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Els Moixiganguers estrenen temporada i nou local

Matinal festiva i castellera la que van oferir diumenge la colla dels Moixiganguers a la ciutat, amb l’estrena del nou local d’assaig i l’inici de la tem-
porada. Un gran nombre de ciutadans van participar d’aquesta jornada que va comptar amb la visita guiada a les noves dependències, el torn de 

parlaments de les autoritats locals i socials i l’exhibició castellera que van oferir la colla de casa i els Castellers de Vilafranca.   Pàg. 13

Els escolars de 4t de primària canten “Bruixes”

Vuit-cents alumnes de quart de primària d’escoles d’Igualada i Vilanova del Camí van protagonitzar, dilluns a 
Les Comes, la Cantata Escolar que enguany arribava a la 15a edició; aquest curs també, per la quantitat d’in-

fants, se’n van fer dues sessions. L’espectacle musical titulat “Bruixes” ha estat el resultat d’un llarg treball de 
mestres i alumnes des de començament de curs.   Pàg. 11

Lliurament dels premis del 
III Rewind Festival de cinema

La tercera edició del Rewind Festival, el festival de curtmetratges de 
Vilanova del Camí, ja té guanyadors i dissabte es va celebrar a Can 

Papasseit la gala de lliurament dels premis. La sala va lluir plena de gom 
a gom i es va comptar amb la presència de directors, actors i actrius 
dels films premiats. Aquest cap de setmana es farà la projecció dels curs 
guardonats i diumenge per tancar el festival hi haurà a Vilanova la rua 
Star Wars.   Pàg. 47

Presentat el projecte 
“Igualada, Ciutat Europea 
de l’Esport 2019” Pàg. 15

Jordi Savall nomenat 
ambaixador cultural de 
Catalunya Pàg. 9

Aquest cap de setmana 
canvi d’hora

Dissabte 2a Jornada 
Gastronòmica de les 
Plantes Oblidades 

Pàg.29

L’humorista Peyu 
al Teatre Municipal 
l’Ateneu

Pàg. 29

Teatre familiar a 
Mont-Àgora: “Akäshia, 
el viatge de la llum”

Pàg. 23

Fulmonti, amb els 
Kakaiba, a Hostalets de 
Pierola

Pàg. 24

Lluís Cañamares, nou 
president del CAI

Pàg. 42

Caminada popular 
per les mines de l’Alta 
Segarra

Pàg. 24
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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 23 de març: 
Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 24: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 25: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 26: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i La Creu, Pl. de la Creu, 7 
(22-9 h).
Dia 27: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 28: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 29: Esteve, Av. Països Catalans, 101.
Dia 30: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
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  Av. Països Catalans, 99 - “Les Comes” - Igualada - 93 804 14 07 - www.sumosushirestaurant.com -     sumosuhirestaurant

Menú Buffet Sumo
(De 13:30h a 16:30h i de 20:00h a 24:00h)

12,95€ p/p
(De dilluns a dijous migdia no festiu)

13,95€ p/p
(De dilluns a dijous nit)

NOU RESTAURANT
NOU CONCEPTE

El ple vilanoví aprova el pressupost del 2017, 
que prioritzarà el servei a les persones
VILANOVA DEL CAMÍ

L’ajuntament de Vilanova del Camí 
va aprovar dijous passat, en sessió 

plenària, el pressupost per al 2017. 
Aquest és el primer del nou equip 
de govern format per PSC, VA, VV i 
DECIDE, i supera els 10 milions d’eu-
ros. El punt va prosperar únicament 
amb els vots de l’equip de govern 
perquè l’oposició, que conformen 
V365, ERC i CiU van votar-hi en con-
tra. 

El regidor d’Hisenda, Kilian To-
màs, va defensar al ple aquests pres-
supostos que s’han confeccionat, va 
dir, “en un temps rècord”, menys 
de 45 dies, si tenim en compte que 
van assumir el govern després de la 
moció de censura del passat 31 de 
gener. 

El nou govern fa bandera 
d’un estalvi de 160.000 
euros 

Segons Kilian Tomàs, els pres-
supostos reflecteixen “una nova 
manera de fer política”. El nou go-
vern era conscient que els ingressos 
municipals estaven molt limitats i 
no estaven disposats a incrementar 
els impostos. En aquest mes i mig 
l’equip ha buscat la manera d’estal-
viar diners per poder invertir-los en 
diferents projectes municipals i de 
serveis a les persones i han apostat 
per dues línies: la reducció de les 
retribucions del càrrecs electes i la 
municipalització de serveis, com el 
de la neteja dels edificis municipals 
i el manteniment de l’enllumenat 
públic. 

Pel que fa als sous, o les retribu-
cions de càrrecs electes, la proposta 
del govern va ser reduir-les en un 
50%. L’alcaldessa tindrà una retribu-
ció màxima a l’any de 18.000 euros 
i els regidors no podran superar els 
6.600 euros anuals, independent-
ment de les assistències als òrgans 
col·legiats o similars. 

També es redueix en un 50% 
les indemnitzacions als regidors de 
l’oposició, així com totes les assis-
tències: els Plens tenen un import 
de 92,63 euros, les comissions infor-
matives 27,37, les Juntes de Govern 
Local 92,63, les Juntes de portaveus 
46,31, als òrgans col·legiats 31,58 i 
als Consells de Presidència 275 eu-
ros. L’alcaldessa té una aportació 
superior per presidir les Juntes de 
Govern, amb 250 euros i també a 
les Comissions de Presidència amb 
500 euros.

La reducció del 50% de les in-
demnitzacions dels càrrecs electes 
suposa un estalvi anual de 81.000 
euros. 

D’altra banda, el govern vila-
noví aposta fermament per recu-
perar la gestió d’alguns serveis mu-
nicipals, com la neteja dels edificis 
municipals i el manteniment de 
l’enllumenat públic. És una manera, 
diu Kilian Tomàs, de recuperar-ne el 
control i assegura que la proposta 
de municipalització que han inclòs 
en aquest pressupost garanteix la 

qualitat del servei i suposarà un es-
talvi de prop 75.000 euros que es 
podran reinvertir en altres serveis i 
projectes.

Prioritat per a la 
construcció de la piscina i 
la finalització del Casal de 
la Gent Gran 

Pel que fa a les inversions, el go-
vern actual ha mantingut dos dels 
projectes que ja estaven previstos 
per l’anterior equip: la primera fase 
de la construcció de la piscina, que 
té una dotació pressupostària de 
750.000 euros, i la tercera fase de 
la remodelació del Casal de la Gent 
Gran, amb un pressupost que supe-
ra els 400.000 euros. 

Altres partides importants són 
l’arranjament del camí dels dipò-
sits, dotat amb prop de 63.0000 eu-
ros; el pressupost participatiu, que 
compta amb una partida de 40.000 
euros, un projecte que Kilian Tomàs 
ha qualificat d’innovador, que són 
les pistes multijocs, espais per a la 
pràctica esportiva i de lleure, dotat 
amb 35.000 euros, i la redacció del 
projecte per obrir el carrer Cervan-
tes, una reivindicació històrica de 
Veïns amb Veu, que s’ha dotat amb 
35.000 euros.

També es contempla una parti-
da de 15.000 euros per a l’adquisició 
d’equips per als processos d’infor-
mació, millores a les instal·lacions 
esportives, mobiliari per a l’ús de les 
entitats, l’adquisició de jocs infantils 
per anar substituint els que estan 
més deteriorats als espais públics i 
també una zona lúdica al Parc Fluvi-
al. En aquest darrer punt, Kilian To-
màs ha volgut ser prudent perquè, 
malgrat que la voluntat de tots els 
grups del govern és tirar-ho enda-
vant, depèn també de com evoluci-
oni i com s’acabi integrant a l’obra 
de remodelació de la piscina.

S’aproven per unanimitat 
les mocions en matèria de 
refugi, dignitat salarial i 
contra l’estigma per VIH 

L’acollida de refugiats, l’adop-
ció del salari mínim de mil euros a 
l’Ajuntament vilanoví i el treball per 
evitar l’estigma i la discriminació de 
les persones que viuen amb el virus 
VIH i la sida van centrar tres moci-
ons presentades al Ple. Totes tres es 
van aprovar per unanimitat amb el 
vot favorable de tots els grups del 
consistori.

Les dues primeres mocions pre-
sentades per ERC van obtenir també 
l’adhesió en Ple dels grups munici-
pals de V365 i CiU. 

La moció en matèria de refugi, 
reclama que l’Estat espanyol tras-
passi a la Generalitat la totalitat de 
les competències en matèria d’aco-
llida i immigració i els recursos per 
fer-les efectives, a més de manifes-
tar el suport i la col·laboració de 
l’Ajuntament vilanoví al Programa 
Català de Refugi. També reclama 
l’establiment de vies legals i segures 
de manera que les persones refu-
giades puguin arribar a Catalunya 
amb plenes garanties i puguin ser 
reconegudes ràpidament com a sol-
licitants d’asil.

Una altra de les accions contin-
gudes en la moció és la col·locació al 
balcó de l’Ajuntament de la bande-
rola de la campanya “Casa nostra, 
casa vostra” així com convidar a la 
ciutadania a participar activament 
de les iniciatives d’acollida i en de-
fensa dels drets de les persones re-
fugiades.

Pel que fa a la moció sobre el 
salari mínim s’inscriu en l’acció de la 
Plataforma ANEM A MIL una inicia-
tiva ciutadana que té com a objec-
tiu aconseguir un salari digne per a 
tothom. Denuncia que l’actual Salari 
Mínim Interprofessional (SMI), fixat 
pel govern espanyol és insuficient 
per cobrir les despeses mínimes a les 
quals ha de fer front una persona 
per poder viure a les ciutats catala-
nes. L’acord de l’Ajuntament amb 
aquesta moció és avançar cap a l’ob-
jectiu d’assegurar que els salaris del 
personal al servei de l’Ajuntament 
no siguin inferior als 1.000 euros 
mensuals durant aquest mandat.

Tot i que l’equip de govern es 
va sumar també a l’aprovació de 
la moció, el regidor Juan Manuel 
Cividanes va fer una observació res-
pecte al text de la moció on es recull 
erròniament que el salari mínim és 
de 655 euros i va assenyalar que 
actualment és de 707,60 euros. Ci-
vidanes també va assenyalar que ja 
tenien previst arribar als mil euros 
mensuals durant aquest mandat i 
que segons va dir afecten només 
quatre casos entre el personal mu-
nicipal. 

La tercera i última moció la pre-
sentaven al Ple els grups que con-
formen l’actual equip de govern: 
PSC, VA, IPV-VV i DECIDE. El tex 
demana impulsar conjuntament 
amb el govern de la generalitat de 
Catalunya el Pacte social contra la 

discriminació de les persones que 
viuen amb VIH, on l’objectiu sigui 
eliminar l’estigma i la discriminació 
associada al virus VIH i a la sida, en 
aquest cas des de l’àmbit municipal, 
ja sigui amb missatges centrats en la 
no discriminació com també a l’hora 
de tenir present les necessitats de 
les persones que viuen amb el virus.

Entre altres, la moció insta a in-
corporar la data de l’1 de març, Dia 
per la Zero Discriminació, entre les 
diades commemoratives del muni-
cipi, així com sol·licitar als Departa-
ments de Salut i Ensenyament a de-
senvolupar, conjuntament accions i 
programes dirigits a la promoció de 
la salut sexual de manera integral 
als centres educatius. 

Com dèiem les tres mocions van 
ser aprovades per unanimitat.

L’oposició no aprova el 
pressupost del 2017

La reducció del sou de l’alcaldes-
sa i els regidors i la municipalització 
del servei de neteja i d’enllumenat 
públic van ser els dos grans temes 
que van centrar el debat dels pres-
supostos en el Ple de dilluns. Vilano-
va 365, ERC i CiU van votar en con-
tra del pressupost del 2017 que el 
govern de Vilanova del Camí va pre-
sentar dilluns per debatre al Ple. Els 
portaveus dels tres grups municipals 
van criticar el govern per lliurar-los 
els documents amb només cinc dies 
d’antelació i el fet que no els hagin 
permès participar en el seu contin-
gut. Lamenten que faltin a la seva 
paraula de “mà estesa” i que facin 
tot el contrari del que predicaven 
quan estaven a l’oposició. Ens han 
dit, va assegurar Vanesa González 
de Vilanova 365, en el seu torn d’in-
tervenció que “no ens necessiten 
perquè tenen majoria”.

V365 critica “l’ànim 
populista i ignorant del 
govern” 

Vanesa González va mostrar el 
desacord del seu grup davant l’aug-
ment de certes partides, per exem-
ple, de Serveis Socials “que demos-
tren –va dir- el seu desconeixement 
sobre el funcionament d’aquesta 
àrea. Han dotat de més pressupost 
partides que no s’esgoten seguint 
un discurs populista i d’això se’n diu 
malgastar”, va sentenciar. 

González va parlar de les be-
ques menjador, que l’any passat, 
van suposar per a l’ajuntament 
vilanoví una despesa de 1.800 € i 
que aquest any, el nou govern do-
tarà amb 4.000 € més. La portaveu 
de V365 va recordar al plenari que 
aquesta és una competència del 
Consell Comarcal que l’any passat va 
invertir en el projecte més de 64.000 
€ “i no va quedar cap nen desatès”. 
González va preguntar -amb iro-
nia- si de la mateixa manera que 
conviden els nens i nenes de la lu-
doteca a berenar també convidarien 
a la resta dels nens del municipi per 
esgotar la partida i els va emplaçar 
a enviar-los còpia dels informes tèc-
nics que avalen aquestes decisions.

Vanesa González va lamentar 
l’actitud del govern que ha finalit-
zat el conveni amb GEDEN amb qui 
l’Ajuntament porta més de 10 anys 
treballant per sensibilitzar la pobla-
ció en temes de medi ambient. Tam-
bé que es qüestionin l’Agermana-
ment, una experiència que compta 
amb més de 25 anys d’història o la 
intenció de municipalitzar els serveis 
de neteja dels edificis municipals 
que significarà deixar de treballar 

amb el TAC, “una empresa amb una 
gran càrrega social”. Això demostra, 
va dir González, “l’ànim populista i 
ignorant d’aquest govern”

Jordi Barón molt crític amb 
la decisió del govern de 
municipalitzar el servei de 
neteja

Jordi Barón, portaveu de CiU 
tampoc està d’acord amb la mu-
nicipalització del servei de neteja 
dels edificis municipals i de mante-
niment de l’enllumenat públic. El 
portaveu convergent no comparteix 
la idea d’incorporar 27 persones a la 
plantilla municipal i va demanar un 
informe tècnic i jurídic sobre aques-
ta modificació que suposa augmen-
tar en un 20% la plantilla. 

El regidor convergent va asse-
gurar que l’estalvi que el govern 
anuncia no existirà i que fins i tot 
hi haurà un augment de la despesa.

També es va mostrar en contra 
del capítol d’inversions que al final 
no han tingut en compte alguns 
projectes previstos per l’anterior go-
vern com la construcció d’una nova 
torre de comunicacions fora del casc 
urbà, la instal·lació de megafonia 
a l’auditori del Centre d’Innovació 
Anoia o la compra del programa de 
gestió de continguts que havia de 
facilitar la transformació de l’Ajun-
tament en Administració Oberta.

Meritxell Humbert acusa 
el govern de desatendre 
el criteri dels tècnics en 
temes com l’adquisició 
d’un programari gestor 
d’expedients

Precisament la compra d’un pro-
gramari diferent que el que havia 
seleccionat l’anterior govern, va 
centrar la part més contundent de 
la intervenció de la regidora d’ERC, 
Meritxell Humbert que va anar re-
latant tots els inconvenients del 
nou gestor que, segons va explicar, 
no s’integra ni amb les aplicacions 
de l’AOC que actualment utilitza 
l’ajuntament, ni es pot vincular amb 
altres documents o expedients. La 
regidora va acusar el govern d’haver 
pres aquesta decisió desatenent el 
criteri dels tècnics.

Sobre la municipalització de ser-
veis, Meritxell Humbert va reconèi-
xer que estaria d’acord que l’ajun-
tament assumís la gestió dels serveis 
si aquests que estiguessin en mans 
de grans multinacionals però no és 
el cas, va dir. Tant el servei de ne-
teja dels edificis municipals com el 
de manteniment de l’enllumenat 
públic, va afegir Humbert, “estaven 
funcionant molt bé i tampoc s’han 
posat en la pell de l’empresa que es 
veurà obligada a acomiadar i indem-
nitzar a aquests treballadors, la ma-
joria de Vilanova del Camí”, va dir. 

La regidora va preguntar al go-
vern per la possible municipalitza-
ció d’altres serveis com la recollida 
d’escombraries i neteja viària que 
actualment porta a terme Fomento. 
També va preguntar el perquè de la 
rescissió del contracte amb GEDEN i 
va qüestionar algunes partides com 
l’augment de les beques menjador. 

Sobre la reducció de les retribu-
cions del càrrecs electes, Meritxell 
Humbert, va acusar al govern d’ha-
ver mentit amb les xifres de l’estal-
vi perquè “amb la creació de nous 
òrgans col·legiats el que faran és 
camuflar-se els sous”

Pel que fa al capítol d’inversi-
ons, la regidora republicana va criti-
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Si tens més de 60 anys,
ha arribat l’hora
de viure bé al
Residencial ViuB2

93 804 7416

car el projecte de la piscina, que ha 
redactat la Diputació de Barcelona 
i que el nou govern vol modificar. 
Meritxell Humbert va demanar al 
govern com es finançarà la redacció 
del projecte que ara s’ha fet sense 
cost per l’Ajuntament ja la despesa 
l’ha assumit l’ens provincial. 

El govern defensa la 
municipalització dels 
serveis i l’estalvi en el 
pressupost del 2017

Al seu torn l’Alcaldessa Noemí 
Trucharte va defensar l’adquisició 
del programa per gestionar expe-
dients que “únicament tindrà una 
despesa de manteniment, a dife-
rència del que va triar el govern 
anterior que tenia un cost de 40.000 
euros” , va dir.

Pel que fa a la municipalització 
de serveis, l’Alcaldessa va recordar 
al plenari que el contracte d’aques-
tes empreses finalitza al juny, i que 
serà a partir d’aleshores és que es 
canviarà la gestió que, va reiterar, 
suposarà un estalvi de prop de 
75.000 euros i la possibilitat de mi-
llorar projectes i serveis per a la ciu-
tadania.

Juan Manuel Cividanes, regidor 
d’Urbanisme, va retreure a l’equip 
anterior que hagués descuidat els 
contractes i convenis, 16 dels quals, 
va assegurar, estan caducats o a 
punt de caducar. Un tema que va 
provocar una extensa intervenció, 
de la que havia estat regidora d’Ur-
banisme, Rosi Grados. 

Els retrets entre govern 
i oposició van continuar 
en el torn de precs i 
preguntes

Meritxell Humbert va retreure 
al govern la poca disponibilitat mos-
trada per fer un traspàs ordenat i 
va preguntar directament per les 
gestions realitzades per a sol·licitar 
a la Diputació la incorporació de Vi-
lanova en el programa pilot de plu-
rilingüisme. Un projecte que com-
plementaria el que s’està desenvo-
lupant a les escoles de primària amb 
una hora de conversa en anglès. 

Sobre aquest tema, la regido-
ra actual d’Educació, Eva Vadillo, 
va afirmar amb contundència que 
quan va arribar-li la informació so-
bre aquest projecte, ja estava fora 
de termini. Així mateix li va recri-
minar que –sense tenir competèn-
cies en matèria d’educació- hagués 
fet bandera d’haver aconseguit el 
projecte a les xarxes socials i fins i 
tot d’haver assistir a la presentació 
oficial del programa pilot.

En aquest sentit, l’Alcaldessa 
Noemí Trucharte també va ser molt 

contundent i va acusar a Meritxell 
Humbert “d’usurpació del càrrec”, 
ja que una vegada destituïts del càr-
rec el 31 de gener, encara signava 
com a Tinent d’Alcalde i ordenava 
tasques als tècnics municipals. La re-
gidora d’ERC va lamentar que llegís 
en públic un mail privat.

Un altre dels moments tensos 
del Ple es va viure quan la regido-
ra republicana va mostrar el seu 
malestar perquè el govern impe-
deixi l’ús de la sala polivalent de 
Can Papasseit, sense cost, als partits 
polítics. 

La regidora de Cultura, Imma 
González va recordar-li que l’ús de 
les instal·lacions està regit per una 
taxa municipal i que únicament es-
tant exemptes de pagar-la les en-
titats que desenvolupen activitats 
d’interès general. En el cas dels par-
tits polítics, va dir Imma González, 
ja reben una assignació econòmica i 
poden pagar la taxa. Així mateix va 
demanar a Humbert que fes efectiva 
la taxa per la utilització partidista de 
la sala el passat mes de novembre, 
quan Gabriel Rufián, portaveu d’ERC 
al Congrés dels Diputats, va presen-
tar el seu llibre. Imma González va 
afirmar que Rufián “va venir a fer 
negoci a Vilanova del Camí” i “vos-
tè”, referint-se a la regidora Merit-
xell Humbert, “li deu al poble de 
Vilanova del Camí, 495 euros”. 

Tot i així, Imma González va ex-
plicar al Ple, que seran els tècnics 
municipals els que, a partir d’ara, in-
formin si els actes polítics pels quals 
es sol·liciti l’ús dels edificis munici-
pals, es consideren o no, d’interès 
cultural o social. En funció d’aquest 
informe, es podran beneficiar o no 
de l’exempció de la taxa, va dir la 
regidora de Cultura.

Una vegada acabats els Precs i 
Preguntes, que es van allargar gai-
rebé una hora, l’Alcaldessa va donar 
veu al públic que va preguntar so-
bre temes diversos: la necessitat de 
demanar al Cadastre una nova re-
visió dels valors de l’IBI, els terminis 
de les obres de la piscina i també si 
estava previst fer alguna actuació al 
local social d’Els Cabrons. 

El col·lectiu Na Jerònima, que 
el passat mes de gener van oferir 
una teatralització d’un fet històric 
al municipi, van preguntar a l’Al-
caldessa la seva opinió sobre l’es-
pectacle i si considerava que havien 
aportat quelcom a la cultura i al 
patrimoni de la ciutat. Noemí Truc-
harte va oferir una doble resposta: 
com a ciutadana, va valorar satis-
factòriament la proposta, però com 
Alcaldessa els va convidar a cons-
tituir-se com a entitat per poder 
rebre diners públics.

La Jove Cambra d’Igualada celebra els seus 
premis i sopar de gala

IGUALADA

Dissabte al vespre es va celebrar 
el lliurament  de premis i sopar 

de Gala de la Jove Cambra Interna-
cional d’Igualada, que va tenir lloc 
al restaurant Sesoliveres, en el que 
hi van assistir una vuitantena de 
persones entre elles els presidents 
i presidentes de les diferents joves 
cambres de Catalunya i la seva 
presidenta Nacional, la igualadina 
Xenia Castelltort. L’acte va ser Diri-
git per en Mohamed Ighaddouran 

i va ser presentat per Aïda Figuero-
la i Yahya Ighaddouran. 

David Raya com a president de 
l’entitat va obrir els premis donant 
la benvinguda a tots els assistents 
i fent menció especial als patroci-
nadors oficials d’aquest any Grup 
Taelus Comunicació, Canal Taronja, 
Àuria Grup, Grup Català de Treball, 
Concessionari SARAUTO Peugeot 
i Caves Duran Galan; la Regidora 
de l’Ajuntament d’Igualada Patrí-
cia Illa, en el seu parlament va do-

nar reconeixement a la tasca de 
l’entitat i va encoratjar a tots els 
presents a continuar amb la feina 
que realitza l’entitat a Igualada i 
comarca.

Posteriorment David Raya va 
fer entrega a Jaume Catarineu de 
la insígnia de Sènior de l’entitat, 
i va fer reconeixement a la presi-
denta de l’any 2016 Esther Sabater 
per tota la tasca realitzada; segui-
dament Esther Sabater va fer en-
trega del premi al millor programa 
de l’entitat 2016 els Joves a De-
bat, guardó que va recollir Míri-
am Valencia (presidenta de l’en-
titat 2014); dit programa compta 
amb el 2n premi de comunitat de 
llarg termini Europeu de la Junior 
Chamber International i va atorgar 
el premi a Millor Junior a Albert 
Albareda per tota la tasca feta du-
rant l’any 2016 i anteriors ja que 
´ws membre de l’entitat de fa anys 
i sempre ha col·laborat en tot allò 
que s’ha necessitat, actualment os-
tenta el càrrec de VP d’emprene-
doria i oportunitats professionals 
de l’entitat a Igualada.

A la Foto David Raya donant agraïment a Esther Sabater per la feina feta l’any 
2016. D’esquerra a Dreta Esther Sabater, David Raya, Aïda Figuerola, 
Yahya Ighaddouran

Neus Munté presenta el desplegament de la 
fibra òptica a l’Eix Diagonal

La consellera de la Presidència, 
Neus Munté, va presentar la 

setmana passada el desplegament 
de la fibra òptica als municipis de 
l’Eix Diagonal C-15, en el tram que 
uneix Igualada i Vilanova i la Gel-
trú (Garraf), passant per Vilafranca 
del Penedès (Alt Penedès). 

L’acte va tenir lloc a l’espai 
Neàpolis de Vilanova i la Geltrú, 
i va comptar amb la participació 
també del secretari de Telecomu-

nicacions, Ciberseguretat i Societat 
Digital, Jordi Puigneró; l’alcaldessa 
de Vilanova i la Geltrú, Neus Llo-
veras; l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells; i l’alcalde de Vilafranca 
del Penedès, Pere Regull; i Isidre 
Also, secretari general de l’ADEPG.

Tal com va destacar la conse-
llera en la seva intervenció, “avui 
el Govern presenta el compliment 
d’un compromís” que havia ad-
quirit l’any 2015. Segons Munté, el 

desplegament de fibra òptica per-
met connectar amb alta capacitat 
l’Eix Diagonal, que uneix Vilanova 
i la Geltrú amb Igualada per la C15 
atenent a dues prioritats d’aquest 
Govern, “la igualtat d’oportunitats 
que suposa l’equilibri territorial i el 
compliment del model de creixe-
ment intel·ligent que hem definit”. 

Aquest tram de 40 km ha su-
posat una inversió de més 375.000 
euros i respon a l’objectiu del 
Govern que totes les capitals de 
comarca estiguin connectades a 
la fibra òptica l’any 2020, tal com 
marca l’Agenda Digital Europea.

Foto de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

LLETRADA SILVIA

lletradasilvia@gmail.com

SÍLVIA PIQUÉ
Tel. 93 803 49 36

C/ Castellfollit, 3 - Igualada
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ESCOLA D’ESTIU 2017
2 COORDINADORS/ES, 

17 MONITORS/ES TITULATS EN LLEURE 
i 4 MONITORS/ES NO TITULATS

Termini presentació d’instàncies:
03/04/2017 fins 04/05/2017

Bases de selecció publicades a 
la Seu Electrònica > Tauler anuncis > Ocupació Publica

Més informació: 
Tel. 93 801 74 34 o a Plaça Major, 2 - 08711 Òdena

Ajuntament d'Òdena

La delegada del Govern a la Catalunya 
Central visita el Bruc i Vilanova del Camí

COMARCA

Laura Vilagrà, delegada del 
Govern a la Catalunya Central 

a visitar dimecres de la setmana 
passada els municipis del Bruc i 
Vilanova del Camí. Al Bruc es va 
entrevistar amb el seu alcalde, 
Enric Canela, a qui va acompanyar 
en la reunió el regidor Antoni 
Madrid. Un dels temes dels quals 
van parlar és el de la urbanització 
Montserrat Park, així com de la 
voluntat de vertebrar el projec-
te del Parc Rural de Montserrat, 
un projecte que emprèn el Bruc 
junt amb altres municipis del seu 
entorn per dinamitzar i cohesio-
nar el territori a través d’àmbits 
com l’agricultura, la ramaderia, 
l’explotació forestal i el turisme.

En el transcurs de la reunió, 
però, també van tocar altres te-
mes urbanístics, com el POUM, 
que el Bruc té actualment en una 

fase inicial de nova tramitació. 
En l’àmbit dels serveis municipals, 
l’alcalde li va traslladar a la de-
legada temàtiques relacionades 
amb l’abastament de l’aigua, que 
el Bruc ofereix a través del siste-
ma de gestió directa municipal, 
o de les necessàries millores en 
els equipaments escolars. Sobre 
aquest últim tema, la delegada 
es va comprometre a tornar-los 
a visitar acompanyada del direc-
tor dels serveis territorials d’Ense-
nyament a la Catalunya Central. 
Finalment van parlar sobre possi-
bles millores al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Es confirmà la creació 
d’una oficina de 
conciliació laboral

A Vilanova del Camí, la dele-
gada es va reunir amb l’alcaldessa 
Noemí Trucharte i els regidors Eva 

Vadillo, Imma González i Francis-
co Palacios.  

Vilagrà va comunicar la pro-
posta de fa un cert temps de cre-
ació al municipi d’una oficina de 
conciliació per mediar en cas de 
conflictes laborals sense necessi-
tat de desplaçar-se a Manresa o 
Barcelona. En principi, aquesta 
oficina estarà ubicada a la sego-
na planta de l’edifici de l’OTG, 
compartint l’espai municipal del 
segon pis i prestarà servei una 
vegada per setmana a partir de 
l’abril. En funció de la demanda, 
el servei podria ampliar-se.

També se li van traslladar di-
ferents temes relacionats amb les 
escoles del municipi, i en concret 
amb la Joan Maragall o la Pom-
peu Fabra, per a les quals l’Ajun-
tament demana diverses millores. 
La delegada va prendre coneixe-
ment de la problemàtica i es va 
comprometre a concertar-hi una 
visita amb el director dels serveis 
territorials per conèixer les ne-
cessitats de primera mà. També 
van parlar d’infraestructures com 
les connexions de la Ronda Sud 
amb Vilanova del Camí i el so-
terrament de la via del tren. I de 
temes relacionats amb el mante-
niment de les lleres i del riu Anoia 
així com de la construcció del col-
lector en alta que solucionaria els 
problemes de sobreeiximent quan 
hi ha episodis de pluja.

La delegada del Govern, Laura Vilagrà, durant la visita a l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí

Xerrada familiar a l’evolució de la parla i 
el llenguatge
VILANOVA DEL CAMÍ

Una cinquantena de persones, 
entre pares, mares i educado-

res van participar a la primera xer-
rada del cicle organitzat per les 
llars d’infants vilanovines relacio-
nades amb l’educació i la criança 
dels infants. Les trobades volen 
acostar informació de professio-
nals i especialistes a les famílies, 
per resoldre dubtes i acompa-
nyar-les en la criança i al mateix 
temps afavorir l’intercanvi d’ex-
periències. La primera la van dedi-
car a parlar sobre la comunicació 
verbal dels infants amb Núria 
Álvarez, logopeda del Centre de 
Desenvolupament Infantil i Aten-
ció Precoç. 

Des de les llars d’infants obser-
ven amb certa preocupació que els 
infants cada vegada parlen menys 
clar. No és només una impressió 
de les educadores, sinó que tal i 
com confirma Núria Álvarez, han 
augmentat les consultes al CDIAP 
per motius de parla i llenguatge. 
A la xerrada, va presentar als pares 
algunes diapositives on mostraven 
els motius principals de consulta 
al CDIAP relacionats amb la parla, 
“però els diagnòstics posteriors són 
diversos i el principal té a veure 
amb trastorns emocionals”, explica 
Álvarez.

La logopeda recorda que les 
prèvies al llenguatge oral tenen 
a veure amb les relacions de l’in-

fant amb el seu entorn i assenyala 
que s’han d’afavorir, de la mateixa 
manera que “és important també 
corregir alguns hàbits que cada ve-
gada s’allarguen més en el temps, 
com ara l’ús del xumet o els tritu-
rats”, afegeix.

També hi ha els factors cog-
nitius (aquells que tenen a veure 
amb la percepció, l’atenció, la me-
mòria i la imitació). I per últim i no 
menys importants, estan els factors 
ambientals o d’entorn. En el mo-
ment que els infants descobreixen 
el món han de poder interactuar 
amb els adults i aquí és on la lo-
gopeda recomana la recuperació 
dels jocs de falda, les cançons i les 
converses amb els infants.

Xerrada sobre la hipertensió

CAPELLADES

El passat dilluns a la tarda, dins 
l’espai de la gent gran de Cape-

llades, va tenir lloc la xerrada “Què 
cal saber sobre la hipertensió?”. 
Aquest és un terme molt famili-
ar entre la població gran, i també 
entre la no tan gran ja que qui no 
la pateix sempre té algun conegut 
o familiar en tractament.

En Jordi Torelló, de la Far-
màcia Torelló d’Igualada, com a 
membre del Col·legi de Farmacèu-
tics, va parlar sobre el tema, acla-
rint possibles dubtes i confusions.

Va explicar el concepte de 
pressió arterial, així com altres 
termes relacionats: ateroma, em-
bol, trombo, artereosclerosi, ic-
tus... Es va poder conèixer quin és 

el seu funcionament, quins són els 
mecanismes que té el cos per fer 
front als desajustos, la incidència 
d’una pressió arterial inadequa-
da en el cos humà, els òrgans als 
quals afecta i de quina manera.

Al llarg de la xerrada es va fer 
esment també d’alguns fàrmacs 
utilitzats en el tractament de l’H-
TA.

Què cal fer per prevenir l’H-
TA? Adquirir hàbits saludables 
importants com fer dieta sana i 
exercici físic constant i deixar els 
nocius com el tabac, l’alcohol i el 
sedentarisme. Cal cuidar l’obesi-
tat, la diabetis i tenir molt en 
compte la sal, ja que moderar-ne 
o reduir-ne el consum, pot ser 
molt efectiu en la regulació de 
l’HTA.

Una xerrada molt interessant i 
profitosa per als assistents.

Antoni Escudero, cinc-cents 
castells de memòria

IGUALADA

Antoni Escudero, pierenc prou 
conegut tan per la seva fei-

na professional com per les seves 
inquietuds, va omplir l’AUGA de 
castells.

Escudero ha recorregut amb 
cotxe, a peu i/o amb la seva sin-
gular bicicleta, més de cinc-cents 
castells romànics de les comarques 
catalanes. Dilluns va oferir-nos 
imatges i petits comentaris de més 
de quatre-cents d’aquests castells i 
dels seus entorns. N’està enamorat.

El seu gran delit és, però, Vall-
ferosa, entre Torà i Pinós. Una tor-
re de 32,5 metres d’alçada i que 
es pot datar prop de l’any 750. La 
més alta d’Europa entre les torres 
de la seva època. L’Antoni Escu-
dero en recomana la seva visita i 
AUGA també.

I el proper dilluns David Reve-
lles parlarà de la Maçoneria.

El secretari general d’Afers 
Socials i famílies atén les 
demandes d’ERC Anoia

COMARCA

El passat divendres 17 de març 
va tenir lloc un dinar de treball 

organitzat per ERC Anoia amb la 
presència del secretari general 
d’Afers Socials i famílies Cesc Iglesi-
es i la diputada anoienca al Parla-
ment, Alba Vergés. 

Al dinar hi van assistir alcal-
des i regidors de la federació co-
marcal republicana, a més del vi-
cepresident del Consell Comarcal 
de Serveis Personals, Xavier Pérez, 
regidor d’ERC, i altres agents co-
marcals del món social. 

Durant la trobada es van poder 
posar sobre la taula tots els temes 
comarcals referents a l’àmbit social 

i es va debatre sobre el model a 
treballar, en què tothom va coin-
cidir en la importància de celebrar 
reunions periòdiques amb altres 
departaments com els de Salut i 
Educació, per tal de fer un treball 
transversal de prevenció i atendre 
el màxim de demandes i necessi-
tats dels usuaris. 

Tant Iglesies com Vergés varen 
poder explicar la tasca realitzada 
des del seu departament i alhora, 
conèixer la realitat comarcal en 
l’àmbit social. La trobada va ser-
vir també per deixar alguns temes 
sobre la taula i poder-ne fer un 
seguiment per les dues bandes. 

T’has quedat sense L’Enllaç?
No et quedis sense llegir-lo: 

www.latossa.com
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El primer pla contra la pobresa energètica
Gas Natural Fenosa és la primera energètica espanyola a desenvolupar un pla per pal·liar la vulnerabilitat. 
En total, invertirà 4,5 milions d’euros anuals.
La companyia compta amb més de 400 acords bilaterals amb administracions de tot Espanya, que han 
permès protegir el 97% dels clients a Catalunya.

La pobresa és la situació socioeco-
nòmica per la qual la població no 

pot accedir o disposar dels recur-
sos necessaris per satisfer les seves 
necessitats físiques o psíquiques 
bàsiques. Entre les seves manifesta-
cions s’inclouen la fam, la malnutri-
ció, l’accés limitat a l’educació o als 
altres serveis bàsics, com la llum, el 
gas o l’aigua. Aquesta última ves-
sant és el que anomenem “pobresa 
energètica”.

A Espanya, cada vegada és més 
gran la preocupació per la protec-
ció de les llars en situació vulnera-
ble. Segons el III Estudi de pobresa 
energètica de l’Associació de Cièn-
cies Ambientals (ACA), 5,1 milions 
de persones a Espanya, l’11% de 
les llars, són incapaços de man-
tenir el seu habitatge a una tem-
peratura adequada a l’hivern. 
Davant aquesta problemàtica, Gas 
Natural Fenosa ha posat en marxa 
a Espanya un Pla de Vulnerabilitat 
energètica per tal d’intensificar les 
actuacions que ja venia realitzant, 
sistematitzar la gestió dels clients 
més vulnerables, així com reforçar 
la col·laboració amb les entitats 
del Tercer Sector i les administraci-
ons públiques. El pla, que preveu 
més de 20 mesures tant operatives 
com socials, és el primer desenvolu-
pat per una energètica espanyola i 
preveu una inversió de 4,5 milions 
d’euros anuals.

La Fundació Gas 
Natural Fenosa, 
clau en el projecte

La Fundació Gas Natural Fenosa 
ha reorientat la seva activitat per 
donar més pes a les iniciatives socials, 
especialment les adreçades a pal·li-
ar la vulnerabilitat energètica. En 

col·laboració amb diverses entitats 
sense ànim de lucre, la Fundació tre-
ballarà per buscar alternatives que 
trobin mesures per ajudar a persones 
afectades per la pobresa energètica. 
La Fundació Gas Natural Fenosa ha 
creat una Escola d’Energia Social 
amb l’objectiu d’assessorar i formar 
treballadors de les entitats del Ter-
cer Sector i al personal dels Serveis 
Socials municipals en eficiència ener-
gètica.

També desenvolupa una inici-
ativa de rehabilitació energètica 
d’habitatges de col·lectius vulne-
rables. Per a això, l’entitat està re-
alitzant un estudi per determinar 
quins components i mesures cal re-
alitzar en un habitatge per reduir 
al màxim el consum. Un cop obtin-
guts els resultats, la Fundació Gas 
Natural Fenosa impulsarà la signa-
tura de convenis de col·laboració 
amb les administracions públiques 
o amb els propietaris dels habitat-
ges perquè implementin aquestes 
mesures de rehabilitació i eficièn-
cia energètica i que les famílies 
vulnerables puguin reduir el seu 
consum.

Així mateix, la Fundació Gas 
Natural Fenosa ha posat en marxa 
també un programa de voluntari-
at corporatiu orientat al col·lectiu 
vulnerable. Un programa, que es 
desenvolupa en col·laboració amb 
diferents entitats i que inclou l’as-
sessorament per part d’empleats vo-
luntaris de la companyia energètica, 
que destinen part del seu temps a 
l’atenció de persones vulnerables a 
la recerca de la millor solució per a 
cada situació particular.

Proactius davant la 
pobresa energètica

Gas Natural Fenosa ha desen-
volupat des de sempre una polí-
tica proactiva contra la pobresa 
energètica. La companyia ha im-
pulsat més de 400 acords bilaterals 
amb administracions de tot Espa-

nya, gràcies als quals el 97% dels 
clients a Catalunya de Gas Natural 
Fenosa estan protegits davant de 
situacions de vulnerabilitat. Fins a 
la data, aquestes administracions 
locals han informat a la companyia 
de l’existència de més de 12.000 
domicilis de clients vulnerables als 
quals no se’ls ha interromput el 
subministrament.

Mesures d’actuació per a clients 
vulnerables

La companyia ha posat en marxa una Unitat d’Atenció a la Vulne-
rabilitat amb l’objectiu de fer un seguiment de tots aquells casos de 
clients que puguin trobar-se en situació vulnerable. Al costat d’aquesta 
unitat, la companyia ha creat un Grup de Gestió de Col·lectius Especials. 
D’aquesta manera, Gas Natural Fenosa compta, des de gener de 2017, 
amb un equip d’aproximadament 60 persones dedicades a l’atenció de 
ciutadans vulnerables.

Així mateix, la companyia ha activat una línia telefònica gratuïta per 
atendre clients en situació de vulnerabilitat (900724900). En aquesta 
línia, disponible 24 hores al dia i tots els dies de la setmana, els agents 
proporcionen assessorament a l’usuari segons les seves necessitats ener-
gètiques, revisant cada cas detingudament i resolent qualsevol tipus de 
dubte.

Els clients vulnerables de Gas Natural Fenosa, a més de tenir garantit 
el subministrament energètic, disposen també de diverses eines per a la 
seva ajuda, com ara que la companyia ha flexibilitzat el pagament dels 
rebuts, podent fraccionar el pagament i oferint als clients les quotes que 
millor s’adaptin a les seves possibilitats, sense cap quota inicial i sense 
cap tipus d’interès.

La companyia ha reforçat també les comunicacions amb els clients. 
Informa 7 vegades als clients, a través de cartes i telèfon, abans de 
procedir a la sol·licitud d’interrupció de subministrament. Així, entre la 
primera carta de devolució bancària fins que la companyia sol·licita la 
interrupció de subministrament transcorren 140 dies (prop de 5 mesos), 
molt per sobre del que marca la legislació vigent.

La companyia ha creat el telèfon gratuït 900724900 
per atendre els clients vulnerables 
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Economista, Analista d’Empreses procedent del 
CENTRE EUROPEU ECONÒMIC

Amb moltes empreses analitzades a tot el territori espanyol, 
Catalunya i tot els sectors.

S’ofereix a empreses per:

* FONS DE MANIOBRA: Situació econòmica real de l’empresa.

* LLINDAR DE RENDIBILITAT: Quan comença a ser rendible l’empresa.

* QUADRE DE COMANDAMENTS DE GESTIÓ: Tota la informació 
necessària per a la bona presa de decisions de la propietat o la gerència 
de l’empresa. I informació necessària per a la bona presa de decisions.

* ANÀLISI EMPRESARIAL: Anàlisi de 360º de l’empresa per detectar, 
informar i aplicar solucions per a la millora empresarial en totes les àrees 
necessàries i enfocades a la major rendibilitat.

* COMPTABILITAT CONTROL DE GESTIÓ: Informació comptable fiscal 
i gestió empresarial.

* ORGANITZACIO FUNCIONAL

* I QUALSEVOL TEMA RELACIONAT AMB L’EMPRESA

Interessats contacteu per telèfon per tal de concretar visita al 
número 620551637.

El govern reclamarà a la Generalitat més 
inversió a les escoles i prioritzarà el seu 
manteniment

VILANOVA DEL CAMÍ

El segon Tinent d’Alcalde i regi-
dor d’Urbanisme i Medi Ambi-

ent, Juan Manuel Cividanes, va fer 
una primera visita a l’Escola Joan 
Maragall aprofitant la Jornada de 
portes obertes del passat dissabte 
18 de març. Aquesta visita s’em-
marca en un programa més ampli 
per avaluar els treballs de mante-
niment i d’inversió als centres d’en-
senyament del municipi.

Durant aquestes visites, expli-
ca el regidor, “intentem recollir 
tota la informació de forma direc-
ta i de primera mà, parlant direc-
tament amb els responsables del 

centre”. Després de l’avaluació es 
farà un informe que es traslladarà 
a la Generalitat de Catalunya “per 
demanar més inversions als centres 
educatius de Vilanova del Camí”, 
explica el titular d’Urbanisme.

Juan Manuel Cividanes remar-
ca que “els actuals edificis del Joan 
Maragall, Pompeu Fabra i Marta 
Mata, són propietat de la Genera-
litat de Catalunya i que l’Ajunta-
ment només ha d’assumir feines de 
manteniment”. “Els centres edu-
catius de Vilanova”, assegura Civi-
danes, “fa anys, que no reben cap 
inversió d’importància. Cividanes 
va constatar que la zona d’infantil 

és la que presenta un major en-
velliment i la part que “necessita 
una actuació d’urgència”. Aquesta 
és una de les reclamacions que es 
farà arribar als Serveis Territorials 
d’Ensenyament, però segons expli-
ca el regidor també es demanarà 
l’ampliació i la reforma completa 
dels lavabos d’infantil adaptats a 
minusvàlids, la substitució de les 
finestres de ferro de les aules per 
reduir la factura energètica, la mi-
llora en els patis exteriors per ade-
quar-los a la normativa europea, 
la substitució del mobiliari de les 
aules, i la implantació i millora de 
jocs infantils al pati.

A la zona de primària l’edifici 
presenta patologies a la façana i 
tancaments de fusteria deteriorats. 
També es necessària i així s’ha de-
manat en més d’una ocasió la mi-
llora de la ventilació de la zona del 
gimnàs, inversions que el govern 
vilanoví també reclamarà als Ser-
veis Territorials.

Confessa l’autor de l’incendi 
a Can Titó
VILANOVA DEL CAMÍ

Un noi de 16 anys veí d’Iguala-
da es va reconèixer, davant la 

Policia Local de Vilanova del Camí 
com autor d’un incendi ocorregut 
dies enrere a Can Titó. El jove es va 
presentar acompanyat dels pares a 
les dependències policials per con-
fessar els fets; una bretolada que 
segons afirma se li va escapar de 
les mans quan intentava encendre 
una foguera. 

Segons l’inspector en cap Marc 
Peña, el jove es va mostrar penedit 
dels fets i va encaixar l’amones-
tació. Peña ha agraït i destacat el 
civisme i l’educació dels pares que 
van conduir el seu fill davant la 
Policia disposats a assumir les con-
seqüències. 

Sortosament el foc només va 
cremar uns quants matolls gràcies 
a la ràpida intervenció policial i 
dels serveis d’emergència.

L’Agrupació del PSC Piera es renova amb 
l’objectiu de tornar a governar al municipi
PIERA

El dia 9 de març va tenir lloc 
l’assemblea per a l’elecció del 

primer secretari i la nova junta 
de l’Agrupació del PSC de Piera. 
Després de les últimes eleccions 
municipals de 2015 es va formar 
un gran grup de treball en el pro-
cés d’eleccions obertes que por-
tarà totes les agrupacions de la 
comarca, després del congrés de 
la Federació de l’Anoia, a la reno-
vació de totes les juntes. L’agru-
pació de Piera inicia els passos per 
presentar les candidatures dels 
components i el passat dijous, per 
unanimitat, va sortir com a pri-
mer secretari Àngel Rodríguez. La 
nova agrupació proposa obrir el 
local a tots els veïns i veïnes que 
vulguin conèixer les propostes i 
idees que es volen dur a terme 
per defensar i activar un poble 
ferit i desinformat.

Les propostes de la nova Agru-
pació són les següents:

- Realitzar assemblees generals 
per conèixer els problemes del veï-
nat de la vila.

- Prestar assessorament d’advo-
cacia i termes legals.

- Fer conferències i debats.
- Oferir formació política i soci-

al oberta a tothom.
- Prestació del local a les as-

sociacions i veïns per a les seves 
reunions.

- Facilitat l’espai per als estudi-
ants durant l’època d’exàmens.

- Reunions periòdiques amb les 
agrupacions per intercanviar con-
ceptes i idees. 

- Proximitat amb els regidors 
del PSC de l’ajuntament, donant 
suport i consensuar les al·legacions 
i mocions dels plens.

- Realitzar un butlletí trimestral 
per mantenir informats els mili-
tants i simpatitzants.

- Mantenir un contacte directe 
amb els militants sobre les preocu-
pacions del poble. 

- Poder orientar els vilatans en 
qualsevol dubte que puguin tenir i 
adreçar-los al departament adient.

Sense oblidar els ideals i valors 
socialistes: igualtat, legalitat i so-
lidaritat. 

El poble de Piera està pa-
tint una desacceleració en el 
seu progrés de benestar, i per 
això l’agrupació reactiva les po-
lítiques socials, per donar una 
resposta al veïnat. És imprescin-
dible escoltar el ciutadà i aju-
dar-lo en les seves peticions. La 
nova agrupació es posa a treba-
llar, conjuntament amb els seus 
regidors, per ser un partit amb 
les seves convencions i il·lusions, 
un grup fort que pugui arribar 
a les següents eleccions amb la 
fermesa de guanyar i arribar a 
l’alcaldia, on el vilatà se senti es-
coltat i participatiu en els temes 
importants del municipi:

- Problemes amb l’asfaltat.
- Manca d’il·luminació.

- Aforament en els comptadors 
de l’aigua (una de les aigües més 
cares de Catalunya).

- Inseguretat ciutadana (pocs 
efectius policials).

- Desinformació per part de 
l’Ajuntament.

- Elevada taxa de desocupació 
(una de les més altes de Catalu-
nya). 

- Carència d’un full de ruta per 
part dels partits que governen.

- Desinterès en l’estat dels ha-
bitatges desallotjats i gestionats 
pels bancs.

- Signatura de convenis amb les 
associacions i entitats del poble. 

- Facilitar el voluntariat al jo-
vent per a activitats del municipi. 

- Despreocupació per la realitat 
de la situació de les urbanitzacions.

- Manca d’ajuda i promoció 
dels comerços locals (tancament de 
botigues emblemàtiques).

- Nul·la planificació per reacti-
var el polígon.

- Escasses beques per als estudi-
ants del nostre poble.

En paraules del nou secretari: 
Piera necessita una gestió trans-
parent, social i igualitària per a 
tothom, on la gent se senti segura, 
el jovent participatiu i recolzat, la 
gent gran gaudeixi d’un benestar 
com es mereix i les urbanitzacions 
amb un pla de reforma del seus 
carrers en què se sentin valorats, 
perquè tots són i formem Piera.

Agrupació del PSC de Piera

Vilanova cerca solucions de telecomunicacions
VILANOVA DEL CAMÍ

El Regidor de Promoció Econòmica, 
Francisco Palacios i la Coordinado-

ra de Promoció Econòmica, Míriam 
Codina, acompanyats del President 
de l’Associació dels Polígons dels 
Plans, Ramon Felip, van participar a 
la jornada de networking “Solucions 
de telecomunicacions als Polígons 
d’Activitat Econòmica” organitzada 
per la Diputació de Barcelona. 

La sessió va servir per posar en 
contacte l’oferta d’infraestructures 
i serveis de telecomunciacions als 
polígons d’activitat econòmica amb 

la demanda dels ens locals i associa-
cions empresarials. 

La Diputació de Barcelona va 
facilitar un espai per mantenir en-
trevistes breus amb les operadores 
i intercanviar els serveis que aques-
tes poden oferir. Palacios va estar 
en contacte directe amb vàries ope-
radores amb la intenció de trobar 
solucions adaptades, tant a nivell 
tecnològic com econòmic, que per-
metin cobrir les necessitats dels polí-
gons de Vilanova del Camí, dels Polí-
gons dels Plans, i en definitiva, de les 
empreses que s’hi ubiquen. 

El programa “Divendres” de 
TV3 va passar per Orpí

ORPÍ

Del 6 al 9 de març, el programa 
“Divendres” de TV3 va comen-

çar la setmana fent un recorregut 
per la singularitat del municipi 
format per diferents nuclis. Can 
Bou, que és el nucli principal, San-
ta Càndia, antic nucli que està ara 
recuperant-se, el Castell d’Orpí, les 
Escodines i finalment les masies 
disseminades per tot el municipi 
però que és on hi ha més gent. Els 
nens també van ser els protago-
nistes explicant com veien el seu 
poble i el que més els hi agradava.

Dimarts van fer un recorre-
gut per la tradicional matança del 
porc, celebrada cada any a Orpí a 
finals de març (enguany el 19 de 
març) i de la qual van explicar curi-
ositats locals i alhora del país.

Dimecres van canviar d’escena-
ri i es van situar a l’entorn del Cas-
tell d’Orpí, on parlaven del Castell. 
També parlaren de la Fira i Aplec 
de les Bresques (que es celebra 
sempre l’últim diumenge d’abril), 
que intenta sensibilitzar-nos res-
pecte la importància dels pol·linit-
zadors, en concret les abelles, i la 

seva importància en el món actual; 
recuperant així la tradició d’Orpí 
amb la producció de mel, etc. Tam-
bé van explicar la feina que fan els 
rucs a Orpí en la neteja dels boscos 
per part d’una associació de pro-
pietaris. I finalment van explicar 
l’aïllament amb llana natural a què 
es dedica una empresa local.

Per acabar dijous va arribar el 
Màrius Serra amb les paraules en 
ruta i aquí va ser on es va deixar 
anar tothom i el qual va quedar 
fascinat amb el vocabulari de la 
gent d’Orpí amb paraules total-
ment pròpies i divertides.

En definitiva va resultar un es-
deveniment que va mobilitzar tot 
el poble i que ha significat posar 
a Orpí en el mapa de Catalunya, 
ja que essent un dels pobles més 
petits i menys poblats ha demos-
trat ser un poble actiu, ple de gent 
encantadora, treballadora, col·la-
boradora i que sobretot valora i 
respecte l’entorn i les tradicions de 
les quals gaudeix i n’és partícep

Si us vàreu perdre el programa 
us recordem que el podeu recupe-
rar i veure’l pel 3 a la Carta.
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S U B A R U  P A T R O C I N A D O R  O F I C I A L  D E  L ' H I V E R N

Consum 6,9–7,1 l/100km. Emissions CO2: 159-164 g/100Km.
PVP Recomanat a Península i Balears per a Levorg 1.6GT Sport Plus. Inclou  transport, IVA i impost 
de matriculació general i promoció. Pintura metal.litzada opcional.  El preu pot no correspondre's 
amb la imatge del model visualitzat.

www.subaru.es
902 100 022

rSUBARU LEVORG. UN FAMILIAR PER A FANÀTICS DE LA VIDA.

ENS FEM UNA FOTO I SEGUIM
PER ALS DEMÉS, AMB AQUEST GEL ÉS IMPOSSIBLE. PER A TU,

SUBARU LEVORG
Des de 30.900€

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

Jordi Savall es converteix en el primer 
ambaixador cultural de Catalunya al rebre el 
Guardó Pau Casals

El Govern de la Generalitat ha 
aprovat concedir la primera 

edició del Guardó Pau Casals al 
músic igualadí Jordi Savall, per la 
seva excel·lència en l’àmbit de la 
música antiga i per la seva con-
tribució decisiva a la projecció 
internacional de la cultura cata-
lana.

La distinció es fa ressò de la 
dilatada trajectòria professional 
de Jordi Savall, reconeguda inter-
nacionalment des de fa dècades 
arreu del món amb premis, dis-
tincions i programacions musi-
cals, i que, per tant, permetrà al 
guardonat exercir les tasques de 
projecció i representació deriva-
des del guardó.

Per a la concessió del premi 
també s’ha tingut present l’in-
tens treball i la tasca pedagògica 
del mestre Savall en l’àmbit de la 
cultura de la pau i de la defensa 
de la música com a fonament del 
diàleg intercultural.

El Guardó Pau Casals té una 
doble finalitat: d’una banda, dis-
tingir les personalitats rellevants 
de l’àmbit cultural català que ha-
gin contribuït decisivament a la 
projecció exterior de la cultura 
catalana i, d’altra banda, ator-
gar a les persones guardonades 
l’honor d’exercir durant dos anys 
naturals, de manera altruista i 
gratuïta, sota la denominació de 
legat o legada d’honor de la cul-
tura catalana, tasques específi-
ques de representació, promoció 
i projecció de la cultura catalana 
arreu del món.

Per aquest motiu, amb l’ac-
ceptació del Guardó, Jordi Savall 
assumeix l’encàrrec de fer, du-
rant aquest any i el 2018, amb el 

títol honorífic de legat d’honor 
de la cultura catalana, tasques 
específiques de representació, 
difusió i projecció de la cultu-
ra catalana arreu del món, tant 
en el marc de les seves activitats 
professionals com en tots aquells 
esdeveniments o actes culturals 
als quals pugui assistir a petició 
de la Generalitat.

El Guardó Pau Casals, que es 
va crear el passat mes de desem-
bre, s’atorgarà amb periodicitat 
biennal i es concedeix a títol vi-
talici i honorífic, sense cap tipus 
de retribució. La relació de les 
persones candidates s’elabora i 
s’avalua amb la participació de la 
Fundació Pau Casals.

La decisió de crear aquesta 
nova distinció s’emmarca en l’im-
puls d’avançar cap a un model 
cultural compartit per tots els 
agents implicats, eficient i com-
petitiu, que faci possible posicio-
nar Catalunya a l’avantguarda de 
les polítiques culturals del món 
i desplegar i enfortir la realitat 
cultural catalana per situar el 
model del país com a referent i 
marca internacional. Catalunya 
ha tingut històricament una vo-
cació internacional clara, una 
llarga tradició d’obertura cap a 
l’exterior i una forta capacitat 
d’absorció de les diverses influ-
ències, gràcies a la seva ubicació 
geogràfica i com a porta d’en-
trada a Europa. La cultura cata-
lana és un reflex viu d’aquestes 
característiques, pel fet de ser 
testimoni fonamental de la tra-
jectòria històrica i d’identitat de 
la col·lectivitat nacional.

L’elecció de Pau Casals per 
donar nom al guardó va respon-

dre al fet que va ser un dels mi-
llors violoncel·listes del segle XX i 
és reconegut com un dels millors 
intèrprets i directors d’orquestra 
del seu temps en l’escena inter-
nacional. També va actuar com a 
ambaixador de Catalunya i de la 
cultura catalana, per la qual co-
sa la seva figura transcendeix la 
dimensió de l’artista individual i 
constitueix un símbol emblemàtic 
de la petja que la cultura catala-
na deixa al món.

L’igualadí més universal
Músic i musicòleg especialit-

zat en la viola de gamba i en 
música antiga, Jordi Savall va 
néixer a Igualada l’1 d’agost de 
1941. Va acabar els seus estudis 
superiors de música i violoncel al 
Conservatori de Barcelona l’any 
1965. L’any 1968 es va traslladar 
a Suïssa, on va residir durant vint 
anys, per ampliar la seva forma-
ció.

El 1970 va començar la seva 
carrera com a intèrpret de viola 
de gamba, instrument del qual és 
considerat per la crítica un dels 
més grans intèrprets. El 1974 va 
fundar el conjunt Hespèrion XX 
(ara Hespèrion XXI) amb la seva 
esposa, la soprano Montserrat Fi-
gueras, i altres músics de diversos 
països. El 1987 va fundar la Cape-
lla Reial de Catalunya. L’any 1989 
va fundar l’orquestra barroca i 
clàssica Le Concert des Nations, 
amb repertoris que van des de 
l’edat mitjana al s. XIX.

Durant la seva llarga trajec-
tòria ha dirigit formacions de 
prestigi, com l’Orquestra Simfò-
nica de la Fundació Calouste Gul-
benkian, l’Orquestra Camerata 
de Salzburg, la Wiener Kamme-
rorchester o la Philarmonia Baro-
que Orchestra de San Francisco.

El Guardó Pau Casals se suma 
a una llarga llista de reconeixe-
ments que Jordi Savall ha rebut 
al llarg de la seva carrera, com el 
de Cavaller de la Legió d’Honor i 
Comandant de les Arts i les Lle-
tres de França, la Medalla d’Or 
de les Belles Arts del Ministeri de 
Cultura, la Creu de Sant Jordi, la 
Medalla d’Or de la Generalitat, 
la Medalla d’Or de Barcelona i el 
Premi Ciutat de Barcelona, a més 
de ser nomenat ambaixador del 
diàleg intercultural per la Unió 
Europea i artista per la pau de la 
UNESCO. També ha guanyat un 
premi Grammy en la categoria de 
música clàssica.

Merescut i multitudinari acte 
en record de Salvador Riba 

IGUALADA

Dijous passat va tenir lloc, al 
teatre de l’Aurora, un acte de 

record a Salvador Riba. Òmnium 
Cultural-Anoia, l’Ateneu Igualadí i 
el Teatre de l’Aurora foren els pro-
motors de dit homenatge, que bus-
cava recordar la figura d’aquest des-
tacat militant republicà, ateneista i 
cooperativista.

L’acte es va iniciar amb un par-
lament de cada una de les entitats 
convocants, repassant la vinculació 
de Riba amb l’entitat i amb els va-
lors que ell va defensar. Tot seguit 
es va projectar un vídeo, realitzat 
pel Dan Ortínez, que recull alguns 
dels aspectes de la trajectòria de 
Salvador Riba. Hi intervenen l’histo-
riador Antoni Dalmau; l’expresident 
d’Unicoop Cultural, Joan Valentí;  
l’exgerent de l’Ateneu, Carme Ma-
teu; l’exregidor de l’ajuntament 
d’Igualada Pere Rodrigo, així com la 
filla d’en Salvador, Elisa Riba.

També va prendre la paraula 
l’historiador Josep Maria Torras i 

Ribé, que va recordar alguns aspec-
tes claus de la tasca realitzada per 
Salvador Riba a la ciutat, i va desta-
car t el seu caràcter afable i la seva 
bonhomia.

La família també va voler pren-
dre part d’aquest acte de record, 
i ho féu amb dues peces musicals, 
interpretades per Marta Riba, al vi-
olí, la primera, i David Riba, a la 
flauta travessera, la segona, que es 
van intercalar en diferents moments 
de l’acte. Finalment, el gendre de 
Salvador Riba, Josep Maria Munné, 
va dedicar unes paraules de record 
i d’agraïment als presents per cloure 
l’esdeveniment.

El teatre de l’Aurora es va om-
plir en aquest acte, que estava 
presidit per un quadre de Salvador 
Riba, així com d’una de les seves 
màquines d’escriure.

Es pot veure el vídeo que es 
va passar durant l’acte en aquest 
enllaç: https://www.youtube.com/
watch?v=MnLM2jbJh7E&t=26s

Òmnium Anoia i el Teatre de 
l’Aurora signen un acord de 
col·laboració

IGUALADA

La delegació anoienca d’Òmnium 
Cultural i Unicoop Cultural, coo-

perativa que gestiona el Teatre de 
l’Aurora, han signat un acord de 
col·laboració amb el qual les dues 
entitats igualadines sumen esfor-
ços per potenciar el consum cul-
tural en llengua catalana. Entre 
altres aspectes, l’acord de col·labo-

ració inclou la difusió de les activi-
tats culturals i de la programació 
escènica del Teatre de l’Aurora; 
l’organització d’activitats realitza-
des conjuntament entre Òmnium 
Anoia i la sala independent igua-
ladina o avantatges en la compra 
d’entrades per al teatre per als 
socis i sòcies d’Òmnium Anoia.
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ELS PETITS ANUNCIS
* AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA necessita 
COMERCIAL (captador-venedor). 
Telèfon 670 231 669.

* ES VENEN OUS DE GALLINES 
CAMPERES. De particular a particular, 
per sobrant de producció. 
Telèfon 672 750 692. 

* ENSENYO A COSIR, PATRONATGE, 
TALL i CONFECCIÓ (a mà i a màquina). 
Tallers de manualitats també per a nens. 
Grups reduïts, classes personalitzades i 
horari a convenir. 
Telèfon 675 833 767 (Glòria).

* LIMPIEZA y PLANCHA de ropa por 
horas (oficinas, escaleras, domicilios). 
Experiencia y seriedad. Tengo 
referencias. 
Tel. 635 197 399 (Sra. Norma).

* OPORTUNITAT!!! Lloguer de PLAÇA 
DE PÀRQUING. Excel·lent ubicació. 
A Les Comes, davant dels Mossos 
d’Esquadra. Preu econòmic. 
Telèfon 635 197 399.

* CITRÖEN DS3 / any 2014 EN VENDA. 
Blanc, en perfecte estat. Dièsel - 92 
CV. 65.000 Km. Tots els extres inclosos 
(navegador, sistema d’àudio HI-FI 
amb subwoofer, llums i detector de 
pluja automàtics, llanta 17”, sensor 
d’aparcament posterior...). Cotxe de 
noia no fumadora. 
Tel. contacte 690 055 347.

* LLOGUER DE PÀRQUING a la zona 
de l’avinguda Balmes - passatge 
de la Tossa per a turismes, rulots i 
autocaravanes. 
Telèfon 93 805 06 78.

* LLOGUER PÀRQUING PER A COTXE. 
C/ Rei Ferran d’Antequera (Igualada). 
Preu: 45 euros/mes. 
Telèfons 664 016 385 - 610 906 733. 

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

* VOLS VENDRE els teus mobles vells? 
Porta’ls al KIT i ells t’ho gestionen. 
Tel. 938053049

* COMPRO MATERIAL del BARÇA, 
RCD ESPANYOL, Scalextric, àlbums de 
cromos, programes de cine, postals.... 
Pago molt bé. Telèfon 699 94 95 08.

* Ofrecemos PRÉSTAMOS 
PERSONALES O HIPOTECARIOS 
con asesoramiento personalizado, 
plazos extendidos y tasas de interés 
atractivas. Refinanciamos sus deudas. 
Tasaciones inmobiliarias al máximo. 
Estudio de las operaciones gratuito, 
solo cobramos comisión a préstamo 
aprobado y concedido. Operaciones 
claras y transparentes, siempre 
efectuadas a través de entidades 
bancarias nacionales. Rapidez, seriedad 
y discreción.
Más información al telf. 699 599 678 (Sr. 
González).

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

Vilanova comerç estrena web “Comerç de 
qualitat molt a prop teu”

VILANOVA DEL CAMÍ

Vilanova Comerç, l’entitat que 
aplega el comerç associat de 

Vilanova del Camí, s’ha sumat a 
la celebració de la Setmana del 
Comerç amb diferents activitats 
que inclouen la Junta General 
d’Associats, per una banda i la 
presentació oficial del web de 
l’entitat, per l’altra.

El Centre d’Innovació Anoia 
va acollir dilluns la presentació 
del web de Vilanova Comerç, que 
va comptar amb l’assistència del 
Primer Tinent d’Alcalde i regidor 
de Promoció Econòmica, Francisco 
Palacios.

El regidor va destacar l’esforç 
de l’entitat per anar avançant en 
temes d’informació i promoció 
del comerç local i va posar a la 
seva disposició les instal·lacions 

del centre que ofereix diferents 
serveis a les empreses. 

El president de Vilanova Co-
merç, Jordi Vilarrubias i la tècni-
ca de dinamització de l’entitat, 
Leonor Garcia, van presentar als 
associats el nou web, “una nova 
eina de promoció que neix com 
una plataforma corporativa on no 
es poden vendre ni comprar pro-
ductes i serveis”.

Amb el lema “Comerç de qua-
litat molt a prop teu”, el web de 
Vilanova Comerç presenta en por-
tada un menú desplegable que 
explica què és i que ofereix Vila-
nova Comerç, com està constitu-
ïda la Junta Directiva i el proce-
diment per fer-se soci. També hi 
trobem els fulls d’inscripcions a 
les activitats i una secció dedicada 
a diferents temes d’interès gene-

ral per als comerciants locals.
També trobem un apartat de-

dicat als establiments associats, 
amb informació bàsica de cada 
un d’ells, una altra amb les ofer-
tes que ofereixen – que s’aniran 
actualitzant periòdicament i una 
tercera pestanya amb la informa-
ció dels esdeveniments que es van 
organitzant. En aquests moments 
hi ha tres activitats de l’any 2016: 
la Ruta de la Tapa, la Fira de Na-
dal i la Fira de la Primavera.

El web també incorpora una 
secció per oferir informació sobre 
cursos i tallers i una altra de no-
tícies relacionades amb el comerç 
local. Una d’aquestes notícies és 
el conveni que es va signar entre 
l’entitat i l’agència d’asseguran-
ces Seguros Bilbao  de Vilanova 
del Camí el passat 14 de març. Es 
tracta d’un conveni de col·labo-
ració per tal d’oferir importants 
avantatges als membres socis de 
Vilanova Comerç.

Una altra de les notícies des-
tacada és la secció Valors actius 
que Ràdio Nova va estrenar el 
passat 3 de març i que fa en col-
laboració amb Vilanova Comerç.

Després de la presentació del 
web corporatiu de Vilanova Co-
merç, que s’ha pogut crear gràcies 
a una subvenció de la Diputació 
de Barcelona de 975 euros, l’en-
titat va celebrar la Junta General 
d’associats.

Demà finalitza el termini del 
concurs de cartells de la Fira 
del Sant Crist
PIERA

El concurs de cartells pretén 
fomentar la participació de la 

ciutadania així com la creació artís-
tica. Hi poden participar els majors 
de 16 anys empadronats a Piera 
que compleixin els requisits que 
n’estableixen les bases, entre els 
quals hi ha que les obres han de 
ser originals i inèdites i que en el 
disseny ha d’aparèixer l’escut ofici-
al de l’Ajuntament i el text «Fira i 
Festes del Sant Crist de Piera – abril 
2017». Es pot utilitzar qualsevol 
estil o tècnica que permeti la foto-
reproducció i la impressió en color. 
Caldrà presentar les propostes amb 

un lema o pseudònim al darrera 
que permeti identificar-les i adjun-
tant un sobre tancat amb les dades 
personals del seu autor.

Les persones que hi vulguin 
participar tindran fins a aquest di-
vendres 24 de març per a presen-
tar les seves propostes en el Regis-
tre Municipal de l’Ajuntament. El 
treball guanyador rebrà un premi 
de 175 euros i serà la imatge que 
s’utilitzarà per difondre la celebra-
ció de la Fira i les Festes del Sant 
Crist de Piera. Hi haurà també un 
segon premi de 100 euros i un ter-
cer de 50.

L’escola Herois del Bruc visita 
l’Ajuntament

PIERA

Els nens i nenes de 3r de primà-
ria de l’escola Herois del Bruc 

van visitar l’Ajuntament el passat 
dimecres 15 de març. Els alumnes 
van ser rebuts a la sala de plens 
des d’on van iniciar un recorregut 
per les instal·lacions de les diverses 
àrees del consistori. L’alcalde, Jordi 
Madrid, també els va rebre al seu 

despatx i els va convidar a tornar 
a la sala de plens on li van adreçar 
un missatge d’agraïment i li van 
fer algunes preguntes que porta-
ven preparades de l’aula, atès que 
actualment estan treballant sobre 
el municipi.

Abans de finalitzar la visita, 
els alumnes van signar en el llibre 
d’honor dels infants de Piera.

La Conca d’Òdena es promociona com 
un indret atractiu per a les inversions 
industrials

COMARCA

La Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena (MICOD), 

amb els set municipis que la 
integren i amb la finalitat d’unir 
esforços cap a les polítiques de 
promoció econòmica i del ter-
ritori, va impulsar la creació de 
l’Oficina de Captació d’Inversions 
Empresarials l’any 2014. El pro-
jecte va néixer per atraure a la 
Conca d’Òdena noves inversions 
industrials. Joan Serra, alcalde de 
Castellolí i delegat responsable 
de l’Oficina de Captació d’Inversi-
ons afirma que aquesta “és l’eina 
per a promoure el territori, per a 
captar empreses i crear riquesa i 
ocupació”. En aquest sentit, des 
de la MICOD es destaquen quatre 
actius importants per a captar les 
inversions a la comarca: els clús-
ters o associacions, la formació, 
la innovació i les instal·lacions. 
Els clústers existents, des de fa set 
segles, com el de la pell i d’altres 
innovadors i emergents, com el 

tèxtil, el paper, metall, químic o 
les TIC, tots amb una cultura col-
laborativa, amb qui, segons Ser-
ra, “s’han mantingut reunions i 
qui millor que ells per saber sobre 
els referents en la professió”, 
assegura. La resta d’actius que es 
presenten als possibles inversors 
des de l’Oficina de Captació són 
instal·lacions com el ParcMotor 
Castellolí i Campus Motor, l’Aerò-
drom o el Mont-Àgora i polígons 
industrials connectats; també la 
innovació amb projectes com la 
Càtedra A3 i el 4D Health, i com 
a quart actiu el Campus Univer-
sitari d’Igualada i altres centres 
educatius.

Presència en fires i 
certàmens

Després d’aquests primers 
anys de projecte, l’Oficina comen-
ça a fer-se visible. La seva presèn-
cia en fires dels sectors ha esde-
vingut un manera de donar-se a 
conèixer als inversors; és per això 

que, durant aquest 2017, hi ha 
previst un calendari d’assistència 
a fires, consensuat amb els em-
presaris comarcals referents de 
cada sector. La Fira BSTIM d’Igua-
lada va ser la primera participació 
activa en fires i missions comerci-
als locals, estatals i internacionals 
d’aquest any. Serra, doncs, asse-
gura que “unim esforços publi-
co privats per fer possible aquest 
creixement econòmic. Durant el 
darrer any s’han fet moltes reu-
nions conjuntes entre els ajunta-
ments de la MICOD, la Unió Em-
presarial de l’Anoia (UEA), l’Asso-
ciació de Polígons els Plans, Ac-
ció-Investment de la Generalitat i 
Incasòl, per a definir el contingut 
i l’estratègia a seguir”.

Noves eines 
D’altra banda, també s’ha tre-

ballat en la millora de les eines 
tecnològiques per a facilitar als 
inversors el coneixement de les 
instal·lacions. S’està treballant en 
un Geoportal, sistema que perme-
trà mostrar la informació relativa 
a l’activitat econòmica, industrial 
i de serveis, dels polígons de la 
conca amb emplaçaments geopo-
sicionats. Aquesta aplicació per-
metrà poder visitar les parcel·les 
dels polígons disponibles sense 
haver de desplaçar-se físicament 
fins a ells. Així, la comissió tècni-
ca creada dins l’Oficina, formada 
pels set municipis, l’Incasòl, els 
Apis, ACCIÓ i els Polígons dels 
Plans treballen conjuntament per 
a què la Conca d’Òdena esdevin-
gui un territori referent per a les 
inversions industrials i treure’n 
resultats el més aviat possible.
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Pau Muntades, 24
93 806 72 86
08700 IGUALADAwww.ralarsa.com

Atenció les 24 h.

T R A C TAT N O  T R A C TAT

+ VISIBILITAT   + SEGURETAT

REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ 
DE VIDRE D’AUTOMÒBIL

Vine a RALARSA Igualada amb aquest anunci i emporta’t un tractament antipluja gratuït

15 anys de cantates!
IGUALADA - VILANOVA DEL CAMÍ

Amb la participació de tot l’alum-
nat de 4t de primària de les 

escoles d’Igualada i de Vilanova del 
Camí, el dilluns 20 de març  a les 6 i 
a 2/4 de 8 del vespre va tenir lloc al 
Pavelló de hoquei de les Comes la 
Cantata Escolar que organitzen les 
regidories d’Ensenyaments Artístics i 
d’Ensenyament i Joventut de l’Ajun-
tament d’Igualada, amb la col·la-
boració de les escoles municipals 
d’art, música i teatre i el suport de 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

A l’inici de cada una de les ses-
sions, M. Queralt Martí, directora 
de l’escola de música d’Igualada, 
en nom de les tres escoles muni-
cipals d’ensenyaments artístics, va 
destacar l’orgull i la il·lusió d’arribar 
a la quinzena edició de la cantata: 
una activitat que va començar amb 
la intenció d’oferir a les escoles de 
primària la possibilitat d’interpretar 
una obra musical de gran format 
amb el suport i els mitjans de l’es-
cola de música i que, amb el temps, 
va trobar la manera d’incorporar 
també les escoles d’art i teatre al 
projecte pedagògic inicial. L’alcal-
de, Marc Castells, al seu torn, va fer 
referència a la vitalitat cultural de 
la ciutat, posant la cantata com a 
mostra d’aquesta vitalitat.

“Bruixes”, la cantata que es va 
interpretar en aquesta ocasió, és 
una història de ficció amb música 
de Ricard Gimeno i text de Jesús 
Nieto, que comença amb un somni 
i que ens parla del que som capaços 
d’imaginar quan no entenem les 
coses que ens passen; un text que 
ens demana ser crítics i que ens fa 
adonar que les coses no són sem-

pre com ens expliquen o com apa-
renten. Per poder-la dur a terme 
s’ha estat treballant des de l’inici del 
curs escolar: primer amb les sessions 
de formació que reben els mestres, 
desprès amb el treball que cada es-
cola desenvolupa a les seves aules i 
finalment amb la presentació de tot 
el treball comú als pares, en un gran 
concert.

L’escenografia va estar prepa-
rada sota la supervisió d’en David 
Obiols, professor de l’escola d’art, el 
programa de mà i un reportatge fo-
togràfic dels concerts també els van 
realitzar alumnes de l’escola d’art; 
els narradors eren joves alumnes de 
l’escola de teatre i tots els cantaires i 
músics van actuar dirigits per Mont-
serrat Roset, professora de l’Escola 
de Música.

Any rere any la cantata esde-
vé un important repte no només 
musical i plàstic sinó també logístic; 
el nombre creixent d’alumnes ha 
obligat a fer dues sessions, a vetllar 
l’aforament de les Comes i a reco-
manar mesures per facilitar la mobi-
litat per accedir al recinte.

En finalitzar la cantata, des-
près d’un llarg aplaudiment dirigit 
als mestres i als alumnes, l’alcalde 

d’Igualada i les regidores d’Ense-
nyaments Artístics i d’Ensenyament 
i Joventut van obsequiar als col·la-
boradors i als mestres de música i de 
plàstica amb un petit detall floral.

Des d’aquí, en nom de les esco-
les municipals art, teatre i música, 
no ens cansarem de donar les grà-
cies a tots aquells que, incansable-
ment, han treballat anònimament, 
molt especialment a l’alumnat de 4t 
de primària i als seus mestres, per-
què ja siguem a la quinzena edició!

Vuit-cents alumnes d’Igualada i 
Vilanova del Camí protagonitzen la 
Cantata Escolar

En la primera sessió hi van in-
tervenir l’alumnat de les escoles 
Centre Educatiu Mestral i Montclar, 
Col·legi Jesús Maria, Col·legi Maris-
tes, Col·legi Monalco, Escola Ateneu 
Igualadí, Escola Àuria, Escola Ga-
briel Castellà, Escola Garcia Fossas, 
Escola Pia, Escola Joan Maragall, Es-
cola Marta Mata i Escola Pompeu 
Fabra. A la segona, hi va prendre 
part l’alumnat de les escoles Acadè-
mia Igualada, Escola Dolors Martí, 
Escola Emili Vallès, Escola Ramon 
Castelltort, Col·legi Escolàpies Igua-
lada, Col·legi Mare del Diví Pastor i 
Fundació Escola Mowgli.

ERC Anoia acosta el debat de la 
República que farem, participant 
de la “macroparada”

COMARCA

El cap de setmana del 18 i 19 de 
març Esquerra Republicana va 

fer un desplegament sense pre-
cedents, ni tan sols en campanya 
electoral, ubicant més de 145 para-
des de forma simultània arreu del 
país, incloent totes les capitals de 
comarca. Aquesta acció, aquesta 
‘macroparada’, es va emmarcar 
dins de la campanya participativa 
‘La República que Farem’ que el 
passat 4 de març va viure el seu 
acte central i que posa a debat les 
propostes del partit per la Repúbli-
ca Catalana. 

I en aquest marc, ERC Anoia 
va organitzar parades el passat 
dissabte 18 de març a Igualada, 
Santa Margarida de Montbui, Vi-
lanova del Camí, Piera, Masquefa, 
Vallbona d’Anoia, Capellades i La 
Pobla de Claramunt, en què més 

d’un centenar de persones es va-
ren acostar als estands, tant per 
a dirigir els seus dubtes als repre-
sentants republicans, com per a 
expressar la seva opinió o realitzar 
enquestes a nivell comarcal. 

El Vicesecretari general de Co-
ordinació interna, Territori i Or-
ganització, Isaac Peraire, com a 
màxim responsable de la campa-
nya assegurava que ‘en aquests 
moments que la judicialització de 
la política i els atacs contra la de-
mocràcia són més forts i fan al-
çar la veu a nivell internacional, 
la nostra millor resposta és seguir 
endavant, treballar i construir la 
nova república catalana des de tot 
el territori’. 

En aquest sentit, Peraire va 
destacar que “la macroparada és 
una de les accions de la campanya 
“La República que Farem” que re-
cull de manera més gràfica com es-
tem construint la nova República; 
entre tots , escoltant, reflexionant, 
amb arguments, amb noves i mo-
dernes propostes i des de tot arreu 
del país”.

A nivell comarcal, la diputada 
al Parlament Alba Vergés, que va 
participar de la parada d’Iguala-
da, situada a Cal Font, afirmava 
que “és molt positiu poder parlar 
amb la gent, que t’expressi els seus 
dubtes i el seu punt de vista sobre 
la situació i alhora, poder posar 
de relleu la feina que s’està elabo-
rant des del Parlament en aquest 
sentit”.
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La Farmàcia de l’Hospital forma a estudiants 
del Milà i Fontanals

IGUALADA

És el sisè any consecutiu que els 
farmacèutics i tècnics de la Far-

màcia de l’Hospital ofereix formació 
als estudiants del Milà i Fontanals. 

Com en altres serveis del Con-
sorci Sanitari de l’Anoia com poden 
ser cirurgia, traumatologia, etc, el 
Servei de Farmàcia és un dels ser-
veis centrals que ofereix formació 
ja sigui de pregrau, postgrau o grau 
mitjà. 

Concretament amb l’Institut Mi-
là i Fontanals d’Igualada ja fa sis 
anys que fa formació als estudiants 
del mòdul formatiu de grau mitjà 
d’auxiliar de farmàcia.

S’imparteix un bloc de formació 
teòrica al mateix institut i una pràc-
tica al propi Servei de Farmàcia de 
l’Hospital. 

Les classes teòriques consistei-
xen en explicar les diferents àre-
es i tasques que es desenvolupen 
als serveis de farmàcia d’hospital. 
Aquesta part, d’una durada de 8 
hores, s’imparteix per un tècnic de 
l’Hospital i un farmacèutic. Els alum-
nes, en acabar aquesta part teòrica 
fan un examen per validar el grau 
d’assoliment de coneixements. 

Després es fa una part pràctica 
on els alumnes fan una visita al Ser-
vei de Farmàcia de l’Hospital on se’ls 

explica el funcionament i caracte-
rístiques de cadascuna de les àrees: 
àrea de preparació de citostàtics, 
àrea de nutrició parenteral, labo-
ratori de fórmules magistrals, etc. 
També, poden observar el funcio-
nament dels diferents dispositius de 
dispensació de medicació automa-
titzats com són, el Kardexi elspyxis.

L’Institut Milà i Fontanals valo-
ra la formació molt satisfactòria i 
considera indispensable la seva col-
laboració en la formació dels futurs 
tècnics de farmàcia.

Els docents de l’Institut conside-
ren que és important també que els 
alumnes coneguin  les diferències 
que hi ha entre una farmàcia hospi-
talària i una farmàcia del carrer. 

Al final de cada cicle, els alum-
nes fan una valoració d’aquesta for-
mació sobre si han trobat correcte 
la part teòrica, si creuen que s’han 
assolit els objectius de les sessions, 
si el contingut és adequat, si la me-
todologia emprada troben que és 
correcte, si l’exposició dels docents 
ha estat clara, etc. Els resultats sem-
pre han estat molt positius obtenint 
més de 9 punts sobre 10. 

L’Ajuntament instal·la 
pilones retràctils 

LA LLACUNA

L’Ajuntament de la Llacuna dis-
posa noves mesures d’accés dels 

vehicles a la plaça Major del muni-
cipi amb l’objectiu de controlar i 
restringir l’accés exclusivament als 

vehicles de residents i  a les ope-
racions de càrrega i descàrrega, 
especialment als dies festius.

Es tracta de dues pilones re-
tràctils d’acer inoxidable. Una de 
les pilones s’ha instal·lat al portal 
d’En Garreta i l’altra al carrer Am-
badoch, ambdues per regular el 
trànsit rodat a la Plaça Major per 
aquests punts. 

Properament l’Ajuntament 
es reunirà amb tot el veïnat per 
concretar i donar detall d’aquests 
nous dispositius. Amb aquestes 
mesures l’Ajuntament vol descar-
regar al màxim de vehicles la plaça 
i que quedi un plaça neta, amable 
en el seu conjunt i pugui lluir el 
seu encant.

Tens el “Passaport lector” de 
la Biblioteca El Safareig?

CAPELLADES

Aquesta és una nova proposta de 
la Biblioteca El Safareig, gràcies 

al material editat per la Diputació 
de Barcelona i la Gerència de Ser-
veis de Biblioteques amb l’objectiu 
d’incentivar la lectura des d’una ves-
sant més lúdica.

El passaport lector és una llibre-
ta en forma de passaport. A cada 
pàgina hi ha una petita fitxa que 
els nens i nenes han d’omplir amb 
els llibres que han triat per llegir. 
Un cop acabada cada lectura rebran 
una etiqueta  adhesiva, que s’ha 
d’enganxar al passaport. En total, hi 
ha previstes sis lectures per aconse-
guir completar el passaport. 

Aquest passaport està dissenyat 
amb els personatges del portal in-
fantil Gèniusgenius.diba.cat/

Tota la informació es pot dema-
nar a la mateixa Biblioteca El Safa-
reig de Capellades.

Primaveral excursió de la 
Gent Gran a Arenys de Munt

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Un nodrit grup de persones van 
gaudir d’un gran dia de prima-

vera a Arenys de Munt. Els ano-
iencs van rebre un molt bon aco-
lliment per part de la gent gran 
arenyenca, fet que va permetre 
ràpidament que els hostaletencs 
fessin amistats i se sentissin com a 
casa.

Després de les presentacions 
van començar la passejada fins 
arribar al Castell Jalpí. En aquest 
monument tan especial es va fer 
parada amb visita guiada. Al fina-
litzar la visita els excursionistes van 
tornar al poble en bus i acte seguit 
es va iniciar el dinar de germanor. 
En acabar, tornada cap als Hosta-
lets de Pierola.

Vint empreses del polígon La Pedrosa ja 
compten amb servei de fibra òptica  
MASQUEFA

Un total de vint empreses ubi-
cades al polígon industrial La 

Pedrosa s’han vist beneficiades al 
llarg del darrer any del conveni sig-
nat entre l’Ajuntament de Masque-
fa i l’operadora de telecomunicaci-
ons anoienca Iguana Comunicaci-
ons, S.L., en virtut del qual la fibra 
òptica ha arribat al polígon. L’acord 
ha permès eradicar els problemes 
de connectivitat, velocitat, fiabilitat 
i qualitat de connexió i de cobertu-
ra que patien les empreses ubicades 
en aquesta zona industrial de Mas-
quefa, un dèficit que s’arrossegava 
des de feia temps i que les gran 
operadores de telefonia no havien 
resolt perquè consideraven que no 
es tractava d’una inversió rendible 

econòmicament. En aquest sentit, 
Carles Mernissi, regidor de Tecnolo-
gies de la Informació i la Comuni-
cació, posa en valor “l’aposta local i 
el compromís pel territori” de l’em-
presa Iguana Comunicacions S.L, 
amb seu social al viver d’empreses 
del Centre Tecnològic Comunitari 
(CTC), tot destacant-ne “la capacitat 
d’adaptar-se a les necessitats quoti-
dianes i concretes de les empreses i 
el teixit productiu del municipi”. 

Amplis beneficis per al 
teixit industrial 

Les empreses amb seu a Mas-
quefa que al llarg del darrer any 
-des de l’inici de la seva implemen-
tació el gener del 2016- han sol·lici-
tat el servei de fibra òptica per als 

seus negocis a través del CTC, han 
experimentat notables avantatges 
econòmics i en el consum energè-
tic. El conveni firmat entre l’Ajun-
tament i Iguana Comunicacions, S.L 
permet oferir un servei de proximi-
tat, amb preus i tarifes assequibles 
tant per a llars com per a empreses, 
que cobreix la connexió a internet, 
la telefonia fixa i mòbil i les centra-
letes virtuals de veu.

Aquelles empreses que vulguin 
contractar el servei de fibra òptica 
poden posar-se en contacte amb el 
Centre Tecnològic Comunitari (CTC) 
de Masquefa; trucant al telèfon 93 
772 78 28 o enviant un correu elec-
trònic a l’adreça informació@mas-
quefasensefils.cat.

Borsa de treball per a la llar d’infants Vailets
CAPELLADES

L’objectiu és crear una borsa de tre-
ball per a mestres, educadors/es 

infantils i un/a cuiner/a per la Llar 
d’Infants per cobrir les necessitats de 
contractació temporal. 

Amb aquesta borsa es regula el 
procés de selecció de personal mit-
jançant una convocatòria pública, 
atenent els principis de mèrit, igual-
tat i capacitat.

Tal i com destaca la regidora 
d’Educació, Susana Moreno, “en el 

dia a dia de l’escola van sorgint mo-
ments en què cal cobrir places, ja 
sigui per baixa d’una de les treballa-
dores o bé perquè s’amplia en servei 
puntualment per un augment de 
ràtio. Nosaltres teníem molt clar que 
la contractació de persones per co-
brir aquestes baixes s’ha de fer d’una 
manera transparent, amb un con-
curs públic que garanteixi a tothom 
l’oportunitat de presentar-s’hi”.

Les inscripcions per a la borsa 
de treball, sempre que es complei-

xin els requisits exigits en la convo-
catòria, es poden fer arribar fins al 
28 de març al Registre General de 
l’Ajuntament de Capellades. A partir 
d’aquí es valorarà la documentació 
i titulació exigida per a cada grup, 
s’admetrà la sol·licitud i, en funció 
de la puntuació, es crearà una llista 
ordenada segons els mèrits.

Les bases de la convocatòria es 
poden consultar al tauler d’anuncis 
de la pàgina web de l’Ajuntament, 
capellades.cat.

La Coral Infantil Gatzara se’n va de 
cercavila!

IGUALADA

El passat diumenge 19 de març 
els grups de Mitjans, Grans i 

Més Grans de la Coral Infantil Gat-
zara van participar en una cercavi-
la a Montserrat. El SCIC (Secretari-

at de Corals Infantils de Catalunya) 
va ser qui va organitzar la trobada 
de corals infantils amb motiu del 
seu 50è aniversari, on hi van par-
ticipar més de 200 nens i nenes de 
la demarcació del Penedès-Ano-

ia cantant i ballant a ritme d’una 
marxa.

També es va aprofitar per fer 
un assaig de la cantata …i no em 
venien a buscar de Joan Vives que 
es durà a terme a la Trobada Gene-
ral del pròxim 21 de maig al Palau 
Sant Jordi de Barcelona. Un esde-
veniment que es realitza cada cinc 
anys en què hi participen més de 
3.000 cantaires d’arreu de Cata-
lunya.

CONVOCATÒRIA 
PER A LA RESTAURACIÓ DE FAÇANES

D’acord amb el que disposen les Bases Específiques Reguladores 
de les subvencions per a la restauració de façanes, el termini per a la 
presentació de sol·licituds és del dia 27 de març al dia 31 de maig de 
2017.

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

Requisits necessaris per poder prendre part a la convocatòria: a més 
dels establerts en les bases, l’immoble ha de tenir una antiguitat de 
quaranta anys o més.

Igualada, 20 de març de 2017

El regidor de Qualitat Urbana
Jordi Pont i Gassó
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Els Moixiganguers estrenen temporada 
inaugurant el nou local
Els morats van començar l’any al costat dels Castellers de Vilafranca

IGUALADA

Un gran nombre de persones es 
van acostar aquest diumenge 

al matí a Les Cotxeres, al parc de 
l’Estació Vella, per conèixer el nou 
local dels Moixiganguers d’Igua-
lada i gaudir de la primera dia-
da del 2017 a la ciutat. L’actuació 
castellera va començar amb els 
tradicionals pilars d’entrada i des-
prés els Moixiganguers van des-
carregar en la primera ronda el 4 
de 7 amb agulla. El 7de 7 i el 5 de 
7 van ser els altres dos castells de 
gamma alta de 7 que els iguala-
dins van portar, descarregant-los 
sense problemes i aprofitant per 
estrenar nous castellers en diver-

ses posicions. Un vano de 5 va 
completar l’actuació dels morats 
que van sortir satisfets de la feina 
feta a plaça.  

Els Castellers de Vilafranca, 
pels quals també era la primera 
actuació d’enguany, van dur la 
clàssica de 8 a Igualada. En prime-
ra ronda van completar un calmat 
3 de 8 amb solvència, després van 
fer-ho amb el 4 de 8 i en tercera 
ronda van fer la torre de 7, castell 
que van haver de defensar una 
mica més però que van acabar 
descarregant sense més complica-
cions. Per tancar la diada també 
van fer quatre pilars de 4 i un 
de 5.  

Un “edifici humà” per a 
tota la ciutat

Una estona abans de l’exhibició 
castellera, hi va haver la inauguració 
oficial de Les Cotxeres. El local esta-
va ple de gom a gom de castellers i 
també d’igualadins que van escoltar 
els parlaments de l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, i del president i 
del cap de colla dels Moixiganguers, 
Oriol Solà i Jordi Moreno. Castells 
va fer èmfasi en què “les Cotxeres 
són un edifici “humà” a disposició 
de tota la ciutat i es va comprome-
tre a ajudar en la inversió que el 
local necessita en un futur proper: 
una cúpula per tal que s’hi puguin 
assajar castells més alts. Per la seva 
banda, el cap de colla, Jordi Mo-
reno, va manifestar les ganes de 
fer “un pas de gegant” en aquesta 
nova etapa dels Moixiganguers, i 
el president, Oriol Solà, va agrair 
als socis protectors de la colla, em-
preses i altres col·laboradors la seva 
ajuda, i va convidar a tothom a gau-
dir d’aquest local social on, tal com 
va quedar palès en el multitudinari 
dinar posterior a la diada castelle-
ra, els Moixiganguers ja s’hi senten 
com a casa.   

Foto: Manuel Marimón Gomís

Conveni de col·laboració per 
a la cessió d’espais

VALLBONA D’ANOIA

El passat dimecres 15, l’Ajunta-
ment signava un conveni amb 

l’Institut de Vallbona d’Anoia de la 
Generalitat de Catalunya a través 

del qual el centre educatiu cedeix 
determinats espais de les seves ins-
tal·lacions per a ús social. L’acord 
es tancava amb la signatura de la 
directora del centre educatiu, Pilar 
Rodríguez Forn i l’alcaldessa del 
municipi, Maribel Ferrer i Bosch.

S’espera que aquest acord obri 
les portes per a noves col·labora-
cions i es continuï l’ús social dels 
edificis i instal·lacions dels centres 
educatius públics, fora de l’horari 
escolar per a la realització d’acti-
vitats educatives, culturals, artísti-
ques, esportives o altres de caràc-
ter social.

El CSSI participa en la 
formació en atenció 
sociosanitària de Càritas

IGUALADA

El passat mes de febrer es va ini-
ciar l’acció formativa d’atenció 

sociosanitària a la persona i tre-
ball domèstic que realitza l’entitat 
de Càritas a Igualada. El Consorci 
Sociosanitari d’Igualada (CSSI) hi 
participa des de fa diversos anys i 
enguany novament ho està fent 
amb la participació de diferents 
professionals de l’empresa inclo-
ent l’Amàlia Pérez, responsable del 
servei d’atenció a domicili, l’Imma 
Sánchez, treballadora familiar del 
servei d’atenció a domicili, i la Vic-
tòria Fernàndez, responsable de 
neteja i bugaderia.

El curs està dissenyat per formar 
en competències tècniques neces-
sàries per realitzar les atencions a 
la llar i les atencions personals dins 
l’àmbit sociosanitari  en el domicili 
de persones amb especials necessi-
tats de salut física, psíquica i social. 
Això es fa amb les estratègies i pro-
cediments més adequats per mante-
nir i millorar l’autonomia personal i 
les relacions amb l’entorn.

Es tracta d’una acció formati-
va de 220 hores teòriques més 100 
hores pràctiques, on també hi col·la-
borarà el CSSI oferint pràctiques en 
residència, Servei d’Atenció a Domi-
cili, bugaderia i neteja.

L’equip igualadí Globus Kon-Tiki se’n 
va a l’oceà Glacial Àrtic, en l’expedició 
aerostàtica amb passatgers més propera al 
Pol Nord que s’ha fet mai

IGUALADA

Aquest diumenge dia 19 de 
març l’equip de Globus Kon-

Tiki encapçalat pel pilot igualadí 
Àngel Aguirre, ha emprès el seu 
camí cap a Svalbard, un arxipèlag 
noruec situat al paral·lel 80º, molt 
per sobre del Cercle Polar Àrtic, 
per dur a terme l’expedició en glo-
bus aerostàtic de caràcter comer-
cial amb passatgers més al nord 
del planeta que s’ha fet mai. Es 
tracta d’un tipus de vol orientat a 
participants amb certa experiència 
en muntanyisme i entorns àrtics, 
pilots de globus d’arreu del món 
que busquen una gran experièn-
cia, fotògrafs especialitzats en 
natura o persones amb sensibilitat 
mediambiental. Svalbard és una 
zona declarada destí sostenible i 
és l’últim punt poblat de la Terra 
en direcció al nord. Globus Kon-
Tiki hi passarà un mes i mig, rotant 
tres equips que hi aniran en termi-
nis de 15 dies.

Globus Kon-Tiki s’embarca a 
aquesta expedició després de tan-
car un acord amb l’empresa es-
pecialitzada en activitats d’aven-
tura Spitzbergen Adventures, un 

negoci del territori noruec que 
es dedica a la promoció del turis-
me en aquest arxipèlag. L’expe-
dició ha comportat tot un any de 
preparatius, degut a les diverses 
dificultats logístiques que presen-
ta, que van des de l’obtenció de 
permisos per volar en globus a 
Svalbard –territori protegit com 
a entorn natural– fins a tràmits 
com el transport del gas. A més, 
s’hi ha de sumar els preparatius 
de l’equip humà de Kon-Tiki, com 
les pràctiques amb moto de neu i 
remolc que han realitzat a Andor-
ra per poder fer el seguiment del 
globus per terra un cop es trobin 
a Svalbard.

L’equip de Globus Kon-Tiki 
pren a Svalbard un globus aeros-
tàtic de sis places, una envergadu-
ra que fa el vol més difícil degut 
al pes i a la mida. A més, com a 
conseqüència de les baixes tem-
peratures, és necessari pressurit-
zar el gas propà amb nitrogen, 
per facilitar-ne la ignició. Amb 
ells, prenen també un cremador 
d’última generació fabricat per 
l’empresa igualadina Ultramagic, 
que els permet volar més còmo-

dament ja que està preparat per 
aguantar el fred i els vols d’alça-
da.

Unes condicions extremes
Svalvard, situat a 1.000 quilò-

metres del Pol Nord, compta amb 
una temperatura d’uns 20º C sota 
zero en aquesta època de l’any, 
fet que obliga a l’equip de Globus 
Kon-Tiki a anar

especialment preparat per 
les baixes temperatures. El límit 
de treball del seu globus i el seu 
equipament es situaria als 20ºC 
sota zero. Les condicions són molt 
extremes: canvis de temperatura 
i règims de vent bruscos, fet que 
els fa difícil el control dels factors 
climatològics.

Una altra de les particulari-
tats d’aquest territori és la fau-
na que l’habita; degut a la gran 
quantitat d’ossos polars que hi 
viuen –hi ha més ossos polars que 
persones– els visitants es veuen 
obligats a anar acompanyats per-
manentment d’un guia local ar-
mat amb un rifle per defensar-se 
de possibles atacs.

Com a curiositat, a Svalbard 
s’hi troba el banc de llavors més 
gran del món ideat amb la finali-
tat de preservar els principals cul-
tius alimentaris de la humanitat, 
en previsió a una possible pèr-
dua de la diversitat a causa d’una 
catàstrofe planetària. El banc de 
llavors té capacitat per albergar 
2.500 milions de llavors i, actual-
ment, n’hi ha 860.000 mostres.

Les principals activitats econò-
miques de Svalbard són les mines 
de carbó, el turisme i la investi-
gació.
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El Premi de composició de música per a 
cobla Masquefa i Montgrins 2017 
ja té finalistes
MASQUEFA

Un total de quatre obres de les 
13 presentades al premi són les 

escollides com a finalistes pel jurat. 
Les obres seran estrenades el pro-
per diumenge 2 d’abril a les 18 h., 
en un concert a càrrec de la Cobla 
Montgrins sota la direcció de Jordi 
Molina. L’acte tindrà lloc a la Sala 
Polivalent de la Fàbrica Rogelio 
Rojo, seu del ‘Masquefa sona bé’. 
Durant aquest concert s’anunciarà 
el veredicte del jurat i s’estrenaran 
les obres finalistes.

El jurat, format per Albert 
Guinovart, Jordi Molina i Jesús 
Ventura, es va reunir el passat di-
mecres 15 de març per deliberar i 
seleccionar les obres finalistes. El 
veredicte ha estat per unanimi-

tat i els tres membres han valorat 
molt positivament la feina de tots 
els autors.

L’Ajuntament dota aquest pre-
mi amb 3.000 euros. El jurat es re-
serva el dret de premiar una única 
obra o bé de distribuir lliurement 
la dotació entre les obres finalistes 

o d’atorgar accèssits amb el nom-
bre i dotació que acordi.

El Premi de composició de mú-
sica per a cobla Masquefa i Mont-
grins 2017 s’atorga en el marc 
del cicle de música ‘Masquefa so-
na bé’, que promou la divulgació 
musical a la vila de Masquefa. El 
premi ha estat impulsat per la Re-
gidoria de Cultura i compta amb 
la col·laboració de la Cobla Mont-
grins i l’organització de ‘Masquefa 
sona bé’.

Tant l’Ajuntament, la Cobla 
Montgrins com ‘Masquefa sona bé’ 
han mostrat la seva satisfacció per 
haver assolit l’objectiu de promou-
re la composició i la interpretació 
de música per a cobla, en la prime-
ra edició d’aquest premi.

Nou conveni amb la 
secretaria de Salut Pública

VALLBONA D’ANOIA

L’Ajuntament de Vallbona d’Ano-
ia signarà un nou conveni de 

col·laboració amb la Secretaria de 
Salut Pública de la Generalitat de 
Catalunya. La comissió de segui-
ment de l’actual conveni, forma-
da pel coordinador de programes 
de Salut pública a l’Anoia Antoni 
Argelich i l’alcaldessa de Vallbo-
na Maribel Ferrer, en van fer una 
valoració positiva i van aprovar la 
memòria de les activitats realitza-
des. 

El nou conveni preveu per al 
període 2017-2020 els serveis de 
suport tècnic per a la gestió del 
riscos per a la salut derivats de la 
contaminació del medi, derivats 
de les aigües de consum públic, 
derivats dels productes alimentaris, 
i la gestió dels riscos per a la salut 
en els establiments públics i indrets 
habitats.

L’Agència de Salut Pública tam-
bé oferirà suport tècnic a Vallbona 
en l’educació sanitària en els àm-
bits de la protecció de la salut, de 
la promoció de la salut i la preven-
ció de la malaltia i en la gestió de 
denúncies, i suport en la gestió de 
tramitació d’expedients sanciona-
dors i mesures cautelars derivades 
de les actuacions de control de les 
activitats amb conveni i també en 
els casos de toxiinfeccions alimen-
tàries o brots.

Una soprano i un organista van ser 
l’admiració del públic

IGUALADA

El passat diumenge, dia 19 de 
març, es va fer el tercer concert 

del XXIV Festival Internacional d’Or-
gue d’Igualada. El van protagonit-
zar l’organista LucianoZecco i la 
soprano Gabriela Locatelli. Antoni 
Miranda va fer els comentaris, Anna 
Miranda va fer de registrant i Jordi 
Balsells i Josep Aguilera van tenir 
cura de la projecció del concert a la 
gran pantalla.

Luciano Zecco és actualment 
organista cotitular de la Basílica 
Col·legiata de Sant Nicolau a Lecco, 
la ciutat italiana agermanada amb 
Igualada. Va fer els seus estudis mu-
sicals al Conservatori Giuseppe Verdi 
de Milà  on es va graduar en orgue 
i composició organística. Ha estat 
professor al Conservatori de música 
estatal i ha efectuat multitud de 
concerts arreu del món.

Gabriella Locatelli Serio nascuda 
a Ravensburg va començar a estudi-
ar cant a Itàlia. El 2001 va guanyar 
el “Concurs per a joves cantants 
d’òpera” de la Comunitat Europea 
i també va guanyar la beca “G. S. 
Mayr” per als joves músics de la ciu-
tat de Bergamo. Ha protagonitzat 
òperes de Mozart, Puccini, Bizet, 

Verdi, entre altres. Des de 2007 ha 
col·laborat com a solista amb l’En-
semble Bergamo Musica Festival. 
Ha format part de l’Acadèmia del 
Teatre alla Scala; debutà amb el  Rè-
quiem de Brahms al Victoria Hall de 
Ginebra. Ha cantat òperes al Japó i 
treballa en properes produccions a 
Europa i Amèrica de Sud.

En el concert es van tocar les 
següents obres per a orgue sol: 
Marcia Festivade M. E. Bossi (1861-
1925), dues composicions de T. 
Dubois (1837-1924), Prière  i Tocata 
en sol major, Guerra de març dels 
Sacerdots(de l’obra “Athalia”) de 
F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-
1847), Sortida en sol menor de L. J. 
A. Lefébure Wely (1817-1869) i la 
Tocata de L. Boëllmann (1862-1897). 
Es van alternar amb les 3 obres de 
W. A. Mozart (1756-1791) interpre-
tades pels dos artistes, que van ser: 
L’amerò sarò costante (de l’òpera 
“Il Re Pastore” K 208), Laudate do-
minum  (de “Vesperae solennes 
de confessore” K 339) i el conegut 
Exultate Jubilate K 165 amb els seus 
4 moviments Allegro – Recitativo – 
Andante – Allegro.

Luciano Zecca va fer un progra-
ma agradable i va tocar d’una ma-

nera molt elegant, sense estridènci-
es, buscant la millor registració per 
donar a cada obra el seu caire espe-
cial, alegre en les Marxes i Tocates, 
molt dolça en les pregàries, amb 
els contrastos necessaris i amb una 
gran nitidesa, tot demostrant que 
és un excel·lent organista. La veu 
de Gabriella Locatelli va corprendre 
l’auditori des de la primera nota 
que va cantar i l’admiració va anar 
en augment fins a l’Al·leluia final de 
l’ultima obra, estant sempre molt 
ben acompanyada per l’organista 
que es va quedar en un segon pla, 
però fent una acurada interpretació 
de la seva part. Tots dos ens van 
ensenyar com es pot fer molt bona 
música amb un gran domini de la 
tècnica, fent que sembli fàcil allò 
que tots sabem que és tant difícil.

Per això, en acabar cada una 
de les obres i, sobretot, en acabar 
el concert els aplaudiments del 
nombrós públic que quasi omplia 
la basílica, van ser estrepitosos. En 
agraïment, l’organista va interpre-
tar Prelude in Classic Style de l’orga-
nista i compositor americà Gordon 
Young (1919- 1998). Els dos músics 
van acabar el concert amb un bis 
conjunt, una cançó de la pel·lícu-
la C’era una volta in West d’Ennio 
Morricone (1928). Després van bai-
xar a saludar des del presbiteri, on 
van ser obsequiats per Pere Camps, 
regidor de l’Ajuntament d’Igualada 
i per Josep Marqués de la comissió 
dels agermanaments i es repetiren 
els aplaudiments del públic dem-
peus, meravellat amb un concert 
tant bonic i de tanta qualitat.

Maria Dalmases

Campanya “Fem Salut, Pugem escales”
CAPELLADES

Des de l’Ajuntament, conjunta-
ment amb l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya, s’ha posat 
en marxa el projecte “Fem Salut, 
Pugem Escales”.

El regidor d’Acció Social Sal-
vador Vives explica com, “hem 
començat aplicant aquesta cam-
panya als edificis de l’Ajunta-
ment, la Biblioteca i el Casal de 
Cal Ponet. És una proposta senzi-
lla que a través d’adhesius recor-
da els beneficis de fer salut amb 
una acció tan senzilla com pujar 
escales”.

Segons recullen els díptics in-
formatius, pujar escales és una 
manera senzilla d’augmentar 
l’activitat física quotidiana, no 
requereix d’equipament especi-
al i tampoc suposa una inversió 
de temps ni diners addicionals. 
Pujar escales multiplica per 3-4 
vegades la despesa energètica de 
caminar en pla. Finalment també 
es destaca com pujar escales 7 
minuts diaris redueix 2/3 la inci-
dència de malalties cardiovascu-
lars en homes d’edat mitjana. 

Aquesta és una proposta que 
s’ha fet per millorar la salut de 

les persones a través d’un seguit 
de recomanacions. Per exemple, 
és recomanable integrar l’activi-
tat física a la rutina diària acu-
mulant 30 minuts al dia d’activi-
tat física moderada. No s’ha de-
mostrat que calgui fer l’activitat 
de manera continuada, es pot 
acumular minuts fent els trajec-
tes des de casa caminant, fent 
una volta a l’hora d’esmorzar o 
dinar. Pujar escales és una ma-
nera bona de fer exercici perquè 
hi ha escales a tot arreu i es pot 
incorporar a la rutina diària.

Presentades “Les novetats 
del sistema educatiu”

VALLBONA D’ANOIA

El passat dijous va tenir lloc, a la 
sala Jaume Calveres de Vallbo-

na, la xerrada “Novetats del sis-
tema educatiu“ adreçada a dife-

rents professionals relacionats amb 
l’orientació acadèmica: tècnics de 
joventut, d’ensenyament, profes-
sors/es, psicopedagogues, coordi-
nadores pedagògiques, informa-
dors juvenils. 

La formació, en la que hi van 
participar prop d’una vintena de 
professionals, va ser organitzada 
per la xarxa TET Anoia Sud a càrrec 
de la Fundació Atlas, i tenia l’ob-
jectiu d’informar i donar detall de 
les darreres novetats del sistema 
educatiu.

L’escola d’art i disseny La 
Gaspar col·labora amb 
Xavi Grados

IGUALADA

L’escola municipal d’art i disseny 
Gaspar Camps ha col·laborat amb 

el dissenyador de moda Xavi Grados 
amb el disseny, patronatge i confec-
ció dels complements en cuir que el 
dissenyador va desfilar al 08700 Nits 
de Pell i Punt, fill del 080 Barcelona 
Fashion.

Aquests complements de moda 

en cuir han estat creats i confeccio-
nats pels alumnes de primer i segon 
curs del singular cicle formatiu pro-
fessionalitzador de grau mitjà d’Ar-
tesania de Complements de cuir, 
cicle formatiu vinculat a la moda 
i la pell únic a Catalunya guardo-
nat amb el Premi Nacional Presti-
gia, amb titulació oficial que ofe-
reix l’escola municipal d’art i disseny 
Gaspar Camps d’Igualada, conegu-
da com La Gaspar.

Per a més informació sobre 
els estudis d’Artesania de Com-
plements de Cuir, trucar a l’escola 
93.805.52.62 o https://escolagaspar-
camps.org

Una cinquantena de poblatans 
participa al bingo de primavera

LA POBLA DE CLARAMUNT

Divendres passat, una cinquan-
tena de poblatans i poblatanes 

van participar, al Teatre Jardí, al 
bingo especial de primavera, orga-
nitzat per l’Associació per a l’Oci 

de la Gent Gran amb el suport de 
l’Ajuntament.

Es van cantar cinc bingos i els 
guanyadors van ser: Antoni Escu-
dé, que va aconseguir el primer i 
el segon; José Herrera, el tercer, i 
Mari Galve, el quart i el cinquè. Els 
quatre primers eren unes cistelles 
i el cinquè un pernil. Els obsequis 
els va cedir l’entitat organitzadora. 
A més de jugar al bingo, els assis-
tents van poder berenar. 

El proper bingo especial serà el 
divendres 2 de juny, en el marc de 
la Setmana de la Gent Gran.
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La imatge de la candidatura “Igualada, 
Ciutat Europea de l’Esport 2019” serà ben 
visible als esdeveniments de la ciutat
El logotip es mostrarà en totes les grans cites esportives locals i es 
posarà a disposició dels clubs perquè s’hi adhereixin i donin suport
IGUALADA

El departament d’Esports de 
l’Ajuntament d’Igualada va pre-

sentar ahir dimecres la imatge de la 
candidatura “Igualada, Ciutat Euro-
pea de l’Esport 2019”. N’han donat 
els detalls la regidora d’Esports, 
Rosa Plassa, i Pep Valls, en represen-
tació de l’estudi Evvo, responsable 
del disseny i la imatge corporativa 
de la mateixa.

Segons ha explicat Valls, el lo-
gotip “vol transmetre una imatge 
fresca i dinàmica, mitjançant una 
abstracció que no faci referència 
a cap esport en concret; s’ha pen-
sat que sigui agradable i fàcilment 
identificable per a persones de di-
ferents edats, des d’infants fins a la 
gent més gran, ja que totes poden 
ser practicants d’alguna activitat 
esportiva”. El dissenyador igualadí 
apunta que el logotip “surt de l’es-
cut municipal d’Igualada, fet que li 
confereix una personalitat única, i el 
conformen dos elements, un és una 
estilització de la lletra «i» d’Iguala-
da, amb uns signes gràfics expan-
sius que parlen d’una ciutat oberta, 
creativa i que fa coses; l’altra és la 
lletra «e» d’esport i europea i, al 
seu interior, s’hi veu també la «c» de 
ciutat”. Pel que fa als colors, l’autor 
argumenta que “el color blau fa 
referència clara a l’aigua, element 
identificatiu moltes vegades d’Igua-
lada o Aqualata i hem fet una evo-
lució dels colors que l’acompanyen 
cap a una gamma de verds que ex-
pressin un apropament a l’esport 
verd, l’esport saludable; també, 
amb la utilització de diferents co-
lors, hem volgut expressar diversi-
tat d’esports, persones, cultures i 
indrets”.

Rosa Plassa va afegir que, des 
d’ara, “els igualadins s’acostuma-
ran a veure aquesta imatge en tots 
els actes esportius importants que 
se celebrin a la nostra ciutat, vo-
lem reforçar aquesta aspiració i 
aconseguir que la ciutadania se’n 

senti part activa, que esdevingui 
un veritable projecte compartit 
per tots aquells que s’estimen l’es-
port”. La primera ocasió en què 
aquest logotip es veurà pública-
ment serà avui dijous, en l’arriba-
da a Igualada de la quarta etapa 
de la Volta Ciclista a Catalunya. 
Els dos esportistes locals encarre-
gats de lliurar els guardons al podi 
final, Bernat Jaume i Níria Pascu-
al --designats millors esportistes 
igualadins als recents Premis Nep-
tú-- lluiran samarretes amb aquest 
logotip.

La imatge, va afegir Plassa, tam-
bé es posarà a disposició de tots els 
clubs, entitats i esportistes perquè 
s’hi adhereixin i hi donin suport i 
serà visible en les diferents instal·la-
cions esportives municipals.

La candidatura avança 
segons el previst

Actualment, l’Ajuntament 
d’Igualada, a través del seu departa-
ment d’Esports, ja ha completat les 
primeres fases del procés: ha sol·li-
citat la candidatura i s’ha adherit al 
reglament. Ara mateix s’enllesteix 
el dossier de presentació de la can-
didatura, que inclou les infraestruc-
tures i instal·lacions esportives, les 
entitats i els clubs, l’esperit i la vida 
esportiva de la capital de l’Anoia, 
els objectius a assolir i les previsions 
de futur, incloent els esdeveniments 
planificats per a l’any 2019 i les mi-

llores en els equipaments, que ara 
mateix es duen a terme a Les Co-
mes, l’Estadi Atlètic i el Molí Nou 
amb aquest horitzó. Posteriorment, 
un cop examinat aquest dossier, 
l’organització comunicarà els muni-
cipis finalistes, el comitè avaluador 
els visitarà in situ i, finalment, es 
comunicaran les viles guanyadores 
a Brussel·les.

La Federació de Capitals i Ciu-
tats Europees de l’Esport (ACES 
Europe), d’acord amb la Comissió 
Europea, avalua anualment les can-
didatures presentades i concedeix 
els títols de capital, ciutat, vila o 
comunitat esportiva continental, 
segons la població de cada muni-
cipi. Igualada, amb una població 
al voltant dels 38.000 habitants, 
aspira a ser reconeguda en la cate-
goria de Ciutat Europea de l’Esport 
l’any 2019.

Aquesta és una designació que 
reconeix les polítiques esportives 
locals que contribueixen a millorar 
el nivell general de salut dels seus 
habitants, a través de la cultura 
de la salut, l’exercici i l’activitat fí-
sica, la transmissió de valors com 
el joc net i l’enfortiment del senti-
ment de pertinença a la comunitat. 
Aquest reconeixement implica una 
major visibilitat internacional per a 
les ciutats distingides o l’intercan-
vi d’experiències i iniciatives amb 
altres municipis reconeguts, entre 
d’altres.

Certificació de qualitat 
ambiental europea EMAS per 
als CAP de Vilanova,  
Piera i Masquefa 
L’Institut Català de la Salut (ICS) 

ha renovat, una vegada més, la 
certificació de qualitat ambiental 
europea EMAS. En total, ja són 62 
els centres de l’ICS que disposen 
d’aquesta distinció, entre els quals 

els de Vilanova del Camí, Piera i 
Masquefa, a la comarca de l’Anoia, 
que implica que avaluen l’impacte 
sobre el medi ambient de les seves 
activitats i implanten sistemes de 
millora contínua.

El Cau Jove de la Pobla compleix 12 anys

LA POBLA DE CLARAMUNT

L’equipament juvenil del Cau 
Jove de la Pobla ha complert 12 

anys. Va ser el 19 de març de 2005 
quan aquest local va obrir les por-
tes per primera vegada. Per cele-
brar aquest aniversari, el dissabte 
18 de març, a la tarda, la regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament va 
organitzar diverses activitats.  

Un grup de joves van plantar, 
al parc de Sant Galderic, un arbre, 
que van escollir que fos un amet-
ller. També van enterrar una càpsu-
la del temps, amb missatges i foto-
grafies que van anar recopilant du-
rant la setmana. La celebració es va 
acabar amb un pica-pica per a tots 
els assistents i un patís d’aniversari.

A més d’aquesta activitat, el 
Cau Jove organitza, des del mes de 
febrer, dins la programació d’hi-
vern-primavera, diverses propos-
tes, com tallers de diferents matè-
ries, sessions de cinema o xerrades. 
Dijous i divendres de la setmana 
passada, una desena de joves, de 
12 i 13 anys, van participar en un 
taller de lletres gegants d’Scrap-
booking, en què els participants 
van fer treballar la creativitat i la 
imaginació i s’ho van passar d’allò 
més bé.

El divendres 24 de febrer es 
va fer un taller de maquillatge de 
fantasia, a càrrec de la poblata-
na Maria Sánchez, en què hi van 
assistir set joves. I el divendres 23 

de febrer gairebé una vintena de 
nois i noies van poder fer creps 
en el transcurs del taller de cuina 
francesa. En van fer de xocolata, 
melmelada, pernil dolç i formatge. 

El Cau Jove també està treba-
llant en el projecte de dissenyar 
un espai Chill Out, que es fa els 
dimecres i els divendres a la tarda. 
Els joves que participen en aquesta 
iniciativa ara estan polint i pintant 
uns palets de color blanc, després 
faran el muntatge del lloc i, final-
ment, el decoraran amb coixins i 
altres elements. Pel que fa a les 
xerrades, el dijous 16 de febrer 
se’n va fer una sobre diversitat 
sexual, a càrrec de membres de 
l’associació Dones amb Empenta, 
i que va comptar amb l’assistència 
d’una desena de joves. 

A més de totes aquestes pro-
postes, fins al mes de juny, es por-
taran a terme altres activitats, com 
tallers de cuina catalana, cubana 
o xinesa; excursions al Tibidabo o 
a la gimcana d’humor amarillo a 
Sitges; sessions de cinema; taller de 
pintar ungles o un campionat de 
Fifa 17 Play 4.

“Violeta se fue a los cielos”, 
primera pel·lícula d’“El fil(m) 
de la història”

IGUALADA

Dilluns passat, a les instal·lacions 
del Casal Popular d’Igualada, 

El Foment, s’inicià el projecte “El 
fil(m) de la història”, que al llarg 
de l’any anirà oferint diverses ses-
sions, de manera conjunta amb el 
Cineclub Ateneu i Pantalla Oberta. 
La primera projecció fou “Violeta 
se fue a los cielos” (2011) d’Andrés 
Wood. 

Més d’una cinquantena de per-
sones pogueren conèixer la vida i 
l’obra de la desapareguda cantant 
xilena Violeta Parra. Pamela Ur-
rutia, xilena resident a Igualada, 
presentà la pel·lícula i va endinsar 
els espectadors en la vida i obra 
de la cantant, tot explicant què va 
representar en el seu moment --i 
ara-- per al país i la seva societat. 
Exposà com Violeta Parra és un 
dels majors exponents del folklo-
re llatinoamericà i ha influenciat 
nombrosos artistes amb les seves 
lletres, les seves cançons... Aquesta 
polifacètica artista (pintora, escul-
tora, brodadora, ceramista...) va 
recórrer el món rural per gravar i 
recopilar música folklòrica. Va res-
catar una rica tradició, fins alesho-
res molt amagada, descobrint la 
poesia i el cant popular en els més 
variats i diversos racons de Xile.  
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Resultats de la VI Mostra de 
Teatre Vila de Calaf

CALAF

Durant els diumenges, 19 i 26 
de febrer i 5 i 12 de març s’han 

representat a la Sala Folch i Torres 
del Casal de Calaf quatre obres 
de teatre amateur emmarcades 
dins la VI Mostra de Teatre Vila de 
Calaf.

La companyia Teatre del Talión 
de Lleida va presentar La venganza 
de Don Mendo, l’Associació teatral 
el Partiqui de Barcelona, El Tartuf; 

la companyia Toc Toc teatre de Lle-
rona, l’obra de Laurent Baffie, Toc 
Toc, i la companyia K-Mama de 
Calafell, El Pescador d’Estels.

La  guanyadora, per votació 
popular va ser la companyia K-Ma-
ma de Calafell amb El Pescador 
d’Estels. Una obra dramàtica que 
no va deixar l’espectador indife-
rent i que va obtenir una puntu-
ació sensiblement més alta que la 
resta de companyies.

Festa de Sant Gabriel

VECIANA

Amb una meteorologia més 
pròpia del mes de juny que no 

pas d’un dinou de març és com 
el poble de Veciana va viure, el 
diumenge passat, la festa del seu 
patró l’arcàngel Sant Gabriel.

La festa va començar a 2/4 de 
12 del matí amb una ballada de 
sardanes a la plaça de l’església. 
Al cap de mitja hora es va iniciar 
la missa oficiada per mossèn Enric 
Garcia i acompanyada per les veus 
de la coral de Veciana que la va 
cloure cantant els goigs en honor 
a l’arcàngel. Un cop acabat l’acte 

litúrgic l’alcalde de Veciana, Jordi 
Servitje, i la regidora Mireia Duran 
van donar la benvinguda a Guim 
Llambés i Gala Treserra com a he-
reu i pubilla d’enguany i van obse-
quiar i acomiadar a la parella for-
mada per Gil Treserra i Rut Llam-
bés que han representat Veciana 
a Fira Anoia i altres esdeveniments 
culturals de la comarca durant els 
darrers mesos.

A la sortida del temple es va 
fer el repartiment del típic panet 
beneït a tots els assistents, genti-
lesa enguany, de la família de Cal 
Guitart.

Nou espai saludable al Parc de Cal Ponsa
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

L’espai de jocs saludables és una 
nova instal·lació situada al parc 

de Cal Ponsa que permet a tothom, 
i sobretot a la gent gran, exercitar 
el cos amb uns elements totalment 
adaptats.

Es tracta d’un conjunt de jocs 
que serveixen per fer activitats aerò-
biques i musculars, de manera que 
les persones de qualsevol edat pu-
guin fer-ne ús. Així, es poden rea-
litzar exercicis de bicicleta, equilibri, 
força, impuls, etc. La ubicació a l’ai-

re lliure i en un entorn verd facilita 
la seva utilització.

Aquest nou equipament està as-
sociat al Centre d’Atenció a la Gent 
Gran que aviat entrarà en funci-
onament. Moltes de les activitats 
dirigides al correcte manteniment 
de l’estat físic es faran en aquest 
espai, sempre i quan la climatologia 
ho permeti.

Durant les primeres hores de 
funcionament, els jocs ja han estat 
provats pels grups de gent gran que 
fan gimnàstica a través de l’Oficina 
de la Gent Gran dels Hostalets de 
Pierola.

La UEA i la consultoria ServiREACH tanquen 
un acord que aporta grans beneficis als socis 
de la UEA

La Unió Empresarial de l’Anoia 
(UEA) i la consultoria especialit-

zada en normativa química Servi-
REACH han arribat a un acord de 
col·laboració pel qual les empre-
ses associades a l’entitat anoienca 
gaudiran de tot un seguit d’avan-
tatges d’allò més interessants a 
l’hora de fer servir els serveis del 
prestigiós despatx especialitzat en 
seguretat química. ServiREACH va 
ser a Igualada el dijous 2 de març 
per pronunciar-hi una conferència 
inicial sobre la normativa europea 
REACH, i ara els dos actors han 
arribat a un acord perquè aquesta 
col·laboració es perllongui en el 
temps.

Tant la sectorial química de la 
UEA com ServiREACH estan interes-
sats en fomentar el compliment de 
les normatives de seguretat en pro-
ductes químics entre les empreses 
associades. Així mateix, també volen 
resoldre les necessitats que puguin 
tenir les empreses a l’hora de com-

plir les normatives de seguretat rela-
cionades amb productes químics.

Gràcies a aquest acord, ServiRE-
ACH oferirà a les empreses una línia 
d’atenció gratuïta perquè puguin 
resoldre els dubtes puntuals que els 
vagin sorgint en el transcurs de les 
seves activitats diàries. Si aquests 
dubtes requereixen més implicació 
que no pas una trucada, els socis de 
la UEA gaudiran de descomptes pre-
ferents en tots els serveis oferts per 
ServiREACH.

Més enllà d’aquests punts, la 
UEAQuímica i ServiREACH també 
detectaran quines són les principals 
preocupacions relatives a la norma-
tiva europea que tenen les empreses 
i organitzaran tallers específics sobre 
cadascuna d’aquestes matèries. En 
aquests tallers formatius els associats 
també tindran l’oportunitat de resol-
dre dubtes concrets.

ServiREACH facilita a les empre-
ses la documentació de seguretat 
química necessària perquè puguin 
comercialitzar els seus productes, ba-
sant-se en la reglamentació vigent 
i la normativa aplicable per a cada 
sector de la indústria. Així mateix, 
també disposa de l’experiència i els 
coneixements necessaris perquè els 
productes químics compleixin amb 
totes les obligacions del Reglament 
CLP dins dels terminis correctes.

Formació en comunicació
Paral·lelament a aquest acord, la 

UEAQuímica continua treballant per 
donar resposta a les demandes de les 

empreses del sector. Així, la sectorial 
va organitzar, dimarts passat, un curs 
bàsic de comunicació en situacions 
de crisi a càrrec del professor de la 
Universitat Ramon Llull (URL) Josep 
Maria Brugués, en què els directius i 
portaveus de les empreses del sector 
químic anoienc van rebre tot d’eines 
per poder comunicar amb eficàcia els 
seus missatges al conjunt de la ciuta-
dania en situacions imprevistes.

Les empreses que integren la 
sectorial consideraven que es troba-
ven amb tot un seguit de dificultats 
a l’hora de transmetre la seva reali-
tat al conjunt d’Igualada i l’Anoia, i 
durant la jornada van aprendre com 
superar-les. Tot plegat, a càrrec d’un 
periodista de llarga experiència en 
el món corporatiu, que anteriorment 
havia treballat com a director de co-
municació en grans empreses com 
Roche Diagnostics, PortAventura i 
Tiempo/BBDO, entre d’altres.

Més de 30 empreses
La UEAQuímica és la sectorial de 

la UEA que dinamitza les més de 30 
empreses del sector existents arreu 
de la comarca, moltes de les quals 
punteres en els seus camps d’espe-
cialització en sectors com l’adober, 
l’agroalimentari, el farmacèutic i el 
tractament de l’aigua, entre d’al-
tres. Treballant colze a colze amb 
les empreses, la UEAQuímica té per 
objectiu resoldre necessitats comu-
nes, tant en el si del propi sector com 
de l’administració i el conjunt de la 
ciutadania.

El Consell Comarcal de l’Anoia treballarà per 
impulsar el  turisme sostenible a la comarca
La Diputació de Barcelona impulsa la distinció en el Compromís per la 
sostenibilitat amb l’obtenció de la certificació Biosphere

La Diputació de Barcelona implan-
tarà la certificació de turisme sos-

tenible BIOSPHERE a la província de 
Barcelona, a través de les tres mar-
ques turístiques Costa de Barcelona, 
Paisatges de Barcelona i Pirineus de 
Barcelona. A l’Anoia, dins la marca 
paisatges de Barcelona, serà el Con-
sell Comarcal de l’Anoia l’ens gestor 
i impulsor perquè les empreses s’ad-
hereixin a aquesta metodologia de 
treball en la línia de la qualitat i la 
sostenibilitat.

Entre totes les certificacions de 
turisme sostenible existents s’ha tri-
at el Biosphere perquè té reconei-
xement i presència internacional, 
neix amb el suport de l’ONU i de 
l’OMT, per la seva alineació amb les 
estratègies de turisme sostenible de 
Catalunya i Barcelona, perquè va 
ser aprovat pel Global Tourism Sus-
tainable Council (GSTC), perquè té 

acords amb els principals operadors 
turístics del món (TUI, KUONI, Bo-
okGreener, DER Touristik Rewe...), 
aportant posicionament, visibilitat, 
promoció i màrqueting internacio-
nal i perquè l’ONU i l’Agència Cata-
lana de Turisme han declarat l’any 
2017 com l’any internacional de tu-
risme sostenible.

Els darrers anys, el Consell Co-
marcal de l’Anoia ha treballat  dins 
el projecte d’implantació del Siste-
ma Integral de Qualitat Turística en 
Destinacions, més conegut com a 
SICTED. Dins aquest projecte hi ha 
una quinzena d’empreses turísti-
ques de l’Anoia que han apostat per 
un turisme de qualitat a la nostra 
comarca. Però cal seguir treballant 
per un desenvolupament sostenible 
del turisme i, en aquest sentit, la 
Diputació de Barcelona ha iniciat els 
treballs per a desplegar al territori 

el segell Biosphere Destination.
Les empreses de serveis turístics 

de la comarca interessades en ad-
herir-se al projecte i aconseguir el 
segell hauran de seguir un progra-
ma basat en l’assistència a formaci-
ons, participació en tallers col·lectius 
i rebran l’assessorament i acompa-
nyament d’implantadors especialis-
tes en el compliment dels requisits 
del segell.

El segell Biosphere valora la ges-
tió sostenible, la conservació medi-
ambiental, la protecció cultural, el 
desenvolupament socioeconòmic i 
la satisfacció del client. Un factor 
important és que es posa el focus 
en el pla de millora de l’empresa o 
destinació. 

Per poder participar al projecte 
cal que ho feu saber a través del 
correu electrònic:  lcosta@anoia.cat 
o al telèfon 93 805 06 11.

La Matança del Porc va 
aplegar un centenar de 
persones

ORPÍ

Diumenge passat, festivitat 
de Sant Josep, es va cele-

brar de manera especial al petit 
poble d’Orpí, ja que va coincidir 
amb la tradicional Matança del 
Porc, que va ser tot un èxit, com 
sempre, i va reunir quasi un cen-
tenar de persones, les quals pri-
mer van esmorzar a la plaça i des-
prés  van poder gaudir d’un fan-
tàstic dinar.

Tot i que ja no es sacrifica l’ani-
mal,  s’elaboren les botifarres, es 
talla la carn, es prepara la careta, 
orella i morro, es cou el costellam 
i es fan els tastes blancs i negres 
amb cigronets de l’Anoia.

Aquest esdeveniment no ha-
gués estat possible sense la col·la-
boració i implicació de tot el po-
ble, ja que hi ha un bon reparti-
ment de tasques i tots col·laboren 
en el que poden i saben fer millor.
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OFERTES DE FEINA
- ES NECESSITA PER EMPRESA D’ARTS GRÀFIQUES, 
AJUDANT DE MÀQUINES ROTATIVES, PAPER BOBINA, MOD. 
TIMSON O KBA. Zona Penedès/Anoia/Baix Llobregat. Per cobrir 
puntes de feina, substitucions i ampliació de plantilla, jornades 
intensives (torns matí/tarda/nit).

- ES NECESSITEN MANIPULADORES PER A EMPRESA 
SITUADA AL BAIX LLOBREGAT. Per cobrir puntes de feina, 
substitucions. Horari de dilluns a divendres, jornada sencera, 
torn partit.

- IMPORTANT EMPRESA D’ARTS GRÀFIQUES, NECESSITA 
INCORPORAR MAQUINISTA PLEGADORA STHALL o MBO. 
Zona Penedès/Anoia/Baix Llobregat. Per cobrir puntes de feina, 
substitucions i ampliació de plantilla, jornades intensives (torns 
matí/tarda/nit).

- EMPRESA D’ARTS GRÀFIQUES PRECISA 
ELECTROMECÀNIC AMB EXPERIÈNCIA MÍNIM 2 ANYS EN 
LLOC SIMILAR. Horari jornada sencera, contracte temporal amb 
perspectives de continuïtat.

- EMPRESA DE SERVEIS PRECISA ELECTRICISTA / LAMPISTA 
PER IGUALADA AMB EXPERIÈNCIA EN ELECTRICITAT-AIGUA- 
CALDERES DE GAS. Horari de dilluns a divendres, jornada 
sencera. Contracte temporal amb perspectives de continuïtat.

Els interessats poden adreçar-se a les nostres oficines del 
GRUP CATALÀ DE TREBALL ETT, C/ Lleida 42, Igualada. 

Contactar per telèfon al 935155700 o bé enviar CV a 
infoigualada@grupcatala.com.

Retrobament d’exalumnes 
de l’escola Joan Maragall 
promoció 1973-1981

VILANOVA DEL CAMÍ

El dissabte18 de març antics 
alumnes de l’escola Joan Mara-

gall de Vilanova del Camí van 
retrobar-se en un emotiu sopar. En 
molts casos, aquests alumnes feia 
35 anys que no s’havien vist. For-
maven part de la promoció que va 
iniciar els seus estudis d’EGB l’any 
1973 i van acabar la seva formació 
l’any 1981. 

A la vegada, pràcticament tots 
ells, aquest any celebren el seu cin-
quantè aniversari. Aquesta va ser 
la motivació inicial de la trobada. 
Van ser moments molt intensos. 

Aquells nois i noies que van deixar 
l’escola fa tan de temps, van com-
provar que encara mantenien el 
seus trets característics de la seva 
època escolar. L’essència dels seus 
gestos, de les seves mirades, de la 
seva forma de parlar encara esta-
ven intactes.

Les converses i els records d’al-
tres temps van fer molt amena la 
trobada. Tant que es va acordar 
tornar-la a repetir l’any que ve. No 
va faltar el record d’aquells com-
panys i companyes que ja no estan 
entre nosaltres però que sempre 
recordarem.

El ple aprova la proposta d’ERC d’implementar 
busos llançadora fins a Castellbisbal
La proposta es va presentar conjuntament amb Decidim Igualada. 

IGUALADA

Dimarts, el ple de l’Ajuntament 
va aprovar la proposta d’ERC 

i JERC, presentada conjuntament 
amb Decidim Igualada, per a la 
implementació de busos llançado-
ra fins a Castellbisbal per enllaçar 
amb Renfe. La proposta consisteix 
en oferir busos des d’Igualada 
fins a Castellbisbal amb una ofer-
ta horària “suficient per satisfer 
la demanda”, ja que “hi ha una 
evident deficiència de la Hispa-
no Igualadina-Monbus en tots els 
corredors en què operen i serveis 
que presta als igualadins”. Per als 
republicans, però, això no suposa 
“abandonar” la lluita per acon-
seguir “canviar de companyia i 
que la Hispano Monbus deixi de 
prestar aquest mal servei als igua-

ladins. Però davant la passivitat 
del govern d’Igualada per trobar i 
oferir solucions, fem aquesta pro-
posta que cada cop més igualadins 
fan servir”. La moció va comptar 
amb els vots favorables de tot el 
ple menys els de CiU i PP.

Beques per als estudiants 
universitaris d’Igualada

Paral·lelament, també es va 
aprovar la proposta de beques 
d’ERC en què es planteja atorgar 
unes beques de transport als joves 
universitaris i estudiants d’FP de la 
ciutat d’Igualada per tal d’alleu-
gerir la càrrega econòmica familiar 
derivada dels estudis postobligato-
ris. Aquestes beques s’emmarcaven 
dins d’un programa progressiu i 
equitatiu que anava des dels 183 

euros fins als 916, depenent de la 
renda familiar, i que ajudaria di-
rectament al 80% dels joves igua-
ladins i a les seves famílies. Els re-
publicans van demanar al govern 
de convergència que “es posi al 
costat dels ciutadans i ajudin a les 
famílies igualadines”. La moció va 
comptar amb el suport d’ERC i CUP 
i amb l’abstenció de CiU, PSC, PP 
i DI.

Moció per 
l’associacionisme a 
Igualada

La tercera moció presentada 
conjuntament per ERC i Decidim 
demanava “l’adequació d’espais 
per a les activitats de les entitats” 
i es reclamava al govern municipal 
el “compromís” a equipar i condi-
cionar l’edifici de l’Escorxador amb 
sistemes de so, llum i imatge, un 
escenari i cadires, per tal de donar 
més ús a aquest equipament i des-
congestionar així el teatre de l’Ate-
neu, “abans de finals del 2017”. 
Alhora es va acordar el compromís 
d’instal·lar un mínim de 20 punts 
de connexió elèctrica per tota la 
ciutat, per tal de donar un servei a 
tot el conjunt d’entitats que desen-
volupen les seves activitats anuals 
a l’aire lliure, abans de finals de 
2017.

ERC-Igualada

Una trentena de persones participen al segon 
taller de marxa nòrdica

LA POBLA DE CLARAMUNT

Una trentena de persones van 
participar, dissabte passat, al 

matí, al segon taller de marxa nòr-

dica que es va fer a la Pobla, orga-
nitzada per la regidoria de Sanitat 
de l’Ajuntament i el Club Nòrdic 
Walking de la Catalunya Central.

En aquesta sessió, els partici-
pants van fer l’escalfament al parc 
de Sant Galderic i els dos monitors 
els van explicar les tècniques per 
caminar amb els bastons. A conti-
nuació van fer una caminada cap al 
camí del Cargol, amb un recorregut 
d’uns vuit quilòmetres. Tots els as-
sistents van valorar molt positiva-
ment l’activitat.

La propera sessió es farà el dis-
sabte 25 de març, de les 10 del matí 
a 2/4 de 2 del migdia, i el punt de 
trobada serà el Teatre Jardí. El preu 
d’aquesta sessió, com l’anterior, és 
de 5 euros (inclou els bastons) i cal 
haver esmorzat i portar una ampo-
lla d’aigua.

Per a més informació es pot 
trucar al telèfon 93 808 78 00.

Diego Paqué i Latiovisual Cultura porten 
“Entre Jazmines y Rosas” a l’església 
de Sant Genís 

JORBA

Diumenge passat, l’església de 
Sant Genís de Jorba es va omplir 

de música, colors, pintura, llum, sons, 

poesia, imatges, moviments i compli-
citats, tot desencadenant múltiples 
emocions al públic present. Tot ple-
gat de la mà de Diego Paqué i Lati-

ovisual, que van oferir un espectacle 
particular i multidisciplinar que no va 
deixar indiferents les persones que 
en van poder gaudir. 

Diego Paqué, musicautor, i 
l’equip que ja fa temps que l’acom-
panya, Latiovisual Cultura, van acon-
seguir un ambient màgic que va 
portar a múltiples interpretacions 
posteriors sobre el significat autèntic 
de l’obra. La passió en el cant, l’ex-
pressió corporal i el text literari van 
aconseguir els diferents nivells de 
vibració propis de l’art en la seva més 
pura essència.

Va ser tot un honor per al nucli 
de Sant Genís poder acollir un es-
pectacle d’aquest nivell.
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Presentat, als comerços, 
el Pla Integral d’estalvi, 
eficiència i sostenibilitat
IGUALADA

Organitzada per Igualada 
Comerç, ahir dimecres es va fer 

a la seu de l’entitat, la presentació 
del nou pla integral d’estalvi i efi-
ciència energètica i millora de sos-
tenibilitat i medi ambient; es trac-
ta d’un projecte d’anàlisi i revisió 
completa dels establiments comer-
cials associats a Igualada Comerç 
en relació amb el seu compromís 
amb el medi ambient.

La iniciativa s’emmarca dins 
la Setmana del Comerç impulsada 
per la Generalitat de Catalunya.

A la presentació s’hi van con-
vidar l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells; la Directora General de 
Comerç de la Generalitat, Munt-
sa Vilalta; el president d’Igualada 
Comerç, Xavier Figueres i el direc-
tor d’Ecostudi, Ricard Vizcarra, em-
presa que executarà el projecte.

Igualada Comerç engega 
aquest Pla que vol ser una eina 
per oferir als comerços associats 
l’oportunitat de millorar en termes 
d’estalvi, d’eficiència energètica i 
de millora de la sostenibilitat i del 
medi ambient. L’objectiu és detec-

tar i impulsar mesures de competi-
tivitat entre els comerços associats, 
que permetin reduir l’impacte am-
biental causat pel consum energè-
tic, la producció de residus i el con-
sum d’aigua, alhora que estalviar.

La primera fase del Pla consisti-
rà en una visita de diagnosi als es-
tabliments adherits que servirà per 
detectar oportunitats de millora.

Posteriorment, els comerços re-
bran un informe individualitzat on 
s’exposarà la informació recollida i 
les possibles accions de millora as-
sociades. A més, amb la informació 
recollida en les visites, s’elabora-
rà una guia de bones pràctiques 
d’energia i sostenibilitat en el co-
merç i un vídeo amb participació 
d’associats perquè la resta d’esta-
bliments puguin tenir en conside-
ració.

Els beneficis que obtindran els 
comerços que hi participin són: As-
sessorament tècnic gratuït; millora 
de la competitivitat; reducció de 
costos; millorar de la sostenibilitat 
municipal, i millora de la imatge 
del comerç.

Mont-Àgora compleix dos anys amb una 
aposta decidida per la cultura i les arts

EN VENDA
Citroën DS3 de l'any 2014 amb 65.000 km de 92cv. Dièsel

EN PERFECTE ESTAT I SENSE RATLLADES

Completament equipat amb: Navegador · Sistema d'àudio HI-Fi 
amb subwoofer · Llums i detector de pluja automàtics

 · Llanta 17" · Sensors d'aparcament posteriors · Fars posteriors 
amb efecte 3D · Control de velocitat · Pinces de fre de color vermell

Tel 690 055 347 - Anna

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Espai de les Arts i del Coneixe-
ment Mont-Àgora, estrenat tot 

just fa dos anys, s’ha convertit en 
l’epicentre de la dinamització cul-
tural i artística de Montbui. L’equi-
pament ha anat consolidant-se 
progressivament, principalment a 
través de dos serveis que l’omplen 
d’activitat: la Biblioteca i els cine-
mes.

La Biblioteca duplica 
usuaris

D’una banda la Biblioteca 
Mont-Àgora, de dilluns a dissab-
te, s’ha situat com un dels equipa-
ments preferits pels ciutadans de 
Montbui i de l’Anoia per tal d’ac-
cedir als llibres i al coneixement. La 
Biblioteca, gestionada en conveni 
amb la Diputació de Barcelona, ha 
duplicat usuaris en dos anys, un fet 
que ha estat possible per la millora 
d’espais i pels múltiples serveis i 
activitats de foment de la lectura 
que s’hi organitzen. Més de 42.000 
usuaris hi van passar durant l’any 
2016, el que suposa un increment 
del 22 per cent en relació als visi-
tants del 2015, l’any d’estrena de 
l’equipament. A l’anterior ubicació 
(carrer Sant Miquel, 6), aquest ser-
vei difícilment arribava a superar 
els 20.000 usuaris per any. La Bibli-
oteca Mont-Àgora suma any rere 
any nous socis, una condició impor-

tant per poder accedir a múltiples 
serveis. El centre també és punt 
de trobada de totes aquelles per-
sones que bé per estudi o bé per 
interessos diversos volen accedir al 
coneixement.

Mont-Àgora Cinemes, 
una aposta pel cinema 
comercial

Els caps de setmana Mont-Àgo-
ra obre al cinema comercial les se-
ves dues sales. Des de mitjans del 
2015, tant la sala gran com la de 
petit format exhibeixen algunes de 
les millors pel·lícules del moment, 
a un preu assequible de 6 euros 
(inferior a la gran majoria de sales 
de cinema del país). L’aposta pel 
cinema ha estat possible per la ubi-
cació de dos projectors digitals de 
darrera generació, especialment 
preparats per reproduir el format 
cinematogràfic DCP. 

TaNmateix, i per la seva poliva-
lència i voluntat de servei públic, 
les sales de Mont-Àgora també 
han acollit diferents convencions, 
reunions d’entitats, festivals, acti-
vitats artístiques, teatre, gales di-
verses, assajos de grups i associa-
cions musicals, trobades escolars... 
Durant els seus dos anys d’història 
Mont-Àgora ha estat escenari de 
les principals propostes culturals, 
cíviques i socials del municipi, ha-
vent-se convertit en un espai de 

referència no només de Montbui 
sinó de tota la comarca.

Els nous espais, a punt
Cal destacar que properament 

estaran en marxa els nous espais 
de Mont-Àgora (aules de dansa i 
espais de servei) que s’han dut a 
terme durant els darrers mesos i 
que permetran completar la ins-
tal·lació i dotar-la de noves aules, 
molt importants per afavorir les 
activitats artístiques. Es preveu que 
aquests espais podran acollir en un 
futur proper noves modalitats mu-
sicals i artístiques. 

Com explica l’alcalde Teo Ro-
mero “Mont-Àgora és un equipa-
ment emblemàtic del nostre muni-
cipi. N’estem plenament orgullosos 
i després de dos anys, pensem que 
cal treballar-hi dia a dia per con-
tinuar cuidant-lo i millorar-ne els 
serveis que oferim als ciutadans. 
Treballar per la cultura és fer-ho 
per tenir ciutadans responsables i 
compromesos, amb valors i prepa-
rats, i des de Montbui tenim clar 
que volem que la dinamització de 
la cultura i el coneixement conti-
nuïn sent una prioritat”.   El batlle 
també va assenyalar que “les obres 
complementàries que s’han fet du-
rant els darrers mesos a Mont-Àgo-
ra ens permeten guanyar dues no-
ves aules de dansa, dos lavabos i 
altres espais de servei a la primera 
planta i camerinos i aules petites 
a la planta baixa. Estem parlant 
d’una inversió de 237.000 euros 
que farà possible que Montbui tin-
gui l’espai de les arts que es me-
reix”.    

Cal recordar que l’edifici de 
Mont-Àgora ha rebut nombrosos 
reconeixements a nivell arquitec-
tònic mundial d’ençà la seva inau-
guració. Així, l’obra de l’arquitecte 
igualadí Pere Puig va ser elegida 
com un dels millors edificis als Wan 
Awards, va rebre una menció als 
Architizer A+Awards, va ser nomi-
nat als German Design Awards  i va 
ser finalista del WAF (World Archi-
tecture Festival).

El Programa de Microdonacions de Caprabo 
aporta més de 2 milions de menjars per als 
bancs d’aliments

El Programa de Microdonacions 
de Caprabo amb els bancs d’ali-

ments ha donat el 2016 l’equi-
valent a l’aliment necessari per 
a 788 famílies durant un any. El 
Programa de Microdonacions, que 
Caprabo va posar en funciona-
ment l’any 2011, persegueix acon-
seguir el màxim d’aprofitament 
de petites quantitats d’aliments 
que es retiren de les botigues al 
no ser idonis per a la venda degut 
a diversos motius (ruptures, proxi-
mitat de la data de caducitat, per 
exemple) però que són aptes pel 
consum.

Més de 250 entitats 
implicades

El programa, iniciat a Barce-
lona amb la Fundació Banc dels 
Aliments, implica tots els super-
mercats de Caprabo i més de 250 
entitats socials que es troben a la 
xarxa d’entitats registrades i col-
laboradores amb els Bancs d’Ali-
ments. És un programa integral de 
col·laboració pensat, desenvolupat 
i implementat de forma conjunta, 
aportant l’experiència en distri-
bució de Caprabo i la xarxa social 
local dels Bancs d’Aliments. La ini-

ciativa suposa una important tasca 
de coordinació entre els diferents 
Bancs d’Aliments, les entitats benè-
fiques i Caprabo.

Una metodologia pròpia
El projecte pren importància 

perquè aconsegueix l’aprofitament 
d’aliments amb un sistema d’en-
trega ràpid i garantit. Els aliments 
són recollits directament per en-
titats beneficiàries de Bancs d’Ali-
ments en el mateix supermercat, 
per tant, no és necessari enviar-los 
al magatzem central dels Bancs. 
D’aquesta manera, es redueix el 
temps d’entrega i facilita el seu 
consum immediat. Aquesta línia 
de treball permet, a més d’apro-
fitar els frescos per cobrir tots els 
nutrients necessaris, reduir residus, 
quelcom que suposa una gestió 
més responsable dels aliments. La 
iniciativa crea una cadena de so-
lidaritat alimentària establint un 
pont entre els aliments, les neces-
sitats socials i la distribució dels 
productes a petita escala.

Conveni entre CaixaBank i 
la Federació Intercomarcal 
d’Hostaleria i Restauració

CaixaBank i la Federació Interco-
marcal d’Hostaleria i Restauració 

de Barcelona han signat, recent-
ment, un acord de conveni de col-
laboració per posar a l’abast dels 
seus associats una àmplia oferta 
de productes financers de l’entitat 
en condicions avantatjoses. L’acord 
l’han subscrit Pere Santos, president 
de la Federació, i Cristina González, 
directora comercial de CaixaBank a 
Barcelona Província, els quals han 
expressat la seva satisfacció per a la 
signatura d’aquest conveni que apor-
tarà beneficis per a les dues entitats. 

Cristina González ha posat 
en valor l’aposta que realitza Cai-
xaBank per aquest col·lectiu i va 
destacar que “és una satisfacció 
oferir aquesta oferta a tots els hos-
talers i empresaris del sector turístic 
de l’Anoia, comarca amb la qual ens 
sentim totalment compromesos”.

Per la seva part, el president de 
la Federació, Pere Santos, va des-
tacar “la importància d’aprofitar 
sinergies comercials entre instituci-
ons presents en el territori per afa-
vorir un creixement pròsper i oferir 
les millors condicions als clients que 
gaudeixen de l’oferta hostalera de 
les comarques de Barcelona”.

CaixaBank ha elaborat una 
oferta de productes i serveis fi-
nancers ajustada a les necessitats 
que presenta aquest col·lectiu. En 
aquesta oferta destaquen les con-
dicions exclusives per a mitjans de 
pagament, sistemes de seguretat, 
rènting o plans de pensions.
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El Campus Motor Anoia llança el projecte 
“Repte connected car” per a emprenedors 
que vulguin apostar pel vehicle connectat, 
cooperatiu i autònom
Els professionals podran presentar solucions tecnològiques i optaran a 
un premi
COMARCA

El “Repte Connected Car” és una 
iniciativa público-privada impul-

sada pel Campus Motor Anoia en 
col·laboració amb les empreses, pro-
fessionals i/o entitats que s’adherei-
xin a la iniciativa. L’objectiu final és 
fomentar el vehicle connectat alho-
ra que s’aconsegueix la promoció i 
formació dels participants.

El projecte llança un repte a 
emprenedors i emprenedores que 
tinguin interès en presentar una so-
lució tecnològica (aplicació infor-
màtica) vinculada amb el vehicle 
connectat, cooperatiu i autònom. 
La iniciativa impulsarà solucions do-
nant-les a conèixer i finançant la 
millor solució.

La participació al #reptecon-
nectedcar2017 podrà ser a nivell 
individual o en equip de fins a 
quatre persones. Els participants 
hauran de registrar-se a la pàgi-
na web www.campusmotor.eu/
repte-connected-car a través del 
formulari d’inscripció. Les persones 
o equips que s’inscriguin abans del 
dia 15 de maig podran participar 
de la formació “Anoia Connected 
Car LivingLab” mitjançant la qual 
podran adquirir continguts relaci-
onats amb el Repte i rebran l’as-
sessorament i el suport d’experts 

per tal que puguin desenvolupar la 
seva idea.

Per tant, el Repte és una crida a 
la generació de solucions tecnolò-
giques necessàries per a l’evolució 
del sector del motor. Al Repte tant 
hi tenen accés aquelles persones o 
empreses amb interès d’empren-
dre un projecte d’aquest tipus, que 
parteixen de zero i que necessiten 
d’un assessorament i d’un acom-
panyament, com aquelles persones 
o empreses que ja tenen la idea i 
necessiten l’impuls econòmic per a 
poder-la desenvolupar.

La data límit per presentar-se al 
“Repte Connected Car” és el dia 17 
de setembre i, abans del dia 23 de 
setembre, el Campus Motor Anoia 
comunicarà els projectes que passen 
a la presentació final i que seran 
convocats per assistir a una jornada 
final el dia 26 de setembre on el 
jurat farà públic el veredicte.

En aquest moment hi ha obert 
el període per esdevenir col·labora-
dor per aquelles empreses/entitats/
associacions que vulguin ser-ne col-
laboradores.

Per col·laborar amb aquesta ini-
ciativa cal una aportació d’un mí-
nim de 1.500 euros (tant pot ser un 
import en efectiu com amb serveis 
d’assessorament, publicitat, etc. o 
altres instruments/recursos neces-
saris per la posta en marxa del pro-
jecte). 

Les empreses/entitats/associaci-
ons interessades en col·laborar po-
den inscriure’s a partir de la pàgina 
www.campusmotor.eu/repte-con-
nected-carabans del dia 11 d’abril. 

El Campus Motor Anoia és una 
aposta per al desenvolupament del 
sector del motor i, concretament, 
pel vehicle connectat, per part del 
Consell Comarcal de l’Anoia i amb 
el suport dels ajuntaments de la co-
marca de l’Anoia. En aquesta línia, 
el Consell Comarcal de l’Anoia es-
tà oferint formació especialitzada 
vinculada al vehicle connectat, co-
operatiu i autònom, amb el suport 
de Catalunya Emprèn (Generalitat 
de Catalunya) i està pendent de la 
resolució del projecte d’especialitza-
ció i competitivitat territorial (PECT) 
“Anoia Connected Car LivingLab”.

Anoia Activa incorpora 
noves propostes de formació 

IGUALADA

El projecte Anoia Activa, coli-
derat pel Consell Comarcal de 

l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada i 
cofinançat pel Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya, continua apos-
tant pel desenvolupament econò-
mic local de la comarca.

El projecte segueix formant les 
persones amb necessitats detecta-
des a la comarca. Dilluns dia 13 va 
començar la formació en Jardineria 
i horticultura ecològica a Calaf; el 
proper mes d’abril començarà un 
curs de manteniment industrial a 
la Pobla de Claramunt, a la qual 
els interessats es poden inscriure a 
l’adreça de correu electrònic info@
anoiaproject.cat; i al setembre a 
Masquefa, la formació de Prepara-
ció de comandes i manipulació de 
càrregues amb carretó elevador.

Cal destacar que aquest any 
la Unitat d’orientació del Projec-
te Anoia Activa col·laborarà amb 
el Departament de Serveis Socials 
del mateix Consell Comarcal de 
l’Anoia. Oferiran orientació laboral 
i suport en la recerca de feina a 
les persones en situació d’atur de 
llarga durada i amb recursos es-
cassos, acompanyant les persones 

amb més dificultats per accedir al 
mercat de treball i permetent així 
una orientació més especialitzada 
i propera a aquells que més ho 
necessiten.

Una altra novetat del projecte 
aquest 2017 és el programa Ano-
ia Social, que vol fer una primera 
aproximació als projectes d’econo-
mia social i solidària de la comarca 
de l’Anoia, situant-los en un mapa 
de bones pràctiques. Això ajudarà 
a donar-los visibilitat i a formar 
els professionals de la comarca en 
aquesta temàtica, amb l’objectiu 
de fomentar la creació d’ocupació 
en el sector a l’Anoia.

Anoia Activa també es dirigeix 
a les empreses, oferint seminaris 
de màrqueting digital empresa-
rial per a les organitzacions de la 
comarca que vulguin millorar la 
seva imatge digital, promocionar 
la marca, identificar nous clients i 
millorar la seva competitivitat. 

El projecte Anoia Activa vol 
propiciar el desenvolupament d’un 
entorn que afavoreixi la dinamit-
zació socioeconòmica de la comar-
ca, amb la implicació de les enti-
tats locals i agents del territori.

Sessió itinerant de treball 
del Consell Comarcal a 
Montbui

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dilluns passat va tenir lloc a 
l ’Ajuntament de Montbui 

una reunió de la Junta de Govern 
itinerant del Consell Comarcal de 
l’Anoia. La sessió de treball descen-
tralitzada va incloure una trobada 
amb l’equip de govern municipal, 
per tal de tractar diferents temes 

de coordinació dels serveis que el 
Consell presta a Montbui. 

Des de l’Ajuntament de Mont-
bui es valora de forma positiva 
aquesta trobada “sobre el terreny” 
per tal de posar en comú diferents 
qüestions de la gestió municipal 
amb la institució comarcal.

No has trobat L’Enllaç?
Encara hi ets a temps! 

Busca’l a internet: 
www.latossa.com
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71 estudiants del grau 
d’Infermeria es formen al 
Servei d’Atenció Primària 
Anoia de l’ICS
COMARCA

Els centres d’atenció primària 
de l’Institut Català de la Salut 

a l’Anoia participen aquest curs 
2016-17 en la formació d’un total 
de 71 estudiants del grau d’In-
fermeria, que estan adscrits al 
Campus Universitari d’Igualada 
de la Facultat d’Infermeria i Fisio-
teràpia de la Universitat de Lleida 
o al Campus de Manresa de la 
Facultat de Ciències de Salut de la 
Fundació Universitària del Bages. 
La presència d’aquest col·lectiu 
s’emmarca en la vocació formati-
va de l’ICS que disposa dels equi-
paments i dels professionals ade-
quats per formar aquests estudi-
ants.

Dels 71 alumnes, 36 cursen les 
pràctiques de primer curs; 30 de 
segon i, 5 de quart.

Al conjunt de la Gerència 
Territorial Catalunya Central, el 
nombre d’estudiants del grau 
d’Infermeria que tenen l’opor-
tunitat d’adquirir nous coneixe-
ments a centres de l’ICS durant 
aquest curs 2016-17 és de 240. 
D’aquests, 27 fan les pràctiques 
corresponents al primer curs; 
158 al segon; 33 al tercer i 22 al 
quart.

Els professionals de l’ICS són 
els qui fan l’acompanyament de 
l’alumnat durant gran part del 
seu període d’aprenentatge. En-
tre els objectius de l’ICS hi ha 
oferir una formació pràctica de 
qualitat fent ús de les instal·laci-
ons dels centres i aprofitant l’ex-
pertesa dels professionals d’infer-
meria.

Ajuntament i ADF treballen plegats per a la 
millora dels camins forestals

VILANOVA DEL CAMÍ

El segon Tinent d’Alcalde i regi-
dor d’Urbanisme i Medi Ambi-

ent, Juan Manuel  Cividanes ha 
mantingut una reunió amb el 
president de l’ADF Vilanova del 
Camí, Francesc Sabaté i Saumell, 
que ha servit per coordinar els tre-
balls que porta a terme l’ADF a la 
zona forestal del municipi.

Actualment Vilanova del Ca-
mí disposa d’uns 20 km de camins 
forestals primaris més uns altres 
20 km de camins secundaris apro-

ximadament. Camins o pistes fo-
restals que faciliten la tasca dels 
bombers en cas d’incendi i que 
permeten l’ús esportiu i lúdic per 
part de la ciutadania.

Francesc  Sabaté ha informat 
al regidor de l’actuació prevista 
per aquest any 2017, per part de 
l’ADF, segons el Pla Municipal de 
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) 
que consisteix en la millora del 
camí que va des de Can Titó fins 
al terme municipal de La Pobla de 
Claramunt, més un tram del camí 

entre Collbàs fins al terme muni-
cipal de Montbui casc antic. És en 
aquest últim punt on el president 
de l’ADF ha insistit especialment, 
perquè està pendent des del 2013, 
de fer la connexió des del casc 
antic de Montbui fins els boscos 
de Vilanova del Camí.

Juan Manuel Cividanes ha 
anunciat que des de la regidoria 
d’Urbanisme, s’iniciaran propera-
ment les accions oportunes per de-
manar la col·laboració de l’Ajun-
tament de Montbui i la Diputació 
per connectar aquest tram entre 
els dos municipis.

“La tasca que realitzen des de 
l’ADF, amb la supervisió de l’Ofici-
na Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de la  Diputa-
ció de Barcelona, ha permès tenir 
una xarxa de camins molt consoli-
dada”, explica Cividanes. 

“Un treball realitzat sense des-
cans per part de Francesc Sabaté, 
president, i de la resta de mem-
bres de l’ADF Vilanova del Camí. 
Es dona la circumstància que Saba-
té va iniciar, fa més de deu anys la 
seva col·laboració com a president 
de l’entitat “amb un treball fora 
del focus mediàtic i amb uns resul-
tats molt satisfactoris per a Vila-
nova del Camí”, puntualitza Juan 
Manuel Cividanes.

Instal·lats dos desfibril·ladors als 
equipaments municipals

CALONGE DE SEGARRA

L’Ajuntament de Calonge de 
Segarra ha instal·lat dos aparells 

desfibril·ladors externs automàtics 
als equipaments municipals. Un des-
fibril·lador s’ha col·locat a l’entra-

da de les oficines de l’Ajuntament 
de Calonge de Segarra, i l’altre a la 
façana lateral del local polivalent 
situat al nucli de Dusfort. 

Els desfibril·ladors estan instal-
lats a disposició dels usuaris i l’ob-

jectiu és facilitar l’actuació davant 
emergències d’aturada cardíaca a fi 
de poder salvar vides. 

Des de l’Ajuntament es realitza-
ran dues formacions: una específica 
de 6 hores en la qual els alumnes 
seran acreditats segons normativa 
vigent pel Departament de Salut i 
generant el corresponent certificat 
de Suport Vital Bàsic a càrrec d’Es-
pais Cardioprotegits de Catalunya. 
Les places són limitades i qui desitgi 
assistir-hi caldrà que es posi en con-
tacte amb l’Ajuntament de Calonge 
de Segarra abans del 31 de març.

Una xerrada formativa bàsica de 
2 hores oberta al públic en general 
en la qual s’explicarà el funciona-
ment dels desfibril·ladors.

L’actuació ha estat finançada 
amb un ajut econòmic de la Diputa-
ció de Barcelona. 

Visita del cònsol honorari de 
El Salvador a Barcelona

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Ahir dimecres al migdia va visi-
tar l’Ajuntament de Montbui 

el cònsol honorari de El Salvador 
a Barcelona, Francisco Altschul, 
qui va ser rebut per l’alcalde Teo 
Romero, i pels tinents d’alcalde Eli-
sabet Tamargo i Josep Lluís Gon-
zález. Altschul, que havia estat 
ambaixador del seu país als Estats 
Units durant el mandat de Barack 
Obama, va repassar amb els polí-

tics montbuiencs diferents projec-
tes de col·laboració i va mostrar 
l’agraïment per la intensa col·la-
boració catalana envers el seu país 
durant els diferents processos de 
pau viscuts a El Salvador. 

Altschul va finalitzar la seva vi-
sita signant al Llibre d’Honor de 
l’Ajuntament montbuienc. Tam-
bé hi va assistir a la trobada el vi-
ceconsul Rafael Huezo.

Onze dones comencen a 
emprendre amb un curs de 
Promoció Econòmica

VILANOVA DEL CAMÍ
Aquest dimecres, el Primer 

Tinent d’alcalde i regidor de Pro-
moció Econòmica, Francisco Pala-
cios, ha presentat el curs “Empren-
dre en Femení” que organitza Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí. El taller, on 
hi participen 11 dones amb perfil 
emprenedor,  està destinat a ex-
treure l’essència del que significa 
EMPRENDRE. Veure els punts forts, 
els valors que tenen les dones, el 

seu talent i les actituds necessàri-
es per emprendre. També aborda 
la part de les emocions a l’hora 
de prendre decisions i com gesti-
onar-les, tot plegat des d’una ves-
sant molt pràctica i participativa. 

El taller està cofinançat per la 
Diputació de Barcelona i amb el 
suport del programa Catalunya 
Emprèn del departament d’Em-
presa i Coneixement de la Gene-
ralitat de Catalunya i el Fons Social 
Europeu.

Càlid comiat als estudiants d’Amilly 

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Institut Pla de les Moreres va 
aplegar el tradicional sopar per 

acomiadar els 15 alumnes d’inter-
canvi del Collège Robert Shumann 
d’Amilly. L’Alcaldessa Noemí Truc-
harte i les regidores d’Educació i 
Cultura i Agermanament, Eva 
Vadillo i Imma González, respec-
tivament, van compartir aquest 
acte participat també pels repre-

sentants del centre i de les famí-
lies vilanovines que han acollit els 
estudiants. 

Els joves d’Amilly van arribar a 
Vilanova del Camí fa una setmana. 
Durant la seva estada al municipi 
han compartit amb els estudiants 
d’intercanvi de Vilanova del Camí 
una matinal d’activitats pedagògi-
ques que es va portar a terme al 
propi institut i diferents activitats 

culturals i lúdiques inclosa una re-
cepció oficial a l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí. 

Han visitat Montjuic, el Port 
Olímpic i el Maremagnum, han 
fet una visita per la Barcelona me-
dieval i romana i, abans d’agafar 
el vol de tornada, ahir van visitar 
el mercat de la Boqueria, el Parc 
Güell i la Sagrada Família.

Una altra de les visites que han 
compartit l’alumnat de l’INS Pla de 
les Moreres i el Robert Shumann 
els va portar a Sant Guim de Frei-
xenet on van visitar l’empresa de 
productes làctics, El Pastoret, i tot 
seguit van visitar el museu i la fà-
brica de torró d’Agramunt.

La costa mediterrània que tant 
agrada als nois i noies d’Amilly, 
va ser objecte de la visita de di-
lluns. Concretament van fer parada 
a Sitges. I dimarts, van cloure les 
activitats amb una gimcana per 
Igualada.
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NOCES D’OR 2017 
Es proposa a tots els matrimonis igualadins que enguany celebrin les 
NOCES D’OR i que no hagin contactat ja amb l’Ajuntament, que ho 
facin al telèfon 93 803 19 50 Ext. 537, o bé s’adrecin personalment 
per a inscriure’s al departament de Protocol, abans del dia 5 de maig, 
per tal d’invitar-los formalment a l’homenatge que es durà a terme el 
dijous dia 18 de maig, en el marc dels actes de la “Primavera Gran 
2017”.

Igualada,  març de 2017

Inscripcions obertes per a 
les proves d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà
CAPELLADES

Fins al 29 de març es poden fer 
les inscripcions per a les proves 

d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà, adreçades a persones que no 
tenen el títol de graduat en educa-
ció secundària obligatòria. Per ins-
criure’s cal tenir 17 anys o bé com-
plir-los en aquest 2017. 

La sol·licitud d’inscripció s’ha de 
fer per Internet a la pàgina web 
d’ensenyament, http://ensenya-
ment.gencat.cat/serveis-tramits/
proves/proves-acces/gm-fp/-. A 
partir d’aquí, primer s’ha de pre-
sentar la documentació al centre on 
decideixi fer les proves,entre el 18 i 

el 24 d’abril, en horari d’atenció al 
públic.

L’endemà es presentarà la llis-
ta provisional d’admesos i exclosos. 
Del 26 a 28 es presenta la docu-
mentació complementària al centre 
i a partir del 2 de maig es publica la 
llista definitiva d’admesos i exclosos. 

La prova es farà el dimecres 10 
de maig, a les 15.30 hores.

Les qualificacions provisionals 
sortiran a partir del 19 de maig. El 
termini per presentar reclamacions 
va del 22 al 24 de maig i les quali-
ficacions definitives seran el 25 de 
maig.

Gala d’homenatge a la 
comunitat educativa
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest proper dilluns, a partir de 
les 6 de la tarda, tindrà lloc a la 

sala petita de Mont-Àgora la I Gala 
d’Homenatge a la Comunitat Edu-
cativa de Montbui, una de les acti-
vitats més destacades del projecte 
educatiu “Fem Més Escola”. La gala 
vol ser un reconeixement i home-
natge general a totes les persones 
que treballen per una educació 
pública i de qualitat en els centres 
educatius de Montbui. A la vega-
da, es retrà homenatge a aquells 
educadors/es, mestres i professors/
es que es s’han jubilat recentment 
o que han finalitzat la seva tasca al 
municipi deixant empremta. 

Durant aquesta gala, a més de 
diferents homenatges individuals, 
es preveu un reconeixement espe-
cial per al 20è aniversari de l’Institut 
Montbui. Es preveu que la gala tin-
gui una durada aproximada de 45 
minuts. 

Continuen les activitats del 
“Fem Més Escola”

Durant els darrers dies han con-
tinuat les activitats del “Fem Més 
Escola”. Així, el passat dijous va te-
nir lloc “L’hora del conte a les llars”, 
a càrrec de Mònica Torra, i ahir di-
mecres hi havia programada l’activi-
tat “Jocs de falda”.

Aquesta tarda arriba la Volta a Catalunya a 
Igualada

Avui dijous 23 de març, Igualada 
acollirà el final de la 4a etapa 

de la Volta Ciclista a Catalunya, 
que seguirà un recorregut de 194 
quilòmetres amb inici a Llívia, a la 
Cerdanya. 

L’arribada dels ciclistes a Igua-
lada es preveu entre les 16.45 i les 
17.15h. Accediran a la zona urbana 
per la carretera de les Maioles i 
passaran per Av. Països Catalans, 
c/ Alemanya, c/ França i c/ Lleida, 
fins trobar la línia d’arribada a l’Av. 
Barcelona.

La celebració d’aquest esde-
veniment esportiu comportarà 
diferents afectacions a la mei-
tat Nord de la ciutat, i es pre-
veu anar reprenent la normalitat 
progressivament a partir de les 
17:30h.

Afectacions de trànsit
Des de les 6h: prohibit esta-

cionar a l’Av. Barcelona (entre c/
Òdena i c/ Lleida) i al c/ Santa Te-

resa (entre Av. Barcelona i c/ Cape-
llades)

Des de les 9h: prohibit circular 
a l’Av. Barcelona (entre c/ Girona i 
c/ Òdena)

Des de les 11h: prohibit es-
tacionar al c/ Lleida (entre Av. 
Barcelona i Av. Catalunya), al c/ 
França (entre Av. Catalunya i c/ 
Alemanya), al c/ Alemanya (entre 
c/ França i Av. Països Catalans), 
a l’Av. Països Catalans (entre c/ 
Alemanya i Av. Andorra), i a l’inici 
de la carretera de les Maioles (en-
tre Av. Països Catalans i c/ Doctor 
Botet).

Des de les 14h: prohibit circular 
a l’Av. Catalunya, a l’alçada de Can 
Busqué, en sentit Lleida.

Des de les 15h: prohibit circular 
a l’Av. Catalunya, des de la Ctra. 
Manresa en sentit Barcelona i tam-
bé als carrers de Lecco i Guimaraes.

Des de les 15:15h: prohibit 
circular a l’Av. Barcelona (entre c/ 
Lleida i c/ Òdena).

Des de les 16:15h: es tallarà el 
trànsit al recorregut urbà que se-
guirà la prova (Ctra. de les Maioles, 
Av. Països Catalans, c/ Alemanya, 
c/ França, c/ Lleida i Av. Barcelona) 
fins el pas de l’últim corredor. Tant 
bon punt hagi passat la caravana 
es reobrirà progressivament.

Totes les afectacions de tràn-
sit i accessos especials per equi-
paments (Hospital, CAP Igualada 
Nord, Mossos d’Esquadra, etc.) se-
ran degudament comunicats als 
seus responsables i senyalitzats 
convenientment.

Recomanacions
Per accedir a l’entorn de Les 

Comes (polígon industrial, centres 
escolars, zones residencials, com-
plex esportiu) es recomana fer-ho 
per la sortida 555 de l’A-2 o des de 
la N-II a Can Busqué.

Es recomana no intentar acce-
dir amb cotxe als centres escolars 
Acadèmia Igualada i Monalco es-
pecialment durant la tarda.

Es recorda als espectadors que 
no es pot envair la calçada al pas 
dels ciclistes ni superar les zones 
delimitades amb tanques.

Es demana als conductors que 
respectin en tot moment, per la 
seguretat de l’esdeveniment, tant 
la senyalització especial com les 
consignes dels cossos de seguretat i 
membres de l’organització.

Afectacions de transport pú-
blic: modificacions en els recorre-
guts habituals dels busos urbans. 
Consulteu els detalls al WEB de la 
companyia.

Més informació: telèfon 93 803 
19 50 (departament de Mobilitat)

Blanquers igualadins 
exposaran a la Xina
Pell d’Igualada a la fira APLF de Hong Kong

Una representació d’empreses 
adoberes igualadines expo-

saran els seus productes a la fira 
APLF (Asia Pacific Leather Fair), 
que tindrà lloc a Hong Kong (Xina) 
del 29 al 31 de març.

Xina és la primera potència 
econòmica del món i el mercat més 
gran de productes de qualitat i per 
a la indústria del luxe, amb 350 
milions de consumidors de classe 
mitjana-alta que seran 600 mili-
ons el 2020, segons dades del Banc 
Mundial.

APLF, que es fa des de 1984, 
enguany celebra la seva 33a edició 
i es consolida com una de les fires 
internacionals de pell, accessoris 
i components per a les indústries 
del calçat i la marroquineria més 
importants del món.

Asia Pacific Leather Fair és un 
dels millors aparadors internacio-
nals per als expositors i un punt de 
trobada d’empreses adoberes amb 
compradors, dissenyadors i investi-
gadors de moda d’arreu.

Hong Kong és un punt estratè-
gic dels mercats de la regió com a 
aparador de la moda d’Àsia i per 
als europeus és la porta d’entrada 
a la Xina i una referència asiàtica 
dels negocis.

Els adobers igualadins pren-
dran part d’aquest saló global de 
la indústria de la pell, que aquest 
any comptarà amb la participació 
de 851 expositors de 46 països. 
S’espera la visita de més de 16.000 
compradors.

Gremi de Blanquers d’Igualada

Projecte per a un nou col·lector d’aigües 
residuals

IGUALADA

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha posat a licitació la 

redacció del projecte per dur a ter-
me un nou col·lector del sistema 
de sanejament d’Igualada, a l’Ano-

ia. El termini per presentar ofer-
tes finalitza el 3 d’abril i el pres-
supost de licitació del contracte és 
de 34.485 euros. Un cop adjudicat 
i signat el contracte, es disposa-
rà d’un termini de cinc mesos per 
redactar el projecte.

El document servirà per definir 
un nou col·lector d’aigües residu-
als, d’uns 300 metres de longitud, 
que substituirà l’actual conducció 
que transcorre entre la zona dels 
horts de Vilanova del Camí fins ai-
gües avall del parc fluvial, en el 
marge esquerre del riu Anoia fins 

a la depuradora d’Igualada. L’actu-
al tub té un diàmetre de 1.200 mil-
límetres. La nova conducció serà 
molt més àmplia, i haurà de tenir 
la capacitat hidràulica equivalent 
a la canonada ovoidal de 1.800 per 
1.200 mil·límetres de diàmetre que 
hi ha aigües amunt i aigües avall 
del tram de col.lector a substituir.

El sistema de sanejament 
d’Igualada recull les aigües resi-
duals de Vilanova del Camí, Igua-
lada, Òdena i Santa Margarida de 
Montbui.
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A Artèria, “Art, terres i foc. 
Cinc artistes i la ceràmica”
Avui dijous, dia 23 de març, a 

les 20.00 h, a la Galeria Artè-
ria d’Igualada (c/ de l’Argent, 33), 
s’inaugurarà l’exposició “Art, terres 
i foc. Cinc artistes i la ceràmica”, 
amb obres de Xavier Aballí, Josep 
M. Baltà, Josep Moscardó, Fèlix 
Plantalech i August Rossell.

La mostra es podrà visitar fins 
al dia 14 de maig, de dimarts a di-
vendres, de 17.00 a 20.0 h, i dis-
sabte de 9.30 a 14.00 h i de 17.00 a 
20.30 h. El dijous 30 de març, a les 
20.00 h, es farà una visita guiada a 
càrrec dels artistes.

Cinc artistes plàstics relacionats 
amb el taller de forma directa o in-
directa han creat una sèrie d’obres 
ceràmiques sota el paraigua de Ce-
ràmica Baltà.

L’exposició consta d’un cente-
nar de peces de diferents formats 
i tècniques i està acompanyada de 
fotografies de murals ceràmics re-
alitzats pels artistes, així com una 
obra pictòrica de cadascun d’ells. 
L’objectiu de la mostra és que les 
exposicions se succeeixin en dife-
rents punts de la geografia catala-
na per donar a conèixer un suport 
que molts artistes descarten per 
desconeixement o dificultat tècnica 
i també per posar en valor la cerà-
mica com a suport mitjà.

Les localitats que acolliran o 
han acollit la mostra al llarg de 
2017 i 2018 són: Vilafranca del Pe-
nedès, Igualada, Cervera, Lleida, 
el Vendrell, Barcelona, Tarragona 
i Girona.

La diva del soul Shirley Davis serà a Músiques 
de butxaca pel concert d’aniversari

IGUALADA

Amb el concert del passat 3 de 
febrer va començar la nova 

temporada de Músiques de but-
xaca amb el plus afegit de ser 
any de celebració, vint anys de 
concerts a l’Ateneu. La progra-
mació que s’ha pensat per aquest 
any és en clau d’aniversari i espe-
cialment el concert del 24 de 
març.

En un principi estava previst 
per aquest dia el concert del pri-
mer grup que va actuar a l’Ate-
neu dins els Cicles de Música ara 
fa vint anys, els Princes of time. 
Vam estar a punt, a punt d’acon-
seguir-ho. Finalment problemes 
d’agenda amb la cantant dels 
Princes instal·lada a Istanbul ha 

fet impossible la cita amb les Mú-
siques de butxaca.

Tot i així, el concert de demà 
divendres serà un veritable regal 
d’aniversari i la nit una gran fes-
ta. I amb aquest esperit s’ha con-
vidat a una de les noves veus del 
Soul internacional, la londinenca 
Shirley Davis acompanyada dels 
Silverbacks que estan de gira per 
l’estat espanyol presentant el disc 
‘Black Rose’.

Shirley Davis és la nova diva 
del Soul a Europa. Impressionant 
cantant nascuda a Londres d’ori-
gen jamaicà i establerta actual-
ment a Madrid, va viure a Austrà-
lia durant més de dues dècades 
on va formar part de nombroses 
bandes. La seva amistat amb Mar-

va Whitney va marcar definitiva-
ment el seu camí cap al soul i el 
funk. 

The Silverbacks és la banda 
de capçalera de Tucxone Records 
en el que a soul es refereix. Ex-
perimentats músics formen una 
consistent banda que s’encarre-
guen de crear la base musical i 
acompanyament dels cantants de 
l’escuderia, quan no caminen cre-
ant algun dels seus espectaculars 
temes instrumentals marca de la 
casa.

Els seus membres són repu-
tats músics de l’escena del Soul: 
Eduardo “Duduman” Martínez 
(guitarra), Jorge Suárez “Canario” 
(bateria), Lucas Duplá (piano), Di-
ego “El Señor” Miranda (baix), 
Aarón Pozón (saxo) i Javier Mar-
tínez (trompeta). 

El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 euros amb gintònic 
inclòs i de 10 euros per als socis 
de l’Ateneu, Cineclub i Amics del 
Teatre de l’Aurora. Les entrades 
es poden comprar online a tra-
vés de www.musiquesdebutxaca.
cat , anticipades a Secretaria de 
l’Ateneu o mitja hora abans del 
concert a taquilla. 

Hora del concert: a les 23 h al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

Presentació del llibre 
“Cacáhuatl. 51 dolços poemes 
de xocolata amarga”
Recital amb tast de xocolata

IGUALADA

Dissabte dia 25 a les 6 de la tar-
da a la Sala de Socis de l’Ate-

neu Igualadí, presentació del llibre 
“Cacáhuatl. 51 dolços poemes de 
xocolata amarga” amb poemes de 
Lluís Riera Callís i fotografies de 
l’igualadí Pol Vila i Ollé.

“Cacáhuatl, és un llibre que es 
menja a mesura que el vas llegint, 
i que amb una mica d’actitud us 
pot portar a organitzar vetllades 

molt plaents. Aquest és un llibre 
que aporta la filosofia de les sen-
sacions viscudes i per viure, recre-
ades amb passió i acolorides amb 
l’olor i la saliva que genera el ma-
ridatge de paraula i paladar”

Un recital sensitiu amb tast de 
xocolata; 2 euros.

Acte organitzat per Llegim…? 
llibreria amb la col·laboració de 
l’Ateneu Igualadí.

Anímic i InnerCut a LaBastida
IGUALADA

Per aquest dissabte a les 11 de 
la nit a l’espai laBastida hi 

haurà el concert dels Anímic, que 
presentaran Skin, un disc fantàs-
tic que els ha situat en l’àmbit 
de l’electrònica i en boca de tot-
hom. Anímic són ara mateix una 
de les sensacions de la tempora-
da i dissabte seran al Rec igua-
ladí abans de passar pel Sonar 
2017.

Després dels Anímic, la músi-
ca electrònica continuarà sent la 
protagonista a laBastida. L’igua-
ladí Adrià Domènech, Inner-
Cut, hi punxarà i farà que la nit 
s’allargui!!!

Proper Dinar Networking TICAnoia
IGUALADA

L’Associació per l’Impuls del Sector 
TIC de l’Anoia, TICAnoia, organit-

za el setè dinar “networking” d’em-
preses de l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i la comunicació. La 
vetllada és prevista pel dia 5 d’abril 

i serà presidida pel Conseller d’Em-
presa i Coneixement, Jordi Baiget.

Amb motiu de la presentació 
del nou Edifici TIC de l’Anoia, s’ha 
organitzat una taula rodona de 
convidats d’excepció per parlar so-
bre els nous models de coworking i 

d’espais-ecosistema adreçats a em-
preses d’un mateix sector; així en se-
ran ponents: Miquel Martí, Ramon 
Enrich, Santiago Errando i Xavier 
Claramunt.

El dinar es farà al Restaurant 
Somiatruites.

“Avui també és Sant Joan” arriba a la 
Biblioteca de Masquefa
Carme Riera i Pilar Arlándiz protagonitzen la tercera conversa del cicle
MASQUEFA

Amb la finalitat de fomentar 
la literatura catalana de qua-

litat i fomentar la reflexió sobre 
els valors universals entre la soci-
etat, la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes i BBVA CX han posat en 
marxa la 4a edició del cicle “Avui 
també és Sant Joan”, un cicle de 
converses que arriba a divuit bibli-
oteques públiques de Catalunya, a 
partir de les darreres obres guar-
donades amb el Premi BBVA Sant 
Joan de Literatura Catalana.

La tercera conversa del cicle 
serà el proper dimarts 28 de març, 
a les 19 h, a la Biblioteca de Mas-
quefa. Carme Riera, Premi BBVA 
Sant Joan 2016, amb l’obra “Les 
darreres paraules” conversarà amb 
Pilar Arlándiz, psicòloga, especia-
lista en desenvolupament personal 

i intel·ligència emocional, sobre 
assumir el destí i la culpabilitat, 
valors que posa en escena la no-
vel·la.

Tot i que l’activitat és oberta 
al públic, els lectors del club de 
lectura de la biblioteca disposen 
prèviament d’un exemplar per tal 
que puguin participar.

Reconeguts autors com Jordi 
Coca, Andreu Martín, Ada Castells, 
Àlvar Caixal, Melcior Comes, Najat 
El Hachmi i Carme Riera, guardo-
nats amb el Premi BBVA Sant Jo-
an, i psicòlogues com Núria Beitia, 
Núria Vendrell, Anna R. Ximenos i 
Pilar Arlándiz, participaran en les 
converses d’aquest cicle. Els autors, 
prenent com a referència les seves 
obres, tractaran valors i emocions 
universals amb expertes en psico-
logia.

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

Aquesta iniciativa compta amb 
el suport del Servei de Biblioteques 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la Xarxa 
de Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona.

Esta previst que el cicle tam-
bé arribi a Banyoles, l’Hospitalet 
de Llobregat, Valls, Girona, Mont-
blanc, Palamós, Sant Just Desvern, 
Vilafranca del Penedès, Balaguer, 
Gavà, Sant Feliu de Codines, Abre-
ra, Solsona, Sant Carles de la Ràpi-
ta, Masquefa i La Garriga.

Viatge cultural a Itàlia dels 
veïns del barri del Sant Crist
IGUALADA

L’Associació de Veïns del Barri del 
Sant Crist d’Igualada ha orga-

nitzat, del 25 d’abril a l’1 de maig, 
un viatge cultural a Itàlia. Es trac-
ta d’un viatge amb guia-acompa-
nyant des d’Igualada i les visites a 
les diverses ciutats sempre es faran 
amb guia local.

L’itinerari serà el següent: Dia 
25, Igualada - Montpellier - Niça. 
Dia 26, Niça - Gènova - Lucca - Flo-

rència. Dia 27, Florència - Roma. 
Dia 28, Roma Imperial - Vaticà. Dia 
29, Roma - Pompeia - Nàpols - Ro-
ma. Dia 30, Roma - Pisa - Niça. Dia 
1 de maig, Niça - Mònaco - Monte-
carlo - Igualada.

Per a més informació i inscrip-
cions: els dimarts de 19.30 a 21 h 
al local de l’Associació de Veïns del 
Barri del Sant Crist o als telèfons al 
648 091 555 (Dolors) o 649 964 537 
(Esther).

Segon taller de costura solidari per als 
infants malalts de càncer
LA POBLA DE CLARAMUNT

La regidoria de Benestar Soci-
al de l’Ajuntament de la Pobla 

de Claramunt organitzarà, demà 
divendres 24 de març, el segon 
taller de costura solidari per con-
feccionar gorros-mocadors per als 
nens i nenes malalts de càncer. 
L’activitat tindrà lloc de 2/4 de 
4 a les 7 de la tarda, a l’Ateneu 

Gumersind Bisbal.
El taller forma part del pro-

jecte Kimo-kap, destinat a aju-
dar infants malalts oncològics, i 
anirà a càrrec de Núria Corrons. 
A l’activitat ja s’han inscrit una 
trentena de persones que podran 
tallar, cosir, embossar i etiquetar 
aquests gorros, que es distribui-
ran a diferents hospitals. 

El primer taller es va fer el 
gener de 2016 i va tenir molt bo-
na acollida. Hi va participar més 
d’una vintena de persones. Per 
aquest motiu, des de la regidoria 
de Benestar Social s’ha impulsat 
aquesta segona edició. Per a més 
informació es pot trucar al telè-
fon 93 808 78 00.
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Exp. Núm.: SE/2014016

ANUNCI
De l’Ajuntament de Vilanova del Camí referent a una licitació

Per resolució de l’alcaldia de data 9 de març de 2017, es va aprovar 
el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el 
contracte administratiu especial per a l’explotació del bar ubicat a les 
instal·lacions de la piscina municipal de Can Titó.

Simultàniament s’acordà procedir a l’obertura del procediment 
d’adjudicació de l’esmentat contracte, d’acord amb el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic.

La documentació relativa a la licitació es pot consultar en el 
perfil de contractant de l’Ajuntament de Vilanova del Camí (www.
vilanovadelcami.cat), o a les dependències municipals en horari 
d’oficina.

El termini de presentació finalitza el dia 07/04/2017 a les 14 hores.

Vilanova del Camí, 22 de març de 2017

L’Alcaldessa
Noemí Trucharte Cervera

Concert “1714, terra de guitarra” a La Casa 
del Teatre Nu

SANT MARTÍ DE TOUS

Diumenge vinent, dia 26 de 
març, a les 12 h del migdia, 

es podrà veure a La Casa del Tea-
tre Nu el concert “1714, terra de 

guitarra” a càrrec del guitarris-
ta David Murgadas. Es tracta del 
segon “Concert a l’hora del ver-
mut” que s’ofereix a l’espai de 
Sant Martí de Tous, en una acti-
vitat que busca acostar la música 
a tothom en un ambient relaxat i 
proper. 

A “1714, terra de guitarra” 
s’ofereix un passeig sonor per al-
gunes de les cançons i danses po-
pulars que sonaven a la Catalunya 
dels segles XVII i XVIII. Un espec-
tacle proper i íntim en el qual es 
busca poder gaudir de la música i 
aprendre escoltant, de la mà d’un 
dels músics més prolífics del món 

guitarrístic català. Reconegut a ni-
vell internacional,  David Murga-
das ha realitzat concerts, cursos i 
conferències arreu. És creador de 
diversos grups de cambra i ha en-
registrat múltiples gravacions en 
Cd. És director artístic del Sona a 
Guitarra i professor al Conservatori 
Professional de Música d’Igualada. 

L’activitat està organitzada 
per la Casa del Teatre Nu i compta 
amb la col·laboració de l’Escola de 
Música de Tous. Les entrades te-
nen un preu de 6 euros i es poden 
reservar escrivint a teatrenu@tea-
trenu.com o bé trucant al telèfon 
938050863. 

Taller d’immersió en un curs 
de miracles
SANT MARTÍ DE TOUS

El cap de setmana vinent, 24, 25 
i 26 de març, al Calaix de les 

estrelles del restaurant El Sol de 
Sant Martí de Tous s’impartirà el 
taller “Inmersión en un Curso de 
Milagros”, a càrrec de Xavi Deme-
lo, humorista terapèutic.

Les sessions començaran de-
mà divendres dia 24, a les 19.30 
h, amb una conferència gratuïta. 

Seguiran el dissabte 25, de 10 a 14 
h del matí i de 17 a 20.30 h de la 
tarda, i es clouran el diumenge 26, 
de 10 a 14 h.

L’aportació és de 37 euros per 
a un taller, 67 euros per a dos i 87 
euros per a totes les sessions. Les 
places són limitades. Més informa-
ció i reserves al telèfon 695 95 06 
81 o al correu electrònic berryes-
tel.06@gmailcom.

Tarda de teatre a La Lliga 
amb “Enemics”
CAPELLADES

Diumenge vinent, dia 26 de març, 
a les 18.00 h, el Teatre La Lliga 

de Capellades acollirà la represen-
tació teatral de l’obra “Enemics”, 
per la companyia Collateral, escri-
ta i dirigida per Víctor Quintero i 
interpretada per Jacob Valltramunt 
i Albert Solans. 

“Enemics” neix a partir d’una 
petita història amb un rerefons vio-
lent. Fran és un professor de litera-
tura i escriptor al qual tanquen a la 
presó. Rafa era una persona violen-
ta que ha trobat l’estabilitat en la 
seva parella, la seva filla petita i una 
feina. Ara l’han tancat a la presó. 

Temps enrere tots dos havien 

coincidit en una baralla, un havia 
estat l’agressor, l’altre la víctima. 
Ara es troben tancats a la mateixa 
cel·la. De manera progressiva ani-
rem descobrint el com i el per què 
han arribat tots dos a la mateixa 
presó. 

Imagina’t que ets víctima d’una 
agressió. Imagina’t que et passen 
“coses” que t’hi porten. Imagina’t 
que comparteixes cel·la amb el teu 
agressor… Aquest fet ens permet 
reflexionar sobre l’acceptació cul-
tural i sobre com s’ha desvirtuat la 
violència dins de la nostra societat. 

Preu de l’entrada: 8 euros per 
als socis de La Lliga i 12 euros per als 
que no ho són.

L’òpera “Madama Butterfly”, en directe des 
del Royal Opera House de Londres

IGUALADA 
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Dijous vinent 30 de març, a les 
20.15 h, al Royal Opera House 

es representarà “Madama Butter-
fly” de Puccini, que serà retrans-
mesa en directe a dos espais ano-
iencs: l’Ateneu Cinema d’Igualada 
i  l’Auditori de Cal Figueres dels 
Hostalets de Pierola.

 “Madama Butterfly” és una de 
les més populars òperes de tots els 

temps, amb una música  arrabassa-
dora i l’esquinçadora història d’una 
geisha abandonada pel seu marit 
insensible. 

La soprano Ermonela Jaho can-
ta el paper principal per primera 
vegada en el Covent Garden, en 
la producció de Moshe Leiser i Pa-
trice Caurier. La imatgeria exòtica 
de Nagasaki s’extreu de la visió ro-
màntica que els artistes occidentals 
tenien del Japó del segle XIX. 

La música de Puccini dóna vi-
da al cant dels ocells al matí, el ri-
tual d’unes noces i la seducció de 
l’oficial de la Marina B.F. Pinkerton 
(cantat pel tenor Marcelo Puente) 
de la seva jove i innocent núvia. 
Un dels moments més coneguts 
és l’apassionada ària “Un bel dir 
vedremo”, en la qual una aban-
donada Cio-Cio-San s’aferra en va 
als seus somnis. El director musical 
de The Royal Opera, Antonio Pa-
ppano, aclamat per les seves inter-
pretacions de les òperes italianes, 
dirigeix aquest intens i apassionant 
viatge de la llum i l’emoció a la fos-
cor i el sacrifici.

A Igualada, a les 20.15 h, a 
l’Ateneu Cinema. El preu de l’en-
trada és de 15 euros i 13 euros per 
als socis de l’Ateneu i es poden 
adquirir a les taquilles del mateix 
cinema.

Als Hostalets de Pierola, a les 
20.15 h, a l’Auditori de Cal Figue-
res. Les entrades es poden reser-
var a la recepció de l’Ajuntament 
o trucant al telèfon 606.586.912 
(de 10 a 12 h), també poden adqui-
rir-se el mateix dia de la retransmis-
sió a l’Auditori de Cal Figueres.

Neix l’Agrupació Fotogràfica de la Pobla 

LA POBLA DE CLARAMUNT

La Pobla de Claramunt compta, 
des del mes de febrer, amb una 

nova entitat: l’Agrupació Fotogrà-
fica. La presentació pública tindrà 
lloc el diumenge 26 de març, a 2/4 
d’1 del migdia, a la Sala Celler de la 
masia de can Galan.

L’acte comptarà amb els parla-
ments de Neus Aguilera, presidenta 
de l’Agrupació Fotogràfica de la Po-
bla de Claramunt; José A. Andrés, 
president de la Federació Catala-
na de Fotografia; Raimon Moreno, 
president de la Confederación Es-
pañola de Fotografia, i Santi Broch, 

alcalde poblatà. Un cop finalitzi el 
torn d’intervencions, els assistents 
podran brindar amb una copa de 
cava i s’inaugurarà l’exposició fo-
togràfica social col·lectiva. Aquesta 
activitat comptarà amb el suport de 
l’Ajuntament.

La junta de l’Agrupació Foto-
gràfica poblatana està formada 
per: Neus Aguilera, presidenta; 
Josep Ferrer, secretari; Lluís Pérez, 
tresorer, i Andreu Miquel i Jaume 
Armenteras, vocals. Aquesta junta 
és provisional per un any fins la 
convocatòria de l’assemblea gene-
ral.

La reunió fundacional de la no-
va entitat es va fer l’11 de febrer i 
neix de la passió per la fotografia 
d’un grup de poblatans que ja fa 
temps que treballaven en la idea. La 
seu de l’agrupació es troba a la Sala 
Celler de la masia de can Galan, ce-
dida per l’Ajuntament, equipament 
on també està ubicat l’Arxiu Foto-
gràfic Municipal (AFM).

L’entitat ha nascut amb molta 
empenta i ja té previst organitzar 
diverses activitats per promoure el 
món de la fotografia al municipi. 
Concursos a Instagram, tallers, sor-
tides, exposicions o xerrades són 
algunes de les propostes que es ti-
raran endavant. De fet, el diumen-
ge 2 d’abril hi ha programada una 
sortida i el divendres 21 es farà un 
curs d’iniciació a la fotografia que 
inclourà vuit sessions. El preu serà 
de 10 euros per als socis i de 35 eu-
ros per als no socis.

El preu per associar-se a la nova 
entitat és de 25 euros anuals i per 
als nois i noies fins a 13 anys, 10 
euros anuals. Per obtenir més infor-
mació sobre l’Agrupació Fotogràfica 
de la Pobla de Claramunt es pot fer 
per mail a l’adreça afpobla@gmail.
com, al facebook AF la Pobla de 
Claramunt o al mòbil 607 28 53 58.

Teatre familiar a Mont-Àgora: 
“Akäshia, el viatge de la llum”
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest proper diumenge a 
partir de les 11 del matí tin-

drà lloc a la Sala Auditori de 
Mont-Àgora la representació de 
teatre familiar “Akäshia, el viatge 
de la llum”. Es tracta d’una obra 
en la qual l’Alba, la protagonis-
ta, és una nena a qui la llum i la 
màgia acompanyen des que va 
néixer. Les seves ganes d’apren-
dre la portaran a llegir tots els 
llibres de la seva escola, primera-

ment, i després també els de la 
secció infantil de la biblioteca del 
seu poble. I, quan ja no li que-
da res per llegir, algú li explica 
l’existència de la biblioteca més 
gran de l’univers: Akäshia. Avi-
at emprendrà un viatge per arri-
bar-hi...”. 

Una obra de teatre represen-
tada per la companyia El cau de 
l’unicorn, d’entrada gratuïta, i 
apta per a tots els públics. 
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La narradora Sandra Rossi puja a Les Golfes 
de l’Aurora
Presenta Pasadizos secretos en una nova nit de contes per a adults

IGUALADA

La coneguda actriu i narradora 
Sandra Rossi és una de les veus 

més habituals i aplaudides dels fes-
tivals, circuits i espais on es pro-

gramen sessions de contes, especi-
alment adreçats als adults. També 
és un dels noms assidus dins les 
programacions de les vetllades de 
contes per a adults que, des de fa 
anys, es duen a terme a l’emble-
màtica sala Les Golfes del Teatre 
de l’Aurora. En aquesta ocasió, la 
narradora catalano-argentina tor-
na a la sala independent igualadi-
na per convidar els espectadors a 
endinsar-se dins els seus Pasadizos 
secretos, plens d’històries sobre els 
somnis de la infantesa.

Dirigida per la narradora Mart-
ha Escudero –molt aplaudida tam-
bé en les diverses ocasions que ha 
explicat contes a l’Aurora-, Sandra 

Rossi explica a Pasadizos secretos 
unes històries “que són precisa-
ment això, uns passadissos, miste-
riosos, per passar d’un lloc a l’altre, 
on el temps es transforma i con-
viden a endinsar-s’hi i jugar, com 
el forat de l’Alícia al país de les 
meravelles.

La sessió de contes per a adults 
Pasadizos secretos (espectacle en 
castellà) tindrà lloc avui dijous a les 
21 h. a la sala Les Golfes del Teatre 
de l’Aurora. Les entrades 7 euros 
i 5,50 euros (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Teatre 
de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de la funció.

L’oficina de registre de 
l’Ajuntament tornarà a obrir 
a les tardes
VILANOVA DEL CAMÍ

L’oficina d’atenció a la ciutadania 
i del registre de l’Ajuntament de 

Vilanova del Camí tornarà a obrir 
a les tardes. A banda d’obrir de 
dilluns a divendres de 8 del matí a 
les 3 de la tarda, també tornarà a 
atendre els dijous de 5 a 2/4 de 8 
del vespre. 

Durant els mesos de juliol i 
agost coincidint amb el període de 
vacances tindrà un horari d’atenció 
al públic de 8 a 2. 

D’altra banda, cal afegir que 
s’amplia aquest servei d’atenció 

amb una nova oficina d’Atenció a 
la Ciutadania a la plaça del Mercat 
dins l’edifici del mercat municipal 
que també actuarà com a registre 
auxiliar i que obrirà de dilluns a 
divendres de 8 a 2 de la tarda; di-
mecres de 5 a dos quarts de 9 del 
vespre i divendres també de 5 a 9 
del vespre. 

En aquest cas, durant els me-
sos de juliol i agost, coincidint 
amb el període de vacances, tindrà 
un horari d’atenció de 8 a 2 de la 
tarda.

Tallers de la llar d’infants 
Vailets
CAPELLADES

L’AMPA de la Llar d’Infants Vai-
lets ha organitzat diversos 

tallers per als pares i mares i també 
per als més petits: Música per a 
nadons, Música per a infants, Con-
tes sobre la pell i Jocs de falda.

Les sessions, on els infants han 
d’anar acompanyats d’un adult, es 
faran a tant a la Llar d’Infants del 
carrer Sarrià de Ter com a la del 
carrer Dr. Flèming.

Les sessions de “Música per a 
nadons i infants” seran a l’abril, 
amb Marga Mingote. Els dies 19 
i 26 d’abril es farà el grup d’in-

fants i els dijous 20 i 27 d’abril el 
de nadons. La proposta és que a 
través de la música es reforci el 
vincle afectiu entre pares, mares 
i infants, ja que és primordial per 
estimular la intel·ligència emocio-
nal des més petits. 

Finalment, el mes de maig es 
proposa un taller de “Jocs de Fal-
da”, amb Ma Rosa Corral, el di-
marts 23, per a infants des de 8 
mesos fins als 3 anys. 

La sessió de “Contes sobre la 
pell”, va començar dimarts i la se-
gona sessió és prevista pel dia 28 
de 6 a 7 de la tarda. 

Fulmonti, amb els Kakaiba

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Vint anys després de la seva 
estrena, la famosa pel·lícula 

The Full Monty puja a l’escenari 
teatral de la mà de la companyia 
Kakaiba convertida en Fulmonti. 

El tancament d’una fàbrica 
d’acer de Yorkshire deixa sense 
feina a gairebé tota la població 
masculina. En Gaz, un dels treba-
lladors afectats, pot perdre el dret 
de veure el seu fill si no paga la 
pensió. Enmig de la desesperació, 
té una idea: Organitzar un espec-
tacle en un pub de la ciutat en què 
ell i alguns dels seus amics facin de 
boys… amb nu integral inclòs. 

L’espectacle teatral s’ha pro-
gramat per dissabte a 2/4 de 10 de 
la nit a la Sala Teatre Casal Català 
dels Hostalets de Pierola.

El preu de l’entrada és de cinc 
euros; la taquilla obrirà mitja hora 
abans de l’inici de la funció.

Taller gratuït al Consorci per 
a la Promoció de l’Alta Anoia

ELS PRATS DE REI

El taller gratuït Presència i pro-
moció a internet, impartit per 

Escapada Rural, tindrà lloc el 
dimarts dia 28 de març de 10.00h 
a 13.00 h al Consorci per a la Pro-
moció de l’Alta Anoia. Es tracta 
d’una formació gratuïta, oberta a 
tothom, que té per objectiu acon-
seguir la millora de la presència i 
promoció a internet.

En el taller s’aprendrà, entre 
d’altres, els avantatges de pro-

mocionar-se a internet, què fer i 
no fer a les xarxes socials, eines 
per aconseguir més reserves, per-
dre la por a la interacció amb els 
clients, reputació online, atenció i 
fidelització del client, com trencar 
l’estacionalitat, la manera de co-
municar-se i prendre les decisions 
encertades a les necessitats.

Les inscripcions s’han de fer al 
Consorci per a la Promoció de l’Al-
ta Anoia, al mail info@altaanoia.
info bé al telèfon 93 868 03 66.

Caminada popular per les mines de l’Alta 
Segarra

CALAF

Aquest proper diumenge, 26 
de març, tindrà lloc una cami-

nada popular anomenada «Alta 
Segarra: comarca minera». L’orga-
nitza la Mancomunitat de l’Alta 
Segarra i té com a objectiu recór-
rer les mines de carbó lignit que 

van funcionar durant els segles 
XIX i XX. El punt de sortida i arri-
bada serà la plaça dels Arbres de 
Calaf a les 9 del matí i es recorre-
ran 12,5 quilòmetres en unes qua-
tre hores amb un desnivell acu-
mulat de 205 metres. La caminada 
és gratuïta però cal inscriure’s al 

punt d’informació de Calaf o bé a 
través d’un formulari online.

En total es visitaran set mines 
situades als termes de Calaf, Ca-
longe de Segarra i Sant Pere Sa-
llavinera. 

Apunt històric
L’explotació minera a la conca 

de Calaf té el seu origen a mitjans 
de segle XIX amb les necessitats 
de carbó per al desenvolupament 
de les indústries catalanes que 
anaven incorporant el vapor com 
a font d’energia. Els pocs recur-
sos, la poca qualitat del carbó i 
la incorporació d’altres fonts al-
ternatives com el petroli, l’elec-
tricitat o el gas, però, van fer que 
s’anessin tancant les mines pro-
gressives fins a l’última, anome-
nada Roca i Torra, que va tancar 
el 1994.

Concert de Primavera a Paper de Música
CAPELLADES

La violinista Elina Sitnikava, gua-
nyadora del Concurs Internacio-

nal Paper de Música de Capellades 
2016 serà la convidada del Con-
cert de Primavera que s’ha pro-

gramat, per dissabte, la sala cape-
lladina. Sitnikava s’acompanyarà 
del pianista Miguel Ángel Dionis. 
El repertori del concert inclourà 
obres de: Brahms, Massanet, Mon-
ti, Waxman, Elgar i Sarasate.

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

Reunió de Vida Creixent
IGUALADA

El proper dissabte, 25 de març 
a les 5 de la tarda, reunió a 

la Capella Familiar Mare de Déu 
de la Candela de l’Església Parro-
quial de la Sagrada Família, per 

comentar el tema: VII “L’evan-
gelització del món a través de 
l’amistat”, del temari del present 
curs: “Participació de la gent 
gran en educació familiar”. Ani-
marà la reunió Roser Balcells.

Vida Creixent és un moviment 
de gent gran i jubilats, oberta a 
tothom que hi vulgui participar i 
trobar bons amics.

El camí del guerrer; meditació zen i defensa 
personal

IGUALADA

Albert Aguirre condueix el curs 
de creixement que combina la 

meditació zen i la defensa perso-

nal. Combinant les dues disciplines 
aconseguim asserenar el bullici de 
la nostra ment i trobar-nos alho-
ra que aprenem tècniques senzilles 

però eficients per a saber reaccionar 
i defensar-nos de situacions inde-
sitjades.

Per demà divendres hi ha pro-
gramada una xerrada informativa i 
gratuïta per a les persones interes-
sades que vulguin formar part d’un 
grup d’iniciació per recórrer aquest 
camí de creixement personal.

La sessió es farà a 2/4 de 8 del 
vespre al Centre Manualitats de 
l’Ànima, del carrer Roca 26 d’Igua-
lada.

Cal confirmar l’assistència als te-
lèfons 629376055 (Albert) o al del 
centre 696944325.


