la Guerra 
Civil d’Òdena

Enguany, en el marc del certa-
men, l’Ajuntament d’Òdena ha or-
ganitzat un seguit d’activitats per 
a la promoció del patrimoni histò-
ric del municipi vinculat a l’aviació, 
unes activitats pensades per a tots 
els públics, professionals i no pro-
fessionals.

Així, dissabte i diumenge al 
matí, de 12 a 14 h, hi haurà jor-
nada de portes obertes al refugi 
antiaeri del sector est de l’aerò-
drom que la República Española 
va habilitar durant la Guerra Civil 
Espanyola, concretament durant 
la primavera-estiu de 1938, i que 
ha estat recentment recuperat per 
l’Ajuntament d’Òdena. L’accés serà 
lliure, però hi haurà experts que 
explicaran com va ser construït i la 
funció que tenien aquests refugis.

Al llarg del matí de diumenge 
es podrà gaudir de la recreació de 
la Guerra Civil Espanyola a l’aerò-
drom. Es recrearà l’ambient bèl·lic 
del 1938, en què hi participaran 
pilots de la república i soldats de 
guàrdia. Tot amenitzat amb música 
en directe: cançons de trinxera a 
càrrec de Ramon Redorta. 

A més, durant tot el cap de 
setmana, es podrà visitar en un 
hangar una exposició fotogràfica 
sobre l’aeròdrom i la Guerra Ci-
vil; fotografies preses per l’aviació 
alemanya al servei de les forces aè-
ries franquistes sobre l’Aeròdrom 
d’Òdena, unes instantànies dels 
bombardejos de l’aviació legionà-
ria italiana sobre la zona i diverses 
fotografies i plànols de la dècada 
de 1950 que permeten veure com 
era el cos de guàrdia de l’Aerò-
drom Militar Republicà d’Òdena.

Seguint amb la temàtica, per a 
diumenge s’ha programat una ca-
minada popular de l’aeròdrom fins 
al Puig Aguilera per visitar el DE-
CA, centre de la defensa especial 
contra aeronaus del 1938, un dels 
centres d’observació per detectar 
possibles bombardejos franquis-
tes i que gràcies a l’Ajuntament 
d’Òdena ha estat recuperat aquest 
hivern passat. La sortida és gratu-
ïta i el punt de partida serà a les 
8.30 h a l’aeròdrom.

ANJI Anoia - Alta Segarra 
organitza unes jornades per 
contactar amb els joves de 
les nostres comarques
IGUALADA - VALLBONA

Darrere el nom de “Brinda per 
una terra lliure” i sota la cam-

panya “Un fuTUr nou” de l’As-
semblea Nacional de Joves Inde-
pendentistes, el jovent de l’ANC 
pretén acostar-se als joves de la 
comarca amb un format d’acte 
diferent i transgressor.

L’acte consisteix en que els 
bars “Nits de Taverna”, a Igua-
lada, i “Cal Simón”, a Vallbona 
d’Anoia, rebaixen el preu de la 
primera ronda 25 cèntims d’eu-
ro, als quals se’ls hi sumen els 25 
cèntims d’euro que paguen les 
assemblees d’Igualada i Vallbona 
d’Anoia de l’ANC. En total, rebai-
xa cinquanta cèntims la primera 
consumició i, a canvi, s’entrega al 

jove o a la jove un fullet explicant 
què és l’ANJI i animant a impli-
car-se en el procés independen-
tista i constituent. A més, es dis-
posarà d’un “photocall” on, si ho 
desitgen, se’ls fotografiarà brin-
dant i es penjaran les fotografies 
a la pàgina de l’ANJI Anoia a la 
xarxa social “Facebook”.

L’acte és realitzarà la nit del 
30 de maig a “Nits de Taverna” 
d’Igualada i el 13 de juny a “Cal 
Simón” de Vallbona d’Anoia. Des 
d’ANJI Anoia - Alta Segarra ani-
men a participar-hi activament, 
a implicar-se en el moviment de 
forma activa i dóna les gràcies 
públicament als dos bars.

La Penya Blaugrana de 
Capellades viurà en directe les 
dues grans finals del Barça
CAPELLADES

Sota el lema “33 anys fent 
Penya”, la Penya Blaugrana de 

Capellades ha organitzat dos des-
plaçaments en autocar per assistir, 
d’una banda, a la final de la Copa 
del Rei al Camp Nou i, de l’altra, 
a la final de la Champions League 
a Berlín.

Pel que fa a la final de la Co-
pa del Rei, la sortida serà aquest 
dissabte, 30 de maig, a les 17.00 h, 
des de la plaça Àngel Guimerà (Tall 
de Conill) de Capellades.

A les 18.30 h, els expedicionaris 
s’afegiran a la concentració a la 
Zona Fan Barça per viure l’ambi-
ent autèntic d’una final amb els 
seguidors del Barça (entrevistes, 
estands, bars, etc.). A partir de les 
19.00 h podran gaudir de diverses 
activitats i actuacions, i a les 21.30 
h del partit Athletic Club Bilbao - 
FC Barcelona.

El preu del viatge amb autocar 
(anada i tornada) és de 12 euros. 

Places limitades. Informació i re-
serva: Josep Mayans, telèfon 666 
056 598.

Pel que fa a la final de la 
Champions League, que es dispu-
tarà a Berlín entre el FC Barcelona 
i la Juventus de Torí, la Penya Blau-
grana de Capellades ha organitzat 
una expedició conjunta amb les 
penyes d’Igualada, Federació de 
Penyes de l’APG i PB Sant Vicenç 
de Castellet. La sortida serà el di-
vendres 5 de juny, a les 6.30 h, des 
del c/ Fossar, s/n (parada bus da-
vant de l’Institut de Capellades).

El preu d’inscripció és d’uns 
250 euros (fins a 40 places) o uns 
200 euros (de 57 a 60 places). Més 
informació i inscripcions a: Auto-
cars Montferri, c/ Major, 3 Capella-
des, telèfon 93 801 26 51 (Yolan-
da), tots els laborables, de dilluns 
a divendres. Data límit: 2 de juny. 
Places limitades.

Cada final de mes: Mou-te!
CAPELLADES

El Centre de Salut de Capella-
des, l’ambulatori, organitza 

fins a finals d’any una sortida 
mensual per caminar pels entorns 
de la vila.

La cita serà l’últim dijous de 
cada mes de 9.30 a 11h sortint des 

del CAP de Capellades; les sortides 
seran conduïdes per personal del 
propi centre de salut.

Es recomana que els partici-
pants portin calçat adient, roba 
còmoda i protecció (gorra i/o cre-
ma solar).

L’Ajuntament executarà 
aquest any la reconstrucció 
del mur del Cementiri Vell 
IGUALADA

El ple municipal de l’Ajuntament 
d’Igualada va aprovar, dimarts 

passat, el projecte executiu per a la 
reconstrucció del mur de contenció 
al Parc del Repòs, situat a la zona 
Nord del Cementiri Vell, que va 
caure arran d’una esllavissada l’any 
2013.

El projecte consta de tres fases. 
La primera servirà per reconstruir 
la part central del mur, el que va 
col·lapsar, que té una longitud de 
28 metres. Les altres dues fases 

tindrien per objecte consolidar la 
resta del mur a dreta i esquerra, 
en dos trams de 21 metres a banda 
i banda, i es durien a terme no-
més en el cas que la primera fase 
produís afectacions als altres dos. 
Aquesta primera fase té un pres-
supost de 134.000 euros i les altres 
dues, si fossin necessàries, tindrien 
un cost de 122.000 euros més.

L’inici de les accions es preveu 
per a la propera tardor.

AFECTATS ACCIONS BANKIA
FINEIX TERMINI 19-07-15

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

CONSULTORIA i DEFENSA LEGALS

Departament: CONSUM Financer – Bancari
CONSULTES GRATUÏTES

TAMBÉ PER A AFECTATS DE PREFERENTS
I DEUTE SUBORDINAT:

BANKIA I CATALUNYA CAIXA
Av. Barcelona, 56 - IGUALADA

Tels. 93 804 61 00 - 93 804 69 62 - Fax 93 804 53 81
e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

TRUQUI PER CONCERTAR HORA
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FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK

C/ Còrdova, 14 - Tel. 93 805 27 94 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

info@fernandezsanglas.com - www.fernandezsanglas.com

ESPECIALISTES EN PVC i ALUMINI 
Sostres i recobriments

Fabricants de:

FINESTRES
PORTES
BALCONERES
CORREDERES

Amb la 
confiança

Concert de cloenda del project SonaEscola
IGUALADA

Enguany, tres escoles: Monal-
co, Acadèmia Igualada i Dolors 

Martí, s’han incorporat al projec-
te pedagògic SonaEscola que ofe-
reix l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada --cedint el professorat 
i part de l’instrumental-- amb la 
finalitat de democratitzar l’accés, 
a la pràctica musical, al major nom-
bre de nens i nenes de la Ciutat. 
Projecte pioner i capdavanter dins 
del moviment Un Infant, Un Ins-
trument que es du a terme a nivell 
de Catalunya. Així doncs, des de 
l’octubre, l’alumnat de diferents 
cursos d’11 escoles igualadines 
--al voltant d’uns 720 alumnes--, 
ha après a tocar un instrument, 
formant part d’un conjunt reduït 

d’alumnes i en sessions de mitja 
hora setmanals incloses a l’horari 
lectiu de lliure disposició.

Actuacions a l’Ateneu, 
avui i demà divendres

Com a cloenda del projecte, 
els dies 28 i 29 de maig, les esco-
les participants oferiran quatre 
concerts al teatre Ateneu. Con-
cretament el dijous 28 ho faran: 
Ramon Castelltort (guitarra), Àu-
ria (Orff), Monalco (corda), Aca-
dèmia Igualada (vent), Maristes 
(guitarra), i el divendres 30 ho 
faran les escoles: Escolàpies (Orff), 
Dolors Martí (flauta), Emili Vallès 
(teclats), Garcia Fossas (batucada), 
Ateneu (Orff) i Gabriel Castellà 
(corda).

A més de l’educació musical i 
artística que el projecte compor-
ta cal valorar les capacitats que la 
pràctica musical en grup desen-
volupa en l’alumnat a nivell de 
concentració, coordinació, atenció, 
observació, autoestima i treball en 
equip. Capacitats que sens dubte 
repercuteixen positivament en la 
formació integral dels alumnes.

Val a dir també que aquest 
curs, amb la incorporació de d’Ins-
titut Pere Vives Vich (guitarra), el 
projecte també s’ha estès a secun-
dària amb el nom de SonaEscola 
XL i que altres centres de secun-
dària s’han interessat per partici-
par-hi.

Activitats per celebrar el Dia Mundial 
sense Tabac
COMARCA

El 31 de maig se celebrarà el Dia 
Mundial sense Tabac 2015. Per 

sumar-se a aquesta efemèride, els 
equips d’atenció primària de l’ICS 
a l’Anoia han organitzat activitats 
adreçades a diversos col·lectius 
de la població per recordar-los els 
efectes negatius que el consum de 
tabac té per a la salut. 

Un dels més actius és l’EAP Ca-
pellades que, entre altres propos-
tes, ha organitzat trobades d’una 
persona exfumadora i una persona 
fumadora perquè conversin durant 
trenta minuts sobre l’experiència 
de la deshabituació del tabac. A 
més, repartiran al mercat i als CAP 
1.000 globus de colors, perquè la 
ciutadania recordi la campanya, i 
també faran una acció simbòlica 

envoltant el CAP, durant tota la 
setmana, amb una cinta retolada 
amb el lema “Espai lliure de fum” 
i enregistraran un lipdub amb el 
títol “El tabac no cap al CAP”.

L’EAP Igualada Urbà ha convo-
cat el V Concurs fotogràfic de la 
Setmana sense Fum 2015, adreçat 
als alumnes d’ESO d’Igualada. Tam-
bé posaran un punt d’informació 
al CAP. 

A Santa Coloma de Queralt 
hi haurà una taula informativa al 
centre sanitari i, a més, s’hi rea-
litzaran cooximetries als pacients 
fumadors que el visitin durant la 
setmana.

L’EAP Vilanova del Camí ha or-
ganitzat un concurs de dibuix amb 
el lema “Com seria el món sense 
tabac”, adreçat a escolars de P3 a 

6è d’educació primària, i el vestíbul 
del CAP també acollirà un punt 
d’informació sobre el tabaquisme.

A Piera, els professionals de 
l’EAP s’han volgut implicar molt ac-
tivament en l’atenció i informació 
als fumadors i duran a terme una 
acció que consisteix en estar al ves-
tíbul del CAP per torns i proposar 
als usuaris fumadors que “pengin” 
el seu hàbit de fumar, un compro-
mís que es simbolitzarà fent-los 
penjar un paper amb un propòsit 
escrit per ells mateixos, que queda-
rà exposat a l’entrada del centre. A 
més, als fumadors que es vulguin 
adherir a la campanya se’ls progra-
marà immediatament una primera 
visita de deshabituació amb la seva 
infermera.

Presentació oficial del disc “Música d’amor i 
silenci” de Marc Freixas i Albert Gàmez 
IGUALADA

Aquest dissabte 30 de maig, a 
les 18 h, Marc Freixas (poeta) i 

Albert Gàmez (cantautor) faran la 
presentació oficial del disc “Música 
d’amor i silenci” al Teatre de l’Au-
rora d’Igualada. 

Serà un concert molt especial, 
ple de col·laboracions, que es divi-
dirà en dues parts. En la primera, 
més íntima, el poeta i el cantautor 
reciten i canten acompanyats de 
les notes del piano, i també la ba-
llarina i alumna Marta Rubio (Estu-
di de Ballet de Montserrat Andrés) 
presentarà la seva coreografia ins-
pirada en el poema musicat “Infi-

nitament junts”. La segona part és 
més rítmica, amb la col·laboració 
de diversos músics igualadins com 
Toni Balsells (guitarra), Tolo Ga-
barró (bateria), Marcel Jorba (gui-
tarra) i Josep Xifré (baix). També 
participarà l’alumna Clàudia Peri-
bañez, de l’Institut Pere Vives Vich, 
recitant un poema que va escriure 
per al Certamen literari de Sant 
Jordi inspirat en els versos “… saps 
que els dies es tornen blaus del 
tot…”, del mateix poeta Marc Frei-
xas. El mateix dia del concert es 
sortejarà el disc “Música d’amor 
i silenci” entre totes les entrades 
venudes.

El preu de l’entrada és de 5 eu-
ros i es poden reservar o comprar 
enviant un e-mail a: recitalamori-
silenci@gmail.com o a la taquilla 
del teatre a les 17 h el mateix dia 
del concert.

Xerrada: Una nova visió de l’energia, 
cap a una sobirania energètica
IGUALADA

El proper dijous 4 de juny, en el 
marc de Setmana Europea de 

l’Energia Sostenible, la  Manco-
munitat de la Conca d’Òdena ha 
organitzat la xerrada: Una nova 
visió de la energia, cap a una 
sobirania energètica que imparti-
rà Pep Puig.

Puig és enginyer Industrial, es-
pecialitzat en la producció d’ener-
gia sostenible, com a pioner a 
principis dels anys 80, fundant la 
cooperativa Ecotècnia dedicada 
sobretot a l’energia eòlica.

La xerrada de Pep puig, co-
mençarà a les 7 de la tarda i té 
per objectiu analitzar de manera 

crítica el sistema energètic actual, 
tot posant èmfasi en les relaci-
ons de poder subjacents. Alho-
ra, es posarà en contraposició el 
sistema energètic dominant cen-
tralitzat des del punt de vista in-
fraestructural i des del punt de 
vista del poder econòmic, amb 
un sistema que podria ser més 
democràtic, emancipador i des-
centralitzat. També parlarà de les 
repercussions ambientals del sis-
tema energètic en funció de la 
font d’energia dominant, com el 
canvi climàtic, i cap a on s’hau-
ria de tendir per a poder millor 
aquesta situació.

Cal Font acollirà la 2a Fira 
per a l’Adopció d’Animals de 
Companyia
IGUALADA

Dissabte vinent, 30 de maig, la 
plaça de Cal Font d’Igualada 

acollirà la 2a Fira per a l’Adopció 
d’Animals de Companyia, que es 
presenta amb el lema “Cap pelut 
sense casa”.

Durant tot el dia hi haurà ins-
tal·lada la “Fira d’entitats”, que 
funcionarà com a punt d’informa-
ció sobre la tasca que desenvolu-
pen les diverses entitats col·labo-
radores i també canalitzarà totes 
les col·laboracions que vulguin 
contribuir a ajudar els animals de 
companyia. Pel que fa al programa 
d’activitats, serà el següent:

- De 10 a 13 h, es comptarà 
amb la presència de la Unitat Cani-
na dels Mossos d’Esquadra.

- De 12 a 13 h, sessió grupal 
d’obediència, a càrrec d’“A Gra-
pes”. Participa-hi amb el seu gos!

- De 13 a 13.30 h, desfilada de 
gossos en adopció.

- De 17 a 18 h, xerrada: “Com 
actuar davant d’un cas de maltrac-
tament animal?”, a càrrec de Sònia 
Pujol, presidenta d’APDA (Policies 
pels Animals).

- De 18 a 18.30 h, desfilada de 
gossos en adopció.

- De 18.30 a 19.30 h, xerrada: 
“Entendre la conducta felina”, a 
càrrec d’“Adoptagat”.

- De 19.30 a 20.30 h, vine a 
practicar agility amb el teu pelut, 
de la mà d’“A Grapes”.

Poetes catalans contemporanis, 
al cicle DePellSensible
IGUALADA

Aquest proper dissabte, 30 de 
maig, a les 20h, tindrà lloc 

a l’adoberia de Cal Granotes un 
nou recital del cicle DePellSensi-
ble. En aquesta ocasió, els prota-
gonistes seran els poetes catalans 
contemporanis, amb una selecció 
de poemes que ha anat a càrrec 
del filòleg i poeta igualadí David 
Soler-Ortínez, a través de la qual 
es farà un recorregut per temes 
com l’escriptura, la ciutat o l’amor 
amb autors com Ernest Farrés, 
Gemma Gorga, Feliu Formosa, 
Joan Margarit, Francesc Garriga, 
entre altres.

En el recital hi participaran 
l’actriu Ingrid Domingo, que hi in-
tervindrà com a rapsode i l’acom-
panyaran quatre alumnes de l’Es-
cola Municipal de Música d’Iguala-
da, Ona Alonso (guitarra clàssica), 
Àstrid Boada (piano i acordió), Ber-

nat Canals (glockenspiel i piano) i 
Carles M. Pauné (guitarra electro-
acústica i elèctrica).

La presentació de l’acte ani-
rà a càrrec del mateix David So-
ler-Ortínez. Les entrades es poden 
comprar de manera anticipada a 
6 euros al Punt de Difusió Cultural 
i Turística (c/ Garcia Fossas, 2) o a 
la mateixa taquilla de Cal Grano-
tes (Baixada de la Unió, s/n) una 
hora abans del recital, al preu de 
8 euros.
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28 de maig: Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones
La discriminació de les dones 
en l’àmbit de la salut
Com a moltes altres ciències, i 

com a la vida social, política i 
econòmica, les dones han estat 
invisibles també a la medicina. Tant 
la recerca com la docència i l’assis-
tència han mirat les dones sense 
tenir en compte les seves especifi-
citats i els seus problemes i no han 
entès la seva queixa, el seu males-
tar o el seu dolor.

Hi ha encara un gran desco-
neixement, per falta d’informació 
i d’investigació, en relació a les 
malalties que pateixen les dones, 
les seves causes i la manera de pre-
venir-les; en definitiva, cal fer vi-
sible la morbiditat femenina dife-
rencial. Hi ha diferències en el pro-
cés d’emmalaltir i en la mortalitat 
d’homes i dones, però la majoria 
de malalties que afecten les dones 
no han estat estudiades de manera 
específica com les dels homes. A 
moltes dones de mitjana edat, amb 
característiques ansiodepressives i 
que presenten diferents somatit-
zacions, sense una patologia orgà-
nica ben definida, se’ls sol donar 
resposta farmacològica, quan en 
la majoria de casos l’origen és un 
deteriorament en la seva qualitat 
de vida, insatisfaccions personals, 
cansament, vincles socials molt re-
duïts o malestar en el seu entorn 
familiar.

Amb motiu de la commemo-
ració del 28 de maig Dia Interna-
cional d’Acció per a la Salut de les 
Dones, diverses entitats i instituci-

ons han organitzat un programa 
d’actes que es desenvoluparan des 
del 27 de maig fins al 28 de juny 
a la Conca d’Òdena. El programa 
s’emmarca en el Pla d’Acció per a 
la Igualtat de Gènere de la Manco-
munitat de la Conca d’Òdena i és 
coordinat per la mateixa. A través 
d’aquestes activitats es vol posar de 
manifest aquest biaix de gènere i 
es treballaran aspectes específics de 
la salut de les dones.

Les regidories d’Igualtat de Gè-
nere, Departaments de Sanitat i Sa-
lut Pública i diverses entitats i ins-
titucions us conviden a participar 
del programa d’actes que proposa 
tallers, xerrades, formació, exposici-
ons, sortides o cinema, entre altres 
propostes. 

Programa d’actes
Les activitats van començar 

ahir dimecres, a Vilanova del Camí, 
amb la xerrada “Salut i atenció 
sanitària de les dones”, per la Dra. 
M. José Garcia i la infermera Pilar 
Ibáñez. 

També ahir es va inaugurar 
l’exposició “La representació dels 
cossos de les dones”, que es podrà 
visitar a l’Espai Cívic Centre (Trinitat 
12, Igualada) fins al 6 de juny, de 
9 a 13.30 h i de 15 a 22 h. Del 9 a 
21 de juny la mostra es presentarà 
al Casal del Passeig (Pg. Verdaguer 
67, Igualada), de 9 a 14 h i de 15 a 
21 h, els dissabtes de 9 a 14 h i els 
diumenges de 16 a 21 h.

Dijous 28 de maig, formació: 
Taller de prevenció de trastorns de 
la conducta alimentària: operació 
biquini i altres mites alimentaris, a 
càrrec de l’Associació contra l’Ano-
rèxia i la Bulímia i la Fundació Imat-
ge i Autoestima. Serà a les 7 de la 
tarda, a l’Escola Garcia Fossas (Ctra. 
de Manresa 65, Igualada).

Dimarts 2 de juny, conferència: 
Dona i salut mental. Com afecten 
les desigualtats de gènere en la 
salut de les dones, a càrrec de So-
ledad Calle, psicòloga i coach, sòcia 
fundadora de Quantum. Comença-
rà a les 7 de la tarda, a la Sala de 
Socis de l’Ateneu Igualadí.

Dimecres 3 de juny: Dones lú-
cides. Taller d’apoderament per a 
dones. Es farà de 9 del matí a 12 
del migdia, a l’Espai Cívic Centre 
(sala polivalent). Cal inscripció prè-
via, fins al 2 de juny, a igualtat@ 
micod.cat.

Dijous 4 de juny, xerrada-ta-
ller: El meu cicle, el meu cos, jo. 
Es farà de 2/4 de 7 de la tarda a 8 
del vespre, a l’Espai Cívic Centre 
(sala 4). Cal inscriure’s a través del 
telèfon 93 804 82 65 en horari de 
dilluns a divendres de 9.30 a 19.30 
h o al correu electrònic siecc.bsf@
gencat.cat.

En les properes edicions de 
L’Enllaç us oferirem informació so-
bre la resta d’activitats. També po-
deu consultar el programa complet 
a www.micod.cat i als webs dels 
ajuntaments de la conca d’Òdena.

Aplec del Castell’15
SANTA MARIA DE MIRALLES

Matinal festiva, aquest diumen-
ge al Castell de Miralles.

A les 8 del matí, a la plaça del 
Castell, concentració de tothom 
qui vulgui participar a la caminada 
popular per la zona; es tracta d’un 
itinerari circular que portarà els ex-
cursionistes direcció a les Obagues 
de les Agulles i arribant a la Creu 
de Ferro.

En tornar al Castell hi haurà es-
morzar per a tothom que hagi fet la 
inscripció prèvia (3 euros), al telèfon 
93 808 03 01, a les oficines munici-
pals o a st.m.miralles@diba.cat.

A les 11 del matí, espectacle: 
Llegendes en directe, a càrrec de 
Front Àrtic. Les llegendes sempre 
han format part de la nostra tradi-
ció oral. Amb un format de progra-
ma de televisió, recordarem algunes 
de les llegendes més populars on 
els protagonistes històrics passen a 
formar part de la més rabiosa actu-
alitat.

A 2/4 d’1 del migdia, celebració 
de la missa solemne a l’església ro-
mànica del Castell, amb l’acompa-
nyament dels cants dels Amics de la 
Parròquia de Sant Martí de Carme.

Ovidi Montllor: 20 anys de 
vacances
IGUALADA

El Teatre de l’Aurora acollirà, 
demà divendres 29 de maig, 

l’espectacle en motiu del 20è ani-
versari de la mort d’Ovidi Mont-
llor Ovidi al cub: un temps, una 
estima, una idea. L’espectacle, 
que s’emmarca dins dels actes 
del 20 anys de vacances, té com 
a protagonistes el músic valencià 
Borja Penalba i el portaveu de la 
CUP David Fernàndez a la gui-
tarra i el poeta David Caño. L’ac-
te començarà a les 22h de la nit 
al Teatre de l’Aurora i tindrà un 
preu de 12 euros a taquilla o 10 
euros anticipada. Les entrades es 
poden comprar al Casal La Teixi-
dora (C. Custiol 10) de 19h a 22h.

Ovidi al cub
Nascuts enmig de la demo-

cràcia de l’amnèsia decretada i 
l’oblit planificat, tres joves que 
ja no ho són tant es troben, com-
parteixen i celebren humilment 
Ovidi Montllor a través de poe-
mes, músiques i reflexions. Dir, 
cantar, pensar: claus encara de la 
condició humana. 

Tres joves precaris dels Països 
Catalans –uns entre tants, és clar–.

Tres elevats al cub per vindi-
car els qui mai van callar ni cedir 

ni transigir, els qui saben que el 
sud continua essent el nord i els 
qui han ensenyat que, sempre 
i sota qualsevol circumstància, 
cal estar de part dels bons. En 
temps de manars i garrotades, 
doncs, un poeta, un músic i un 
periodista –un artista, un can-
tant, un pallasso– es retroben, 
assembleàriament, per continu-
ar fugint cap a la llibertat. Amb 
l’Ovidi nostre de cada dia, és clar: 
aquell que no torna perquè mai 
no va marxar. El mateix que ens 
continua emparant, aixoplugant i 
protegint. A cada passa. I a cada 
contradicció.

III Certamen de Pintura Mútua Igualadina 
2015 - Tema: Salut
Mútua Igualadina convoca 

aquest certamen de pintura 
amb l’ànim d’impulsar l’activitat 
cultural artística de l’Anoia. 

Hi podran participar tots els 
artistes d’Igualada i comarca que 
hagin complert 18 anys.

Les obres es basaran en el tema 
salut. HI haurà un primer premi de 
800 euros, un segon de 400 euros i 
tres accèssits en xecs per un valor 
de 100 euros en material de pintu-
ra de Pèl&Ploma, Drogueria Riba i 
Pintures Ralli.

L’entrega i recepció de les 
obres es realitzaran de l’1 al 10 de 
setembre.

El certamen es regirà per unes 
bases que podreu trobar a: www.
lamutua.net.
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DIA A DIA

DIJOUS 28 - St. Germà, Sts. Emili, Fèlix, Príam, Llucià i Eladi
■ A les 10 del matí, a la Biblioteca Central d’Igualada, taller per descobrir la biblioteca virtual.
■ A 3/4 de 6 de la tarda, al Teatre Municipal L’Ateneu (Igualada), concert SONAESCOLA.
■ A les 6 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre d’Igualada, assemblea ordinària de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra.
■ A les 6 de la tarda, al Centre Cívic Montserrat d’Igualada, xerrada: “Com moure la persona depenent sense riscos; prote-
gim-nos i protegim-la”.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura del llibre País íntim, de Maria Barbal.
■ A les 7 de la tarda, a l’escola Garcia Fossas (Igualada), taller de prevenció de trastorns de la conducta alimentària: opera-
ció biquini i altres mites alimentaris.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, al Teatre Municipal L’Ateneu (Igualada), concert SonaEscola.
■ A les 8 de la tarda, al Saló Rosa de La Lliga de Capellades, xerrada: “El mal d’esquena i la seva prevenció”, per les fisio-
terapeutes Neus López i Montserrat Monteagudo.

DIVENDRES 29 - St. Just, bisbe d’Urgell, i St. Màxim
■ A les 6 de la tarda, a les pistes de tennis de Can Passanals (Montbui), Obert de tennis Arcadi Manchón: final de dobles. 
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de cinema: Cor invencible. Moderador: Joan Millaret.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, al Teatre Municipal L’Ateneu (Igualada), concert SonaEscola.
■ A les 10 de la nit, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, espectacle poètic-musical Ovidi Montllor: 20 anys de vacances. Amb 
Borja Penalba, David Fernández i David Caño.
■ A 2/4 de 12 de la nit, al bar musical Nits de Taverna, nits de monòlegs i acudits.

DISSABTE 30 - St. Ferran, Sts. Basili i Emèlia, Sta. Joana d’Arc i Beat Pere Tarrés
■ Tot el dia, a l’aeròdrom Igualada-Òdena, Aerosport 2015.
■ Tot el dia, al Parc de Valldaura, torneig de Rugby platja Ciutat d’Igualada.
■ Tot el dia, al Viver del Rec (Igualada), Festival benèfic: Gambia Philanthropic Festival, amb espectacles, conferències, 
gastronomia, concerts...
■ Tot el dia, a Igualada (Pl. de Cal Font), 2a Fira per a l’adopció d’animals de companyia.
■ A les 11 del matí, al Saló Rosa de la Lliga de Capellades, taller: “Cura de la pell i el maquillatge”, amb Clara Vallès.
■ A les 4 de la tarda, a Les Comes, partit de futbol Copa Veterans.
■ A les 5 de la tarda, a Capellades, partit hoquei 2a Catalana: Capellades HC – CP Roda.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal L’Ateneu (Igualada), concert de final de curs de la Coral Gatzara.
■ A les 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), ball de la Gent Gran amb el solista Joan Vilandeny.
■ A les 6 de la tarda, a Can Titó, partit de futbol sala sènior masculí.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, presentació oficial del disc “Música d’amor i silenci”, de Marc Frei-
xas (poeta) i Albert Gàmez (cantautor).
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Calaf, Le Nozze di Figaro, de WA Mozart, amb la companyia Sull’Aria.
■ A les 6 de la tarda, al Centre Cívic del barri de Fàtima (Igualada), acte “Más allá del 27S”, organitzat per SÚMATE i l’As-
semblea Territorial de l’ANC d’Igualada. 
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a Capellades, partit 1a Catalana: Capellades HC – Sant Cugat.
■ A les 8 de la tarda, a Cal Granotes (Igualada), cicle DePellSensible.

DIUMENGE 31 - La Santíssima Trinitat. La Visitació de la Mare de Déu. St. Avel·lí
■ Al matí, a l’aeròdrom Igualada-Òdena, Aerosport 2015.
■ Al matí, a Sta. Maria de Miralles, Aplec del Castell: caminada, esmorzar, espectacle de llegendes, missa.
■ Al matí, a l’escola Garcia Fossas, Festa de la primavera.
■ Al matí, al pavelló Mont-aQua, IV  Trobada d’handbol.
■ Al matí, a les pistes de tennis de Can Passanals (Montbui), Obert de tennis Arcadi Manchón: final del torneig.
■ A 2/4 d’11 del matí, a Can Titó (Vilanova del Camí), triangular de futbol agermanament de penyes: Peña Madridista, 
Penya Blaugrana i Penya Blanc-i-Blava.
■ A les 12 del migdia, a Capellades, visita guiada al Parc Prehistòric (jaciment dels homes neandertals).
■ A les 12 del migdia, a Les Comes, partit de futbol 1a Catalana: CF Igualada – Viladecans.
■ A la 1 del migdia, a la cafeteria de La Lliga de Capellades, concert-vermut amb Margarida i Cecili.
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí (auditori), trobada Country Anoia. (Entrada lliure).
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’Avis d’Òdena, ball amb el músic Ramon.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Jardí de la Pobla de Claramunt, ball amb A vives veus. Organitza: Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, al Casal de Calaf, concert amb MCO: Flamingo Tours.
■ A les 7 de la tarda, al Casal Familiar del Bruc, teatre: Rereguarda, per la companyia Tramateatre Produccions amb Lola 
Teatre d’Esparreguera.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, al bar musical Nits de Taverna, concert amb el grup Obsesion (pop rock 70, 80 i 90’s). 

DILLUNS 1 DE JUNY - Sta. Laura, St. Justí i St. Ignasi (Iñigo)
■ De 10 a 2 del matí i de 4 a 8 de la tarda, a la sala de formació de l’Hospital d’Igualada, Dia del Donant Mundial. Acapte 
de sang del Banc de Sang i Teixits.

DIMARTS 2 - Sts. Marcel·lí i Pere, St. Erasme (o Elm o Telm) i St. Eugeni I
■ A les 7 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí (Sala de Socis), conferència: “Dona i salut mental. Com afecten les desigualtats 
de gènere en la salut de les dones”.

DIMECRES 3 - St. Carles Lwanga, Sta. Clotilde i Sta. Oliva
■ Tot el dia, a Igualada, Rec.011.
■ Al matí, a l’Espai Cívic Centre (Igualada), taller d’apoderament per a dones.
■ A 2/4 de 9 del vespre, al Saló Rosa de La Lliga de Capellades xerrada de salut sobre l’acte de la donació, per Francina 
Travesset, infermera del CAP.

DIJOUS 4 - Stes. Rut i Noemí i St. Francesc Caracciolo
■ Tot el dia, a Igualada, Rec.011.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre (Igualada), xerrada-taller: “El meu cicle, el meu cos, jo”. 
■ A les 7 de la tarda, al Museu de la Pell d’Igualada, xerrada: Una nova visió de la energia, cap a una sobirania energètica. 
Del programa Setmana Europea de l’Energia Sostenible. 
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a Mútua General de Catalunya (Ctra. de Manresa 131, Igualada), xerrada: “El part avui en dia”, 
amb el Dr. Brescó i Maria Mas, llevadora.
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Curs per a aprendre a parlar 
en públic
CALAF

El proper dimecres 3 de juny 
començarà un nou curs al Cen-

tre de Recursos per a l’Ocupació, 
aquesta vegada en l’àmbit de les 
habilitats comunicatives i, con-
cretament, de “Com parlar en 
públic”. 

L’impartirà Verònica Amezcua, 
llicenciada en psicologia i màster 
en anàlisi i conducció de grups, i 

des d’un format pràctic oferirà a 
l’alumnat els mitjans per apren-
dre les habilitats necessàries i així 
parlar en públic de la forma més 
adequada. Les classes es faran els 
dimarts, dimecres i dijous de 15 h 
a 17 h. Es tracta d’un curs gratuït 
adreçat a treballadors en actiu i 
autònoms. Les inscripcions es po-
den fer al CRO (Xuriguera, 42) o bé 
trucant al 93 869 82 49.

Festival benèfic: Gambia 
Philanthropic Festival
IGUALADA

De 10 del matí i fins les 3 de la 
matinada, al Viver del Rec s’hi 

celebrarà el Gambia philantropic 
festival”: Un festival benèfic que 
inclourà diferents tallers com yoga, 
acroyoga, teatre de l’oprimit, 
fabricació de forns solars, una con-
ferència de l’Arcadi Oliveres, expo-
sicions de fotografia, de pintura, 
espectacles de dansa, de teatre, 
de circ, performances, malabars de 
foc i, per suposat, molta música, 
de molts diversos estils i orígens, 
des de grups locals fins a musics 
africans.

Els beneficis del festival, que 
funcionarà per taquilla inversa, es 
destinaran al projecte de coopera-
ció intercultural que aquest estiu 

l’associació “Big Tree” durà a ter-
me a Gàmbia. Un projecte que, en 
línies generals, es pot resumir en 
la realització d’una escola d’estiu i 
un menjador lliure per als nens del 
poble de Lamin, i la millora de les 
instal·lacions de l’escola.

Jornada de Disciplina Positiva 
IGUALADA

El servei d’atenció a les famí-
lies d’ADIC (Associació Diver-

sitat i Ciutadania) ha organitzat 
una Jornada de Disciplina Posi-
tiva, per donar als pares una 
mica de suport pràctic davant 
s i tuac ions  compl i cades  de l 
dia a dia de la criança dels fills. 
La disciplina positiva maneja eines 
que són alhora amables i fermes i 
ensenyen valuoses competències 
socials i per a la vida, incloent tèc-
niques d’aplicació pràctica per aju-
dar els infants a desenvolupar el 
seu acte-disciplina, responsabilitat, 
actitud col·laboradora i habilitats 
per resoldre problemes.

La disciplina positiva ens ser-
veix per desenvolupar relacions 
sanes basades en l’amor i el respec-
te mutu que promouen una con-
vivència familiar reeixida. És una 
metodologia basada en principis 
humanistes i serveix per solucionar 
tots els desafiaments de criança 
que els pares enfronten en el dia 
a dia.

La jornada tindrà lloc el dis-
sabte 6 de juny, de 10 a 13.30 h, a 
l’Espai Cívic Centre d’Igualada. El 
preu de l’activitat és de 15 euros 
per persona o 25 euros per parella. 
Informació i reserves: nsanchez@
adic.cat o al telèfon 658 49 48 96.

Acte de l’ANC a Fàtima
IGUALADA

Aquest dissabte, 30 de maig, 
a les 18 h, tindrà lloc al Cen-

tre Cívic del barri de Fàtima l’acte 
“Más allá del 27S”, organitzat per 
SÚMATE i l’Assemblea Territorial 
de l’ANC d’Igualada. 

Amb el subtítol “¿Y las pen-
siones, la sanidad, la economía... 
qué?”, es vol donar respostes a les 
preguntes més repetides per mol-
ta gent que necessita saber quin 
és el futur que es trobarà en una 
Catalunya independent. El doctor 
Manuel Puerto, professor mercan-

til i economista per la Universitat 
de Barcelona, una gran autoritat, 
s’encarregarà d’explicar allò que 
cal saber i d’aclarir dubtes en totes 
aquelles qüestions d’economia que 
interessen la majoria de ciutadans.   

Davant el gran repte de l’es-
perada convocatòria d’eleccions al 
Parlament del 27S, amb aquest ac-
te l’ANC d’Igualada reprèn l’activi-
tat adreçada a aportar arguments 
i certeses als col·lectius que dema-
nen informació sobre la viabilitat 
d’un Estat català.

Com moure la persona 
depenent sense riscos
IGUALADA

L’Associació de malalts d’Alzhei-
mer Anoia organitza per avui 

dijous, la xerrada “Com moure la 
persona depenent sense riscos, 
protegim-nos i protegim-lo”, que 
impartirà M. José Sota, fisiote-
rapeuta i osteòpata que donarà 

assessorament i respondrà els dub-
tes que pugui sorgir entre el públic 
assistent.

La xerrada es farà a les 6 de la 
tarda al Centre Cívic Montserrat (C/ 
Orquídies 7) i és oberta a tothom.


