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A l’Astor (Pujalt), 
Òpera a la pedra
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Cloenda de les 
36es Serenates d’Estiu 
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a La Puda
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Comença la Setmana 
de l’Esport i la Joventut 
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Remodelats els vagons 
del Carrilet
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“Nit de Comerç” 
a Capellades
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A Òdena, cloenda del Campionat del món 
de biketrial

Avui dijous té lloc a l’espai Òdena Village, la darrera jornada de competició del Campionat del món de 
biketrial que va començar dissabte amb la participació dels millors pilots de l’especialitat, vinguts d’arreu 

per disputar-se el títol. Destacar la presència dels germans Seuba que han “jugat” a casa, i també de l’anoienc 
Armand Mollà. A les 7 de la tarda hi ha prevista la cerimònia de cloenda al pavelló odenenc.   Pàg. 27

El multitudinari concert de 
Los Brincos tanca la festa 
gran de Montbui

Un any més la zona del boulevard de Montbui va ser escenari d’un mul-
titudinari concert --en aquesta ocasió amb Los Brincos com a protago-

nistes-- que aplega gent de tota la comarca i que posa el punt i final al 
programa d’actes de la Festa Major de Santa Margarida de Montbui, un 
programa que ha deixat activitats per a tots els gustos amb molta partici-
pació de petits i grans.   Pàg. 4 i 5

L’Ajuntament d’Igualada 
obligat a penjar la bandera 
estatal

La resolució d’una sentència judicial presentada per la Subdelegació del 
Govern a Barcelona, obliga a l’Ajuntament d’Igualada a penjar la ban-

dera estatal. Així des d’ahir dimecres que al balcó de la casa consistorial 
hi torna a tenir presència la bandera de l’estat espanyol, al costat de les 
altres tres també oficials la de la ciutat, la de Catalunya i la de la Unió 
Europea.   Pàg. 3

El Festival Anòlia a la recta 
final

Des d’avui dijous i fins dissabte els jardins del Cercle Mercantil – La Sala 
prenen el relleu a l’escenari de la Igualadina Cotonera que fins ara 

acollia els concerts de les nits d’estiu d’Igualada per on hi van desfilar 
molt grups de casa. Pel que fa a la cartellera que tanca els festival hi tro-
barem La Pegatina, Núria Graham, Joan Dausà o els Catarres com a grups 
estel·lars; diumenge a l’Anòlia Xics el grup The Penguins hi presenten 
l’espectacle “Pugem al tren”.   Pàg. 16

Festa Major a Masquefa, 
Els hostalets de Pierola 
i Jorba                         Pàg. 16, 17 i 18

Foto: Frances Lladó
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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 23 de juliol: 
Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 24: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 25: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 26: Bausili, Born, 23 (9-22 h) 
i Juvé, Av. Montserrat, 27 (22-9 h).
Dia 27: Esteve, Av. Països Catalans, 101.
Dia 28: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 29: Adzet, Av. Barcelona, 9
Dia 30: Secanell, Òdena, 84.
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Una sentència judicial obliga l’Ajuntament 
d’Igualada a penjar la bandera estatal a la 
seva façana
El ple municipal debatrà una moció per penjar també de manera
permanent la bandera Estelada al balcó del consistori
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada dona-
va compliment, ahir dimecres 22 

de juliol, a la sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 
13 de Barcelona, que, a instàncies 
d’una denúncia presentada per la 
Subdelegació del Govern a Barce-
lona, l’obliga a penjar la bandera 
estatal a l’edifici del consistori.

Després d’una primera sen-
tència, que ja va ser apel·lada per 
l’Ajuntament, aquest mes de juli-
ol ha arribat una nova sentència 
ferma, que disposa a la seva part 
final “debiendo el Ayuntamiento 
demandado proceder a colocar la 
bandera de España en las depen-
dencias municipales conforme a lo 
establecido en la Ley 39/81 de 28 de 
octubre en el plazo de diez días”.

Marc Castells, alcalde de la ciu-
tat i membre del Consell Directiu 
de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) en represen-
tació de l’Anoia, ha explicat que, 

precisament, aquesta organització 
recomana als ajuntament denunci-
ats donar compliment a sentències 
fermes com aquesta perquè, si bé 
en un primer moment s’imposaran 
als alcaldes multes coercitives, en 
un segon terme es buscarà la se-
va inhabilitació per desobediència. 
Seguint, doncs, les recomanacions 

de l’AMI, les quatre banderes ofi-
cials --la de la ciutat d’Igualada, 
la de Catalunya, la de la Unió Eu-
ropea i l’estatal-- són des d’ahir 
al balcó de l’edifici de l’Ajunta-
ment, acompanyades d’un rètol 
que aclareix que la bandera estatal 
es penja “per imposició del govern 
central i en compliment d’una sen-
tència judicial”.

Castells lamenta “les imposici-
ons constants d’un govern de l’Es-
tat que no entén ni vol entendre 
el sentiment de gran part de la ciu-
tadania de Catalunya i que, davant 
la seva incapacitat per afrontar la 
qüestió catalana, s’amaga darrere 
els tribunals amb accions que rat-
llen l’absurd”.

Avança també que, en el ple 
d’aquest 28 de juliol, se sotmetrà a 
la consideració dels diferents grups 
municipals una moció per tal de 
penjar l’Estelada al balcó de l’Ajun-
tament de manera permanent.

ERC planteja crear 
un observatori de les 
desigualtats a la ciutat
IGUALADA

El grup municipal d’ERC a Igua-
lada ha plantejat aquesta set-

mana la necessitat de fer un pas 
més pel que fa al coneixement 
de l’evolució de la realitat socio-
econòmica d’Igualada. Durant els 
darrers anys, s’han fet uns bons 
reculls de dades, amb l’Informe 
anual “Aproximació a la realitat 
de l’exclusió social d’Igualada”, des 
del qual s’ha anomenat observato-
ri social d’Igualada. Segons Josep 
Maria Palau, portaveu d’ERC a 
l’ajuntament d’Igualada, ara s’hau-
ria de fer un pas més; “Més enllà 
dels indicadors de pobresa, tam-
bé s’ha analitzar a fons l’evolució 
demogràfica de la ciutat: estem 
en regressió demogràfica? S’està 
envellint greument la població? 
Què està passant amb els joves 
quan acaben el seus estudis: tenen 
possibilitats reals de treballar a 
Igualada? Quin nivell de qualitat 
té l’ocupació que s’està creant: 
quants llocs de treball són tem-
porals, a temps parcial i amb sala-
ris molt baixos? Què està passant 
amb els nivells de renda familiars: 
s’estan igualant o s’estan fent cada 
cop més desiguals i polaritzats? 
Què està passant amb l’accés a 
l’habitatge i a d’altres necessitats 
materials i culturals bàsiques, més 
enllà dels casos de desnonaments 
registrats: quantes famílies tenen 
dificultats i privacions en matè-
ria d’accés a l’habitatge, energia 
o menjar, però també en matèria 
d’accés a la formació, la cultura i el 
lleure?”, afirma.

Evitar que consolidi una 
Igualada a dues velocitats

Pels republicans, les primeres 
passes de recuperació empresarial 
i de reducció de l’atur que s’estan 

vivint a Igualada estan amagant 
“la consolidació d’una Igualada a 
dues velocitats, amb cada cop més 
desigualtats econòmiques, labo-
rals, socials i culturals”, segons Pa-
lau; “hi ha una Igualada a la qual 
les coses li van bastant bé des del 
punt de vista econòmic, una part 
de la qual treballa a Barcelona o 
d’altres ciutats catalanes amb uns 
salaris raonables i durant els caps 
de setmana gaudeix dels esdeveni-
ments que es fan a la ciutat. Però 
també hi ha una altra Igualada, 
que només té opcions econòmi-
ques de treballar a prop de casa, 
que va encadenant feines tempo-
rals amb salaris baixos i sovint a 
temps parcial. Té dificultats per 
pagar els estudis dels seus fills i no 
pot formar-se professionalment, ni 
accedir a l’oferta cultural de la ciu-
tat, ni anar un sol dia de vacances. 
És la Igualada a dues velocitats. 
Demanem al govern de CiU que 
aporti transparència a aquesta re-
alitat creant l’observatori de les 
desigualtats a Igualada. Si hi ha 
informació i dades objectives, es 
podran portar a terme polítiques 
municipals per reduir la desigual-
tat a la nostra ciutat”. Cal fer un 
treball de camp, amb enquestes 
quantitatives i qualitatives que ens 
permetin saber com estem evolu-
cionant econòmicament, laboral i 
social”.

ERC vol menys precipitació, 
més diàleg i reclama 
coherència a l’alcalde
IGUALADA

Pel grup municipal d’ERC a 
l’Ajuntament d’Igualada, l’al-

calde d’Igualada ha actuat preci-
pitadament col·locant la bandera 
espanyola al balcó de l’ajunta-
ment. “Ho considerem un tema 
prou important com per haver-
lo parlat amb temps amb els tres 
grups polítics compromesos amb la 
independència i acordar una solu-
ció imaginativa compartida. Estem 
d’acord en seguir les recomana-
cions de l’Associació de Municipis 
per la Independència, però potser 
es podia haver resistit un temps 
més o haver donat compliment a 
aquesta imposició de l’Estat amb 
unes banderes més petites o d’al-

tres fórmules. Ens ho ha explicat 
una estona abans de fer-ho. No 
hem tingut accés a l’expedient 
judicial ni n’hem pogut parlar per 
ajudar”, s’afirma des d’ERC Igua-
lada. 

En tot cas, des del grup munici-
pal republicà es fa costat i s’ajudarà 
a l’alcalde en el plet contra l’Estat, 
ja que a la ciutat d’Igualada hi ha 
una àmplia majoria que no vol la 
bandera espanyola a l’ajuntament 
i que si que hi vol la senyera este-
lada. ERC demana que l’estelada 
es pengi amb pal al balcó del mig, 
de la mateixa manera que ho va 
fer l’alcalde d’ERC durant la Segona 
República i que Marc Castells en va 
recollir la imatge en el seu llibre.

Avís a anunciants i col·laboradors
Des de la redacció de L’ENLLAÇ estem treballant en la darrera edició 

del setmanari abans de marxar de vacances i tornar el dia 3 de 
setembre.

És per això que demanem als nostres anunciants i col·laboradors 
que de voler anunciar qualsevol informació per al mes d’agost, ens 
ho faci arribar a la redacció per poder-ho publicar  en la nostra prope-
ra edició del dia 30 de juliol.

Recordeu que podeu contactar amb nosaltres a través del correu 
electrònic redaccio@latossa.com o a través del telèfon 93 805 55 42.
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Més de 2.500 persones assisteixen al concert del grup remember “Los 
Brincos”, acte destacat de la Festa Major

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Diumenge al vespre es va cele-
brar al Bulevard montbuienc 

el tradicional concert que posa 
el punt de cloenda a la Festa 
Major. Com ja és tradició, un grup 
“remember” tancava un cap de 
setmana ple d’activitats. En aques-
ta ocasió van ser els anomenats 
“Beatles” espanyols, “Los Brin-
cos”, els encarregats de conduir un 
concert on van sobresortir temes 
com “Mejor” o “Con un sorbito de 
champagne”, que van fer les delí-
cies especialment del públic més 
veterà. Més de 2.500 persones van 
ser presents a un Bulevard que, 
sense viure les aglomeracions d’al-
tres ocasions, sí que es va omplir 
en un tram força important.

El concert de “Los Brincos” va 
ser el colofó a una Festa Major ce-
lebrada sota un sol de justícia i que 
va estrenar el Passeig Catalunya 
com a nou espai firal --s’hi van ubi-
car les atraccions dels firaires--, am-
pliat i molt millorat, que va ser una 
de les grans millores aconseguides, 
i va estar ple de visitants des del di-
vendres 17 fins al dilluns 20, dia en 
què les atraccions estaven a meitat 
de preu i això va comportar, una 
vegada més, una gran assistència 
de públic. 

També cal destacar la magní-
fica resposta obtinguda a l’espai 
“Kasetes de Nit”, que va estar ple 
de montbuiencs i visitants degus-
tant tapes, entrepans i altres àpats 
fins a altes hores de la matinada. 
Com han coincidit a valorar moltes 
de les associacions i establiments 
que van participar en aquest espai 
gastronòmic, aquest ha estat un 
dels anys amb més volum de ne-
goci.

Els comerciants de Montbui, a 
través de la Unió d’Establiments 
de Montbui (UEM), van col·laborar 
amb la Festa Major tot organitzant 
activitats infantils durant el ma-
tí-migdia del dissabte al Bulevard.

Aroa Bailly, nova Pubilla 
de les festes de Montbui

El principal cap de setmana 
de la Festa Major va arrencar di-

vendres passat amb l’elecció de la 
Pubilla de les festes, en una ceri-
mònia en què també es va retre 
homenatge a la regidora de festes 
sortint Silvia Latorre. 

L’activitat va incloure la pro-
jecció d’un àudiovisual de reconei-
xement a la pubilla sortint, Irene 
Garrido, i també a les seves Dames, 
Cristina Trotonda i Abril Horcas. A 
continuació es va proclamar Aroa 
Bailly com a nova Pubilla de Mont-
bui; la primera Dama d’Honor és 
Marta Segura i la segona Dama 
Denisse Ruiz. L’acte va celebrar-se 
a la plaça de l’Ajuntament, després 
de la sardinada, i abans de l’es-
pectacle de revista i varietats de la 
companyia Luis Pardos.

Un altre dels plats musicals des-
tacats de la Festa Major va tenir lloc 

el diumenge 19 al migdia, amb l’ac-
tuació de joves artistes locals (diver-
sos grups de ball dirigits). Malgrat 
la forta calor, centenars de mont-
buiencs van presenciar aquest con-
cert dels joves talents del municipi. 

I una de les activitats clàssiques 
va ser la Marató de Country cele-
brada, com és costum, el diumenge 
a la tarda, també al Boulevard. 

El ball del dissabte a la nit va 
anar a càrrec, en aquesta ocasió, 
de l’orquestra Aquarama.

Concursos, exposicions 
i activitats per a la 
mainada 

Els concursos també van ser 
protagonistes a la Festa Major 
d’enguany, destacant la segona 
edició del Concurs de Pizzes, en 

què va triomfar, per unanimitat 
del jurat, la “Pizza Extremenya” 
realitzada per Ana Soriano, qui es 
va endur el primer premi, valorat 
en 80 euros.

La cercavila-espectacle, que va 
tenir el seu inici al Bulevard i el 
final a Mont-Àgora, va anar a càr-
rec dels vilanovins “Molta Xamba”. 
Tampoc no va faltar a Mont-Àgora 
una reeixida exposició fotogràfi-
ca del montbuienc Juan Antonio 
Manzano sobre “Imatges de la na-
turalesa”. I a l’espai de les arts i 
la cultura de Montbui es va fer la 
presentació del llibre de Daris Solé, 
Mari Carmen Bermejo, Encarna Na-
varro i Ino Rivera, Cignus: un conte 
i tres cuentos. 

Els més petits van poder gaudir 
divendres d’una sessió de L’Hora 

del Conte amb Albert Estengre i 
l’obra Maixa, la petita bibliotecà-
ria, i diumenge amb una represen-
tació amb els “DeParranda”.

Cal destacar que durant el cap 
de setmana de Festa Major Cine-
mes Mont-Àgora va estrenar a 
l’Anoia la darrera pel·lícula de la 
nissaga Terminator (Genesis) i tam-
bé una de les pel·lícules angleses 
més importants de l’últim any Le-
jos del mundanal ruido.

Els més menuts, 
protagonistes

Durant la Festa Major de 
Montbui, els més menuts han tor-
nat a ser protagonistes. El dijous 
17 es va realitzar a la Biblioteca un 
taller de pasta màgica o “Jumping 
clay”, conduït per Ana Ramiro i 
que va comptar amb una cinquan-
tena d’infants participants. Durant 
dues hores els nens i nenes van 
participar en l’elaboració d’un co-
nill fet a partir d’aquest material.

Cal destacar que el dissabte al 
matí hi va haver inflables per a la 
mainada i es va fer la festa de l’es-
cuma, una activitat sempre molt 
participada. El mateix dissabte, 
però a la tarda, es va dur a terme 
la tradicional cercavila de gegants 
i capsgrossos pel Nucli Urbà. Un 
mercat amb paradetes de nens i 
nenes i diferents actuacions mu-
sicals i de clown van completar el 
programa d’activitats per a infants.

Les Kasetes de Nit, un 
èxit 

Un any més l’espai “Kasetes de 
Nit”, a MontMercat, va ser el ne-
xe d’unió entre el Bulevard (lloc 
de realització dels concerts i les 
activitats més massives) i la zona 
dels firaires, que va fer les delícies 
del públic més juvenil. Cal desta-
car que diferents establiments de 
Montbui i entitats van ubicar-s’hi. 
La nit de dissabte a diumenge, 
amb la celebració de la “La nit de 
la tapa familiar” va ser el moment 
de màxima afluència de persones a 
un espai que any rere any es con-
verteix en el punt de trobada i “kit 
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kat” per a tota aquella gent que 
vol gaudir intensament de les acti-
vitats festives.

Tradició i moltes activitats 
a la Festa Major del Nucli 
Antic

La Festa Major del Nucli Antic 
va tornar a mostrar el caire tradi-
cional i associatiu habitual, amb 
una gran implicació de les entitats 
i persones d’aquest nucli mont-
buienc. Com és habitual, la Plaça 
Major va acollir el gruix de les ac-
tivitats festives, destacant la tradi-
cional arengadada, el ball de nit 
amb el grup Bohemia 40, una ex-
posició de Pere Noguera a la Casa 
Gran, nombroses competicions es-
portives i activitats per a la maina-
da. El tradicional Correfoc de Festa 
Major, divendres al vespre, va ser 
un dels plats forts i va omplir de 
foc i color els carrerons i placetes 
del nucli. 

L’esport, protagonista de 
la Festa Major

Durant la celebració de la Festa 
Major s’han dut a terme diversos 
campionats i tornejos.

Trofeu Alcaldia. Aquest tradici-
onal trofeu va tenir com a guanya-
dor la UE Sant Maure, conjunt de 
Segona Catalana, que es va impo-
sar davant una selecció d’antics ju-
gadors de l’Esports Garcia, club que 
va estar federat durant molts anys 
a Quarta Catalana i que va aban-
donar la competició l’any passat. 

24 Hores de Futbol Sala. Una 
de les competicions esportives 

amb més nivell i participació, orga-
nitzada pel Club Futbol Sala Mont-
bui. L’equip guanyador va ser el 
Manager Soccer Total, que es va 
imposar per 5-1 al VPR, en una 
final en què el campió va demos-
trar la seva superioritat. Formen 
l’equip guanyador: Artur Reynes, 
Javi Puga, Uri Valls, Carlos Man-
silla, Pau Albacete, Manel Pérez, 
Xavi Gasulla, Ivan Lora, Kevin Her-
rero, Carles Cantón i Juan Juárez 
“Chino”.

Petanca, tennis taula i futbol 
de veterans. Durant la Festa Major 
es va disputar el 15è Obert de Ten-
nis Taula de Montbui, organitzat 
pel CTT Montbui. També el 14è 
Obert Interclubs, amb la participa-
ció dels millors equips comarcals. 

El Club Petanca Montbui va 
dur a terme l’Obert de Festa Major 
en la modalitat de doblets a les 
pistes de la Vinícola.

I l’Associació de Veterans Fut-
bolistes Sant Maure - Montbui van 
organitzar el seu tradicional partit 
de Festa Major.

Activitats de la Setmana 
de la Joventut, dins la 
Festa Major

Enguany la Festa Major de 
Montbui ha inclòs les activitats de 
la Setmana de la Joventut, un con-
junt de propostes adreçades als 
adolescents i joves del municipi. 
Com és tradició, el mes de juliol, 
amb la finalització dels exàmens 
i l’organització d’activitats refres-
cants d’estiu, és la data triada per 
fer aquesta celebració. 

La primera de les activitats ju-
venils va ser el Concurs de Graffiti, 
organitzat a Mont-Jove i que va 
tenir com a guanyador a Bernat 
Albors, qui va demostrar una gran 
creativitat. 

A la piscina, els joves del mu-
nicipi també han pogut gaudir 
de sessions de cinema a la fresca. 
S’han projectat pel·lícules infantils 
com Bob Esponja: un héroe fuera 

del agua i d’humor com Pàdding-
ton. A més de les projeccions, els 
més atrevits van tenir la possibilitat 
de banyar-se a la piscina d’estiu 
en horari nocturn, i sempre sota 
supervisió dels socorristes de la ins-
tal·lació. 

No hi van faltar nombroses 
activitats esportives per als joves, 
com un campionat de vòlei sorra 
i un altre de futbol sorra, celebrat 

a la piscina d’estiu amb molta ani-
mació el dijous dia 16. 

Un altre dels campionats que 
va tenir més acceptació va ser la 
Nit de Pòquer celebrada a La Vi-
nícola, amb una desena de parti-
cipants que van competir fins a la 
darrera mà. El triomf final va ser 
per a Oliver Pijoan.

Les activitats joves 
continuen fins al cap de 
setmana

Està previst que avui dijous, 23 
de juliol, es dugui a terme una sor-
tida a la televisió per assistir com a 
públic a la gravació del programa 
“Insuperables”. 

El proper dissabte dia 25 tindrà 
lloc a la piscina d’estiu una gran 
festa western juvenil --amb toro 
mecànic inclòs-- que de ben segur 
farà les delícies dels joves més ani-
mats del municipi. La nit musical 
a la fresca inclourà l’actuació del 
grup anoienc Biruji. 

L’Ajuntament felicita els 
millors estudiants de les PAU

IGUALADA

L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, i la regidora d’Ensenyament 

i Joventut, Patrícia Illa, van tras-
lladar aquest dilluns, 20 de juliol, 
l’enhorabona als tres millors estu-
diants igualadins en les recents 
Proves d’Accés a la Universitat. Són 
Albert Rabell Hernández, de l’Es-
cola Pia, amb un 9,60; Jubal Tor-
res Pérez, de l’Institut Joan Merca-
der, que va obtenir un 9,15, i Marc 

Arnau Roca, també de l’Escola Pia, 
amb un 9,00. Castells els ha felicitat 
en nom de la ciutat i els ha ani-
mat a seguir mantenint des d’ara 
la mateixa constància i superació 
en l’estudi, també en la nova etapa 
universitària que començaran la 
propera tardor. A la trobada hi van 
assistir també els seus pares i fami-
liars, els directors dels instituts i el 
president del Rotary Club Igualada, 
Joan Tristany.
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La diputada Maria Senserrich qualifica 
l’esport de “pilar de l’estat del benestar”
IGUALADA

Maria Senserrich, diputada 
de Convergència al Parla-

ment, ha defensat la importància 
i el paper que té l’activitat física i 
esportiva en la societat catalana i 
l’ha qualificat de “pilar de l’estat 
del benestar i motor econòmic”. 
La diputada ho va afirmar ahir al 
matí durant la sessió de control al 
Govern de la Generalitat que va 
tenir lloc al Parlament. Senserrich 
va valorar positivament el debat i 
les conclusions del segon Congrés 
de l’Esport Català celebrat el pas-
sat 11 de juliol: “Hi ha hagut par-
ticipació d’entitats, professionals, a 
nivell individual i col·lectiu, també 
el territori ha pogut dir-hi la seva 

i també els diputats hi hem pogut 
participar”.

La diputada de Convergència 
va constrastar la tasca del Govern 
de la Generalitat, la Unió de Fede-
racions Esportives de Catalunya i la 
Unió de Consells Esportius de Cata-
lunya amb la voluntat del govern 
espanyol. “Mentre aquí fem i su-
mem, n’hi ha que no fan ni deixen 
fer”, censurava Senserrich, “davant 
l’amenaça que cau sobre la llei de 
l’exercici de professions de l’esport 
per part del govern espanyol de 
portar-la al Tribunal Constitucio-
nal”.

Senserrich subratllava que tor-
nem a estar “davant d’una ame-
naça, d’un recurs al TC, un ofec 

legislatiu més; dels molts que hem 
rebut durant aquests anys”, aques-
ta vegada afectant el món de l’es-
port català i una llei aprovada pel 
Parlament de Catalunya el passat 
29 d’abril de 2015. 

En resposta a la diputada de 
Convergència, el conseller de Pre-
sidència, Francesc Homs, assegu-
rà que el Govern es fa seves les 
conclusions del 2n Congrés de l’Es-
port Català perquè “configuren 
un gran programa de país”, gràci-
es als treballs portats a terme per 
més de 500 experts repartits en 5 
comissions executives de caràcter 
sectorial i territorial i 4 comissions 
d’assessorament.

23 noves places d’aparcament a la cruïlla del 
carrer Montserrat
VILANOVA DEL CAMÍ

Aquesta setmana començaran 
dues obres menors a Vilanova 

del Camí. L’asfalt del carrer Copèr-
nic, al barri La Pau i l’asfalt del pati 
de la nau de la Brigada al polígon 
Riera de Castellolí. Les dues obres 
s’han adjudicat a l’empresa Asfalts 
Anoia per un import de 30.000 
euros i 15.600 euros respectivament. 

Des de la regidoria d’Urbanis-
me que encapçala Rosi Grados es 
confirma també que s’ha adjudicat 
l’obra d’asfaltat del solar del carrer 
Verge de Montserrat, per fer-hi un 
aparcament provisional. L’objectiu, 
explica Grados, és compensar la 
pèrdua de places d’aparcament al 
carrer Major i minorar així el greu-
ge dels comerciants de la zona. 

L’obra, que està previst que 
comenci la darrera setmana del 
mes d’agost, té un termini d’exe-

cució d’un mes i s’ha adjudicat a 
l’empresa vilanovina Obres Algar 
per un import de 17.000 euros. En 
total es faran 23 places d’aparca-
ment gratuït.

El pàrquing soterrat a punt 
d’obrir

Rosi Grados anunciava també 
la imminent posada en marxa del 

pàrquing de la plaça del Mercat. 
Assegura que l’obra ja s’ha com-
pletat i que només falten alguns 
detalls que s’enllestiran durant les 
properes setmanes. Segons Grados, 
el pàrquing es podria obrir al pú-
blic a partir de setembre. 

El campionat de botifarra i 
l’inflable animen la festa del 
carrer de la Sort

CALAF

Dissabte passat, els veïns del car-
rer de la Sort estaven de festa, 

una activitat que se celebra des de 
fa ja uns anys i que com sempre és 
oberta a tots els veïns de Calaf. 

Enguany la programació inclo-
ïa un torneig de botifarra, que va 
comptar amb la participació de set 
parelles. El primer lloc va ser per a 
Ramon Bujons i Francesc Cribillers; 

el segon lloc per a Juan Pérez i 
Joan Roig; i la tercera posició per 
a Jordi i Jaume Mas. Després del 
campionat va ser el torn dels més 
petits, que no van parar de saltar 
i de passar-s’ho bé amb l’atracció 
inflable. Un bon berenar a base de 
xocolata desfeta va posar punt i 
final a la tarda.

Fotos: Ariadna Riu

5a Trobada de treballadors 
jubilats de Punto Blanco

Tal com vàrem anunciar dies 
enrere, el passat 16 de juny es 

va celebrar la trobada de treballa-
dors jubilats de l’empresa Punto 
Blanco, per cinquè any consecutiu. 

Per a algunes persones aquest 
ha estat el primer any que acudi-
en a l’acte, i quedaren sorpreses 
de la quantitat de personal que 
ens retrobem. Tothom estava fe-
liç, content, saludant els companys 
que feia temps que no veien, pe-
tons, abraçades tant per als nous 
com els que repetim des de 2011. 
Abans de dinar es va tenir un re-
cord pels companys que ja no hi 
són i per una persona molt esti-
mada a la qual la seva malaltia va 
impedir poder-nos acompanyar. 

Es va posar el punt i final a la 
trobada d’enguany amb el repar-
timent de fotos de record de la 
diada i fent una gran rotllana per 
acomiadar-nos, tot cantant el Cant 
dels Adéus.

També voldria fer saber a tot-
hom que, una vegada més, vam 
anar a saludar a la senyora Marta 
Valls, qui ens va rebre amb molta 
amabilitat. Li vam lliurar la foto 
d’aquesta darrera trobada i vam 
comentar la gran quantitat de per-
sones reunides, cosa que demostra 
l’estima per l’empresa Industrias 
Valls, i també vam recordar els seus 
fundadors.

Cristina Collado

Festes del barri de Santa Caterina 2015
IGUALADA

Un any més, els veïns del barri 
de Santa Caterina hem estat de 

celebració en motiu de la festivitat 
de la Mare de Déu del Carme.

El pregó, protagonitzat pels 
més petits del barri; el canvi de 
banderers, que passa de la mà del 
Grup Mal Llamp a la Colla Gegan-
tera del Bisbalet, ambdues entitats 
nascudes en el si de l’Associació de 
Veïns del Barri de Santa Caterina, i 
després el correfoc, protagonitzat 
pel Grup Mal-Llamp i acompanyat 
pels Diables de Cervelló, van donar 
l’arrencada a un cap de setmana 
ple d’activitats diverses.

La ja tradicional sardinada del 
divendres a la nit va omplir la pla-
ça de veïns i amics que, tot prenent 
la fresca, van poder gaudir del Ball 
de Festa Major que va oferir la for-
mació igualadina Som-hi Band!

Dissabte, la plaça dels Porcs va 
acollir la I Trobada de Fil i Agulla, 
que junt amb l’exposició que hi ha 

a la mateixa plaça va ser mostra de 
diverses manualitats de gran origi-
nalitat i bellesa.

A la tarda va ser el torn dels 
més petits. Gràcies a la col·labora-
ció dels comerços del barri, el Cu-
llerot, del Mure, i l’espai InQuiet, 
van poder fer diversos tallers d’allò 
més creatius i entretinguts, per 
acabar fent un bon i saludable be-
renar de pa amb oli i xocolata, els 
petits, i pa amb vi i sucre, els grans.

El diumenge, després de les 
matinades, la cercavila formada 

pel Drac Mal-Llamp, els gegants 
Bisbalet i Cinta, i les imatges de 
la Mare de Déu del Carme i Santa 
Caterina, acompanyats pels musics 
del Mal Llamp, van portar els veïns 
fins a la missa que es va celebrar a 
Santa Maria. 

Després, fent temps per dinar, 
es va repartir el soldat i el vermut 
a la plaça Santa Caterina, i el di-
nar de veïns al carrer del Carme 
va ocupar el migdia de diumenge. 
Amb la plaça de Santa Caterina 
plena de gent, les havaneres i el 
tradicional cremat van cloure un 
cap de setmana de festes.

Finalment, el dia de la Mare de 
Déu del Carme, el rés del rosari al 
mateix carrer del Carme tancà les 
festes fins l’any vinent.

Han estat uns dies de retroba-
ment de veïns d’ara i d’antics, que 
han permès, un any més, compartir 
unes hores, sense presses, amb la 
gent que tenim al voltant més pro-
per, perquè com diu la dita... “val 
més un bon veí a la porta que un 
parent a Mallorca”.

AIGUA • ELECTRICITAT • GAS • CALEFACCIÓ• EQUIPS CONTRA 
INCENDIS • PISCINES • AUTOMATITZACIÓ  GRUP ELECTRÒ-
GEN • ASPIRACIO CENTRALITZADA • ENERGIA SOLAR
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El conflicte laboral a la llar d’infants escalfa 
el Ple de la Pobla 
LA POBLA DE CLARAMUNT

El conflicte laboral a la Llar d’In-
fants Municipal Sol Solet de la 

Pobla de Claramunt va centrar una 
bona part del Ple que es va fer el 
dijous 16 de juliol. En aquesta ses-
sió ordinària es va donar compte 
de les resolucions que defineixen 
el calendari laboral i escolar per al 
curs 2015-2016 del centre educatiu.

El regidor d’Educació, Llu-
ís Pérez, va explicar que el curs 
vinent la llar d’infants poblatana 
obrirà les portes de l’1 de setem-
bre al 29 de juliol. Els períodes de 
vacances escolars seran del 23 de 
desembre de 2015 al 7 de gener de 
2016 (vacances de Nadal) i del 19 
al 28 de març de 2016 (vacances de 
Setmana Santa). També seran fes-
tius els dies: 12 d’octubre (el Pilar), 
8 de desembre (la Constitució), 2 
de febrer (la Candelera) i 4 de juli-
ol (la Festa Major).

Pel que fa al calendari labo-
ral de les educadores, tal com va 
comentar el regidor i s’especifica 
en la resolució, s’establirà la jor-
nada laboral anual segons la llei 
2/2012, de 29 de juny, actualitzada 
el 7 de juliol de 2015, i el conveni 
col·lectiu de treball del personal 
de l’Ajuntament. També es deta-
lla que els dies festius, a més dels 
esmentats en el paràgraf anterior, 
seran: el 7 de desembre, el 8 de 
gener i l’1 de febrer, en què la llar 
d’infants estarà tancada, i dos dies 
de lliure disposició. Les educadores 
faran vacances de l’1 al 31 d’agost.

Obrir vies de diàleg
Des dels tres grups de l’oposi-

ció al Consistori poblatà es va ins-
tar l’equip de govern que s’obrin 
vies de diàleg i de negociació amb 
les educadores de la llar d’infants 
per intentar solucionar la proble-
màtica laboral, que ja fa un temps 
que dura. 

Per part d’ERC, Albert Duran 
va afirmar que “és públic i notori 
que hi ha un conflicte obert entre 
el personal del centre educatiu i 
l’Ajuntament i creiem que aques-

ta resolució que es porta al Ple 
tensa més la corda i sembla voler 
marcar una ratlla intransigent i in-
flexible en qualsevol negociació”. 
“Les educadores --va continuar Du-
ran-- al·leguen uns drets adquirits 
i entenem que és un jutge qui ha 
de respondre si tenen raó o no. 
Cal tenir en compte, però, que el 
conflicte afecta la imatge pública 
del servei”.

Frederic Marí, de Junts per la 
Pobla, va dir que és “un tema pen-
dent de judici i mentre no es resol-
gui no se sabrà si els drets adquirits 
prevalen sobre la nova normativa. 
Mentre caldria que les parts inte-
ressades parlessin perquè no en 
surtin afectats els nens ni la imatge 
del centre”.

Des de Participa#volemunapo-
blamillor, M. Pau Castaño va ex-
plicar que havien tingut contactes 
amb les mestres, l’enllaç sindical i 
l’Ajuntament per conèixer la pro-
blemàtica i “veiem que hi ha una 
corda que s’estira i s’acabarà tren-
cant. El que ens ha de preocupar 
és el servei i el prestigi de l’educa-
ció. Instem l’Ajuntament perquè 
s’intenti dialogar i arribar a acords 
per no afectar aquest servei impor-
tant per al poble”.

Respostes de l’equip de 
govern

Des de l’equip de govern de 
CiU, el regidor d’Educació, Lluís 
Pérez, va explicar que la resolució 

s’havia posat en l’ordre del dia 
d’aquest Ple “perquè en el regla-
ment de règim intern de la llar 
d’infants es diu que el calendari 
s’aprovarà per resolució d’alcaldia 
o per junta de govern abans de 
l’inici de curs. Demà (17 de juliol) 
s’acaba el curs 2014-2015 i s’ha de 
comunicar el calendari a les parts 
interessades. El calendari escolar 
es pot modificar, el laboral no i 
hem de fer el que ens dicta la llei, 
amb la qual podem o no estar 
d’acord”.

Pérez va afegir que des del 
primer dia que va ocupar la regi-
doria d’Educació “vaig confiar en 
les educadores com a professio-
nals i sé que aquesta problemà-
tica no repercutirà en l’educació 
dels infants. Necessitem que hi 
torni a haver pau social a la llar 
d’infants i donar tranquil·litat als 
pares perquè portin els seus fills 
al centre i que aquest recuperi el 
prestigi”. 

L’alcalde, Santi Broch, es va 
mostrar disposat a obrir noves vi-
es de diàleg. “Es pot crear una 
comissió --va comentar-- entre les 
diferents parts implicades i bus-
car l’assessorament del servei de 
mediació del Consell Comarcal de 
l’Anoia. Intentarem que no s’arri-
bi al mes d’octubre”, quan es va 
fixar la data del nou judici que va 
quedar ajornat el mes de juny.

Adéu a la Festa Major de 
Carme 2015

CARME

El dissabte 11 de juliol el grup 
de teatre de Carme, Set Vetes, 

va donar el tret de sortida als 
diversos actes de Festa Major. 
Amb l’obra pensada i dirigida per 
Teresa Casaus, “Vilaplana de Dalt”, 
la gent va poder gaudir de quasi 
dues hores de diversió, amb una 
pista vella amb més de 400 perso-
nes. 

El dijous 16 de juliol, diada de 
la Mare de Déu del Carme, la Fes-
ta Major tingué les dues activitats 
més típiques: al migdia, sortint de 
missa, sardanes a càrrec de la co-
bla Lluïsos, i al capvespre una molt 
bona cantada d’havaneres a càr-
rec del grup Boira, acompanyada 
del seu cremat. A la tarda, el res-
taurant el Racó de Carme va fer 
gaudir la mainada amb la Festa de 
l’Escuma 

Divendres a la tarda la quitxa-
lla va ballar i saltar amb el grup 
Gil & Ratataplan. Seguidament, el 
sopar popular aplegà més de 300 
persones. El final del sopar va estar 
amenitzat pel duet Surprise, que 
oferí un recital de cançons varia-
des, de tots els gèneres i temps. 
Abans del concert jove amb els 
Pachucos, el grup de batucada 
Protons va posar tot el poble en 
marxa i va portar el jovent cap a la 
zona de concert.

Dissabte 18 es va reprendre la 
festa amb el concert de Festa Ma-
jor a l’hora tradicional de les 8 del 
vespre; enguany, com a novetat, 
amb música noucentista a càrrec 

de la Cobla Lluïssos. A la nit, el 
grup Orgue de Gats s’encarregà 
del ball. Paral·lelament els joves 
tingueren el seu segon concert 
amb el grup BIRUJI i Pepe Dj Xic

Diumenge passat vàrem acomi-
adar la Festa Major fins al proper 
any. Al migdia, el grup de Gospel 
de Carme omplia el teatre de pú-
blic i va demostrar com ha pujat 
de nivell en aquests dos anys com 
a formació musical. El seu director, 
Manel Garcia, amb la seva vitalitat 
per la música, va donar molta for-
ça al concert. Es recolliren més de 
400 euros per a Càritas i més de 70 
kg de menjar per al Racó Solidari 
de Carme.

A la tarda, partit de futbol en-
tre el primer equip del CE Carme i 
CF Mediona. El trofeu de l’Ajunta-
ment va ser per a l’equip visitant, 
que s’imposà per 1 a 2. Finalment, 
al capvespre, el ball de vetlla tradi-
cional va estar amenitzat pel grup 
Cocktail.

Fins l’any que ve.

Projecte per tirar endavant un 
mapa de patrimoni cultural 
CAPELLADES

L’Ajuntament de Capellades ha 
signat un conveni amb la Dipu-

tació de Barcelona per fer la realit-
zació i manteniment d’un mapa de 
patrimoni cultural de Capellades.

El cost total de l’estudi és de 
5.999 euros, dels quals la Diputa-
ció fa una aportació de 4.199,30 
euros.

Un mapa de patrimoni cultural 
és un inventari del patrimoni cul-
tural i natural del municipi. És una 
eina de coneixement de la globa-
litat del patrimoni cultural que es 
troba al terme municipal de Cape-

llades. A través del conveni les du-
es institucions es comprometen a 
treballar en l’inventariat d’aquest 
patrimoni i facilitar la seva gestió, 
conservació i manteniment; la seva 
difusió als ciutadans; la presa de 
decisions en el planejament urba-
nístic; l’establiment de rutes didàc-
tiques i turístiques; la planificació 
de la senyalització i d’altres.

Quan estigui finalitzat aquest 
mapa de patrimoni cultural, apro-
ximadament d’aquí nou mesos, es 
podrà consultar també des de la 
pàgina web de Capellades.

Configuració del Consell Comarcal de l’Anoia
Divendres passat es van publicar 

al DOGC els representants al 
Consell Comarcal de l’Anoia que 
governaran gràcies a la reedició 
del pacte entre CDC, ERC i Demò-
crates de Catalunya. L’ens comar-
cal queda repartit de la següent 
manera: 8 consellers per a Con-
vergència Democràtica de Catalu-
nya, 4 per a Demòcrates de Cata-
lunya, 10 per a ERC, 7 per al PSC i 
un representant per a la CUP, PP, 
ICV i VV.

Així doncs, el Consell Comarcal 
de l’Anoia quedarà configurat de 
la manera següent:

Els representants de l’antiga 
federació CiU, la força majoritària 
a l’ens comarcal, està integrada 

per: Xavier Boquete (Masquefa), 
que serà president; Jaume Riba (La 
Torre de Claramunt), Rosa Maria 
Plassa (Igualada), Vanessa Fernán-
dez (Piera), Santi Broch (La Pobla 
de Claramunt); Marcel·lí Martorell 
(Capellades), Jordi Pont (Iguala-
da), Josep Parera (La Llacuna), Jor-
di Servitje (Veciana), Jordi Barón 
(Vilanova del Camí), Josep Llopart 
(Piera) i Ramon Bacardit (St. Pere 
Sallavinera).

Els deu representants repu-
blicans són: David Alquézar (Sant 
Martí de Tous), Xavier Pérez (Mas-
quefa), Jordi Badia (Calaf), Ma-
ria Sayavera (Òdena), Carles Pol 
(Bellprat), Joan Serra (Castellolí), 
Gemma Fabrés (Els Hostalets de 

Pierola), Cristina Mas (Els Prats del 
Rei), David Sànchez (Jorba) i Jaume 
Gorrea (Cabrera d’Anoia).

Pel PSC-CP hi haurà: Noemí 
Trucharte (Vilanova del Camí), Te-
odoro Romero (Santa Margarida 
de Montbuí), Javier Perellón (Pie-
ra), Salustià Monteagudo (Cabrera 
d’Anoia), Ramon Campà (Calonge 
de Segarra), Xavier Figueres (Igua-
lada) i David Manzanera (La Torre 
de Claramunt).

Pel que fa a la resta de grups, 
els representants seran Albert 
Mateu de la CUP (Igualada), Joan 
Agramunt del PP (Igualada), Toni 
Lloret per l’Entesa (Argençola) i 
Juan Manuel Cividanes de Veïns 
amb Veu (Vilanova del Camí).
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POR NUEVA 
DELEGACIÓN EN 

IGUALADA

SE PRECISA PERSONAL
EDAD DE 18 A 40 AÑOS

FORMACIÓN A CARGO 
DE LA EMPRESA

LLAMAR PARA CONCERTAR 
ENTREVISTA

DE LUNES A VIERNES 
DE 10H A 18H

TELEFONO: 
93 676 62 30

igualada@cyap.es

Programa de joventut de 
Rotary Club Igualada
Un any més, Rotary Club Igua-

lada està duent a terme el seu 
programa de joventut, que s’em-
marca dins l’Avinguda rotària de 
relacions internacionals i consis-
teix, fonamentalment, en establir 
contactes entre joves de diversos 
països d’edat compresa entre 17 i 
21 anys.

Aquests contactes són bidi-
reccionals, és a dir, Rotary Club 
Igualada convida, a través de la 
delegació de Joventut de Rotary 
Internacional, joves de diversos pa-
ïsos a venir a Catalunya a conèixer 
el nostre país, la nostra cultura i 
la nostra idiosincràsia durant 16 
dies, participant en un “camp” de 
joventut. D’altra banda, utilitzant 
el mateix mitjà, permet als joves 
catalans que ens ho demanen vi-
atjar als països que  escullin entre 
l’oferta que es presenta, amb l’aval 
de Rotary Club Igualada i sota l’ai-
xopluc de Rotary Internacional.

Rotary Club Igualada, con-
juntament amb els clubs rotaris 
E-Manresa, Reus i Caldes de Mont-
bui Cingles de Bertí, ha convidat 
al camp “Catalunya Art i Natura” 
a 14 joves de procedències ben 
dispars, com són França, Itàlia, Es-
lovènia, Txèquia, Estònia, Israel, 
Egipte, Taiwan, Polònia, Bèlgica, 
Escòcia, Bulgària, Alemanya i Àus-
tria, i que van arribar a Catalunya 
el dia 7 de juliol i van acabar la se-
va estança entre nosaltres el passat 
dia 22.

Cada un dels 4 clubs esmentats 
va tenir cura d’acollir-los durant 4 
dies. Al club d’Igualada ens va to-
car, com cada any, encetar aquest 
periple i entre els dies 7 i 10 de 
juliol van conviure entre nosaltres. 
Acollits en famílies rotàries, i d’al-
tres que tenen relació amb socis 
del club, han tingut unes jornades 
de convivència que han servit per 
establir importants vincles d’amis-
tat, sobretot entre els visitants i els 
fills de les famílies d’acollida, com 
es va poder copsar amb sentides 
mostres d’afecte el dia de l’anada 
cap a Manresa el del retorn al seu 
país.

Durant l’estada a Igualada, el 
nostre Rotary Club va organitzar 
diverses activitats per conèixer el 
nostre país. El primer dia (7 juli-
ol) es va organitzar la recollida a 
l’aeroport de Barcelona i durant 
tot el dia van anar arribant a les 
diverses destinacions de procedèn-
cia. A mesura que anaven arribant 

se’ls traslladava a les instal·lacions 
de “Les Moreres”, a Santa Marga-
rida de Montbui, que era el lloc 
de trobada i on es va organitzar 
un sopar de benvinguda i de pre-
sentació. L’endemà, dia 8, es va fer 
una sortida en autocar per anar 
a Sitges a la platja --tots els joves 
esperaven conèixer les nostres 
platges-- i, de camí, van visitar les 
caves Freixenet i la indústria xo-
colatera Simó Coll, a Sant Sadurní 
d’Anoia.

El dijous 9 es va dedicar a Igua-
lada. Després d’un vol en globus, 
la Primera Tinent d’Alcalde, Àn-
gels Chacón, va rebre els visitants i 
acompanyants a l’Ajuntament i va 
donar-los la benvinguda oficial. A 
la sortida, visita al Museu de la Pell 
i a la indústria de curtició de la pell 
Badia. Després, assaig dels Moi-
xiganguers i sopar oficial Rotary 
amb intercanvi de banderins.

Al darrer dia, un dels plats 
forts: Barcelona. De bon matí, vi-
sita al Palau de la Música i tour per 
la ciutat amb el “bus turístic”. A 
la tarda, temps lliure i “shoping” 
pels carrers emblemàtics com les 
Rambles, Passeig de Gràcia, barri 
Gòtic, etc., i després d’un sopar rà-
pid d’entrepans finalitzava la visita 
a les Fonts Màgiques de Montjuïc. I 
l’endemà, trasllat a Manresa.

Rotary Club Igualada fa 
24 anys que organitza aquest 
“camp”. Els resultats són espec-
taculars. Els vincles d’amistat que 
es creen i les relacions entre els 
joves que vénen i els d’Igualada 
perduren en el temps... Gairebé 
tots mantenen les relacions durant 
molts anys i el record d’aquesta 
trobada es fa llargament perdu-
rable.

D’altra banda, enguany són 14 
nois i noies igualadins i anoiencs 
que en programes similars visita-
ran diversos països d’Europa: Itàlia, 
Lituània, Finlàndia, Romania, Dina-
marca, França, etc. A hores d’ara 
uns quants participants ja han fet 
el seu “camp”, però encara n’hi 
ha que han de marxar. A primers 
d’octubre Rotary Club Igualada fa-
rà el sopar anual, on aquests joves 
ambaixadors ens explicaran la seva 
experiència.

També cal recordar que Rotary 
Club Igualada, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, patrocina cada 
any els premis al millor estudiant 
amb qualificació per accedir a la 
Universitat i també els premis de 
recerca científica i humanística, 
que es concedeixen a través dels 
treballs presentats a la Universitat 
d’Igualada. El premi consisteix en 
la participació esponsoritzada en 
un “camp” de joventut.

Són 24 anys que avalen la nos-
tra tasca.    

Les tendències del mercat laboral a l’Anoia, 
en una taula rodona
PIERA

Vuits empresaris anoiencs, de 
sectors econòmics diferents, 

van participar el dimarts 14 de 
juliol en la taula rodona “Quins 
sectors s’estan movent en el mer-
cat laboral?”, al Teatre Foment de 
Piera, en un acte adreçat a perso-
nes usuàries dels serveis d’ocupació 
locals. 

Al llarg de dues hores es van 
explicar quins són els sectors amb 
més futur, les ocupacions emer-
gents, els perfils més demanats en 
cada sector, les competències que 
més es valoren i les oportunitats 
d’emprenedoria en el sector.

Hi van participar Jordi Torra, 
gerent de l’empresa d’alimenta-
ció Fruits Secs Torra; Joan Tort, di-
rector general de Grafopack, SA; 
Lluís Pujol, president de la Funda-
ció Sanitària Sant Josep; Montse 
Duch, gerent de Nova Mevir, SL; 
David Fernandez, cap de producció 
d’MB Papeles Especiales SA; Joan 
Gabarró, president de FITEX/FAGE-
PI i gerent de Gavipunt, SL; Moisès 
Bargués, gerent de SATI i repre-
sentat de la Federació Catalana de 
Tallers de Reparació d’Automòbils 
al Consell Català de la formació 
professional, i Ramon Prat, direc-
tor d’activitats d’Ocisport, Serveis 
Esportius,SL.

Blai Paco, president de la UEA, 
va obrir l’acte parlant del territori i 
la implantació de noves empreses, 
com les recent inaugurades Ter-
ranova Papers i Leather Química, 
creant noves oportunitats laborals. 
També va remarcar la importància 
de formar els futurs professionals 
a la comarca d’acord amb les de-
mandes de les empreses i així evi-
tar la fuga de talent.

La taula va començar amb la 
intervenció de Jordi Torra, el qual 
va destacar la importància de l’ali-
mentació com un sector clau de fu-
tur amb oportunitats laborals, es-
pecialment en l’àmbit de màrque-
ting i vendes. També va fer incís en 
la importància de la implicació del 
personal en l’empresa i no tant en 
l’edat dels professionals.

Per la seva banda, Joan Tort, 
director general de Grafopack, va 
comentar la importància de la in-
dústria del packaging a la comar-
ca, que juntament amb la del car-
tró formen un clúster molt impor-
tant i poc conegut que, de forma 

directa, ocupa 700 persones. Tam-
bé va comentar que hi ha oportu-
nitats laborals tant per a personal 
qualificat com per a no qualificat, 
com per exemple el troquelat i en-
gomat. Va comentar que a la seva 
empresa valoren les aptituds i ac-
tituds.

El sector d’atenció a les per-
sones va ser tractat pel president 
de la Fundació Privada Sant Josep, 
Lluís Pujol, qui va explicar els estu-
dis que es requereixen per poder 
treballar en centres sociosanitaris o 
residències geriàtriques. També va 
informar els assistents que les ofer-
tes de feina es produeixen especi-
alment durant el període d’estiu. 
Pujol va destacar la importància de 
l’entrevista personal en el sector, ja 
que el que més es valora és el trac-
te amb les persones. 

Al seu torn, la representant el 
sector metall, Montse Duch, va fer 
esment de la importància del sec-
tor del metall a Catalunya, amb 
23.000 empreses. Va dir que, en 
l’àmbit professional, a l’Anoia fan 
falta fresadors i torners especia-
listes en control numèric i també 
dissenyadors industrials en 3D, uns 
perfils que costen de trobar a la 
comarca però no fora. També va 
parlar de les oportunitats d’empre-
nedoria en el sector, especialment 
en tractaments superficials. Unes 
oportunitats, però, que requerei-
xen de molta inversió.

També va ser destacable la 
intervenció de David Fernán-
dez, d’MB Papeles especiales. Va 
explicar que a l’Anoia hi ha 10 
empreses de fabricació del pa-
per que generen 1.000 llocs de 
treball directes. Un sector que 
actualment està en creixement a 
l’Anoia, ja que algunes empreses 
que havien tancat amb la crisi 
han tornat a obrir i algunes al-

tres han ampliat les seves plantes 
de producció.

Per la seva banda, el president 
de Fagepi va explicar que les em-
preses tèxtils necessiten personal 
molt especialitzat i que es valora 
molt la polivalència. També va in-
formar que és un sector molt tem-
poral, amb puntes de feina espe-
cialment en els mesos de maig a 
octubre. Va avançar que de cara 
al 2016 es podran formar profes-
sionals del sector tèxtil a la nostra 
comarca amb la creació d’un grau 
de tècnic tèxtil que es realitzarà al 
Milà i Fontanals.

El sisè sector de la taula rodo-
na era el motor. Moisès Bargués 
va explicar que el sector de repa-
ració i manteniment de vehicles 
ocupa 1.600 empleats a l’Anoia, 
dels quals un 80% treballa en esta-
bliments multimarca i un 20% en 
concessionaris. Quant a les opor-
tunitats laborals, va apuntar que 
fan falta planxistes i pintors que 
sàpiguen utilitzar la maquinària de 
darrera tecnologia. Pel que fa a les 
oportunitats d’emprenedoria, Bar-
gués va dir que actualment és difí-
cil muntar un establiment d’aques-
tes característiques i va recomanar 
als assistents agafar un traspàs.

Per acabar, Ramon Prat, de 
l’empresa Ocisport, va tractar l’oci 
i el turisme, un sector on hi ha bo-
nes oportunitats de negoci per em-
prendre. Prat va comentar que, en 
el cas concret de la seva empresa, 
no demanen una formació especi-
alitzada, sinó que es valora més la 
implicació i ganes de treballar en 
el sector.

Al final de les exposicions de 
cada ponent el públic assistent va 
poder exposar dubtes i fer pre-
guntes, i seguidament es va fer un 
aperitiu networking per intercan-
viar opinions.

Molts balladors a les nits de sardanes a la 
fresca

CALAF

Sota un cel ple d’estels i amb 
la mirada propera i atenta del 

campanar de Calaf, la plaça Barce-
lona’92 va acollir la primera nit de 
Sardanes a la Fresca. 

Un important número de balla-
dors i balladores de totes les edats, 

que va sorprendre els organitza-
dors, van participar d’aquesta ini-
ciativa popular que vol apropar, 
divulgar i ensenyar la sardana a 
tothom aprofitant les nits d’estiu 
de l’Alta Segarra.

Una acurada selecció de sar-
danes van fer gaudir als balladors 

i, entre sardana i sardana, petits i 
grans van rebre classes i indicaci-
ons de com ballar-les i comptar-les, 
gràcies als membres de Sardanistes 
de Calaf, entitat organitzadora del 
cicle Sardanes a la Fresca. Mentres-
tant, un nombrós públic vivia la 
ballada assegut a les terrasses de 
la plaça mentre sopava o feia un 
beure.

Cal recordar que Sardanes a la 
Fresca es repetirà cada dimecres a 
la pl. Barcelona’92 de Calaf, entre 
2/4 de 10 i 2/4 d’11 de la nit, fins al 
dia 2 setembre. 

Sardanes a la Fresca és una ac-
tivitat organitzada per Sardanistes 
de Calaf i compta amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Calaf i de 
Cat Patrimoni.
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S’aprova la periodicitat dels Plens amb el 
vot de qualitat de l’Alcaldessa
VILANOVA DEL CAMÍ

Dilluns al vespre es va celebrar 
una nova sessió extraordinària 

del Ple de Vilanova del Camí, la 
tercera des que es va constituir el 
nou Ajuntament. La sessió es va 
convocar per donar compliment 
a la normativa vigent que obliga 
a definir la periodicitat dels plens 
abans dels 30 dies hàbils després 
de la constitució de l’ens local. 
Aquest punt és la segona vegada 
que es portava al Ple ja que en la 
sessió plenària del 6 de juliol, no va 
prosperar.

El debat del Ple va tornar a ser 
tens i intens, com els dos anteriors. 
Per aprovar el punt van ser neces-
sàries dues rondes de votacions --i 
el vot de qualitat de l’Alcaldessa-- 
que va desfer l’empat tècnic a 8. 
V365, ERC i DECIDE van votar a 
favor, i PSC, VA i VV en contra. El 
regidor de CiU va excusar la seva 
assistència al Ple.

Tenint en compte la votació, el 
Ple celebrarà sessió ordinària cada 
dos mesos, coincidint amb el segon 
dilluns dels mesos de novembre, 
març, maig i juliol de cada any. 
Si el dia de celebració del Ple fos 
festiu, la sessió es celebrarà el se-
güent dilluns. Els mesos de setem-
bre i gener, el ple es celebrarà di-
rectament el tercer dilluns del mes. 
Pel que fa les sessions extraordi-
nàries i les sessions extraordinàries 
i urgents queden sotmeses a allò 
que estableix la normativa vigent.

DECIDE demana reunions 
mensuals amb el govern 
i una assemblea oberta a 
la ciutadania

En el torn d’intervencions, la 
regidora de DECIDE, Imma Gon-
zález, va mostrar-se favorable a 
la celebració dels plens cada dos 
mesos com proposava el govern. 
Assegura que hagués preferit fer-
ne un cada mes però amb el seu 
vot a favor va arrencar-li al govern 
un nou punt del seu programa: la 
celebració d’una sessió informativa 
mensual amb els regidors del go-
vern per conèixer els projectes en 
els quals treballa cada un. També 

va proposar al govern la celebració 
d’una assemblea ciutadana oberta 
a Can Papasseit, perquè la ciutada-
nia pugui fer les preguntes i qües-
tions que consideri oportunes.

PSC, VA i VV defensen un 
Ple mensual 

El regidor de Veïns amb Veu, 
Juan Manuel Cividanes va defensar 
els plens mensuals “com un exerci-
ci de transparència i de participa-
ció ciutadana” i com una manera 
d’evitar la convocatòria de plens 
extraordinaris.

Francisco Palacios, de VA, tam-
bé va defensar la periodicitat men-
sual dels plens per contribuir a la 
participació ciutadana perquè “als 
plens es debaten temes importants 
com les ordenances o el pressu-
post, i d’altres que afecten a la ciu-
tadania”.

Palacios va criticar “la falta de 
mà esquerra” del govern que va 
convocar la comissió informativa 
una hora abans del Ple. Un tema 
que també va criticar durament la 
portaveu socialista Noemí Truchar-
te, que fent lectura de l’articulat 
del ROM, va deixar en entredit la 
legalitat del Ple i l’incompliment  
de l’ordre del dia. Trucharte va de-
nunciar la impossibilitat de presen-
tar esmenes abans del Ple. “Som 
l’únic ajuntament de la comarca, 
de Catalunya i m’atreviria a dir 
d’Espanya que incompleix sistemà-

ticament la normativa vigent” va 
assegurar la regidora socialista.

Per cloure el Ple, Toni Matu-
rana, de Vilanova 365, va deixar 
palesa la voluntat i el compromís 
de l’Ajuntament per complir escru-
polosament amb la llei de transpa-
rència i va recordar que, en aquest 
sentit, el web municipal ha estat 
guardonada en repetides ocasi-
ons amb el segell de qualitat a la 
transparència informativa amb la 
màxima puntuació. Maturana tam-
bé va defensar les polítiques de 
participació ciutadana que s’han 
impulsat des del govern.

Debat sobre les armilles 
de protecció de la Policia

Durant el Ple, la regidora de 
DECIDE va anunciar que estan tre-
ballant amb entitats i col·lectius 
per aconseguir millores per a la 
ciutadania. González va avançar 
que han mantingut converses amb 
els representants de la Policia Local 
que demanen armilles de protecció 
donat que “estan en alerta 4” que 
vol dir perill real d’atemptat. 

Assegura que tenen un cost de 
400 euros, una xifra que va contra-
dir JM Cividanes de Veïns amb Veu, 
que va assegurar que el cost era 
de 1600 euros per unitat. Civida-
nes també va contradir la regidora 
de DECIDE perquè assegura que 
l’alerta 4 no és una novetat ja que 
estem en alerta des de fa anys.

La vilanovina, Meritxell Humbert, nova 
presidenta comarcal d’ERC Anoia
El passat dimecres, 15 de juliol, va 

tenir lloc el Congrés Comarcal 
d’ERC Anoia, amb l’assistència de 
més d’una cinquantena de mili-
tants del partit republicà. 

Durant el Congrés, es va esco-
llir la nova presidenta de l’Executi-
va Comarcal, fins ara encapçalada 
pel regidor d’Hostalets, Jordi Cal-
pe, que serà substituït per Txell 
Humbert primera Tinent d’Alcalde 
de Cultura i educació de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí.

La d’Humbert va ser la única 
candidatura presentada i va es-
tar escollida amb els vots a favor 
de tota la militància present. La 
candidatura la complementen els 
militants Josep M. Palau, Caroli-
na Telechea, Jordi Badia, Vanessa 
Postigo, David Alquézar, Alba Ver-
gés, David Sánchez, Xavier Pérez 
Fornés, Joan Serra, Carles Casano-
va, Jordi Bòria i Daniel Abulí. 

Humbert va assegurar que en-
cara amb moltes ganes aquest nou 
càrrec, amb una executiva reno-
vada, amb il·lusió per a treballar 
per la comarca i seguir la línia de 

treball, com fins ara. Per la seva 
banda, Jordi Calpe va fer un ba-
lanç dels darrers quatre anys de 
mandat, amb la satisfacció d’haver 
crescut com a partit a la comarca. 

Alba Vergés, escollida per 
a les llistes

En el mateix Congrés, es va es-
collir la diputada Alba Vergés com 
a primera persona candidata de 

l’Anoia per a les llistes del Parla-
ment en les eleccions del setem-
bre. Tot i això, caldrà esperar a les 
darreres notícies, per saber com es 
configura la llista electoral d’ERC 
per al 27S. 

D’altra banda, Xavier Bermú-
dez i Daniel Abulí varen ser esco-
llits Consellers Nacionals del partit.

Un incendi crema 1,5 
hectàrees d’un camp agrícol
VILANOVA DEL CAMÍ

Dissabte passat, un foc va cre-
mar una hectàrea i mitja d’un 

camp de conreu llaurat al costat 
del carrer dels Ducs, a Vilano-
va del Camí, provocant un bon 
ensurt als veïns de la zona. La 
Policia Local va rebre el primer 
avís a les 14.15 h de la tarda i 
dues dotacions de bombers es van 
traslladar ràpidament a la zona, 
aconseguint controlar i extingir 
les flames en poc més d’un quart 
d’hora. 

Al lloc del foc també s’hi van 
desplaçar una patrulla de Mossos, 
una de la Policia Local i membres 
de Protecció Civil. A més, els ve-

ïns estaven alerta al desenvolu-
pament de l’incendi. En aquest 
sentit, l’inspector en cap de la 
Policia Local, Marc Peña, afirma 
que van rebre moltes trucades en 
molt poca estona i que els veïns 
estan molt conscienciats del risc 
d’incendi.

Tot i així, fa dies que Protec-
ció Civil de la Generalitat recorda 
la importància de mantenir una 
conducta responsable i que no 
s’han de llençar burilles, encara 
que semblin apagades, ni cami-
nant ni per la finestra del cotxe. 



10 MIRANT ENRERE 23 de juliol de 2015

DEFUNCIONS
Jorge Leoncio Gelabert, de 71 anys (Igualada); José 

Castellà Pedro, de 77 anys (Igualada);  Celestino Acosta 
Noguera, de 66 anys (Vilanova del Camí); Ma. Cecília Ortega 
Cáliz, de 48 anys (Igualada); Jaume Solé Carreras, de 50 
anys (Igualada); Pere Sampere Muixí, de 73 anys (Calaf); Félix 
Molina Sanchez, de 63 anys (Igualada); Felipe Ariza Pérez, 
de 70 anys; Joana Tomàs Lucas, de 89 anys (Igualada); 
Maria Rosa Rovira Ribas, de 73 anys (Capellades); Josefa 
Díaz Heras, de 95 anys (Vilanova del Camí). Rosa Torras 
Bartrolí, de 93 anys (Capellades); Ramona Just Colom, de 84 
anys (Igualada); Esteban Sanz Elvira, de 83 anys; Joan Solé 
Tarrida, de 92 anys (Capellades); Montserrat Xuclà Llobet, de 
94 anys (Igualada); Francisco Delgado García, de 79 anys; 
Maria de Lourdes Lloret Piqué, de 92 anys (Igualada).

ERC Cabrera d’Anoia refusa 
assistir al dinar de germanor 
promogut per l’alcalde
CABRERA D’ANOIA

Els regidors d’Units per Cabrera - 
ERC - AM i el regidor de CiU han 

refusat assistir al primer dinar de 
germanor promogut per l’actual 
alcalde de Cabrera d’Anoia, Salus-
tiano Monteagudo Hidalgo, del 
passat divendres, 17 de juliol. 

A aquest dinar estaven també 
convidats la resta de regidors del 
Ple municipal, empleats de l’ajun-
tament i l’alcalde sortint.

La motivació per refusar aques-
ta invitació és deu al fet que l’ac-
tual govern hagi disfressat aquest 
dinar d’acte institucional amb 
l’única intenció de carregar la des-

pesa a les arques del municipi i fer 
servir l’esdeveniment com a pu-
blicitat gratuïta d’una unió falsa 
de les forces polítiques de Cabrera 
d’Anoia.

Units per Cabrera - ERC - AM i 
el regidor de CiU volen denunciar 
públicament aquest tipus d’esde-
veniments, que són innecessaris 
i no beneficien en res al nostre 
municipi, ben al contrari, ja que 
utilitzen els diners públics per al 
seu interès partidista i no tenen 
en compte la situació tan precària 
a nivell social que pateixen molts 
habitants del nostre poble.

Les Nits Musicals de la 
Brufaganya 

El so d’un violí i un piano traspas-
sen les parets de l’església de St. 

Magí i s’expandeixen per la ser-
ra de la Brufaganya, en aquestes 
hores de la nit en què tot és silenci 
i foscor. Kalina Macuta, polonesa, i 
el català Daniel Blanch interpreten 
música d’ambdós països. Destaca la 
perfecció i sobretot la força inter-
pretativa i la vitalitat que transme-
ten. L’actuació dels dos músics no 
ha deixat indiferent ningú; amb 
tan sols un violí i un piano ha sem-
blat ben bé, en alguns moments, 
que hi havia una orquestra sen-
cera. Al final, després de molts 
aplaudiments, han interpretat la 
sardana del Canigó, provocant 
l’entusiasme del públic.

Aquest és el segon concert de 
les Nits Musicals de la Brufaganya, 
que destaquen per unes actuaci-
ons de gran nivell. Els seus promo-
tors, superant totes les dificultats, 
no escatimen esforços ni treballs 
per aconseguir que cada any sigui 

un èxit. No es pretén que sigui un 
festival multitudinari, però sí que 
sigui apreciat i ben valorat als llocs 
on St. Magí de la Brufaganya és 
més conegut: Cervera, Sta. Coloma 
de Queralt, Montblanc, Igualada, 
Tarragona i les seves respectives 
comarques. 

Un cop a dalt, trobareu apar-
cament i servei d’entrepans, i al 
final de tot, ressopó amb xocolata 
desfeta i coca, en un ambient molt 
acollidor. Els dies de concert el si-
lenci de la Brufaganya es transfor-
ma en música a una hora en què 
les estrelles dominen tot l’entorn. 

El tercer i últim concert d’en-
guany, serà el dissabte 8 d’agost, 
a 2/4 de 10 de la nit, amb “Ter-
rassa 48. Orquestra de Cambra”. 
L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 
estrenarà la rapsòdia “St. Magí de 
Brufaganya”, obra d’en Marcel Ca-
selles, amb la participació de Jordi 
Figaró a la tenora. 

Finalitza el 5è camp de treball Fes-t’ho 
Jove, centrat en la sensibilització cap a la 
diversitat funcional
Els joves participants s’han implicat en un treball de conscienciació
social i han tingut un contacte directe amb altres realitats
IGUALADA

Aquest estiu, Igualada ha estat 
novament escenari del camp 

de treball Fes-t’ho Jove de sensi-
bilització social, que s’ha celebrat 
entre els dies 6 i 17 de juliol. En 
aquesta activitat, promoguda per 
l’equipament juvenil La Kaserna 
i el departament de Joventut de 
l’Ajuntament, hi han pres part vint 
joves d’entre 14 i 17 anys, proce-
dents de la mateixa ciutat i d’arreu 
de la comarca. L’objectiu d’aquest 
any ha estat la sensibilització jove 
cap a la diversitat funcional.

En la seva cinquena edició, els 
treballs s’han desenvolupat amb 
la metodologia d’Aprenentatge i 
Servei. En la primera fase, el jo-
ve adquireix i descobreix coneixe-
ments didàctics sobre les diferents 
realitats que l’envolten i amb les 
quals conviu en la mateixa socie-
tat. L’altra fase consisteix a posar 

en pràctica tot allò que s’ha ex-
perimentat. En aquest cas, han re-
alitzat tasques d’organització i pla-
nificació d’una activitat de lleure 
per als infants del casal municipal 
L’Estiuet on, durant tot un matí, els 
joves han estat els responsables de 
transmetre als nens i nenes tot allò 
que han après i han experimentat. 

D’aquesta manera, aquests joves 
han passat unes vacances actives, 
en què s’han implicat en un treball 
de conscienciació social, han tingut 
un contacte directe amb altres rea-
litats i, sobretot, han desenvolupat 
un treball de valors per enriquir el 
seu creixement personal.

L’Anoia Folk celebra les 20 edicions en el 
marc privilegiat del Castell de Claramunt
LA POBLA DE CLARAMUNT

El dissabte 18 de juliol es va dur 
a terme la 20a edició de l’Ano-

ia Folk al Castell de Claramunt. El 
festival va aplegar al voltant de 
tres-centes persones de totes les 
edats. A les 20.30 h començava 
l’animació de Noè Rivas, que va fer 
ballar de valent les diverses famí-
lies que hi varen pujar, repassant 
èxits de tota la vida que havia can-
tat amb els “Cinc dits d’una mà”, 
on hi cantava en Xesco Boix. 

Pere Jou, cantant del grup 
Quart Primera, es va posar el pú-
blic a la butxaca amb la seva es-
pectacular veu i les espectaculars 
modulacions tonals. Realment va 
fer el que va voler amb una de les 
veus més privilegiades de l’escena 
musical catalana. Va fer un repàs 
als èxits de “El món dins d’un cafè” 
de l’any 2010 i ho va petar amb la 
cançó “Doctor”, que pràcticament 
tothom coneixia. Va fer un repàs 
als principals temes de “Neurones 
a la punta d’un iceberg”, un disc 
en què espanta la por i deixa fluir 
la vida sense nusos i temors.

Al final de l’actuació de Quart 
Primera, els organitzadors del fes-

tival i la regidora de cultura Esther 
Touriñan van bufar les 20 espelmes 
en una ensaïmada de noranta cen-
tímetres, obsequi de la pastisseria 
Jordi de la Pobla de Claramunt, 
que es va sortejar entre els assis-
tents. Posteriorment es va repartir 
cava i coca per a tots els assistents 
al festival.

Halldor Mar va sorprendre els 
assistents amb les versions de la 
nova cançó en anglès i va brodar 
la cançó “Porcelane girl” de Pau 
Riba, que s’ha convertit en la seva 
preferida. Un repàs amb versions 
molt originals de les cançons de 

sempre que van captivar el públic, 
especialment en el comiat, quan va 
cantar “Si em dius adéu” de Lluís 
Llach en anglès, que no està enre-
gistrada en el seu disc.

Tant Pere Jou com Halldor 
Mar van destacar el privilegi de 
tocar en el marc incomparable del 
Castell de Claramunt, declarat bé 
cultural d’interès nacional, i que 
enguany estrenava un nou camí de 
servei, que va facilitar la feina dels 
organitzadors del festival. 

ANOIA FOLK, ho vivim!
http://anoiafolk.blogspot.

com/

Un tercer concert sorprenent

PIERA

Divendres passat, la plaça del 
Peix de Piera va acollir l’actua-

ció de Blooming Duo i Ana Leitão, 
emmarcada dins del cicle de con-
certs “A l’estiu... Música en viu!”.

El nombrós públic assistent va 
poder gaudir de la poc habitual 
però molt atractiva combinació 
de dos instruments tan heteroge-
nis entre si: L’Esther Pinyol amb 
l’arpa i en Ferran Carceller amb 

la marimba van interpretar pe-
ces tan diverses com Taenzerische 
impressionen Op.119, l’adaptació 
de la banda sonora del videojoc 
Super Mario Bros vs Sonic Reloa-
ded o El Peixet de Bloomington, 
que van emocionar i divertir els 
oients. El colofó d’aquesta actua-
ció el va posar l’Ana Leitão, core-
ògrafa, ballarina i científica que 
va delectar els presents amb un 
espectacle visual de dansa i con-
torsionisme.

Demà, cloenda del 
MEV’2015 amb els Maià

El quart i últim concert del 
MEV’2015 tindrà lloc demà diven-
dres 24 de juliol, també a la plaça 
del Peix, i comptarà amb l’actuació 
dels Maià.
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Socialistes d’Igualada 
demana responsabilitats a 
CiU pels sorolls de l’Aldi de 
l’estació

IGUALADA

Diversos veïns i veïnes de l’en-
torn de l’Estació d’Autobusos 

han fet arribar les seves queixes a 
Socialistes d’Igualada pels sorolls 
que provoca el nou supermercat 
Aldi. Els regidors socialistes han 
pogut comprovar com l’impacte 
acústic dels aparells de refrige-
ració són molt superiors als que 
va prometre, al seu moment, el 
govern de CiU i ERC. El grup soci-
alista recorda que ja va advertir 
de les incompatibilitats de situar 
una gran superfície comercial a 
pocs metres dels habitatges i que 
per això la planificació urbanística 
d’aquella zona era residencial i no 
comercial, cosa que van canviar 
CiU i ERC amb la requalificació a 
mida que van fer pels interessos 
de l’Aldi.

Socialistes d’Igualada vol fer 
arribar la veu dels veïns i demanar 
explicacions a CiU pels sorolls que 
la nova implementació comercial 
provoca i també per les molèsties 
que els veïns de la zona tenen amb 
els camions de càrrega i descàr-
rega, ja que es fa pel carrer del 
Bisbe Perelló, que és l’únic que té 
habitatge, enlloc d’efectuar-se per 
una altra banda de l’edifici. Pels 
Socialistes tot plegat respon a una 
deixadesa per part del govern de 
CiU que al seu moment va prome-
tre que vetllaria per la compatibi-
litat de la instal·lació amb els veïns 

i ara ho ha deixat abandonat. Pel 
grup socialista això demostra una 
manca de planificació i una man-
ca de seguiment del projecte del 
supermercat per part de CiU i ERC 
i demanen una revisió dels proce-
diments que s’han seguit amb l’ob-
jectiu de reduir l’impacte acústic 
de la instal·lació.

D’altra banda, des de Socialis-
tes d’Igualada lamenten el silenci 
del govern de CiU després de de-
nunciar les mentides que Marc Cas-
tells, Àngels Chacón i Jordi Pont 
han dit durant tot l’any passat 
quan asseguraven que la construc-
ció de l’Aldi de l’Estació es feia per 
traslladar-hi el de les Comes i que 
en cap moment es perjudicaria el 
petit comerç perquè era un sim-
ple trasllat. Passades tres setmanes 
s’ha pogut comprovar com això no 
és cert i el de les Comes continua 
obert, el que pel grup socialista 
representa una mentida flagrant 
de CiU i una ampliació de la su-
perfície comercial de la ciutat. Per 
això consideren que és un atac a 
la resta del comerç de la ciutat, ja 
que per tenir més supermercats 
els igualadins no menjaran més. A 
més, recorden que la resta del co-
merç de la ciutat no compta amb 
requalificacions urbanístiques a 
mida com si que han tingut Aldi i, 
fa tres anys, Mercadona.

Socialistes d’Igualada (PSC-CP)

El conseller Vila presenta la renovació dels 
Ferrocarrils
IGUALADA

El conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Santi Vila, va presentar 

la renovació de les unitats de tren 
de la sèrie 213 que donen servei a 
la línia Llobregat-Anoia de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalu-
nya (FGC). La millora consistirà en 
la substitució de les tapisseries, la 
modificació de l’enllumenat inte-
rior, el canvi d’imatge dels lavabos 
i la millora dels vinils, tant interi-
ors com exteriors. Les unitats de la 
sèrie 213 es troben únicament a la 
línia Llobregat-Anoia. Hi ha en total 
42 unitats i s’aniran renovant pro-
gressivament, a partir d’ara, dins del 
programa de manteniment d’FGC.

La millora d’imatge de les 
actuals UT-213 consisteix 
en:

La substitució de tapisseries 
amb una imatge més actual, més 
resistents al desgast, i en una gam-
ma de colors que permet la homo-
geneïtat amb les tapisseries d’al-
tres unitats de trens del parc mòbil 
d’FGC, fent possible una economia 
de la gestió.

La modificació de l’enllume-
nat interior dels cotxes amb noves 
lluminàries LED que permeten un 
major nivell lumínic, una vida útil 
més llarga, i una reducció del con-
sum energètic amb un estalvi que 
pot arribar fins al 70%.

El canvi d’imatge dels WC, un 
dels espais més desgastat de les 
unitats de trens, amb la incorpora-
ció d’un interiorisme més atractiu.

La millora dels vinils, tant ex-
terior com interior, permetent una 
millora de la imatge i una major 
protecció contra els atacs de gra-
fits i una millor identificació de 

les portes en les zones de sortida 
així com dels espais ocupats pels 
seients reservats a persones que 
mereixen una atenció especial.

L’English Corner: 
innovació en l’oferta de 
serveis

D’altra banda, FGC prepara 
una nova oferta educativa adre-
çada als usuaris de la R-6 Barcelo-
na-Igualada i la R5 Barcelona-Man-
resa de la mateixa línia Llobre-
gat-Anoia.

Amb el nom d’English Corner, 
el proper mes de setembre es farà 
una prova pilot d’un nou servei 
que permetrà la pràctica de la con-
versa en anglès mentre es viatja 
en tren. D’aquesta manera es vol 
posar a l’abast dels clients un nova 
manera de fer més aprofitable el 
temps que es dedica al viatge de 
les dues línies d’FGC on el temps 
de viatge és superior. El temps del 
trajecte a l’R6 Pl. Espanya-Iguala-
da és d’1.39 h i el de l’R5 Pl.Espa-
nya-Manresa, d’1,27 h.

L’English Corner es posarà en 
servei en quatre trens al dia, dos 

en el ramal de Maresa i dos en el 
ramal d’Igualada durant la setma-
na del 21 al 25 de setembre i si 
l’experiència és positiva es man-
tindrà i s’implantarà de forma de-
finitiva.

La línia Llobregat-Anoia 
incrementa un 8,1% la 
demanda el mes de juny

La presentació d’aquesta reno-
vació de les unitats de tren de la 
sèrie 213 coincideix amb un bon 
resultat pel que fa a la demanda 
de viatgers. Concretament, al mes 
de juny la línia Llobregat-Anoia 
va experimentar un augment del 
8,1% respecte al mes de juny de 
2014, amb més d’1,8 milions de 
passatgers.

Premi de 20.000 euros amb el 
‘Sueldazo’ de l’ONCE
HOSTALETS DE PIEROLA

L’Organització Nacional de Cecs 
ha repartit 20.000 euros a Hosta-

lets de Pierola amb el sorteig de El 
‘Sueldazo’ del Cap de Setmana, de 
diumenge 19 de juliol.

Luis Lozano, venedor de l’ON-
CE amb el punt de venda al ma-
teix Hostalets, va vendre el cupó 
premiat.
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CaixaBank incrementa un 17% el nombre de 
clients que han contractat fons d’inversió a 
l’Anoia i al Baix Llobregat Nord
CaixaBank assoleix a l’Anoia i 

al Baix Llobregat Nord els 290 
milions d’euros de patrimoni gesti-
onat, el qual suposa un increment 
percentual d’un 35% en el saldo 
en l’últim any. Un total de 6.393 
clients de l’Anoia i el Baix Llobre-
gat Nord tenen contractats fons 
d’inversió, un 17% més respecte 
l’any anterior (dades a tancament 
de juny de 2015).

InverCaixa és actualment la 
gestora líder del mercat a la pro-
víncia de Barcelona. L’entitat té 
una quota de mercat del 42,7% 
i un volum d’actius sota gestió 
d’11.041 milions d’euros (dades a 
tancament de desembre 2014). A 
la província de Barcelona el 38% 
dels partícips en fons d’inversió 
estan gestionats a través d’Inver-
Caixa, la gestora de fons de Cai-
xaBank.

En el conjunt d’Espanya, Inver-
Caixa és la gestora líder del mercat 
amb un volum d’actius sota gestió 
de 45.000 milions d’euros. En els 
sis primers mesos de 2015, la ges-
tora ha aconseguit atreure 5.600 
milions d’euros que, sumat a la in-
tegració dels fons procedents de la 
gestora de Barclays a Espanya, han 
consolidat aquest lideratge. De fet, 

en els últims anys, InverCaixa ha 
passat de comptar amb un 5,58% 
del mercat en 2007, a la quota del 
17,5% que manté actualment.

Aquest creixement en patri-
moni demostra l’esforç de l’equip 
comercial de la xarxa d’oficines de 
CaixaBank i la gestió, idoneïtat i 
qualitat dels fons que es comerci-
alitzen. L’objectiu de l’entitat és 
disposar d’un portfoli de productes 
competitius adequats al perfil de 
cada client.

Oferta diversificada en 
fons

La major part del creixement 
dels últims anys d’InverCaixa s’ha 
produït de forma orgànica i prové 
d’aportacions netes, si bé en els úl-
tims anys s’ha incorporat un volum 
de fons procedents d’integracions 
d’altres entitats com Banca Cívica.

A més, la gestió de fons ha ex-
perimentat un gir important i, en 
dos anys, s’ha passat d’un 70% del 
patrimoni en gestió passiva a un 
75% dels fons en gestió activa.

Entre els fons impulsats de 
gestió activa destaca la Gamma 
Elecció (Equilibri, Creixement i 
Oportunitat) amb diferents bandes 
de renda variable segons el perfil 

del client i on ja s’han superat els 
12.000 milions sota gestió. Només 
el FonCaixa Equilibri, el més con-
servador dels tres, aconsegueix un 
patrimoni superior als 9.000 mili-
ons, fet que el converteix en el ma-
jor fons domiciliat a Espanya, amb 
una rendibilitat anual de l’1,06% i 
una TAE a 5 anys del 2,65%. Igual-
ment, els gestors de CaixaBank 
analitzen de forma detallada els 
objectius de cada inversor i la seva 
tolerància al risc per aconsellar-li el 
producte més adaptat al seu perfil 
i horitzó d’inversió.

Sobre InverCaixa
InverCaixa compta amb una 

àmplia gamma de fons per a tots 
els perfils de client que es comer-
cialitzen a la xarxa d’oficines de 
CaixaBank. Disposa d’una plantilla 
de més de 160 professionals, amb 
un equip de més de 60 gestors de-
dicats exclusivament a analitzar i 
identificar oportunitats d’inversió. 
La gestora dissenya i gestiona pro-
ductes que cobreixen les expecta-
tives de rendibilitat del client, en 
funció del risc assumit, aportant 
simplicitat i transparència a la ges-
tió.

Cap de setmana fantàstic per als Falcons de 
Vilanova d’Espoia
El dissabte 11 de juliol, el Falcons 

van anar a la XIV trobada de 
colles falconeres, que enguany se 
celebrava a Vilafranca del Penedès.

Totes les colles mostraren les 
seves millor figures, altes, elabo-
rades, originals, però el que re-
alment importava era l’ambient 
falconer, amb la reunió de totes les 
colles de Catalunya i la de la Cata-
lunya nord. 

Els d’Espoia, per la seva ban-
da, van dur a terme la moreneta, 
avions de 4 i 3, la nova presentació 
de colla, Espoienca, pira de 9, avet, 
tripira i el famosos pilars “xulos”, 
que membres d’altres colles van 
demanar veure en directe, per la 
seva simpatia. Per acabar, es va dur 
a terme una escala en què tota la 
colla hi formava part, obrint-se i 
saludant al assistents.

I per cloure la trobada, un me-
rescut sopar a la fresca tots junts.

Per rematar el cap de setmana, 
el diumenge els de la faixa grana 
van anar a Banyeres del Penedès, 
on van fer un gran assortit de figu-

res, en una cercavila pel poble amb 
diverses entitats, però cal destacar 
l’estrena d’una nova enxaneta, a 
l’igual que un pilar de 4 amb nous 
membres en l’alineació.

L’ANC de Capellades es posa 
les piles a l’estiu

CAPELLADES

Dintre de les activitats previstes 
per a l’estiu, l’Assemblea Terri-

torial de Capellades de l’ANC està 
duent a terme diversos actes fes-
tius i reivindicatius.

En primer lloc, cada dissabte, 
de 10 a 12 aproximadament (i fins 
al dia 25 de juliol), hi ha muntada 
una paradeta al carrer Major per 
informar els vianants de diverses 
qüestions importants per al cata-
lans: educació, pensions, relacions 
amb Europa...

Dissabte passat es va partici-
par a la festa que es va celebrar a 
Manresa, entre altres coses afegint 
el seu granet de sorra (aquesta ve-

gada en sentit literal) a la plantada 
d’una olivera simbòlica a la capital 
del Bages, a la base de la qual hi 
havia terra de tots els municipis 
que formen la Catalunya Central. 
La terra capelladina provenia d’un 
lloc molt emblemàtic: l’Abric Ro-
maní, on vivien els primers pobla-
dors de la zona.

I en tercer lloc, divendres pas-
sat es va dur a terme una penjada 
d’estelades a la vila, amb el lema 
“Capellades per la Independèn-
cia”. Recordem que Capellades 
també està inscrita a l’AMI (Asso-
ciació de Municipis per la Indepen-
dència). 
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L’alumnat d’Artístic encomana energia i 
il·lusió a 2.500 espectadors
VILANOVA DEL CAMÍ

Artístic, Espai de Dansa, Música 
i Teatre va tornar a tastar les 

mels de l’èxit aquest cap de setma-
na en un nou festival múltiple de 
final de curs. Unes 2.500 persones 
van gaudir al llarg del cap de set-
mana de les exhibicions dels 400 
alumnes de l’escola vilanovina.

Divendres, el teatre musical “El 
Rei Lleó”; dissabte tarda, el 2n Fes-
tival Jove i al vespre, el 9è Festival 
Adults; diumenge, el 9e Festival 
Infantil al matí, i el 8è Festival Fla-
menc, a la tarda. 

En 9 anys l’escola ha anat crei-
xent i continuarà treballant de ca-
ra a l’any que ve que compliran 
el 10è aniversari. Un dels secrets 
de la bona feina, com assenyala la 
professora Sheila Grados, és el bon 
ambient i el bon equip que formen 
professorat i alumnes. Això es res-

pira a les aules i també es trasllada 
sobre l’escenari; gaudeixen i enco-
manen energia als espectadors.

En el capítol d’agraïments, la 
directora de l’escola va destacar la 
feina del professorat, de l’equip 
tècnic, d’un bon nombre de col-
laboradors que ajuden durant el 
desenvolupament de l’espectacle a 
acomodar el públic, pentinar, ma-
quillar, ajudar en els vestuaris... i 

també dels pares i mares que han 
treballant en els decorats de l’es-
pectacle musical El Rei Lleó, al llarg 
de diferents caps de setmana.

Entre les notes emotives del 
cap de setmana l’escola destaca el 
comiat a tres joves alumnes -Ga-
briel, Ivette i Tania- que l’any que 
ve entraran a l’Institut del Teatre a 
cursar estudis de dansa reglats.
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HORARI: de dilluns a divendres de 10 a 13,30h i de 17,30 a 20,30h, dissabtes de 10 a 14h

La nostra proposta és:
PREU JUST

Rebaixes

 

La Generalitat dóna llum verd a l’ampliació 
del Centre Amma
PIERA

La Comissió territorial d’urbanis-
me de la Catalunya Central ha 

emès un informe favorable a la 
consulta adreçada per l’Ajunta-
ment de Piera sobre la viabilitat 
del Pla especial urbanístic de Can 
Creixell. Aquest Pla el promou la 
Fundació MA Center Spain, repre-
sentant a Espanya de l’organit-
zació humanitària internacional 
Embracing the world, creada per 
Mata Amritanandamayi, més cone-
guda com a Amma, a l’Índia.

Aquesta organització va adqui-
rir fa set anys una finca agrícola i 
forestal propera al petit nucli urbà 
de Can Creixell, que s’ha convertit 
en la seva seu a l’Estat espanyol. 
Els centres que posseeixen a ni-
vell internacional reparteixen la 
riquesa que generen a nivell local, 
per exemple, distribuint una part 
dels aliments que s’hi conreen, 
sempre amb l’ajuda de voluntaris. 
La finalitat principal del centre de 
Piera, doncs, és dur a terme tas-
ques de desenvolupament comuni-
tari, a la vegada que funciona com 
a agent de conservació i gestió del 
paisatge agrícola i forestal.

La Fundació MA ha impulsat 
la redacció d’un Pla especial que 
planteja la remodelació i ampliació 
de les instal·lacions de Can Creixell, 
atès que les actuals no satisfan els 
seus objectius.

Tres àrees de creixement
 A la finca de Piera s’hi acce-

deix des de la urbanització Can 
Bonastre, mitjançant un camí de 
domini públic sense pavimentar. 
La major part de la propietat es 
dedica al cultiu intensiu d’oliveres, 
mentre que a la part més propera 
al torrent de Can Ribes hi ha una 
massa forestal. 

El Pla especial proposa quatre 
àmbits diferents d’actuació: Cons-
trucció d’una sèrie d’espais anne-
xos a la masia, que es destinarien 
a les activitats diürnes del centre, 
com ara recepció, cuina, menjador, 
magatzem i espais polivalents.

Remodelació d’una petita nau 
agrícola existent per dedicar-la a 
l’allotjament de les visites

Construcció d’una gran nau, a 
l’oest de la masia, on es concen-
traria tota l’activitat agrícola i fo-
restal.

Habilitació d’una àrea destina-
da a l’aparcament de vehicles. 

Els promotors del Pla expressen 
la seva voluntat de reduir l’impacte 
paisatgístic al mínim possible. Així, 
proposen que la gran nau agrícola 
quedi oculta, donant-li la forma 
d’un soterrani sota una coberta 
enjardinada. La petita nau existent 
es reformaria per canviar la seva 
aparença industrial per una més 
humanitzada. L’aforament previst 
al nou centre seria d’una trentena 
de persones al dia, 80 els caps de 
setmana.

La Comissió territorial d’ur-
banisme de la Catalunya Central 
ha considerat que el Pla especial 
seria admissible en el planejament 
territorial i n’ha donat el vistiplau 
amb algunes consideracions. Entre 
elles, que el Pla, quan es tramiti, 
s’acompanyi d’un estudi que justi-
fiqui que les superfícies a ocupar 
s’ajusten a les necessitat reals; que 
la volumetria de les noves cons-
truccions annexes a la masia es re-
dueixin; que es detalli la ubicació 
i capacitat de l’aparcament, i que 
s’inclogui l’arranjament del vial 
d’accés al recinte.

Leitat presenta un aïllament 
tèrmic i acústic procedent de 
residus de pell

IGUALADA

L’institut tecnològic Leitat va 
organitzar dijous passat una jor-

nada al Centre d’Innovació Ano-
ia amb l’objectiu de presentar els 
resultats obtinguts en el projecte 
europeu TAIMEE: “Thermal and 
acoustic insulating material from 
finished leather waste” (www.
taimee-project.es) que compar-
teix el consorci empresarial for-
mat per: Leitat, Plasfi SA, Nobatek, 
ASCAMM i ZICLA. L’obertura de la 
jornada va anar a càrrec de Merit-
xell Humbert en funcions d’alcal-
dessa accidental. 

TAIMEE neix de la necessitat de 
donar resposta a la problemàtica 
del residus generats dins del sec-
tor del cuir i del desig d’introduir 
en el mercat un panell d’aïllament 
innovador respectuós amb el medi 
ambient. Així, el projecte recupera 
els residus de pells de les empreses 
adoberes i de les empreses d’arti-
cles de cuir i els transforma, grà-
cies a les pròpies característiques 
intrínseques de la pell i a l’adició 
d’aglomerants d’origen natural, 
en matèria primera per materials 
d’aïllament acústic 100 % reciclats 
i naturals. 

El projecte s’edifica amb l’ob-
jectiu d’introduir en el mercat un 
nou material d’aïllament ecològic, 
de reintroduir els residus de pell 

en la cadena productiva, de reduir 
l’impacte ambiental en el sector 
adober evitant l’enviament dels 
residus a l’abocador i de contribuir 
a la reducció de les emissions de 
CO2 en el sector construcció.

En concret, el projecte ha 
desenvolupat, el panell TAIMEE, 
panell amb propietats d’absorció 
acústica, amb aplicació directe per 
pantalles acústiques de carretera. 
No obstant, els panells TAIMEE po-
den tenir aplicació com altres ma-
terials d’aïllament. 

Pel que fa a les característiques 
del material, es tracta d’un pro-
ducte ecològic fabricat a partir de 
materials 100% reciclat (residus 
de pell) i aglomerants naturals. A 
més, des de Leitat assenyalen que 
és un producte amb disseny atrac-
tiu degut a la pròpia varietat or-
ganolèptica del residu. Entre altres 
propietats destacades afirmen que 
és un panell autoportant, fàcil de 
muntar i desmuntar. 

El projecte està emmarcat en 
la iniciativa “Eco-innovation” que 
estableix un pont entre els resul-
tats de la investigació i el mercat. 
“El desenvolupament d’aquesta 
iniciativa no només ajuda a la UE a 
complir els seus objectius mediam-
bientals, sinó que també fomenta 
el seu creixement econòmic”, se-
gons afirmen des de Leitat.

Actuació de Cesk Freixas al 
Casal de Tous

SANT MARTÍ DE TOUS

Cesk Freixas va actuar dissabte 
passat a Sant Martí de Tous i 

durant una bona estona van pas-
sar, davant dels espectadors que es 
van reunir al Casal, imatges plenes 
de reivindicació i de compromís. 
Passejant per la Rambla del Poble 
Sec, visitant el seu poble natal, 
Sant Pere de Riudebitlles, essent 
acompanyat per les composicions 
icòniques de Lluís Llach, Raimon, 
Maria del Mar Bonet i, inclús, Víc-
tor Jara, va fer una demostració 
de com l’art i la cultura poden 
estar plenament imbricats amb els 
desitjos de la nostra societat i com, 

d’alguna manera, som hereus dels 
anhels de les generacions que ens 
han precedit.

Així mateix, el seu germà, en 
Marc Freixas, va pujar a l’escenari 
i, acompanyat de la guitarra del 
Cesk, va regalar als assistents un 
dels seus poemes, extrets de la se-
va experiència com a, segons ell 
mateix es defineix, poeta de carrer.

Va ser una estona en què l’art 
de compromís i, sobretot, de gran 
sensibilitat va ser present al Casal 
de Tous, en una iniciativa de l’as-
sociació “Amics de Sant Martí de 
Tous”.

Avança a bon ritme l’adequació 
dels futurs horts urbans 
CALAF

Els dos terrenys van prenent for-
ma gràcies a les tasques de con-

dicionament que s’hi estan por-
tant a terme. Ja ha finalitzat el 
tancament perimetral de les fin-
ques amb un mur de blocs, i s’està 
treballant en l’entrada del carrer 
de Laureà Figuerola. També s’ha 
localitzat un punt d’aigua en un 
antic pou que hi havia; ara s’està 
buidant de terra per poder tor-

nar a posar-lo en servei i disposar 
d’aquest element imprescindible 
per a l’activitat hortícola.

Una vegada fet això i acabat 
de netejar el terreny, es procedirà 
a la parcel·lació dels solars per des-
tinar-ne una part a lloguer i l’altra 
a activitats socio-educatives. Hi tin-
dran un paper destacat els Escoltes 
de Calaf, impulsors del projecte, 
que col·laboraran en la gestió dels 
horts urbans.

El conveni de cessió d’ús dels 
dos terrenys --situats al costat del 
Casal de Calaf-- es va signar el pas-
sat mes de maig, entre l’Ajunta-
ment i els propietaris.
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La Coral Tríola fa 25 anys

PIERA

El dimarts 14 de juliol, coincidint 
amb l’últim dia d’assaig de la 

temporada, els integrants de la 
Coral Tríola van celebrar els seus 
25 anys d’història amb un sopar al 
Foment. Aprofitant la trobada, l’al-
calde, Jordi Madrid, i el 1r tinent 
d’alcalde, Josep Llopart, van lliurar 
una placa per commemorar aquest 
primer quart de segle d’una coral 
que va iniciar el seu recorregut per 
donar espai als nens de la Coral 
Xicoira que es feien grans i que, 

amb el temps, va acabar incorpo-
rant els pares.

Fundada el 1990 per Maria 
Escolà, Montserrat Escolà, Jaume 
Fons i la junta de pares d’aquell 
moment, la Tríola ha treballat es-
tils musicals diversos: música del 
renaixement, música contempo-
rània, espirituals negres i musicals 
(West side Story, Cat’s...) i ha ofert 
concerts i actuacions a diversos po-
bles de Catalunya, com Sant Pere 
de Riudebitlles, els Hostalets de 
Pierola, Torrelavit, Valls, Martorell, 

Torrelles de Llobregat, Begues, 
Igualada, Rubió o Esplugues de 
Llobregat.

Entre els moments més desta-
cats de la seva història cal recordar 
l’espectacular interpretació de Mar 
i Cel, coincidint amb el 15è ani-
versari, o l’enregistrament del CD 
Mar de sons, el 2003, en el marc de 
l’església parroquial Santa Maria 
de Piera, amb diverses cançons del 
seu repertori. També els anys 2006 
i 2007 va interpretar, juntament 
amb les Corals Montau de Begues 
i Ars Nova de Martorell, el conegut 
Rèquiem de Mozart a diverses po-
blacions. Més recentment, la Missa 
en G major de Schubert, la cantata 
La Dida, El peregrí de Piera, com-
posada per Pol Requesens i Roca 
o les adaptacions musicals de Els 
Miserables i El Fantasma de l’Òpe-
ra han estat motiu d’admiració i 
reconeixement per part del públic.

Cinc han estat els directors que 
han dut la batuta des de la seva 
fundació: Jaume Fons, Josep Mata, 
Francesc Prat, Xavier Pagès i actu-
alment la coral està dirigida per 
David Andújar.

Salvador Serra continua fent 
camí!
Després de 67 dies de camí, el 

pelegrí Salvador Serra arriba a 
la desena setmana amb un total 
de 1.889 quilòmetres acumulats. 
Recordem que va sortir de Berlín 
i l’objectiu final és Santiago de 
Compostel·la.

Aquesta setmana, al llarg dels 
193 km que separen Soringy d’Aul-
nay de Saintonge, l’igualadí ja ha 
començat a trobar pelegrins amb 
qui compartir part de l’itinerari i 
vivències.

El 14 de juliol a França cele-
bren la Festa Nacional i Serra va 
poder gaudir dels actes al petit 
poble de Dange Saint Romen, de 
3.000 habitants, on va ser acollit 
per una família que va resultar ser 
de l’alcalde. A la tarda es feia una 
festa popular amb barbacoa, ball i 
després, a la nit, una desfilada de 
fanalets acompanyats d’una banda 
de música que portava els partici-

pants fins a un pont on van finir 
la jornada amb un castell de foc 
piromusical.

“Aquesta, confirma Salvador 
Serra, ha estat una setmana de 
molta calor i hem començat a ca-
minar a les 6 del matí; el final de 
setmana ha estat molt dur, ja que 
hem arribat a fer etapes de 40 km; 
dissabte, a més, a mig matí ens va 
enganxar un xàfec i una tronada 
amb aigua a dojo”.

El dimecres, com que disposa-
ven de cuina, van fer el sopar jun-
tament amb pelegrins holandesos; 
el menú va ser de musclos al vapor 
i una truita de patata.

Al seu pas per Poitiers van 
aprofitar per visitar la Catedral, 
l’església de Sant Joan i el casc 
antic.

Cal destacar que un dia van fer 
nit en un alberg-castell molt ben 
conservat.

La Coral de Santa Maria 
s’aplegà en una sardinada

IGUALADA

Dissabte passat, els components 
de la Coral de Santa Maria 

varen compartir plat i taula amb 
motiu de la III Sardinada oferta pel 
matrimoni cantaire Alfons Ferrer i 
Mercè Travesset. 

Fou una trobada amical i so-
lacera amb una completa variació 
de plats acompanyant les tradici-
onals sardines escabetxades. No 

hi mancaren les cantades i algu-
nes divertides escenificacions que 
perllongaren la vetllada fins a pri-
mera hora de la matinada; també 
l’estrena de la lletra de la nova 
havanera dedicada «A la sardina 
escabetxada», escrita per Lenric, i 
cantada amb la música de la po-
pular «La gavina». Es va editar un 
punt de llibre que es distribuí en-
tre els comensals.

La Biblioteca de la Memòria 
surt de l’armari amb el 
«Document del mes»
IGUALADA

«Al meu retorn a Igualada (gener 
de 1944) vaig incorporar-me 

de mestra propietària d’un grau 
de l’Escola Garcia Fossas (...). Com 
a mesura preventiva vaig trobar 
establert la visita periòdica dels 
alumnes al Centre d’Higiene Muni-
cipal». Aquest és el «Document del 
mes» a la Biblioteca de la Memò-
ria, un singular arxiu que recull 
el testimoni que es troba en els 
records de les persones, ja sigui a 
través de cartes, quaderns manus-
crits o memòries. Aquest frag-
ment forma part del quadern de 
Records, de Mercè Valls Almirall.

Aquesta col·lecció aplega 111 
documents diversos que han fet ar-
ribar els ciutadans o els seus fami-
liars a la Biblioteca Central d’Igua-
lada. Amb l’objectiu de donar-los 
a conèixer i contribuir així al conei-
xement de la història quotidiana a 
la ciutat la Biblioteca els anirà ex-
posant periòdicament a l’àrea de 
Col·lecció Local, a la segona plan-
ta. Entre aquests documents abun-
den cartes manuscrites, quaderns 

de memòria d’episodis puntuals 
com la guerra civil i fotografies 
antigues. La Biblioteca de la Me-
mòria és un arxiu viu i obert que es 
va enriquint amb les incorporaci-
ons dels igualadins i anoiencs, així 
com amb documents d’elaboració 
pròpia fruit de tertúlies i tallers 
de fonts orals que s’enregistren i 
es transcriuen. En aquest sentit, 
destaquen els que es fan anual-
ment en el marc de la Primavera 
gran d’Igualada, que tracten temes 
diversos com la religió, les festes, 
l’educació o els remeis casolans. 

La filosofia es basa en la ri-
quesa i la singularitat de les fonts 
orals (els records) de les persones, 
que ofereixen una visió diferent 
de la història oficial. Tots aquests 
documents es poden consultar a 
la segona planta de la Biblioteca i 
poden ser de gran utilitat per als 
estudiants i investigadors. Aquests 
documents també es poden con-
sultar a la pàgina web de la Biblio-
teca (www.bibliotecaigualada.cat), 
a l’apartat de La Col·lecció.

La cantada de la nova havanera dedicada «A la sardina escabetxada». Foto: 
Alfons Ferrer / Joan Talavera.
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Cloenda de les 36es 
Serenates d’Estiu de 
Joventuts Musicals a La Puda
Carles Prat i Neus Peris oferiran un recital de 
lied alemany i cançó catalana

CASTELLOLÍ

Diumenge vinent, dia 26 de juli-
ol, Carles Prat (tenor) i Neus 

Peris (piano) clausuraran les 36es 
Serenates d’Estiu de Joventuts 
Musicals d’Igualada amb un reci-
tal de lied alemany i cançó catala-
na. Serà a les 19 h al balneari de 
La Puda, a Castellolí. Les entrades 
tenen un preu de 10 euros, amb 
entrades reduïdes a 8 euros i un 
preu especial de 5 euros per a socis 
de Joventuts Musicals i amics del 
Teatre de l’Aurora.

El concert, sota el títol de Camí 
de flors..., proposa un recorregut 
per l’amor i el desamor a través de 
situacions personals, cultures, idio-
mes i èpoques diferents. Totes elles 
estan connectades per un element: 
les flors, que sempre trobem pre-
sents a l’hora d’explicar el camí que 
ens fa seguir l’amor, fins i tot en 
la mort. Els tres cicles que podrem 
sentir són Dichterliebe (“amor 
de poeta”) de Robert Schumann, 
El combat del somni de Frederic 
Mompou i La rosa als llavis d’Edu-
ard Toldrà. Carles Prat i Neus Peris 
presenten aquest projecte conjunt 
per primera vegada a La Puda.

L’igualadí Carles Prat inicià els 
seus estudis musicals a l’Escolania 

de Montserrat. Més tard va cursar 
els estudis de Cant clàssic a l’Escola 
Superior de Música i recentment, 
l’any 2011, va finalitzar el màster 
d’Òpera a la Hoschschule für Mu-
sik un Tanz Köln, a Alemanya. Ha 
realitzat concerts arreu d’Espanya 
i Alemanya, tant en l’àmbit ope-
rístic com en el d’oratori, i ha col-
laborat amb diverses formacions 
orquestrals com a solista en grans 
obres sinfònico-corals.

Neus Peris es va llicenciar a 
l’Escola Superior de Música de Ca-
talunya i el proper setembre es 
traslladarà a Londres per cursar 
un màster al Trinity Laban Conser-
vatoire of Music and Dance. Ha 
actuat, com a solista i com a músic 
de cambra, en sales d’arreu d’Espa-
nya i Europa, a més de participar 
en festivals internacionals i classes 
magistrals. El seu repertori és molt 
variat, però sent una afinitat espe-
cial amb la música del s. XX.

Després de les Serenates d’Es-
tiu, Joventuts Musicals d’Igualada 
continuarà amb la programació es-
table de música del Teatre de l’Au-
rora, que tindrà lloc de setembre 
a març i enguany comptarà amb 
concerts de diversos estils, tant de 
música clàssica com moderna. 

David Prat, president de la Generalitat en la 
Setmana del Parlament Universitari
IGUALADA

En el marc de la Setmana del Par-
lament Universitari, una inici-

ativa de la cambra catalana per 
als estudiants de tot Catalunya en 
què es simula l’activitat parlamen-
tària i la creació del govern, es va 
escollir l’igualadí David Prat com 
a president de la Generalitat de 
Catalunya.

La Setmana del Parlament Uni-
versitari s’estructura a partir d’un 
seguit de simulacions de l’activitat 
parlamentària en què participen di-
versos estudiants universitaris du-
rant una setmana. També hi partici-
pen diputats del Parlament de Cata-
lunya i representants d’altres àmbits 
polítics i institucionals del país.

La simulació consisteix en assig-
nar de manera aleatòria un grup 
parlamentari a cada estudiant 
participant, fins a crear els grups 
parlamentaris actuals respectant 
el número real de diputats que 
tenen. Aquests han de pactar un 
nou Govern de la Generalitat de 
Catalunya, la mesa del Parlament 
i diverses comissions de treball. En 
aquesta edició, l’onzena, el Parla-
ment va investir David Prat (ERC) 
com a president de la Generali-
tat. És la primera vegada que ERC 
aconsegueix la presidència del Go-
vern en totes les edicions del Parla-
ment Universitari.

Malgrat que ERC era el segon 
partit del Parlament, els republi-
cans van poder formar govern i 
tenir la presidència gràcies a un 
pacte amb PSC, ICV i CUP. Segons 
David Prat, el pacte va estar mo-
tivat perquè “CiU pretenia pactar 
amb el PP i no comptava amb ERC 
per fer un govern independentis-
ta”. A part de formar govern, la 
simulació també consta d’una pro-
posició de llei per part del govern, 
d’una sessió de control al govern i 
d’un ple d’aprovació de pressupos-
tos. En el darrer ple del Parlament 
Universitari, també es va aprovar 
una declaració d’independència.

Prat és estudiant de Ciències 
Polítiques a la Universitat Pompeu 

Fabra i ja té, de fet, un peu a la 
política “real”, com a portaveu de 
les JERC Igualada i membre de la 
candidatura d’ERC a les passades 
eleccions municipals a Igualada. 
Segons Prat, aquesta iniciativa 
“permet fer una immersió dins de 
la política institucional i parlamen-
tària, conèixer el funcionament de 
les institucions catalanes i prendre 
consciència sobre la importància i 
transcendència que té la política a 
la nostra societat”. 

La setmana va iniciar-se amb 
el ple d’investidura, presidit per la 
presidenta del Parlament, Núria 
de Gispert, i la cloenda va estar 
presidida per la vicepresidenta del 
Parlament, Anna Simó.

Els plens de l’Ajuntament seran 
cada dos mesos 
ÒDENA

El dijous 9 de juliol es va celebrar 
un ple extraordinari al saló de 

sessions de l’Ajuntament d’Òdena, 
en què s’acordà que els plens seran 
cada dos mesos i se celebraran el 
primer dimarts a les 19.30 h. Tam-
bé es designaren els tinents d’alcal-
de: primer, Sandra Fernández Cua-
dra; segon, Valentín Robles Rodrí-
guez, i tercer, Amparo Hernández 
Dengra. En aquesta mateixa sessió 
plenària es votà per unanimitat la 
creació de la Junta de Govern, la 
dels grups polítics municipals, la de 
les comissions informatives perma-
nents i la de la Junta de Portaveus. 
L’assignació dels grups polítics 
municipals també quedà aprovada 
de forma unànime, de tal manera 
que s’assigna a cadascun dels grups 

una dotació integrada de dos com-
ponents: a) el component fix, per a 
tots els grups, de 80,00 euros men-
suals i dotze mensualitats a partir 
del 13 de juny de 2015 i b) el com-
ponent variable, de 60,00 euros 
mensuals, en funció del número de 
regidors i regidores que integren 
el grup i dotze mensualitats i que 

es perceben a partir del 13 de juny 
de 2015.

Pel que fa al punt de l’ordre 
del dia que tractava les retribu-
cions i assignacions de regidors i 
regidores, votaren a favor els re-
gidors del PSC i en contra els dos 
regidors d’ERC i CiU.

L’Ajuntament de Calaf pagarà els seus 
impostos a l’Agència Tributària catalana
CALAF

El Ple municipal celebrat aquest 
dilluns al vespre a Calaf va apro-

var una moció conjunta de Junts 
per Calaf - AM i CIU a favor de la 
sobirania fiscal de Catalunya. El 
text denunciava “l’asfíxia finance-
ra” que pateix el país i proposava 
que els municipis catalans ingressin 
les seves liquidacions d’impostos 
(IRPF i IVA) a l’Agència Tributària 
de Catalunya. La moció es va apro-
var amb els vots a favor de Junts 
per Calaf - AM i CiU i l’abstenció 
del GIC.

A banda d’aquest acord, el Ple 
també va aprovar la renovació de 
dos convenis ja existents: l’un amb 
la Secretaria d’Inclusió Social i de la 
Promoció de l’Autonomia Personal 
de la Generalitat, per la concer-
tació de 25 places del Centre de 
Dia Casa Joan Gimferrer --per al 

període 2016-2020--, i l’altre amb 
Endesa, pel qual les administraci-
ons locals obtenen un estalvi en les 
tarifes elèctriques per la compra 
agregada a través de l’Associació 
Catalana de Municipis.

En el transcurs de la sessió tam-
bé es va acordar els festius locals 
per al 2016, que seran el dilluns 
5 de setembre (Festa Major) i el 
divendres 5 de febrer (Santa Cala-
manda).

En l’apartat de precs i pregun-
tes, la portaveu de CIU, Maria An-
tònia Trullàs, va preguntar sobre 
la contractació de personal per 
part de l’Ajuntament i també per 
la continuïtat dels projectes enge-
gats la passada legislatura. Josep 
Casulleras, de GIC-VV, va felicitar 
el consistori per la recent instal·la-
ció de microfonia a la sala i va de-
manar si podria climatitzar-se, així 
com per la possibilitat de penjar els 
àudios del ple al web municipal. 
Les preguntes, en ser presentades 
de manera oral, seran contestades 
en el proper ple del mes de setem-
bre.

Un cop acabat el ple es va do-
nar pas a la participació ciutadana, 
en què l’alcalde, Jordi Badia, va 
respondre totes les preguntes que 
li van fer tres veïns assistents.
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A Jorba, tot a punt per viure la Festa Major
JORBA

Diumenge passat es va encetar 
el programa d’actes de la Festa 

Major de Jorba amb la IV Tirada 
de bitlles per equips Memorial Èlia 
Badia Casas, que va tenir lloc al 
camp de futbol municipal. 

El gruix d’actes festius, però, 
tindran lloc aquest cap de setma-
na, darrer de juliol, amb una pro-
gramació per a tots els gustos i 
totes les edats que tot seguit us 
detallem.

Dijous 23 
Avui dijous, a 2/4 de 7 de la 

tarda, BÀSQUET 3x3 al pati de l’es-
cola. 

A les 9 del vespre, a la piscina, 
VI CAMPIONAT DE PÒQUER. 

A les 10 de la nit, a Cal Bordis, 
4a NIT GIN-JAZZ, i de 12 a 1 de la 
matinada, REMULLADA a la pis-
cina.

Divendres 24
De 4 a 5 de la tarda, a la pis-

cina municipal, 3a demostració FI-
NAL CURSETS DE NATACIÓ.

A 2/4 de 6 de la tarda, a la pis-
cina, partit de WATERPOLO 3x3. 
Fins avui dijous es poden fer les 
inscripcions pel torneig (un euro 
per persona, a pagar el mateix dia 
del torneig).

A les 7 de la tarda, a la Sala Po-
livalent, inauguració de l’EXPOSI-
CIÓ DE MANUALITATS. Organitza: 
Associació Gent Gran de Jorba. Hi 
haurà pica-pica per als assistents. 
L’exposició romandrà oberta fins 
diumenge amb el següent hora-
ri: Demà divendres, de 19 a 21 h. 

Dissabte i diumenge, d’11 a 1 i de 
5 a 8 de la tarda. A la mateixa sa-
la i durant els mateixos horaris hi 
romandran exposades, físicament, 
les fotografies guanyadores, i en 
digital tota la resta, del III CON-
CURS DE FOTOGRAFIA de Jorba, 
de temàtica: Jorba, una identitat.

A 2/4 de 9 del vespre, ACTE 
INAUGURAL de la Festa Major 
2015, amb concentració i sortida 
des de la plaça de l’Ajuntament. 
Arribada al Castell a peu amb la se-
nyera històrica, lectura del PREGÓ 
de Festa Major, a càrrec de Carlota 
Martí Niubó, i tornada amb torxes 
fins a la pista, on es farà onejar la 
senyera per finalitzat l’acte.

A les 10 de la nit, al pati de 
l’escola, SOPAR POPULAR de pa 
amb pernil. Preu: 4 euros.

A 2/4 de 12 de la nit, al pa-
ti de l’escola, inici del CORRE-
BARS&CORRETAPES amb Protons. 
Venda de tiquets fins demà diven-
dres.

A la 1 de la matinada, al pati 
de l’escola, GUERAU ROCK 2015 
amb Montecarlo. Entrada gratuïta.

A 2/4 de 5 de la matinada, al 
camp de futbol, DISCOTECA MÒBIL 
amb DJ Roca.

Dissabte 25
A les 9 del matí, al Cafè de Jor-

ba, XXV CAMPIONAT DE TRUC.
A 2/4 de 6 de la tarda, al pati 

de l’escola, FESTA DE L’ESCUMA a 
càrrec del grup Animan’s i XOCO-
LATADA per a tothom.

A les 12 de la nit, al pati de 
l’escola, BALL DE GALA amb el 
grup Flash.

De les 4 de la matinada fins a 
2/4 de 6 del matí, MUSICA actual 
punxada pel DJ Roca.

Diumenge 26
De les 10 del matí fins a les 2 

de la tarda, al carrer Major, FIRA 
D’ARTESANIA I PRODUCTES NATU-
RALS (coques, galetes, pa, mel, oli 
d’oliva, melmelades, bijuteria...). 
Qui vulgui col·laborar amb el RE-
BOST SOLIDARI de Jorba podrà ad-
quirir butlletes (a partir d’un eu-
ro) de participació per al sorteig 
d’una panera amb assortiment de 
productes artesans i naturals pro-
vinents de totes les parades que 
formen part de la Fira. També hi 
haurà PASSEJADA AMB PONIS, per 
deferència de CEHIA i a partir de 
les 12 del migdia els nens i nenes 
podran fer una passejada.

A 3/4 d’11 del matí, a la plaça 
de Cal Bordis (carrer Major), 10è 
CONCURS DE TRUITES.

A les 11 del matí, CERCAVILA 
amb capgrossos i bastoners. 

A 2/4 de 12 del migdia, repic 
de campanes, i a les 12, celebra-
ció de la MISSA solemne en honor 
de Sant Jaume apòstol, aprofitant 
l’avinentesa del 5è aniversari de 
l’alberg.

A la 1 del migdia, a la plaça 
de Cal Bordis, VERMUT de Festa 
Major.

A 2/4 de 6 de la tarda, al camp 
de futbol municipal, PARTIT DE 
FUTBOL de Festa Major entre la UE 
Jorba i exjugadors de la UE Jorba. 

A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala 
del Cafè, BINGO POPULAR especial 
Festa Major.

A les 10 de la nit, al pati de 
l’escola, COSTELLADA DE GERMA-
NOR (10 euros, els tiquets a la ven-
da fins demà divendres a l’Ajun-
tament). A continuació actuarà el 
Grup PLAYBACK LLUM I COLOR.

Dilluns 27 
De 5 a 9 de la tarda, al pati 

de l’escola, INFLABLE & circuits de 
KARTS de pedals i balanze bike 
amb Animan’s.

A 2/4 de 8 de la tarda, al camp 
de futbol municipal, PARTIT DE 
FUTBOL entre casats/des i solters/
es.

Aquest dissabte, vine a donar sang a Calaf!
CALAF

El Banc de Sang i Teixits de Cata-
lunya serà aquest dissabte 25 

de juliol al municipi de Calaf amb 
l’objectiu de recollir força donaci-
ons i fer pujar el nivell de les reser-
ves per a aquest estiu.

Com sempre, els professionals 

del Banc de Sang atendran totes 
les persones que vulguin col·labo-
rar a la Biblioteca de Calaf, a l’IES 
Alexandre de Riquer, des de les 
10.00 h i fins les 14.00 h.

Puc donar sang?
Pot donar sang qualsevol per-

sona sana entre 18 i 65 anys que 

pesi més de 50 quilos. Es recoma-
na que les dones donin sang un 
màxim de tres vegades l’any i els 
homes un màxim de quatre, sem-
pre respectant que, entre donació i 
donació, ha de passar un mínim de 
dos mesos.

Concert de Miquel Abras
CASTELLOLÍ

Per aquest proper dissabte dia 25 
hi ha programat a Castellolí el 

concert de Miquel Abras; l’actuació 
es farà a l’església vella a 2/4 d’11 
de la nit (el preu de l’entrada és de 
cinc euros). 

Qui vulgui a les 9 del vespre hi 
haurà sopar (7 euros); cal fer la re-
serva a www.castellolí.cat o a les 
oficines de l’Ajuntament.

En aquest concert en acústic 
Abras presentarà el seu treball 
“Per amor a l’art”.

La Pegatina, Joan Dausà, 
Núria Graham i Els Catarres 
tanquen l’Anòlia
Ebri Knight i The Crab Apples, amb The 
Penguins a l’Anòlia Xics, completen el cartell 
principal de l’edició 2015 del festival

IGUALADA

El festival Anòlia d’Igualada arri-
ba aquesta setmana al seu punt 

culminant amb tres nits de con-
cert que durant noms de primera 
línia del panorama musical cata-
là als jardins del Cercle Mercantil 
(La Sala). Al llarg de la setmana 
passada, el protagonisme va estar 
centrat en l’Anòlia a la Fàbrica, 
al pati de la Igualadina Cotonera, 
amb una orientació de públic més 
adult i que va culminar dissabte 
amb l’èxit de la projecció de La 
Traviata a l’amfiteatre de l’Estació 
Vella, amb gairebé cinc-centes per-
sones que no es van voler perdre 
la projecció en semidirecte des del 
Gran Teatre del Liceu. L’Anòlia a 
la Sala, doncs, posarà ara el punt i 
final a l’edició 2015 del festival. 

Avui dijous, 23 de juliol, a par-
tir de les 23h, actuaran els mares-
mencs Ebri Knight, un dels grups 
més populars del moment, gràcies 
a la seva contundència musical que 
barreja folk-punk i activisme po-
lític. A continuació, torn per a La 
Pegatina. La banda liderada per 
Adrià Salas ja té un nou objectiu 
anomenat Revulsiu que, a banda 
de ser el títol del seu cinquè disc, 
és l’últim lema d’un grup que sap 
què és posar en dansa milers de 
persones quan s’ho proposa. El 
preu de les entrades és de 8 euros 
anticipada i de 12 euros la mateixa 
nit del concert. Divendres, dia 24, a 
les 23h, actuaran Joan Dausà, amb 
els temes del seu darrer disc On 
seràs demà?, que busquen tocar la 
fibra sensible, i The Crab Apples, 
un grup jove, una formació pop 
amb un potencial indiscutible, veus 
brillants i unes cançons que s’enco-
manen des de la primera escolta. 
Les localitats tenen un preu de 4 
euros anticipada i de 7 euros a ta-

quilla. El punt i final als concerts 
nocturns arribarà dissabte, dia 
25, també a les 23h. Primer amb 
l’osonenca Núria Graham, una veu 
prometedora que, amb Bird eyes, 
dóna una nova mostra de la seva 
habilitat a l’hora de fer seu el rock 
de perfil clàssic i transformar-lo 
en quelcom propi i intransferible. 
La rúbrica la posaran Els Catarres 
presentant Big Bang, on recreen 
el seu propi univers vital a través 
d’històries i experiències que sem-
blen petites i quotidianes, però 
que són les que generen els millors 
moment i grans coses a compar-
tir. Els preus: 8 euros anticipada 
i 12 euros a taquilla. Finalment, 
diumenge, dia 26, a les 19h i al 
preu simbòlic d’1 euro, una nova 
edició de l’Anòlia Xics, la proposta 
familiar del festival adreçada als 
més petits. Als mateixos jardins del 
Mercantil, The Penguins duran a 
Igualada la seva contundent inicia-
tiva de reggae per xics, que ara ha 
trobat continuïtat en el seu segon 
projecte, Pugem al tren.

Venda d’entrades
Les localitats es poden comprar 

al portal www.codetickets.com, a 
la botiga Posa’l Disc (Pl. del Rei, 1), 
a Events (c/ Tarragona, 31, baixos) 
i al Punt de Difusió Cultural i Tu-
rística d’Igualada (c/ Garcia Fossas, 
2). A banda dels preus per cada 
nit de concerts del Festival Anòlia, 
es pot adquirir un sol abonament 
pels dies 23, 24 i 25 de juliol que, 
al preu únic de 17 euros, dóna ac-
cés a les sis actuacions dels jardins 
de La Sala.

L’Anòlia l’impulsen l’Ajunta-
ment d’Igualada i l’Institut Munici-
pal de Cultura (IMC), compta amb 
el patrocini d’Estrella Damm, el 
suport de diferents entitats i la di-
recció musical del grup Enderrock.


