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Dijous vinent a Igualada, 5a edició de la Fira de l’Ensenyament
Pàg. 21 i 25

Comença el Festival Internacional d’orgue a la Basílica de Santa Maria
Pàg. 23

Demà s’inaugura la 4a edició del festival fotogràfic FineArt
Pàg. 24

A La Lliga de Capellades, concert d’estrena de l’Àlex Cassanyes Big Band Project
Pàg. 20

15
a n y s
15
a n y s

A Igualada, BSTIM la fira europea del punt

L’espai de l’Escorxador d’Igualada acull fins avui dijous la fira BSTIM --Best Solutions In Textile Manufacturing--; 
es tracta de la segona edició d’aquest saló del gènere de punt que aplega més de seixanta expositors tèxtils 

catalans, empresaris que aposten per aquesta fira internacional que espera rebre més de mil compradors d’ar-
reu del món. L’acte inaugural el va presidir Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona.   Pàg. 5

La renovada Flama de la Llengua ja crema a 
Montserrat

Nombroses entitats igualadines, autoritats locals i ciutadania van participar diumenge a la festa per la Reno-
vació de la Flama de la Llengua que es feia a Montserrat. La comitiva igualadina va portar el foc al Pare Abat 

i en acabar la missa Conventual es va fer l’acte de renovació pròpiament dit. Antoni Dalmau va oferir una confe-
rència als assistents i les entitats igualadines una exhibició folklòrica.   Pàg. 7

El Mercat Figueter, la fira 
més antiga de la vila de 
Capellades

Més de sis segles fa que la vila de Capellades celebra el Mercat 
Figueter, i diumenge va tornar a viure aquesta tradicional jornada 

que esdevé un gran aparador de la vida local on entitats, botiguers i 
empresaris locals es mostren als milers de visitants que cada any passe-
gen pels carrers tot participant de les nombroses activitats paral·leles que 
ofereix la fira.   Pàg. 11

500 esportistes al Duatló 
Ciutat d’Igualada

L’equip del Club Atlètic Igualada Triatló Petromiralles va aportar un 
total de 21 esportistes a la 10a edició del Duatló Ciutat d’Igualada que 

es feia diumenge resultant un èxit de convocatòria i organització. El CAI 
va aconseguir quedar classificat en una excel·lent 3a posició de la general 
de clubs masculina. L’atleta Anna Noguera va signar el 4t millor lloc de 
fèmines. Van prendre la sortida més de 500 duatletes.   Pàg. 37
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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 25 de febrer: Bausili, Born, 23.
Dia 26: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 27: Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 28: Esteve, Av. Països Catalans, 101 (9-22 h) i 
Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25 (22-9 h).
Dia 29: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 1 de març: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 2: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 3: Juvé, Av. Montserrat, 27.
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Recuperació de la Torre de 
l’Homenatge
LA LLACUNA

Arquitectes i arqueòlegs de la 
Diputació de Barcelona acom-

panyats per l’alcalde del munici-
pi, Josep Parera i la regidora de 
cultura, Rosa Busquet, han visitat 
recentment la Torre de l’Homenat-
ge i el Castell de Vilademàger per 
conèixer l’estat d’aquesta antiga 
fortificació.

L’objectiu és recuperar i posar 
en valor aquests edificis singulars 
del municipi i iniciar la redacció del 
projecte per la seva consolidació i 
rehabilitació. Inicialment es redac-
tarà un projecte perquè es puguin 
començar els treballs de consoli-
dació de la Torre i seguidament 
un altre per l’arranjament del seu 
entorn.

Per fer-ho, l’Ajuntament de 
La Llacuna disposa de tres sub-
vencions; una per l’ import de 
45.797,50 euros per la consolidació 
de la Torre; una altra per l’import 
de 80.000 euros per l’arranjament 
del seu entorn, això inclou inter-
vencions puntuals a l’exterior, a 
la muralla, reparació d’humitats 
a l’interior del Castell, entre al-
tres; i l’última per el suport tècnic 
per la redacció i direcció d’obres 
d’aquests projectes.

Avui dia, d’aquest castell se’n 
conserva la torre de l’homenatge, 
l’església d’estil romànic de Sant 
Pere de Màger, part de la muralla 
que es va construir al capdamunt 
de l’espadat i dues torres cilíndri-
ques a la part sud-oest. La cons-
trucció del temple va lligada a la 
del castell i es pot situar pels vol-
tants del segle X. La situació privi-
legiada del Castell de Vilademàger 
a la serra d’Ancosa permet gaudir 
d’una perspectiva única sobre els 
paisatges de la Plana.

Jordina Arcal parlà sobre el tractament de 
Trastorns de Conducta Alimentària
IGUALADA

Dimarts 16 de febrer va tenir lloc 
a la Biblioteca Central d’Igua-

lada, la xerrada organitzada per 
UOCtalk Alumni Igualada sobre el 
tractament de Trastorns de Con-
ducta Alimentària, i que va anar a 
càrrec de Jordina Arcal Cunillera. 

L’acte va començar amb la pre-
sentació d’un vídeo en què s’expo-
sava el gran vincle que tenim els 
éssers humans amb l’ús del mòbil, 
i cóm això pot suposar, també, un 
valor afegit per a la nostra salut, 
sobre com cuidar-la i seguir-ne 
l’evolució. Des del 2010, quan van 
començar a néixer les primeres 
aplicacions, els pacients cada ve-
gada s’impliquen més en el seu 
ús per seguir el seu tractament, ja 
que permeten millorar la comuni-
cació entre el pacient i el seu te-
rapeuta, a més d’aplicar solucions 
personalitzades.

Es va explicar un cas pràctic 
d’aplicació d’aquestes tecnologi-
es en el tractament d’una patolo-
gia com són els Trastorns de Con-
ducta Alimentària, una malaltia 
mental que afecta més de 600.000 
persones a tot l’Estat i que pro-
voca més de 60.000 morts a l’any, 
i com d’útils poden ser aquestes 
tecnologies per als serveis sanitaris 
i pacients, així com la ràpida im-
plantació que tenen en pacients 

natius digitals. També es va parlar 
del gran impacte que tenen aques-
tes solucions en la societat i com 
poden influir en la millora de la 
qualitat de vida de les persones.

L’increment d’ús de les noves 
tecnologies i la seva ràpida implan-
tació en tots els àmbits de la soci-
etat han fet néixer un nou mercat 
que ha arribat amb molta força, 
i que promet un creixement ex-
ponencial en els propers anys: la 
mHealth o salut mòbil. En aquest 
context, les Apps tenen moltes uti-
litats en la relació terapeuta-paci-
ent, ja que faciliten la comunicació 
i el tractament de les malalties, 
sobretot en aquelles de tipus crò-
nic. Es va parlar de com evoluciona 
aquest sector i les grans possibili-
tats que presenta. L’acte va clou-
re amb intervencions del nombrós 
públic assistent i un fort aplaudi-
ment.

Aposta per la formació i el reciclatge 
VILANOVA DEL CAMÍ

Actualitat laboral, com posar 
preu als productes o serveis, 

com fer un estudi de mercat, fis-
calitat, planificació estratègica... 
Aquests són només alguns dels 
temes que centraran les 11 pro-
postes formatives que l’Àrea de 
Promoció Econòmica ha preparat 
per aquest any 2016. 

La formació és una de les grans 
apostes de Promoció Econòmica i 
més en uns moments tan compli-
cats, explica el regidor de l’àrea, 
Jordi Barón. La selecció dels cursos 
i tallers, doncs, combina propostes 
que donen resposta a tres necessi-
tats bàsiques: la formació ocupa-
cional, per facilitar el reciclatge o 
la inserció laboral de persones en 
situació d’atur; la formació d’au-
tònoms, centrada bàsicament en 

temes de fiscalitat i novetats nor-
matives; i la formació d’emprene-
dors, orientada a oferir eines per 
al desenvolupament d’un projecte 
o idea de negoci. 

La primera proposta formativa 
va ser adreçada als autònoms:“10 
coses que els autònoms han de sa-
ber i ningú els hi explica”. 

Per al mes de març s’han pro-
gramat tres tallers més: El primer 
el dia 11, sobre “Actualitat labo-
ral”; el 14 de març, “Com posar 
preu als meus productes o serveis” 
i el 18 de març,  “com fer l’estudi 
de mercat de la teva idea de ne-
goci”. 

La majoria dels cursos són gra-
tuïts i en cas contrari, contemplen 
diferents tipus de bonificacions. La 
formació està subvencionada pel 
departament d’Empresa i Ocupa-
ció de la Generalitat de Catalunya 
a través del programa Catalunya 
emprèn que també compta amb 
el suport del Fons Europeu de Co-
hesió Social. També compta amb el 
suport de l’Àrea de Desenvolupa-
ment Econòmic de la Diputació de 
Barcelona.

Nova delegació de PIMEC a l’Anoia

VILANOVA DEL CAMÍ

PIMEC amplia la seva presèn-
cia territorial amb una nova 

delegació a l’Anoia i ja són 16 les 
seus i delegacions de la patronal 
arreu del territori català. Diven-

dres passat, l’alcaldessa de Vilano-
va del Camí, Vanesa González, i el 
secretari general de PIMEC, Anto-
ni Cañete, van signar l’acord que 
contempla la cessió d’un espai al 
Centre d’Innovació Anoia. 

L’a l ca ldessa  va  destacar 
“l’oportunitat que representa per 
al territori” la instal·lació d’una de-
legació de PIMEC a l’Anoia, “una 
entitat que defensa els interessos 
i els valors dels emprenedors i els 
empresaris”. 

L’Alcaldessa també va destacar 
el fet que PIMEC s’instal·li al Centre 
d’Innovació Anoia, “un espai ben 
ubicat que facilitarà el treball en 
xarxa amb altres administracions lo-
cals i altres agents econòmics i soci-
als de la comarca” i va posar en va-
lor l’experiència de treball conjunt 
entre els ajuntaments de Vilanova, 
Òdena, La Pobla i més recentment 
Montbui, i associacions empresarials 
com Polígons dels Plans.

De la seva banda, Antoni 
Cañete va manifestar que “amb la 
constitució de PIMEC Anoia s’està 
apropant als autònoms i als micro, 
petits i mitjans empresaris una ei-
na, la patronal, que ens ajudarà en 
l’èxit empresarial”

PIMEC Anoia desenvoluparà 
accions de suport a les empreses 
del territori, en àmbits com la for-
mació, el finançament o la interna-
cionalització. També es realitzaran 
actes i jornades d’interès empresa-
rial i sessions networking per con-
tribuir al creixement de les empre-
ses de la comarca.  

La comissió serà presidida Jo-
sep Maria Pujol, actual vicepresi-
dent de PIMEC Catalunya Central. 

Alumnes becats per la 
Fundació Catalunya – La 
Pedrera

COMARCA

El passat dissabte dia 20 de 
febrer, al complex que la Funda-

ció Catalunya-La Pedrera té a Món 
Sant Benet al Bages, aquesta ins-
titució atorgà, als estudiants amb 
millor nota a les passades proves 
d’accés universitari del 2015, un 
seguit de beques consistents en 
una important quantitat de diners, 
dins el programa d’Ajuts Univer-
sitaris 2015-2016, pensats per a 
premiar l’esforç i l’excel·lència aca-
dèmica.

A través d’aquest programa, es 
vol ajudar als estudiants que ini-
cien els seus estudis universitaris, 
premiant exclusivament el seu ren-
diment acadèmic, i donant suport 
als seus projectes de formació.

Els estudiants de la comarca 
que han estat guardonats i que 
apareixen a la foto són, d’esquerra 
a dreta: Marc Arnau Roca (Escola 
Pia);  Mar Vidal Segura (Institut 
Pere Vives); Albert Rabell Hernán-
dez (Escola Pia), i Gemma Rigol 
Pujol (Escola Pia).

L’Hora del conte amb bona 
participació
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dissabte passat va tenir lloc a 
la Biblioteca Mont-Àgora una 

sessió de l’Hora del conte”, amb 
la Marieta Mariola. Va ser una 
sessió molt animada, conduïda 
per la narradora Manela, i que 
va crear un viatge fantàstic on 
els menuts van poder descobrir 
les quatre estacions a través de 
petits contes, sons, sensacions i 
cançons. La biblioteca aposta per 
fomentar l’hàbit de lectura entre 
aquest públic per despertar-los la 
imaginació i la creativitat des de 
ben petits.
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La fira de producció tèxtil BSTIM obre portes i espera rebre més de 
mil compradors d’arreu del món
Més de 60 productors tèxtil catalans estan en contacte amb compradors de països com 
Rússia, Alemanya, Anglaterra, Estats Units, Bulgària i Portugal
IGUALADA

Ahir dimecres, al matí, va obrir 
portes la fira de producció tèx-

til BSTIM, que se celebra fins avui 
dijous al recinte firal de l’Escor-
xador d’Igualada. BSTIM ha acon-
seguit en aquesta segona edició 
fer un salt internacional, ja que 
s’hi han inscrit compradors de paï-
sos com Rússia, Alemanya, França, 
Anglaterra, Estats Units, Bulgària i 
Portugal. 

L’objectiu és que aquests com-
pradors coneguin de primera mà 
el potencial de producció tèxtil que 
té el país i apostin per fabricar aquí 
part de la producció que actual-
ment produeixen al continent asi-
àtic. S’espera que l’assistència de 
compradors aquests dos dies superi 
el miler de visitants vinculats al sec-
tor tèxtil i moda, i l’organització 
espera que es puguin tancar el mà-
xim d’acords possibles amb els més 
de seixanta productors locals que 
van cobrir, en un termini rècord, 
les places d’expositors disponibles.

L’acte inaugural es va celebrar 
amb la presència de la presiden-
ta de la Diputació de Barcelona, 
Mercè Conesa; l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells; els presidents de les 
dues entitats coorganitzadores, Jo-
an Domènech de Fira d’Igualada i 

Joan Gabarró de l’agrupació tèxtil 
FAGEPI, i la delegada del Depar-
tament d’Empresa a la Catalunya 
Central, Bàrbara Minoves, a més 
d’altres autoritats.

Mercè Conesa va posar en valor 
la col·laboració pública i privada 
per generar progrés i noves opor-
tunitats.

Per la seva banda, Marc Cas-
tells va destacar el caràcter indus-
trial d’Igualada i va anunciar que 
l’Ajuntament d’Igualada no només 
seguirà apostant per BSTIM, sinó 
que augmentarà el recinte firal res-
ponent a l’impuls del sector.

El president de Fira d’Igualada, 
Joan Domènech, va remarcar que 
BSTIM “vol ser un referent del gè-
nere de punt al sud d’Europa”.

I el president de FAGEPI, Joan 
Gabarró, va posar l’èmfasi en la re-
muntada que viu el sector, posant 
com a exemple l’increment del 7% 
en la producció tèxtil a l’estat i 
l’augment de l’ocupació del sector 
en un 4,2% en els darrers dos anys. 

L’espai de comandes 
ultraràpides Fresh 
Fashion, la novetat 
més esperada 

L’espai de la fira que més ex-
pectativa va generar en la primera 

jornada va ser el “Fresh Fashion”, 
un punt de trobada per tramitar 
comandes ultraràpides. Els produc-
tors que hi participen es compro-
meten a entregar les comandes en 
només 21 dies si hi ha fil en estoc. 
Al “Fresh Fashion”, la fira BSTIM fa 
confluir la matèria prima, el pro-
ductor i el comprador al mateix 
moment, de manera que qualsevol 
visitant que contacti amb un pro-
ductor i, junts, escullin una matè-
ria prima disponible, podrà tenir 
aquella peça fabricada i enllestida 
per ser posada a la venda en un 
termini rècord. 

Amb la posada en marxa de 
l’espai Fresh Fashion els organit-
zadors volen posar l’èmfasi en un 
dels grans avantatges de la pro-
ducció en proximitat, que és la ra-
pidesa dels terminis d’entrega, així 
com la possibilitat de fer col·lecci-
ons petites i mitjanes sobre la mar-
xa i en funció de la demanda del 
públic, a diferència dels encàrrecs 
que es produeixen al continent asi-
àtic, que requereixen sèries molt 
grans i terminis molt llargs, fet que 
fa reduir la capacitat de reacció a 
les marques davant les demandes 
dels compradors finals 

Núria Costa, 
guanyadora del 
concurs de disseny per 
a joves creadors

Vuit joves estudiants de disseny 
havien estat escollits pel comitè 
d’advisors de la fira BSTIM per pas-
sar a la final del concurs de joves 
dissenyadors d’entre les diverses 
propostes rebudes per part dels 
alumnes de les escoles de disseny 
LCI - FD Moda, La Llotja i ESDI. La 
guanyadora ha estat Núria Costa, 
de l’escola ESDI.

El concurs de disseny de la fira 
BSTIM aquest any tenia com a te-
màtica “Knitting a Rebel Soul” i els 
concursants van presentar propos-
tes creatives inspirades en l’època 
de finals dels anys 60 i 70. Les pro-
postes realitzades, principalment 
en punt i amb una intenció comer-
cial, havien d’incloure instruccions 
i detalls tècnics sobre la seva fabri-
cació, impulsant els joves dissenya-
dors a trobar el punt de connexió 
entre creativitat i industrialització. 
Les vuit propostes finalistes han es-
tat produïdes per empreses indus-
trials expositores de BSTIM i estan 
exposades durant els dos dies que 
dura la Fira. 



6 MIRANT ENRERE 25 de febrer de 2016

La Festa del Cargol arriba a 
la 32a edició

La Confraria Gastronòmica del 
Cargol que presideix l’igualadí 

Josep Mussons va celebrar la Festa 
del Cargol que enguany arriba a la 
32a edició.

El Restaurant Diagonal Can 
Soteras va tornar a ser l’escenari 
d’aquesta festa divertida on ca-
da any hi assisteix una nodrida re-
presentació de famosos del món 
musical, esportiu, cinematogràfic, 
empresarial o artístic. 

El Cargol d’or es va atorgar a 
Mario Gas; la Reina de la Festa va 

ser la cantant Karina i el Confrare 
d’honor era el també cantant Ma-
nolo García.

No hi va faltar tampoc la tra-
dicional investidura dels nous con-
frares, catorze en total, i també 
es van nomenar Cargols especials 
musicals: Estopa, Loquillo i Pau Do-
nés. L’11è Premi Joan Poch Soler 
enguany es lliurava a Rosa Maria 
Calaf per la seva trajectòria perio-
dística, que va rebre el reconeixe-
ment de mans del també periodis-
ta l’igualadí Joan Armengol.

Programa Cultura Emprenedora a l’Escola
IGUALADA

Aquest 2016 es duu a terme 
novament a Igualada el projec-

te Cultura Emprenedora a l’Escola, 
impulsat per la Diputació de Barce-
lona en col·laboració amb l’Ajun-
tament, i que té com a objectiu 
estimular i fomentar la cultura 
emprenedora en el cicle superior 
de l’Educació Primària, per desen-
volupar valors, hàbits i capacitats 
claus vinculades a l’emprenedoria.

El projecte es desenvolupa en-
guany en quaranta-sis municipis 
de la província i promou el treball 
conjunt entre els ens locals i els 
centres educatius. En total, englo-
ba gairebé 3.900 alumnes i està 
prevista la creació de 170 coope-
ratives escolars. Enguany a Iguala-
da hi participen alumnes de 5è de 
Primària de les escoles Maristes, Es-
colàpies, Acadèmia Igualada, Emili 
Vallès i Col·legi Monalco.

Fa pocs dies, els equips direc-
tius de les cooperatives escolars, 
van visitar les instal·lacions d’Ig-no-
va Tecnoespai. Durant la visita van 
reunir-se amb els seus responsa-
bles d’Empresa i d’Assessorament 
Empresarial, i van intercanviar 
impressions sobre el procés que 
havien seguit fins al moment per 
a la constitució de la cooperati-
va, l’elecció de l’equip directiu, el 
nom o el producte que elaboraran. 

També van presentar els estatuts i 
l’acta de constitució i van comen-
tar diversos aspectes sobre l’elecció 
del producte, la viabilitat, la venda 
o l’estudi de mercat.

Ara, les cooperatives es troben 
en ple procés d’elecció i elaboració 
dels productes, la venda dels quals 
es durà a terme durant el mes de 
maig en un mercat al centre de la 
ciutat.

Aprovació de l’Ordenança de circulació
CALAF

Dilluns passat es va publicat al 
Butlletí Oficial de la Provín-

cia de Barcelona (BOPB) l’edic-
te per a l’aprovació definitiva 
de l’Ordenança de circulació de 
Calaf, després que durant el perí-
ode d’exposició pública no s’hagi 
presentat cap al·legació. A partir 
d’aquí, l’Ajuntament ha previst 
un calendari per poder informar 
tots els veïns sobre els detalls que 
comporta aquesta nova normati-
va amb l’objectiu que els calafins 
en puguin conèixer el màxim de 
detalls.

Així, aquest proper mes de 
març començarà una campanya 

informativa a través de la difusió 
de tríptics i cartells i també dels 
diferents canals d’informació de 
l’Ajuntament, com són la pàgina 
web, les xarxes socials i la revista 
municipal. Durant el mes d’abril 
el vigilant municipal començarà 
a alertar els conductors i vianants 
de les infraccions que cometin, 
detallant quina sanció els podria 
comportar, però sense multar-los. 
Perquè no serà fins al mes de maig 
quan es començaran a interposar 
les multes, que poden variar se-
gons el tipus i la gravetat de la 
infracció. 

L’ordenança té com a objectiu 
ordenar el trànsit i l’estacionament 

als carrers de Calaf, evitant mo-
lèsties als veïns, garantint la segu-
retat i unes normes bàsiques de 
civisme.

Aquesta nova normativa té 
una especial cura del paper dels vi-
anants, a qui també regula la seva 
conducta, per tal que puguin con-
viure amb el màxim respecte amb 
la circulació de bicicletes i de tot 
tipus de vehicles de motor. Entre 
altres coses, es volen evitar esta-
cionaments i parades indegudes, 
l’ús de vehicles amb un soroll ex-
cessiu o sense els requisits tècnics 
necessaris i circulacions per espais 
prohibits.

El periodisme d’Igualada es posa a debat al 
DdD de l’Ateneu
IGUALADA

La sessió número 22 de l’espai de 
debat i reflexió d’Igualada DdD 

(Dimarts de Diàlegs) a l’Ateneu 
Igualadí va posar sobre la taula la 
pregunta “Igualada està ben infor-
mada?”. Al llarg de l’acte es va 
analitzar quin és l’estat del perio-
disme a la ciutat i dels seus mitjans 
de comunicació.

L’encarregat de fer la introduc-
ció va ser el periodista i membre 
de l’Observatori Crític dels Mitjans 
Mèdia.cat Roger Vilalta, que va fer 
un repàs a la situació del periodis-
me en general, amb la manca de 
recursos de les redaccions i la fal-
ta d’un periodisme de profunditat 
com a principals mancances. Vilalta 
va destacar que les xarxes socials 
estan donant una nova dimensió a 
la professió però que, alhora, tam-
bé són un element que porta a la 
precipitació i a la poca gestació de 
la informació. Pel que fa al poder, 
va explicar com hi ha interessos 
en els àmbits polític i econòmic 
que intenten condicionar el que 
publiquen els mitjans. També va 
demanar fugir de les notícies insti-
tucionals i trepitjar més carrer i fer 
un periodisme més relaxat, sense 
ser tan esclaus de l’actualitat.

Després es va acotar el debat 
a escala local, amb la participació 
de diversos periodistes de la ciutat, 
també una representant dels ga-
binets de comunicació i els respon-
sables dels sis mitjans amb redacció 
a Igualada (AnoiaDiari.cat, Info-
anoia.cat, La Veu de l’Anoia, L’En-
llaç dels Anoiencs, Ràdio Igualada i 

Canal Taronja Anoia). Tots ells van 
coincidir en que hi ha una manca 
de recursos a les redaccions per 
buscar informació i dedicar hores a 
la investigació.

Pel que fa al criteri que fan 
servir, en general, tots els mitjans 
d’Igualada, s’escullen les notícies 
en funció de l’afectació que tenen 
i es prioritzen aquelles que afec-
ten més gent i que alhora siguin 
novedoses. D’altra banda, es va 
analitzar com el factor de proximi-
tat és un valor afegit que fa únics 
els mitjans locals. En aquests sentit, 
cada mitjà utilitza recursos com 
les columnes d’opinió, entrevistes 
o tertúlies per diferenciar-se. Pel 
que fa als temes que mouen més 
lectures o més vendes es va dir que 

són, malauradament, els que fan 
referència a successos i que la gent 
no acostuma a premiar un bon re-
portatge d’investigació.

D’altra banda, es va apuntar 
que hi ha alguns poders polítics als 
quals ja els està bé que hi hagi mit-
jans amb pocs recursos perquè així 
ho tenen més difícil per contrastar 
les notes de premsa que envien. 
També es va dir que el periodista 
ha de saber diferenciar entre una 
nota de premsa i un publireportat-
ge encobert i que de vegades hi ha 
qui es molesta si el mitjà no publi-
ca exactament el que diu la nota, 
cosa que hauria de ser vista com a 
normal, ja que el periodista és qui 
decideix què és notícia i què no. 

9a Jornada de Recollida de 
Medicaments

ÒDENA

Dissabte passat, més de 700 far-
màcies i 1.000 voluntaris van 

unir esforços per recollir els més 
de 25.000 medicaments sol·licitats 
per 123 entitats assistencials a tra-
vés de la 9a Jornada de Recolli-
da de Medicaments. Entre aquests 
establiments hi havia la Farmàcia 
M. Teresa Navarro Sala d’Òdena 
(i la farmaciola de Castellolí, que 
depèn d’aquesta mateixa farmà-
cia). 

Per participar-hi calia anar a 
la farmàcia, comprar productes, 
en aquest cas recomanats des de 
Creu Roja Anoia, i la mateixa en-
titat social els recollirà. Els diners 
recollits d’aquestes vendes es do-

naran a l’ONG Banc Farmacèutic. 
Aquesta setmana s’acabarà de fer 
el recompte total.

En el cas de la farmàcia d’Òde-
na hi van anar dos voluntaris de la 
Creu Roja Anoia, un al matí i un 
altre a la tarda, aportant la infor-
mació necessària i ben aplicada, 
tal com comenta la Teresa Navarro. 
L’alcalde d’Òdena, Francisco Guisa-
do, també va fer la seva aportació 
a l’inici de la jornada i durant tot 
el dia es van comprar medicaments 
per valor de 200 euros (78 unitats). 
A més, la mateixa farmàcia, al final 
de la jornada, va fer una aportació 
de 50 euros mitjançant la web del 
Banco Farmacéutico.

MicroBank impulsa els 
préstecs Màster Erasmus+
El Banc Europeu d’Inversions (BEI) 

ha reforçat la seva aposta en 
favor de la tasca social i ha concedit 
a MicroBank un crèdit de 22,5 mili-
ons d’euros per impulsar els préstecs 
Màster Erasmus+ destinats a univer-
sitaris que necessitin finançar la rea-
lització d’un màster en un altre país 
europeu. Amb aquesta iniciativa, el 
banc social participat íntegrament 
per CaixaBank, es converteix en la 
primera entitat financera de la Unió 
Europea que rep finançament del 
BEI per a aquest programa que pro-
mou la mobilitat estudiantil. 

El vicepresident del BEI, Román 
Escolano, i el president de Micro-
Bank, Antoni Vila, han firmat el 
conveni entre les dues entitats que 
permet als beneficiaris del progra-

ma Màster Erasmus+ obtenir prés-
tecs en condicions molt avantatjo-
ses.

El nou producte destaca per les 
seves característiques innovadores, 
entre elles, que la concessió del 
préstec és independent de la situ-
ació econòmica i social dels estudi-
ants, i que no exigeix cap aval. 

El microcrèdit, que es concedeix 
independentment de l’edat i els in-
gressos del sol·licitant. El préstec, 
d’un màxim de 18.000 euros per a 
màsters de més d’un any, incorpora 
com a únics requisits de concessió 
haver finalitzat un grau universitari 
en un país participant en el Progra-
ma Erasmus+ i l’admissió en una de 
les institucions adherides. 
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47a Renovació de la Flama de la Llengua 
Catalana a Montserrat
De la mà d’Al-pi-nisme Club 

Esportiu, de l’Associació Flama 
del Canigó d’Igualada i d’Òmnium 
Cultural Anoia, la ciutat d’Igualada 
ha vetllat aquest 2016 els actes de 
la 47a renovació de la Flama de la 
Llengua Catalana. El passat mes de 
gener, es va dur a terme l’encesa 
al cementiri de Prada de Conflent, 
on descansen les restes de Pompeu 
Fabra, donant el tret de sortida a 
nombroses iniciatives culturals a 
la ciutat. Com és tradició, els actes 
van tenir el punt culminant amb 
la renovació de la Flama a Mont-
serrat diumenge, 21 de febrer, en 
un acte que va aplegar nombro-
ses entitats igualadines, autoritats 
locals i ciutadania.

Durant l’acte, l’escriptor igua-
ladí Antoni Dalmau va llegir un 
text extens del que en destaquem 
el darrer paràgraf com a resum; 
és el següent: En definitiva, ens 
queda un llarguíssim camí per 
recórrer i tenim un elevadís-
sim nombre d’entrebancs que 
encara haurem de superar. Per 
això no podem cedir el nostre 
impuls i la nostra iniciativa a 
les institucions públiques, ni 
tan sols en el context d’un estat 
propi. La lluita pel salvament 
de la llengua catalana desbor-
da clarament els àmbits de la 

política estricta. Se sosté fona-
mentalment en la voluntat ir-
renunciable de la gent, que la 
utilitzem cada dia en tota cir-
cumstància, a tot arreu, que no 
transigim davant de cap mena 
d’agressió o de renúncia, que 
guanyem adeptes d’un en un, 
que obrim bretxa en terrenys 
o famílies o entorns que s’hi 
mostren refractaris o fins i tot 
hostils. No podem afluixar, no 
podem cedir, no podem aban-
donar en mans de ningú la nos-
tra responsabilitat individual i 
col·lectiva.

Per això hem de renovar ca-
da any la flama de la llengua 
catalana, amb el suport entusi-

asta de les entitats excursionis-
tes. Hem de fer-ho per recor-
dar-nos que cap de les causes 
grans i nobles que també hem 
de defensar -i mireu que n’hi 
ha d’importants en una socie-
tat tan desestructurada i injus-
ta com la nostra- no ens ha de 
distreure del deure de preser-
var aquest tresor que només 
dels catalans depèn. Un tresor 
lingüístic i cultural que només 
se salvarà si ho volem els cata-
lans d’avui, si amb la mateixa 
força que nosaltres ho defen-
sen ara i demà els nostres fills i 
els nostres néts.

Fotos: Joan Solé

Ir Fòrum Empresarial Anoia

MASQUEFA

Els empresaris de Masquefa van 
posar sobre la taula i van traslla-

dar a la Unió Empresarial de l’Ano-
ia, les problemàtiques que els afec-
ten i els preocupen.

La falta de cobertura mòbil, 
la manca de connexió a internet a 
través de fibra òptica, la seguretat 
i la senyalització als polígons, i la 
millora de les comunicacions per 
carretera. Aquestes són algunes de 
les necessitats que reclamen els em-
presaris de Masquefa sorgides en el 
marc del I Fòrum Empresarial Ano-
ia. Un acte organitzat per la Unió 
Empresarial de l’Anoia, on també 
hi va ser present l’Ajuntament de 
Masquefa, i que va comptar amb 
l’assistència de gairebé una quaran-
tena d’empresaris.

Les connexions per carretera 
van centrar bona part del dinar, que 
va tenir lloc a la Fonda Can Pare-
llada de Masquefa. Sobre aquest 
punt els empresaris coincideixen en 
la necessitat d’avançar cap al 4t cin-

turó per que és la solució a la con-
gestionada BV224a, i l’enllaç directe 
amb l’A-2. 

Des de la Unió Empresarial es 
va assegurar que es seguirà pressi-
onant directament al Ministeri de 
Foment per agilitzar els tràmits per-
què “som conscients de la impor-
tància i els avantatges que compor-
tarà aquesta via per Masquefa i per 
a la resta de la comarca”. 

En relació a la cobertura mòbil, 
la patronal va explicar que tenen 
el compromís de Telefònica en què 
textualment afirmen que “a finals 
del mes de febrer estarà disponi-
ble una estació base addicional a 
l’àrea del polígon de La Pedrosa, 
per millorar la cobertura de telefo-
nia mòbil”.

Davant la necessitat de tenir ac-
cés a internet a través de fibra òp-
tica per a millorar la competitivitat 
de les indústries a la zona, l’empresa 
anoienca Iguana, present també al 
dinar, va assegurar que estan des-
plegant fibra al territori i  “l’objec-

tiu és poder resoldre el tema i oferir 
el servei al polígon La Pedrosa en els 
propers mesos”. 

El Fòrum Empresarial té per 
objectiu ser un espai de trobada i 
de relació entre les empreses assis-
tents que permet conèixer-se entre 
elles, establir possibles lligams de 
col·laboració, i posar sobre la taula 
problemàtiques que afecten i pre-
ocupen als empresaris de la zona. 
En aquest sentit, el president de la 
UEA, Blai Paco, va recordar que “el 
compromís de l’entitat és treballar 
per l’empresa, escoltar-la i donar 
resposta de forma immediata”, si-
gui quina sigui la seva ubicació per 
que “la UEA està present a tota la 
comarca de l’Anoia”. 

Per la seva part, Miguel Ángel 
Aceitón, empresari i representant 
de l’Anoia Sud a la Junta de la UEA, 
va posar de relleu la feina de la pa-
tronal, que actua com a lobby re-
presentant i defensant a les empre-
ses davant de les institucions. 

En el seu torn d’intervenció, l’al-
calde de Masquefa, Xavier Boquete, 
va agrair a la patronal empresarial 
de l’Anoia la celebració de la tro-
bada per que ofereix la oportuni-
tat de donar veu a les empreses de 
Masquefa, un territori a cavall entre 
diverses comarques. Des de l’Ajun-
tament, es va explicar als empresaris 
que ja estaven treballant per solu-
cionar el tema de la seguretat als 
polígons, al igual que millorar la se-
nyalització de les zones industrials.

Desarticulat un grup criminal

COMARCA

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

de la Divisió d’Investigació Cri-
minal adscrits a la Unitat Central 
d’Atracaments van detenir, el 17 
de febrer passat, cinc homes amb 
edats compreses entre els 42 i 49 
anys, nacionalitat espanyola i veïns 
de Sant Adrià de Besòs i l’Hos-
pitalet de Llobregat, com a pre-
sumptes autors d’un atracament 
a Vallbona d’Anoia i un delicte de 
pertinença a grup criminal.

Els fets es remunten al 26 d’oc-
tubre de l’any 2015. Pels volts de 
les 08.00 hores tres homes van 
entrar en una entitat bancària de 
Vallbona d’Anoia mentre esgrimi-
en armes de foc just en el moment 
que hi accedien dos treballadors. 
Els assaltants els van intimidar i 
van obligar que un dels treballa-
dors activés el retard de la caixa 
forta mentre a l’altre el lligaven 
amb brides.

Ja amb la caixa forta oberta 
els atracadors van poder sostreure 
11.144 euros a més d’endur-se els 
dos telèfons mòbils dels empleats 
perquè no poguessin avisar la po-
licia.

La Unitat Central d’Atraca-
ments es va fer càrrec de la in-
vestigació i, després de diverses 
indagacions, van corroborar que 

l’atracament l’havien consumat 
tres persones, mentre que altres 
dues s’havien quedat a l’exterior 
fent tasques de vigilància i de pre-
paració del vehicle de fugida.

Amb tota la informació reco-
pilada el 17 de febrer es va dur a 
terme un operatiu a Sant Adrià de 
Besòs i l’Hospitalet de Llobregat 
per detenir quatre dels atracadors 
ja que el cinquè estava a la presó 
per un altre fet delictiu. Ens els 
escorcolls els policies hi van loca-
litzar tres armes detonadores mu-
nicionades, roba de disfressa amb 
la que van cometre l’atracament, 
passamuntanyes, guants, cocaïna 
preparada en dosis i estris per a la 
seva manipulació.

En el moment de la detenció 
els investigadors van poder com-
provar que tenien molt avançats 
els actes previs per a perpetrar un 
nou atracament en una sucursal de 
l’Hospitalet de Llobregat.

El detingut a la casa del qual 
s’hi va trobar la droga se’l va dete-
nir també com a presumpte autor 
d’un delicte contra la salut públi-
ca. En aquest mateix domicili els 
agents van detenir un altre home 
per aquest mateix il·lícit penal.  

Després de declarar en seu ju-
dicial, el jutge va decretar l’ingrés 
a presó per als sis detinguts.
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CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
PER A LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A - DINAMITZADOR/A  

DE JOVENTUT AL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA

Places Convocades: Tècnic/a - dinamitzador/a de joventut.
Classificació: Tècnic A2.
Contracte Laboral: Obra i servei vinculat als programes del Servei Comarcal de Joventut.
Caràcter: Data d’inici i de finalització condicionada a les necessitats temporals del servei i del 
finançament.
Jornada: Jornada completa o parcial segons necessitats del servei.

Requisits mínims: 
-  Diplomatura o Grau en l’àmbit social i/o educació o, en el seu defecte, en altres matèries 

però amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes similars.
- Nivell C de català.
- Art. 56 Llei 7/2007 EBEP.
- Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se amb vehicle propi.

Es valorarà:
- Experiència laboral com a tècnic/a de joventut en l’àmbit local i comarcal.
- Experiència laboral com a dinamitzador/a i informador/a juvenil en l’àmbit local i comarcal.
- Experiència en planificació, control i gestió de projectes. 
- Experiència en sol·licituds i justificacions econòmiques.
- Experiència i titulacions relacionades en orientació acadèmica, laboral, salut...
- Experiència i domini de les TIC, de l’entorn 2.0 i programes vinculats.
-  Persona amb iniciativa, dinàmica, amb capacitat de treball envers col·lectius joves, associa-

tius i de l’educació en el lleure. 
- Persona amb capacitat funcional i de treball en equip.

Procediment de presentació de currículums:
El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mit-
jançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. La documentació 
obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria. Les bases i 
el model d’instància estaran disponibles al web del CCA www.anoia.cat.

Termini de lliurament de currículums: 
Del 26 de febrer al 19 de març de 2016, ambdós inclosos. 

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 
08.30h a 14.30h). 

20.000 euros per a reasfaltar carrers
VILANOVA DEL CAMÍ

El 28 de gener es va reunir 
la Comissió de Vialitat i Espai 

Públic, encapçalada per la regidora 
d’Obres i Urbanisme, Rosi Grados i 
formada per representants de tots 
els grups polítics i tècnics munici-
pals on es va tractar el pla de reas-
faltat d’alguns carrers del munici-
pi, contemplat al pla d’inversions 
municipal de 2016. 

Els primers que s’asfaltaran 
són el carrer Migdia amb Man-
resa, una extensió de 450 m2, que 
està a punt per licitar; un tram de 
225 m2 del carrer Joan XXIII, da-
vant la plaça Vilarrubias, i al barri 
La Pau, un tram del carrer Ramon 

Llull amb Antonio Machado d’uns 
200 m2. 

Aquestes obres, que tenen un 
cost de 20.000 euros, es financen 
amb una subvenció del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya de 
60.000 euros. La resta de la inver-
sió es destina a altres projectes de 
manteniment de la via pública i 
supressió de barreres arquitectò-
niques. 

També es va acordar que al pas-
seig de la Indústria s’hi fes un pas 
de vianants elevat per evitar l’excés 
de velocitat dels vehicles. A més, en 
aquesta zona es treballarà la supres-
sió de barreres arquitectòniques, ja 
que les voreres són molt altes. 

Millores a la zona del parc 
d’skate. Dins el Pla de manteni-
ment i millora que ha encetat la 
regidoria d’Obres i Urbanisme, la 
regidora Rosi Grados ha anunci-
at alguns canvis a la zona d’skate 
propera a l’institut vilanoví. La pro-
posta original que va fer un col-
lectiu d’skaters, usuaris habituals 
d’aquest espai, era inviable, segons 
ha explicat la regidora, però sí que 
és possible fer algunes millores, 
com dotar la zona de més il·lu-
minació, posar bancs i una font i 
construir un petit mur per protegir 
la zona dels fangs que s’acumulen 
quan plou. 

Concentrar l’oferta gastronòmica
PIERA

Dilluns a la tarda va tenir lloc 
a la Sala de Plens de l’Ajun-

tament de Piera una reunió amb 
representants de l’àmbit gastro-
nòmic de Piera. Es tracta d’una de 
les primeres passes per aconseguir 
concentrar l’oferta que hi ha a la 
població.

L’objectiu de la trobada era po-
sar en comú mesures que ajudin a 
integrar serveis en el futur portal 
d’Internet que l’Ajuntament oferi-
rà i on s’hi trobarà tota la informa-
ció d’interès per als visitants.

La regidora de Turisme de 
l’Ajuntament de Piera, Vanesa 
Fernández-Arroyo va poder copsar 
unes primeres impressions dels 
responsables de restaurants, bars 
i productors i van sorgir algunes 

idees com crear menús especials en 
jornades concretes, fer una ruta de 
tapes o cercar mesures per posar 
de relleu el producte autòcton. 

La regidoria de Turisme es reu-
nirà durant les pròximes setmanes 
amb altres sectors relacionats amb 
aquest àmbit com l’allotjament, 
entitats relacionades amb el sen-

derisme o l’esport a la natura, l’ar-
quitectura i altres expressions cul-
turals del municipi que puguin ser 
un reclam turístic a la nostra vila.

Les persones interessades 
a aportar idees o formar part 
d’aquest projecte poden deixar les 
seves dades de contacte a les ofi-
cines municipals.

Una vintena de donants
LA POBLA DE CLARAMUNT

El Banc de Sang i Teixits va orga-
nitzar, el dilluns 22 de febrer a 

la tarda al consultori municipal, 
un acapte de sang a la Pobla de 

Claramunt. En aquesta ocasió, hi 
va haver 21 donacions, tres de les 
quals van ser de donants nous.

La propera donació es farà el 
mes de setembre. 

El PSC es reuneix amb 
l’entitat Aigua és vida

VILANOVA DEL CAMÍ

La transparència i l’accés a la 
informació són dues eines clau 

per garantir la qualitat demo-
cràtica. Els socialistes vilanovins 
lamentem que després de més de 
dos mesos (09/12/2015) el govern 
(V365, CDC i ERC) encara no hagi 
donat resposta a una instància on 
sol·licitàvem el contracte d’adju-
dicació del servei de distribució 
de l’aigua (2015/3702). És per això 
que vam recórrer a l’Entitat Aigua 
és vida, ja què en un Ple, a pregun-
ta nostra, l’alcaldessa va respondre 
que aquesta entitat havia tingut 
accés al contracte i corroborat que 
era correcte. Doncs bé, la nostra 
sorpresa en entrevistar-nos amb 
un dels seus representants és que 
l’entitat discrepa amb l’alcaldessa. 
Segons ells el contracte és d’alta i 
no en baixa, així doncs el contracte 

no existiria. Per tant la situació és 
greu, perquè no permet que hi 
hagi cap plec de condicions que 
estableixi com es fa el servei ni es 
marqui fins quan l’empresa que 
ara el gestiona en té la potestat. 

Als socialistes ens mou l’afany 
de vetllar pels interessos de Vila-
nova. És per això que ens agrada-
ria saber d’una vegada per totes 
si aquest contracte s’ajusta o no 
a la distribució de l’aigua. Doncs 
en cas contrari seria interessant 
sospesar la conveniència de muni-
cipalitzar-lo perquè possiblement 
abaratiria la factura del contribu-
ent. També demanem que es facin 
auditories econòmiques i tècniques 
de la situació en la qual es troba 
l’esmentat servei de l’aigua.

Grup municipal socialista Vila-
nova del Camí (PSC-CP)

Tres medalles d’Enric Ferrer, 
exposades a la Sagrada 
Família de Barcelona

BARCELONA

Les tres medalles obtingudes pel 
nedador igualadí Enric Ferrer 

en els darrers Campionats d’Espa-
nya Màsters de natació, que es van 

celebrar a Gijón, estan exposades 
al costat de la tomba d’Antoni 
Gaudí i Cornet, a la cripta de la 
Sagrada Família de Barcelona.

Es respecten els límits de 
velocitat 
VILANOVA DEL CAMÍ

La Policia Local de Vilanova del 
Camí ha fet públiques les dades 

del radar pedagògic que durant 
gairebé tres mesos ha estat situat 
al carrer Sevilla. Novament, la prin-
cipal conclusió és que la majoria 
de vehicles respecten els límits de 
velocitat, si més no davant la pre-
sència del radar, que només té la 
funció d’informar els conductors de 
la velocitat amb què circulen per 
la via en el moment de pas. Dels 

2.150 vehicles que han circulat per 
aquest carrer, el 97,26% circulaven 
a una velocitat inferior a 40 km per 
hora.

Segons les conclusions de l’in-
forme policial, la majora dels con-
ductors circula dins el marge legal 
i només 3 mesures, de les 17.304 
realitzades, superava els 55 km per 
hora. La velocitat mitjana dels vehi-
cles està sobre els 28 km hora.Tam-
poc no s’ha registrat cap accident 
de trànsit a la zona aquests mesos.
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Consum combinat: 5,4 – 7,0 L/100 Km. Emissions CO2: 141 - 163 g/Km. 
P.V.P. recomanat en P. i B. per a XV 1.6i Advance. Transport, impostos, promoció 
i pla PIVE inclosos. 

Autèntics 4x4
per a FANÀTICS

del control total

Gamma Subaru 4x4
Des de 18.300€

www.subaru.es
902 10 00 22

JOAN SAN JOSÉ AUTOMÒBILS. S.L. Av. Europa, 4 Nau 2 - IGUALADA 
Tel. 93 801 91 45 - subaruigualada@gmail.com

S U B A R U  P A T R O C I N A D O R  O F I C I A L  D E  L ' H I V E R N

DESCARREGA'T LA NOSTRA APP

estacionesdeesquiporsubaru.es

GESTIÓ DE NÒMINES i
ASSEGURANCES SOCIALS

Demani’ns pressupost

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

Promoció de la campanya 
“No puc esperar”

IGUALADA

El passat dilluns, a les oficines 
d’Igualada Comerç es va realit-

zar l’acord entre l’Associació de 
malalts de Crohn i Colitis Ulcero-
sa de Catalunya ACCU Catalunya 
i l’entitat comercial igualadina 
per tal que l’associació Igualada 
Comerç lideri a la ciutat el projecte 
“No puc esperar!” Aquest projecte, 
impulsat per ACCU Catalunya i per 
la Unitat de Malaltia Inflamatòria 
Intestinal de l’Hospital Universita-
ri de Girona Doctor Josep Trueta, 
està pensat per a totes aquelles 
persones que per algun problema 
mèdic, no contagiós, han d’utilitzar 
urgentment un lavabo.

Igualada Comerç engegarà avi-
at una campanya d’adhesions per 
convidar a tots els establiments co-
mercials i de serveis de la ciutat a 
participar en aquest projecte, una 
iniciativa que també compta amb 
el suport del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, la 
Societat Catalana de Digestologia, 
GETECCU (Grupo Español de Traba-
jo en Enfermedad de Crohn y Coli-
tis Ulcerosa), l’Institut Català de la 
Salut i Foment del Treball Nacional.

No puc esperar és, un progra-
ma pioner a l’Estat espanyol, fa-
cilita a les persones que tenen un 
problema mèdic no contagiós uti-
litzar de forma urgent i gratuïta un 

lavabo dels establiments adherits, 
entre els quals hi ha bars, restau-
rants, comerços, equipaments mu-
nicipals, etc. Les targetes “No puc 
esperar” són totalment anònimes i 
només poden ésser utilitzades pel 
malalt en qüestió i són lliurades en 
exclusiva pel seu facultatiu especia-
lista corresponent.

La iniciativa No puc esperar 
també disposa d’una aplicació per 
a dispositius mòbils que recull els 
horaris i la ubicació dels centres 
hospitalaris, restaurants, bars, co-
merços i altres establiments ad-
herits a la campanya, més propers i 
l’itinerari per arribar-hi.

Un dels problemes que més an-
goixa i preocupa a aquests pacients 
és la necessitat contínua, i de vega-
des imprevisible, d’anar al lavabo. 
Algunes persones veuen minvada 
la seva qualitat de vida per aquesta 
situació, ja que els costa sortir de 
casa o fer vida social per por de no 
trobar un lavabo accessible quan el 
necessiten.

Al web www.nopucesperar.cat 
es pot trobar tota la informació del 
projecte i la ubicació dels centres 
hospitalaris, ajuntaments, equipa-
ments, restaurants, bars, comerços 
i altres establiments adherits a la 
campanya, on a la mida que es va-
gin incorporant, hi seran també els 
establiments d’Igualada.

El Centre de Dia Mar i Cel ha celebrat el 
cinquè aniversari
PIERA

El divendres 19 de febrer, el Cen-
tre de Dia Mar i Cel de Piera  va 

celebrar el cinquè aniversari amb 
una festa i una jornada de portes 
obertes. De 9 a 12 del matí al cen-
tre es va rebre tothom qui va voler 
visitar les instal·lacions i conèixer 
el funcionament d’aquest equipa-
ment.

A les 12 del migdia es feia l’ac-
te oficial de celebració del cinquè 
aniversari, amb la presència de 
l’alcalde de Piera, Jordi Madrid, la 
regidora de Salut, Gent Gran i Tu-
risme, Vanesa Fernandez-Arroyo, 
el regidor d’Empresa i Ocupació, 
Josep Llopart, la diputada Alba 
Vergés, el gerent del Consorci So-
ciosanitari d’Igualada, Jordi Ferrer, 
i la responsable del centre, Laura 
Llamas. També es va fer un petit 
homenatge a l’avi amb més per-
manència al centre, bufada d’es-
pelmes del pastís d’aniversari amb 
l’àvia més gran, obsequi d’una pla-

ca commemorativa, entrega d’una 
rosa a una voluntària del centre, 
música de revival en directe amb el 
Joan de Capellades, i ball i aperitiu 
per a usuaris i familiars.

El Centre de Dia Mar i Cel és un 
equipament de l’Ajuntament de 
Piera, inaugurat el 2011 i gestionat 
pel Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (CSSI), amb capacitat per a 25 
usuaris. El centre ofereix serveis de 
suport a les persones grans amb 

dependències amb l’objectiu de 
recuperar o millorar l’autonomia 
personal i social. Està obert de di-
lluns a divendres entre les 8 del 
matí i les 8 del vespre i ofereix una 
atenció mèdica, terapèutica, psico-
lògica i sociocultural individualit-
zada per facilitar totes les tasques 
bàsiques en la vida diària i per afa-
vorir, així, la permanència de les 
persones grans en l’entorn familiar 
habitual.

Jordi Vilarrubias nou president 
de Vilanova Comerç
VILANOVA DEL CAMÍ

Fa quatre mesos que es van cons-
tituir, però fins ara han estat 

centrats en temes d’organització 
i legalització. Passat aquest pro-
cés ineludible, Vilanova Comerç, 
la nova entitat que representa el 
comerç local, ja ha començat a pla-
nificar les diferents activitats pro-
mocionals.

La Junta directiva de Vilanova 
Comerç integra membres de dife-
rents edats i sensibilitats que re-
presenten diferents sectors comer-
cials, però amb un mateix objectiu: 
representar, gestionar i defensar 
els comerç local així com fomentar 
els interessos comuns del associats. 

El president de Vilanova Co-
merç, Jordi Vilarrubias, de Super-
mercats Super Mas és el president 
de Vilanova Comerç. L’acompanyen 
en aquest mandat: Francisco José 
Hernández de la Cafeteria la Plaça, 
com a Secretari, i José Maria Esca-
lante d’Artistic, com a Tresorer. En 
són vocals: Conchita Roca, del Mer-
cat Municipal; Maria Teresa Rovira, 
de la Bona Salut; Roser Cejudo, de 
l’Autoescola Poble Sec; Trini Gar-
cía, d’Entreteixits; Magda Kaziu, de 
+KLlibres, Veronica Romero, d’An-
foras, i Santi Navarrete, artesà.

La Junta s’ha organitzat en tres 
comissions: la d’esdeveniments, la 
social i l’administrativa i confien 
anar augmentant el nombre de 
complicitats i d’integrants, perquè 

es consideren “una entitat parti-
cipativa en la qual tothom pot ex-
pressar el que vulgui”. 

Per donar-se a conèixer, un dels 
objectius prioritaris de l’entitat, 
han editat un tríptic informatiu on 
expliquen qui son, què volen, què 
ofereixen i què cal fer per associ-
ar-s’hi. La idea és iniciar una roda 
de visites personals per anar a ex-
plicar-ho als comerços i facilitar-ne 
la seva integració.

Dins d’aquesta primera fase, 
es farà un acte de presentació de 
l’associació Vilanova Comerç, als 
comerciants locals, el proper 7 de 
març a les nou del vespre al Centre 
d’Innovació Anoia. 

Una enquesta per acostar-
se a les necessitats del 
comerç

En la línia de treballar per una 
Vilanova millor i que tots els co-
merciants puguin trobar en l’as-
sociació un suport important i 
vital, volen passar a tothom qui 
tingui comerç o serveis al poble, 
una enquesta amb quatre grans 
blocs: clima comercial; necessitats 
formatives; grau de satisfacció amb 
el comerç, i pluja d’idees on cada 
comerciant pugui indicar com Vi-
lanova Comerç el pot ajudar, per 
exemple, a potenciar el seu negoci.

El propòsit de l’associació és 
que poc a poc Vilanova del Camí 
tingui la seva pròpia identitat, i 

que els vilanovins apreciïn el co-
merç de proximitat i el valor afegit 
que li ofereix. 

Vals d’estacionament 
gratuït

Vilanova Comerç ofereix als 
seus associats assessorament, for-
mació, participació gratuïta en les 
activitats que organitzen, i des 
d’aquesta setmana també vals 
d’estacionament per al pàrquing 
de la plaça del Mercat. L’entitat 
n’ha adquirit 3.000 tiquets que han 
repartit entre els comerços associ-
ats que ho han demanat i cada un 
els gestionarà de la manera que 
cregui més convenient.
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NOCES D’OR 2016 

Es proposa a tots els matrimonis igualadins que enguany celebrin 
les NOCES D’OR i que no hagin contactat ja amb l’Ajuntament, que 
ho facin al telèfon 93 803 19 50 Ext. 537, o bé poden adreçar-se 
personalment per a inscriure’s al Departament de Protocol, abans 
del dia 10 de maig, per tal d’invitar-los formalment a l’homenatge 
que es durà a terme el dijous, dia 26 de maig, dins dels actes de la 
Setmana Gran 2016.

Campanya per ampliar els 
voluntaris 
IGUALADA

Any rere any la peça clau de La 
Mostra d’Igualada és l’equip 

de voluntaris que participa activa-
ment en l’organització de la fira 
de teatre. En total, una vuitantena 
de participants tenen l’oportuni-
tat de viure l’esdeveniment des de 
dins i tenir els professionals del 
sector al seu abast: artistes, pro-
gramadors, tècnics i altres agents 
de les arts escèniques. 

Durant els dies de La Mostra, 
l’equip de voluntaris és el motor 
principal que fa que l’engranatge 
de la fira funcioni a la perfecció. 
D’entre les tasques de voluntariat 
hi ha el control d’espais, l’atenció 
al públic i l’orientació en la compra 
d’entrades a través del Punt d’In-
formació, el suport en l’organitza-
ció a l’hora d’embossar material 
pels professionals, el guarniment 
de la ciutat i dels espais professio-
nals, la captació de dades del pú-
blic o la gestió de l’espai La Mostra 
Jove a L’Escorxador, entre d’altres 
funcions coordinades amb el su-

port del Grup Xarxa Igualada. Tots 
els voluntaris tenen accés al Club 
de Professionals que inclou una 
consumició gratuïta al dia i l’entra-
da als espectacles de les funcions 
de divendres i dissabte a la nit. 
D’altra banda, els voluntaris reben 
una samarreta oficial de La Mostra 
i gaudeixen d’un sopar d’amistat 
en acabar la fira.

L’Informe anual del Síndic de Greuges 
supera les 10.000 queixes
Ja es coneixen les dades generals 

de l’Informe anual de les actuaci-
ons del Síndic de Greuges a Catalu-
nya al llarg de l’any 2015.

Com a resum podem dir que 
al 2015 es va enregistrar un incre-
ment del 9,9% de les queixes en 
relació amb les rebudes l’any 2014, 
que al seu torn també havien cres-
cut respecte de l’any anterior, i per 
primer cop es superen les 10.000 
queixes rebudes en un any. 

El creixement de les actuaci-
ons iniciades en els darrers anys 
és una constant que cal destacar. 
La confiança que any rere any les 
persones dipositen en la institució 
es veu corroborada per l’augment 
de les actuacions al llarg dels anys. 
Les queixes i consultes iniciades 
al 2015 han afectat directament 
34.138 persones.

L’elevat percentatge de soluci-
ons que les administracions i em-
preses acaben implantant posa en 
relleu, un cop més, la bona col-
laboració que, en general, hi ha 
entre els organismes supervisats i 
el Síndic, amb l’objectiu comú de 
consolidar els principis de bona ad-
ministració.

Dades de l’actuació del 
Síndic de Greuges a l’Anoia

A la comarca de l’Anoia es van 
comptabilitzar un total de 107 
queixes i 141 consultes.

D’aquestes, pel que fa a Políti-
ques socials (educació i recerca; in-
fància i adolescència; salut; serveis 
socials; treball i pensions; discrimi-
nació) van ser 27 queixes i 35 con-
sultes. En l’apartat d’Administració 
pública i tributs van ser 32 les quei-

xes i 37 les consultes. En Polítiques 
territorials (medi ambient; urbanis-
me i habitatge) van ser 13 queixes i 
12 consultes. De consum es van fer 
31 queixes i 28 consultes, i de Se-
guretat ciutadana i justícia 4 quei-
xes i 8 consultes. Classificades com 
a altres consultes van ser un total 
de 21 i no es va comptabilitzar cap 
actuació en Cultura i llengua.

Pel que fa a les actuacions totals 
per municipis van ser les següents: 
Argençola 5, Bellprat 1, el Bruc 8, 
Cabrera d’Anoia 7, Calaf 3, Cape-
llades 19, Carme 2, els Hostalets de 
Pierola 7, Igualada 83, la Llacuna 
3, Masquefa 22, Orpí 1, Piera 42, la 
Pobla de Claramunt 2, Sant Martí 
de Tous 1, Sant Martí Sesgueioles 
1, Santa Margarida de Montbui 11, 
la Torre de Claramunt 7, Vallbona 
d’Anoia 11, i Vilanova del Camí 12.

Perfil al Wikiloc
LA LLACUNA

L’Ajuntament de La Llacuna ha 
estrenat aquest mes de febrer el 

seu perfil a la pàgina de Wikiloc, 
un espai per descobrir i compartir 
rutes a l’aire lliure a peu, en bici i 
moltes altres activitats.

El passat estiu una càmera de 
Google va visitar el municipi per 
registrar algunes rutes i espais 
d’interès turístic. En concret va 
prendre imatges del Puig Caste-
llar, la Plana d’Ancosa, el Castell, 
les Fonts dels Hort i del Pla Novell 
entre altres.

Ara, alguns d’aquests treballs 
s’ha traduït en tres rutes que són 
les que han inaugurat el perfil de 
l’Ajuntament a Wikiloc. En concret 
les rutes són la del “Puig castellar 

Ancosa” de 14,68 quilòmetres, la 
del “Castell de Vilademager - Font 
del Pla Novell” de 9,37 quilòmetres 
i finalment la ruta del “Camí del 
Paradís” de 3,6 quilòmetres.

Wikiloc és un programa molt 
útil ja que permet gravar i incor-
porar noves rutes registrades des 
de qualsevol mòbil i /o descarre-
gar-les i ser seguides a través del 
GPS. L’objectiu és poder anar in-
corporant nous recorreguts per 
aquest motiu l’ajuntament convida 
a tothom que registri alguna nova 
ruta ho faci arribar a l’Ajuntament 
per tal de poder-la incloure dins el 
perfil de l’Ajuntament de La Llacu-
na. Les propostes de recorreguts 
les podeu fer arribar a través del 
correu lallacuna@diba.cat.

8 empreses familiars 
participen en el programa de 
relleu generacional

IGUALADA

Un total de vuit empreses fami-
liars del sector agroalimen-

tari de la comarca van participar 
el passat dimarts 16 a la jornada 
“I després de mi, què? El relleu a 
les empreses familiars”. Es tracta-
va de la primera acció d’un pro-
grama d’activitats que el Consell 
Comarcal de l’Anoia ha engegat 
per evitar la desaparició de peti-
tes empreses agroalimentàries per 
manca de relleu generacional. 

El perfil dels empresaris par-
ticipants va ser molt variat, amb 
situacions diferents però amb una 
amenaça en comú. Alguns no te-
nen la possibilitat d’aconseguir re-
lleu generacional directe dins de 

la família però sí amb familiar més 
llunyans, altres podrien aconseguir 
el relleu amb treballadors, altres 
podrien tenir relleu però per via-
bilitat econòmica no poden actu-
alment conviure les dues genera-
cions a l’empresa i fer un traspàs 
ordenat i altres no veuen una altra 
sortida que el tancament. Cada 
cas requereix un assessorament i 
acompanyament personalitzat, un 
servei del qual poden disposar si 
s’adhereixen al programa. De mo-
ment, quatre empreses ja ho van 
fer.

La voluntat del Consell Co-
marcal és impedir el tancament 
d’aquestes petites empreses.

Dos anoiencs entre els Missioners de la 
Misericòrida escollits pel Papa Francesc
Entre els 800 sacerdots que el 

Dimecres de Cendra van ser envi-
ats pel Papa Francesc com a Missi-
oners de la Misericòrdia, n’hi dos 
d’anoiencs: el pare Bernabé Dal-
mau i Ribalta, igualadí, monjo de 
Montserrat, director de la revista 
“Documents d’Església” i prolífic 
autor de varis llibres, i mossèn Jau-
me Casamitjana i Vilaseca, natural 
de Els Prats de Rei, prevere de la 
diòcesi de Vic, delegat episcopal de 
pastoral juvenil, rector del Semina-
ri de Vic i  vicerector del Seminari 
Interdiocesà de Catalunya. Ambdós 
van participar en la trobada de tots 
els nomenats que es va fer a Roma. 
El dia 9 el Papa Francesc es va reu-
nir amb tots ells a la Sala Regia del 
Palau Apostòlic Vaticà, i allà els va 
aconsellar de manifestar la mater-
nitat de l’Església, de ser conscients 
del desig de perdó dels qui s’acos-
ten al sagrament de la reconciliació 
i de no fer servir el pal del judici 
sinó el mantell de la misericòrdia, 
i l’endemà al vespre, durant la 

missa de Dimecres de cendra, en la 
que van concelebrar amb el Papa. 
Aquest els va conferir el mandat de 
“missioners de la misericòrdia” en 
l’àmbit de l’actual Jubileu. 

A la Butlla Misericordiae Vultus 
introductòria de l’Any Jubilar que 
es va iniciar el dia 8 de desembre 
passat, en que es complia el 50è. 
aniversari de la clausura del Concili 
Vaticà II, i que és previst clausurar 
el darrer diumenge de l’Any Litúr-
gic, el dia 20 de novembre, el Papa 
va anunciar aquesta figura: “Seran, 
sobretot, signe viu de com el Pare 
acull tots els qui estan a la recerca 
del seu perdó. Seran missioners de 
la misericòrdia perquè seran els ar-

tífexs davant de tots d’una trobada 
carregada d’humanitat, font d’alli-
berament, rica de responsabilitat, 
per a superar els obstacles i repren-
dre la vida nova del Baptisme”(n. 
18).

Per concretar aquest encàrrec, 
el Papa va demanar que s’organit-
zin en les Diòcesis “missions per 
al poble de manera que aquests 
Missioners siguin anunciadors de 
l’alegria del perdó. Que se’ls de-
mani celebrar el sagrament de la 
Reconciliació per als fidels” (n. 18). 
La missió doncs d’aquests preveres 
és estar preferentment a disposició 
de les parròquies durant aquest Any 
Sant i sobretot en el temps de Qua-
resma, per a fer-se presents allà on 
se’ls sol·liciti i atendre confessions, 
presidir celebracions comunitàries 
del sagrament del perdó, fer alguna 
conferència sobre el tema de la mi-
sericòrdia, predicar algun recés, etc.

A les diòcesis amb seu a Catalu-
nya han estat nomenats Missioners 
de la Misericòrdia 23 capellans.

S’ajuda amb 12.000 euros als refugiats
La solidaritat dels clients de 

Caprabo ha permès recaptar 
11.970 euros per als refugiats de 
Síria a través de la iniciativa impul-
sada per Caprabo i Cruz Roja “Et 
necessitem: ajuda als refugiats 
de Síria”, iniciada l’octubre pas-

sat. Els clients dels supermercats 
de Caprabo han participat en la 
iniciativa mitjançant la compra 
de targetes solidàries amb diver-
sos imports o realitzant els seus 
donatius online a través del portal 
www.caprabo.com.

Els diners recaptats es destina-
ran a atendre necessitats bàsiques 
de la població refugiada i en tràn-
sit a Grècia, Macedònia, Sèrbia, 
Hongria, Croàcia i el Líban.



11MIRANT ENRERE25 de febrer de 2016

PORTES
OBERTES

ESCOLES
PÚBLIQUES

D’IGUALADA

DISSABTE, 20 de FEBRER 

Escola Dolors Martí
Institut Pere Vives Vich

DISSABTE, 27 de FEBRER

Escola Emili Vallès
Escola Ramon Castelltort
Institut Joan Mercader

DISSABTE, 5 de MARÇ

Escola Gabriel Castellà
Escola Garcia Fossas
Institut Badia i Margarit

DISSABTE, 7 de MAIG

Institut Milà i Fontanals

Falcons de Capellades obren 
el Mercat Figueter

CAPELLADES

Aquest diumenge, en motiu del 
Tradicional Mercat Figueter, 

amb una destacada importància 
local i comarcal, els Falcons de 
Capellades de bon matí a la Plaça 
de Catalunya, donaven inici a la 
inauguració de la Fira.

La colla falconera estrenava la 
seva temporada a casa, on es van 
veure canvis respecte la temporada 
passada.

Van entrar a Plaça amb 12 Pi-
lars de 2 per iniciar la seva recent 
figura, anomenada Molí de la Vila, 

amb tres Pilar de 3 centrals i 8 Pi-
lars de 8 rodejant-los i voltant-los 
tots, molt aplaudida per la seva 
sincronització, van continuar amb 
la Pira de 10 amb les posicions no-
ves, fa quinze dies la van pujar un 
pis més per primer cop i s’ha de 
consolidar, Vol de 4 i dos Vols de 
3 simultanis, la Serra de 8 puntes 
amb Pilar de 3 al mig, Espelma 2x2 
i Espelma 2x1 i per acabar la jorna-
da Pilar de 4.

L’entitat vol agrair la col·labo-
ració dels comerços locals per fer 
possible el sorteig d’una panera.

El diputat del PSC Lluís 
Tomàs visita el Mercat 
Figueter

CAPELLADES

El PSC va participar de nou a la 
Fira entenent que és un espai 

més on escoltar, on poder com-
provar la vitalitat de les entitats 
i del teixit comercial, així com 
també explicar quina feina s’ha 
estat fent aquests mesos des del 
grup municipal i de l’agrupació. 
Per aquesta raó es va aprofitar 
per repartir un butlletí informatiu 
que recull algunes de les inicia-
tives portades a terme aquests 
primers mesos de mandat, com 
els acords en matèria de transport 
públic, preguntes al ple sobre 
parcs o elements urbans que no 
estan en bones condicions, i altres 
com ampliar nombre de places 
públiques de la Residència.

Durant la jornada es va comp-
tar amb la presència del Diputat 
del PSC a la Diputació de Barce-
lona Lluís Tomàs, el qual acompa-
nyat del regidor-portaveu muni-
cipal Aaron Alcázar i del regidor 
Carles Cuerva, van recórrer la fira 
visitant i escoltant entitats, reco-
llint necessitats i proposant accions 
per posar fil a l’agulla per donar 
resposta als comentaris rebuts.

La valoració del grup municipal 
sobre la Fira és positiva, tot i que 
s’ha trobat a faltar que s’aprofités 
més l’esdeveniment per fer difu-
sió turística i promoció local, s’ha 
fet palès algun problema existent 
amb la policia local i també alguna 
falta d’informació i organització 
en quant a aparcament.

Bona participació al Mercat Figueter
CAPELLADES

Aquest diumenge Capellades va 
celebrar una nova edició del 

Mercat Figueter, una jornada tra-
dicional que va estar presidida per 
un temps molt assolellat.

Durant tot el dia es va poder 
gaudir d’un munt de propostes va-
riades per a totes les edats, distri-
buïdes pels diferents espais de la 
vila. Els més petits van fer passeja-
des amb poni, manualitats diverses 
a moltes parades, atraccions ecolò-
giques i un conte infantil. Els més 
grans van haver de triar entre les 
actuacions de la Coral Xeremell, 
la Banda de l’Escola de Música, els 
Falcons de Capellades, els Gegants 
i les propostes més que variades de 
moltes entitats que van participar 
activament al Mercat Figueter.

Passejant pel circuït de la Fira 
es van trobar antiguitats, artesa-

nies i propostes de menjar diverses, 
plaques de cava i els comerços de 
Capellades que també van aprofi-
tar la jornada per mostrar els seus 
productes.

La inauguració es va fer a les 
11.30, a l’estand de l’Ajuntament 
on l’Alcalde, Aleix Auber, acompa-
nyat de totes les autoritats locals, 

va desitjar a tothom una bona fira 
i va agrair la participació tant de 
les entitats com dels botiguers. En 
el mateix sentit es va manifestar 
el regidor de Promoció Local, Àn-
gel Soteras, qui va recordar que el 
Mercat Figueter és un bon apara-
dor del gran dinamisme associatiu 
i comercial de la vila.

La CUP proposa canvis al Pla de Joventut
IGUALADA

Aquests dies el Departament de 
Joventut està ultimant la redac-

ció del nou Pla de Joventut d’Igua-
lada (2016-2020), el document marc 
que ha de regir les polítiques juve-
nils de la ciutat. Un pla que, des 
de la CUP d’Igualada, creiem que 
ha de fer una aposta més clara per 
l’aprofundiment democràtic. El nou 
Pla és bastant continuista i no fa 

una aposta forta per reinventar les 
polítiques juvenils. Per exemple, a 
nivell d’habitatge, promovent la 
masoveria urbana o pressionant a la 
SAREB per què cedeixi pisos en con-
tractes de lloguer social pel jovent. 
O, a nivell laboral, potenciant alter-
natives com el cooperativisme com 
a eina d’autocupació. 

En ser el Consell de Joves l’únic 
òrgan de participació que contem-

pla el Pla de Joventut des de la CUP 
es creu que cal canviar el Reglament 
Orgànic Municipal (ROM) per tal 
que el Consell de Joves esdevingui 
un espai més participatiu, obert a 
tot el jovent i amb caràcter vincu-
lant. D’aquesta manera el jovent se-
rà partícip de les polítiques juvenils 
i s’avançarà cap un aprofundiment 
democràtic de l’Ajuntament. 

Aprovat el pressupost i 
plantilla 2016 a l’Ajuntament 
d’Òdena
ÒDENA

En el ple extraordinari celebrat 
el passat dimarts 9 de febrer a 

l’Ajuntament d’Òdena es va rea-
litzar l’aprovació del pressupost 
i plantilla 2016 (6 vots a favor 
del PSC-PC i 5 vots en contra dels 
regidors d’ERC-Òdena i CDC). El 
projecte de pressupost es presen-
ta anivellat i sense dèficit inici-
al. El total d’ingressos i el total 
de despeses és de 3.963.304,24 
euros.

També es va aprovar la planti-
lla de personal que en relació a la 
vigent fins enguany experimenta 
les següents variacions: s’ha anul-
lat la plaça d’operari de serveis 
múltiples i s’ha creat la plaça de 
tècnic d’esports. 

D’altra banda s’aprovaren les 
Bases d’Execució del Pressupost, 
que s’exposen al públic, al tauler 
d’anuncis, a la web de la Corpora-
ció i també al Butlletí Oficial de la 
Província.
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Passeig Verdaguer,141 - 08700 Igualada 

Hores convingudes 

Tels. 93 803 11 45 - 93 801 73 63 - 609 71 02 40

Dr. J.L. Nicoletti Albanesi 
Ginecologia - Obstetrícia - Teràpia del dolor 

Observacions durant la 
migració d’aus
COMARCA

Un any més d’Aladern-CECI 
(https://www.facebook.com/

Aladern.CECI), engega el projec-
te PARTICIPA amb l’objectiu de 
recollir les primeres observacions 
durant la migració prenupcial de 
sis espècies força comuns a la nos-
tra comarca i a més a més, fàcils 
d’observar i identificar com són: 
l’Oreneta vulgar (Hirundo rusti-
ca) una espècie que tot i ser molt 
comú ha perdut entre un 30 i 40% 
de la seva població, l’Oreneta cua-
blanca (Delichon urbicum) i que no 
l’hem de confondre-la amb l’Ore-
neta vulgar, el Falciot negre (Apus 
apus), la Puput (Upupa epops), 
el Cucut (Cuculus canorus) i com 
no, el Rossinyol comú (Luscinia 
megarhynchos).

Aquest seguiment està relaci-
onat directament amb els estudis 
que s’estan fent sobre el canvi cli-
màtic i que també es fa en d’al-

tres indrets de Catalunya i Euro-
pa. Hi ha projectes semblants com 
són el Aves y Clima (SEO) http://
www.avesyclima.org/, i a Europa, 
el Spring Alive http://www.springa-
live.net/ca-es. Totes les dades reco-
llides a la comarca seran enviades 
a aquest dos projectes. 

Per participar cal apuntar l’es-
pècie, la data i el lloc o indret on 
l’heu observada i fer arribar les 
dades a través de correu electrònic 
a l’adreça naturaanoia@gmail.
com. 

Finalitzen les obres del carrer 
Vilademàger 
LA LLACUNA

La setmana passada van finalitzar 
els darrers treball d’urbanitza-

ció del carrer Vilademàger de la 
Llacuna.

Les obres que van iniciar-se a 
finals del 2015 han tingut l’objec-
tiu de millorar les actuals xarxes 
de serveis, incorporant les que hi 
faltaven  i adoptant millores de vi-
alitat de sòl urbà del tram d’aquest 
carrer que va des del carrer Cuitora 
fins el carrer del Castell.

En aquest sentit s’ha instal·lat 
una nova canonada per les aigües 
pluvials per conduir i evacuar-les 
correctament fins el torrent.  

Així mateix s’ha procedit a la 
neteja de matolls del torrent al seu 

pas pel pont i pel barri de les Vila-
tes pel seu correcte manteniment, 
amb la finalitat de condicionar la 
llera per que tingui les garanties 
de salubritat que pertoca i per pre-
parar-la per a futures pluges.

Obres a la font del Passeig 
del Mirador

VALLBONA D’ANOIA

Com s’aprecia en la fotografia, 
la font duia temps en un estat 

molt dolent, amb una canonada 
que no arribava enlloc, i que esta-
va plena d’arrels, així que amb 
les obres s’ha canviat el tub, fent 
arribar la canonada, a la canona-
da general, fet que evitarà, si se’n 

fa bon ús, els bassals i la imatge 
de deteriorament que donava 
aquesta font. El govern del poble, 
tot i estar en minoria, i amb els 
pressupostos prorrogats, i espe-
rant l’acord amb algun partit de 
l’oposició que vulgui col·laborar, 
segueix treballant per millorar el 
poble.

Els odenencs s’ho van passar molt bé al 
Carnaval

ÒDENA
L’animació no va faltar al Car-

naval del nucli 
El passat dissabte 13 de febrer 

el nucli d’Òdena es va omplir de 
disfresses i és que la festa del Car-
naval va ser el motiu que primer, 
els participants de la festa es con-
centressin al Parc de la Font i se-
guint l’animació del grup Rovell 
d’ou, per diferents carrers, arribes-
sin fins el Pavelló Mestre Vila Vell, 

on continuà la festa i xerinola a 
càrrec del mateix grup. I no hi van 
faltar la xocolata ni els melindros. 

Membres de diferents associ-
acions del municipi van ser els en-
carregats de decidir qui s’enduria 
els premis; el veredicte va ser el 
següent: En la categoria individu-
al (0-6 anys): 1r, Mònica Sánchez  
(100 gr. de xurros) i 2n Gerard Ra-
mos (Nan). En la categoria indivi-
dual (7-12 anys): 1r Guillem García 

(Pemtax Win) i 2a Judith Sánchez 
(100 gr. de xurros). En la categoria 
de 13 o més anys: 1r Jordi (Capità 
Garfio) i 2n Oriol Almirón (Pollan-
cres). Pel que fa a les comparses, 
guanyaren les anomenades “Pa-
racas locos”, “Des de Rusia con 
amor”, “Els il·luminats” i “El solda-
det de plom i la ballarina”.

Participat Carnaval al Pla
L’endemà diumenge va ser el 

torn de la Festa del Carnaval al Pla 
de la Masia d’Òdena. Hi va desta-
car la gran participació de gent. La 
festa va rebre el suport de l’Ajun-
tament i l’entitat organitzadora, 
l’Associació de Veïns La Coraza en 
feia una valoració molt positiva. 

Unes 120 persones es van dis-
fressar i a la festa que es feia al 
Centre Cívic, després de la rua s’hi 
van aplegar unes 300 persones. 

Grup Carles signa un acord amb Banc 
Sabadell per potenciar l’emprenedoria
IGUALADA

El passat 10 de febrer es va sig-
nar un conveni de col·labora-

ció entre la consultora igualadi-
na Grup Carles i l’entitat bancària 
Banc Sabadell que, a través del 
programa Bstartup, es dedica a 
finançar noves empreses, especial-
ment de base tecnològica.

L’acte de la signatura es va ce-
lebrar a l’edifici de Banc Sabadell 
de Barcelona i va comptar amb la 
presència de Xavier Carles, director 
general de Grup Carles, Marta Al-
sinella, responsable de GC Encou-
rage, l’àrea de consultoria de Grup 
Carles, i Yolanda Pérez, directora 
del programa Bstartup de Banc Sa-
badell.

Ambdues entitats estan com-
promeses amb el desenvolupa-
ment econòmic i donen suport als 
emprenedors que posen en marxa 

un negoci, facilitant la creació de 
projectes empresarials mitjançant 
l’assessorament, el finançament, 
la formació i l’acompanyament a 
l’inici de la seva activitat empresa-
rial, així com oferint-los productes i 
serveis financers exclusius.

Per a Grup Carles la signatura 
d’aquest acord persegueix l’objec-

tiu de potenciar una de les seves 
línies de servei, consistent en el 
suport als emprenedors amb l’ob-
jectiu d’ajudar-los a aconseguir re-
sultats excel·lents en el seu negoci. 

Una aposta decidida per facili-
tar finançament i acompanyament 
a les joves empreses.

Xerrada sobre la prevenció i la protecció de 
les persones grans
IGUALADA

El passat dijous 18 de febrer a 
l’Equipament del Casal del Pas-

seig va tenir lloc la xerrada “Drets 
de les persones grans (i no tan 
grans): la prevenció i la protec-
ció” que organitzava Diputació 
de Barcelona amb la col·laboració 
del Consell Comarcal de l’Anoia i 
l’Ajuntament d’Igualada, amb la 
participació de més de setanta per-
sones.

La ponència la va conduir Jordi 
Muñoz Iranzo, advocat, president 
d’ EIMA (Associació per a la investi-
gació del Maltractament a l’Ancià), 
i col·laborador de l’ EAVA (Equip 
d’Atenció a la Vellesa de l’Ano-
ia). Es va parlar sobre quatre eines 
de protecció com és l’autotutela, 

el poder preventiu, l’assistent o el 
testament. Però també d’altres do-
cuments que només poden fer les 
persones majors de 65 anys com 
les relacions convivencials i l’acolli-

ment de persones grans, ambdues 
propostes amb petites iniciatives 
incipients al territori català. Tan-
mateix també es va parlar del pro-
cés d’incapacitació com a eina de 
protecció davant de persones que 
perden la seva capacitat de decidir.

Per últim, el ponent va facili-
tar cinc ingredients per evitar si-
tuacions de maltractaments a les 
persones grans: Informació, ús dels 
propis drets, ser solidari (per tant, 
en cas de sospitar algun tipus de 
situació de maltractaments a una 
persona gran, comunicar-ho als 
serveis socials, sanitaris o cossos de 
seguretat), ús dels professionals i 
mantenir el dret a decidir.

ATENEM EN CABINA PRIVADA
PRÒTESIS CAPL·LARS FETES A MIDA, DE 
CABELL NATURAL i SINTÈTIC, PER A CASOS 
DE QUIMIOTERÀPIA O AL·LOPÈCIA

CENTRE CAPIL·LAR

S O T E R A S
E S T I L I S T E S
www.soterasestilistas.com
C/ Sant Simplici, 23 baixos
0 8 7 0 0  I G U A L A D A

93 803 16 94
659 888 696
plidia.soteras@hotmail.com
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Primera sessió participativa del POUM
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dimecres de la setmana passada 
va tenir lloc al Centre Cívic i 

Cultural La Vinícola la primera ses-
sió de participació ciutadana per 
tal d’elaborar el nou Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal (POUM) 
de Montbui.

La primera sessió, que va 
comptar amb una cinquantena 
d’assistents, va tractar sobre eco-
nomia i serveis als ciutadans.

Després d’una breu introduc-
ció a càrrec del Tinent d’Alcalde 
d’Urbanisme i Comunicació Josep 
Lluís González, l’arquitecte Esteve 
Corominas, de l’empresa LAND Ur-
banisme, encarregada d’elaborar 
el POUM montbuienc i la tècnica 
Laura Cid, de l’empresa Lavola que 
implementa el Pla de Participació 
Ciutadana van exposar als assis-
tents alguns dels elements bàsics 

de participació en l’elaboració de 
la planificació urbanística en els 
municipis.

Després que els assistents expo-
sessin els seus dubtes, i en alguns 
casos objeccions, es va dur a terme 
la divisió dels assistents en dife-
rents grups de treball rotatius, que 
van poder fer les seves propostes i 
valoracions sobre diferents qüesti-
ons vinculades a aspectes d’econo-
mia i serveis municipals.

Per ahir dimecres 24 de febrer, 
hi havia programada la segona 
sessió participativa del POUM, on 
el tema a parlar era sobre medi 
ambient i sostenibilitat. Per últim, 
el dimecres 2 de febrer, entre les 
19.30 i les 21.00 hores, la Sala d’Ac-
tes de Mont-Àgora acollirà la ter-
cera trobada amb la ciutadania, on 
es parlarà sobre criteris d’actuació i 
model de desenvolupament urbà.

Es volen captar nous estudis universitaris
IGUALADA

L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, avançava dimecres de la 

setmana passada, la voluntat del 
consistori i del departament d’Em-
presa i Coneixement de la Gene-
ralitat de Catalunya d’actualitzar 
l’actual model de governança del 
consorci que vetlla pels estudis uni-
versitaris a la ciutat. Segons Cas-
tells “ara mateix tenim un consor-
ci construït al segle XX, a la mida 
d’una escola universitària del segle 
passat, i ara necessitem un consorci 
del segle XXI, que faciliti el crei-
xement d’un campus universitari 
modern i que vol evolucionar”.

Actualment, el Consorci de 
l’Escola Tècnica d’Igualada (CETI) 
el presideix el secretari d’Universi-
tats de la Generalitat i el formen la 
pròpia Generalitat, l’Ajuntament 
d’Igualada i la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC). Segons 
Castells, aquesta estructura “obeïa 
a una època en què els únics es-
tudis que s’impartien a la ciutat 
eren els d’aquesta universitat i es-
taven molt vinculats a l’adoberia, 
però avui, amb l’arribada d’altres 
universitats i altres disciplines, es 
fa imprescindible adaptar aquest 
model de gestió”.

Segons ha explicat, la voluntat 
és que el nou consorci universitari 
d’Igualada, que “seria l’evolució 
natural del CETI i que ja està en fa-
se de desenvolupament”, l’integrin 
només la Generalitat i l’Ajunta-
ment, amb la presidència del se-
cretari d’Universitats i la vicepresi-
dència de l’alcalde, de manera que 
el consistori augmentarà també la 
seva participació en aquest òrgan, 
més enllà de l’únic representant 
que hi té ara mateix. La voluntat, 
doncs, és que “el consorci l’inte-
grin el Govern del país, que és el 
titular de la política universitària, 
i l’Ajuntament, que és qui té la 

visió local”. Castells avançava tam-
bé que “la UPC està informada, hi 
està d’acord i tenim el seu compro-
mís que els seus estudis a Igualada 
estan garantits”. La modificació, 
quan estigui enllestida, serà expo-
sada i debatuda al ple municipal.

Des de la posada en marxa del 
nou Campus Universitari d’Iguala-
da, el curs 2014/2015, la ciutat ha 
obert la seva oferta a altres camps, 
incorporant el grau d’Infermeria 
de la Universitat de Lleida (UdL) 
i el doble grau d’Administració i 
Direcció d’Empreses Industrial de 
la UPC i la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). Aquests estudis 
s’han sumat als graus i màsters de 
la UPC, històricament relacionats 
amb l’enginyeria química i amb 
el sector industrial de la pell de 
qualitat. Així, com avançava tam-
bé Castells, hi ha “converses avan-
çades amb diferents actors per a 
l’establiment a la nostra ciutat de 
nous estudis universitaris públics”. 
El Campus Universitari d’Igualada 
és seu, a més, de la Càtedra A3 
en Innovació de la Pell, el Tèxtil i 
la Moda, un banc d’intercanvi de 
coneixement entre l’àmbit investi-
gador i l’àmbit industrial local.

Recollits 900 quilos de 
productes al concert “Els 
músics no mengen”

IGUALADA

El Teatre Municipal l’Ateneu va 
acollir diumenge passat el segon 

concert solidari de la gira anome-
nada Els músics no mengen, pro-
moguda pel grup català Pearson 
conjuntament amb el Banc dels 
Aliments. En el cas d’Igualada, la 
cita va aplegar els mateixos Pear-
son, Judit Neddermann i Anna 
Roig i l’Ombre de ton chien i va 
omplir la platea del teatre, amb 
unes tres-centes persones. L’entra-

da era gratuïta i, per a accedir-hi, 
els assistents havien de portar un 
mínim de tres productes alimen-
taris bàsics destinats al Banc de 
Queviures d’Igualada. Segons els 
primers càlculs, els seus responsa-
bles estimen que es van aplegar un 
900 quilos d’aliments. La gira té un 
doble objectiu, ja que, alhora, vol 
sensibilitzar el públic sobre les difi-
cultats que travessen actualment 
molts creadors musicals.

Joan Tardà en una trobada 
oberta amb veïns

MASQUEFA

El passat dissabte 20 de febrer, 
el diputat d’Esquerra Republi-

cana al Congrés del diputat Joan 
Tardà, va visitar Masquefa. Amb 
una xerrada i un vermut popular 
organitzat per la secció local d’Es-
querra de Masquefa, en Joan Tar-
dà va acompanyar als masquefins 
que van omplir l’Espai del Corraló 
(local social d’ERC de Masquefa). 

L’acte va ser presentat per Xa-
vier Pérez, regidor d’Esquerra Re-
publicana a l’Ajuntament de Mas-
quefa, explicant perquè el partit 
republicà havia anat a Madrid i 
quina és la situació actual de blo-
queig de l’estat en relació al pro-
cés iniciat a Catalunya després del 
27-S. Tot seguit en Joan Tardà va 

explicar com es veu la realitat cata-
lana des de Madrid, les reiterades 
negatives per part dels partits ma-
joritaris a convocar un referèndum 
i la fermesa dels partits d’obedièn-
cia catalana a Madrid per explicar 
que Catalunya ja ha decidit i que 
el procés no té aturador. 

La proclamació de la República 
Catalana segons Tardà “no és un 
procés per canviar de banderes, 
sinó que és un procés social per 
millorar la vida de la nostra gent”, 
afirmava. Per la seva banda, Jordi 
Ferron, de la secció local d’Esquer-
ra de Masquefa, va cloure la xer-
rada convidant a tothom a seguir 
l’exemple d’en Joan Tardà i la seva 
incansable tasca pedagògica per 
explicar la causa republicana.

Petit foc  a l’Escola Dolors 
Martí
IGUALADA

Aquest dimarts, 23 de febrer, 
al voltant de les 10:30h, es va 

produir un petit foc en un forn 
de la cuina de l’Escola Dolors Mar-
tí d’Igualada. Els treballadors del 
centre el van apagar fent ús d’un 
extintor i, tot i que finalment no 
va anar a més, es va activar auto-
màticament el protocol d’emer-
gència, tallant el subministrament 
de gas de la instal·lació i evacuant 
tots els escolars i el personal al pati 
per evitar qualsevol incidència.

A l’escola s’hi van desplaçar 
efectius dels Mossos d’Esquadra i 
del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, a banda d’una dotació dels 
Bombers, que bàsicament va fer-hi 

tasques de ventilació per treure el 
fum de dins de l’edifici. Abans de 
migdia els infants van tornar a en-
trar i les classes es van reprendre 
amb normalitat. Es preveu que el 
servei de menjador funcioni nor-
malment. Abans però es durà a 
terme una revisió exhaustiva i la 
reparació de la cuina afectada per 
l’incident.

Des del departament munici-
pal d’Ensenyament es vol agrair 
la professional i ràpida reacció del 
personal del centre, que en tot 
moment ha garantit la seguretat 
dels alumnes, com també la col·la-
boració dels serveis d’emergències 
i del Consell Comarcal.
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Festivitat de la Mare de Déu de Lourdes
IGUALADA

El passat 14 de febrer l’Hospitali-
tat de la Mare de Déu de Lour-

des de la Comarca de l’Anoia, cele-
brà la festivitat de la seva patrona.

Van començar els actes a l’Es-
glésia de la Soledat d’Igualada 
on al voltant d’unes 150 persones 
s’aplegaren per participar de la 
celebració solemne de l’Eucaristia 
presidida pel nostre bisbe Mons. 
Romà Casanova i concelebrada per 
Mn. Josep Massana, Mn. Josep Ma 
Mas i Fra. Francesc Miquel Sánc-
hez. Els cants van anar a càrrec de 
la Coral de Santa Maria d’Igualada. 

En acabar la comitiva es va 
aplegar, a l’Ateneu Igualadí, en un 
dinar de germanor; entre el prop 
del centenar de persones hi ha-
via les regidores de l’Ajuntament 
d’Igualada, Carme Riera d’Acció 
Social i Ciutadania i Patrícia Illa 
d’Educació i Joventut i els rectors 

de les Parròquies d’Igualada Mn. 
Josep Massana i Mn. Josep Ma Mas 
i de Santa Margarida de Montbui, 
Mn. Josep Ma Pujol.

En el torn de paraules, la De-
legada de l’Hospitalitat de l’Anoia 
Montserrat Rabell, agraí l’assistèn-
cia de les autoritats assistents i a 
tota la resta de persones que par-
ticipaven de la festa, en especial a 

les persones malaltes, voluntaris i 
a totes les persones que mantenen 
activa l’Hospitalitat. Carme Riera 
va agrair la tasca de servei als ma-
lalts que des de l’Hospitalitat es 
porta a terme.

També es va fer entrega d’un 
petit present a la que fins ara ha 
sigut la Delegada de L’Hospitalitat 
de l’Anoia, Elisa Carpi.

Enterrament de la sardina

CARME

La setmana passada, va tenir lloc 
al Casal de Carme, dins l’espai de 

Dinamització de gent gran, l’en-
terrament de la sardina... L’acte 
es va dur a terme seguint un rigo-
rós protocol.

En primer lloc, les persones 
convocades, es van reunir al Casal, 
on es va dur a terme uns tocs de 
tambor per iniciar l’acte. Segui-
dament, en comitiva es va sortir 

del local, per anar a l’era del cos-
tat, on després que les ploraneres 
van proferir algunes paraules de 
condol i van deixar caure algu-
nes tristes llàgrimes. Seguidament, 
es procedí a l’enterrament de la 
sardina..

Per finalitzar i esvair un xic el 
clima de tristor, es va tancar la jor-
nada amb una sardinada, en ho-
nor de l’animal...

Emportar-se el ritme a casa
IGUALADA

Pau Fuster, jove músic i conduc-
tor d’un programa jazzístic a la 

ràdio, va engrescar i emplenar de 
ritme tots als assistents a l’AUGA 
de dilluns passat. Fuster va conduir 
una sessió de l’AUGA al voltant del 
jazz que fou memorable. 

Fuster posà les imprescindibles 
notes històriques: les primeres co-
munitats negres als U.S.A, les plan-
tacions de cotó al Mississippi, l’am-
bient de New Orleans i més tard 
Chicago i New York... I amb els pri-
mers instruments i La improvisació 
com a element consubstancial dels 
petits grups i els grans solistes fins 
a arribar a les grans orquestres.

I el proper dilluns, Jordi Nadal 
Feliu recordarà els oficis desapare-
guts de l’Anoia. Ens descobrirà un 

passat recent que molts hem cone-
gut i que avui ja no podem trobar.

Aula d’Extensió Universitària 
de l’Anoia

L’afluència de públic satisfà 
als organitzadors 

VILANOVA DEL CAMÍ

El bon temps va acompanyar diu-
menge la matança del porc a 

l’estil extremeny de la Unión Cul-
tural Extremeña Anoia. L’afluència 
de públic, al Parc Fluvial, va ser 
constant al llarg del matí i va con-
gregar amics i socis de l’entitat i 
també altres veïns del municipi i 
rodalies que en algun moment o 

altre van passar a compartir una 
estona de conversa i un mos amb 
els membres de la UCE Anoia. Les 
autoritats tampoc no van faltar a 
la cita.

Des de l’entitat es vol reconèi-
xer el treball de les persones del 
centre que van vetllar per tenir-ho 
tot a punt i fer possible aquesta 
jornada. 

Trilogi prepara la seva 
expansió
IGUALADA

Trilogi, empresa igualadina líder 
en solucions tecnològiques 

per a comerç electrònic, ha incre-
mentat un 41% la seva facturació 
durant el passat 2015. L’empresa, 
que compta amb oficines pròpies 
a Igualada, Xangai, Beijing i Hong 
Kong, el 2014 facturà 1.750.000 
euros i ha arribat als 2.470.000 

euros durant l’exercici de 2015, 
consolidant-se com el referent 
espanyol en solucions eCommerce 
per a la mitjana i gran empresa. 

Per a aquest 2016, Trilogi té 
com a objectius principals seguir 
creixent a Espanya i prosseguir la 
seva expansió a la Xina, el primer 
mercat eCommerce del món.

www.trilogi.com

Passejades de la gent gran 
IGUALADA

Els dies 3 i 4 de febrer es van dur 
a terme dues passejades per a 

la gent gran coordinades des del 
departament d’Esports de l’Ajun-
tament d’Igualada. La primera, 
dins del Cicle de Passejades per 
a la Gent Gran de la Diputació 
de Barcelona, va aplegar cami-
nants d’Igualada, Mediona i Lli-
çà d’Amunt a l’entorn natural 
d’aquest últim municipi, on van 
recórrer 7 km i van gaudir d’un 
dinar plegats. 

L’endemà, Dijous Gras, els 
protagonistes van ser els mem-
bres dels Grups d’Activitat Física 

de l’Ajuntament, que van fer una 
passejada per les rodalies de l’er-
mita de Sant Jaume Sesoliveres i 
van gaudir d’un esmorzar, com és 

tradició, amb el típic entrepà de 
truita i botifarra.

Les Dones de les tardes dels dimecres a 
“Ahora caigo”
IGUALADA

El passat dia 3 de febrer un grup 
de 48 sòcies de les Dones de les 

tardes dels dimecres van assistir de 
públic a l’enregistrament de dos 
programes de “Ahora caigo” d’An-
tena3.

A l’arribada al plató van poder 
veure la decoració, joc de llums i 
càmeres. Després d’una estona d’en-
treteniments amb un animador, va 
començar el concurs amb el presen-
tador Arturo Valls i els participants, 
que ens ho van fer passar molt di-
vertit.

Josefina Gassó

Pla Embarca per a start-ups de la Catalunya 
Central
COMARCA

L’acceleradora de Start Up Catalo-
nia de la Catalunya Central, que 

engloba les comarques de l’Anoia, 
Bages, Berguedà, Moianès i Osona, 
obre una nova convocatòria del Pla 
Embarca, pensat per empreses que 
es troben en la seva fase inicial, i 
necessiten accelerar les vendes o 
redefinir la seva estratègia.

Com a requisit, les empreses 
que vulguin optar a una plaça han 

de tenir com a màxim 5 anys de 
vida i algun component innovador. 
A més, han de comptar, com a mí-
nim, amb una persona dedicada a 
temps complet.

Les 13 empreses que han pas-
sat pel programa en la darrera edi-
ció, han facturat un 30% més que 
l’any anterior. 

El programa de la Generali-
tat de Catalunya i que a l’Anoia 
compta amb el suport de la Unió 

Empresarial de l’Anoia, entre d’al-
tres, ofereix, l’assessorament de 
40 hores a través de mentors, així 
com sessions de capacitació amb 
experts sobre diversos temes i tro-
bades amb altres  emprenedors i 
empresaris. 

Les empreses interessades po-
den formalitzar la seva sol·licitud 
mitjançant la web www.start-upca-
talonia.cat.

Assajos de les Caramelles Infantils 
MASQUEFA

Dissabte passat van començar, 
a l’Aula de Música (Torre dels 

Tenas) els assajos de Caramelles, 
que continuaran els següents dis-

sabtes: 27 de febrer i 5, 12 i 26 de 
març, a les 16.00 h. Hi poden parti-
cipar els infants de 4 a 10 anys.

La cantada de Caramelles se-
rà el diumenge de Pasqua al matí 

pels carrers de Masquefa.
Hi col·laboren l’Ajuntament de 

Masquefa i AMACAT Aula Musical 
L’Alzinar - Cal Tenas.
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Objectiu: 
eradicar la pobresa energètica
La pobresa energètica és 

una de les problemà-
tiques socials que més ha 
crescut els últims temps. 
Any rere any creix el nom-
bre de famílies que no 
poden pagar els rebuts de 
la llum, el gas o l’aigua; o 
aquelles que tenen proble-
mes seriosos per mantenir 
casa seva a una temperatu-
ra adequada. 

Els efectes de la pobresa 
energètica en la salut i en la 
qualitat de vida són inqües-
tionables, amb una especi-
al incidència entre els nens, 
la gent gran i les persones 
amb malalties cròniques. 
Per pal·liar aquesta situació, 
en aquest mandat la Dipu-
tació de Barcelona augmen-
tarà les actuacions per fer-hi 
front, amb diverses accions 
de suport als municipis que 
suposen un pla integral, in-
novador i transversal. 

En paraules de la presi-
denta de la Corporació, 
Mercè Conesa, el “suport 
a les necessitats dels ajun-
taments en matèria social, 
com els plans d’urgència 
social o el combat contra 
la pobresa energètica, són 
una de les prioritats del 
mandat. Hi aboquem tots 
els nostres esforços, rascant 
d’on s’hagi de rascar”. 

Radiografia de la 
situació

Des del mes de juliol, 
l’àrea d’Atenció a les Perso-
nes de la Diputació està ela-
borant un estudi que ha de 
servir per tenir una diagnosi 
exacta i fiable del proble-
ma. Inclou enquestes a tots 
els municipis de la demar-
cació, a més d’una anàlisi 
d’experiències locals i inter-
nacionals que ja funcionen 
i d’entrevistes amb experts 
i responsables en la matèria 
de diverses entitats. L’estudi 
es completarà amb un recull 
de bones pràctiques en con-
tra de la pobresa energètica 
des del món local, una eina 
per potenciar la prevenció 
especialment adreçada a les 
famílies en risc. 

Al marge de l’avalua-
ció teòrica, la Corporació 
treballa la diagnosi sobre 
el terreny. Des del mes de 
novembre s’estan duent a 
terme dues proves pilot --al 
Consell Comarcal d’Osona i 

a Vilanova i la Geltrú-- amb 
intervencions directes en 
40 habitatges en situació 
de pobresa energètica. En 
aquestes llars s’hi està fent 

una auditoria energètica i 
s’hi estan instal·lant de for-
ma totalment gratuïta ele-
ments de baix cost energè-
tic, com poden ser bombe-

tes de baix consum, regletes 
amb interruptor, sota-por-
tes o temporitzadors. 

La intenció és ampliar les 
intervencions a tot el ter-

ritori atesos els bons resul-
tats del programa, que els 
últims mesos també s’han 
implantat a Sabadell, Rubí, 
Cornellà de Llobregat i Vic. 

Actuació conjunta
Aquets any en base als 

resultats d’aquestes dues 
proves pilot, tots els go-
verns locals de Barcelona 
tindran a la seva disposició 
una nova eina de suport en 
la lluita contra la pobresa 
energètica. Seran auditori-
es i intervencions als habi-
tatges que pateixin aquesta 
mena de pobresa. Les faran, 
conjuntament, tres àmbits 
de la Diputació: Benestar 
Social, Habitatge i Medi 
Ambient. 

El principal objectiu se-
rà la millora de l’eficiència, 
i també la reducció de les 
despeses en electricitat, ai-
gua i gas dels habitatges en 
situació de risc. Uns habitat-
ges que hauran identificat 
prèviament els serveis soci-
als municipals. La primera 
fase d’aquest nou pla pre-
veu intervencions a 1.600 
llars. 

Suport tècnic
A banda de la interven-

ció directa i de la diagno-
si real de la situació a la 
demarcació de Barcelona, 
la Diputació renova el seu 
compromís amb els ajunta-
ments i els consells comar-
cals oferint-los suport tècnic 
per implementar, als mu-
nicipis de menys de 20.000 
habitants, la llei catalana de 
mesures urgents en contra 
de la pobresa energètica. 

Aquesta llei, en vigor 
des del mes d’agost, esta-
bleix, entre d’altres, que 
abans d’un tall de submi-
nistrament cal un informe 
dels serveis socials munici-
pals. Això fa preveure, en-
tre d’altres punts de la llei, 
un augment significatiu de 
la tasca dels equips professi-
onals, que la Diputació està 
estudiant pal·liar amb noves 
línies d’ajuts econòmics. 

Accions de continuïtat

La Diputació de Barcelona continuarà donant suport econòmic als municipis per-
què puguin fer les aportacions necessàries a les persones amb deutes amb les 

companyies subministradores. També per facilitar una intervenció ràpida en situaci-
ons de pobresa energètica, a través dels programes de prestacions econòmiques de 
caràcter social. 

També seguirà amb el suport formatiu als serveis socials municipals. El 2015, més 
de 300 professionals han rebut formació sobre com abordar i gestionar la pobresa 
energètica, a través dels tallers que la Diputació ofereix en conveni amb l’Institut 
Català de l’Energia. La previsió és formar-ne 300 més aquest 2016.

El principal objectiu serà la reducció de les despeses en electricitat, aigua i gas dels habitatges en situació de risc. 
Crèdit: iStock



16 MIRANT ENDAVANT 25 de febrer de 2016

CONVOCATÒRIA D’ACTUALITZACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL 
DE TREBALLADORS/ES I EDUCADORS/ES SOCIALS 

Perfils professionals: Educador/a Social, Treballador/a social.
Classificació: Tècnic A2.

Requisits mínims:  
-  Diplomatura, Grau o habilitació en Educació Social i Diplomatura o Grau en Tre-

ball Social i habilitats/des. 
- Nivell C de català.
- Art. 56 Llei 7/2007 EBEP.
- Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se amb vehicle propi.

Es valorarà:
- Experiència laboral en diversos àmbits dels serveis socials.
- Experiència laboral en l’àmbit local i comarcal.
- Experiència en l’administració pública.
- Experiència en planificació, control i gestió de projectes. 
- Experiència en sol·licituds i justificacions econòmiques.
- Persona amb iniciativa, dinàmica, amb capacitat de treball. 
- Persona amb capacitat funcional i de treball en equip.

Procediment de presentació de currículums:
El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es 
realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta con-
vocatòria. La documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 
de les bases de la convocatòria. Les bases i el model d’instància estaran disponibles al 
web del CCA www.anoia.cat dins l’apartat e-tauler.

Termini de lliurament de sol·licituds: 
Del 26 de febrer al 19 de març de 2016, ambdós inclosos. 

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada), de dilluns a 
divendres de 08.30 h a 14.30 h i dimarts i dijous de 16.30 h a 19 h.

La Senyora de Tous, una experiència teatral i 
familiar
SANT MARTÍ DE TOUS

La Casa del Teatre Nu a Sant 
Martí de Tous, el castell i els 

seus voltants són l’espai escollit 
per a aquesta activitat familiar 
que proposen des de la compa-
nyia Teatre Nu i que gira al vol-
tant de la coneguda llegenda La 
Senyora de Tous. Al llarg del matí 
de dissabte, les famílies que s’hi 
acostin podran veure un espec-
tacle basat en la llegenda, visitar 
per dins el Castell de Sant Martí 
de Tous i participar en un taller 
de construcció de titelles fet amb 
materials d’ús quotidià. 

L’espectacle La Senyora de Tous 
es va estrenar al Festival de Llegen-
des de Catalunya el passat mes de 
juliol i la intenció de la companyia 
és la d’anar-lo programant a la se-
va nova casa diferents vegades al 
llarg de l’any, fent-lo coincidir amb 
la visita al castell del poble. 

L’activitat que ofereix la com-
panyia igualadina permet conèixer 
una història molt lligada al terri-
tori i veure en primera persona 
l’entorn real en què va succeir. A 
part, i per completar una vivència 
creativa i teatral en família, al final 
de la jornada petits i grans podran 

fer plegats un titella inspirat en un 
dels personatges de la llegenda. 

Aforament limitat a 50 
persones

L’activitat La Senyora de Tous, 
una experiència teatral i familiar, 
es començarà a les 12h i s’allarga-
rà fins a les 14h. L’aforament està 
limitat a cinquanta persones. Per 
poder reservar entrada cal trucar al 
938050863 o bé escriure un correu 
a teatrenu@teatrenu.com. El preu 
de les entrades és de 10 euros (8 
per als amics de la casa del Teatre 
Nu).

Amb l’espectacle Habrá Kadabra? de Pere Rafart i Paco Hernández
Dissabte comença una nova temporada del 
cicle “Músiques a cau d’orella”
CALAF

Aquest dissabte, a les 22.30 h, 
comença una nova temporada 

de “Músiques a cau d’orella”, que 
organitza l’entitat El Polvorí amb 
el patrocini de la Fundació Privada 
Casal de Calaf. Serà l’espectacle 
Habrá Kadabra? el que encetarà 
aquest nou cicle que tindrà lloc a 
la Sala Folch iTorres del Casal de 
Calaf.

Es tracta d’un espectacle espe-
cial i diferent dins el format “Mú-
siques a cau d’orella”. Diversió, 
il·lusionisme, humor, cançons, mo-
nòlegs, jocs de paraules, improvi-
sació, interacció… Pere Rafart i Pa-

co Hernández presenten un show 
proper i original, on res és el que 
sembla encara que tot sembla que 
és res. Màgia de prop i humor de 
lluny. Un parell d’ulleres, una gui-
tarra i dos micros.

El preu de les entrades és de 9 
euros per als socis del Casal i d’11 
euros per al públic en general. Les 
entrades es poden comprar de ma-
nera anticipada al portal entrades.
casaldecalaf.cat.

Quartet Mèlt, segona 
proposta del cicle

El Quartet Mèlt serà el prota-
gonista del segon espectacle de 

“Músiques a cau d’orella”, el diu-
menge 29 de maig a les 18.30 h. Es 
tracta d’un grup vocal jove creat el 
2012 i format

per quatre cantants procedents 
de diversos indrets de Catalunya. 
Recentment s’han fet molt

coneguts després de conver-
tir-se, amb el suport majoritari del 
públic, en els guanyadors de la

tercera edició del programa 
televisiu d’èxit Oh Happy Day de 
TV3.

Doble presentació de novel·la
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS

Els escriptors Darius Solé i Oriol 
Solà presenten en un acte con-

junt, demà divendres a Cal Pep 
de Castellfollit de Riubregós, llurs 
novel·les.

Així Solé parlarà del llibre 
Aransís i la Vall d’Espines i Solà ho 
farà de la seva publicació L’Arqui-
tecte dels papers estripats.

L’acte començarà a les 8 del 
vespre.

“Avui també és Sant Joan” 
arriba a la Biblioteca Central
IGUALADA

Àlvar Caixal i Núria Vendrell 
protagonitzen la cinquena 

conversa del cicle de converses 
“Avui també és Sant Joan” que té 
com a finalitat el foment de la lite-
ratura catalana de qualitat i alho-
ra fomentar la reflexió sobre els 
valors universals entre la societat.

Aquesta sessió està programa-
da per avui dijous a les 7 de la tar-
da a la Biblioteca Central.

L’escriptor Àlvar Caixal, Premi 
BBVA Sant Joan 2013, amb l’obra 
Les llavors del silenci, conversarà 
amb Núria Vendrell –psicòloga, es-

pecialista en emocions– sobre els 
límits de la identitat personal, va-
lors que posa en escena la novel·la. 
Prèviament, cada lector del club de 
lectura ha disposat d’un exemplar 
de la novel·la per tal que també 
pugui participar de la conversa 
amb l’autor i la psicòloga.

El projecte compta amb la col-
laboració d’Edicions 62 i de la Fun-
dació Antiga Caixa Sabadell 1859, 
que han cedit els llibres que llegi-
ran els lectors del club de lectura 
de cada biblioteca pública per tal 
que també siguin protagonistes de 
la conversa.

Celebració de l’Assemblea 
General del Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia
IGUALADA

El proper dijous 3 de març, a les 10 
del matí, se celebrarà l’Assemblea 

General del Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia a la mateixa seu del Con-
sell Comarcal de l’Anoia.

Enguany, l’ordre del dia de la 
convocatòria serà la següent: rati-
ficació de la designació dels mem-
bres de la Junta Permanent, l’apro-
vació de la memòria d’activitats 
del 2015 així com també la pre-
sentació de la proposta de pla de 
treball per al 2016. En aquest últim 
punt, cal subratllar la voluntat que 
durant el 2016 es desenvolupin ac-
cions concretes per a l’abordatge 
del fenomen del maltractament a 
les persones grans, així com també 
fer una avaluació del desenvolupa-

ment del Pla Comarcal de l’Anoia 
2011-2015. Alhora, també es veu 
prioritària la formació de la gent 
gran, ja sigui en forma de cursos, 
tallers, visites o xerrades. Segui-
dament hi haurà un torn obert de 
paraules i finalment es donarà la 
propera convocatòria per a la se-
güent Junta Permanent.

Des del Departament de Ben-
estar Social i Atenció a la Ciuta-
dania del Consell Comarcal de 
l’Anoia ens satisfà convidar, com 
cada any, a tots/es els tècnics/ques, 
professionals i altres de l’àmbit de 
la vellesa de la comarca, així com 
també a les persones grans interes-
sades per informar-se sobre què ha 
treballat, treballa i pot treballar el 
Consell de la Gent Gran de l’Anoia.

Continuen les activitats del 
“Fem més escola”
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Fins el dia 11 de març es du a ter-
me a Montbui una nova edició 

del programa educatiu “Fem Més 
Escola”. Durant els darrers dies 
s’han dut a terme diferents ses-
sions de «L’hora del conte» a les 
Llars d’Infants. També va tenir lloc 
una activitat per als infants de la 
Llar d’Infants Santa Anna, que van 
anar divendres passat a esmorzar i a 
conèixer l’escola Garcia Lorca.

Les activitats continuaran 
aquest proper divendres, quan els 
infants de la llar d’infants L’Estel 
aniran a esmorzar a l’escola Antoni 
Gaudí.               

El dilluns 29 de febrer comença-
ran les Olimpíades Escolars, que es 

duran a terme durant tota la setma-
na entrant al camp de futbol mu-
nicipal i a l’Espai de Salut i Esport 
Mont-aQua. El dilluns 29 també es 
durà a terme una jornada de portes 
obertes a l’Escola Garcia Lorca. I el 
mateix dilluns, a partir de les 7 de 
la tarda, es durà a terme a l’Escola 
Antoni Gaudí una “Xerrada de Se-
guretat i DEA –desfibril·lador extern 
automàtic- enfocada a infants”. Els 
actes continuaran el dimarts 1 de 
març, amb una Jornada de Portes 
Obertes a l’Escola Antoni Gaudí.

Durant aquests dies de celebra-
ció del “Fem Més Escola” es duran a 
terme diferents activitats paral·leles, 
com un Taller de Música per a Pares, 
Mares i Nens/es de les escoles. 

Caminada familiar a La Tossa
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest dissabte s’organitza a 
Montbui la Caminada Familiar 

“Coronem Cims”, una activitat per 
commemorar el 20è aniversari de 
la Federació Catalana de l’Esplai. A 
Montbui aquesta activitat es com-
memorarà amb una pujada fins el 
cim de La Tossa, amb sortida des 

del Passeig Catalunya a les 10 del 
matí. Hi haurà xocolata calenta en 
arribar al cim, i també jocs tradici-
onals per gaudir en família. L’ac-
tivitat compta amb l’organització 
de Montsplai i Fundesplai, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Montbui, la Comissió de Festes i un 
Joves Voluntaris de Mont-Jove. 
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AL CARRER
LA BOTIGA
DISSABTE 5 DE MARÇ
IGUALADA
Una iniciativa simpàtica i comercial omple els carrers de la nostra ciutat.
Hi trobaràs uns preus increïbles! Passeja’t per Igualada.

Amb la col·laboració:Patrocinadors del primer concurs de pintura ràpida:

La Botiga al Carrer - edició hivern 
ja escalfa motors

IGUALADA

Durant tot l’any, no només Igua-
lada Comerç, sinó també moltes 

altres entitats igualadines, realit-
zen un munt d’activitats per tal que 
tots els visitants es trobin a gust. 
El comerç de casa nostra es mou i 
vol transmetre que està viu i ense-
nyar un aspecte optimista. I també 
que el teixit comercial és una estruc-
tura social ben avinguda i que té 
una força important a Igualada. El 
comerç convida a venir a Igualada, a 
passejar, a anar de compres. 

Per tant, a tothom qui està 
avorrit a casa, Igualada Comerç 
presenta uns quants motius per 
venir a Igualada el dissabte 5 de 
març. Un d’aquests és la 39a edició 
de la Botiga al Carrer, amb 100 

comerços participants, que oferi-
rà, en un entorn inigualable, pro-
ductes de la temporada vigent als 
preus realment atractius i increï-
bles de sempre.

I com la novetat, en el marc de 
la Botiga al Carrer, també hi haurà 
Art al Carrer, amb exposició i ven-
da d’obres d’art a la plaça de Cal 
Font i a la plaça de l’Ajuntament. 

1r Concurs de Pintura 
Ràpida amb premis de 
500, 300 i 200 euros 

També, i per primer cop en el 
marc de la Botiga al Carrer, es farà 
el 1r Concurs de Pintura Ràpida Bo-
tiga al Carrer Igualada, gràcies al 
patrocini i la gentilesa d’Aigües de 
Rigat, Sarauto-Peugeot i Bureau 

Vallée. Poden participar-hi tots els 
artistes que ho desitgin. 

El període d’inscripció es tanca-
rà el divendres 4 de març a les 20 
h. Hi ha dues categories: infantil 
(fins als 15 anys), en què els tres 
primers classificats seran premiats 
amb vals de compra per a material 
de pintura i dibuix, i en la catego-
ria d’adults la dotació serà de 500 
euros per al primer classificat, 300 
euros per al segon i 200 euros per 
al tercer. A més, l’organització ins-
tal·larà tres zones infantils, on els 
més menuts poden expressar el seu 
talent artístic.

El jurat del concurs estarà for-
mat per dues persones vinculades 
al món de les belles arts i un re-
presentant d’Igualada Comerç. Les 
obres premiades i una selecció de 
la resta d’obres s’exposaran a la 
seu d’Igualada Comerç, del 7 al 24 
de març.

Tots els interessats en partici-
par poden consultar les bases al 
web d’Igualada Comerç o al Face-
book de l’entitat, /igualadacom. 
La inscripció és gratuïta i es pot 
formalitzar físicament a Igualada 
Comerç, c/ La Torre, 5 d’Igualada, o 
per correu electrònic a secretaria@
igualadacomerc.cat . 

Concurs per escollir el 
logotip de la Taula de Dones
CAPELLADES

En el marc del Mercat Figueter 
de Capellades es va presentar el 

nou concurs organitzat des de la 
Taula de Dones.

Fins les 2 de la tarda del di-
vendres 8 d’abril es poden presen-
tar totes les propostes que vulguin 
participar en el Concurs per dis-
senyar el logotip de la Taula de 
Dones de Capellades.

L’objectiu d’aquest concurs és 
seleccionar un logotip que es des-
tinarà a ser la imatge de la Taula 
de Dones de Capellades i que pu-
gui ser utilitzat en totes aquelles 
activitats, campanyes, programes i 
publicacions que es realitzin.

Cada concursant podrà presen-
tar les propostes que vulgui, al Re-

gistre de l’Ajuntament de Capella-
des, en suport digital desat en un  
CD i en versió impresa amb bona 
resolució. Si es vol, es pot acompa-
nyar d’una breu explicació.

El jurat encarregat de selecci-
onar el disseny guanyador estarà 
format per la regidoria d’Equitat, 
les dones de la Taula de Dones i 
l’artista Gemma Macarrilla. A més 
a més de la qualitat, també es 
valorarà aquelles propostes que 
mostrin com s’adapta el logotip a 
espais i formats possibles, com ara 
tríptics, fulletons, publicacions, pà-
gines web...

La proposta que s’esculli com a 
guanyadora s’endurà com a premi 
una tablet BQ Aquaris M10 HD.

Nova edició del Juga a la 
Primavera
LA POBLA DE CLARAMUNT

La regidoria d’Infància de l’Ajun-
tament de la Pobla de Clara-

munt ja prepara una nova edició 
del Juga a la Primavera. L’activitat 
es farà del 21 al 24 de març i les 
inscripcions es poden fer fins al 
dimecres 9 de març a les oficines 
municipals, de dilluns a divendres, 
de les 8 del matí a les 3 del migdia.

Per apuntar-se cal portar la 
butlleta d’inscripció, que es pot 
trobar a l’Ajuntament, a l’equipa-
ment infantil de can Galan, al Cau 
Jove, a l’escola Maria Borés i al 
web municipal. També cal adjuntar 
una fotocòpia de la Seguretat Soci-
al del nen/a i el DNI del pare/mare 
o tutor/a. El preu d’aquesta activi-
tat és de 20 euros i el pagament es 
podrà fer al mateix Ajuntament. 

El Juga a la Primavera està 
adreçat als nens i nenes de P3 fins 
a sisè. Les activitats es faran a les 
instal·lacions de l’escola Maria Bo-
rés, de les 9 del matí a la 1 del 
migdia. També hi haurà un servei 
d’acollida, de 3/4 de 8 a 3/4 de 9 
del matí i tindrà un preu d’1€ al 
dia.

Durant els quatre dies del Juga 
a la Primavera, els infants podran 
participar en diferents propostes. 
Tallers de manualitats, sortides als 
parcs i equipaments del poble, jocs 
al pati, aprendre cançons i dan-
ses són algunes de les activitats 
que s’organitzaran. El darrer dia, 
els nens i les nenes es menjaran la 
mona.

Contes a cau d’orella
VALLBONA D’ANOIA

Aquest diumenge 28 de febrer, 
a les 18:30 hores, la companyia 

La Mama i la Padrina presenta l’es-
pectacle Contes a Cau d’Orella. Es 
tracta d’una hora del conte, on els 

infants participaran de la lectura 
de diferents contes i s’endinsaran 
en diferents històries, explicades 
en petit format per als més petits. 

L’acte es celebrarà a la Sala Po-
livalent Jaume Calveras.

Sortida al Teatre amb l’AAVV 
Bonavista

VILANOVA DEL CAMÍ

Des de la Junta de l’AA.VV. Bar-
ri Bonavista s’està preparant 

la tradicional sortida al teatre. 
Aquest any la proposta és l’espec-
tacle “El florido pensil. Nenes” on 
hi actua la igualadina Lloll Bertran 
acompanyada de les actrius Roser 
Batalla, Victòria Pagès, Mireia Por-
tas i Isabel Rocatti.

Aquest espectacle es fa al Tea-
tre Poliorama el dia 21 de maig en 
la sessió de les 6 de la tarda.

El preu de l’entrada + autocar 
és de 30 euros. S’ha de tindre en 
compte les entrades individuals a 
taquilla costen 29 euros. 

Per fer les reserves podeu tru-
car al telèfon 93 806 06 08. Les pla-
ces son limitades i s’atorgaran per 
rigorós ordre d’inscripció.

La sortida de Vilanova és pre-
vista cap a 2/4 de 5 de la tarda i 
en acabar la funció es disposarà 
d’unes tres hores lliures i a les 11 
es sortirà de Barcelona per arribar 
a Vilanova del Camí al voltant de 
les 12 de la nit.

Aquesta activitat l’organitza 
l’AA.VV. Barri Bonavista i compta 
amb la col·laboració del Servei de 
Cultura de l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí.
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La Calòrica tracta en clau d’humor la 
precarietat laboral
IGUALADA

La Calòrica, una de les companyi-
es més premiades del moment, 

porta aquest cap de setmana al 
Teatre de l’Aurora Sobre el feno-
men de les feines de merda, un 
espectacle format per històries 
breus, intenses i directes amb les 
quals, amb grans dosis d’humor, 
tracten sobre la precarietat labo-
ral.

Inspirada en l’article de l’an-
tropòleg i activista nord-americà 
David Graeber, “On the phenome-
na of bullshit jobs”, que va apa-
rèixer a la revista política “Strike” 
al 2013, la companyia La Calòrica 
construeix un espectacle d’històries 
breus, intenses i directes on es pre-
gunten què és “la feina” i per què 
li dediquem la part més important 
de les nostres vides.

Sobre el fenomen de les feines 
de merda no és un espectacle de 
denúncia seriosa, sinó que els de 
La Calòrica han agafat les situaci-

ons absurdes que es produeixen en 
les situacions laborals que l’autor 
de l’article considera “prescindi-
bles”, “inútils” i “estúpides”, al-
gunes experimentades pels propis 
actors, per dur-les a l’escenari amb 
moltes dosis d’humor. 

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Sobre 

el fenomen de les feines de merda 
tindran lloc divendres 26 i dissabte 
27 a les 21 h. i diumenge 28 de 

febrer a les 19 h. Com és habitual, 
després de la funció de divendres, 
els espectadors podran compartir 
les seves opinions en una tertúlia 
amb els membres de la companyia. 
Les entrades 15 euros i 12 euros 
(amb els descomptes habituals) es 
poden adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora (a la 
plaça de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

Obres de millora al carrer Santa Caterina
Les obres implicaran, durant tres setmanes, afectacions i talls de
trànsit rodat al tram comprès entre els carrers del Retir i de l’Aurora
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada inicia el 
proper dilluns, 29 de febrer, les 

obres d’ampliació de la vorera Oest 
del carrer Santa Caterina, entre el 
carrer del Retir i el carrer de l’Auro-
ra. Aquesta voravia presenta actual-
ment un estat molt deficient, amb 
un ample de 90 cm i un pendent 
lateral superior al 2%. És doncs, una 
vorera estreta en un carrer amb una 
freqüent circulació de persones que, 
a dia d’avui, no compleix les míni-
mes exigències d’accessibilitat.

Per això, el departament muni-
cipal de Qualitat Urbana executarà 
ara el seu eixamplament fins als 
180 cm, donant continuïtat a la mi-
llora prèvia que ja es va dur a ter-
me anteriorment en aquesta ma-

teixa via, al tram que va del carrer 
de l’Aurora al Passeig Verdaguer. 
Coincidint amb aquesta acció, la 
seva vorera Est, a l’alçada del car-
rer del Retir, també experimentarà 
millores. L’actuació té una durada 
prevista de tres setmanes i un cost 
de 36.000 euros.

Afectacions de trànsit
Mentre durin les obres, el tràn-

sit restarà totalment tallat als ve-
hicles --no als vianants-- en aquest 
tram, fet que obligarà a algunes 
alteracions en el servei de bus ur-
bà, en la recollida d’escombraries 
i en l’accés als aparcaments parti-
culars i al de la Plaça de Cal Font. 
En el primer cas, els veïns podran 
entrar i sortir fora de les hores en 
què treballin els operaris i, pel que 
fa a l’aparcament públic, caldrà ac-
cedir-hi en tots els casos per la seva 
entrada Nord, al carrer Sant Magí. 
Durant els darrers dies, l’Ajunta-
ment ha informat els botiguers i 
els veïns de totes aquestes afecta-
cions.

L’Ajuntament iniciarà una campanya per 
reduir l’excés de velocitat als nuclis urbans
ÒDENA 

La Guàrdia Municipal d’Òdena 
engegarà els propers dies una 

campanya informativa i de consci-
enciació per prevenir els excessos 
de velocitat als vials d’accessos al 
municipi, amb un especial incís al 
passeig St. Miquel, en què, des de 
la seva remodelació i transforma-
ció en una via de prioritat inver-
tida, la velocitat màxima es de 30 
km/h. 

Durant quinze dies els agents 
locals instal·laran, en punts i ho-
res aleatòries, un radar pedagògic 
que, a més de fer un registre del 
nombre de vehicles i la velocitat 
a la que aquests circulen, també 

disposa d’una gran pantalla que 
informa els conductors. 

Aquest radar, que durant 
aquest període de temps farà ser-
vir l’ajuntament d’Òdena, és una 
adquisició que va fer l’ajuntament 
de la Torre de Claramunt, on ha 
donat molt bon resultat, aconse-
guint que els conductors del mu-
nicipi redueixin la velocitat dins 
dels nuclis urbans. La col·laboració 
entre els dos ajuntaments, amb el 
préstec del radar, pretén aconse-
guir que a Òdena es repeteixin els 
mateixos bons resultats. 

D’entrada, “aquesta no és una 
campanya sancionadora, sinó que 
volem utilitzar el radar com a eina 

pedagògica i de conscienciació de 
la població”, remarca el regidor 
de Seguretat Ciutadana, Valentín 
Robles. En aquest sentit, “els con-
ductors que superen el límit per-
mès seran aturats i se’ls informa 
de la velocitat a la qual circulaven i 
de la conveniència de moderar-la”.  
Segons el cap de la Guàrdia Mu-
nicipal, Carlos Delgado, el radar 
“a més, permet a la Guàrdia Mu-
nicipal fer estudis sobre el flux de 
trànsit dels carrers en cas de consi-
derar-se necessari”.

Així doncs, durant els propers 
dies es podrà veure aquest radar 
pels carrers d’Òdena dins del marc 
d’aquesta campanya informativa. 

Aquest dissabte, cuina saludable per a 
nadons a inQuiet
IGUALADA

Aquest dissabte 27 de febrer, de 
12 a 13.30 h, la dietista Pilar 

Munné torna a inQuiet amb un 
taller pràctic per resoldre dubtes i 
fer receptes amb els millor aliments 
per a nadons de 4 a 12 mesos.

Quan tenim un fill ens sorgei-
xen molts dubtes i volem fer el 

millor pels petits. En aquest taller 
us demanem que ens plantegeu 
els vostres dubtes, què us preocu-
pa?, quins dubtes teniu?, no sabeu 
quan i com introduir els aliments? 
La Pilar Munné dedicarà el taller 
a resoldre dubtes, ens donarà con-
sells d’alimentació per als primers 
mesos dels nadons i ens ajudarà a 

seleccionar els millors productes de 
proximitat i ecològics per a cada 
etapa de creixement.

Més informació i inscripcions 
a www.inquiet.cat, c/ de la Torre 
36 d’Igualada, telèfon 931316044. 
Data límit inscripcions: avui dijous 
25 febrer.

David Agustí al 
7 d’experiències
PIERA

Avui dijous 25 de febrer a les 
19h David Agustí, llicenciat en 

Història Moderna i Contemporània 
per la UAB repassarà la història 
dels ducats orientals de Neopàtria 
i d’Atenes als territoris de l’actual 
Grècia i incidirà també en les cau-
ses per les que no es va consolidar 
políticament el domini català de la 
Mediterrània. 

L’acte que serà presentat per 
Antoni Escudero i Costa, historia-
dor local, s’inclou en la programa-

ció del 7 d’experiències a la Biblio-
teca de Piera.

Gimcana per conèixer la 
biblioteca
PIERA

Fins al 9 de març es poden for-
malitzar les inscripcions per par-

ticipar a la Gimcana per conèixer 
l’àrea infantil de la Biblioteca de 
Piera. L’activitat s’adreça a famílies 
amb nens i nenes de 5 a 8 anys 
amb l’objectiu d’oferir altres for-
mes d’interacció amb aquest espai 
i aprofundir en el seu ús.

Acompanyats per la mascota 
Rusqui i guiats en tot moment de 
la bibliotecària responsable de la 
sala els més petits descobriran tot 
allò que s’amaga rere una bibliote-
ca i el què cal saber per ser usuaris 
experts. 

L’activitat és gratuïta i es durà 
a terme el dijous 10 de març a les 
18h.

Ball country per col·laborar 
amb l’Associació d’Esclerosi 
Múltiple
VILANOVA DEL CAMÍ

El grup Anoia Country organit-
za per aquest diumenge, una 

ballada per col·laborar i ajudar a 
l’’Associació d’Esclerosi Múltiple de 
l’Anoia a fer un petit recapte de 
fons.

La trobada es farà a l’espai de 
Can Papasseit de Vilanova i l’As-
sociació EMA tindrà un punt de 
difusió per donar a conèixer qui 
són i què fan.

La ballada serà de 6 a 9 del 
vespre.

Nou projecte musical de Pau 
Sastre 
IGUALADA

Pau Sastre, productor musical, 
compositor i cantant igualadí 

presenta el seu nou projecte musi-
cal, anomenat “Giant Rev”. Des-
prés d’haver editat tres treballs 
discogràfics, ara inicia una nova 
etapa com a líder d’una banda 
de rock amb influències de ban-
des d’anomenada internacional, 

com Muse, Coldplay o Biffy Clyro. 
Segons el mateix Sastre “aquesta 
és la banda amb la qual jo sem-
pre havia somiat, i finalment ara 
ja s’ha fet realitat”. De moment, 
les crítiques i l’acceptació per part 
dels mitjans són molt positives. El 
proper mes de maig es posarà a la 
venda el nou treball discogràfic de 
Giant Rev.

Xerrada: Educació emocional 
per a la família
IGUALADA 

Com comunicar-te amb els teus 
fills perquè t’escoltin: habilitats 

bàsiques per millorar la comuni-
cació en la família. A partir d’un 
vídeo s’anirà explicant quines són 
les eines necessàries per aconse-
guir-ho de forma adequada.

Aquesta xerrada sobre educa-
ció emocional per a la família és 
prevista per avui dijous a les 8 del 
vespre al Casal Cívic Montserrat 
d’Igualada; serà conduïda per M. 
Dolors López Urpinell, psicòloga 
de l’Associació TDAH Anoia que 
organitza l’acte.

Necessitem 

ÒPTIC-OPTOMETRISTA 
o 

AUXILIAR EN ÒPTICA
per treballar a Igualada 

Interessats enviar CV a 
contactar@centreopticanoia.com
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Xarxa porta a l’Ateneu “En Jan Totlifan”
IGUALADA

Aquest diumenge, dia 28 de 
febrer, a 1/4 d’una del mig-

dia al Teatre Municipal l’Ateneu 
L’estaquirot teatre presentarà l’es-
pectacle En Jan Totlifan. Aquest 
muntatge de titelles manipulats 
sobre taula està interpretat per 
Núria Benedicto, Olga Jiménez i 
Albert Albà, i és dirigit per Guillem 
Albà. Les entrades tenen un preu 
de 6 euros i de 5 euros per als socis 
de la Xarxa. Es poden comprar el 
dissabte de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del 
vespre i des d’una hora abans de 
l’inici de l’espectacle al vestíbul de 
l’Ateneu Igualadí.

En Jan Totlifan
L’Estaquirot explica la història 

d’un nen, en Jan, a qui de petit 

li ho feien tot i li no calia apren-
dre a fer res si ell no ho volia. Li 
cordaven les sabates, el vestien, li 
tallaven el menjar… tot! Quan es 
va fer gran en Jan va tenir un aju-
dant, en Nicolau, que també li feia 
tot. Però un dia, quan en Nicolau 

va tenir prou diners, va marxar a 
viure tranquil a l’Illa Verda. I no va 
ser fins que va fer un llarg viatge 
per trobar l’antic ajudant, que va 
aprendre a fer moltes coses… Fins 
i tot el famós gelat de fruita del 
seu amic!

La companyia va treballar du-
rant més d’un any en aquest espec-
tacle que combina el llenguatge 
actoral amb el del titella, una feina 
de creació que requereix temps 
i ajustos constants per trobar el 
punt idoni. Calia construir els ti-
telles, fer el guió, fer els assajos 
per aconseguir una obra 100 % de 
creació original. En Jan Totlifan  és 
un espectacle que agrada a petits 
i grans perquè és molt divertit, di-
nàmic i  ens ensenya que com més 
autònoms som, millor.

Actuacions ben variades al bar musical 
Hot Blues
IGUALADA

Aquesta setmana el bar musical 
Hot Blues esta a tope de actua-

cions i d’un gran nivell.
El programa comença avui di-

jous 25 de febrer a les 22’30h amb 
el saxofonista igualadí Albert Ci-
rera que ara resideix a Portugal a 
qui acompanyarà Sònia Sánchez 
formada acadèmicament en l’art 
flamenc, l’any 2000 es va introduir 
en la dansa butoh i el Body Weat-
her i continua aprofundint en els 
seus treballs d’investigació sobre el 
flamenc com a llenguatge corporal 
en tota la seva essència.

Aquest duet oferiran una per-
formance visual i auditiva, tot un 
luxe per els nostres sentits.

El preu de l’entrada és de cinc 
euros.

Per demà divendres a la matei-
xa hora, hi ha programat el con-

cert del saxofonista Sergi Felipe 
que vindrà acompanyat del con-
trabaixista Giampaolo Laurentaci 
i el bateria Òscar Domènech, dos 
músics de primer nivell. Entrada 5 
euros.

Dissabte a 2/4 de 12 de la nit, 
actuació del grup Seward; aquesta 
formació musical que s’amaga so-
ta la premissa de no tenir pàgina 
web, ni perfils a les xarxes socials, 

està formada per uns excel·lents 
músics, Pablo Schvarzman, guitarra 
i efectes. Juan Rodríguez Berbín, 
bateria i percussions. Jordi Matas, 
baix, guitarres i efectes. Entrada 5 
euros.

Diumenge a la tarda, a les 6, 
El Teo va de putes, una obra de 
Joel Grau Llucià, molt divertida, i 
protagonitzada per Anna Bertran 
Casas i Carles Gilabert Beltran. Tot 
plegat un còctel dramaturg amb 
2/3 de lectura, 3/5 d’interpretació, 
un parell de tocs amb monòleg i 
1 ratlladura de sorpresa. Taquilla 
inversa.

El dimarts 1 de març, a les 
22.00 h, Jam Session dels alumnes 
de l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada, els quals oferiran els 
temes treballats en forma oberta 
a tothom que vulgui tocar. Entrada 
gratuïta.

Sopar i actuacions sota el 
nom Amb sensibilitat de 
dona
ÒDENA

El divendres 11 de març a les 
21.30 h al Teatre Centre Unió 

Agrícola (av. Manresa, 103 – Òde-
na), organitzat pel Fòrum de 
Dones d’Òdena, se celebrarà un 
sopar mentre hi hagi accions que 
s’aniran succeint a l’escenari. Qui 
vulgui apuntar-s’hi per actuar, 
només cal que es posi en contacte 

amb el tècnic de cultura de l’Ajun-
tament, Pere Regordosa.

Aquest acte vol aconseguir fer 
més present la dona des de dife-
rents àmbits d’acció: la creativi-
tat, el pensament, el testimoni, a 
través del contingut dels actes i o 
també a través de la seva execució. 
El preu del tiquet del sopar serà de 
5 euros.

Divendres de pregària al 
Sant Crist
IGUALADA

Demà divendres 26 de febrer, a 
partir de 3/4 de 8 del vespre tin-

drà lloc a l’església del Roser, el ter-
cer dels Misereres d’enguany al Sant 
Crist d’Igualada. En aquesta ocasió, 
presidirà la celebració Mn. Josep 
Massana, consiliari de Càritas Arxi-
prestal, que és l’entitat que tindrà 
cura de les lectures, ofrenes i pre-
gàries. Acompanyarà a l’orgue Lluís 
Victori, mentre que Florenci Oliva 
tindrà cura de la direcció dels cants.

Divendres passat també a 
l’església del Roser, tingué lloc el 
segon dels Misereres, que sota la 
presidència de Mn. Eduard Flores, 
acompanyat de Mn. Aribau, comp-
tà amb la participació de l’entitat 
Mans Unides.

Aldamena Duo en concert
CAPELLADES

Aquest dissabte a la sala Paper 
de Música de Capellades, Con-

cert d’Hivern, a càrrec d’Aldamena 
Duo format per Nahikari Oloriz, 
saxòfon, i Itxaso Sainz de la Maza, 
piano. Aquesta formació va ser 
finalista del 25è Concurs Interna-

cional Paper de Música de Cape-
llades.

El concert començarà a les 7 
de la tarda. Tothom que hi estigui 
interessat, pot reservar lloc trucant 
al telèfon 93 801 40 43 de 8 matí a 
4 de la tarda, o al 93 801 17 07 de 
4 a 7 de la tarda.

Creu Roja Anoia engega un programa per 
combatre l’atur juvenil
COMARCA

Creu Roja a l’Anoia, seguint la 
línia de treball del “Progra-

ma Operatiu d’Ocupació Juvenil” 
(POEJ), cofinançat pel Fons Social 
Europeu, inicia un projecte inno-
vador d’activació, orientació i 
acompanyament sociolaboral per 
a joves.

Aquest programa està dirigit 
a joves de la comarca de l’Anoia, 
d’entre 16 i 29 anys, amb baixa 
qualificació professional i que no 
hagin estat treballant els 30 dies 
anteriors a l’inici de l’activitat o 
no hagin rebut accions educatives 
recentment.

L’atur juvenil ha esdevingut 
un dels problemes més rellevants 
del mercat de treball en els últims 
anys, abocant als joves a una si-
tuació de vulnerabilitat i exclusió 
social importants. Reactivar a les 
persones joves en l’àmbit forma-

tiu-laboral i fer que recuperin de 
nou els seus objectius de futur és 
una prioritat urgent que cal abor-
dar, acompanyant-los en la seva

preparació i recerca d’oportu-
nitats.

L’objectiu principal del pla és 
l’activació de les persones joves no 
ocupades i no integrades en els sis-
temes d’educació o formació, que 
permeti la seva inclusió en el mer-
cat laboral. Concretament, es du-
ran a terme accions formatives de 
capacitació professional i també de 
tipus transversal, orientades a què 

els participants puguin reforçar la 
seva ocupabilitat i millorar les com-
petències personals i professionals.

També es contemplen mesures 
complementàries amb l’objectiu de 
què la manca de recursos no suposi 
un fre a la participació; sobretot es 
prioritzaran ajudes vinculades a la 
realització d’accions formatives i 
de conciliació.

Un altre punt fort del projecte 
és la generació d’aliances empresa-
rials a través d’una xarxa d’empre-
ses col·laboradores que participa-
ran de manera molt activa, refor-
çant la tasca d’orientació i forma-
ció que duu a terme la Creu Roja.

Es durà a terme una sessió in-
formativa el pròxim dia 3 de març 
a les 10.00 h a la Sala d’actes de 
Creu Roja a l’Anoia, al carrer de les 
Comes, 34 d’Igualada. Cal confir-
mar l’assistència trucant al 93 803 
07 89.

Diumenge, la Botifarunner
LA LLACUNA

Aquest diumenge la Llacuna viu-
rà una nova edició de la Boti-

farunner, organitzada pel Centre 
Excursionista Llacunenc, una de les 
curses de muntanya més consolida-
des a l’Anoia.

Amb les inscripcions ja tanca-
des per a aquesta vuitena edició, 
participaran a la cursa 350 atletes, 

nombre màxim d’inscrits, que cor-
reran una distància de 22 quilò-
metres i 1100 metres de desnivell 
positiu.

La Botifarunner arrencarà a 
les 10 h del matí de la plaça Ma-
jor i, en un temps màxim de 3 h 
i 30 minuts, els corredors han de 
completat la prova, que comen-
çarà amb l’ascens al Puig Castellar 

com a primer repte, i passarà per 
altres punts de l’entorn llacunenc, 
com les roques de la Crida, la font 
Cuitora, la serra de la Llacuna o el 
castell de Vilademàger. 

Els 22 quilòmetres de la cursa 
acabaran de nou a la plaça Major 
del poble on, com ja és tradicional, 
els corredors, després de l’arribada, 
tindran un entrepà de botifarra.
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CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ  
D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CATEGORIA DE  
MEDIADOR/A AL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA

Places Convocades: mediador/a.
Classificació: Tècnic A2.
Contracte Laboral: Obra i servei vinculat als programes del Servei de Mediació Ciutadana.
Caràcter: Data d’inici i de finalització condicionada a les necessitats temporals del servei i del 
finançament.
Jornada: Jornada completa o parcial segons necessitats del servei.

Requisits mínims: 
-  Diplomatura o Grau en l’àmbit social i/o educació o qualsevol altra acreditada  

com a equivalent. 
- Nivell C de català. 
- Art. 56 Llei 7/2007 EBEP.
- Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se amb vehicle propi.

Es valorarà:
- Estar inscrit en el registre general de mediadors/es. 
- Capacitat de treball en equip.
- Habilitats socials d’atenció a la ciutadania.
- Acreditar experiència en l’àmbit de la mediació.
- Disponibilitat horària.

Procediment de presentació de currículums:
El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà 
mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. La docu-
mentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria. 
Les bases i el model d’instància estaran disponibles al web del CCA www.anoia.cat.

Termini de lliurament de currículums: 
Del 26 de febrer al 19 de març de 2016, ambdós inclosos. 

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 
08.30h a 14.30h). 

Concert al teatre de La Lliga amb l’Àlex 
Cassanyes Big Band Project
CAPELLADES

Entre els actes que inclou aques-
ta setmana la programació de 

la Lliga cal destacar el concert de 
l’Àlex Cassanyes Big Band Project, 
que tindrà lloc al teatre de La Lliga 
diumenge vinent, dia 28 de febrer, 
a les 19 h.

L’Àlex Cassanyes Big Band Pro-
ject és una formació de Big Band 
tradicional de jazz integrada per 
18 músics liderada pel composi-
tor capelladí Àlex Cassanyes, qui 
expressa les seves inquietuds, re-
flexions i sentiments de la manera 
més natural i apassionant alhora: 
la música. 

En aquest concert l’obra i la 
formació d’Àlex Cassanyes veuran 
la llum davant el públic per primer 
cop, una esperada cita pels amants 
de la música en el sentit més ample 
i generós.  

El repertori del concert inclou-
rà la suite The Garden of Eden, 
influenciada per la literatura de 

Hemingway, El Testament d’Amèlia 
(arranjament guanyador del con-
curs de composició del XXXV Fes-
tival de Jazz de Granada), Vaekst, 
i també l’estrena d’Un dimanche 
après-midi à l’Île de la Grande Jat-
te, basada en el quadre del pintor 
postimpressionista Georges Seurat.

El preu de l’entrada és de 7’5 
euros per als socis de La Lliga i 10 
euros per als que no ho són.

Altres activitats 
Demà, divendres 26, Forum 

amb la psicòloga Neus Illa. Al Saló 
Rosa de La Lliga, a les 19.00 h. Par-

larem de sentiments, aiguabarreig 
d’emocions d’infantesa, adolescèn-
cia... Es preveu una sessió molt in-
teressant i l’entrada és lliure.

Dijous 3 de març, xerrada: “El 
Camí de Sant Jaume”. A les 20 h, 
al Saló Rosa. Molts capelladins han 
fet o estan fent el Camí de Sant 
Jaume. Diuen que cadascú se’l 
planteja i el viu de diferent ma-
nera. Amb els convidats d’aques-
ta sessió en parlarem tot veient 
paisatges preciosos. L’entrada és 
lliure.

Sopar de la PB d’Igualada amb Carles 
Ordiales, president de SeguimentFCB
IGUALADA

Per al dijous dia 10 de març, la 
Penya Blaugrana d’Igualada 

organitza un sopar amb Carles 
Ordiales, president de l’Associació 
SeguimentFCB, amb el qual es par-
larà sobre l’actualitat blaugrana i 
també sobre els posicionaments, 
objectius, etc. de l’entitat que pre-

sideix, perquè, a part de les seves 
demandes de grada d’animació i 
racionalització dels preus per als 
desplaçaments organitzats pel FC 
Barcelona, també tenen opinió en 
molts altres temes.

El sopar es farà el dijous 10 de 
març, a les 21 h, al PuntDeTrobada 
de l’Acústic Taverna de l’Ateneu 

Igualadí (c/ Sant Pau, 7 - Igualada). 
El preu del sopar és de 12 euros 
per als penyistes i 15 euros per als 
no penyistes, i és imprescindible 
fer la corresponent reserva a tra-
vés del correu pbdigualada@gmail.
com o bé al telèfon 938055117, 
abans del dia 5 de març.

Nova xerrada AFAB sobre 
“Recursos i prestacions 
socials”
IGUALADA

Demà divendres dia 26 de 
febrer, a les 18.00 h, a la seu de 

l’AFAB, al Casal Cívic Montserrat (c/ 
Orquídies, 7, Igualada), tindrà lloc 
la xerrada “Recursos i prestacions 
socials”, a càrrec de Menchu Vélez, 
treballadora social. 

L’objectiu d’aquesta xerrada és 
orientar al familiar sobre les ajudes 
formals i informals que pot rebre 
per poder cuidar el seu familiar, 
i s’explicaran tots els recursos de 
suport per a les persones afectades 
d’alzheimer i/o demència a l’Ano-
ia. La xerrada és oberta a tothom.

Xerrada: Volen tallar-vos la 
llum, l’aigua o el gas?
PIERA

Demà divendres 26, a les 19 h, el 
Banc del Temps de Piera orga-

nitza la xerrada ‘Volen tallar-vos 
la llum, l’aigua o el gas? Què fer 
davant els impagaments’. La xer-
rada, que es fa a l’Espai d’Entitats 
de Piera, informa de les mesures 

que recull al Llei 25/2015 de la ILP 
Habitatge. Porteu la vostra factura 
de llum, aigua o gas i us l’explica-
ran perquè la pugueu entendre i 
us ensenyarem quins contractes us 
convenen i quins no, així com dife-
rents maneres d’estalviar. Entrada 
lliure.

Reunió de Vida Creixent
IGUALADA

El dissabte, 27 de febrer a 2/4 de 
6 de la tarda, reunió a la Capella 

Familiar Mare de Déu de la Can-
dela de l’Església Parroquial de la 
Sagrada Família, on es comentarà 

el tema: VI “L’amistat”, del temari 
del present curs: “El nostre entorn 
i el nostre creixement”. Animarà la 
reunió, Joan Ribalta.

Vida Creixent d’Igualada

1a Fira de Licors Artesanals 
SANT MARTÍ DE TOUS

Serà el proper diumenge dia 
28 de febrer, de les 10.30 a 

les 13.30 hores, a la Plaça Manel 
Maria Girona (plaça Major).

A les 12 del migdia, xerrada: 
“Licors d’abans i d’ara amb les her-
bes de sempre”, per M. Àngels So-
lé i Sílvia Escura.

Degustació i venda de licors 
artesanals. Es podrà comprar i de-
gustar licors artesanals.

Es pot portar un licor artesanal 
per degustar. Es pot vendre amb 
llicència licors artesanals.

Taula rodona “Parlem de 
postparts?”
VALLBONA D’ANOIA

Des d’aMAMAntem s’organit-
za la taula rodona “Parlem 

de postparts?” dinamitzada per 
la Gemma Poch, mare, mestra i 
doula i comptarà amb la participa-
ció d’algunes mares de l’associació 
que explicaran el seu testimoni. 

La xerrada s’emmarca en el ci-
cle d’activitats i tallers que aMA-
MAntem ha programat per aquest 
semestre; recordem que aMAMAn-

tem és una entitat sense ànim de 
lucre, que centra els seus objectius 
en desenvolupar serveis i activitats 
amb la finalitat de donar informa-
ció i suport a les mares i famílies 
en relació a lactància materna i a 
la criança respectuosa.

La xerrada començarà a les 11 
del matí i es farà a la Sala Poliva-
lent de l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia.

És temps de calçotades
PIERA

En aquesta època, és un clàssic 
fer calçotades. Les calçotades 

a l’aire lliure són una bona opció 
i, si el temps ho permet, a Pie-
ra hi ha espais per gaudir-les en 
família o amb els amics. 

La Font del Prat
És un espai a l’aire lliure, al 

qual s’accedeix des del Passeig 
del Prat. Tot i que fa molts anys 
que existeix, i de fet, és un lloc 
habitual d’activitats i esbarjo per 
als pierencs, la zona de pícnic de 
la Font del Prat és relativament 
nova ja que el 2012 es van dur a 
terme diversos treballs d’arran-
jament i millora. És un bon lloc 
per a fer calçotades, ja que dis-
posa de barbacoes fetes d’obra, 
que incorporen mata guspires, i 
estan situades en una zona sen-
se vegetació, per evitar ensurts 

amb el foc!. També hi ha diverses 
taules i cadires de fusta, típiques 
de les zones de pícnic, i per que 
els més petits no s’avorreixin, hi 
ha habilitada una zona infantil 
amb un parell de gronxadors. A 
la Font del Prat un se sent com a 
casa, i és fàcil que les sobretau-
les s’allarguin. Per això, l’espai 
compta amb dos punts de llum.

Zona de Pícnic de Sant Jordi
Ubicada al parc del barri de 

Sant Jordi, proper al camí Ro-
meu, des del mes de juny de 
2014 i coincidint amb la inau-
guració del camí Romeu, s’hi 
va adequar una barbacoa i uns 
bancs configurant una nova zona 
de pícnic també molt apta per a 
àpats en grup.
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El recinte de l’antic Escorxador acollirà 
la 5a edició de la Fira de l’Ensenyament 
El 3 de març, 45 universitats, centres d’estudis superiors o d’ensenyaments 
professionals i artístics reglats hi exposaran la seva oferta 

IGUALADA

El proper dijous 3 de març, Igua-
lada acollirà per cinquè any con-

secutiu la Fira de l’Ensenyament, 
que tindrà lloc a l’edifici de l’antic 
Escorxador Municipal (c/ Prat de la 
Riba, 47) de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 
18 h. L’entrada per a tots els assis-
tents serà gratuïta. 

La fira comptarà amb la par-
ticipació d’un total de trenta uni-
versitats i escoles superiors, tant 
públiques com privades, que ex-
posaran la seva oferta formativa 
per a poder resoldre tots els dub-
tes referents als seus estudis. Con-
cretament, el Campus Universitari 
d’Igualada, la Universitat de Barce-
lona (UB), la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), la Universitat 
de Girona (UdG), la Universitat de 
Lleida (UdL), la UManresa i la UVic 
(Universitat Central de Catalunya), 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 
la Universitat Ramon Llull (URLl), 
la Universitat Rovira i Virgili (URV), 
la Universitat Abat Oliva CEU, la 
Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància (UNED), la 
Universitat Internacional de Cata-
lunya (UIC), la Universitat La Sa-
lle, l’EAE Business School, l’ESERP 
Business School, l’ESIP Business & 
Marketing School, l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura del Vallès 
(ETSAV), l’Escola Politècnica Supe-
rior d’Enginyeria de Manresa (EP-
SEM), l’Escola Superior d’Agricul-
tura de Barcelona (ESAB), l’Escola 
Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Ter-
rassa (ESEIAAT), l’Escola Universi-

tària d’Infermeria i Teràpia Ocupa-
cional de Terrassa (EUIT), l’Escola 
Superior de Disseny (ESDI), l’escola 
de disseny LCI Barcelona, el Centre 
Universitari de Disseny de Barce-
lona (BAU), l’Escola Universitària 
de Turisme de Barcelona (CETA), la 
Facultat de Turisme i Direcció Ho-
telera Sant Ignasi (URLl), la Ostelea 
School of Tourism and Hospitality i 
Les Roches International School of 
Hotel Management. 

En un altre dels espais de la fi-
ra participaran deu col·legis i insti-
tuts exposant la seva oferta forma-
tiva d’ensenyaments professionals 
i artístics reglats, cicles formatius 
de Grau Superior i de Grau Mitjà. 
També s’hi podrà trobar informa-
ció sobre els centres de formació 
municipals amb una oferta pública 
i de qualitat. Aquests seran l’Ins-
titut Milà i Fontanals, l’Acadèmia 
Igualada, l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps, l’Institut Municipal 
de Formació Arsenal de Vilafran-
ca del Penedès, l’Escola Joviat de 
Manresa, l’Escola d’Art Superior de 
Disseny Ondara de Tàrrega, l’Es-

cola de Sobreestants de Tàrrega, 
l’Institut La Segarra de Cervera i 
l’Escola Montserrat de Sant Vicenç 
de Castellet. Finalment, s’hi podran 
trobar també altres opcions de for-
mació i orientació a Igualada, com 
ara CEINA, l’Escola Oficial d’Idio-
mes (EOI), TIC Anoia i el servei mu-
nicipal Ig-nova. 

En aquesta edició, i després de 
la bona acollida de l’any passat, 
també s’oferiran xerrades infor-
matives per part de les universi-
tats públiques durant el matí i dels 
instituts municipals que ofereixen 
Formació Professional a la tarda. 

Es podrà participar també als 
workshops o sessions de treball 
que, paral·lelament a aquestes xer-
rades, aproparan els joves a alguns 
estudis d’una manera més interac-
tiva. L’EMA Gaspar Camps proposa 
el taller “Iglu temporary shop”, 
per treballar la part creativa dels 
participants; l’Acadèmia Igualada 
durà a terme “Ens expressem!”, 
per analitzar els diferents llenguat-
ges que fan servir els infants i des-
cobrir així les claus de l’educació 
infantil; i l’institut Milà i Fontanals 
farà “Aigua dura o aigua tova?”, 
per familiaritzar-se amb el treball 
i el material del laboratori químic. 

De la seva banda, el Punt d’In-
formació Juvenil de l’equipament 
municipal La Kaserna també hi 
serà present, oferint informació 
de tots els serveis d’interès per als 
estudiants, com ara habitatge, mo-
bilitat o beques, de totes les possi-
bilitats que existeixen per estudi-
ar a l’estranger o de les activitats 
de temps lliure per complementar 
amb els estudis. Es pot consultar 
més informació al web www.igua-
ladajove.cat.

CONVOCATÒRIA 
PER A LA RESTAURACIÓ DE FAÇANES 

D’acord amb el que disposen les Bases Específiques Reguladores de les Sub-
vencions per a la Restauració de Façanes, el termini per a la presentació de sol·li-
cituds és del dia 1 de març al dia 16 de maig de 2016. 

Presentació de les sol·licituds: OAC - Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajunta-
ment d’Igualada (Pl. Ajuntament, 1).

Requisits necessaris per poder prendre part a la convocatòria: a més dels esta-
blerts en les bases, l’immoble ha de tenir una antiguitat de quaranta anys o més. 
Igualada, 19 de febrer de 2016 

L’ALCALDE 
Marc Castells i Berzosa

Vilanova traurà a concurs 
el contracte d’enllumenat 
públic
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí traurà a concurs el contrac-

te de l’enllumenat públic i sema-
fòric. El primer pas, però, és la 
redacció del Plec tècnic. La regido-
ra d’Obres i Urbanisme, Rosi Gra-
dos, ha explicat que estan cercant 
vies de finançament per a la redac-
ció del plec tècnic, que s’haurà de 
regir per criteris energètics. 

Segons la regidora, estan es-
tudiant si en el marc del catàleg 
de serveis de la Diputació de Bar-
celona hi ha alguna línia de sub-
vencions en la qual pugui encaixar 
aquest projecte. Paral·lelament, els 

tècnics ja han demanat pressupost 
a diversos tècnics especialitzats per 
redactar aquest projecte, que la re-
gidora confia tenir enllestit abans 
que acabi aquest mandat.

Grados també ha anunciat al-
gunes de les millores que s’han 
introduït al servei de neteja viària 
“sense incrementar el seu cost” i 
que inclouen la incorporació d’una 
màquina de neteja amb aigua que 
repassarà els carrers dos dies a la 
setmana. Aquest sistema es com-
plementarà amb la dotació d’un 
peó a mitja jornada per reforçar la 
neteja de parcs i jardins. 

Concentració de rebuig als 
assassinats masclistes
CAPELLADES

Aquest dijous 25 de febrer a les 
8 del vespre es farà a la plaça 

Verdaguer de Capellades una nova 
concentració en rebuig als assassi-
nats masclistes comesos durant el 
mes de febrer.

La Taula de Dones de Capella-
des convoca el darrer dijous de ca-

da mes una concentració per recor-
dar a totes les dones que han estat 
víctimes  de la violència masclista 
els darrers 30 dies. Durant la tro-
bada es penja a l’arbre del costat 
de la font, un llaç amb els noms i 
l’edat de la persona assassinada.

71 establiments participaran 
en el Concurs d’Aparadors de 
La Mostra
IGUALADA

El quart Concurs d’Aparadors 
Comercials, organitzat per 

l’Ajuntament d’Igualada amb 
motiu de la 27a edició de La Mos-
tra d’Igualada - Fira de teatre 
infantil i juvenil, ha tingut una 
molt bona acollida per part dels 
comerços. En aquesta edició, un 
cop finalitzat el termini d’inscrip-
cions, hi prendran part 71 esta-
bliments locals, 22 més que l’edi-
ció anterior. Aquests hauran de 
decorar els seus aparadors entre 
l’1 i el 10 d’abril amb motius 
relacionats amb el món del tea-

tre infantil i juvenil. La inscripció 
implica també la participació al 
Joc del Comerç de La Mostra, en 
què cada botiga haurà d’amagar 
a l’aparador un dels coets que 
formen part enguany de la cam-
panya publicitària de l’esdeveni-
ment. Els visitants que prenguin 
part en el concurs hauran de 
trobar, com a mínim, deu esta-
bliments amb el coet amagat i, 
entre tots ells, se sortejarà una 
tauleta digital.

“La Ratera” 
amb el grup 
Set Vetes
CARME

El Grup de Teatre Set Vetes pre-
senta “a casa” l’obra teatral “La 

Ratera” d’Agatha Christie, amb 
adaptació de Teresa Casaus.

Aquesta formació teatral de 
Carme actuarà al Centre Recreatiu 
davant el seu públic, dissabte a 2/4 
de 7 de la tarda.

Circuit d’agility per a gossos
PIERA

El parc Sanahuja de Piera acollirà 
un espai equipat amb un circuit 

d’agility perquè els gossos puguin 
exercitar-se d’una manera diferent 
i divertida 

Aquesta iniciativa de la regido-
ria de Sanitat de l’Ajuntament de 
Piera consisteix en un espai d’uns 
30 metres, que integrarà una sè-
rie d’elements per fer que tant els 
propietaris com els gossos puguin 
passar una bona estona.

El circuit inclourà un salt d’al-
tura, un gronxador, eslàlom i una 
roda, amb un cartell explicatiu 
amb recomanacions de com uti-
litzar aquests elements. També hi 
haurà una font per abeurar els 
gossos i un rentamans per als pro-
pietaris.

En el moment en què estigui 
enllestit el projecte, es programarà 
una jornada de portes obertes per-
què tothom qui ho vulgui pugui 
veure aquest nou espai.
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La nova Boixeta Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada aplega les principals propostes 
per als mesos de març, abril i maig
Hi destaca la commemoració dels 600 anys de la mort a la ciutat del 
rei Ferran d’Antequera, amb conferències, una visita guiada i una 
exposició
IGUALADA

El departament de Promoció Cul-
tural de l’Ajuntament d’Igua-

lada publica una nova edició de 
la seva Boixeta Cultural, l’agenda 
que aplega la pràctica totalitat de 
les activitats de la ciutat, organit-
zades pel mateix consistori i per les 
entitats locals. En aquesta ocasió, 
a l’edició dels mesos de març, abril 
i maig, hi conflueixen dues-centes 
cites, algunes de gran pes cultu-
ral, com el festival de fotografia 
FineArt fins al 20 de març, La Mos-
tra d’Igualada, fira de referència 
del teatre infantil i juvenil a Cata-
lunya, o el Festival Internacional 
d’Orgue.

Es commemoraran també els 
sis-cents anys de la mort del rei 
Ferran d’Antequera a Igualada 
amb conferències, una visita guia-
da i una exposició a la Bibliote-
ca Central. També es descobrirà 
una placa d’homenatge a Miguel 
de Cervantes el dia de Sant Jor-
di, coincidint amb els quatre-cents 
anys de la seva mort, amb recita-
ció dels fragments de Las dos don-
cellas en què s’esmenta la ciutat 
d’Igualada.

Aquest és, a més, el trimestre 
en què es commemora el Dia In-
ternacional de la Dansa, amb acti-
vitats com la Mostra de Dansa Ciu-
tat d’Igualada i actuacions com el 
Don Quixot del Ballet de Moscou. 
L’Agrupació Folklòrica Igualadina 

celebrarà els seus 75 anys estre-
nant els muntatges Vida i costums 
i Tossa 1914. Serà també un trimes-
tre potent a nivell musical perquè, 
a banda del Festival d’Orgue i l’au-
dició comentada de l’Stabat Mater 
de Haydn, s’estrenarà a Igualada 
la missa Adoramus te christe, es-
crita per Frederic Muset en honor 
al Sant Crist, i que fins ara només 
s’ha representat tres cops a Santa 
Maria del Mar de Barcelona.

El teatre tindrà com a protago-
nista Lluís Homar amb Terra Baixa 
i, com a novetat fora de progra-
ma, el mestre Flotats, a principis de 
juny, presentarà Ser-ho o no. Per 
acabar amb la qüestió jueva, una 
oportunitat per retrobar-se amb 
un dels grans de la interpretació 
a la capital de l’Anoia. En l’àmbit 
literari, el 3 de març es presentarà, 

a la Biblioteca Central, un llibre 
editat pel Departament de Promo-
ció Cultural: Pels camins de l’Ano-
ia: recull de contes per a petits i 
grans, de Rosa Moncunill Clara-
munt, una presentació de l’edició 
pòstuma del llibre de contes sobre 
la comarca.

Cal destacar, finalment, un 
canvi en l’estructura de la Boixeta: 
l’agrupació de totes les exposicions 
a l’inici, amb les dades i ubicacions, 
per continuar amb les activitats 
i els diferents mesos, que es po-
den trobar a l’índex. Cesc Elias, en 
aquesta ocasió, és l’autor de la fo-
tografia de la portada d’una agen-
da que es pot consultar en format 
digital al web www.igualada.cat o 
recollir en format paper als equi-
paments municipals habituals.

Arriba el musical bilingüe 
Jan&Julia: Let’s go camping!
IGUALADA

El musical Jan&Julia: Let’s go 
camping! arribarà a Igualada el 

proper dissabte 27 de febrer, en 
una única funció que tindrà lloc a 
2/4 de 6 de la tarda al Teatre de 
l’Ateneu Igualadí. 

Aquesta és la segona produc-
ció conjunta entre les escoles d’an-
glès Kids&Us i el servei educatiu 
del teatre Kursaal de Manresa, que 
amb l’objectiu d’apropar els més 
petits a l’idioma anglès han tor-
nat a crear un espectacle musical 
que té l’anglès i el català com a 
llengües vehiculars. L’espectacle 
s’adreça a nens i nenes de 3 a 10 
anys.

En aquesta ocasió, el Jan i la 
Júlia, dos germans que compar-
teixen protagonisme amb la seva 
cangur anglesa Danielle, viuran un 
cap de setmana fantàstic anant de 
càmping. 

L’espectacle ha estat rigorosa-
ment dissenyat des del punt de 
vista pedagògic per facilitar l’accés 

dels més menuts a estímuls de qua-
litat en anglès i adaptats a la seva 
capacitat de comprensió. 

Les entrades per a Jan&Julia: 
Let’s go camping! tenen un preu 
de 8 euros (amb descomptes per a 
grups familiars) i poden reservar-se 
al telèfon 93 804 08 66 i a iguala-
da@kidsandus.es. 

Més de 1.300 alumnes de l’Anoia participen 
al desè Premi Sambori Òmnium
COMARCA

La desena edició del Premi Sam-
bori Òmnium va tancar el ter-

mini de lliurament de treballs el 
passat 4 de febrer. Enguany, la par-
ticipació a la comarca de l’Anoia 
ha passat de deu a onze centres 
educatius d’Igualada, Vilanova del 
Camí, Jorba i Piera. En total, doncs, 
han estat 1.330 alumnes, de pri-
mer de primària a segon de bat-
xillerat, els que han participat al 
Premi, dels quals s’han seleccionat 
una setantena d’obres que seran 
valorades pel jurat. En total, a la 
demarcació Penedès-Garraf-Anoia, 
hi han participat uns 3.160 alum-
nes, 1.320 de l’Alt Penedès, 1.330 
de l’Anoia, 340 del Garraf i 170 del 
Baix Penedès.

El Premi Sambori Òmnium és 
un premi de narrativa en català 
dirigit als centres educatiu de tots 

els Països Catalans i que té com a 
objectius promoure la participació 
en un projecte comú i difondre l’ús 
del català dins de l’àmbit escolar, 

tot incentivant la imaginació, la 
creativitat i aquells valors pedagò-
gics que es treballen en cadascun 
dels centres. La darrera edició, el 
2015, va comptar amb 40.000 par-
ticipants a Catalunya de 400 centre 
educatius.

Vilanova del Camí acollirà 
l’acte de lliurament

Els guanyadors de la demar-
cació Penedès – Garraf – Anoia es 
coneixeran el proper 8 de març, 
a l’acte de lliurament dels desens 
Premis Sambori que es farà al Cen-
tre Polivalent Can Papasseit de Vi-
lanova del Camí. Els alumnes par-
ticipants, les seves famílies, els cen-
tres educatius i tota aquella gent 
que ho vulgui podran assistir a l’ac-
te, que comptarà amb l’espectacle 
de Mrs. Brownie, de la companyia 
teatral anoienca Teatre Nu.

IX Premis TREC als treballs de 
recerca
PIERA

El curs 2015-16 la Regidoria d’En-
senyament i Formació organit-

za, amb el suport de l’INS Guino-
varda, la IX Edició dels Premis TREC 
als millors Treballs de Recerca dels 
alumnes de segon de batxillerat.

Poden optar a aquest premi 
tots els alumnes de segon de Bat-
xillerat de l’INS Guinovarda que 
hagin presentat el seu Treball de 
Recerca el curs 2015/16 i que hagin 
obtingut una nota igual o superior 
a 9.

Els originals s’han de presentar 
en suport paper on a la portada 
només hi constarà el títol. Els tre-
balls aniran en un sobre tancat on 
només també constarà el títol de 
l’obra. Aquest s’acompanyarà d’un 
sobre tancat on també constarà 
el títol i on a l’interior hi haurà el 

nom, els cognoms, l’adreça, el telè-
fon i la signatura de l’autor.

A banda del treball de recerca, 
els participants hauran de lliurar 
una síntesi del seu TREC (d’un mà-
xim de dos fulls) on hi consti: el 
títol del treball, el tema, els objec-
tius o motivacions del treball, el 
procés d’elaboració, les conclusions 
i els resultats de la recerca. Aques-
ta síntesi s’inclourà en el sobre jun-
tament amb el TREC.

El termini de presentació fina-
litza el 7 de març de 2016.

El veredicte i lliurament de 
premis es farà en un acte públic el 
proper 24 d’abril de 2016 a la sala 
de plens de l’Ajuntament.

Els treballs guanyadors s’incor-
poraran al fons de Col·lecció Local 
de la biblioteca i l’arxiu municipal. 

Homenatge a la música punk rock amb Els 
Chaqueteros i Vecinas Asesinas
IGUALADA

Aquest dissabte 27 de febrer el 
grup barceloní Chaqueteros 

actuarà a Igualada per homenatjar 
el Punk Rock interpretant versi-
ons dels grups més representatius 
d’aquest moviment musical origi-
nat i popularitzat a Estats Units 
i Anglaterra. Els Chaqueteros 
compartiran escenari amb la nova 
i jove banda igualadina, Vecinas 
Asesinas.

Serà a les 23:30h, a la sala Rec 
On Fire (carrer Creueta, 37) d’Igua-
lada, on es realitzarà aquest esde-
veniment.

L’Associació Rock City organit-
za aquest concert per reivindicar 
la grandesa de formacions com Ra-
mones, The Clash, The Stooges, Sex 
Pistols, Misfits, The Damned i MC5, 
entre molts d’altres. Bandes em-
blema de la música punk anglesa i 
americana dels anys 70 i 80.www. jregordosa.com

AUX. ADMINISTRATIVA
FUNCIONS: Realitzarà tasques administratives de suport a 
les tècniques administratives i gestores de comptes d’entitats 
socials, tals com resolució d’incidències, atenció a clients, 
etc. 
REQUISITS: Busquem una persona jove amb formació a 
nivell de CFGS en Administració o similars i amb un bon nivell 
d’ofimàtica. Busquem una persona vital, alegre, dinàmica i 
resolutiva, que tingui molt bon caràcter i sigui una persona 
positiva, amb alta capacitat per a gestionar l’estrès i molt 
organitzada. Valorarem que tingui experiència o vinculació 
amb alguna entitat social o ONG.

Persones interessades enviar Currículum Vitae 
per e-mail a: cv@jregordosa.com, o bé entregar-lo a les nostres 

oficines indicant la referència ADM-SP J.REGORDOSA, Gestió de 
Recursos Humans. Rambla General Vives, 2 1er. Pis - 08700 Igualada 

T. 938058815 - F. 938045512.

Empresa catalana de serveis 
destinats a col·lectius del tercer sector 
amb vinculació a la nova economia social 
i a les entitats socials, selecciona per a 
les seves oficines d’Igualada:
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DIA A DIA

DIJOUS 25 - St. Sergi, St. Modest, St. Edilbert i Sta. Primitiva
■ Tot el dia, a Igualada (Escorxador), Fira BSTIM.
■ A la 1 del migdia, al restaurant Sesoliveres (Igualada), Dinars UEA amb Xavier Tubert, cap de relacions institucio-
nals de Llet Nostra.
■ A les 6 de la tarda, a l’Escola Castell d’Òdena, xerrada Escola de pares: “No tinc temps per educar el meu fill”, amb 
la psicòloga Chon Molina. 
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, cicle 7 d’experiències. Xerrada: “Neopàtria. Quan Catalunya podia ser 
un imperi”, amb l’historiador David Agustí.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, cicle de conferències Avui també és sant Joan: “On són els 
límits de la identitat personal”, amb Àlvar Caixal i Núria Vendrell.
■ A les 8 del vespre, al Casal Cívic Montserrat (Igualada), xerrada: Educació emocional per a la família.
■ A les 8 del vespre, a Capellades (pl. Verdaguer), concentració de rebuig als assassinats masclistes.
■ A 2/4 d’11 de la nit, al bar musical Hot Blues (Igualada), concert amb Albert Cirera & Sònia Sánchez.

DIVENDRES 26 - Sant Cesari i St. Valeri
■ A les 6 de la tarda, al Casal Cívic Montserrat (Igualada), xerrada: Recursos i prestacions socials a les persones afec-
tades d’alzhèimer i/o demència; a càrrec de Menchu Vélez.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, sessió de Barrufacinema: visionat de la pel·lícula La maldi-
ción de las brujas.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, al Museu de la Pell d’Igualada, inauguració de la 4a edició del festival fotogràfic FineArt 
Igualada.
■ A les 7 de la tarda, al Saló Rosa de la Lliga de Capellades, sessió de cinefòrum: Inside Out. Xerrada amb la psicòlo-
ga Neus Illa.
■ A les 7 de la tarda, a l’Espai d’entitats de Piera, xerrada: Volen tallar-vos la llum, l’aigua o el gas? Què fer davant 
els impagaments.
■ A 3/4 de 8 del vespre, a l’església del Roser (Igualada), Divendres de pregària al Sant Crist – Miserere.
■ A les 8 del vespre, a Castellfollit de Riubregós (Cal Pep), presentació de les novel·les Aransís i la Vall d’Espines (Da-
rius Solé) i L’arquitecte dels papers estripats (Oriol Solà).
■ A les 9 de la nit, al Teatre de l’Aurora, Sobre el fenòmen de les feines de merda; amb la companyia La Calòrica.
■ A 2/4 d’11 de la nit, al bar musical Hot Blues (Igualada), concert amb Sergi Felipe, Giampaolo Lurentaci i Òscar 
Domènech.

DISSABTE 27 - St. Néstor, St. Fèlix i Sts. Porfiri i Alexandre
■ A les 11 del matí, a L’Ametller (c/ Àngel Guimerà, 13, Copons), jornada de portes obertes i xerrada: “Dia a dia en 
un espai infantil Waldorf”, a càrrec de Núria Albajar, mestra del Til·ler. 
■ A les 11 del matí, a Vallbona (sala polivalent), taula rodona: Parlem de postparts. Organitza: aMAMAntem.
■ A les 12 del migdia, al Museu de la Pell d’Igualada, presentació del llibre “Diagonal, 3.650 dies després”, de Josep 
Bou (programa FineArt).
■ A les 12 del migdia, a Tous (casa Teatre Nu), espectacle “La Senyora de Tous”.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), musical bilingüe (anglès-català) per a infants: 
Jan&Julia, let’s go camping!
■ A les 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), ball de la Gent Gran amb el solista Josep Sáez.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Recreatiu de Carme, teatre: el Grup de Teatre Set Vetes de Carme presenta: La 
Ratera, d’Agatha Christie (adaptació de Teresa Casaus).
■ A les 7 de la tarda, a la sala Paper de Música (Capellades), concert d’hivern a càrrec d’Aldamena Duo (saxo i piano).
■ A les 9 de la nit, al Teatre de l’Aurora, Sobre el fenòmen de les feines de merda; amb la companyia La Calòrica.
■ A 2/4 de 12 de la nit, al bar musical Hot Blues (Igualada), concert amb la banda Seward.
■ A 2/4 de 12 de la nit, a la sala Rec on Fire (Igualada), concert homenatge a la música punk amb Els Chaqueteros i 
Vecinas Asesinas.

DIUMENGE 28 - St. Gabriel de la Dolorosa, St. Baldomer i Sta. Honorina
■ Al matí, al Passeig Verdaguer d’Igualada, Mercat d’antiguitats, col·leccionisme, art i artesania.
■ Al matí, a Sant Martí de Tous, 1a Fira de licors artesanals.
■ A les 10 del matí, a la Pobla de Claramunt (zona escola Maria Borés), primera sortida del 3r Cros Escolar.
■ A les 10 del matí, al pavelló de Can Titó, partits d’handbol del CH Vilanova.
■ A les 12 del migdia, a La Tossa de Montbui, visita guiada a l’entorn històric.
■ A 1/4 d’1 del migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió de teatre infantil amb Xarxa: En Jan Totlifan, 
de la companyia L’Estaquirot.
■ A les 5 de la tarda, al camp municipal de Montbui, partit 2a Catalana: UD San Mauro – Marianao Poblet.
■ A les 2/4 de 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran del passeig d’Igualada, ball amb la música en directe d’Almas 
Gemelas.
■ A les 6 de la tarda, a la Basílica de Santa Maria d’Igualada, concert inaugural del Festival internacional d’orgue 
amb Miquel González i Carles Raya.
■ A les 6 de la tarda, al Consultori Vell d’Òdena, (al costat de l’Ajuntament), ball amb el músic Santané.
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt, ball amb els músics Som-hi Band.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Cal Ponet de Capellades, ball amb el duet D’Ambient.
■ A les 6 de la tarda, al bar musical Hot Blues, teatre per a adults: El Teo va de putes.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a Vallbona d’Anoia (sala polivalent), Contes a cau d’orella, amb La Mama i la Padrina.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre La Lliga de Capellades, concert de l’Àlex Cassanyes Big Band Project.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora, Sobre el fenòmen de les feines de merda; amb la companyia La Calòrica.

DILLUNS 29 - St. Romà i Sts. Rufí i Teòfil
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió setmanal d’AUGA. Jordi Nadal Feliu parla d’ofi-
cis tradicionals de l’Anoia desapareguts.

DIMARTS 1 DE MARÇ - St. Rossend i Stes. Eudòcia i Antonina
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central, L’hora del conte: El secret de les lletres. Amb Margarida Bernús.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a la rectoria de Santa Maria d’Igualada, xerrada i visita guiada de l’exposició “L’Asil” de 
Roger Velázquez.
■ A 2/4 de 9 del vespre, als locals parroquials de Santa Maria (Igualada), sessió de Formació Permanent: Més reflexi-
ons i propostes partint de l’encíclica “Lloat sigueu”. Amb Mn. Josep M. Pujol
■ A 2/4 d’11 de la nit, al bar musical Hot Blues, Jam Session EMMI.

DIMECRES 2 - Sta. Agnès de Praga, St. Luci, St. Absaló i Sta. Genara
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central, cicle Dalh la cinema; projecció de Chitty Chitty Bang Bang.

DIJOUS 3 - St. Medir i Sts. Emeteri i Celedoni (Celoni o Celdoni)
■ De 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del migdia, a l’antic Escorxador d’Igualada, Fira de l’Ensenyament d’Igualada.
■ De 3 a 6 de la tarda, a l’antic Escorxador d’Igualada, Fira de l’Ensenyament d’Igualada.
■ A les 7 de la tarda, a Can Muscons (Vilanova del Camí, camí del cementiri), xerrada sobre espècies exòtiques inva-
sores. Organitza: GEDEN.
■ A les 7 de la tarda, a la  Biblioteca Central, presentació del llibre Pels camins de l’Anoia: recull de contes per a pe-
tits i grans; de Rosa Moncunill Claramunt.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, cicle 7 d’experiències. Xerrada literària amb Patrícia Gabancho, Elisen-
da Albertí i Gerard Quintana.
■ A les 8 del vespre, al Saló Rosa de la Lliga de Capellades, xerrada: El Camí de Sant Jaume.

El 23è Festival Internacional 
d’orgue s’inaugurarà amb 
músics catalans

IGUALADA

El proper diumenge 28 de febrer 
començarà la 23a edició del Fes-

tival Internacional d’Orgue d’Igua-
lada, que organitza l’Ajuntament 
d’Igualada amb la direcció artística 
de Joan Paradell i Solé. Serà un con-
cert de trompeta i orgue i els seus 
intèrprets seran els dos músics cata-
lans Miquel González i Carles Raya.

Miquel González va néixer a 
Badalona l’any 1967 i és profes-
sor superior d’orgue, clavicèmbal 
i llenguatge musical. Va estudiar 
orgue amb Josep Maria Mas Bo-
net i amb Montserrat Torrent, i 
clavicèmbal amb Maria Lluïsa Cor-
tada. Ha fet també nombrosos cur-
sos arreu d’Europa. L’any 1988 va 
obtenir el Primer Premi d’Orgue 
del Concurs Nacional de Joventuts 
Musicals d’Espanya a l’orgue de la 
catedral de Girona i l’any 1991 va 
tenir un premi al curs universitari 
“Música en Compostela”. Té di-
versos enregistraments, entre els 
quals destaca el primer que es va 
fer amb el nou orgue de Montser-
rat. És autor del llibre Els orgues 
de les comarques de Lleida i del 
Principat d’Andorra. Actualment 
és professor d’orgue del Conser-
vatori Professional i Municipal de 
Música de Lleida i organista de la 
Parròquia Major de Santa Anna de 
Barcelona i de l’església de Santa 
Maria de Badalona.

Carles Raya, va néixer a Ter-
rassa l’any 1986, on va iniciar els 
estudis musicals amb Alexandre 
Baiget i va finalitzar el Grau Pro-
fessional amb premi d’honor en les 
especialitats de trompeta i música 
de cambra. Posteriorment va estu-
diar a l’ESMUC amb Mireia Farrés 
i es va iniciar en el món de la mú-
sica antiga amb Serge Tizac i amb 
la trompeta barroca, instrument 
amb el qual ha realitzat gravacions 
per a la Reial Companyia d’Òpera 
de Cambra de Barcelona. També 
ha impartit diversos cursos de per-
feccionament musical. Ha partici-
pat en orquestres com l’OBC, Sim-
fònica del Vallès, Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya, Camerata 
Barroca..., ha fet concerts com a 
solista amb agrupacions musicals 
i organistes, i ha gravat diversos 
CD’s de música per a cobla, música 
simfònica i conjunts de cambra. 
Actualment és professor de trom-
peta de l’Escola-Conservatori Mu-
nicipal de Música d’Igualada i de 
l’IEA Oriol Martorell (Barcelona).

En el concert ens oferiran els 
tres Preludis i Fugues de Mendels-
sohn per a orgue sol i obres de 
Torelli, Purcell i Marcello per a 
trompeta i orgue. Serà a les 6 de la 
tarda, a la basílica de Santa Maria, 
i l’entrada és gratuïta.
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Del 26 de febrer al 20 de març arriba a 
Igualada el festival fotogràfic FineArt
33 fotògrafs, 10 escoles de fotografia i imatge i 2 col·lectius de
fotografia són els protagonistes de la quarta edició de FineArt Igualada
IGUALADA

FineArt Igualada enguany cele-
bra la quarta edició del festi-

val, un esdeveniment consolidat 
com a referent en el món de la 
imatge, apropant la fotografia i 
tot allò que l’envolta tant al públic 
en general com als aficionats i, 
per suposat, als professionals de 
la fotografia. I ho fa en diferents 
espais expositius municipals i 
d’altres d’efímers que recuperen 
espais patrimonials de la ciutat, per 
emmarcar les diferents propostes 
visuals en 15 sales d’exposicions dis-
tribuïdes per la ciutat d’Igualada 
(La Cotonera, l’Adoberia, Museu 
de la Pell, Somiatruites, Sala Ramon 
Godó Franch, Artèria, rectoria de 
Santa Maria, L’Empremta, Portal 
del llevador, Ateneu Igualadí, Bibli-
oteca Central, Nivell 46, Claustre 
Escola Pia, Sala Municipal d’Exposi-
cions i Mercat de la Masuca). 

L’esdeveniment, de renom a 
Catalunya i pioner a escala naci-
onal en el sector de la fotografia, 
comptarà, a més de les 45 exposi-
cions, amb un gran nombre d’ac-
tivitats paral·leles vinculades amb 
aquest art.

Programa d’actes 
paral·lels

Demà divendres 26 de febrer, 
a 2/4 de 7 de la tarda, inauguració 
del FineArt Igualada 2016, a la sala 
gran del Museu de la Pell d’Igua-
lada i Comarcal de l’Anoia. L’ac-
te comptarà amb la presència del 
Conseller de Cultura, Santa Vila; 
l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; 
el regidor de Promoció Cultural i 
Comerç, Pere Camps; el president 
de l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada i el coordinador de FineArt, 
Ramon Muntané.

En acabar, a les 19.30 h, “L’art 
d’atrapar la vida”, visita comenta-
da a l’exposició d’Eugeni Forcano 
per Daniel Giralt Miracle.

Dissabte dia 27, a les 12 del 
migdia, presentació del llibre Dia-
gonal, 3.650 dies després, de Josep 
Bou. Diàleg amb Josep Bou condu-
ït per Maria Gregori. A l’Auditori 
del Museu.

A les 9 del la nit, projecció de 
la pel·lícula Human de Yann Art-
hus-Bertrand. Al Teatre Municipal 
l’Ateneu.

Dimarts 1 de març, a 2/4 de 8 
de la tarda, a la rectoria de San-
ta Maria, xerrada i visita guiada a 
l’exposició “L’Asil”, de Roger Velá-
zquez.

Dijous 3 de març, a 2/4 de 7 de 
la tarda, a la Sala Municipal d’Ex-
posicions, xerrada i visita guiada a 
l’exposició “Vivències africanes”, 
de Manel Úbeda.

Les activitats programades con-
tinuaran fins al 19 de març i s’ani-
ran anunciant puntualment a les 
pàgines de L’Enllaç.

Els artistes
FineArt 2016 compta amb pro-

fessionals d’àmbit internacional 

com els reconeguts Yann-Arthus 
Bertrand --fotògraf parisenc de re-
nom--, el peruà Mariano Zuzuna-
ga, el cineasta i artista donostiarra 
José María de Orbe, el premi na-
cional de fotografia 2012 Eugeni 
Forcano, el murcià Juan Manuel 
Díaz Burgos, el mallorquí Francis 
de Andrés, el reconegut madrileny 
Javi Camino, i els catalan Manel 
Úbeda, Miquel Galmes, Lola Mont-
serrat i Montse Campins.

A més, el FineArt compta amb 
més noms amb reconeixement dins 
del sector fotogràfic o fotoperio-
dístic com Carles Palacios, Juan 
Manuel Díaz Burgos, Carles Rodrí-
guez, Cecília Ortiz, Conchi Mar-
tínez, Enric Pàmies, Gemma Mi-
ralda, Gerard Boyer, Jesús Botaro, 
Laia Rissech, Maria Abras, Ma Con-
suelo Alcaide, Maria Llop, Miguel 
Castellano, el duet Roig Llasera, 
Santi Bajona, Sebastià Caus i Vicen-
te Peiró.

Com cada edició, també hi ha 
espais dedicats a fotògrafs iguala-
dins; aquest any el festival compta 
amb les obres d’Albert Clotet, Da-
vid Ribera i Roger Velàzquez.

L’esdeveniment també ofereix 
les fotografies del Premi Ciutat 
d’Igualada Procopi Llucià i les mos-
tres fotogràfiques del col·lectiu Per-
pignan Photo Culture en Catalonge.

Per la seva banda, les escoles 
de disseny i fotografia continuen 
apostant per FineArt; enguany, el 
nombre d’escoles ha augmentat de 

vuit a deu. Es mostren els treballs 
dels alumnes de l’escola ERAM-Gi-
rona, de l’espai de Fotografia 
Francesc Català-Roca, de l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
(IEFC), de l’Escola Universitària de 
Disseny i Enginyeria de Barcelo-
na (Elisava), de Fotoespai Barce-
lona Centre d’Imatge, de Grisart, 
de l’Escola Groc, de El Observato-
rio, de l’Escola d’Arts i Oficis Gas-
par Camps d’Igualada i de l’Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’Olot.

El FineArt arriba a 
l’Empremta de la mà de 
Mariano Zuzunaga

L’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova se suma un any més a la 
quinzena de sales que, amb motiu 
de l’esdeveniment de fotografia 
FineArt Igualada, s’ompliran d’ex-
posicions des del 26 de febrer fins 
al 20 de març.

Enguany, l’Empremta acull l’ex-
posició “Peces selectes. Col·lecció 
Formiguera”, del fotògraf peruà 
Mariano Zuzunaga, nascut a Li-
ma l’any 1953, que viu i treballa a 
Barcelona des de 1975. Zuzunaga 
ha teixit la seva obra al llarg de les 
últimes quatre dècades al voltant 
d’una reflexió permanent sobre 
l’acte fotogràfic i el paper del fo-
tògraf com a creador, testimoni i 
pensador del nostre temps. La seva 
obra es caracteritza per un acusat 
minimalisme i gira al voltant de 
la força que posseeixen certs ele-
ments quotidians quan adquirei-
xen noves significacions.

A diferència d’altres ocasions, 
les portes de l’Empremta estaran 
obertes al públic i l’exposició es 
podrà visitar de dimarts a dijous 
de 19 a 21 h, divendres de 18 a 21 
h, dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 21 
h i diumenges d’11 a 14 h i de 18 
a 21 h.

TAULELL D’EXPOSICIONS
■ A la sala d’exposicions Camil Riba dels “Amics de Tous” (c/ Escoles 
15 de Sant Martí de Tous), pintures i dibuixos de les germanes Marisol 
i Empar. Fins a finals de febrer, els dissabtes de 17 a 19 h de la tarda i 
els diumenges de 12 a 13.30 h del matí.
■ Al vestíbul del teatre de l’Aurora d’Igualada, Maria Sentfores Salla 
presenta “Sabem com comença, però no com acaba…”, amb obres de 
totes les disciplines plàstiques i artístiques. Fins al mes de maig.
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, “La cal·ligrafia”: 
obres de Jaume Vizcarra. Fins dissabte. 
■ Al Saló Rosa de La Lliga de Capellades, exposició fotogràfica dels 25 
anys de Bitrac Dansa. Fins diumenge.
■ A l’institut Montbui (c/ de la Mercè, 9, de Santa Margarida de 
Montbui), exposició “Treu-li suc a la sexualitat”, organitzada per la 
Diputació de Barcelona. Adreçada als adolescents de 12 a 16 anys. Fins 
avui.
■ A la sala d’exposicions de Mont-Àgora (passeig de Catalunya, s/n, 
de Santa Margarida de Montbui), exposició “Gravats”, dels alumnes 
del curs de gravat de l’EMA Gaspar Camps. Fins a finals de febrer.
■ A la Tossa de Montbui, exposició d’escultura de Libertad Gómez, la 
qual presenta escultures de fusta policromada. Tots els diumenges de 
febrer i març, de 10.30 a 13.30 h.
■ Al Punt dels lectors, 3a planta de la Biblioteca Central d’Igualada, 
“Amb D de dona”, esbossos i dibuixos de Sandra Tomàs. De l’1 de 
març al 15 d’abril. (Amb motiu del Dia de la Dona).
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, “Fotografia i lite-
ratura”. Fotografies premiades i finalistes del concurs de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada i Llegim..? Llibreria. Del 3 al 24 de març.
■ A la sala gran del Museu de la Pell d’Igualada, exposició de fotogra-
fies d’Eugeni Forcano. S’inaugura demà divendres dia 26, a les 19.30 
h, amb la visita comentada “L’art d’atrapar la vida”, per Daniel Giralt 
Miracle. (Festival fotogràfic FineArt).
■ A la rectoria de Santa Maria, exposició fotogràfica “L’Asil”, de Ro-
ger Velázquez. S’inaugura el dimarts 1 de març, a 2/4 de 8 de la tarda, 
amb xerrada i visita guiada. (Festival fotogràfic FineArt).
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, exposició “Vivències 
africanes”, fotografies de Manel Úbeda. S’inaugura el dijous 3 de 
març, a 2/4 de 7 de la tarda, amb xerrada i visita guiada. (Festival foto-
gràfic FineArt).

Exposicions del FineArt
Del 26 de febrer al 20 de març
■ A La Cotonera (c/ Joan Abad 1), Carles Palacios, M. Consuelo Alcai-
de, Carles Rodríguez, Vicente Peiró, Miguel Castellano i Cecília Ortiz.
■ A l’Adoberia (c/ del Rec 15), Maite Llasera - Joan Roig.
■ Al Museu de la Pell (c/ Dr. Joan Mercader), Conchi Martínez, Lola 
Montserrat, Gemma Miralda, Francis de Andrés, Gerard Boyer, Jesús 
Botaro, Maria Abras, Maria Llop, Sebastià Caus, Santi Bajona, Juan 
Manuel Díaz Burgos, Laia Rissech, Escola Universitària ERAM, Fotos-
pai, Gaspar Camps, Grisart, IEFC, Escola Groc, El Observatorio, Escola 
d’Olot, Espai de Fotografia F. Català-Roca, Elisava, Eugeni Forcano 
(sala del Museu) i Yann Arthus-Bertrand (pati del Museu).
■ Al Somiatruites (c/ del Sol 19), David Ribera.
■ A la sala Ramon Godó Franch - AFI (pl. de la Creu 18), Albert Clotet.
■ A Artèria (c/ de l’Argent 33), Montse Campins.
■ A la Rectoria (c/ Sta. Maria 8), Roger Velázquez.
■ A L’Emprenta (c/ Sta. Maria 12), Mariano Zuzunaga.
■ Al Portal del Llevador (c/ Concepció 20), José María de Orbe.
■ A l’Ateneu Igualadí (c/ Sant Pau 9), Escoles de l’Anoia i Enric Pàmies.
■ A la Biblioteca Central (pl. Cal Font), Concurs Fotogràfic Literari AFI 
i Miquel Galmes.
■ A Nivell 46 (c/ San Magí 46), Javi Camino.
■ Al Claustre de l’Escola Pia (pl. Castells 10), Perpinyà Foto.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions (c/ Garcia Fossas 2), Manel Úbeda.
■ Al Mercat de la Masuca (c/ de la Virtut 15), Premi Ciutat d’Igualada 
“Procopi Llucià”.
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