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La Gran Festa del Vi, una jornada comercial i molt festiva

Igualada Comerç, al capdavant de l’organització de la cinquena Gran Festa del Vi i la Gran Setmana del Comerç, valora molt positivament la jornada 
de dissabte en la que hi van participar un total de 18 cellers i 11 establiments que oferien degustacions per maridar amb el vi. La rambla Sant Isidre 

va tornar a ser l’escenari d’aquesta Gran Festa del Vi que, al punt del migdia, va ser inaugurada per l’expresident Artur Mas i demés autoritats locals i 
comarcals.   Pàg. 11

El barri del Rec torna a obrir 
les “botigues efímeres”

Ahir dimecres al matí els carrers del barri del Rec ja van omplir-se de 
visitants i compradors, atrets per les més de 80 botigues de marca 

que fins dissabte s’instal·len a diferents fàbriques i magatzems del barri 
igualadí. L’afluència de públic d’aquest primer dia fa preveure que aques-
ta quinzena edició del Rec.0 Experimental Stores torni a ser un èxit. A 
banda de la moda el Rec.0 ofereix música, poesia i espais de menjar al 
carrer, exposicions i la desfilada per la integració.   Pàg. 22

Han començat els Jocs 
Esportius Escolars de l’Anoia

Dissabte al matí van començar els primers partits corresponents a 
la 65a edició dels Jocs Esportius Escolars de l’Anoia, competició en 

la que hi prenen part escolars a partir de P5 i les categories Benjamí, 
Prebenjamí i Aleví. El tret de sortida el van donar els esports d’equip com 
bàsquet, handbol i futbol sala. L’endemà diumenge es va fer a Hostalets 
de Pierola el primer cros escolar. Can Titó acollirà diumenge la següent 
cursa amb el Cros Joan Maragall.   Pàg. 32
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FARMÀCIES DE TORN
Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de l’ende-
mà. A partir de les 12 de la nit caldrà adreçar-se, amb 
la recepta corresponent, a la Policia Local.

Avui dijous, dia 10 de novembre: 
Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 11: Bausili, Born, 23.
Dia 12: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 13: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Pilar, c/ Comarca - 
Mestre Montaner Fàtima (22-9 h).
Dia 14: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25
Dia 15: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 16: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 17: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.



䤀䜀唀䄀䰀䄀䐀䄀㨀 倀⸀䤀⸀ 䰀䔀匀 䌀伀䴀䔀匀⸀ 䌀⼀ 䰀攀挀挀Ⰰ ㌀ ⠀愀氀 挀漀猀琀愀琀 搀攀 䌀䄀刀刀䔀䘀伀唀刀⤀
䄀䈀刀䔀刀䄀㨀 䌀⸀䌀⸀ 䴀伀一吀匀䔀刀刀䄀吀 䌀䔀一吀刀䔀 뜀 䴀䄀刀吀伀刀䔀䰀䰀㨀 倀⸀䤀⸀ 䔀䰀 䌀伀一䜀伀匀吀⸀ 䄀瘀椀渀最甀搀愀 䌀漀渀最漀猀琀Ⰰ 㐀㠀 ⴀ 㔀　 

一伀嘀䄀 圀䔀䈀㨀 圀圀圀⸀䐀刀䤀䴀⸀䔀匀

刀攀昀⸀ 圀䐀㠀　㠀㜀 ⠀匀漀礀 䰀甀渀愀⤀Ⰰ 㐀⸀　　　 甀渀椀琀愀琀猀⸀ 倀圀㘀㈀㔀 ⠀倀愀眀 倀愀琀爀漀氀⤀Ⰰ 㔀⸀　　　 甀渀椀琀愀琀猀⸀ 倀圀㘀㈀㘀 ⠀匀欀礀攀⤀Ⰰ 㜀⸀　　　 甀渀椀琀愀琀猀⸀ 䴀嘀㤀㈀㌀㔀㔀 ⠀䄀瘀攀渀最攀爀猀⤀Ⰰ 㐀⸀　　　 甀渀椀琀愀琀猀⸀



4 MIRANT ENRERE 10 de novembre de 2016

Et pot interessar?
Què es pot fer en cas de no poder pagar la hipoteca del teu habi-

tatge habitual?
Doncs cal mirar la situació econòmica de cadascú i, en cas de tro-

bar-te en el denominat “umbral de exclusión”, que està definit pel 
RDL 6/2012 de “Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipo-
tecarios sin Recursos”, renegociar el préstec amb l’entitat que te’l va 
atorgar, d’acord a la teva economia.

Això és possible si l’entitat creditícia en la qual tens el préstec està 
adherida a aquest RDL, l’anomenat “Código de Buenas Prácticas” 
(quasi totes les entitats hi estan adherides).

Què es pot aconseguir? L’exposició de motius del RDL diu, entre 
altres coses: procurar una reestructuració viable mitjançant una carèn-
cia, reducció del tipus d’interès, ampliació del termini total i quites. 
Òbviament, cal complir també altres requisits que el RDL estableix.

iuristriviumadvocats7@gmail.com - Telèfon 656909454

Microcurt de la Taula de dones 
per promocionar la campanya 
del 25N

CAPELLADES

Dissabte passat, la Taula de 
Dones va gravar a Capellades 

un curt per promocionar la campa-
nya del 25 de Novembre en com-
memoració del Dia internacional 
per a l’eliminació de la violència 
masclista, enguany sota el lema 
“PAS FERM! Eradiquem la violència 
masclista”. 

Aquesta acció representa com la 
unió és la força més gran per parar 
qualsevol atac. El microcurt s’estre-
narà a través de les xarxes socials a 
partir del 14 de novembre.

El propers dies 12 i 19 de no-
vembre, la Taula de Dones de Ca-
pellades dinamitzarà un taller de 
pintura a partir d’una recollida de 
sabates velles, que després es pinta-
ran de vermell per dur a terme l’ex-
posició d’art públic d’Elina Chauvet, 
que va començar a Ciudad Juárez 
per sensibilitzar la població sobre 
les agressions que pateixen les do-
nes. La mostra ha viatjat per diver-
ses ciutats d’Europa i Sud-amèrica.

A Capellades es farà el dissabte 
26 de novembre a la plaça Catalu-
nya. De moment es poden deixar 
les sabates velles als punts habili-
tats: les escoles i La Lliga. Si es vol 
participar en la preparació, pintant 
sabates de vermell, es pot fer els 
dissabtes 12 i 19 de novembre als 
tallers que es realitzaran a partir de 
les 11 del matí a la plaça Catalunya.

L’Esbart Dansot ensenya el 
Ball Pla a la Roda d’Esbarts 
Catalònia

CAPELLADES

L’Esbart Dansot de Capellades 
ha anat a Barcelona a gravar i 

ensenyar el Ball Pla de Capellades 
als esbarts adherits a la Roda d’Es-
barts Catalònia.

A mes del Ball Pla, també han 
assajat una dansa occitana anome-

nada “Bourrée Occitane del Tarn”, 
que el Dansot també té al seu re-
pertori, per tal que la ballin els 
Esbarts de la Roda aquest any. Les 
instrumentacions per a cobla de 
les dues danses són de Xavi Cas-
sanyes.

Andreu Martínez. La música a la punta dels dits

IGUALADA

Jo ja coneixia l’Andreu Martínez. 
Recordo que fa anys (15?, 16?) 

l’havia vist actuar no pas amb la 
seva banda, sinó com a guitarris-
ta acompanyant de no sé qui. Per 
molt que hi dono voltes, no acon-
segueixo recordar a qui acompa-
nyava...

El que sí que recordo és que 
llavors em va semblar un guitar-
rista magnífic, molt hàbil, molt fi, 

molt intens. Recordo que era molt 
expressiu, que semblava que en-
trés en trànsit quan tocava. El re-
cordo tocant amb els ulls tancats, 
fent mil cares i mil ganyotes... Es 
notava que els acords li sortien de 
molt endins. Pensava la música, el 
ritme, la tonalitat i els dits obeïen. 
Lliscaven amb facilitat per les cor-
des i tot era música, llum, colors, 
intensitat...

Bé, l’Andreu que varem veure 
el divendres a l’Ateneu era el ma-
teix Andreu que jo recordava. S’ha 
fet més gran, s’ha deixat barba, i 
venia amb la seva pròpia banda 
(AM Band). Però era el mateix fent 
cares i ganyotes. El mateix amb 
la música a la punta dels dits. El 
mateix amb un tacte delicat i pre-
ciós damunt les cordes. El mateix 
home-guitarra que jo recordava. 
El de les mil tonalitats, el que fa 
que sembli que tocar la guitarra 
sigui fàcil. Perquè diries que no li 
cal ni esforçar-se, que li surt natu-
ralment. És només una impressió 
clar!. Arribar a aquest domini de 
l’instrument no es fa ni amb un 
dia ni amb dos... I és que és un 
plaer sentir-lo tocar i deixar-se dur 

pels seus solos de guitarra (ah!, els 
solos de guitarra! que importants 
eren pels de la nostra generació!)

Però és que, a més, vaig desco-
brir que també canta i que ho fa 
bé. Bona veu, temperada, subtil. 
Combinació molt bona de domini 
de l’instrument i una veu insinuant 
per vestir les seves pròpies compo-
sicions que, i no podria ser d’una 
altra manera, tenen també moltes 
cares i molt racons per descobrir 
(pop, rock, blues, tonalitats evi-
dents de funky, alguna pinzellada 
de jazz...). I si a tot això hi sumem 
tot el que aporten els altres mú-
sics de la banda  (Martin Laportilla 
al baix, Adri González als teclats i 
Dídac Fernández a la bateria), el 
concert no podia ser res més que 
bo. Molt bo. Intens, vibrant, deli-
cat quan tocava, accelerat si feia 
falta... Interessant. Molt. Una altra 
bona tria de les Músiques de But-
xaca de l’Ateneu.

I si per acabar el concert ens re-
galen una gran versió del Call Me 
the Breeze de J. J. Cale com la que 
es van marcar per tancar la para-
deta, què més pots esperar?

Pep Tort

Bonificacions a les ordenances fiscals
CAPELLADES

El PSC de Capellades ha partici-
pat activament en el procés de 

debat de les ordenances fiscals 
de Capellades pel 2017, aportant 
propostes per tal de fer avançar la 
vila, algunes d’elles acceptades pel 
govern i aprovades al ple municipal 
del passat dimecres 2 de novembre.

Així, en l’àmbit de promoure 
la Mobilitat Sostenible l’any 2016 
vam aconseguir incloure bonifica-
cions al Impost de vehicles (IVTM) 
destinades als vehicles elèctrics i 
als híbrids, i enguany s’han ampliat 
als vehicles amb baixes emissions. 
Complementàriament, a l’Impost 
de construccions (ICIO), s’han acon-
seguit bonificacions per aquelles 
obres de reforma destinades a ins-
tal.lar punts de recàrrega elèctrica 
per vehicles.

A l’impost del ICIO en l’àm-
bit de promoure un us eficient de 
l’energia s’han aconseguit bonifi-
cacions per les obres d’instal·lació 
d’elements captadors i aprofita-
dors d’energies renovables com les 
plaques solars fotovoltaiques. Dins 
l’ICIO, en l’àmbit de l’habitatge, 
també s’ha acceptat la proposta del 
PSC sobre bonificacions per aque-
lles obres la rehabilitació d’habitat-
ges destinats a lloguer social.

Amb tot, el govern municipal 
de CUP i ERC no va acceptar les 
nostres propostes de modifica-
cions de l’ordenança número 20 

de taxa per llicències, les quals 
suposaven crear la taxa HADI (ha-
bitatges desocupats injustificada-
ment) o més coneguda com taxa 
de pisos buits. Així, amb uns can-
vis limitats i concrets d’aquesta 
ordenança ja es podria començar 
el procés per inspeccionar, escol-
tar els propietaris i expedientar 
aquells grans tenedors d’habitat-
ges que no els ofereixen amb llo-
guers assequibles. L’experiència 
de Terrassa, governada pel PSC, 
ha inspirat aquests canvis que 
són assequibles també per Ca-
pellades. Lamentem, doncs, que 
s’aplacin aquests canvis, segons 
diu el govern municipal per una 
futura ordenança d’habitatge que 
encara no hem pogut veure, ja 
que el mercat immobiliari torna a 
canviar i es porta molt retard en 
aquesta matèria.

Tot i estar d’acord amb la 
congelació de les taxes, no estem 
d’acord en no haver realitzat els 
canvis per la taxa de pisos buits, i 
per aquesta raó vam manifestar el 
nostre vot d’abstenció al ple muni-
cipal d’ordenances.

S’aproven per unanimitat dues 
mocions sobre Capellades impulsa-
des des del PSC

El ple municipal celebrat el dia 
2 d’octubre va aprovar per unani-
mitat dues mocions sobre Capella-
des impulsades des del grup muni-
cipal del PSC.

La primera moció reclama al 
Ministeri de l’Interior que cedeixi 
l’edifici de la Guàrdia Civil situat al 
municipi per tal que en pugui fer 
us la policia local (aprofitant que és 
un edifici que està equipat per ser 
edifici policial) i altres serveis essen-
cials municipals.

La segona moció, que es va 
presentar conjuntament per part 
de tots els partits presents, reclama 
a la Diputació de Barcelona una 
ajuda extraordinària a la Societat 
La Lliga per realitzar el seu projecte 
de reforma de l’edifici de la cafe-
teria. Durant el Mercat Figueter 
d’enguany La Lliga va ser visitada 
pel diputat de la Diputació Lluis To-
màs, del PSC, el qual es va compro-
metre a ajudar a l’entitat a aconse-
guir recursos per realitzar les obres 
que han d’arreglar la teulada, fer 
uns lavabos accessibles, reformar 
la cuina, entre d’altres. Han estat 
mesos de negociacions, reunions i 
trobades amb diversos responsa-
bles de la Diputació per ha acon-
seguit que al 2017 hi hagi una línia 
de subvencions per aquest tipus 
d’actuacions, i que a la Lliga se li 
puguin avançar recursos de la sub-
venció donada la gravetat d’alguns 
dels problemes de l’edifici (com les 
goteres). Des del PSC de Capellades 
farem el seguiment per acabar de 
culminar aquesta subvenció.

PSC Capellades

Inici de la temporada de poda dels arbres 
del municipi

VILANOVA DEL CAMÍ

La Brigada de Jardineria ha inici-
at els treballs periòdics de tala i 

poda de l’arbrat de carrers i places 
del municipi. L’objectiu d’aquests 

treballs respon a podar les branques 
dels arbres que ho necessitin o fer 
una aclarida per reduir-ne el volum. 
Cada espècie d’arbrat és diferent i 
per tant es realitza una poda ade-
quada a les seves necessitats, per 
això hi ha arbres als quals se’ls hi fa 
una poda cada dos anys o altres que 
no la necessiten.

D’altra banda, també es duen 
treballs de poda atenent a la ubi-
cació de l’arbrat que pot provocar 
molèsties, tant a habitatges com a 
vianants, i s’eliminen branques afec-
tades per alguna plaga i debilitades.

Prèament a la poda s’estan ta-
lant alguns arbres afectats per al-
guna malaltia, per envelliment o els 
que estan deteriorats per motius de 
vandalisme, i que no es poden recu-
perar, així com aquells que no eren 
adequats a l’emplaçament que en el 
seu moment se’ls hi va donar.

Els treballs de poda es senyalit-
zen amb antelació als carrers cor-
responents per tal que es puguin 
retirar els vehicles de la via pública 
i facilitar la tasca dels operaris i la 
maquinària que cal utilitzar.
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Descobreix el Priorat, desperta els teus sentits

L’Hotel-Hostal Sport de Falset proposa 
escapades que combinen gastronomia 
local, tastos de vins amb una carta amb 
més de 230 referències i excursions pels 
paisatges idíl·lics del Priorat. Més de 20 
rutes per camins i carreteres del sud de 
Catalunya que, gràcies a Mediterrània 
Cycling Tours, els visitants podran 
recórrer amb bicicleta per descobrir 
els colors de la zona. Una experiència 
completa i única en la que la naturalesa 
despertarà tots els sentits.
Més info: www.hotelpriorat-hostalsport.com

El Penedès vora el mar, entre vinyes i per muntanyes amb 
el Penedès 360

Ara pots descobrir els paisatges 
vitivinícoles de El Penedès a través del 
projecte Penedès 360, una iniciativa que 
ofereix tres rutes circulars per etapes 
dissenyades per a les modalitats de 
Mountain bike, senderisme i slowbike 
que recorren El Penedès. Alhora les rutes 
permeten gaudir de la gastronomia, 
l’oferta cultural i enoturística de la zona. 
Una oferta completa i singular per gaudir 
tot l’any, gràcies al clima moderat i suau. 
Més info: www.penedes360.cat

Plaer i descans a Castelldefels

A punt d’arribar al centenari, Grup Soteras 
s’ha convertit en un referent de la cuina 
catalana amb restaurants com Diagonal 
Can Soteras, El Rebost, L’Horitzó o Torre 
Barona. A partir dels anys 60 va expandir 
els seus horitzons inaugurant l’Hotel 
Playafels de Castelldefels i ara ja són 
molts més els hotels i apartaments que 
gestiona. Grup Soteras també organitza 
càterings i esdeveniments, completant 
així una oferta gastronòmica i de confort 
amb la mateixa filosofia que als inicis. 
Més info: ca.grup-soteras.com
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El restaurant de l’Hotel-Hostal 

Penedès 360

Gran Hotel Rey Don Jaime

Neix Cuinara, la nova marca comercial de menjar saludable d’Àuria 
A partir d’avui dijous, els supermercats Supermas comercialitzaran en la primera fase de llançament la nova marca de 
menjar saludable Cuinara, a l’empara d’Àuria grup

Des d’aquest proper dijous 10 de 
novembre ja es podrà trobar 

als supermercats Supermas (Igua-
lada i Vilanova del Camí) la nova 
marca comercial Cuinara, que neix 
a l’empara d’Àuria grup. 

Cuinara és una marca de men-
jar saludable sense additius que 

presenta una gamma de productes 
lineals i refrigerats que contenen 
les proporcions necessàries d’in-
gredients --nets, pelats i trossejats-- 
per cuinar cremes de verdures per 
a dues o tres racions. El llançament 
de productes conté una gamma 
de tres propostes culinàries: crema 

de verdures, crema de pastanaga 
i crema de carbassa. Una gamma 
que té l’objectiu d’anar incorpo-
rant noves receptes, coincidint, 
també, amb els productes de tem-
porada. 

‘Un, dos, tres: una crema de 
pagès’ és el lema promocional 
d’aquest producte saludable que 
es ven en un envasat sense conser-
vants, amb l’objectiu que el consu-
midor només l’hagi de bullir, tritu-
rar i servir. D’aquesta manera, es 
posa a l’abast de tothom un pro-
ducte bo i sa, amb les proporcions 
justes perquè cuinar verdura pugui 
fer-se en un tres i no res, sense ha-
ver-se de preocupar per les mides 
o la compra a l’engròs de tots els 
ingredients. 

Cuinara i Supermas 
Amb Cuinara, Àuria grup in-

tensifica el seu compromís de ge-
nerar creixement econòmic en 
el marc de l’economia social, ja 
que tot el producte es genera 
a les instal·lacions d’Àuria coo-
perativa, el centre especial de 
treball d’Àuria grup. La divisió de 
gastronomia és, juntament amb 
la de cosmètica i perfumeria, una 
de les àrees que més futur eco-
nòmic preveu Àuria grup, per ai-
xò ha apostat fort per aquesta 
nova línia pròpia. 

Inicialment, la campanya de 
llançament es fa en estreta col·la-
boració amb la cadena de super-
mercats Supermas, amb la voca-
ció de fer arribar al consumidor 

final una manera fàcil, còmoda 
i saludable de cuinar cremes de 
verdures sense complicacions. 

Les cremes Cuinara es podran 
trobar en els tres supermercats 
Supermas:  al  Passeig Verda-
guer, 178, i al C/ Sant Vicenç, 31, 
d’Igualada, i al C/ Santa Llúcia, 
13, de Vilanova del Camí. 

Amb aquesta col·laboració, 
aquesta petita empresa familiar 
de la comarca de l’Anoia crea-
da el 1980 referma l’aposta que 
ha fet des dels seus orígens pels 
productes de proximitat, de qua-
litat i saludables, i en aquest cas 
també amb un important valor 
social.

L’Ajuntament instal·la 
baixadors de formigó en cinc 
parades de bus urbà

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada va ini-
ciar ahir dimecres la col·locació 

de nous baixadors, mitjançant pla-
taformes de formigó, en cinc para-
des de bus urbà. Aquesta és una 
mesura per a evitar els estaciona-
ments indeguts i, en conseqüència, 
garantir la correcta aproximació 
de l’autobús a la vorera i el fàcil 
accés dels passatgers al seu inte-
rior. Són, concretament, la para-
da del c/ Santa Caterina amb c/ 
Aurora, les dues parades de l’av. 

Barcelona entre av. Balmes i ctra. 
Manresa, la de l’av. Barcelona amb 
c/ Santa Teresa i la del c/ Pau Mun-
tades. Aquesta acció té un cost 
aproximat de 35.000 euros, apor-
tats íntegrament per l’Associació 
de Municipis per a la Mobilitat i 
el Transport Urbà (AMTU). En tres 
anys, entre 2015 i 2017, aquest ens 
concedeix a l’Ajuntament d’Iguala-
da un total de 160.000 euros per al 
desenvolupament d’actuacions per 
a la millora del transport.

Guanyadora del sorteig de 
Forns Alemany

El darrer sorteig que els Forns Ale-
many han realitzat entre els seus 

clients, i que té com a premi un viat-
ge a Madrid, ja té guanyadora.

En aquesta ocasió l’afortunada 
ha estat Ana Aguilar Leiva, que té 
el número de client 4007. Enho-
rabona!



6 MIRANT ENRERE 10 de novembre de 2016

Magna és una botiga 
especialitzada en moda 

de talles grans, 
de la 44 en endavant.

slow-shopping
Les promocions que farem 

es duran a terme a la 
botiga fins dissabte; 

oferirem vendes especials 
amb “copa de cava”

Del 9 al 12 de 
novembre 

els descomptes 
seran d’entre 

un 50% i un 60%.

Plaça Catalunya, 5 - IGUALADA
magnamoda@hotmail.com

Tel. 93 803 92 97

Tots amb la Marató de TV3

VILANOVA DEL CAMÍ

La Colla Excursionista de Vilano-
va del Camí i l’Associació Cultu-

ral Camp del Rei volen  agrair la 
participació de totes les persones 
que varen fer els seus donatius i/o 
participació en la caminada popu-
lar que es va organitzar, el passat 
diumenge 6 de novembre, per tal 
de recaptar fons per a la Marató 
de TV3.

La Marató 2016 es dedicarà a 
l’ictus i les lesions medul·lars i ce-
rebrals traumàtiques. Els diners re-
captats donatius d’empreses i par-
ticulars es donaran integrament  
per La Marató.  

La jornada solidària va comen-
çar amb una caminada i  després 
una mica d’esmorzar al Marta Ma-
ta, pa amb tomàquet i botifarra, 
begudes i cafès, per gentilesa de 
l’Associació Cultural Camp del Rei  
i la Colla Excursionista de Vilanova 
del Camí, també gresca per ame-
nitzar aquesta matinal tan impor-
tant.

Agraïments a tots els particu-
lars i empreses la seva col·laboració 
i participació: Camp del Rei, Colla 
Excursionista de Vilanova del Camí,  
Agrapes, Protecció Civil, Ajunta-
ment de Vilanova del Camí, Swe-
et India, Tècnics Esportius, Radio 

Nova, Departament de Cultura de 
Vilanova, Escola Marta Mata, Veter 
Center, SuperMas, Pere Bosch Ro-
ba Laboral, Ramon Martínez Cafès 
Lavazza, La Caixa, Farmàcia Font, 
Ca la Nuri, APP Serveis Informàtics, 
Bodega La Moreneta i L’Enllaç dels 
anoiencs.

Excursió al Ripollès
La propera excursió de la colla 

serà el  dia 20 de novembre, i s’ani-
rà a Sant Julià de Saltor (Ripollès). 
Sortida des de Vilanova amb au-
tocar a les 7h. i tornada cap a les 7 
del vespre.

Per fer les inscripcions, contac-
tar els dilluns i dijous de la set-
mana de l’excursió, de 19 a 20:30 
hores, a la seu social. Els socis po-
den fer la reserva telefònicament 
o per correu electrònic. cevcami@
hotmail.com i 93 803 43 88.  

Francesca Cullerés
Foto: Joan Piernas

La Diputació lliura el Catàleg de camins 
del municipi

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui disposa del 

Catàleg de camins municipals, un 
treball realitzat per la Diputació 
de Barcelona. El document ha 
estat lliurat pel diputat d’Infra-
estructures Viàries i Mobilitat, 
Jordi Fàbrega, a l’alcalde de San-
ta Margarida de Montbui, Teo 
Romero.

El catàleg de camins municipals 
és un document que analitza els 
trets fonamentals del conjunt de 
vies municipals existents en el terme 
municipal. En total s’han inventariat 
78 camins que sumen una longi-
tud de 86.6 quilòmetres, escollits 
d’acord amb les indicacions dels tèc-
nics encarregats de la redacció i re-
presentants de l’ajuntament, entre 
els quals hi ha regidors i tècnics.

A partir d’aquesta informació 
de base formada per un seguit de 
paràmetres referents a la seva geo-
metria, funcionalitat, estat de con-
servació, amplada i tipus de ferm, es 
va realitzar un treball de camp amb 
visites al conjunt de camins i es van 
recollir dades descriptives pel seu 
posterior processament informàtic. 
Tots els camins inventariats són ap-
tes per al trànsit rodat pel que fa a 
la seva amplada.

De cada camí s’ha confeccionat 
una fitxa resum de les seves carac-
terístiques, un plànol de situació a 
escala 1:5.000 en la que es defineix 
el seu traçat i la seva numeració en 
PK, la toponímia complementària 
i els elements més remarcables, a 
més d’un recull fotogràfic.

Una radiografia al mercat laboral més proper

PIERA

En el marc del projecte Apro-
pa’t a l’Empresa, subvencionat 

per la Diputació de Barcelona, el 
departament d’Empresa i Ocupa-
ció de l’Ajuntament de Piera ha 
organitzat la trobada anomena-
da Radiografia del mercat labo-
ral. La jornada estava adreçada a 
persones aturades i que busquen 
feina, amb la intenció que cone-
guessin la situació del mercat 

laboral més proper al seu entorn 
geogràfic.

La trobada va comptar amb re-
presentants de diverses empreses 
ubicades a les comarques de l’Ano-
ia, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès 
i el Vallès Occidental. Hi van inter-
venir Daniel Blasco, de l’empresa 
vinícola Torres, ubicada  a Vilafranca 
del Penedès; Manel Batet, de l’em-
presa Cafès Novell, amb seu tam-
bé a Vilafranca, i Josep Miquel Bas, 

de la multinacional  farmacèutica 
BBraun Medical, ubicada a Rubí i 
amb filials  a tots els continents. La 
comarca de l’Anoia va ser-hi repre-
sentada per Rafael Duran, de l’em-
presa ABZAC IBERICA, amb seu a 
Piera. També hi va participar Sònia 
Saranago, de l’Hotel les Torres de 
Sant Esteve Sesrovires.

Els ponents van informar als as-
sistents sobre quins són els perfils 
professionals  més sol·licitats i les 
competències més valorades, entre 
elles hi ha l’adaptació als canvis, la 
flexibilitat i la implicació en la feina. 
També es va parlar de les vies de 
contractació que actualment s’utilit-
zen i de la importància del reciclat-
ge per adequar-se a les necessitats 
del mercat laboral, principalment 
la formació en idiomes i el coneixe-
ment de les TIC. 

De la castanyada i festes de 
tardor

ÒDENA

Els ciutadans d’Òdena van cele-
brar la castanyada amb dife-

rents actes entre el passat cap de 
setmana i l’anterior. Hi va haver 
celebracions per a tots els públics 
i per tots els nuclis del municipi. 
Joves i no tan joves van poder 
gaudir de diferents celebracions: 
castanyades, festes de la tardor i 
Halloween. 

El dilluns 31 d’octubre l’Associ-
ació de Veïns La Coraza va organit-
zar per l’ocasió una passejada pels 
carrers del Pla de la Masia amb els 
nens i nenes que es van disfressar i 
trucar als timbres de les cases de-
manant caramels. Després, a les 
set de la tarda, al Centre Cívic del 
Pla d’Òdena va començar la casta-

nyada amb animació per a petits 
i grans.

Per la seva part, l’Espai Jove va 
organitzar dues festes de la tar-
dor al Teatre Centre Unió Agrícola; 
una per a joves i una altra per a 
petits. Primer va tenir lloc la fes-
ta infantil i a continuació, cap a 
quarts de nou del vespre la cele-
bració va seguir amb els joves. Hi 
van haver premis a les disfresses 
més originals, animació i sorpreses. 
Es van menjar castanyes i pane-
llets.

Per la seva banda, l’Associació 
Cultural del Centre de l’Espelt va 
celebrar també la castanyada amb 
un sopar popular el dilluns 31 d’oc-
tubre a les deu del vespre. 

Bona afluència de públic al 
segon concert del Festival 
d’Orgue 
CAPELLADES

Jonatan Carbó ha estat el prota-
gonista del Concert de Tardor 

que es va fer diumenge passat a 
l’església de Santa Maria de Cape-
llades, davant 150 persones.

El Festival d’Orgue va comen-
çar el mes d’octubre amb un recital 
de la Coral Cantiga que va acon-

seguir omplir l’església de Cape-
llades.

En aquesta ocasió el públic 
ha pogut gaudir d’una novetat, 
amb la instal·lació d’una pantalla 
que mostrava els moviments de les 
mans de Jonatan Carbó. 

Aquesta, però, no ha estat 
l’única novetat d’aquest segon 
concert. Prèviament, dissabte al 
matí, Carbó va fer una màster class 
per als alumnes de l’Escola de Mú-
sica de Capellades. Aquesta pro-
posta es repetirà en el tercer con-
cert, amb una sessió especial per 
als alumnes de sisè de les escoles 
Mare del Diví Pastor i Marquès de 
la Pobla.

Aquesta tercer recital serà el 
diumenge 20 de novembre, a les 6 
de la tarda, amb Joan Casals com a 
protagonista. La Gaspar participa al projecte Clipper

IGUALADA

El passat 21 d’octubre, professors 
i alumnes representants dels 

cicles formatius de 2n d’Assistèn-
cia al Producte gràfic imprès i 1r de 
Gràfica Publicitària, van assistir a 
la visita guiada de les instal·lacions 
de la  fàbrica els icònics encenedors 
Clipper, en motiu de la participació 
de l’escola al  projecte real convocat 
per l’empresa Clipper i  el Departa-
ment d’Ensenyament: Dissenya el 
teu futur, concurs adreçat als estu-

diants d’Arts Plàstiques i Disseny de 
tota Catalunya. 

A la visita a les instal·lacions de 
Clipper els alumnes van tenir l’opor-
tunitat de veure tot el procés de 
fabricació dels clàssics encenedors 
interessant-se sobretot en la part 
d’impressió i estampació, procés sin-
gular d’estampació creat especial-
ment per aquest producte icònic.

Des de La Gaspar, amb molta il-
lusió ja han començat a treballar-hi!
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Benvinguda “Veus de Tous”, la nova coral de 
Sant Martí
SANT MARTÍ DE TOUS

Dissabte, 5 de novembre, a les 5 
de la tarda una nova formació 

de cantaires de Sant Martí de Tous, 
s’aplegaren als locals de la Parrò-
quia, on havien previst l’assaig final 
per a la seva primera actuació, baix 
el patrocini de l’Ajuntament. Un 
concert inclòs en els actes de la Fes-
ta Major.

A la 6 de la tarda, l’Església es 
va anar omplint per escoltar per pri-
mer cop unes noves veus, disposa-
des en formació mixta i dirigides 
per Oriol Plans. S’havien pogut es-
coltar, esporàdicament, a primers 
de juliol, en motiu del Festival de 
Llegendes. 

Davant la presència del batlle, 
David Alquézar, el regidor Pau Mir 
va adreçar unes paraules de ben-
vinguda, als i a les cantaires, tot 
desitjant una llarga vida a la nova 
formació.

Mònica Torra va presentar les 
cançons a interpretar que foren: 
“Amen”, “Blue Moon” de Richard 
Rodgers, amb adaptació d’Oriol 

Plans, “Jo estic amb tu” Adaptació 
coral de Francesc Vila, “Cançó de 
Bres per a una princesa negra” i 
“Fulles Mortes” Música de Joseph 
Kosma, Lletra de Jacques Prevert.

El públic, entusiasta, va obse-
quiar cadascuna de les cançons amb 
sincers aplaudiments. Els compo-
nents de la coral s’acomiadaren in-
terpretant “Amen”.

Es repartiren unes paperetes 
amb quatre noms, per tal que els 
assistents escollissin el nom de la 
coral, dels quatre proposats. Els vots 
van quedar repartits de la següent 
manera: 18 vots per “Tous Canta”; 

20 vot per “La Coral de Tous”; 32 
vots per a “Cor de Tous” i 34 vots 
per a “Veus de Tous”, essent aquest, 
el nom de la nova formació coral de 
Sant Martí de Tous,  

La propera actuació de les Veus 
de Tous és prevista pel dissabte 26, a 
les 6 de la tarda, a l’Església, partici-
pant en el Concert que donaran els 
alumnes de l’Escola de Música, de 
Sant Martí de Tous.

Us animem a formar part de les 
“Veus de Tous” venint a cantar els 
dimecres de 8 a 2/4 de 10 del ves-
pre, en el local d’assaig ubicat a la 
“Casa del Teatre Nu”.

El Bisbat consciencia als fidels per al 
sosteniment de l’activitat de l’Església en un 
context negatiu 
El cap de setmana del 13 de 

novembre, es du a terme a les 
diòcesis catalanes la Jornada de 
“Germanor”. És l’única ocasió de 
l’any en la que es fa una col·lecta 
a tots els temples per a les neces-
sitats de cada diòcesi. És també 
una ocasió per a donar informació 
econòmica de cada bisbat. El lema 
d’aquest any és: “Amb tu, som una 
gran família”.

Els comptes del Bisbat de Vic 
corresponents a l’any 2015 supo-
sen un moviment econòmic global 
de 12,395 milions d’euros d’ingres-
sos i 13,276 milions de despeses. 
D’aquests ingressos, l’aportació dels 
fidels representa un 36.4%, l’apor-
tació de la Conferència Episcopal 
Espanyola provinent de la “creueta” 
un 14,8%, els ingressos per serveis 
un 29,3%, les rendes del patrimoni 
un 8,5% i les subvencions un 7,2%. 

Gràcies a aquests ingressos s’ha 
pogut fer front a les assignacions 
que reben els 147 sacerdots i 7 dia-
ques, així com als salaris del perso-

nal seglar col·laborador, tots al ser-
vei de parròquies, moviments i ser-
veis diocesans, i que representen el 
25,2% de les despeses. També s’ha 
pogut fer front al funcionament de 
249 parròquies i de més de 30 enti-
tats diocesanes que desenvolupen 
les seves activitats en diferents àm-
bits, representant més d’un 29,2% 
de les despeses. Per últim, el capítol 
de despeses de funcionament i con-
servació d’edificis ha representat el 
33% i 8,3% respectivament. Cal fer 
esment a les importants quantitats 
destinades a necessitats específiques 
(col·lectes que es fan a les parrò-
quies i que es destinen a entitats 
d’Església com Càritas, Mans Unides 
i Missions) i que han representat 
2.378.947 euros.

L’ecònom diocesà afirma que 
“l’exercici 2016, la previsió no és 
bona. Les despeses ordinàries conti-
nuen superant els ingressos i les col-
lectes continuen disminuint. També 
estem patint l’endarreriment en els 
pagaments dels compromisos de 

subvencions de les Administracions 
Públiques, fet que provoca dificul-
tats de tresoreria i necessitats de 
finançament. Per tant, en l’àmbit 
diocesà, continuem aplicant criteris 
d’austeritat en les despeses per tal 
d’intentar equilibrar el pressupost 
i no caure en l’endeutament per a 
poder cobrir els dèficits diocesans. 
Només en el cas d’un dèficit impor-
tant s’intentarà reduir amb vendes 
de patrimoni”.

Per col·laborar amb l’església a 
través internet

L’Episcopat ha posat en marxa el 
portal www.donoamiiiglesia.es que 
permet fer donatius a la pròpia par-
ròquia, al bisbat o a la Conferència 
Episcopal en general. I es recorda 
que gràcies a la Llei del Mecenatge, 
els donatius ara desgraven més: per 
exemple donatius de fins a 150 eu-
ros, tindrà un 75% de desgravació, 
a través de la declaració de la renda. 
Més informació a la web i a cada 
parròquia.

L’equip de govern suma un nou membre

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

La regidora Natividad Escala 
(CiU), passa a formar part de 

l’equip de govern de l’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pierola. 
Dirigirà les regidories de Gover-
nació i Salut.

Natividad Escala és regidora 
a l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola i representant de l’anti-
ga coalició Convergència i Unió 
(CiU). Va accedir al càrrec com a 
cap de llista després de les passa-

des eleccions municipals de maig 
de 2015 i, durant el darrer any, 
ha format part del grup de l’opo-
sició.

L’equip de govern, format 
pels grups del PSC i MCH, ha pro-
mogut l’ampliació dels membres 
de govern amb l’objectiu de tre-
ballar amb més transversalitat 
i assumir les aportacions de la 
nova membre, Natividad Escala.

Així, durant el passat ple ex-
traordinari del 27 d’octubre, es 

va confirmar la incorporació de 
Natividad Escala a l’equip de go-
vern, on dirigirà les regidories de 
Governació i Salut.

Modificacions al cartipàs mu-
nicipal

L’entrada a l’equip de govern 
de la regidora Natividad Escala 
implica la modificació parcial del 
cartipàs municipal que queda de 
la següent manera: Daniel Ven-
drell: Alcaldia. Jaume Trias: 1r 
Tinent d’Alcaldia i regidor d’Hi-
senda, Urbanitzacions i Cultura. 
Marta Casas: 2a Tinent d’Alcal-
dia i regidora de Benestar social, 
Gent Gran i CRIP. Pere Sarrà: 3r 
Tinent d’Alcaldia i regidor d’Ur-
banisme, obres i serveis. Carme 
Zaragoza: Regidora de Joventut, 
Turisme i Educació. Jordi Ramas: 
Regidor de Medi ambient i Re-
cursos humans, i  Natividad Es-
cala: Regidora de Governació i 
Salut.

Detenen un home acusat 
d’abusos sexuals a un menor
IGUALADA

Els Mossos d’Esquadra han detin-
gut un home de 68 anys com a 

presumpte autor d’abusos sexuals 
a un menor. Els fets van tenir lloc 
al parc del Garcia Fossas d’Igualada 
quan l’home va abordar el menor 
als lavabos del parc i li va fer toca-

ments. Aquest ho va explicar a la 
seva mare, que és qui va denunci-
ar-ho a la policia.

Una setmana després dels 
fets, el dimecres 2 de novembre es 
quan es va detenir el presumpte 
agressor, que no té antecedents 
penals.

Isidre Castells fa 101 anys

VILANOVA DEL CAMÍ

El vilanoví Isidre Castells va fer 
divendres 4 de novembre 101 

anys. La família: fills, néts i bes-
néts havien preparat un dinar per 
celebrar-ho plegats. Al matí, però, 
aquest centenari vilanoví, l’únic 
home, va rebre la visita de l’Alcal-

dessa Vanesa González amb qui va 
conversar durant una bona estona.

L’11 de novembre de 2012, 
l’Enriqueta, la dona que havia es-
tat el pilar de la seva vida, el va 
deixar per sempre. La seva pèrdua 
li ha deixat un gran buit i per això 
no deixa de parlar d’ella, de recor-
dar-la, és una manera de mante-
nir-la al seu costat.

Li falta la dona però els seus 
fills, el Joaquim i la Montserrat, i 
els seus 3 néts, la Laura, la Judit i 
el David, els seus 7 besnéts i fins 
i tot un rebesnét, li ofereixen tot 
l’escalf i l’estimació que necessita. 
“El mimem molt” explica satisfeta 
la seva filla Montserrat.

Els Amics de Santa Anna 
del Saió a la Casa Gran de 
Montbui

SAIÓ – COLL DEL GUIX

Diumenge passat, un grup 
d’unes 25 persones dels nuclis 

rurals del Saió i Coll del Guix van 
participar en una matinal cultural 
combinant una caminada apte per 
a tothom amb una visita a la Casa 
Gran de Montbui.

El punt de sortida va ser l’ano-
menada Casa Gran del Coll del 
Guix, Can Vilaseca, i a mig camí, es 
va aprofitar per picar alguna cosa 
davant de la Font de Can Bisbal.  

Després d’arribar al nucli antic 
de Montbui, es va fer la visita guia-
da per l’historiador montbuienc 

Daniel González, al Palau de Pla-
sència, i que popularment conei-
xem com la Casa Gran de Mont-
bui. Aquesta visita, que es fa el 
primer diumenge de mes, des de 
mitjans d’aquest any, va permetre 
als visitants conèixer una part de 
la història local i també els usos, 
anècdotes i bona conservació de 
les estances més nobles d’aquest 
edifici.

Un cop acabada la visita, i fe-
ta la fotografia de record, va ser 
l’hora de retornar a Can Vilaseca i 
començar a pensar en la propera 
matinal.
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Vilanova treballa en els eixos estratègics 
d’un nou Pla Local de Joventut 

VILANOVA DEL CAMÍ

La Directora General de Joventut 
de la Generalitat, Marta Vilalta, 

es va reunir, dijous passat, amb els 
agents de joventut de la comar-
ca per tal de conèixer de primera 
mà les polítiques que s’estan tirant 
endavant des del Consell Comarcal 
de l’Anoia i des d’alguns municipis, 
com és el cas de Vilanova del Camí. 
El regidor de Joventut, Sergi Pérez, 
destaca la importància d’aquest 
tipus de visites. La de dijous, per 
exemple, va servir també per expo-
sar el treball que s’està fent a Vila-
nova del Camí per reactivar les 
polítiques de joventut. 

El pla parteix d’un estudi previ 
fet al municipi, més concretament 
una diagnosi sobre el jovent. Es va 
elaborar al llarg de l’any 2014 i es 
va enllestir a principis de 2015. 

A partir de la diagnosi es pot 
deduir el perfil del jove vilanoví. 
Segons el regidor, trenca alguns 
prejudicis sobre la població ja que 
malgrat l’alt índex d’atur, la majo-
ria tenen estudis bàsics. “Cada cop 
més joves vilanovins tenen estudis 
universitaris” afegeix Pérez “i tam-
bé n’hi ha molts amb títol de grau 
mitjà o superior”. 

A partir d’aquesta diagnosi 
s’han marcat uns eixos estratègics. 
Dos dels prioritaris són l’empode-
rament del jovent (acompanyar-los 
en el seu projecte educatiu i pro-
fessional i també, en matèria de 
prevenció) i la participació. Sergi 
Pérez considera dins de les acci-
ons per promoure la participació el 
Consell de Joves és un dels instru-
ments més importants i que l’ex-
periència de la seva activitat fins 
ara és força positiva. 

A l’espera de poder disposar 
d’un futur Espai Jove, un altre dels 
objectius del Pla Local de Joventut, 
Sílvia Rodríguez recorda que de 
moment està emplaçat provisio-
nalment al Centre Cívic del Barri de 
la Pau i obre portes cada tarda de 
dilluns, dimarts i dijous. 

Comencen els cursos de Tardor 
Jove

D’altra banda, ja han començat 
les primeres classes dels cursos de 
Tardor Jove que proposa l’àrea de 
Joventut de Vilanova del Camí. La 
inscripció ha estat tímida i final-
ment s’han tirat endavant dos dels 
cursos programats: l’Aula d’Estudi 
per a joves d’ESO que obrirà els 
dimarts, de quatre a sis de la tarda, 
durant tot el curs, a l’Aula TIC de 
Cultura, i el curs de Minecraft que 
es farà al Centre Cívic del barri la 
Pau, els dijous, de quatre a dos 
quarts de sis de la tarda, i on es 
dissenyaran personatges en 3D per 
inserir-los al videojoc. Encara és 
possible inscriure’s.

Arrenca la iniciativa Patis Oberts

IGUALADA

Aquest diumenge, 6 de novem-
bre, s’ha celebrat la festa 

d’obertura a la ciutat del pati de 
l’Escola Pare Ramon Castelltort, 
amb la presència dels Esmolets i un 
esmorzar saludable per als assis-
tents. Els Patis Oberts són una ini-
ciativa del departament d’Ensenya-
ment de l’Ajuntament d’Igualada, 
que vol ampliar les zones d’esbarjo 
i de joc, permetent als veïns dels 
barris propers gaudir de les àrees 
esportives de les escoles els caps de 

setmana. La primera experiència 
arrenca al Ramon Castelltort, amb 
la col·laboració de la direcció, de 
l’AMPA, de l’associació de veïns del 
barri de Set Camins i de Creu Roja 
Anoia. En base a la seva evolució 
s’avaluarà la idoneïtat d’estendre 
els Patis Oberts a altres escoles 
d’Igualada. Els horaris d’obertura 
del pati seran els dissabtes de 16 
a 19h i els diumenges de 11 a 14h 
i hi haurà un monitor que tindrà 
cura del bon ús de les instal·laci-
ons.

La segona Alzheimer Race recull 2.683 euros
IGUALADA

La segona edició de la cursa i 
caminada solidària Alzheimer 

Race, celebrada a Igualada el pas-
sat 18 de setembre, ha tancat el 
seu balanç econòmic fent una 
aportació de 2.683 euros a favor 

de la delegació Anoia de l’Associ-
ació de Familiars d’Alzheimer de 
Barcelona (AFAB).

La cursa, organitzada per 
l’Hospital de Dia Sant Jordi del 
Consorci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI) amb el suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada, va comptar amb 
963 participants que van recórrer 
el passeig Verdaguer i l’anella flu-
vial per aquesta causa solidaria, i 
amb 87 voluntaris que van col·la-
borar en l’organització.

El passat dimecres dia 2 de no-
vembre, l’Alcalde i President del 
CSSI, Marc Castells, va rebre els or-
ganitzadors de la cursa, encapça-
lats per Joana Varea, Presidenta 
de l’AFAB Anoia; Menchu Vélez, 
treballadora social de l’Hospital 
de Dia Sant Jordi, i Núria Solà, res-
ponsable de l’Hospital de Dia Sant 
Jordi, que van fer un balanç molt 
positiu d’aquesta iniciativa solida-
ria. L’èxit de les dues primeres edi-
cions fa que els organitzadors ja 
hagin anunciat que la cursa tindrà 
continuïtat l’any vinent, amb una 
tercera edició prevista per al diu-
menge 17 de setembre de 2017.

Els fons recaptats per la cursa 
es dedicaran a les activitats que 
duen a terme les persones que for-
men la delegació Anoia de l’As-
sociació de Familiars d’Alzheimer 
de Barcelona (AFAB) i que tenen 
previst continuar la seva tasca cre-
ant una nova associació d’àmbit 
específicament anoienc i dedicada 
als familiars i malalts d’Alzheimer i 
altres demències. 

Entre els seus objectius hi ha 
orientar i assessorar als cuidadors 
i afectats, i sensibilitzar, donar a 
conèixer i fer visible la malaltia a 

la comunitat. Per fer-ho possible 
duen a xerrades, tallers, projectes 
educatius i activitats com l’Alzhei-
mer Race. Les xerrades són obertes 
a tothom i es realitzen els últims 
dijous de cada mes a les 6 de la 
tarda al Casal Cívic Montserrat, al 
carrer Orquídies 7 d’Igualada, trac-
tant temàtiques relacionades amb 
les demències amb l’objectiu d’as-
sessorar i informar als cuidadors 
i poder oferir eines per aplicar al 
dia a dia. Aquestes xerrades també 
estan obertes a altres municipis de 
l’Anoia que ho sol·licitin.

També es realitzen activitats 
per a cuidadors com són els tallers 
de memòria de caràcter preventiu, 
que es duen a terme a l’Hospital 
de dia Sant Jordi els dilluns i dime-
cres de 15.15 a 16.45.

Una altra acció nova és el Pro-
jecte Conte, que pretén sensibilit-
zar i educar a la població escolar 
en el tracte vers les persones grans 
i específicament amb les persones 
amb demència. Els professionals 
de l’Hospital de dia Sant Jordi i els 
membres de l’AFAB crearan i disse-
nyaran un conte i es desplaçaran a 
totes les escoles que ho sol•licitin 
per narrar-lo als nens, començant 
a les escoles d’Igualada i continu-
ant a les de l’Anoia. L’objectiu es 
donar un altre visió de la malal-
tia i la seva afectació, reforçant la 
idea que les capacitats es perden 
però no les emocions, que són les 
que perduren al llarg de la vida de 
qualsevol persona. 

També es col·laborarà en les 
activitats de la setmana de la gent 
gran a Igualada mitjançant alguna 
xerrada o conferència.

Quatre detinguts per cultivar 
més de 1.000 plantes de 
marihuana

PIERA

Els Mossos d’Esquadra han detin-
gut quatre persones d’entre 29 

i 39 anys per cultivar 1.100 plantes 
de marihuana a Piera. La plantació 
es trobava en un immoble de la 
urbanització de Can Canals i els 
detinguts estan acusats d’un delic-
te contra la salut pública i d’esta-
fa en el subministrament elèctric. 

A més dels quatre detinguts, que 
són veïns d’Igualada, Vilanova del 
Camí i Santa Margarida de Mont-
bui, hi ha una cinquena persona 
que està sent investigada i que és 
veïna de Montbui.

Els detinguts han estat posats 
en llibertat amb càrrecs a l’espera 
de ser cridats a declarar davant del 
jutge.

Properes campanyes i 
mobilitzacions de l’ANC

IGUALADA

Dilluns al vespre va tenir lloc a 
l’Ateneu Igualadí uns sessió 

de treball de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana de les comarques de 
l’Anoia, el Bages i el Moianès. Hi 
van assistir una seixantena de socis 
i responsables de l’ANC.

Aquesta sessió s’orienta a am-
pliar el suport social al Referèn-
dum per la Independència que es-

tà previst celebrar l’estiu del 2017 
i també a preparar les mobilitzaci-
ons per a defensar els càrrecs elec-
tes dels ajuntaments i altres ins-
titucions de Catalunya que estan 
imputats en centenars de causes 
judicials que ha obert el govern 
de l’Estat, per recolzar el dret a 
decidir i la independència de Ca-
talunya. 

MODA
SPORT
Florenci Valls, 89 

IGUALADA 

TEL. 93 804 00 08

TALLES
GRANS

OFERTES
JERSEIS

SENYORA
39,95€
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AGROCENTRE

NOVES INSTAL·LACIONS

Situació

Al seu servei

■  Alimentació 
animal

■ Petfoods
■  Productes per 

a l’agricultura 
i ramaderia

■  Materials 
ramaders

■ Adobs
■ Zoosanitaris
■ Ferreteria
■  Articles 

automoció
■ Jardineria
■ Fitosanitaris
■ Pèl·let

De dilluns a divendres:
Matí: 9.00 a 13.30 h - Tarda:16.30 a 20.00 h
Dissabte: Matí: 9.00 a 13.30 h
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La Gran Festa del Vi crea noves sinergies i manté el seu nivell 
malgrat la pluja
IGUALADA

Les activitats prèvies, en coor-
dinació amb els comerços, 

van generar un ambient festiu i 
dinàmic a la ciutat. El nombre de 
públic assistent, vingut d’arreu de 
Catalunya, va ser similar al dels 
anys anteriors.

Tast’al Comerç i trobada 
de comerciants

L’objectiu d’Igualada Comerç 
ha estat enguany el de fusionar 
encara més la relació de La Gran 
Festa del Vi i el comerç local. És per 
això que, més enllà de la pròpia 
festa del dissabte, va organitzar un 
seguit d’activitats paral·leles.

Una de les novetats d’enguany 
van ser les dues sessions pilot de 
Tast’al Comerç que es van dur a 
terme durant els dies previs a dos 
establiments de la ciutat: Llucià i 
Aqualata amb els vins de Bode-
gas Puiggròs i Can Vich respectiva-
ment. L’èxit de la iniciativa fa pen-
sar en repetir-la, convidant altres 
comerços i cellers a sumar-s’hi.

El dijous a la tarda també es va 
fer una trobada de comerciants a 
Cal Pantomènia que, guiats per la 
Paulina Jordan de Instintnet, van 
iniciar un debat sobre la innovació 
en el món del comerç. La Paulina 
va explicar que és essencial connec-
tar amb el client i emocionar-lo.

Concert de David Carabén 
al Museu de la Pell

Divendres al vespre unes 200 
persones es reunien al Museu de la 
Pell per escoltar en directe a David 

Carabén, veu principal del grup 
Mishima.

Les entrades, que s’havien de 
bescanviar per tiquets de compra 
de les botigues adherides a Igua-
lada Comerç, van ser una altra de 
les novetats proposades enguany 
per tal d’aconseguir crear sinergies 
amb els comerciants.

David Carabén va oferir un 
concert acústic en un ambient molt 
acollidor a l’espai de la Sala de les 
Encavallades. Es va comptar amb la 
col·laboració especial dels vins i ca-
ves de Bohigas, que van oferir una 
copa a tots els assistents.

L’expresident Artur Mas, 
a la inauguració de La 
Gran Festa del Vi 

Un total de 18 cellers es van 
agrupar enguany a la Rambla Sant 
Isidre, acompanyats d’11 establi-

ments igualadins que oferien de-
gustacions per maridar amb els 
vins, pensades especialment per a 
l’ocasió. Cal destacar com a nove-
tat, la presència de quatre parades 
del Mercat de la Masuca.

La festa s’inaugurava a les 12 
del matí amb l’assistència de l’ex-
president de la Generalitat Artur 
Mas; l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells; el president del Consell 
comarcal de l’Anoia, Xavier Boque-
te; la diputada al Parlament de Ca-
talunya, Maria Senserrich; el presi-
dent de l’Institut Català de la Vinya 
i el Vi (INCAVI), Salvador Puig; i el 
president del col·lectiu de comer-
ciants, Xavier Figueres; van visitar 
tots els estands de cellers i establi-
ments gastronòmics instal·lats a la 
Rambla Sant Isidre. Mas va lloar la 
feina dels viticultors catalans i ha 
afirmat, en els parlaments inau-

gurals, que “un país que aspira a 
la seva llibertat ha d’apreciar i de-
fensar els seus millors productes”. 
Marc Castells, de la seva banda, va 
agrair l’empenta d’Igualada Co-
merç a l’hora d’impulsar aquesta 
iniciativa, que es consolida any re-
re any, i ha destacat que “Ajunta-
ment i comerciants treballem de 
la mà per convertir Igualada en un 
centre comercial a cel obert que 
sigui una referència”.

Puig va destacar que l’Anoia 
és una comarca privilegiada per-
què limita amb tres denominacions 
d’origen diferents de molt bona 
qualitat. 

A l’hora del migdia, Red Pèrill 
ens va acompanyar amb les seves 
cançons mentre l’ambient per pas-
sejar i gaudir de les degustacions 
era d’allò més agradable.

Cap a la tarda la pluja va fer 
aturar una estona la festa, però 
això no va impedir que visitants 
d’arreu de Catalunya s’apropessin 
a Igualada per tastar les darreres 
novetats dels cellers. Alguns visi-

tants van destacar “la familiaritat 
de la festa” en comparació amb 
d’altres massa aglomerades.

Passada la pluja, a partir de les 
set, l’ambient va tornar a ser el 
dels anys anteriors, finalitzant amb 
un concert de JoKB amb el que ini-
ciaven la seva nova gira “nits per 
recordar”.

Música i vi, combinació 
guanyadora 

La fotografia guanyadora del 
concurs d’Instagram de La Gran 
Festa del Vi mosta un dels mo-
ments més festius de la jornada: 
el concert de JoKB. El premi és una 
visita al celler Oller del Mas (DO 
Pla de Bages) per a dues persones. 

Enguany la música ha estat un 
dels plats forts de la programa-
ció de La Gran Festa del Vi i de La 
Gran Setmana del Comerç, amb 
molt bona rebuda per part del pú-
blic. 

Des d’Igualada Comerç animen 
tothom a seguir participant en els 
propers concursos!

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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El Consell Comarcal firma un conveni de 
col·laboració amb Càritas
L’acord serà vigent el que queda de 2016 i compta amb una aportació 
màxima d’uns 44.000 euros
IGUALADA

El Consell Comarcal de l’Anoia ha 
firmat un conveni de col·labora-

ció amb Càritas Arxiprestat Ano-
ia-Segarra perquè aquesta entitat 
gestioni els ajuts d’urgència social 
als municipis de l’Anoia, amb l’ob-
jectiu de poder fer front a paga-
ments d’urgència social de famílies 
que pateixen grans dificultats eco-
nòmiques.

L’aportació màxima que farà el 
Consell Comarcal de l’Anoia a Càri-
tas, a càrrec del pressupost vigent, 
serà de 49.880 euros, 43.894,40 més 
els 5.985,60 euros corresponents al 
12 per cent de despesa de gestió. El 

conveni finalitzarà el 31 de desem-
bre d’aquest any, amb el compromís 
de Càritas de lliurar una memòria 
de l’actuació el gener de 2017 que 
detalli el nombre total del ajuts 
lliurats, el nombre total de perso-
nes beneficiàries, les tipologies dels 
ajuts, i els imports total del cost de 
l’actuació.

L’import d’aquesta aportació 
prové de la dotació del Departa-
ment de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya al Con-
sell Comarcal per tal de fer front a 
l’impacte de la crisi i atendre les si-
tuacions d’urgència social derivades 
de l’actual conjuntura econòmica. 

Aquests diners s’han de destinar a 
facilitar ajuts econòmics a les perso-
nes individuals i/o famílies dels mu-
nicipis que es trobin en una situació 
de necessitat personal bàsica valo-
rada pels serveis socials municipals.

Càritas Arxiprestat Anoia-Segar-
ra és una institució canònica amb 
personalitat jurídica pròpia que té 
per missió promoure, orientar, po-
tenciar, coordinar i realitzar l’acció 
caritativa i social de l’església envers 
totes les necessitats d’ajut, tot tre-
ballant, d’acord amb el principi de 
col·laboració, amb les institucions 
públiques i privades.

L’AMPA de l’escola Josep Masclans impulsa 
un projecte de millora del pati
Les famílies compartiran dues jornades de treball per instal·lar 
elements lúdics i pedagògics fets amb materials reciclats i sostenibles

VALLBONA D’ANOIA

L’Ampa de l’escola Josep Mas-
clans de Vallbona d’Anoia, en 

col·laboració amb la direcció del 
centre i el suport de l’Ajuntament 
del municipi, ha impulsat el pro-
jecte de millora del pati del centre 
escolar. Conscients de la necessitat 
de dotar de nous elements de joc 
i aprenentatge aquest espai, les 
famílies de l’escola van decidir posar 
fil a l’agulla per a fer-ho possible. 
Així, van presentar una proposta 
de millora davant de la direcció del 
centre, que va implicar-s’hi des del 
primer moment, fent partícips tam-
bé els alumnes. El projecte és doncs 
el resultat de la tria de les millors 
propostes fetes per l’AMPA i pels 
alumnes, i que van ser aprovades 
finalment pel consell escolar.

Per fer realitat el projecte es du-
ran a terme en total dues jornades 
de treball, la primera va tenir lloc 
el passat 5 de novembre i la segona 
està prevista pel pròxim diumenge, 
dia 13. Al final d’aquestes dues jor-
nades s’hauran instal·lat una caseta 
de fusta amb terra de cautxú, una 
cuineta elaborada amb materials 
reciclats, un joc d’equilibri construït 
amb troncs de fusta, i dues cabanes. 
També s’haurà construït un cotxe 
fet amb fusta reciclada, i s’hauran 
pintat diversos jocs sobre el pavi-
ment del pati, com un tres en ratlla 
o dues xarranques, entre d’altres.

Des de l’Ampa s’ha fet una va-
loració molt positiva del resultat 
que s’està obtenint gràcies a la 
implicació i l’enginy de les famí-
lies que hi ha col·laborat, i també 

per la bona entesa i l’esperit de 
germanor que s’ha viscut al llarg 
de la primera jornada. El nou pati 
de l’escola llueix ara nous colors, 
i disposa de nous elements, que 
a través de la seva vessant lúdica 
dotaran de noves eines pedagògi-
ques l’escola. S’espera que aquests 
nous elements puguin contribuir, 
per una banda a la tasca de l’escola 
com a un dels 481 centres que for-
men part del projecte Escola Nova 
21, una iniciativa col·laborativa de 
canvi educatiu, que té com a fi-
nalitat l ‘actualització del propòsit 
educatiu i les pràctiques d’apre-
nentatge; i per altra banda, i tenint 
en compte que per a la renovació 
del pati s’han fet servir materials 
reciclats, s’espera que el projecte 
pugui servir d’exemple pel tema 
sobre el qual gira la beca Erasmus 
+ de la qual l’escola de Vallbona 
n’és la coordinadora: el tema de la 
sostenibilitat. A través d’aquesta 
beca, l’escola participa juntament 
amb quatre escoles més, de Tur-
quia, Lituània, Romania i Polònia, 
d’un projecte d’intercanvi, que de 
forma transversal, tracta els tema 
de la sostenibilitat, i treballa com a 
idioma vehicular l’anglès.

Es presenta L’espai immobiliari de l’Anoia, la 
revista de la Xarxa d’Agències Immobiliàries 
de la UEA

IGUALADA

La sectorial dels immobiliaris de la 
Unió Empresarial de l’Anoia va 

presentar ahir dimecres la revista 
L’espai immobiliari de l’Anoia. Es 
tracta del primer projecte sorgit del 
treball de la sectorial amb l’objectiu 
de dinamitzar el sector i compta 

amb el suport d’una vintena d’im-
mobiliàries de la comarca de l’Ano-
ia.

La revista s’adreça al públic en 
general, és gratuïta, es pot trobar 
a forns i cafeteries d’Igualada, Vila-
nova del Camí, Santa Margarida de 
Montbui i Capellades, i es publicarà 
cada dos mesos.

L’espai immobiliari de l’Ano-
ia ofereix, a més d’habitatges per 
comprar, diversos articles sobre in-
formació del sector immobiliari i 
normatives que s’han de tenir en 
compte a l’hora de comprar i ven-
dre un habitatge. Per a Jordi Marcè, 
membre de la Junta de la Unió Em-
presarial de l’Anoia i responsable de 
la Xarxa d’Agències Immobiliàries 
de la UEA, “la revista és una mostra 
que els agents immobiliaris hem fet 
un pas endavant en el sentit que 

som més assessors que no pas vene-
dors, i per això hem inclòs a la revis-
ta articles amb contingut d’interès”.

El president de la UEA, Blai Pa-
co, s’ha mostrat satisfet i orgullós 
d’aquest nou projecte perquè “és 
el resultat del treball conjunt d’un 
grup de professionals del sector im-
mobiliari de l’Anoia”.

La sectorial dels immobiliaris va 
néixer de la proposta que la UEA 
va oferir als agents immobiliaris en 
el fòrum empresarial del sector, i 
aquesta va ser molt ben acollida per 
tots els participants. L’objectiu de la 
sectorial és promoure, dinamitzar i 
ajudar el sector, sobretot en millorar 
la seva imatge. Volen transmetre als 
usuaris transparència, rigorositat, i 
donar les màximes garanties i con-
fiança en el moment de compra o 
lloguer del seu habitatge.

Detinguda per robatori

IGUALADA

La Policia Local d’Igualada va 
detenir el passat dimecres, 26 

d’octubre, una dona com a pre-
sumpta autora d’un furt a l’interi-
or d’un domicili. La detinguda, de 

42 anys i veïna de Santa Margarida 
de Montbui, hauria trucat al tim-
bre d’un habitatge del barri Mont-
serrat al voltant de la mitjanit i, 
segons van denunciar els residents, 
va accedir a l’interior quan aquests 
van obrir la porta i els va sostreure 
un telèfon mòbil i diferents joies. 
Agents de la Policia Local van 
iniciar la recerca de la sospitosa, 
seguint la descripció facilitada per 
les víctimes, i la van localitzar, ja 
entrada la matinada, a l’interior 
d’un automòbil al Passeig Verda-
guer. Tot seguit va ser detinguda 
i va ser traslladada a comissaria. 
Es va poder recuperar el telèfon 
mòbil, però no les joies sostretes.

Els infants del Centre Obert 
Centre organitzen una venda 
de castanyes

IGUALADA

El dijous 27 d’octubre, els infants 
del Centre Obert Centre de 

l’Ajuntament d’Igualada van obrir 
una parada de venda de castanyes. 
L’activitat va sorgir a iniciativa 
dels propis nens i nenes a l’acti-
vitat del Consell Participatiu i, a 
l’activitat Tarda en Família, es van 
preparar les paperines per posar 
les castanyes i els cartells amb els 
preus, amb ajuda de les seves famí-
lies. Des del departament d’Acció 
Social de l’Ajuntament s’agraeix 
la col·laboració de totes les per-

sones que van comprar castanyes 
aquell dia. En el proper Consell 
Participatiu, els nens i nenes deci-
diran de manera assembleària a 
què es destinaran els diners reco-
llits. Els Centres Oberts són serveis 
d’atenció diürna adreçats a infants 
i adolescents, que realitzen una 
tasca d’intervenció socioeducati-
va fora de l’horari escolar, estimu-
lant i potencien l’estructuració i el 
desenvolupament de la persona-
litat, la socialització, l’adquisició 
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo.

A l’AUGA s’expliquen les 
eleccions als Estats Units
IGUALADA

El sistema electoral dels EUA, 
la importància decisiva d’uns 

pocs estats i el càlcul matemàtic 
de possibilitats de cada candidat 
foren explicats de manera molt 
entenedora, amena i agradable 
per Antoni Olivé i Tomàs, eco-

nomista igualadí i professor de 
l’IQS.

Olivé, que ha residit aquest es-
tiu tres mesos a l’Universitat de 
Virginia, va arrodonir la seva clas-
se amb comentaris de politòlegs 
d’aquesta Universitat i de pro-
fessors d’aquest centre de l’àrea 
de coneixements i llengües his-
pàniques. El ressò de la premsa 
nord-americana i la veu del car-
rer completaren una estona molt 
profitosa. L’interès del col·loqui i 
els forts aplaudiments mostraren 
l’agraïment del nombrós públic.

Dilluns vinent, l’empresa igua-
ladina Ultramàgic ens explicarà els 
reptes aconseguit enguany: fabri-
car el glob u s número 2.000 i realit-
zar una expedició amb globus ae-
rostàtics per l’illa de Madagascar.

Car Service

Mecànica
Electricitat
Electrònica

Novetat:
adaptació de vehicles 

per a tot tipus 
de minusvalies

TALLERS FERMI VALLS, S.L.
C/ Alemanya, 33 nau 3 - IGUALADA

Tel. 93 803 10 78
Fax 93 804 02 38

E-mai.fermivalls@telefonica.net
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El debat ciutadà sobre el futur del barri del 
Rec aporta bones idees

IGUALADA

Dijous de la setmana passada es 
va celebrar la primera de les 

tres sessions participatives de la 
Consulta de Projectes pel Barri del 
Rec. Es tractava d’un debat ciuta-
dà sobre l’Espai públic i el paisat-
ge urbà que va tenir lloc a l’Ado-
beria Bella i va comptar amb la 
participació d’una quarantena de 
persones, entre veïns, arquitectes, 
representants d’entitats, institu-
cions, grups municipals, membres 
del Consell del Rec i igualadins que 
van voler aportar el seu punt de 
vista sobre el futur del barri més 
emblemàtic de la ciutat. 

Després d’una introducció 
a càrrec del segon tinent d’alcal-
de i regidor de Qualitat Urbana 
de l’Ajuntament d’Igualada Jordi 
Pont, el geògraf i professor de Ge-
ografia Urbana de la Universitat 
Autònoma de Barcelona va fer una 

ponència per introduir el debat, 
posant l’èmfasi en la visió global 
del barri i remarcant que el va-
lor del barri del Rec és tot el con-
junt arquitectònic i no una peça 
en concret. Tot seguit es va iniciar 
una dinàmica de treball conduïda 
per Laia Torras, experta en meto-
dologia participativa, per tal que 
els assistents poguessin debatre en 
grups més reduïts. Del treball en 
grups en van sortir diverses idees, 
reflexions i propostes que seran 
traslladades als equips d’arquitec-
tes que siguin seleccionats en la 
Consulta de Projectes perquè les 
tinguin en compte a l’hora de pre-
sentar els seus treballs. 

Avui dijous 10 i el 17 de no-
vembre tindran lloc dues sessions 
més de debat, a l’Adoberia Bella 

Les dues properes sessions tin-
dran lloc els dies 10 i 17 de novem-
bre. La d’avui dijous 10 serà sobre 

Edificació i Usos, i estarà intro-
duïda per l’arquitecta i urbanista 
Montserrat Giné. Totes les sessions 
tenen lloc a l’Adoberia Bella (c/ del 
Rec cantonada c/ Dr. Joan Merca-
der) de 18:30h a 20:30h del vespre 
i són obertes a tots els igualadins. 
No cal inscripció prèvia. 

La Consulta de projectes pel 
Barri del Rec d’Igualada 

El projecte porta per títol “Re-
pensant el barri del Rec” i es trac-
ta d’un concurs d’idees impulsat 
per l’Ajuntament d’Igualada en 
col·laboració amb el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya i l’Institut 
d’Arquitectura Avançada de Cata-
lunya, i amb implicació activa de la 
ciutadania per tal de fer l’exercici 
col·lectiu d’imaginar com ha de ser 
el barri més emblemàtic d’Igualada 
en un futur. L’objectiu és que la 
consulta generi noves idees i que 
connecti el Rec amb projectes si-
milars de reconstrucció de barris 
industrials d’arreu del món. 

El termini de presentació de 
candidatures dels equips estarà 
oberta fins el dia 17 de novem-
bre. Tota la informació relacionada 
amb la consulta es troba a la web: 
consultarecigualada.cat.

Sílvia Faja membre de 
l’Executiva del PSC

PIERA

El passat cap de setmana es va 
celebrar el XIII Congrés del Par-

tit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), que va comptar amb més de 
700 delegats i convidats que van 
participar en les diferents comissi-
ons de treball que tractaven temes 
com l’educació, sanitat, relacions 
laborals, sostenibilitat, corrup-
ció, encaix Catalunya - Espanya,... 
entre d’altres.

Així, per citar-ne algunes, es 
va aprovar defensar una política 
lingüística a Catalunya que tre-
balli pels valors positius de les 
llengües; apostar per les energi-
es netes, segures i sostenibles, i 
fomentar l’estalvi i l’ús eficient 
de l’energia; harmonitzar i eu-
ropeïtzar els procediments d’asil 
a escala europea; una reforma 
constitucional de caire federal; 
exigir un pacte d’estat contra la 
violència de gènere; un nou con-
tracte social perquè homes i do-
nes puguin gaudir d’una vida més 
justa i completa; l’habitatge és un 
dret i no pot continuar més temps 
en mans del mercat.

El PSC-Anoia ha participat ac-
tivament al Congrés amb prop de 
20 delegats i 20 convidats de totes 
les agrupacions de la comarca. Per 
exemple, l’agrupació de Capella-
des va presentar diverses esmenes 
i resolucions a debatre a les Co-
missions (Sostenibilitat, Educació, 
Sanitat, Mercat Laboral), les quals 
la majoria han estat aprovades. 
Altres delegats han participat als 
debats de les Comissions aportant 
els seus punts de vista, enriquint el 
conjunt d’intervencions dels com-
panys i companyes.

Sílvia Faja Domingo, 
regidora del PSC a Piera, 
escollida Secretària 
Nacional del Plenari

Finalment, pel que fa a la 
formació dels òrgans de direcció 
i control del PSC, l’Anoia manté 
un espai a la Comissió Executiva 
Nacional, on Sílvia Faja Domingo, 
regidora del PSC a Piera, ha estat 
escollida Secretària Nacional del 
Plenari.

Sílvia Faja Domingo és funcio-
nària de carrera de l’Administració 
General de l’Estat. Examinadora 
de la Dirección General de Tráfico 
(especialitzada en totes les cate-
gories de permisos de conduir) i 
defensora i creient de la Formació 
en l’àrea de Seguretat Vial. Res-
ponsable de la Secretaria de Cata-
lunya del Sector A.G.E. de la U.G.T, 
incloent-hi els Sector d’AENA, la 
part no transferida de Justícia, 
la Direcció General de Trànsit (la 
part no transferida a la Generali-
tat), Agència Tributària, Defensa, 
INSS, Tresoreria Gral. de la Segu-
retat Social, SEPE, Subdelegació 
de Govern, CSIC , INE... Dedicada 
a la defensa dels Serveis Públics 
de tots aquets Sectors i a la lluita 
per la defensa de les condicions de 
treball  i els drets dels seus treba-
lladors públics. A més, és militant 
socialista i des del juny del 2015 és 
Regidora a l’Ajuntament de Piera a 
l’oposició, tractant els temes de la 
Regidoria de Serveis Socials.

Agraïm les tasques fetes per 
Noemí Trucharte a la Comissió Exe-
cutiva Nacional, i desitgem molta 
sort a la Sílvia en les seves noves 
responsabilitats.

De dreta a esquerra, Aaron Alcázar (regidor de Capellades), Sílvia Faja (Membre 
de la CEN del PSC i regidora a Piera) i Carles Cuerva (regidor de Capellades).

La directora general de Joventut destaca 
la descentralització de les polítiques de 
joventut a l’Anoia
Marta Vilalta es va reunir amb els responsables de Joventut del Consell 
Comarcal i dels municipis d’Igualada, Tous, Vilanova i Piera

La directora general de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya, 

Marta Vilalta, va visitar dijous pas-
sat el Consell Comarcal de l’Anoia 
i els municipis anoiencs d’Igualada, 
Sant Martí de Tous, Vilanova del 
Camí i Piera, on es va reunir amb 
els responsables de Joventut.

La primera trobada va ser a 
l’Oficina Jove de l’Anoia, al Con-
sell Comarcal de l’Anoia on es va 
reunir amb la consellera comar-
cal de Joventut, Gemma Fabrés; la 
tècnica responsable del Servei Co-
marcal de Joventut, Soraya Pérez, 
i l’equip tècnic del Servei Comarcal 
de Joventut. Marta Vilalta va par-
lar de novetats relacionades amb 
el contracte-programa i del fet 
que s’està treballant en la direcció 
de pal·liar els desequilibris que hi 
ha entre les diverses Oficines Joves 
de tot Catalunya per seguir poten-
ciant els seus serveis i seguir millo-
rant qualitativament. La directora 
general també va explicar que es-
tan treballant en la reformulació 
de les línies estratègiques del Pla 
d’Actuacions Territorial (PATJ) que 
es desplega a partir del Pla na-
cional de joventut de Catalunya 
(PNJcat), a través del qual es realit-
zaran taules comarcals i sectorials 
tant en l’àmbit tècnic com polític. 
Vilalta va valorar i agrair la feina 
que s’està fent quant a polítiques 
de joventut a l’Anoia i va destacar 
que és una de les comarques que 
més descentralitzen i més vetllen 
per tal que es desenvolupin acci-
ons al territori. 

A Igualada també va visitar 
l’equipament municipal juvenil La 
Kaserna, on la regidora de Joven-
tut, Patrícia Illa, i la tècnica de jo-
ventut, Alba Nogué, li van explicar 
els projecte de Cal Badia i el de 
pressupostos participatius Impuls, 

a banda de les noves aules d’estudi 
nocturnes per a estudiants.

Al migdia la directora general 
de Joventut va visitar l’ajuntament 
de Sant Martí de Tous, on es va 
reunir amb la regidora de joven-
tut, M. Dolors Moreno; el regidor 
de Cultura i Festes, Pau Mir, la re-
gidora d’urbanisme, Montserrat 
Figueras, i la tècnica compartida 
de Joventut al municipi, Maria Sol-
dan. Allà va conèixer les accions 
que s’estan duent a terme per als 
joves i va visitar la que serà la nova 
ubicació de l’Espai Jove. Vilalta va 
constatar que a Tous tenen molt 
consolidada la figura de la tècnica 
de joventut compartida i la tècni-
ca de la laborateca, que les políti-
ques de Joventut cada vegada van 
a més i arriben a més joves, i que 
es treballa des de diferents àmbits, 
sobretot des de la implicació i par-
ticipació ciutadana.

A la tarda, a Vilanova del Camí, 
Marta Vilalta, acompanyada del 
regidor de Joventut, Sergi Pérez, 
i la regidora de Cultura, Meritxell 
Humbert, va visitar la ubicació pro-
visional de l’Espai Jove al Centre 

Cívic del Barri de la Pau. També 
van parlar de la previsió d’un nou 
espai jove a l’antic ambulatori i de 
les accions dutes a terme fins ara: 
la redacció del Pla Local de Joven-
tut, el procés participatiu amb jo-
ves, la programació d’activitats per 
a joves i el bon funcionament del 
consell municipal de joves La Xispa. 
Vilalta també va poder conèixer la 
tasca de la tècnica compartida de 
Joventut Sílvia Rodríguez, que la 
regidoria valora com a molt positi-
va, ja que s’han engegat polítiques 
de joventut que feia temps que 
eren inestables i es projecten acci-
ons a curt, mig i llarg termini.

La visita a l’Anoia va acabar a 
Piera, on la regidora de Joventut, 
Neus Núñez; l’alcalde, Jordi Ma-
drid, i el tècnic de joventut, Agustí 
Pelfort, van rebre la directora ge-
neral de Joventut. Amb ells va par-
lar del gir que es vol fer al municipi 
pel que fa a polítiques de joventut, 
de la remodelació de l’espai d’en-
titats com a espai únicament per 
als joves del municipi i de la impor-
tància de fer-los participar en tot 
aquest procés de remodelació.
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DIA A DIA
DIJOUS 10 - St. Lleó I el Gran, St. Andreu Avel·lí i St. Tiberi
■ Tot el dia, a Igualada, Rec.014.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació del Club del Llibre. Amb les escriptores Blanca Busquets i Ma-
ria Enrich.
■ A les 7 de la tarda, a la Pobla de Claramunt (local social de l’Ateneu Gumersind Bisbal), taller per a famílies amb joves de 12 a 18 
anys: “Qui t’entengui que et compri!”.

DIVENDRES 11 - St. Martí de Tours, St. Menna i St. Veranus
■ Tot el dia, a Igualada, Rec.014.
■ A partir de les 6 de la tarda, a la Llar d’Infants Municipal Sol Solet de la Pobla de Claramunt, celebració del 25è aniversari.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre Jardí de la Pobla de Claramunt, una xerrada: “Protocol d’acollida. Context i situació general dels 
refugiats”, amb Sílvia Grados, coordinadora de Creu Roja a l’Anoia. 
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura infantil del llibre “Però jo sóc un ós”.
■ A les 7 de la tarda, a St. Martí de Sesgueioles, sessió de cinema infantil.
■ A les 7 de la tarda, a Igualada (plaça Ajuntament), concentració de rebuig a la violència masclista.
■ A les 7 de la tarda, a Tous, espectacle infantil amb Companyia Set de So. Xocolatada.
■ A les 7 de la tarda, al Saló Rosa de La Lliga de Capellades, trobada poètica.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a l’Escola Municipal de Música d’Igualada, concert del Quartet Cosmos.
■ A les 9 del vespre, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, teatre d’humor: “Aneboda (The Show)”.
■ A les 10 de la nit, a St. Martí de Sesgueioles, sessió de cinema familiar: Ocho apellidos catalanes. 
■ A 2/4 d’11 de la nit, a Tous, correfoc de Festa Major.
■ A 2/4 de 2 de la matinada, a Tous, gresca amb l’orquestra Catrock!

DISSABTE 12 - St. Nil, St. Josafat, St. Emilià (Millán de la Cogolla)
■ Tot el dia, a Igualada, Rec.014.
■ Tot el dia, a Sant Martí de Tous, actes de Festa Major.
■ A 2/4 d’11 del matí, a Vallbona d’Anoia (Espai d’entitats), xerrada: “Pla de fertilitat natural”, amb Núria Bas, coach de salut. 
■ A 2/4 de 12 del migdia, al Rec (escenari davant Museu, Igualada), presentació del llibre “Foodtrucks. Cocina de autor sobre rue-
das”.
■ A les 12 del migdia, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, espectacle infantil: “Loo” (Festival El Més Petit de Tots).
■ A la 1 del migdia, al Museu de la Pell (Sala Encavellades), desfilada per la integració. Presentació del projecte IntegraMENT (&IN-
TEGRA).
■ A la 1 del migdia, al Museu Molí Paperer de Capellades, inauguració de l’exposició IX Biennal d’Art de Sant Pere de Riudebitlles.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), ball de la Gent Gran amb el duet Pentagrama.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, espectacle infantil: “Loo” (Festival El Més Petit de Tots).
■ A les 6 de la tarda, a l’espai poesia del Rec (Igualada), recital amb Enric Casasses i Josep Pedrals.
■ A 2/4 de 7 i a les 7 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre (antics Maristes), assemblea general de l’Antic Gremi de Traginers.
■ A 7 de la tarda, a la sala d’exposicions Casa Bas de Capellades, inauguració de l’exposició fotogràfica de La Tríada.
■ A les 7 de la tarda, a Tous, concert de Festa Major amb l’Orquestra Gran Premier.
■ A les 9 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), “L’avar”, de Molière. Amb Joan Pera.
■ A 2/4 de 10 del vespre, al Teatre Foment de Piera, 40è Concurs de Teatre Amateur: “Un esperit burleta”. Amb Atrezzo Cric-crac 
teatre de Vilafranca del Penedès.
■ A les 10 de la nit, a la Sala del Centre de Sant Pere de Riudebitlles, ball amenitzat per “Jordi Bruch”. Organitza: Kuatre Producci-
ons S.C.P.
■ A les 10 de la nit, a St. Martí de Sesgueioles, monòleg català: Inde-Paciència. Amb David Sas.
■ A les 10 de la nit, a Tous, ball de Festa Major amb l’Orquestra Gran Premier.
■ A les 11 de la nit, a la Bastida (zona Rec, Igualada), concert de Hugkakke & PD Efa.

DIUMENGE 13 - St. Leandre, St. Estanislau de Kostka i St. Dídac
■ Al matí, a Vilanova d’Espoia, Festa de l’olla de Murri i de la Cassola de Vinya.
■ Al matí, a Vilanova del Camí (zona Can Titó), Cros escolar Joan Maragall.
■ A 2/4 de 9 del matí, a la plaça de l’Ajuntament de la Pobla, sortida de la Caminada contra el càncer. A les 10, esmorzar.
■ A les 10 del matí, a Piera,  visita guiada al Molí d’oli de Cal Sadurní i Cal Nasi.
■ A les 11 del matí, 12 del migdia i 1 de la tarda, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, espectacle infantil: “Planeta K”.
■ A les 12 del migdia, a Tous, exhibició castellera.
■ A 2/4 d’1 del migdia, a Can Papasseit de Vilanova del Camí, espectacle de Xarxa: “Clic!”, a càrrec de Jordi del Río.
■ A 2/4 d’1 del migdia, al Cafè del Casal de Calaf, concert-vermut amb Quico Tretze i Ander Pribizchuk 
■ A la 1 del migdia, a la Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Claramunt, inauguració de l’exposició fotogràfica “Catarsi”, 
de Mireia Vilanova. 
■ A les 5 de la tarda, a St. Martí de Sesgueioles, berenar i sessions de play-station.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball de tarda amb la música en directe de Bartomeu i Sheila.
■ A 2/4 de 6 i 2/4 de 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, espectacle infantil: “Planeta K” (Festival El Més Petit de Tots).
■ A les 6 de la tarda, a Òdena (antic consultori), ball amb la música en directe de Santané.
■  A les 6 de la tarda, al Teatre Jardí de la Pobla, ball amenitzat pel músic Ramón. Organitza: Associació per a l’Oci de la Gent Gran 
de la Pobla de Claramunt.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Cal Ponet de Capellades, ball amb la música de Joan Altarriba. 
■ A les 6 de la tarda, al Teatre La Lliga (Capellades), recital de danses pel 43è Aniversari de l’Esbart Dansot.
■ A les 7 de la tarda, als Hostalets de Pierola (Teatre Casal Català), selecció d’òpera i sarsuela amb la Coral Arquitectura i l’Orques-
tra de la UPC.
■ A les 7 de la tarda, a Tous, espectacle D’un Quixot, amb Teatre Nu.
■ A les 7 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), concert homenatge a Paco de Lucía amb Javier Gavara i Cristina Blanco.
■ A les 7 de la tarda, a Tous, ball amb Doble Perfil. 

DILLUNS 14 - St. Eugeni de Toledo, St. Serapió, Sta. Veneranda i St. Josep Pignatelli
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu, sessió setmanal d’AUGA: “Ultramagic, 2000 globus. Expedició a Madagascar”.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), sessió de Barrufacinema: “Wall-E” (del programa Setmana de la Ciència).

DIMARTS 15 - St. Albert el Gran, St. Eugeni i St. Leopold 
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), l’Hora del conte i taller: “La cuca Química” (del programa Setmana de la 
Ciència).
■ A les 7 de la tarda, a Piera (Biblioteca), tertúlia amb l’escriptora i periodista Llucia Ramis.
■ A les 8 del vespre, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, sessió DdD (Dimarts de Diàlegs: “Quina Festa Major volem?”.

DIMECRES 16 - Sta. Margarida d’Escòcia, Sta. Gertrudis i St. Edmond
■ A 2/4 de 4 de la tarda, a la llar d’infants municipal La Rosella (Igualada), taller Ara t’ho explico... L de límits.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club del còmic: “Ardalen”, de Miguelanxo Prado.
■ A les 7 de la tarda, a l’Escola Municipal de Música d’Igualada, Cicle de concerts de professorat: Bird. Amb Esther Condal, Txema 
Riera i Ramon Prats.

DIJOUS 17 - Sta. Isabel d’Hongria, St. Gregori Taumaturg, St. Iscle i Sta. Victòrias
■ A les 6 de la tarda, a Òdena (Ajuntament), xerrada: El bon ús dels medicaments.
■ A les 7 de la tarda, a Piera (Biblioteca), espectacle infantil “Pomelo”.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca El Safareig de Capellades, presentació del darrer llibre sobre Montserrat Roig.
■ A 2/4 de 8 del vespre, al Museu de la Pell d’Igualada, presentació del sireni de Santa Maria de Miralles.
■ A les 8 de la nit, a Les Golfes del Teatre de l’Aurora (Igualada), Contes per a adults: “La nit als ulls”. Amb Sherezade Bardají.
■ A les 8 del vespre, a la sala d’actes de l’Escola Pia (Igualada), xerrada: Estima el teu cos i aprèn a prevenir els trastorns alimenta-
ris.
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L’Ajuntament més a prop de 
la ciutadania
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Montbui ha 
començat a treballar interna-

ment durant aquesta setmana en 
la implementació d’una nova eina 
informàtica que facilitarà l’accés a 
tots els veïns als processos adminis-
tratius. L’aplicatiu Gestiona, que ja 
utilitzen més de 4.000 ajuntaments 
arreu de l’Estat espanyol, és l’eina 
escollida per donar compliment a 
les diferents normatives en matè-
ria d’administració electrònica.

Es tracta del primer pas per 
tal d’anar implantant, progressi-
vament un nou sistema d’e-admi-
nistració que millorarà l’eficàcia 
i l’eficiència dels processos admi-
nistratius, i que permetrà un accés 
més ràpid i eficient a la informació 
municipal per als veïns de Mont-
bui.

Amb la implantació de la pla-
taforma de gestió d’expedients 
d’esPublico, Montbui dóna un pas 
endavant en la seva aposta per 
continuar implantant l’administra-
ció electrònica, en incorporar un 
nou sistema de gestió d’expedients 
més àgil. El nou model, que s’ani-
rà implementant progressivament 
durant els propers mesos, suposarà 
un canvi profund en l’organització 
interna. Com explica l’alcalde Teo 
Romero “entre els avantatges que 
comporta, permetrà reduir el temps 
de tramitació dels expedients muni-
cipals i facilitar la connexió interde-
partamental, en establir una única 
metodologia de treball per a totes 
les àrees. De la mateixa manera, 

comportarà la utilització generalit-
zada de la signatura electrònica des 
de qualsevol suport mòbil”. 

Gestiona, continua dient Ro-
mero, ens permetrà oferir “un 
nivell de transparència major. 
Podrem tenir tots els documents 
ordenats, signats i digitalitzats, i 
tindrem la possibilitat de posar-los 
a disposició dels ciutadans d’una 
forma més senzilla i accessible”.

Nova pàgina web i millora del 
sistema d’atenció ciutadana 

De forma coordinada, i per tal 
de millorar la informació i l’atenció 
ciutadana als ciutadans de Mont-
bui, s’està treballant també en 
els darrers preparatius d’una no-
va pàgina web municipal, la qual 
s’està realitzant amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, i que 
portarà incorporades les diferents 
millores en matèria d’administra-
ció electrònica i transparència que 
facilitaran la relació de la ciutada-
nia amb l’administració local. La 
nova pàgina web serà una realitat 
en un breu període de temps.

També amb la voluntat de 
millorar l’atenció a la ciutadania, 
l’Ajuntament de Montbui, en col-
laboració amb la Diputació de Bar-
celona, està treballant en un pro-
jecte de millora del sistema d’aten-
ció ciutadana que posarà les bases 
per a la consolidació d’una Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, amb un mo-
del operatiu que sigui funcional 
i adequat a les necessitats de la 
ciutadania del municipi. 

“Escoles d’altres móns”, una 
exposició per sensibilitzar el 
dret a l’educació

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dijous passat va tenir lloc a la Sala 
d’Exposicions de Mont-Àgora la 

inauguració de la mostra educativa 
“Escoles d’Altres Móns”. Aquesta 
exposició fotogràfica arriba a Mont-
bui de la mà de la Diputació de Bar-
celona. A la presentació hi van assis-
tir l’alcalde Teo Romero, diferents 
regidors del consistori montbuienc 
i el Diputat d’Educació de la Dipu-
tació de Barcelona Rafael Homet, 
entre d’altres persones destacades 
de l’àmbit educatiu del municipi 
com personal de direcció dels dife-
rents centres educatius. 

L’exposició itinerant “Escoles 
d’altres móns” reuneix cinquanta 
imatges que Kim Manresa ha anat 
recollint durant múltiples viatges 
arreu del món i al llarg de diversos 
anys, per portar-nos fins aquí i, a 
través de la seva mirada particular, 
a un estudiant palestí, un professor 
de Mèxic o a un grup de nens del 
cor d’Àfrica.

Segons el comissari de l’expo-
sició, l’escriptor salvadorenc Car-
los Ernesto García, “són cinquanta 
fotografies que no deixen indife-
rent a ningú, no només pel que 
transmeten, sinó per la immensa 
tendresa amb què estan realitza-
des, això sense deixar de banda 
la qualitat indiscutible reflectida 
a qualsevol de les mostres del fo-
toperiodista català. A vegades una 
paret, un arbre o una improvisada 
escola enmig del desert, són tes-
timonis muts de la precarietat en 
què milions de joves van confor-
mant un somni”.

La mostra està dirigida al pú-
blic en general però sobretot, als 
estudiants, essent una important 
eina en la formació de la sensibili-
tat personal dels ciutadans que tin-
guin l’oportunitat de visitar-la. Es 
podrà visitar a la sala d’actes de la 
Biblioteca Municipal fins al 30 de 
novembre.
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Diumenge, espectacle de 
Xarxa amb “Clic!” a Can 
Papasseit
VILANOVA DEL CAMÍ

Diumenge vinent, dia 13 de 
novembre, a les 12.30 h del 

migdia, Can Papasseit acollirà 
una nova sessió de teatre famili-
ar, emmarcat dins la programació 
de Xarxa.

En aquesta ocasió petits i 
grans podran gaudir del teatre 
d’humor de Jordi del Rio, amb 
l’espectacle “Clic!”. Aquest és el 
primer treball en solitari de l’ar-
tista Jordi del Río (amb més de 

vint anys sobre l’escenari), que es 
va estrenar a La Mostra d’Iguala-
da el 2012 i que ha anat voltant 
arreu de Catalunya, en una gira 
que combina amb el seu segon 
espectacle recentment estrenat, 
“L’avi Tonet”.

A “Clic!”, Jordi del Río ens 
explica la seva història vital des 
que era un nadó. Un espectacle 
molt recomanable per a totes les 
edats.

Sumant-se a la iniciativa Movember 
disseny=igualada convida els homes a 
deixar-se bigoti per la lluita contra els 
càncers de pròstata i de testicles

IGUALADA

Actualment, el fet que un home 
es deixi bigoti pot ser un gest 

inusual i pot ser motiu de comen-
taris en el seu cercle d’amistats i 
familiars. Precisament aquesta 
seria l’excusa que donarà peu a 
iniciar una conversa sobre la salut 
i consciència de la prevenció de 
les malalties que afecten el gène-
re masculí. Aquest és l’objectiu 
de l’esdeveniment internacional 
Movember, al qual disseny=iguala-
da ha volgut sumar-se animant els 
homes que es deixin bigoti durant 
el mes de novembre i organitzant 
un sopar el dia 30 de novembre, a 

les 9 del vespre, al restaurant Somi-
atruites d’Igualada. 

L’objectiu d’aquest sopar és re-
captar fons per a la lluita contra les 
malalties masculines. Tothom qui 
ho desitgi és benvingut al sopar, 
dones i homes amb o sense bigo-
ti. Cal inscripció prèvia enviant un 
mail a info@dissenyigualada o a 
La Barberia d’Igualada, carrer Sant 
Simplici, 8.

La iniciativa compta amb el su-
port de La Barberia d’Igualada, el 
diari digital Surt de Casa Centre, 
el restaurant Somiatruites, el bar 
El Niu i l’agència de comunicació 
Instint.

Movember, una iniciativa in-
ternacional

Movember és la contracció en 
anglès de les paraules moustache 
(bigoti) i november (novembre). 
És un esdeveniment anual en el 
qual els homes es deixen créixer el 
bigoti durant el mes de novembre. 
La intenció és conscienciar sobre 
temes de salut de l’home, com ara 
el càncer de pròstata, el càncer de 
testicle, la depressió masculina, etc. 

També es recapten diners per aju-
dar dins de cada país a una o més 
institucions referents a temes de 
salut masculina.

El Movember es va celebrar per 
primera vegada a Austràlia l’any 
2003, quan un grup de joves de 
Melbourne van tenir la idea de 
deixar-se créixer el bigoti per do-
nar suport a un amic afectat de 
càncer de pròstata. L’any 2004 la 
Fundació Movember va començar 
a recaptar fons per destinar-los a la 
lluita contra el càncer de pròstata.

A partir de 2007 l’esdeveni-
ment va començar a realitzar-se 
també a Canadà, Espanya, Estats 
Units i Regne Unit. A cada un 
d’aquests països es recapten diners 
destinats a una o més associacions 
per investigar sobre temes de salut 
dels homes.

Avui dia hi ha diversos països 
participants; l’any 2010 s’aconse-
guiren 447.000 participants i es re-
captaren més de 52 milions d’euros 
destinats íntegrament a fundaci-
ons contra el càncer de pròstata i 
salut masculina.

Sortida de l’Associació per a 
l’Oci de la Gent als museus 
del Tren i dels Traginers 
LA POBLA DE CLARAMUNT

L’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran de la Pobla de 

Claramunt organitza, el dissabte 
19 de novembre, una sortida als 
museus del Tren i dels Traginers 
d’Igualada. L’autobús sortirà a 
3/4 de 10 del matí des de l’Hotel 
Robert. L’activitat compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.

L’excursió inclou la visita pri-
mer al museu del Tren i després 
al dels Traginers. Un cop fetes 
les dues visites s’anirà a dinar a 

Jorba, al BonÀrea El preu de l’ex-
cursió és de 23 euros per als socis 
de l’entitat i de 27 euros per als 
qui no ho són. La data límit per 
apuntar-se és el dijous 17 de no-
vembre. El pagament s’ha de fer 
al Local Social de l’Ateneu, de 
dilluns a dijous, de les 9 del matí 
a les 12 del migdia, i de dilluns a 
divendres, de les 4 de la tarda a 
les 8 del vespre. Per a més infor-
mació es pot trucar al telèfon 93 
808 78 00. Aquesta setmana, poesia, dansa i teatre a 

La Lliga
CAPELLADES

Trobada poètica. Demà diven-
dres dia 11, a les 19 h, al Saló 
Rosa, poesia oberta a totes les 
edats. Una sessió de poesia en 
veu alta, ja sigui per participar 
o per escoltar els poemes que es 
recitaran. L’entrada és lliure. Els 
interessats en participar i llegir 
els seus poemes cal que portin 
una còpia amb el nom, adreça, 

telèfon i correu electrònic. Ins-
cripcions al telèfon 659 450 045 
(Joan) o al correu recitalpoe-
tic@terra.com.

Recull de danses amb l’Esbart 
Dansot. Diumenge 13, a les 18 h, 
el Teatre de La Lliga acollirà l’es-
pectacle de dansa “43è aniversari 
- Recull de danses amb la cobla 
Almogavarenca”. El preu de l’en-
trada és de 10 euros, 7’5 euros 

per als socis de la Lliga i lliure 
per als menors de 16 anys. Venda 
anticipada: demà divendres, de 
19 a 20 h, a La Lliga.

Anem al Teatre! Dimecres 16, 
a les 11 h, al Teatre de La Lli-
ga. Sessió de teatre per als esco-
lars capelladins amb l’espectacle 
“Brass, brass, brass”, del quartet 
Spanish Brass.

Exposició fotogràfica a Casa 
Bas amb La Tríada

CAPELLADES

Aquest cap de setmana s’inau-
gura a Casa Bas una exposi-

ció amb les millors fotografies de 
La Tríada, projecte fotogràfic for-
mat pel capelladí Miquel Estrada, 
Pedro José Justicia (de l’Associació 
Fotogràfica Ripollet) i Lluís Remolà 
(de l’Agrupació Fotogràfica Crea-
ció 90).

Els tres han estat finalistes al 
Premi Catalunya 2015 de Fotogra-
fia, convocat per la Federació Cata-
lana de Fotografia. 

L’exposició a Casa Bas es podrà 
visitar els dissabtes, diumenges i 
festius, fins al 4 de desembre. Casa 
Bas obre els matins de 12 a 14 h i 
les tardes de 19 a 21 h. La inaugu-
ració serà aquest dissabte, a les 19 
h de la tarda.
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Caminada i esmorzar popular per recollir 
fons per a la lluita contra el càncer

LA POBLA DE CLARAMUNT

La delegació poblatana de l’Asso-
ciació Espanyola contra el Càn-

cer organitzarà, el diumenge 13 

de novembre, una caminada i un 
esmorzar popular per recollir fons 
contra aquesta malaltia. La inicia-
tiva solidària ja és el setè any que 
es porta a terme i compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.

Les persones que estiguin inte-
ressades a participar en la camina-
da tindran com a punt de trobada 
la plaça de l’Ajuntament, a 2/4 de 
9 del matí. Cal inscriure’s, prèvia-
ment, al Local Social de l’Ateneu, 
de dilluns a divendres, de 4 a les 
7 de la tarda. La caminada tindrà 

una durada de dues hores, aproxi-
madament.

Les persones que no vulguin 
anar a caminar podran esmorzar, a 
partir de les 10 del matí a la plaça 
de l’Ajuntament, un entrepà i una 
beguda. El preu serà de 5 euros. Els 
caminants també podran comprar 
l’esmorzar abans de sortir. Com en 
anys anteriors, es sortejarà una pa-
nera. El sorteig es farà a 2/4 de 
12 del migdia a la mateixa plaça i 
els números els vendran voluntaris 
casa per casa.

Exposició de fotografies de Mireia Vilanova 
a la Pobla 

LA POBLA DE CLARAMUNT 

La Sala Municipal d’Exposicions 
de la Pobla de Claramunt aco-

llirà, a partir del diumenge 13 de 
novembre, una col·lecció de foto-
grafies de Mireia Vilanova. La 
inauguració de la mostra tindrà 
lloc a la 1 del migdia i es podrà 
visitar fins al diumenge 27 de 
novembre.

La mostra porta per títol “Ca-
tarsi” i l’autora la defineix com 
“una mirada cap a una col·lecció 
de móns paral·lels, llums diferents 
i emocions plenes de colors”. L’ho-
rari de visites serà de dilluns a dis-
sabte, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 

de 8 del vespre, i els diumenges, de 
les 12 a les 2 del migdia.

Aquesta exposició està inclosa 
dins de les Festes Culturals, que 
organitza la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament. La programació 
es va iniciar a principis de setembre 
i durarà fins a final de novembre. 
Durant aquests mesos s’han dut a 
terme diverses activitats, com con-
certs, teatre, l’acte acadèmic del 
Premi Gumersind Bisbal i Gutsems 
o el Concurs de Pintura Ràpida In-
fantil. 

A partir de la setmana vinent, Anem al Teatre! 
CAPELLADES

Anem al Teatre! és un programa 
organitzat per la Diputació de 

Barcelona, en col·laboració amb els 
ajuntaments, que ofereix especta-
cles de gran qualitat artística i peda-
gògica de teatre, música i dansa als 
alumnes d’educació infantil, primà-
ria, secundària, batxillerat i cicles 
formatius.

Aquest curs l’Ajuntament de Ca-
pellades s’hi ha adherit i els alumnes 
de diversos cicles seran els especta-
dors, en horari escolar, de diversos 
espectacles al Teatre La Lliga.

Els primers a gaudir d’aquesta 
proposta seran els alumnes de cicle 
superior de les escoles Mare del Diví 
Pastor i Marquès de la Pobla, que 
podran veure “Brass, Brass, Brass”.

Durant les últimes dècades del 
segle XX, a l’Amèrica del Nord van 
aparèixer per primer cop els ano-
menats brass quintet, uns conjunts 
cambrístics constituïts per dues 
trompetes, una trompa, un trombó 
de vares i una tuba.

Per donar a conèixer al públic 
més jove la sonoritat d’aquests me-
talls, “Brass, Brass, Brass” ofereix un 

ventall d’’estils musicals amenitzats 
amb coreografies atractives i un rit-
me trepidant.

En el repertori que han selec-
cionat trobarem tant obres clàssi-
ques de Bach, Mozart o Stravinsky 
com contemporànies de composi-
tors com Pascual Piqueras o Ramon 
Cardo.

Veure aquest espectacle té un 
cost de 5’20 euros. L’Ajuntament 
de Capellades, a través de l’Àrea de 
Cultura, farà una aportació de 2,20 
euros per nen. 

IX Biennal d’Art de Sant Pere de Riudebitlles 
al Museu Molí Paperer
CAPELLADES

Dissabte vinent, a la una del mig-
dia, s’inaugurarà al Museu Molí 

Paperer de Capellades una mostra 
amb les obres participants a la IX 
Biennal d’Art de Sant Pere de Riu-
debitlles.

L’Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles, en col·laboració amb 
el Museu Molí Paperer de Capella-
des, ha convocat enguany la IX Bi-
ennal d’Art Riudebitlles 2016, amb 

l’objectiu de continuar apropant 
l’art contemporani i la creativitat 
artística a la societat. És per aquest 
motiu que les obres seleccionades 
s’han exposat primer unes setma-
nes als portals de les cases del casc 
antic d’origen medieval, el Barri 
Vell, de Sant Pere de Riudebitlles i 
ara es podran visitar al Museu Molí 
Paperer fins al 29 de gener.

Els dos municipis que organit-
zen la Biennal tenen una llarga 

tradició paperera i per això la pro-
posta artística se centra en obres 
creades sobre suport de paper o 
que utilitzen el paper com a ma-
tèria primera, tant si es tracta de 
pintura com d’escultura, vídeo o 
fotografia. Les tècniques a emprar 
són lliures. 

De moment, la Biennal ha tin-
gut molt bona acollida a Sant Pere 
de Riudebitlles.

Montserrat Roig, protagonista del mes de 
novembre a la Biblioteca El Safareig 

CAPELLADES

Aquests dies es pot visitar a la 
Biblioteca El Safareig de Cape-

llades una mostra que resumeix la 
vida i obra de l’escriptora Montser-

rat Roig. Des de la Biblioteca s’ha 
reforçat l’exposició amb un centre 
d’interès amb els llibres i la informa-
ció sobre l’autora. Finalment, dijous 
vinent, 17 de novembre, a les 7 de 

la tarda, es presentarà el darrer lli-
bre que s’ha escrit sobre aquesta 
polifacètica escriptora, de la mà de 
la també periodista i escriptora Aina 
Torres.

També cal destacar aquests dies 
l’exposició “Mira que són bèsties”, a 
la segona planta, on es recull el pa-
per dels animals en els contes.

Finalment, dimarts passat, es va 
fer un taller de quilling en què les 
participants van aprendre a fer-se 
unes arracades i un collaret, amb 
volum.

Sortida a la Fira de Santa 
Llúcia de Barcelona
IGUALADA

L’Associació Cultural Montserra-
tin@s ha programat, per al dis-

sabte 3 de desembre, una sortida 
a la Fira de Santa Llúcia de Barce-
lona. A la tornada es farà un recor-
regut per la ciutat per poder veure 

els llums de Nadal.
El preu de la sortida és de 

10 euros i la venda de tiquets es 
fa els dimarts i dijous de 17.00 a 
19.30 h al Casal Cívic Montserrat. 
Per a més informació cal trucar al 
telèfon 612204221.

Xerrada sobre els refugiats a 
la Pobla 
LA POBLA DE CLARAMUNT

La regidoria de Benestar Social 
de l’Ajuntament de la Pobla 

de Claramunt organitzarà, demà 
divendres 11 de novembre, a les 
7 de la tarda al Teatre Jardí, una 
xerrada sobre els refugiats. La con-
ferència portarà per títol “Proto-
col d’acollida. Context i situació 
general dels refugiats” i anirà a 
càrrec de Sílvia Grados, coordina-
dora de Creu Roja a l’Anoia. 

Aquesta xerrada s’emmar-
ca dins de les accions que duu a 

terme l’Ajuntament en aquesta 
qüestió, com la moció de suport a 
la població refugiada víctima dels 
conflictes armats a la Mediterrà-
nia que es va aprovar, per una-
nimitat, en el Ple ordinari del 17 
de setembre de 2015. També es 
va crear un registre de voluntaris 
per donar suport a les persones 
refugiades i els poblatans i que 
hi estiguin interessats s’hi poden 
inscriure a través de la pàgina 
web municipal.

Nova edició del “Créixer en 
família”
CAPELLADES

Aquesta és una proposta de la 
Generalitat de Catalunya que 

a Capellades, de la mà del Pla Edu-
catiu d’Entorn, proposa 6 sessions 
de treball per a pares i mares d’in-
fants de 0 a 3 anys.

En aquest cicle es reflexionarà i 
intercanviarà vivències sobre l’edu-
cació dels petits, guiats per un pro-
fessional expert que els orientarà 
i donarà eines per exercir la seva 

parentalitat de manera positiva. 
Són sis sessions de dues hores que 
tractaran temàtiques com l’afecte, 
l’autonomia, l’autoritat, la resolu-
ció de conflictes, les responsabili-
tats en l’àmbit domèstic, el lleure, 
l’entorn o el paper educatiu de 
l’escola.

La primera sessió serà el di-
marts 15 de novembre a la llar 
d’infants, al carrer Sarrià de Ter, 34 
de Capellades.

Caminada per l’obaga de Cal Sià
SANTA MARIA DE MIRALLES

L’Ajuntament de Santa Maria de 
Miralles ha organitzat, per a diu-

menge vinent, dia 13 de novem-
bre, una caminada per l’obaga de 
Cal Sià, uns bonics paratges i uns 
extraordinaris boscos que sorpren-
dran els participants.

Es tracta d’una caminada circu-
lar de dificultat mitjana, d’uns 12 
km, en què es visitarà la part nord-
oest de la vall de Miralles.

La sortida serà a les 8 del matí 
des de les Quatre Carreteres (Pe-
tromiralles i restaurant Miralles), 

al creuament de la C-37 amb la 
B-220, en direcció Cal Barretes per 
pujar per l’obaga de Cal Sià fins ar-
ribar a dalt la serra de la Brufaga-
nya i tornar a baixar per la Xulina 
direcció la masia de Cal Sià i tornar 
novament al punt de sortida. 

El preu de l’activitat és de 3 
euros per persona (inclou l’esmor-
zar) i cal fer la inscripció (fins avui 
dijous) als telèfons 93 808 03 01 o 
629 51 10 20 o al correu electrònic 
st.m.miralles@diba.cat. En cas de 
pluja s’anul·larà la sortida.

Assemblea general de l’Antic 
Gremi de Traginers
IGUALADA

El proper dissabte 12 de novem-
bre tindrà lloc l’assemblea gene-

ral de socis de l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada.

Serà a les 18.30 h en primera 
convocatòria i a les 19. 00 h en se-
gona, a l’Espai Cívic Centre (antics 

Maristes) situat al carrer Trinitat, 
12.

D’altra banda, l’entitat ja dis-
posa de loteria del sorteig de Na-
dal, amb el número 72.022, el qual 
també es podrà adquirir el dia de 
l’assemblea.
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Joan Pera porta “L’avar” de Molière al Teatre 
Municipal l’Ateneu

IGUALADA

L’actor Joan Pera abandona la 
seva faceta teatral més conegu-

da per interpretar el garrepa més 
famós de Molière, Harpagon, un 
dels personatges dramàtics més 
universals. “L’avar” ens recorda 
que els veritables clàssics estan 
absolutament vigents i són una 
delícia teatral pels sentits. L’obra 
compta també amb la interpreta-
ció de Manu Fullola, Júlia Barceló, 
Ricard Farré, Josep Minguell, Ele-
na Tarrats, Alba Florejachs, Manel 
Dueso, Òscar Castellví i Xavi Fran-
cés. La traducció és del dramaturg 
Sergi Belbel. Per Josep Maria Mes-
tres, director de l’espectacle, L’avar 
és una de les obres més perfectes 
amb les quals ha treballat “per la 
dosificació de la intriga i l’equilibri 
aconseguit entre comicitat i peda-
gogia”. 

L’obra arriba al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu d’Igualada aquest 
dissabte, 12 de novembre, a les 21 
h. Les entrades es poden comprar 
al Punt de Difusió Cultural i Turís-
tica d’Igualada (c/ Garcia Fossas, 
2) de dimarts a divendres de 19 a 
21h i el dissabte d’11 a 14h. També 
al web www.ticketea.com i, des 
d’una hora abans de la funció a 
la taquilla del Passatge Vives. Les 
entrades tenen un preu de 20, 18 
i 15 euros amb descomptes per a 
diversos col·lectius.

Un home dominat per 
l’avarícia 

Vidu i terriblement avar, Har-
pagon vol casar la seva filla Elisa 
amb Anselm, vell i ric, disposat a 
prendre-la sense dot. Però Elisa vol 
casar-se amb Valeri, que ha acon-
seguit entrar a la casa d’Harpagon 
contractat com a intendent. Al ma-
teix temps, Harpagon i el seu fill, 
Cleante, rivalitzen per l’amor de 
Mariana. Per ajudar el seu amo, el 
criat de Cleante, l’Escletxa, roba 
l’or d’Harpagon. Acusat en fals, 
Valeri revela el seu amor per Elisa. 
Aquest tradicional recurs de la con-
fessió acaba desfent el nus de tota 
la intriga: Anselm descobreix que 
Mariana i Valeri són els fills que 
creia perduts en un naufragi. Al fi-
nal, ambdues parelles de joves po-
dran casar-se i Harpagon quedarà 
satisfet de recuperar el seu preuat 
or. En aquesta comèdia, Molière 

utilitza tots els ressorts de l’humor: 
el personatge còmic d’Harpagon i, 
per descomptat, la comicitat de les 
paraules i els gestos, heretats de la 
farsa i del ball que l’autor coneixia 
molt bé. A més de triomfar, l’amor 
i la joventut se’n riuen de l’autori-
tat que vol casar-los en contra dels 
seus desitjos. Com recorda el calafí 
Josep Maria Mestres “Molière deia 
que el seu principal objectiu era 
fer riure la gent honrada; la comi-
citat de Molière no es decanta mai 
cap a l’acudit barat, ben al contra-
ri, prové sempre de l’observació 
profunda i subtil de la naturalesa 
humana i potser és per això que 
els seus personatges, tot i que ja 
tenen tres-cents cinquanta anys de 
vida, ens són tan propers, tan reco-
neixibles”. 

Joan Pera, que porta cinquanta 
anys de vida de teatre, comenta 
que “la il·lusió de la meva vida era 
fer un clàssic com ‘L’avar’” i afe-
geix que “em preocupa que quan 
veieu el resultat del nostre treball 
no us interessi més per la interpre-
tació que pugui fer d’un personat-
ge com l’avar, sinó que hagi sabut 
transmetre al públic la complexitat 
d’aquest home, dominat per una 
avarícia que posa per damunt de 
tot, l’amor pels diners”. Voldria 
aconseguir, un cop més, que “el te-
atre sigui l’expressió del poble que 
critica i defuig els vicis personals i 
els mals usos de la societat”. 

Taller d’escriptura: escriure 
per pensar, a càrrec d’Eva 
Piquer
IGUALADA

Els propers dissabtes 12 i 26 de 
novembre l’escriptora i perio-

dista cultural Eva Piquer imparti-
rà a Igualada el taller d’escriptura 
Escriure per pensar. L’objectiu del 
taller és aprendre a estructurar les 
idees per escrit i aconseguir que un 
text sedueixi i convenci els lectors. 
El taller, organitzat per Catorze, 
cultura viva amb la col·laboració 
de l’APLEC, es durà a terme a l’Es-
pai Cívic Centre de 10.30 a 13.30h. 

Per inscriure-us heu d’enviar 
un correu a l’adreça tallerscator-
ze@gmail.com amb les següents 
dades: El títol del curs, «Escriu-
re per pensar» - Igualada, nom i 
cognoms, número de DNI, telèfon 
de contacte i un currículum breu. 

Si voleu més informació podeu 
consultar la pàgina web de Cator-
ze, cultura viva (http://www.ca-
torze.cat/noticia/4183/escriure/
pensar/igualada).

Concert-vermut amb Quico 
Tretze i Ander Pribizchuk 
CALAF

Diumenge vinent, dia 13 de 
novembre, a les 12.30 h, el 

Cafè del Casal de Calaf serà l’esce-
nari d’un concert-vermut que anirà 

a càrrec dels músics Quico Tretze i 
Ander Pribizchuk.

L’activitat és gratuïta i està or-
ganitzada per El Polvorí i el Cafè 
del Casal.

Els models de la Festa Major seran posats a 
debat al DdD de l’Ateneu 
La sessió porta per títol “Quina Festa Major volem?”

IGUALADA

L’espai de debat i  reflexió 
d’Igualada DdD (Dimarts de 

Diàlegs) ja té a punt la sessió 
d’aquest mes de novembre des-
prés de la parada estival. L’espai 
posa a debat la pregunta: “Qui-
na Festa Major volem?”. Es farà 
dimarts que ve, 15 de novem-

bre, a les 8 del vespre, a la Sala 
de Socis de l’Ateneu Igualadí. 
Les diferents visions de la festa 
són, sovint, motiu de debat a la 
ciutat. Es vol analitzar quins són 
aquests models i com podria ser 
la Festa Major d’Igualada en els 
propers anys. DdD vol posar el 
focus en el paper de les colles, 
entitats i Ajuntament, en la pre-
sència de nous i vells elements, 
en el finançament del programa 
d’actes, el calendari i en què sig-
nifica per als igualadins. També 
es vol analitzar quines eines exis-
teixen per fer possible la gestió 
cultural.

La introducció de l’acte anirà 
a càrrec d’un dels majors experts 
en gestió cultural a Catalunya, 
com és el director del Programa i 
del Màster de Gestió Cultural de 
la Universitat de Barcelona, Lluís 

Bonet. A través d’un diàleg-en-
trevista amb el coordinador de 
DdD Jordi Cuadras, Bonet farà 
una radiografia de quines són les 
característiques claus per a una 
bona gestió de la cultura.

Després es passarà a acotar el 
debat a escala local, tot centrant 
el tema al voltant de la Festa Ma-
jor. A la “Fila 0” s’hi han convi-
dat els diferents col·lectius impli-
cats amb la festa a través de Pau 
Durant (president de la Coll@na-
da), Ismael Miñano (membre de 
la FESTHI), Joan Pou (president 
de Dessota) i Ada Jover (tècnica 
del Departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament d’Igua-
lada). Com en qualsevol sessió de 
DdD, el públic també podrà in-
tervenir-hi, ja que la seva paraula 
és fonamental.

Actes amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis
CAPELLADES

El Dia Mundial de la Diabetis, 
que es commemora el 14 de 

novembre, va ser instaurat per la 
Federació Internacional de Diabe-
tis (FID) i l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) l’any 1991 com 
a resposta a l’alarmant augment 
dels casos de diabetis al món. Té 
una incidència molt alta, desenvo-
lupa una greu afecció de malalties 
circulatòries i amb risc de desenvo-
lupar diverses complicacions. Per 
tant, cal mantenir un bon nivell 
de glucosa en sang, valors normals 
de pressió arterial i de colesterol, 
entre d’altres.

És important, en la població 

adulta, realitzar una anàlisi rutinà-
ria en el període destinat a l’edat. 
Quan abans es diagnostiqui aques-
ta malaltia, tindrà millor pronòs-
tic en el procés i s’evitaran mals 
majors.

A Capellades, i des del CAP, es 
realitzaran les activitats següents:

Demà divendres dia 11, durant 
l’horari d’obertura del CAP (8 a 
21 h) hi haurà exposició i difusió 
de fulletons i material referits a 
la diabetis. Alhora es farà una en-
questa a persones majors d’edat 
i NO diabètiques que, de forma 
voluntària, vulguin saber el risc 
que tenen de patir diabetis en un 
termini de 10 anys. 

El dimarts 15 de novembre, 
durant la matinal del Mercat, tam-
bé hi haurà l’exposició i es farà la 
mateixa enquesta als vianants.

Es tracta de conscienciar la po-
blació, tant si són persones diabè-
tiques com si no ho són, així com 
també difondre els factors de risc 
que poden ser causants, directa-
ment o indirectament, de patir la 
malaltia o no en un futur: el con-
trol del pes, el consum de tabac, el 
sedentarisme, etc. També rebran 
recomanacions en prevenció de la 
malaltia, accions de millora per a 
un bon control metabòlic i aconse-
guir retardar les complicacions. 
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Festival de danses pel 43è 
aniversari de l’Esbart Dansot
CAPELLADES

Aquest diumenge 13 de novem-
bre, l’Esbart Dansot de Capella-

des celebrarà el seu 43è. Aniversari 
amb un recital de danses al Tea-
tre de La Lliga, a les 6 de la tarda, 
amb l’acompanyament musical de 
la Cobla Almogavarenca, sota la 
direcció d’en Xavier Cassanyes.

Aquest any, com a novetat, l’Es-
bart de Capellades compta amb la 
col·laboració de l’Esbart Dansaire 
Sant Adrià que s’afegeix a la festa.

I com ja fa un parell d’anys, 
l’Esbart porta a l’escenari una peça 

de música que no té res a veure 
amb la música tradicional catalana, 
aquest cop serà del grup ABBA, 
una novetat per als espectadors 
que ningú es pot perdre. La direc-
ció de les danses va a càrrec d’Anna 
Maria Sabater.

El disseny del cartell anuncia-
dor d’aquest any es del dansaire 
capelladí Joan Guarro.

El preu de l’entrada és de deu 
euros i set i mig pels socis de La 
Lliga. Els menors de 16 anys no pa-
guen.

Voluntaris pel Gran recapte 
d’aliments
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Associació Artesanas de Cora-
zón busca persones voluntàri-

es que vulguin participar, els pro-
pers 25 i 26 de novembre, al gran 
recapte d’aliments que es fa a 
nivell de tot Catalunya.

Qui hi estigui interessat pot 
contactar amb l’entitat a través del 
telèfon 628047973 o inscriure’s a 
la pàgina web www.granrecapte.
com, on es podrà escollir el comerç 
i l’horari en què es vol participar.

S’atura per uns dies el servei 
del Padró
VILANOVA DEL CAMÍ

Durant els propers dies, la Dipu-
tació de Barcelona, modificarà 

l’eina amb la que es gestiona el 
padró d’habitants de Vilanova del 
Camí. Això vol dir que s’haurà de 
migrar tota la informació al nou 
programa i que caldrà aturar el 
servei en diferents moments. 

Des del Padró de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí han anunciat 
una aturada parcial del servei per 

al matí del 13 i 14 de novembre. 
Durant aquests dies no es podrà 
inscriure cap habitant ni modificar 
les seves dades; no obstant això, sí 
que es podran realitzar consultes, 
emetre certificats i volants d’em-
padronament i obtenir llistats i ex-
plotacions. 

El dia 18 i el 21 de novembre, 
s’aturarà totalment el servei per 
posar en funcionament la nova 
aplicació de padró.

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

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

63 anys

d’experiència

Concert de Hugkakke & PD 
Efa a laBastida

IGUALADA

El proper concert que tindrà lloc 
a laBastida, serà aquest dissab-

te dia 12 a les 11 de la nit, amb 
Hugkakke & PD Efa.

Hip Hop i malabarismes ver-
bals, així anomenen el treball que, 
des del 2012 l’Hug (Hugkakke) està 
duent a terme. Acaba de gravar el 
seu últim EP, que sortirà a principis 
de desembre amb el nom de PIM-
PAM, del que acaba de publicar un 
video-clip, “La veritat s’amaga”.

En el directe que faran a laBas-
tida s’acompanyaran amb les bases 
musicals d’en Felip, PD Efa.

PD Efa, punxa-discs de referèn-
cia a les nits anoienques però tam-
bé present en nombroses revetlles 
fora de la comarca, serà l’encar-
regat de tancar la festa amb una 
sessió de música de ball.

El concert serà amb taquilla 
inversa: els espectadors paguen 
el que creuen que val l’espectacle 
després de veure’l.

Activitats a la Biblioteca de Piera
PIERA

Espectacle infantil “Pomelo”

El Pomelo és un elefantet 
de color rosa, creació de l’auto-
ra romanesa Ramona Bâdescu i 
il·lustrat per Benjamin Chaud. 
L’espectacle és pensant perquè 
els nens vegin, escoltin... i sen-
tin. Judit Farrés proposa, a partir 
d’una compilació personal dels 
diferents llibres de Pomelo, un 
intens viatge entrellaçant narra-
ció i música amb les il·lustracions 
que es projecten sobre una lona 
que flota dins d’un hort de fusta 
plantat al ben mig de l’escenari.

L’espectacle que es podrà 
gaudir el dijous 17 de novembre 
a les 18h a la biblioteca de Piera. 
L’accés és lliure i gratuït. 

Dimarts trobada amb l’escrip-
tora Llucia Ramis 

En el marc de les trobades 
amb escriptors i escriptores del 
nostre país que periòdicament 
organitza la Biblioteca de Piera, 

el proper dimarts 15 de novem-
bre a les 19h, l’escriptora i perio-
dista mallorquina Llucia Ramis 
serà a Piera per compartir opini-
ons i experiències amb els seus 
lectors. 

L’acte és d’accés lliure i se-
rà presentat per Vicenç Ventura 
conductor del Club de lectura de 
la Biblioteca pierenca. 

D’on ve la inspiració? Qua-
derns d’artista, imatges, objectes 
i més...

Aquest és el títol de l’expo-
sició a càrrec de Marta Ferrer 
Cuyàs que es podrà veure a la 
Bibioteca de Piera fins el 26 de 
novembre. 

Els quaderns d’artista són 
eines de treball i obres artísti-
ques úniques, belles que posen 
de manifest el més profund de 
l’ànima del seu autor: aquest hi 

escriu allò que pensa, allò que 
sent. També hi dibuixa allò que 
veu, allò que imagina, hi engan-
xa fotografies, retalls de revistes 
i diaris... Sovint, aquest material 
és font d’inspiració. 

I altres vegades, com la mos-
tra que presenta la Marta Ferrer, 
aquestes imatges i objectes que 
parlen de l’artista (de les seves 
inquietuds, obsessions, pors, an-
hels i desitjos) configuren una 
curiosa col·lecció.

Festa Major d’hivern 
de l’11 al 13 de novembre

SANT MARTÍ DE SESGUEIOLES

De l’11 al 13 de novembre, Sant 
Martí Sesgueioles acollirà la 

seva Festa Major d’Hivern, amb una 
programació d’actes per a totes les 
edats que tindran lloc a La Fàbrica.

Les activitats començaran de-
mà divendres a les 19 hores, amb 

la projecció d’una pel·lícula infan-
til sorpresa, amb crispetes incloses. 
Acte seguit, a les 22 hores, s’oferi-
rà cinema familiar amb la pel·lícula 
“Ocho apellidos catalanes”.

Dissabte tindrà lloc el sopar po-
pular, a les 20 hores; cal que tothom 
qui vulgui participar-hi reculli el seu 
tiquet a l’Ajuntament, fins avui di-
jous 10 de novembre. Acte seguit, a 
les 22 hores, podrem gaudir del mo-
nòleg català Inde-Paciència a càrrec 
del monologuista David Sas. L’espec-

tacle es presenta com una reflexió 
política de to satíric, que fa un repàs 
des que l’artista va sortir del seu 
Pre-Pirineu lleidatà natal fins a la 
seva vida a la ciutat.

Finalment, diumenge se cele-
brarà la missa solemne en honor 
al patró del municipi, Sant Martí. I 
per acabar la festa, a partir de les 
17 hores, tothom qui vulgui podrà 
berenar i jugar a la Play Station a La 
Fàbrica.

La Llar d’Infants Municipal Sol Solet celebra 
el 25è aniversari

LA POBLA DE CLARAMUNT

La Llar d’Infants Municipal Sol 
Solet celebrarà, demà diven-

dres 11 de novembre, el 25è 
aniversari d’obertura de l’equi-
pament. La celebració comença-
rà a les 6 de la tarda i hi haurà 
diverses activitats destinades a la 
quitxalla, a més d’un pastís d’ani-
versari i un pica-pica per a tots 
els assistents.

L’activitat començarà amb 
uns parlaments de benvinguda 
que aniran a càrrec de Jaume Ar-
menteras, alcalde entre els anys 
1983 i 2006, i Santi Broch, actual 
alcalde. Tot seguit es bufaran les 
espelmes del pastís d’aniversari i 
hi haurà un pica-pica. Els nens i 
nenes podran participar en tres 
tallers: maquillatge, fer un arbre 

d’empremtes i fer un imant del 
Sol Solet per a la nevera. 

A 3/4 de 7 de la tarda hi hau-
rà l’espectacle de titelles “Pa-
lla, fusta i pedra”, a càrrec de 
la companyia Galiot-Teatre de 
Titelles. A més d’aquesta celebra-
ció, durant la jornada lectiva, els 
infants de l’escola bressol faran 
diverses activitats relacionades 
amb el 25è aniversari.

La Llar d’Infants Municipal Sol 
Solet es va inaugurar l’11 de no-
vembre de 1991 a l’edifici on actu-
alment hi ha el consultori mèdic, al 
barri de les Cases Noves. El 18 de se-
tembre de 1999 es va inaugurar una 
ampliació de l’equipament, que va 
possibilitar l’acollida d’infants de 0 a 
3 anys, ja que fins aleshores només 
hi anaven els d’entre 1 i 3 anys. 

Aquestes obres van consistir 
en la construcció d’un edifici an-
nex en el qual es disposava de 
dues aules amb canviador, sala 
de descans, sanitaris adaptats 
als infants, un lavabo adaptat a 
persones amb necessitats espe-
cials, l’ampliació de la zona del 
pati i l’eliminació de les barreres 
arquitectòniques. Amb aquesta 
reforma l’escola bressol va poder 
acollir fins a 38 nens i nenes.

Des del març de 2010 la llar 
d’infants s’ubica en un nou edifi-
ci, situat al carrer de Marie Curie, 
al barri de can Galan. Es disposa 
de quatre aules, un espai poliva-
lent, cuina, bugaderia, magat-
zem d’aliments i un vestíbul amb 
una zona per deixar els cotxets. 
L’equipament té capacitat per 
a 61 nens i nenes, d’entre 0 i 3 
anys.

Aquest curs 2016-2017 hi ha 
19 infants, des de P0 fins a P2, 
tres educadores i la directora. 
Les classes es van iniciar el 12 de 
setembre i finalitzaran el 14 de 
juliol. Enguany s’introduiran una 
sèrie de novetats, com classes 
d’anglès i tallers sensorials. Tam-
bé es farà un hort, que se situa-
rà al costat del centre educatiu, 
perquè els nens puguin plantar 
vegetals i veure com creixen.
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El festival de teatre per a infants més gran 
d’Europa porta dos grans èxits al 
Teatre de l’Aurora

IGUALADA

Aquest cap de setmana Iguala-
da es converteix, per setè any 

consecutiu, en un dels escenaris 
d’El Més Petit de Tots, el festival 
d’arts escèniques per als més petits 
(0-5 anys) més gran d’Europa, que 
enguany arriba a la seva dotzena 
edició. El festival, que va arrencar 
dissabte passat i que s’allargarà 
fins el 20 de novembre, amb un 
ampli programa d’espectacles que 
es representaran a catorze teatres 
d’onze municipis dels Països Cata-
lans, arriba aquest cap de setma-
na al Teatre de l’Aurora d’Igualada, 
on es podran veure dues propostes 
d’èxit: l’espectacle “Loo” de la com-
panyia Ponten Pie; i “Planeta KA”, 
a càrrec d’Imaginart. La celebració 
del festival a Igualada compta, per 
tercer any consecutiu, amb el suport 
de la clínica dental juvenil Boca a 
boca, d’Igualada.

El festival per als més petits 
més gran d’Europa

El festival El Més Petit de Tots 
s’ha consolidat com a aparador de 
les creacions artístiques de qualitat 
i de proximitat i un referent per 
aquest sector artístic al continent. 
El festival és “una mostra d’espec-
tacles i experiències pensades pels 
més petits, de 0 a 5 anys, amb un ri-
tual, una durada, una concepció de 
l’espai diferents, fets a la seva mida; 
amb aforaments reduïts, adaptats 
especialment, on tot es veu de molt 
a prop i on tot es viu molt intensa-
ment tal i com explica la seva direc-
tora, Eulàlia Ribera, a qui s’afegeix 
Òscar Balcells, director del Teatre de 
l’Aurora, remarcant que es tracta 
“d’un festival on els més petits gau-
deixen molt... però els més grans 
també, tant o més que els infants”.

“Loo”, de la companyia Ponet 

Pie: Un espectacle de gran bellesa 
visual amb el vent com a protago-
nista que captiva a petits i grans

Loo és un vent asiàtic, càlid i sec 
que bufa les tardes d’estiu, i també 
el protagonista d’aquest imagina-
tiu espectacle de gran bellesa visu-
al. Una original escenografia amb 
forma de vaixell on els espectadors 
pugen a coberta i senten la brisa 
marina d’un viatge que captivarà a 
petits i grans des del primer segon. 

Segons Eulàlia Ribera, aquest 
espectacle “és una meravella, és 
molt bonic, poètic, visual, suggestiu 
i molt proper”. L’edat recomanada 
per a aquest espectacle, de 30 mi-
nuts de durada, és de 2 a 5 anys.

“Planeta KA”, d’Imaginart: Una 
experiència interactiva única per 
al més petits que els convida a la 
descoberta d’un planeta ple de sor-
preses

KA és un planeta desconegut, 
un territori muntanyós de colors i 
textures suaus, amb cràters, coves 
i racons que amaguen sorpreses. 
Una exploradora s’avança a la des-
coberta d’aquesta terra misteriosa... 
i convida els nens a seguir-la. 

“És un espectacle sorprenent i 
molt participatiu explica l’Eulàlia 
Ribera, afegint que es tracta d’un 
espectacle “molt i molt recomana-
ble, que té molt èxit i que fa temps 
que funciona molt bé”. L’edat reco-
manada per a aquest espectacle, de 
30 minuts de durada, és d’1 a 3 anys

La clínica dental juvenil Boca 
a boca, patrocinadors del festival 
a Igualada, sortegen dos vals per 
l’atenció odontològica entre el pú-
blic del festival

La celebració del festival El Més 
Petit de Tots al Teatre de l’Auro-
ra compta, per tercer any conse-
cutiu, amb el suport de la clínica 
dental juvenil Boca a boca, situada 
al Passeig Verdaguer, 55, d’Iguala-
da. “La prevenció és, per al nostre 
equip de professionals la principal 
eina per evitar tractaments com-
plicats en malalties bucodentals en 
els nens. Amb la voluntat d’oferir 
tractaments integrals, hem ampliat 
el nostre equip amb una podòlo-
ga i posturòloga i una logopeda. 
Per fer arribar als pares i mares la 

importància de la prevenció, que 
és el nostre gran lema, en el marc 
del festival farem un sorteig de dos 
tractaments odontològics per a dos 
nens o nenes, fins que compleixin 
cinc anys” explica la Dra. Anabel 
Villa, responsable sanitària de la 
clínica dental juvenil Boca a boca. 
Els assistents als espectacles podran 
omplir, durant els dos dies del fes-
tival, unes butlletes del sorteig que 
trobaran al Teatre de l’Aurora.

La Dra. Anabel Villa remet a la 
“responsabilitat social corporativa” 
per explicar els motius del suport de 
la clínica a aquest projecte cultural. 
“Des de la clínica Boca a boca apos-
tem per una odontologia des de la 
infància, per poder gaudir d’una 
bona salut bucodental tota la vida. 
Això també és cultura. I és feina de 
tots, com clíniques i teatres, crear 
tàndems per poder enriquir els nos-
tres infants en la millor salut, tant 
oral com intel·lectual. La cultura dó-
na a les noves generacions una base 
formativa molt important, els dóna 
sensibilitat artística, els cultiva l’àni-
ma, els ensenya a tenir esperit crític, 
a conèixer les nostres tradicions i a 
implicar-se en la nostra societat. És 
missió del nostre centre projectar 
els nostres coneixements i experi-
ència cap a la societat, amb xerra-
des, col·laboracions amb la premsa 
o patrocinant iniciatives culturals 
com aquesta, essent conscients de 
les enormes dificultats del moment 
per dur-les a terme” ha explicat la 
Dra. Anabel Villa.

Horaris i venda d’entrades
Les representacions de “Loo” es 

faran dissabte 12 de novembre en 
dues sessions, a les 12 h. i a les 18 h.; 
mentre que les de “Planeta Ka” es 
faran el diumenge 13 de novembre, 
en sis sessions: a les 11 h, a les 12 h, 
a les 13 h, a les 16:30 h, a les 17:30 h 
i a les 18:30 h. Les entrades, a 8 eu-
ros (adults) i 6 euros (nens) 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. També es poden reservar 
prèviament trucant al 938050075 
exclusivament avui dijous de 19 a 20 
h. Més informació a www.teatreau-
rora.cat.

Festa de l’olla de Murri i de la Cassola de Vinya
La festa que recull gastronomia, oficis i tradicions és un homenatge al 
patrimoni deixat pels avantpassats 

VILANOVA D’ESPOIA – LA TORRE 
DE CLARAMUNT

El proper diumenge 13 de novem-
bre la Torre de Claramunt cele-

brarà una nova edició de la festa de 
la Cassola de Vinya i l’Olla de Murri. 
La matinal que arriba a la tercera 
edició, tindrà lloc de les 9 del matí a 
les 2 del migdia al nucli de Vilanova 
d’Espoia. 

Una vegada més, la Torre de 
Claramunt fa un homenatge a les 
seves arrels i al llegat de tots aquells 
que durant molts anys van treballar 
a la vinya, posant en valor elements 
tradicionals com la cuina de vinya i 
les barraques de pedra seca. A tot 

això se suma a l’aposta de l’ajunta-
ment per la promoció del comerç 
del municipi i dels productes agroa-
limentaris de proximitat.

Des de primera hora del matí 
de diumenge i amb foc de llenya, 
es cuinaran tots dos menjars; la Cas-
sola de Vinya i l’Olla de Murri, una 
reivindicació de la cuina pagesa fe-
ta amb productes de la terra i de 
màxima qualitat. Per a participar 
de les degustacions caldrà adquirir 
un tiquet, al preu de 8 euros, que 
donarà dret a provar la Cassola de 
Vinya i l’Olla de Murri, acompanyat 
de vi o cava de la terra i també un 
bunyol de postres. 

Al llarg del matí totes les per-
sones podran gaudir d’una exhi-
bició d’una barraca de pedra cons-
truïda pels veïns de Vilanova d’Es-
poia, una oportunitat per conèixer 
les antigues tècniques constructi-
ves i es podrà veure en funciona-
ment una rèplica d’un forn de calç 

tradicional. També es podrà gaudir 
d’una exposició d’estris del camp 
tradicionals del territori i una ex-
posició fotogràfica dels sistemes 
constructius de la pedra seca. A 
més, al llarg del matí totes les per-
sones interessades podran tastar 
el vi i el cava dels productors de 
proximitat.

Pels més petits també s’han pro-
gramat diferent activitats, són ta-
llers de pintura al vi, de mandales, 
d’astronomia i meteorologia i un 
taller de construir barraques per in-
fants.

El municipi, aprofitant l’atractiu 
de la festa per atreure gent d’arreu, 
també ha organitzat altres actes 
com un concurs de pintura ràpida, 
el ball de gegants i actuació dels 
Falcons de Vilanova d’Espoia, unes 
portes obertes per la visita de l’es-
glésia de Sant Salvador de Vilanova 
d’Espoia (Església romànica segles 
XI-XII) entre altres. 

Es fomenta el comerç en línia 
al municipi amb la formació 
“Creem Xarxa”
Els assistents aprendran a crear una estratègia 
de venda en línia, connectant la botiga física 
amb l’espai virtual

VALLBONA D’ANOIA

L’Ajuntament  de Val lbona 
d’Anoia organitza la formació 

“Creem Xarxa” amb l’objectiu de 
fomentar l’ús dels recursos en línia 
o de les xarxes socials entre les 
empreses del municipi. El consis-
tori vol ajudar el comerç de pro-
ximitat a formar-se i a adaptar-se 
als canvis en el consum de pro-
ductes i serveis, aprenent a bus-
car noves estratègies per arribar 

als clients, entenent quines són 
les seves necessitats, valors i nous 
estils de vida. A la formació els 
assistents crearan una estratègia 
de venda en línia, establint una 
connexió entre la botiga física i 
l’espai virtual.

“Creem Xarxa” es farà els di-
jous 10 i 17 de novembre de 15 a 
16.45 h a l’Espai d’entitats, al car-
rer major número 36 de Vallbona. 
Per inscriure’ a aquesta formació 
o obtenir-ne més informació cal 
contactar amb Susanna Llopart, 
al telèfon 938051585 o al correu 
electrònic sllopart@anoia.cat.

Aquesta formació s’emmar-
ca dins el conveni que l’Ajunta-
ment té amb el Consell Comarcal 
de l’Anoia per desenvolupar po-
lítiques locals de comerç, i també 
compta amb el suport d’Anoia Co-
merç i la Diputació de Barcelona.

Cuinem tu i jo
IGUALADA

L’Associació de gent gran d’Iguala-
da organitza per dissabte al matí, 

un taller de cuina per a famílies on 
poden participar grans i petits.

El taller serà conduït per Oriol 
Càlichs que ensenyarà a fer un tira-

misú sense cafè.
L’activitat començarà a les 12 

del migdia i es farà al Casal del Pas-
seig Verdaguer, 67.

Per a inscripcins trucar al Casal: 
938033312. El preu del taller és de 
sis euros per família.
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Setmana Cultural Flamenca amb Javier 
Gavara i Cristina Blanco

VILANOVA DEL CAMÍ

Coincidint amb l’aniversari de la 
proclamació del flamenc com a 

Patrimoni cultural immaterial de la 
humanitat, l’escola vilanovina Artís-
tic ha decidit dedicar una setmana a 
la promoció del flamenc i la cultura 
flamenca.

La proposta es portarà a terme 

la setmana del 13 de novembre i 
contempla un concert homenatge a 
Paco de Lucía i dues classes obertes, 
una de guitarra flamenca, que anirà 
a càrrec de Javier Gavara, un dels 
millors intèrprets de guitarra fla-
menca del país i un altra de bulerí-
as, a càrrec de la bailaora Cristina 
Blanco. 

Concert homenatge a Paco de 
Lucía

A banda de la masterclass de 
guitarra flamenca, Gavara prota-
gonitzarà també el concert home-
natge a Paco de Lucía que Artístic 
ha preparat per a diumenge 13 de 

novembre. El concert, que es farà 
a Can Papasseit a les 7 de la tarda,  
vol ser un tribut a un dels guitarris-
tes més emblemàtics del país.

El concert tindrà dues parts: a 
la primera, s’oferirà un repertori de 
peces de Paco de Lucía, de la seva 
primera època, i a la segona part 
del concert, amb una sonoritat i un 
to més moderns, es podran escoltar 
temes propis de Javier Gavara. 

Les entrades es poden comprar 
a l’escola Artíctic de Vilanova i a 
Red Music, al carrer Santa Caterina, 
21, d’Igualada.

10a edició del bar Salvem el Museu del Traginer
IGUALADA

En motiu la quinzena edició 
del Rec.0 Experimental Stores, 

l’Associació Amics del Museu del 
Traginer, una iniciativa totalment 
solidària per a recaptar fons per al 
manteniment i difusió del Museu 
del Traginer d’Igualada, torna a 
obrir el bar-taller conegut com el 
Ruc.

En aquesta edició, i amb aques-
ta ja en van deu, el Ruc s’obrirà 
amb una àmplia oferta de begudes 
i aperitius, tant a la part interior 

gaudint d’aquest espai únic, com a 
la zona enjardinada.

Durant els quatre dies que du-
ra el Rec.0 Experimental Stores, els 
clients que vinguin acompanyats 
de mainada podran entretenir-se 
amb activitats lúdiques pensades 
per a què els infants aprenguin qui 
era i què va representar la figu-
ra del traginer a l’àrea de Catalu-
nya i participar al concurs photo-
call pujant una foto divertida a les 
xarxes socials -Facebook, Twitter i 
Instagram- amb els hashtags #mo-

mentraginer i #salvemelmuseudel-
traginer, la millor foto tindrà un 
premi ben especial!

Activitats
Així mateix, per als més grans, 

divendres dia 11 podreu assistir a 
la presentació de l’aventura motor 
SandRaiders a càrrec de SoloRaids 
i dissabte dia 12 a les 7 de la tarda 
esteu convidats al concert acústic 
de Meri’Zon i, tot seguit, de Reco-
ver. A més a partir de les 12 de la 
nit del mateix dia punxaran els The 
Forest Shotgun Motorcycle.

Inscripcions per la pedalada 
Olot – St. Feliu de Guíxols
La petita empresa calafina de La 

Bacicleta, dedicada especialment 
a les bicicletes elèctriques, organit-
za pel cap de setmana del 20 i 21 
de novembre una sortida a terres 
gironines per fer, tot pedalant, la 
vida verda d’Olot a Sant Feliu de 

Guíxols (anada i tornada). La ruta 
total és de 110 km.

Les places són limitades i les 
inscripcions i més informació es 
pot fer al telèfon 651 948 910 (An-
na).

Xerrada sobre “El bon ús 
dels medicaments”
ÒDENA

Òdena acollirà el pròxim dijous 
17 de novembre a les sis de 

la tarda al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament d’Òdena la xerrada 
pedagògica “El bon ús dels medi-
caments. La ponència, gratuïta i 
oberta a tothom, anirà a càrrec 
de la farmacèutica Cristina Casas i 
està dirigida a tothom que vulgui 
saber més coses sobre els medi-
caments, racionalitzar el seu ús i 

fer més comprensible els prospec-
tes i les caixes dels medicaments, 
i s’adreça, especialment, a la gent 
gran, que són el col·lectiu que més 
ús en fa i més dubtes té, per tal 
de fer-ne un us responsable i sos-
tenible.

L’activitat està organitzada pel 
Servei Català de la Salut, junta-
ment amb el Consell de Col·legis 
de Farmacèutics de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Òdena.

La Biblioteca celebra la Setmana de la 
Ciència el mes de novembre

IGUALADA

Hi ha mil i una maneres de viure 
la ciència. La Biblioteca Central 

d’Igualada, amb la col·laboració 
del Campus Universitari d’Iguala-
da, proposa viure-la i gaudir-la a 
través de llibres, contes i tallers, 
amb propostes pensades per als 
més menuts. La Setmana de la 
Ciència es durà a terme de l’11 al 
20 de novembre sota el lema «Viu 
la ciència!» i és una iniciativa coor-
dinada per la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació.

La primera proposta serà el di-
vendres 11 de novembre,a les 7 de 
la tarda, amb el Club de lectura 
infantil per comentar el conte Jo 
sóc un ós, de Frank Tashin. Aquest 
conte reflexiona sobre la tecno-
logia i la ciència a partir del seu 
protagonista: un os a qui obliguen 
a treballar en una fàbrica. Després 
del club es farà un taller d’experi-
ments adreçat a nens d’entre 9 i 12 
anys, per apropar-los al món de la 
química, amb la col·laboració del 
professorat del Campus Universi-
tari.

El dilluns 14 de novembre, a 
les 6 de la tarda, es farà una ses-
sió especial de Barrufacinema amb 
Wall-E, la simpàtica història prota-
gonitzada per un robot que s’en-
carrega de la neteja del planeta. 
L’endemà, dia 15, a les 6 de la tar-

da, serà el torn dels contes i més 
tallers, amb la història de La cuca 
Química, que explicarà Francina 
Bacardit. Aquest conte va adreçat 
a infants a partir de 5 anys i servirà 
per descobrir-los el món de la llum 
i el color a través de la química. 
Després també hi haurà un petit 
taller, conduit també per profes-
sors del Campus, en què hi podran 
participar els nens i els seus pares.

Fins al 20 de novembre les di-
verses àrees de la Biblioteca prepa-
raran punts d’interès amb llibres, 
pel·lícules i altres materials relaci-
onats amb el món de la ciència. A 
més de celebrar aquesta Setmana, 
la Biblioteca també forma del pro-
jecte i-Biblioteques, biblioteques 
que promouen la indústria, el pa-
trimoni industrial, l’eficiència ener-
gètica i la sostenibilitat.

El Teatre de l’Aurora estrena el nou Cicle Les 
Golfes amb una original comèdia

IGUALADA

Aquest divendres 11 de novem-
bre, el Teatre de l’Aurora 

estrena la gran novetat d’aques-
ta programació: el Cicle Les Golfes, 
un calaix de sastre que presentarà, 
en una única funció en divendres, 
espectacles de molt petit format, de 
tots els gèneres i disciplines artísti-
ques, amb “petites perles” de l’es-
cena actual. El Cicle Les Golfes, que 
també inclourà els consolidats Con-
tes a Les Golfes, aixeca el teló amb 
Aneboda (The Show), una original 

comèdia signada per Joan Yago 
--autor, entre d’altres, de You Say 
Tomato, que va ser molt aplaudida 
pel públic igualadí el passat mes 
d’octubre-- i interpretada per Ire-
neu Tranis, Nico Carbajal i Albert 
Pérez, tots ells membres de la Cia. 
Patrícia Palomares. A l’escenari, un 
quart protagonista: l’Aneboda, el 
model d’armari més senzill i a la 
vegada més popular de la cadena 
Ikea als anys noranta. Tres homes, a 
la trentena d’edat, munten en viu i 
a temps real aquest conegut armari 

mentre parlen de la necessitat de 
transcendir, de superar les insatisfac-
cions, tot compartint els seus pro-
blemes, esperances i il·lusions. Amb 
una juxtaposició d’imatges, músi-
ques, coreografies i textos, Ane-
boda (The Show) és una divertida, 
fresca i original comèdia sobre les 
inquietuds i somnis d’una generació 
i sobre l’amistat.

Horari i venda d’entrades
Aneboda (The Show), es podrà 

veure en funció única el divendres 
11 de novembre a les 21 h. Com 
és habitual, després de la funció, 
els espectadors podran compartir 
les seves opinions en una tertúlia 
que obrirem amb els membres de la 
companyia. Les entrades 12  euros i 
10 euros (amb els descomptes habi-
tuals) 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. 

Òmnium Anoia celebrarà la 
seva assemblea anual
IGUALADA

Òmnium Anoia reunirà el pro-
per dimecres, 16 de novem-

bre, a la Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí, els seus socis per celebrar 
l’Assemblea General Ordinària 
anual. La trobada començarà a 2/4 
de 8 del vespre i tenen dret a par-
ticipar-hi tots els socis al corrent de 
pagament.

L’assemblea servirà per exposar 
les activitats i l’estat de comptes 
del 2016 als socis que, al mateix 
temps, hauran d’aprovar el pres-
supost i el Pla de Treball territo-
rial per al 2017. Aquest acte ser-
virà perquè els associats puguin 
conèixer de primera mà els plans 

de l’entitat de cara al proper any, 
en què els esforços se centraran en 
la campanya Lluites Compartides 
i en la campanya del referèndum 
previst pel proper setembre.

També es renovaran la meitat 
del càrrecs de la junta, entre els 
quals la presidència. La trobada 
de socis serà una bona oportunitat 
perquè els socis puguin adreçar les 
seves propostes i implicar-se en el 
desenvolupament de les activitats 
de l’entitat. Els socis que vulguin 
rebre més informació sobre l’as-
semblea poden dirigir-se a l’adreça 
de correu electrònic anoia@om-
nium.cat.

Bird, 2n concert del Cicle de 
concerts de professorat
IGUALADA

El proper dimecres 16 de novem-
bre tindrà lloc el segon concert 

del Cicle de Concerts de Professo-
rat que organitza l’Escola Muni-
cipal de Música d’Igualada. En 
aquesta ocasió podrem gaudir del 
concert “Bird” que oferiran: Esther 
Condal, veu; Txema Riera, piano; 
Ramon Prats, bateria.

“Hi ha moments que vols atra-
par, que s’escapen, com ocells en 

ple vol, lleugers i profundament 
pesants, lúcids, impossibles de mi-
rar fixament. Bird és el nou disc 
d’Esther Condal, en què ens pre-
senta aquest ocell en forma de no-
ves cançons”.

El concert és a les 7h del vespre 
a l’auditori de l’Escola Municipal 
de Música d’Igualada, Passeig Ver-
daguer 84, 86. El preu de l’entrada 
és de 6 euros.

Concert del Quartet Cosmos

IGUALADA

Demà divendres 11 de novembre 
a 2/4 de 8 del vespre a l’Audi-

tori de l’Escola Municipal de Músi-
ca d’Igualada tindrà lloc el con-
cert del Quartet Cosmos, formació 
musical formada per Helena Satué, 
violí; Bernat Prat, violí; Lara Fer-
nandez, viola, i Oriol Prat, violon-
cel.

El Quartet Cosmos neix el 
2013, fruit de l’amistat i complici-
tat dels quatre músics, cadascun 
d’ells amb trajectòries internacio-
nals com a solistes, músics de cam-
bra i orquestrals, treballant amb 
professors de prestigi, en escoles 
a Londres, París, Ginebra, Colònia, 
Stuttgart, Basilea, Michigan...


