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Artur Mas convidat al debat empresarial 
«Anem per feina»

L’expresident de la Generalitat Artur Mas va ser el convidat principal al programa de debats empresarials 
Anem per feina de Canal Taronja Anoia d’aquest mes de març. Mas també va presidir el sopar que va aplegar 

una setantena d’empresaris del territori amb qui va compartir i debatre qüestions i reflexions en un ambient 
distès.   Pàg. 3

La Generalitat commemora el centenari 
del naixement del poeta odenenc 
Josep Romeu i Figueras

Aquesta setmana, des del departament de Cultura de la Generalitat s’ha donat a conèixer els actes comme-
moratius que s’han programat per a homenatjar la persona de Josep Romeu i Figueras en l’escaiença del 

centenari del seu naixement. Romeu i Figueras nascut a Òdena, va ser una figura cabdal en l’estudi de la poesia 
catalana del segle XX i també en els estudis de diferents expressions de caire popular. Hi ha àmplia informació 
dels actes que es faran al llarg de l’any al web anyjosepromeu.cat.   Pàg. 9

Emotiu homenatge a la 
comunitat educativa de les 
escoles montbuienques

La sala petita de l’Espai de les Arts i del Coneixement Mont-Àgora va 
acollir el passat dilluns la primera Gala d’Homenatge a la Comunitat 

Educativa de Montbui; els professors ja jubilats, Amelia Raposo, Raúl 
Bueno i Carmel·la Planell van rebre unes plaques commemoratives en 
record del seu pas pels centres educatius montbuiencs. Un darrer reco-
neixement va ser per a l’Institut Montbui, pel seu 20è aniversari.   Pàg. 19

Igualada, 
capital 

del teatre 
infantil

i juvenil Pàg. 24 i 25

La quarta etapa de la Volta 
Ciclista a Catalunya va 
acabar a Igualada

Dijous de la setmana passada diversos pobles de l’Alta Anoia van veure 
rodar a gran velocitat els pilots de la Volta Ciclista a Catalunya tot 

fent camí cap a Igualada on tenien la línia de meta, marcant el final de 
la quarta etapa. En arribar a la ciutat van ser molts els ciutadans que van 
sortir al carrer per animar els ciclistes.   Pàg. 43

L’Anoia afectada per una 
nevada tardana

El front fred que va passar per Catalunya la matinada de dissabte amb 
precipitació de neu va deixar, en punts de la comarca, gruixos de fins 

a quinze centímetres, sobretot a pobles de l’Alta Anoia. Les afectacions, 
que van ser mínimes, es van donar en algun punts de carreteres interiors 
que van ser resolts de manera eficient al llarg del dia.   Pàg. 6
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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 30 de març: 
Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 31: Adzet, Av. Barcelona, 9.
Dia 1 d’abril: Secanell, Òdena, 84.
Dia 2: Miserachs, Rbla. Nova, 1
Dia 3: Bausili, Born, 23.
Dia 4: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 5: Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 6: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
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Artur Mas participa al programa empresarial de Canal Taronja i 
sopa amb una setantena d’empresaris
IGUALADA

L’expresident de la Generalitat 
Artur Mas ha estat el convidat 

principal al programa de debats 
empresarials Anem per feina de 
Canal Taronja Anoia d’aquest mes 
de març. Mas va compartir plató 
amb altres empresaris de la comar-
ca com són els representants de 
les empreses Rivisa, J. Vilaseca, 
Caves Bohigas, Somiatruites, Veolia 
i Doga. La gravació es va fer a la 
sala el Kubb del Restaurant Sesoli-
veres d’Igualada.

Després d’enregistrar el pro-
grama, Artur Mas va presidir el 
sopar, organitzat per Canal Taron-
ja Anoia i Grup Català de Treball, 
amb una setantena d’empresaris 
del territori i diferents autoritats 
locals i comarcals. Durant el sopar, 
en un ambient distès, els convi-

dats van aprofitar el col·loqui per 
preguntar i fer arribar reflexions 
a l’expresident de la Generalitat 
sobre el moment polític i econòmic 
que viu Catalunya.

El programa Anem per feina 
d’aquest mes amb Artur Mas es 
pot veure aquesta setmana a Ca-
nal Taronja Anoia i també quedarà 
penjat a la carta a canaltaronja.
tv/anoia. L’Anem per feina és un 
espai mensual que té l’objectiu de 
visualitzar i promoure el món em-
presarial de la comarca amb diver-
sos convidats cada mes. Els parti-
cipants de cada programa sempre 
comparteixen un sopar amb diver-
sos empresaris de l’Anoia per ava-
luar, debatre i prendre el pols al 
moment actual i futur de l’econo-
mia de l’Anoia i explorar solucions 
als reptes del territori.

Entrevista a Artur Mas, expresident de la Generalitat
«Les exportacions catalanes han crescut més que les alemanyes»

- L’Índex de Competitivitat Re-
gional de la Comissió Europea del 
darrer any situa Catalunya del lloc 
142 al 153 en competitivitat d’un 
total de 263 regions europees. Són 
dades del 2016 i que fan baixar 
Catalunya onze posicions. Com 
es pot recuperar el país i pujar en 
aquest índex?

- El millor termòmetre per 
saber si una economia és més o 
menys competitiva és si té més o 
menys capacitat d’exportar. Com 
més competitiva és una econo-
mia, més capaç és d’exportar i com 
menys capacitat exportadora té, 
més tancada queda sobre sí matei-
xa. En aquest sentit, la tendència 
general de l’economia catalana és 
més aviat millor que no pas pitjor 
perquè, clarament, l’exportació es-
tà creixent a ritmes molt constants 
des de fa temps. A més, estem crei-
xent econòmicament el doble que 
la Unió Europea i les exportacions 
catalanes estan creixent més que 
les alemanyes. Si pregunteu per 
un país que pugui tenir l’etiqueta 
“el gran país exportador” direu 
Alemanya. Doncs les exportacions 
catalanes en aquests darrers dos o 
tres anys han crescut més que les 
alemanyes, que també han cres-
cut. Per tant, no veig una pèrdua 
de competitivitat sinó al revés:-
veig una millora. D’altra banda, 
des del punt de vista de l’atractiu 
de l’economia, que és portar gent 
cap aquí, sobretot empreses, tam-

poc hem perdut capacitat d’atrac-
ció. Més aviat n’hem guanyat. En 
aquests darrers anys, i malgrat la 
crisi econòmica, o potser, en algun 
sentit, com a conseqüència de la 
crisi econòmica, s’ha invertit a Ca-
talunya per part de multitud d’em-
preses. També per part d’empreses 
de fora. Per tant, en tots aquests 
registres clarament la millora hi 
és. Ara, des del punt de vista dels 
factors de productivitat que potser 
és per on va l’Índex de la Comissió 
Europea, de com es desenvolupa 
el tema  del treball a casa nostra, 
de si per les mateixes hores treba-
llades produïm més o no produïm 
tant, de com ha anat l’evolució sa-
larial en aquests darrers temps o 
de les infraestructures, aspecte en 
el qual no depenem de nosaltres 
mateixos sinó que de l’actitud del 
govern central avui per avui. En 
aquests terrenys és possible que 
alguna pèrdua hi hagi hagut.

- Estem ben situats, doncs?
- Un país que té un 15% d’atur 

no està ben situat i aquest és el cas 
de Catalunya. Això està clar, tot 
i que venim d’estar per sobre del 
20%. Al final, el sentit únic d’un 
sistema econòmic o d’una estruc-
tura econòmica no és la compe-
titivitat, sinó que l’objectiu final 
és donar feina i salaris dignes a 
la gent d’aquell país o d’aquella 
societat. Ara, una de les condici-
ons perquè això sigui així és que 
l’economia sigui competitiva. Per 

tant, és evident que no estem bé 
perquè tenim un atur molt alt i te-
nim un munt de gent que està en 
aquest atur que, a curt termini, no 
té expectatives de tornar al mer-
cat laboral. Només per això ja po-
dem dir que no estem al lloc que 
ens correspondria. I per això ens 
voldríem assemblar a països petits 
com el nostre com Àustria o Di-
namarca que quan van malament 
tenen un atur del 7% i del 8% i 
que quan van bé el tenen del 3% i 
del 4%. I nosaltres, quan anem bé, 
tenim aturs del 6% i quan anem 
malament tenim del 20%. Vol dir 
que alguna cosa falla.

- Aquest dissabte s’han com-
plert 60 anys de la Unió Europea. 
Cap on va Europa?

- Tal com s’ha construït, Europa 
és una Europa d’estats, però no és 
una Europa de pobles ni de ciuta-
dans. I per aquí plora la criatura, 
perquè els estats tenen tendència 
a no voler perdre el seu poder, els 
costa molt cedir aquells poders que 
caldria cedir per tenir un govern 
europeu amb tots els seus atributs. 
Després n’hi ha que diuen que hi 
ha massa estats, tot i que vint-i-
vuit estats no són res comparats 
amb els cinquanta d’Estats Units 
amb una població de 350 milions 
d’habitants mentre que Europa en 
té 28 amb 550 milions d’habitants. 
El problema no és el nombre d’es-
tats, si no d’organització política. 
Els estats no s’han cregut una idea 
d’una Europa amb una estructura 
federal real.

- Com seria?
- Quin sentit té que hi hagi 

vint-i-vuit o vint-i-set exèrcits en un 

continent petit si tota l’Europa his-
tòrica és més petita que el Brasil? 
Quin sentit té que les polítiques 
d’immigració moltes vegades es-
tiguin fetes a escala estatal quan 
resulta que després els immigrants 
que arriben aquí, per un costat o 
per un altre es poden acabar mo-
vent lliurement, almenys fins ara, 
per multitud de països europeus? 
Tot això està passant en aquest 
projecte. S’han cedit coses a la Co-
missió Europea: la política agrària 
i res més, però en el conjunt de 
l’economia és el que menys pesa. 
A la resta de polítiques moltes ve-
gades no s’ha cedit res. Així que cal 
una estructura política federal que 
s’ocupi de les grans coses acompa-
nyada d’un criteri de proximitat 
per les decisions ordinàries a una 
escala regional i que els ciutadans 
tinguin parlaments a prop. Ara bé, 
també cal que fem una altra refle-
xió: digueu-me un sol lloc del món, 
tret del Canadà, Nova Zelanda o 
Austràlia, on un ciutadà pugui néi-
xer amb tantes seguretats i garan-
ties com en la Unió Europea. Tenim 
un sistema sanitari, serveis socials i 
d’accés a l’escola o a la universitat 
que no trobem en altres llocs del 
món. A tot això se li ha de donar 
un valor. Si els ciutadans europeus 
no valorem això, mai valorarem res 
de les coses bones que hem acon-
seguit fer entre tots els europeus. 
Encara avui, viure en qualsevol país 
de la Unió Europea és una garantia 
de protecció.

- El president Carles Puigde-
mont ha afirmat que aquest mes 
de setembre es farà el referèndum. 
Hi haurà referèndum?

- Que es convocarà aquest re-
ferèndum n’estic convençut. Que 
si hi haurà totes les garanties per 
dur-se a terme i que si serà reco-
negut plenament, jo no ho puc sa-
ber. No sabem quin grau d’impedi-
ments hi posarà l’Estat. Quan ens 
hi trobem sabrem quines són les 
garanties que acompanyen aquest 
referèndum. Jo vaig intentar fer 
una cosa similar el 2014 i quan vam 
veure que no teníem les garanties 
per considerar aquell fet com una 
consulta més definitiva vam fer du-
es coses. Ho vam convertir en un 
procés participatiu amb 42.000 vo-
luntaris, 942 ajuntaments i un gran 
nombre de persones que van votar, 
va ser un gran èxit, però després 
vam completar-ho amb unes elec-
cions al Parlament de tipus plebis-
citari per poder comptar diputats i 
diputades i veure si podíem comp-
tar partidaris i contraris a la inde-
pendència de Catalunya. Tant va-
luós és estar a favor com estar en 
contra, són dues idees plenament 
democràtiques. El que es tracta és 
saber quines majories hi ha al país, 
com han fet els escocesos. Jo con-
fio que hi haurà les garanties ne-
cessàries per considerar aquest re-
ferèndum el què necessitem que es 
consideri. La pregunta que jo em 
faig és: si no és a través d’un refe-
rèndum com es resol això? Amb un 
pacte entre dos governs ignorant 
el sentit general de la població? 
Al segle XXI aquests conflictes es 
resolen votant. No es resolen a tra-
vés de fiscals i jutges que és el que 
està passant a Espanya en aquests 
moments.

Marc Castells, Artur Mas i Ferran Debant
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L’Agrupació Fotogràfica de la Pobla 
comença a caminar
LA POBLA DE CLARAMUNT

La Sala Celler de la masia de can 
Galan va acollir, diumenge pas-

sat, al migdia, la presentació públi-
ca de l’Agrupació Fotogràfica de la 
Pobla de Claramunt. Aquest espai 
és la seu de la nova entitat creada 
recentment al municipi. A l’acte, 
que va comptar amb el suport de 
l’Ajuntament, hi van assistir una 
setantena de persones.

La presentació va comptar amb 
la intervenció de la presidenta de 
l’agrupació, Neus Aguilera, que va 
agrair l’assistència dels presents i 
va assegurar que l’entitat neix amb 
molta il·lusió i empenta per tirar 
endavant propostes que promocio-
nin el món de la fotografia. 

L’alcalde poblatà, Santi Broch, 
va dir que a la Pobla de Claramunt 
hi ha molta gent aficionada a fer 
fotos i que d’aquí ha nascut la idea 
del naixement d’aquesta entitat. 
També es va referir al fet que la 
seu sigui a la masia de can Galan, 
equipament que té un significat 
especial, ja que s’hi ubica l’Arxiu 
Fotogràfic Municipal, que comp-
ta amb més de 18.400 imatges. 
D’aquesta manera, segons va co-
mentar l’alcalde, es donarà una 
nova funcionalitat a aquest equi-
pament, que ja acull altres serveis.

El president de la Federació Ca-
talana de Fotografia, José A. An-
drés, va mostrar la seva satisfacció 
pel naixement d’aquesta nova en-
titat i va expressar els millors desit-

jos per als seus membres per tirar 
endavant. També va ressaltar el su-
port de l’Ajuntament en l’adequa-
ció de l’espai que acull l’agrupació. 

Precisament, a la col·laboració 
entre entitats i administracions es 
va referir el president de la Confe-
deración Española de Fotografía, 
Raimon Moreno. La presentació 
es va tancar amb un brindis i la 
inauguració de l’exposició fotogrà-
fica social, en què es poden veure 
instantànies de Neus Aguilera, An-
dreu Miquel, Jaume Armenteras, 
Josep Ferrer i Lluís Pérez.

L’Agrupació Fotogràfica de la 
Pobla comença amb molta em-
branzida. Per al diumenge 2 d’abril 
s’ha programat una sortida foto-
gràfica pels carrers del municipi. 
El punt de trobada serà la plaça 
de l’Ajuntament, a les 10 del matí. 

Per al divendres 21 es farà un curs 
d’iniciació a la fotografia que in-
clourà vuit sessions. El preu serà de 
10 euros per als socis i de 35 euros 
per als no socis.

La junta de l’Agrupació Foto-
gràfica poblatana està formada 
per: Neus Aguilera, presidenta; Jo-
sep Ferrer, secretari; Lluís Pérez, 
tresorer, i Andreu Miquel i Jaume 
Armenteras, vocals. Aquesta junta 
és provisional per un any fins a la 
convocatòria de l’assemblea gene-
ral. La reunió fundacional de la no-
va entitat es va fer l’11 de febrer. 

El preu per associar-se és de 25 
euros anuals i per als nois i noies 
fins a 13 anys, 10 euros anuals. Per 
obtenir més informació 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.

Aquest vel tan rebel, 
una trobada per sentir-nos més a prop
IGUALADA 

Malgrat la pluja i el fred prima-
veral de la tarda del diven-

dres, moltes dones no es van voler 
perdre la oportunitat d’escoltar 
Fatiha El Mouali, tècnica d’acollida 
de l’Ajuntament de Granollers i 
portaveu de la Unitat contra el Fei-
xisme i el Racisme, convocada pel 
col·lectiu Compartim Ciutadania 
en el seu acte commemoratiu del 8 
de març, Dia de les Dones.

Karima El Hattabi, una de les 
promotores del col·lectiu, va pre-
sentar-la i donar-li la benvinguda. 
Es tractava de dur a terme una xer-
rada pensada per tal de fer front 
a tòpics que no ajuden a la convi-
vència, sovint per una trista peça 
de roba.

“Aquest vel tan rebel” era el 
títol escollit. Fatiha El Mouali va 
explicar, a través d’un grapat de di-
apositives com --a través de la his-
tòria--  moltes dones de les que hi 
ha deixat petjada, optaven per co-
brir-se el cabell. Algunes ho feien 
per motius religiosos i altres per 
correspondre a la vestimenta de la 
cultura on pertanyien, però el seu 
llegat --malgrat la general invisibi-
lització de les dones en la història-- 
ens ha arribat al marge de com es 

vestien. També es va referir a la 
hipocresia europea de no acceptar 
--fins i tot menysprear-- les dones 
musulmanes per portar el seu mo-
cador, quan algunes de les seves 
màximes mandatàries --en els seus 
periples als països àrabs per mor 
dels interessos del petroli-- no han 
tingut cap escrúpol per  cobrir-se 
elles el cap davant els responsables 
dels emirs i reis del petrodòlar.

És que, més enllà de les teories 
que poden justificar o no el perquè 
les dones que així ho desitgen es 
posen el vel, en aquest cas el moca-
dor marroquí, es va posar l’èmfasi 
en la llibertat que tenen aquestes 

dones, i totes les dones, per ves-
tir-se com els plagui i que ningú és 
qui per imposar ningú com i quan 
han de portar tal o qual peça de 
roba, doncs aquesta decisió per-
tany al seu àmbit privat i a ningú 
ens pertoca qüestionar-lo.

Amb fred primaveral, i sota la 
pluja, les nombroses persones as-
sistents --expressió diversa de la 
societat on vivim-- sortirem ben 
contentes d’haver pogut compar-
tir un espai on, parlant d’un tema 
que ha suscitat tants tòpics i tabús, 
ens varem sentir molt més a prop. 
Felicitem-nos.

maribelanoia@gmail.com

Visita a la seu de Naulover

SANT JOAN DE MEDIONA

Dimarts d’aquesta setmana, Marc 
Castells, vicepresident segon 

de la Diputació de Barcelona, res-
ponsable de l’Àrea de Desenvolu-
pament Econòmic Local i alcalde 
d’Igualada, va visitar la seu de la 
fàbrica tèxtil Naulover, a Sant Joan 
de Mediona, per mostrar el seu 
suport a aquelles empreses que, 
com Naulover, aposten per aquest 
territori i per la concentració de la 
indústria tèxtil a Catalunya.

La visita Castells coincideix 
amb un any clau per la companyia, 
que celebra el seu 60è aniversari 
i es troba immersa en un impor-
tant procés d’internacionalització. 
Durant la trobada a les plantes de 
teixit i confecció de la marca, el vi-

cepresident segon de la Diputació 
de Barcelona va ser acompanyat 
per Carme Noguera, CEO i disse-
nyadora de Naulover. 

Marc Castells agraïa a la com-
panyia la seva implicació amb el 
territori. Segons Carme Nogue-
ra, “estem invertint en Catalunya 
perquè creiem en el seu potencial 
empresarial i la contribució que 
el tèxtil pot representar pel crei-
xement de l’economia local, tot i 
la tendència habitual a la deslo-
calització de la producció que viu 
el sector amb l’objectiu d’abaratir 
costos”. Naulover compta actu-
alment amb una plantilla de 130 
treballadors directes, i uns 500 in-
directes.

FOTO: José Antonio Castillo.

Marc Castells, vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, responsable de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i alcalde d’Igualada, i Carme Nogue-
ra, CEO i dissenyadora de Naulover

5 persones en situació d’atur 
contractades a través dels 
Plans d’Ocupació
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, a través del Programa de 

Plans d’Ocupació de Treball als 
Barris ha contractat a 5 persones 
del municipi en situació d’atur per 
desenvolupar diferents tasques  
d’interès general, social i econòmic 
durant sis mesos. 

Les cinc persones contractades 
van començar a desenvolupar la 
seva tasca el passat mes de desem-
bre i acabaran el seu contracte 
després de l’estiu. 

Les actuacions que estan de-
senvolupant estan relacionades 
amb els serveis a les persones a 

través dels projectes d’“Atenció 
domiciliària” i “Posa’t en marxa” 
accions dirigides a l’atenció de la 
gent gran. També s’ha reeditat el  
projecte de “Reforç escolar al bar-
ri” amb la contractació de dos pro-
fessors que donen classes de reforç 
escolar a infants amb necessitats 
educatives, problemes d’aprenen-
tatge… amb un treball de coor-
dinació amb les tres escoles del 
municipi. 

El programa de Plans d’Ocupa-
ció està cofinançat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, amb 
un import total de 53.385 euros. 

Suport a Àlex Alonso per 
afrontar el Repte Fali

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada va expli-
citar ahir dimecres el seu suport 

a la iniciativa solidària que iniciarà 
aquest dissabte, 1 d’abril, l’igua-
ladí Àlex Alonso. Per a recordar la 
seva esposa, la Fali, desapareguda 
ara fa un any víctima d’un càn-
cer, l’Àlex recorrerà a peu els 1.265 
quilòmetres que separen Sevilla, 
on va néixer la seva dona, de la 
capital de l’Anoia. En l’anomenat 
Repte Fali, doncs, preveu caminar 
uns 30 quilòmetres diaris i arribar 

a Igualada a mitjans del mes de 
maig, en una acció que vol, no 
només recordar-la, sinó recaptar 
fons per l’Institut Català d’Oncolo-
gia (ICO). La iniciativa ja ha rebut 
el recolzament de nombroses ins-
titucions, clubs, entitats i ciutadans 
a títol particular. L’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, i el tinent 
d’alcalde d’Entorn Comunitari de 
l’Ajuntament, Fermí Capdevila, li 
van transmetre tot el suport de la 
corporació per assolir amb èxit la 
seva fita.
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Termini de presentació de sol·licituds 
Del 3 al 28 d’abril de 2017

Informació de les bases de selecció 
www.lapobladeclaramunt.cat   / E- Tauler

Més informació
Ajuntament - Av. Catalunya, 16 - Tel. 93 808 60 75 
Cau Jove - Plaça de la Vila, 1 - Tel. 93 808 71 27 

(Cau Jove)

La nevada registra gruixos 
de fins a 15 centímetres

CALAF

L’Ajuntament de Calaf va activar 
dissabte passat el Pla de nevades 

abans de les 6 del matí quan el 
gruix de neu acumulat a la pobla-
ció era de gairebé 10 centímetres. 
La nevada va continuar fins a mig 
matí arribant a acumular gruixos 
de fins a 15 centímetres. D’acord 
amb el pla d’emergències, el con-
sistori va activar tres equips lleva-
neus que en tot moment es van 
coordinar amb tres equips de la 

Brigada municipal per netejar la 
via pública, tant per a la circulació 
dels carrers com per als vianants. 
A més, es va escampar potassa per 
evitar que la neu es glacés en cas 
de baixada de les temperatures.

L’actuació es va iniciar per als 
punts més sensibles com són els 
accessos a la població, el CAP, la 
zona comercial i el mercat on, tot 
i la nevada, s’hi podien trobar una 
desena de parades. A mig matí ja 
s’havien netejat els principals car-

rers i per la majoria s’hi podia cir-
cular sense dificultats.

A causa de la nevada es van 
registrar algunes incidències per la 
caiguda de dos arbres i alguns ac-
cidents lleus de vehicles que es van 
resoldre amb l’ajuda de la Brigada 
municipal. 

Tal com preveu el Pla de neva-
des de l’Ajuntament de Calaf, Ser-
veis socials es va posar en contac-
te amb un grup de persones que 
l’equip té identificades per estar 
alerta davant una situació d’emer-
gències. 

Dades de Pujalt
Al final de la jornada van caure 

de mitjana a l’Observatori de Pu-
jalt 15cm. 

Pel que fa al total de l’aigua 
recollida destacar els 66,6mm que 
sumats als que portàvem aquest 
mes fan un total de 97,2mm. És ja 
el mes de març amb més precipi-
tació de la sèrie 2004-2017, darrers 
14 anys.

El II Fòrum d’inversió es consolida 
i repeteix èxit
IGUALADA

El Campus Universitari d’Iguala-
da va acollir, la setmana passa-

da, el II Fòrum d’Inversió d’Iguala-
da, punt de trobada d’empreses i 
emprenedors que cerquen finan-
çament, empresaris que busquen 
solucions per als seus reptes de 
creixement i innovació, i inversors 
que cerquen els millors projec-
tes on participar. Aquesta és ja la 
segona edició del Fòrum d’Inver-
sió d’Igualada, que GC Encourage, 
l’àrea de consultoria de Grup Car-
les, juntament amb la xarxa d’in-
versors Economistes BAN del Col-
legi d’Economistes de Catalunya 
organitza, amb l’objectiu principal 
doncs, de donar l’oportunitat a 
empreses i emprenedors amb pro-
jectes de creixement, de presen-
tar-los davant inversors de capital 
d’una forma directa, però sempre 
amb l’acompanyament de la con-
sultora igualadina.

L’èxit obtingut en l’edició an-
terior, en què es van reunir més de 
cinquanta inversors de capital, es 
van tancar cinc operacions i es van 
aconseguir més de 500.000 euros, 
ha portat a GC Encourage a repetir 
l’experiència per ajudar a impul-
sar econòmicament noves idees de 
negoci.

L’acte va comptar amb la parti-
cipació de sis projectes de diferents 
àmbits, tres dels quals són empre-
ses de l’economia tradicional amb 
un enfocament molt innovador, 
i els altres tres startups de base 
tecnològica, els quals van tenir 
l’oportunitat de donar-se a conèi-
xer davant d’un nombrós públic 
d’inversors i diversa representació 
dels consistoris de la comarca.

El fòrum començà amb la pre-
sentació de l’acte per part del di-
rector general de Grup Carles, Xa-
vier Carles, que va insistir que la 
comarca de l’Anoia es caracteritza 
per la Innovació i la creativitat a 
l’hora d’iniciar nous projectes, però 
sovint empreses i emprenedors es 
troben amb la necessitat d’un im-
puls econòmic per a la seva idea 
de negoci i “és això el que mou 
Grup Carles a organitzar actes com 
aquest, la vocació de trobar solu-

cions i contribuir a l’èxit dels nos-
tres clients.” Blai Paco, president 
de la Unió Empresarial de l’Anoia, 
manifestà el suport de l’associació 
als emprenedors, però també a les 
empreses ja existents. Finalment, 
la Primera Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament d’Igualada, Àngels 
Chacon, va fer èmfasi en l’obses-
sió de l’Ajuntament per garantir 
el progrés de tots els sectors de 
l’economia anoienca, elogiant-ne 
la seva diversificació.

L’acte continuà amb la inter-
venció de l’economista i soci de 
Grup Carles, Jaume Carles, que 
explicà quina és la fiscalitat de les 
transmissions de participacions, 
fent esment de quines són les 
deduccions per inversió Business 
Angels, com s’ha de procedir en 
cas de desinversió, com es calcu-
la la variació patrimonial i quina 
ha de ser la tributació del guany. 
Josep Nebot, d’Arboribus, explicà 
quines són les claus del crowlen-
ding per a les pimes, analitzant 
quines són les característiques i 
els avantatges d’aquest finança-
ment no bancari.

Pol Font, president d’Econo-
mistesBAN va cloure l’acte insis-
tint en la importància d’aquest 
tipus d’actes per ajudar a l’eco-
sistema emprenedor a tirar en-
davant projectes i diversificar les 
inversions, valorant molt positiva-
ment la col·laboració d’ambdues 
entitats, Grup Carles i Economis-

tes BAN, en les dues edicions i 
l’èxit obtingut.

Finalitzada la cloenda de l’acte, 
el públic assistent va poder conèi-
xer un negoci fet realitat d’un em-
prenedor que va presentar el seu 
primer projecte en l’edició ante-
rior del Fòrum, en el qual va poder 
aconseguir el capital necessari per 
dur-lo a terme.

La firma igualadina va fer palès 
el seu compromís amb les pimes i 
els emprenedors amb aquesta ini-
ciativa,que en la seva segona edi-
ció es consolida ja a la comarca, 
conscients que en la situació actual 
els emprenedors s’han convertit en 
els agents claus per recuperar el 
creixement econòmic i empresarial 
i aconseguir un nou model produc-
tiu més sostenible.

La sessió no va deixar indife-
rent al nombrós públic d’inversors 
assistent que va poder conèixer 
interessants projectes on participar.

L’acte va finalitzar amb una 
trobada de networking entre els 
emprenedors i empreses que van 
presentar els seus projectes i els 
possibles inversors, en el qual es 
van poder establir els primers con-
tactes interessants per tancar algu-
na operació.

GC Encourageva comptar amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada, la Unió Empresarial 
de l’Anoia, EconomistesBAN, BS-
tartup, i les empreses JNB Music i 
AndVenture.

La UEA celebra l’Assemblea 
General Ordinària

IGUALADA

Aquest dimarts la Unió Empresa-
rial de l’Anoia ha celebrat l’As-

semblea General Ordinària Anual 
on s’ha presentat la memòria d’ac-
tivitats i l’estat de comptes corres-
ponents a l’any 2016, i també els 
projectes previstos per l’entitat per 
aquest any 2017.

Seguint la línia encetada l’any 
passat, per aquest 2017 la UEA té 
previst donar continuïtat al projec-
te dels Fòrums Empresarials, fent 
un seguiment de les sectorials cre-
ades, i treballar nous sectors com 
el del packaging, el medi ambient i 
el del transport.

Una altra de les línies marca-
des per aquest any és l’aposta per 
la formació: per a treballadors en 
actius, per a directius, i a mida per 
a les sectorials. També s’aposta per 
a crear espais de networking per a 
fer contactes.

El President Blai Paco, va afir-
mar estar orgullós de la situació de 
l’entitat per que els resultats són 
satisfactoris, i va llençar un mis-
satge d’optimisme de cara al futur 
mostrar-se convençut que “aquest 
any recollirem els fruits sembrats” 
perquè “l’associació cada dia de-
mostra ser més activa, implicada 
amb les empreses i el territori”.

La coral La Cuitora, a Sant 
Pere de Riudebitlles

Diumenge passat, la coral La 
Cuitora de la Llacuna fou con-

vidada al 35è Aplec de Corals de 
Sant Pere de Riudebitlles. Sota la 
direcció de la Maria Teresa Costa, 
i acompanyats al piano pel jove 
pianista Joaquim Font, s’interpretà 
un divers repertori de peces que el 
públic assistent va poder gaudir. 

Des de “Cançó de Bres per una 
Princesa Negra”, passant per can-
çons de caramelles i, per finalit-
zar, dues havaneres: “Ponentina”, 
havanera de terra endins, i “Des-
prés del Sol”, dedicada al poble 
de la Llacuna. A l’acabament de 
la interpretació de totes les corals 
assistents, i d’unes breus interven-
cions per part dels membres de 
la Coral Riudebitlles, s’interpreta-
ren dues peces com a cant comú, 
“Senyor Sant Jordi” i “Som Cata-
lans”. 

La Coral La Cuitora agraeix a 
tots els membres de la Coral Riu-
debitlles la seva acollida, i per fer 
d’aquesta trobada, juntament amb 
les altres corals, una diada de com-
panyonia.
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La solidaritat del 22è concert 
de Rotary Club Igualada 
per al servei a la comunitat 
porta un nou èxit social i 
econòmic

IGUALADA

Dilluns passat, a les dependènci-
es d’Àuria Fundació es va cele-

brar l’acte de lliurament dels fons 
recaptats amb el concert de Rotary 
Club i organitzat el passat 29 de 
gener.

Un èxit per la implicació gene-
rosa de la ciutat i per la col·labo-
ració generosa de tantes persones 
i institucions. Una vegada més, el 
públic igualadí va respondre amb 
la seva assistència i va omplir el 
Teatre de l’Ateneu.

L’excel·lència dels músics i els 
objectius que es proposaven van 
aconseguir l’èxit previst amb l’ac-
tuació de l’Orquestra Terres de 
Marca, sota la direcció de Josep 
Miquel Mindan, i la interpretació 
de les diferents peces previstes en 
el programa.

No podem oblidar l’ajuda re-
buda per part d’empreses i parti-
culars que han fet possible arribar 
a la xifra de 7.000 eurso, xec que el 
president de Rotary, Jaume Solano, 
va lliurar a la presidenta d’Àuria 
Fundació, Teresa Maria Jorba, en 
presència de tota la direcció de 
l’entitat i de la junta de Rotary 
Igualada.

Amb aquest escrit agraïm a 
tothom la seva participació i els 

encoratgem a col·laborar en objec-
tius que facin que la nostra ciutat 
esdevingui un lloc per viure amb 
més harmonia i amb il·lusió. Gràci-
es a tants col·laboradors com Grup 
Carles, Pintures Planell, Miguel 
Farrés Rojas, Gumá Assegurances 
i Serveis, Eduard Closa Claramunt, 
Grup Jardí, BBVA, Servisimó, S.L., 
C.G.M. Centre de Gestió Mediam-
biental, Mas dels Vivencs, Banc Po-
pular, Cerámicas Calaf, Calaf Grup, 
Simar, S.A. i KrokoBags, S.L.

Amb l’esforç i els fons obtin-
guts es podrà portar a terme el 
projecte que l’entitat beneficiària, 
Àuria Fundació, prepara per ade-
quar la sala de rehabilitació de la 
llar-residència de Nards.

Com en edicions anteriors, la 
recaptació de fons per la campa-
nya POLIO PLUS, que Rotary In-
ternacional porta a terme des de 
fa més de 30 anys, significa una 
nova ajuda per reduir els casos de 
poliomielitis que encara existeixen 
al món. Els 810 euros aconseguits 
permetran que els objectius pre-
vistos de finalitzar amb aquesta 
epidèmia per al pròxim any 2018 
siguin possibles.

Rotary Club Igualada

Noemí Trucharte rep a l’Ajuntament la 
primera vilanovina i anoienca 
de l’any 2017
VILANOVA DEL CAMÍ

Dimecres de la setmana pas-
sada, l’alcaldessa de Vilano-

va del Camí, Noemí Trucharte, va 
rebre a l’Ajuntament la família de 
la primera vilanovina i anoienca 

que va néixer aquest 2017. 
La petita Mar Delgado Cante-

ro va néixer el dia 1 de gener, a 
les 10.30 h, i va pesar 2,745 kg.

L’alcaldessa va conversar una 
estona amb els pares del nadó 

sobre aquests primers mesos de 
vida i els va obsequiar, en nom de 
l’ajuntament, amb un val de pro-
ductes de farmàcia.

Avançant cap a l’aposta 
municipal per la sostenibilitat

SANT MARTÍ DE SESGUEIOLES

L’Ajuntament de Sant Martí Ses-
gueioles avança en ferm en el seu 

compromís per la gestió municipal 
sostenible. El Consistori, que forma 
part de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat, recentment 
ha incorporat diferents punts de 
reciclatge al municipi, i està immers 
en la seva política d’estalvi ener-
gètic.

Pel que fa al reciclatge, recent-
ment es va instal·lar una nova mini 
deixalleria a la plaça d’Emili Dona-
deu, per tal de fomentar el reciclat-
ge dels petits residus.

Es tracta d’un contenidor que 
disposa de dipòsits independents 
per a l’emmagatzematge de dife-
rents residus que habitualment no 
se sap on abandonar. 

Al municipi també s’han col·lo-
cat contenidors de reciclatge d’oli, 
roba, fluorescents i residus d’apa-
rells elèctrics i electrònics. Amb tot, 
una sèrie de novetats per fomentar 
el reciclatge i la conscienciació per 
la cura del medi ambient.

Per altra banda, també s’està 
treballant l’estalvi energètic a dife-
rents punts del municipi; en algunes 
zones ja s’han pogut substituir les 
bombetes per Leds. A més les ofi-
cines de l’Ajuntament s’han acollit 
al projecte “Passa l’energia!”, un 
programa de la Gerència de Serveis 
de Medi Ambient que té com a ob-
jectiu vetllar per l’estalvi d’energia 
als equipaments dels Ajuntaments 
de la província de Barcelona i desti-
nar els estalvis aconseguits a les llars 
del municipi que pateixen pobresa 
energètica.
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Un gran organista alemany va tocar 
al quart concert del XXIV Festival 
Internacional d’Orgue
IGUALADA

El diumenge dia 26 de març hi 
va haver el quart concert del 

XXIV Festival Internacional d’Or-
gue d’Igualada. Va anar a càrrec 
de l’organista alemany Franz Günt-
hner, que actualment és respon-
sable de la música a l’església de 
Sant Martí a Leutkirch i que és 
també un gran improvisador. Els 
comentaris del concert els va fer 

Antoni Miranda i Jordi Balsells i 
Josep Aguilera van tenir cura de la 
visió per pantalla.

El concert va començar amb 
dues obres de J. S. Bach (1685-
1750), la Tocata i Fuga en re menor  
(BWV 538)  anomenada “Dòrica” 
i el Preludi-Coral “Wernur den 
liebenGott” (BWV 647), i després 
va tocar els 3 moviments Allegro 
– Adagio – Allegro del Concert en 
si menor de J. G. Walther (1684-
1748). Es tracta de dos autors de la 
mateixa època que Franz Günther 
va tocar amb pocs canvis de regis-
tres, jugant només amb els dos te-
clats i el pedaler però amb aquests 
recursos en va tenir prou per do-
nar a cada part la seva sonoritat 
i el timbre més adient, mostrant 
el seu virtuosisme en la Tocata de 
Bach, fent sentir cada una de les 
veus a la Fuga, i amb un deliciós 
Coral on la melodia del pedal que-
dava protegida per l‘acompanya-
ment dels teclats manuals. Va ser 
molt ben trobada la registració en 
l’Adagio del Concert de Walther, 
que va tocar com si fos un merave-
llós Coral i que va contrastar molt 
amb els  altres moviments. 

Va continuar amb Trumpetin-
gTune de C. Tambling (1964-2015) 
que va anar seguit d’un Andan-
te de L. J. A. LefébureWely (1817-
1869), de  Trumpet Air de P. Bryan 
(nascut el 1950) i de Salve Regina 
de N. Hakim (nascut el 1955). Les 
dues obres d’autors anglesos van 
servir per mostrar la sonoritat de 
la trompeteria de l’orgue i va do-
nar una mostra de color al concert. 
Molt diferents van ser les altres du-
es obres: la de Lefébure-Wély, que 
és la núm. 7 de les Meditations 
religieuses op. 122 del seu autor 

i que porta per títol “Choeur de 
Voix humaines”, va donar un toc 
de dolçor i en la Salve de Hakim 
l’organista va triar una registració 
magnífica que va fer ressaltar la 
seva originalitat.

El concert va acabar amb una 
difícil obra d’A. Guilmant (1837-
1911), la Sonata en do menor op. 
56 amb 3 moviments Preludi - Ada-
gio - Fuga. Aquí l‘organista va ne-
cessitar d’un registrant, funció que 
va fer la seva esposa Petra. Aques-
ta obra és un perfecte exemple 
del simfonisme francès, amb uns 
moviments diversos i brillants que 
acaba amb una Fuga de gran força 
i solemnitat.

Franz Günthner va demostrar 
que és un gran organista, virtuós 
en els teclats i el pedaler,  molt 
atent a donar a cadascuna de les 
obres la seva millor sonoritat, 
capaç de tocar un repertori que 
va des del barroc fins la música 
contemporània i tot això amb una 
gran austeritat i serietat.  El pú-
blic, que va ser força nombrós, va 
aplaudir molt totes les obres i ell 
ho va agrair amb 2 bisos, en els 
que ens va mostrar la seva faceta 
d’improvisador. En primer lloc, va 
fer una improvisació sobre “El cant 
dels ocells” i en segon lloc, sobre el 
“Virolai”; cal dir que ell no conei-
xia cap de les dues obres que li van 
ser presentades per Antoni Miran-
da. Va fer unes magnífiques impro-
visacions que van fer posar dem-
peus tots els assistents. Després va 
baixar a saludar des del presbiteri 
on va ser obsequiat i felicitat per 
Pere Camps i Maribel Cuadras, re-
gidors de l’Ajuntament d’Igualada.

Maria Dalmases

Detingut un home per 
cometre 23 furts 
La valoració del material sostret ascendiria a 
gairebé 60.000 euros

COMARCA

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

la comissaria de l’Alt Penedès van 
detenir, el dijous 23 de març, a 
Mediona, un home espanyol, de 40 
anys i veí de Sant Quintí de Medi-
ona, com a presumpte autor de 23 
furts i estralls de cablejat de tele-
fonia a diferents municipis de l’Alt 
Penedès i l’Anoia.

La investigació va començar 
amb les denúncies de robatoris de 
cable telefònic i de manera reite-
rada als mateixos trams de dife-
rents municipis de l’Alt Penedès i 
l’Anoia. En concret, durant el pri-
mer trimestre del 2017, s’haurien 
produït 23 furts concentrats a di-
ferents poblacions penedesenques 
i Argençola, Carme, Montmaneu, 
Pujalt, Sant Martí Sesgueioles i 
Santa Maria de Miralles de l’Anoia. 
La valoració del material sostret, 
sense tenir en compte el perjudici 
provocat per aquests actes, ascen-
diria a gairebé 60.000 euros.

A més dels perjudicis materials 
pel furt de cablejat de telefonia i 
els danys causats, cal mencionar 

els perjudicis que hauria creat la 
incomunicació per part dels usu-
aris d’aquest mitjà i el risc que 
això podria comportar en un cas 
d’emergència. Així doncs, a part 
del delicte patrimonial també hi 
un delicte d’estralls, ja que s’hauria 
creat una pertorbació greu en les 
comunicacions.

Els agents, dintre de la seva 
tasca d’investigació, van realitzar 
un estudi de les vendes a deixa-
lleries per tal de detectar el punt 
de compra del material sostret. 
En concret van detectar la venda 
en una deixalleria, per part d’una 
mateixa persona, durant l’any 
2017, d’un total de 613 quilograms 
de coure cremat i 65 quilograms 
d’alumini sostrets.

Aquesta persona, un home es-
panyol, de 40 anys i veí d’Igualada 
era el propietari d’un vehicle, que 
també hauria estat vist en el lloc 
d’algun d’aquests furts.

El detingut va passar a dispo-
sició judicial i el jutge instructor 
va decretar la seva llibertat amb 
càrrecs.

El servei de ginecologia 
de l’Hospital, referent en 
formació

IGUALADA

L’Hospital d’Igualada ha estat 
enguany de nou seu del Curs 

Bàsic de Cirurgia Endoscòpica 
Ginecològica per a residents de 1r 
i 2n any. 

Els dies 15, 16 i 17 de març va 
tenir lloc la 3a edició d’aquest curs 
bàsic per a residents obert a tots 
els professionals en formació de 
Catalunya i de la resta de l’Estat.

El curs, amb una assistència de 
gairebé una setantena de profes-
sionals, combinava sessions teò-
riques impartides per especialis-
tes en Ginecologia dels principals 
centres hospitalaris del territori 
català, així com retransmissió en 
directe de les cirurgies realitzades 
en l’Hospital d’Igualada, i pràctica 
de les habilitats quirúrgiques en 
simuladors tutoritzats per espe-
cialistes en cirurgia ginecològica 
endoscòpica. 

Les sessions formatives van 
permetre als alumnes a iniciar-se 
en la tècnica d’endoscòpia. Espe-
cialment valorades per l’alumnat 
van ser les sessions pràctiques amb 
“pelvitrainer” que permeten l’ad-
quisició i millora de les habilitats 
oculomanuals necessàries en les 
tècniques laparoscòpiques, amb la 
realització d’un examen en la dar-
rera jornada del curs que permet 
valorar objectivament les habilitats 
pròpies en relació a una extensa 
base de dades europea.

El projecte és liderat pel direc-
tor de Servei de Ginecologia i Obs-
tetrícia  de l’Hospital d’Igualada, el 
Dr. Pere Brescó, que és el president 
actual de la “Sección de Endosco-
pia” de la SEGO i a més director 
del la “Escuela Internacional de 
Endoscopia Ginecológica” amb seu 
a l’Hospital d’Igualada.

Finalitzen les obres als carrers Sant Josep i 
Sant Carles
IGUALADA

El departament de Qualitat Urba-
na de l’Ajuntament d’Igualada 

ha enllestit les obres per a la millo-
ra de l’accessibilitat i la supressió 
de barreres arquitectòniques en 
les voreres de dos trams dels car-
rers Sant Carles i Sant Josep que 
presentaven moltes mancances en 
aquest sentit. Durant quatre set-
manes s’ha actuat a la vorera est 
del carrer Sant Josep, entre el car-
rer Sant Pau i el carrer Sant Carles, 
i a la vorera sud del carrer Sant 
Carles, entre el carrer Esquiladors i 
el carrer Sant Josep. Aquestes vore-
res tenien un ample de 80 i 90 cm 
respectivament i s’han eixamplat 
fins els 120 cm, rebaixant també i 
fent accessibles per les persones els 

xamfrans que ho requerien. L’ac-
tuació ha afectat en total uns 300 
m2 de voreres. A banda d’aquesta 
acció, en les properes setmanes es 
preveu iniciar els treballs de millo-

ra de l’accessibilitat als xamfrans 
del carrer Capellades i d’eixampla-
ment de la vorera oest del carrer 
Santa Teresa.
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OFERTES DE FEINA

- EMPRESA D’ARTS GRÀFIQUES PRECISA INCORPORAR  
PERSONAL AMB EXPERIENCIA EN MÀQUINES 
PLEGADORES / ALÇADORES / GUILLOTINES. Zona 
Anoia/Baix Llobregat. Horari jornada intensiva en torns 
matí / tarda / nit, per a necessitats de producció, baixes 
i vacances. Contracte temporal amb perspectives de 
continuïtat.

-  ES NECESSITEN MANIPULADORS/ES AMB 
EXPERIÈNCIA PER A COBRIR PUNTES DE FEINA 
/ BAIXES / VACANCES PER A EMPRESES SITUADES 
A IGUALADA I RODALIES. Jornades senceres, mitges 
jornades, diferents torns. Contractació temporal.

- 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.

- ES BUSQUEN TÈCNICS COMERCIALS SECTOR 
QUÍMIC PER A EMPRESA SITUADA A IGUALADA. Horari 
de dilluns a divendres, jornada sencera. S’ofereix 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.

La Generalitat commemora el centenari del 
naixement del poeta i crític anoienc Josep 
Romeu i Figueras
Va ser una figura cabdal en l’estudi de la poesia catalana del segle XX i 
també en els estudis de diferents expressions de caire popular

IGUALADA

La Generalitat de Catalunya, en 
col·laboració amb els ajuntaments 

d’Igualada i Òdena, la Diputació 
de Barcelona i diferents entitats i 
personalitats rellevants en l’àmbit 
cultural, commemora aquest 2017 
el centenari del naixement de Josep 
Romeu i Figueras, poeta, crític lite-
rari i dinamitzador cultural anoienc.

Des del departament de Cultura 
de la Generalitat es volen aprofitar 
les commemoracions i aniversaris 
per a posar en valor i reivindicar 
aquelles figures històriques que, per 
diferents circumstàncies, no han tin-
gut el reconeixement que merei-
xien. Josep Romeu i Figueras, pre-
cisament, va ser una figura cabdal 
en l’estudi de la poesia catalana del 
segle XX i també en els estudis de 
diferents expressions de caire popu-
lar, com el cançoner o el teatre po-
pular. Avui han presentat els actes 
commemoratius el director general 
de Cultura Popular, Associacionisme 
i Acció Culturals de la Generalitat 
de Catalunya, Lluís Puig, els alcaldes 
d’Igualada i Òdena, Marc Castells i 
Francisco Guisado, i el fill de l’home-
natjat, Jordi Romeu.

Actes de commemoració 
previstos

Els actes commemoratius s’han 
estructurat en dos grans blocs. 
D’una banda, un Cicle de Teatre 
Medieval amb diverses seus: Cer-
vera, Verges, Girona, la Seu d’Ur-
gell, Berga, Esterri d’Àneu, la Selva 
del Camp, l’Abadia de Montserrat, 
Igualada, Rubí i Barcelona. I, de l’al-
tra, activitats commemoratives en-
tre les quals destaquen dues exposi-
cions, l’edició del llibre Representa-
cions de teatre medieval i renaixen-
tista (Barcelona, Sala del Tinell, 1961 
– 1969) de Josep Romeu, i també 
diverses conferències sobre el per-
sonatge i alguns recitals de la seva 
poesia. Paral·lelament, ara mateix 
s’està enregistrant un documental 
biogràfic, que es preveu que pugui 
presentar-se durant la tardor.

Al web anyjosepromeu.cat, a 
banda de les activitats programa-
des, ja es pot trobar una extensa 
informació sobre Josep Romeu i Fi-
gueras. Des de la seva biografia, els 
llibres que va publicar i la seva rela-
ció amb el fotògraf Pau Barceló, fins 
a diverses galeries d’imatges sobre 
la seva persona i les diferents edi-
cions del Cicle de Teatre Medieval 
que es va celebrar durant nou anys, 
del 1961 al 1969, al Saló del Tinell a 
Barcelona.

Rellevància per les lletres 
catalanes

Josep Romeu i Figueras va néi-
xer a Òdena el 16 de març de 1917, 
es va traslladar a Igualada amb els 
seus pares quan tenia tres anys, va 
estudiar a les escoles de l’Ateneu 
Igualadí i va contribuir a crear, en-
tre altres, la mítica revista Ariel o el 
Centre d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada (CECI). En l’àmbit català, es va 
distingir com a poeta i crític literari, 
especialitzat en literatura catalana 
modernista i contemporània, poesia 
tradicional i teatre popular, sense 
oblidar la feina que va fer com a 
promotor cultural, amb fites desta-
cades com la fundació de la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics.

Els més de cent cinquanta tre-
balls publicats al llarg de mig segle 
sobre poesia, teatre i altres gène-
res, fan d’aquest autor un clàssic 
entre els estudiosos de la literatura 
del país. Dins d’aquesta tasca cal 
destacar les seves contribucions a 
la lectura dels poetes catalans del 
segle XX, amb llibres com Sobre 
Maragall, Foix i altres poetes (1984) 
o Guia de lectura de Sol i de dol, de 
J.V. Foix (1985). Igualment impor-
tant és la seva dedicació a aspectes 
culturals i literaris de caire popular, 
com la poesia tradicional o el can-
çoner, de vegades relacionada amb 
una altra de les seves passions, la 
musicologia.

Tot i que durant la dècada de 
1960 continua la seva tasca d’inves-
tigador i estudiós de diversos gène-

res literaris, el teatre ocupa un lloc 
de preferència i, més concretament, 
l’organització entre 1961 i 1969, per 
encàrrec de l’Ajuntament de Bar-
celona, dels cicles de teatre medie-
val que es fan cada any al Saló del 
Tinell. Poc abans havia publicat els 
tres volums del Teatre hagiogràfic 
(1957) i, ja el 1962, els dos volums 
del Teatre profà. També en aques-
ta dècada publica diversos estudis 
literaris, com ara els de l’obra Lite-
ratura catalana antiga (1961-64) o 
Tres estudis sobre literatura catala-
na (1955).

Lluny d’anar a menys, el pas del 
temps i la maduresa de l’autor van 
intensificar la seva voluntat de re-
cerca. El 1972 va ser nomenat mem-
bre numerari de la Reial Acadèmia 
de Bones Lletres de Barcelona i el 
seu discurs d’ingrés va versar sobre 
Joan de Timoneda i la Flor de en-
amorados. Dos anys més tard va 
publicar l’estudi Poesia popular i 
literatura, mentre mantenia la seva 
col·laboració en revistes especialit-
zades. Romeu i Figueras va morir 
a Barcelona el 18 de desembre de 
2004.

Comissió coordinadora 
dels actes

Aquest mateix dimecres, a 
l’Ajuntament d’Igualada, es va cons-
tituir la comissió coordinadora dels 
actes commemoratius, que vetlla 
per la celebració d’aquesta agenda 
d’actes. Posteriorment, els seus in-
tegrants van visitar l’exposició sobre 
Romeu i Figueras que acull la Bibli-
oteca Central d’Igualada, a la Plaça 
Cal Font.

Formen aquesta comissió el di-
rector general de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals de 
la Generalitat de Catalunya, Lluís 
Puig; el diputat delegat de Cultura 
de la Diputació de Barcelona, Juan-
jo Puigcorbé; els alcaldes d’Iguala-
da i d’Òdena, Marc Castells i Fran-
cisco Guisado; la directora de la 
Institució de les Lletres Catalanes, 
Laura Borràs; la directora dels Ser-
veis Territorials del Departament 
de Cultura a la Catalunya Central, 
M. Àngels Blasco; el regidor de Pro-
moció Cultural i Comerç de l’Ajun-
tament d’Igualada, Pere Camps; 
l’esposa de Josep Romeu, Núria 
Font; l’arquitecte i fill de Josep Ro-
meu, Jordi Romeu; el director del 
Servei de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada, Jep Rabell; la cap del 
Servei de Promoció i Dinamització 
de la Direcció General de Cultu-
ra Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals del Departament de Cul-
tura, Cristina Sanchis; la directora 
de la Biblioteca Central d’Igualada, 
Montse Lobato; la presidenta de 
l’Ateneu Igualadí, Mireia Claret; el 
catedràtic d’Història del Teatre Ca-
talà de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), Francesc Massip; el director 
de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC), Josep Borràs; 
la cap de comunicació de l’ESMUC, 
Montserrat Urpí; la presidenta del 
Centre d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada (CECI), Rosa M. Parés; la biblio-
tecària M. Teresa Miret; els biògrafs 
Maria Enrich, Vicenç Mestre, i Mi-
quel Batalla; l’escriptor i profes-
sor Joan Pinyol i l’escriptor Antoni 
Dalmau.

Visita de la consellera 
d’Ensenyament

IGUALADA

La consellera d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, 

Meritxell Ruiz, va dur a terme, 
ahir dimecres, 29 de març, una 
visita institucional a la ciutat 
d’Igualada. A les 9h va ser rebu-
da al Saló de Sessions de l’Ajun-
tament de la capital de l’Anoia, 
on va signar el Llibre d’Honor de 
la Ciutat en presència de l’alcal-

de, Marc Castells, de diferents 
regidors municipals i de la dipu-
tada al Parlament de Catalunya, 
Maria Senserrich. Posteriorment, 
es va desplaçar a la zona nord 
de la ciutat per a visitar l’Escola 
Àuria, que celebra els seus 50 
anys, on va conèixer personal-
ment l’equip directiu del centre 
i va visitar les seves instal·lacions.
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OFRENA DEL CIRI VOTIU 
A MONTSERRAT

L’Ajuntament d’Igualada procedirà, com cada any, a oferir el CIRI VOTIU DE LA CIUTAT 
D’IGUALADA a la Verge de Montserrat, juntament amb les entitats igualadines que 
enguany celebren un aniversari destacat.

L’acte tindrà lloc el dissabte, dia 22 d’abril, en la missa conventual de les 11 h del matí, 
a la basílica de Montserrat.

Posteriorment, a les 12 h, els igualadins seran rebuts pel Pare Abat en audiència 
especial a la Sala de la Façana de la porteria del Monestir.

S’invita els igualadins a assistir a aquest acte d’oferiment per tal d’acompanyar el 
Consistori i les esmentades entitats igualadines.

L’Ajuntament d’Igualada organitza una sortida gratuïta amb autocars des de l’Estació 
d’Autobusos, el mateix dissabte, 22 d’abril, a les 9 h del matí. La tornada a Igualada 
serà també amb autocars i se sortirà de Montserrat a les 14.30 h.

Els interessats que vulguin utilitzar aquest mitjà de transport gratuït poden inscriure’s, 
fins al 12 d’abril, al telèfon 93 803 19 50 (departament de Protocol) o bé adreçant-se a 
les oficines de l’Ajuntament.

Igualada, març de 2017

El Campus Universitari d’Igualada porta 
l’oferta formativa al Saló de l’Ensenyament

El cent per cent dels alumnes 
que el curs passat van estudiar 

enginyeria al Campus Universitari 
d’Igualada tenen feina. Són dades 
de l’estudi sobre inserció laboral 
dels exalumnes que ha portat a ter-
me l’Escola d’Enginyeria d’Iguala-
da, adscrita a la Universitat Politèc-
nica de Catalunya.

Pel que fa als graduats en 
Enginyeria Química, el 64% dels 
exalumnes manifesta que abans 

d’acabar la carrera ja treballaven, 
el 27% van aconseguir la seva pri-
mera feina només un mes després 
d’acabar els estudis i el 9% restant 
van trobar feina en menys de sis 
mesos. Les xifres són similars en el 
cas dels graduats en Organització 
industrial: el 67% va trobar feina 
abans d’acabar els estudis i el 33% 
restant ho va fer abans de sis me-
sos.

Aquest immillorable índex 
d’ocupació laboral, juntament amb 
la possibilitat de fer pràctiques en 
empreses durant la carrera, és un 
dels punts forts de l’Escola d’Engi-
nyeria d’Igualada, que la setmana 
passada va difondre la seva ofer-
ta formativa al Saló de l’Ensenya-
ment, que s’ha celebrat a Barce-
lona. 

Per als responsables de l’EEI, 
aquest elevadíssim nombre de ti-
tulats que troben feina de seguida 

es deu al fet que la formació es fa 
tenint molt presents les necessitats 
de les empreses, i a la col·laboració 
constant i el vincle permanent en-
tre empreses i universitat.

A més dels graus en Enginyeria 
Química i en Organització Industri-
al, l’Escola d’Enginyeria d’Igualada, 
dins el Campus Universitari, també 
imparteix l’ADE Industrial impul-
sat per la UPC i la UOC (una doble 
titulació de Grau en Enginyeria en 
Organització Industrial i Grau en 
Administració i Direcció d’empre-
ses), i un Màster Universitari en En-
ginyeria del Cuir, únic a Europa. 
El Campus Universitari d’Igualada 
també imparteix un Grau en Infer-
meria i un Doble Grau en Fisiote-
ràpia i Nutrició Humana i Dietètica, 
a més de diversos postgraus impul-
sats per la UPC, la Universitat de 
Barcelona, Eada Business School i la 
Unió Empresarial de l’Anoia.

Inauguració de la nova senyalització i 
il·luminació del carrer Major 

MASQUEFA

Divendres passat, en el marc de la 
Setmana del Comerç, l’Ajunta-

ment i l’entitat ‘Masquefa Comerç’ 
van presentar conjuntament la nova 
senyalització i lluminària del carrer 
Major. 

A causa de la pluja, l’acte 
d’inauguració --previst inicialment 
davant de l’església parroquial de 
Sant Pere-- es va dur a terme a les 
instal·lacions de Ràdio Masquefa 
i va evidenciar el clima d’entesa i 
col·laboració existent entre ambdu-
es parts. 

Un carrer Major més sostenible 
‘Masquefa Comerç’ ha vist re-

alitzada una de les peticions que 
havia transmès al llarg dels darrers 
mesos a l’Ajuntament: la instal·lació 
d’un nou sistema d’il·luminació LED 
al carrer Major. L’actuació ha consis-
tit en la substitució de l’enllumenat 
públic per nous dispositius que per-
meten reduir fins a un 50% l’actual 
despesa energètica. A més, la il·lu-
minació LED, a diferència de la que 
s’utilitzava fins ara, és totalment 
sostenible i no emet gasos d’efecte 
hivernacle, com el CO2. 

Un eix comercial consolidat 
El nou enllumenat i senyalitza-

ció, a la vegada, també permetran 
consolidar el carrer Major com un 
espai cívic central del municipi i fer 
créixer i dinamitzar el comerç de la 
zona. L’alcalde de Masquefa, Xavi-
er Boquete, assegura que “actua-
cions conjuntes com aquesta aju-
den a fer poble i a que els nostres 
veïns se sentin com a casa. Encara 
tenim molt camí per recórrer ple-
gats i esperem que aquest sigui ple 
d’èxits”. Per la seva part, Hortèn-
sia Rovira, presidenta de ‘Masquefa 
Comerç’, va agrair a l’Ajuntament 
el seu suport i també va estendre 
la mà a “seguir col·laborant ple-
gats”. En aquest sentit, Ajuntament 
i ‘Masquefa Comerç’ ja treballen en 
l’organització del proper acte con-
junt: la segona edició del ‘Primavera 
Shopping Masquefa’, prevista per al 
14 de maig, coincidint amb la festa 
de Sant Isidre.

El Consell Comarcal donarà 
suport a aquells municipis que 
acullin persones refugiades
El passat 21 de març es va dur 

a terme una reunió al Consell 
Comarcal per informar els ajunta-
ments interessats sobre quina és la 
situació de les persones refugiades 
a Catalunya i, concretament, a la 
Catalunya Central. 

Actualment, hi ha prop de 150 
persones acollides en els centres de 
protecció internacional dels mu-
nicipis de Berga, Manresa i Oso-
na que properament passaran a 
la fase d’integració. Aquest fet 
suposarà que persones i famílies 
refugiades vagin a viure en habi-
tatges ubicats a diversos municipis 
de Catalunya. 

Per tal de poder acollir-les, cal 
disposar d’habitatges que es po-
den cedir de forma gratuïta o bé 
a través d’un lloguer i que caldrà 
notificar al Comitè d’acollida per 

tal que els incorpori a l’inventari 
de Recursos que gestiona la Gene-
ralitat. 

Des de l’Àrea de Ciutadania i 
Convivència del Consell Comarcal 
també es va exposar a les regido-
res assistents les diverses accions 
de sensibilització que s’estan im-
pulsant a la comarca: tallers adre-
çats als centres educatius, xerra-
des adreçades a la ciutadania o 
l’exposició fotogràfica “Refugiats: 
l’odissea cap a Europa”, que ens 
els propers mesos voltarà pels mu-
nicipis de la comarca que ho hagin 
sol·licitat. 

Finalment, el Consell Comarcal 
va explicar el funcionament del 
circuit d’acollida local que s’activa-
rà en aquells municipis que acullin 
persones refugiades.

El servei de mediació 
ciutadana del Consell 
Comarcal assisteix a la 
X Jornada de mediació 

Dijous passat es va celebrar la 
X jornada de mediació, sota 

el títol “La cultura del diàleg i la 
mediació com a eina educativa”. 
La ponència inaugural va anar 
a càrrec de Maria Carme Boqué, 
professora titular de la Universitat 
Ramon Llull experta en mediació 
amb infants i joves. També es va 
poder comptar amb la participació 
de la cap del servei d’Escola i Famí-

lia del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat i amb tres 
experiències municipals vinculades 
amb la mediació i l’àmbit educatiu.

La jornada va permetre l’inter-
canvi d’experiències, inquietuds i 
propostes entre tots els assistents 
i va fer incís en el paper rellevant 
del servei de mediació ciutadana, 
tant en l’àmbit escolar com en els 
àmbits de l’educació no formal i 
informal. 

Una representació de l’equip 
de mediació de l’Anoia, format per 
la mediadora Maria Sacasas i la 
coordinadora del Servei, Anahí de 
Febrer, van assistir a la jornada i 
van participar també en la foto-
grafia que es van fer els 46 ens lo-
cals que tenen serveis de mediació 
per celebrar els 10 anys de servei a 
la demarcació de Barcelona. 

Una quinzena de persones 
participen a la segona sessió 
del taller de marxa nòrdica

LA POBLA DE CLARAMUNT

Una quinzena de persones van 
participar, dissabte passat al 

matí, a la segona sessió del segon 
taller de marxa nòrdica que es va 
fer a la Pobla. L’activitat la van 
organitzar la regidoria de Sanitat 
de l’Ajuntament i el Club Nòrdic 
Walking de la Catalunya Central.

En aquesta segona sessió, els 
participants van fer una caminada 
de 13 km en direcció als Masets 
i als Mollons. Els caminants van 
poder gaudir de l’entorn natural 
emblanquinat per la neu que ha-

via caigut durant la nit. Els moni-
tors van ser l’Isidre Tort i el Carles 
Redon. 

La marxa nòrdica o nòrdic 
walking consisteix en caminar 
amb uns bastons especialment dis-
senyats per al desenvolupament 
d’aquesta activitat física, en què 
es pot córrer, saltar i fer diferents 
exercicis. Ofereix una manera sen-
zilla, natural i molt eficaç de millo-
rar la condició física i tonificar la 
musculatura, independentment de 
l’edat, el sexe i la preparació física. 
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S’encarrega una auditoria 
per fer un seguiment i 
avaluació del servei de bus 
Igualada-Barcelona

IGUALADA

El Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat encarrega-

rà mitjançant l’ATM de Barcelo-
na una auditoria externa per fer 
un seguiment exhaustiu del servei 
que ofereix l’empresa la Hispano 
Igualadina a la línia de bus que 
comunica Igualada amb Barcelo-
na. El secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat, Ricard Font, acompa-
nyat del director general de Trans-
ports i Mobilitat, Pere Padrosa, i 
de l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, van explicar divendres passat, 
que aquesta auditoria concreta-
rà les mancances en el servei per 
prendre mesures de millora i deter-
minar les responsabilitats que pot 
tenir l’operador per incompliment 
de les condicions prestació del ser-
vei. Segons Font, “l’auditoria serà 
externa i servirà tant per sancio-
nar, si cal, com per fer propostes 
de millora. Aquesta és la darrera 
oportunitat que donem a la con-
cessionària per revertir el servei”, 
va remarcar.

L’objectiu és implementar les 
millores estructurals una vegada 
analitzades les mancances i resol-
dre de manera immediata aquells 
aspectes que tinguin una solució 
ràpida. Es preveu presentar l’au-
ditoria en un termini d’entre qua-
tre i sis mesos, incorporant una 
bateria de propostes per revertir 
tots i cadascun dels aspectes que 
es determini que presenten defi-
ciències. Font va explicar que serà 
“molt clara i transparent”, que es 
compartirà amb els ciutadans i que 
“les mesures seran consensuades 
entre tots”.

Actualment, la comunicació 
entre Igualada i Barcelona dis-
posa de 60 expedicions d’anada 
i 65 de tornada els dies feiners. 
L’evolució de la demanda ha 
estat creixent els darrers anys i 
ha passat dels 871.000 viatgers 
l’any 2013 als 921.000 del 2016. 
Tanmateix, tot i que s’han reduït 
respecte a anys anteriors, el ser-
vei acumula queixes per part dels 
usuaris vinculades en gran part a 
la manca de fiabilitat en el com-
pliment  dels horaris. 

Inspeccions a hores punta
Durant el període de l’audito-

ria, es faran inspeccions i controls 
per comprovar el compliment de les 
condicions de prestació del servei a 
les hores punta del  matí, migdia i 
vespre, als principals nuclis de ge-
neració de demanda i on ha estat 
detectada una major problemàtica 
com és el cas de les expedicions del 
matí amb sortida des d’Igualada, Es-
parreguera i Abrera i les tornades 
al migdia o vespre des de Barce-
lona. També es comprovarà l’estat 
dels vehicles i de les parades (ele-
ments de senyalització, informa-
ció, capacitat i seguretat). Un al-
tre aspecte que es vigilarà serà les 
condicions de prestació a bord dels 
mateixos vehicles per valorar-ne la 
capacitat, la comoditat i l’atenció 
del personal de conducció, tant per 
part del personal que realitzi l’au-
ditoria com a través d’enquestes als 
usuaris.

Aquests treballs de seguiment 
i auditoria seran encarregats per 
l’ATM de Barcelona a empreses ex-
ternes, prèvia la licitació correspo-
nent, que treballaran conjuntament 
amb els serveis d’inspecció del De-
partament de Territori i Sostenibi-
litat.

Arran d’aquesta auditoria sor-
giran propostes de reordenació del 
servei o nous serveis necessaris per 
atendre millor la demanda detecta-
da, tant pel que fa als horaris com 
als recorreguts; propostes de millora 
en relació al material mòbil, equi-
paments a les parades i informació 
als usuaris, i també detectar-se els 
possibles incompliments per part 
de l’operadora per a disposar dels 
elements objectius necessaris per 
a poder exigir  les responsabilitats 
corresponents, en el marc de la nor-
mativa vigent.

Una comissió de seguiment for-
mada per l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) de Barcelona, 
el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, els ajuntaments i l’Asso-
ciació de Municipis amb Transport 
Urbà (AMTU) es reunirà periòdica-
ment per avaluar l’estat dels treballs 
i consensuar les propostes d’actu-
ació.

Ricard Font i Pere Padrosa, reunits a Igualada amb representants dels municipis 
per on passa la línia que s’auditarà

5a Arrossada de la Coral de Santa Maria

MONTMANEU

Prop d’un centenar de cantaires 
es varen reunir el dissabte 25 

de març a Montmaneu, en una 
gran arrossada per celebrar l’èxit 
del Cicle Cultural de Tardor/2016, 
organitzat per la Coral de Santa 
Maria, en la que hi participaren el 
Cor Mig To i l’Agrupació La Llàn-
tia. La companyonia, la cordialitat 
i el bon humor foren la tònica de 
la jornada.

La forta tempesta de la vigí-
lia i sobretot la nevada que va 
caure la matinada del dissabte 
no foren obstacle perquè la tro-
bada resultés extraordinàriament 
reeixida.

L’Ajuntament de Montmaneu 
amb una exemplar diligència s’en-
carregà de fer avinent l’accés al 
poble i la neteja dels carrers. El sol 
del migdia s’afegí a una jornada 
que hom augurava complicada. I 
sortosament no fou així.

Tal com estava previst, so-
bre les dotze del migdia l’alcal-
de montmaneuenc Àngel Ferrer 
va pronunciar un càlid discurs de 
benvinguda als cantaires i acom-
panyants i lliurà una placa record 
als organitzadors. Lleonard del 
Rio, president de la Coral de San-
ta Maria va agrair el detall i va 
correspondre també amb uns ob-
sequis.

Hi hagué tot seguit la visita al 
poble i a la 1 del migdia els can-
taires celebraren un assaig a la Sa-
la. A continuació se serví el dinar: 
amanida, arròs, postres, pa, vi, ca-
va i cafè. En la sobretaula el Cor 
Mig To va oferir un obsequi a la 
Coral de Santa Maria que va rebre 
el president Sr. Del Rio, i aquest va 
correspondre oferint un simpàtic 
detall a Laia Cuadras, directora 
de Mig To. També es festejà a la 
cantaire Encarna Cànovas, en l’es-
caiença de la seva onomàstica. I es 

repartí a tothom, un bonic punt 
de llibre com a record de la troba-
da. Finalment hi hagué un sorteig 
de regals.

La festa es va cloure amb un 
concert coral que comptà amb la 
presència de l’alcalde Àngel Fer-
rer, membres del consistori i de 
nombrosos veïns de la localitat. 
L’inicià la Coral de Santa Maria 
que interpretà tres cançons. Des-
prés s’hi afegiren els cantaires de 
Mig To i La Llàntia i el repertori 
s’allargà amb sis temes més, per 
acabar amb el cant dels Segadors. 
Tot el programa fou dirigit per 
Coni Torrents, amb l’acompanya-
ment al piano de Maite Torrent. 
Una excepció, la sardana «Recor-
dant nostra terra» s’interpretà 
sota la batuta de Josep Bernadí, 
director de La Llàntia, excusant-se 
la presència de Laia Cuadras direc-
tora de Mig To, que hagué d’ab-
sentar-se.

El «Cant dels adéus» corejat 
per públic i cantaires posà punt 
final a l’esplèndida jornada.

Foto: Alfons Ferrer

Per incrementar 
plantilla necessitem 

PERSONAL de 
MAGATZEM (torns)

Enviar currículum a 
l’apartat de correus 

número 295 d’Igualada.

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com
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ELS PETITS ANUNCIS
* BICICLETA PLEGABLE EN VENDA. Molt 
pràctica i àgil per rodar per la ciutat. Canvis de 
marxa: un plat i quatre pinyons. Regalo casc. 
Preu: 75€. Tel. contacte 661 01 88 76.

* ES NECESSITA OFICIAL DE PERRUQUERIA 
PER IGUALADA. Mitja jornada. Interessats 
enviar currículum al correu pintapel2001@
gmail.com

* 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.

* 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).

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

* 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.

Les JERC Igualada demanen que la “mà 
dura” que va anunciar Marc Castells amb 
la Hispano Igualadina-Monbus sigui “real 
d’una vegada”
Les Joventuts Republicanes 

d’Igualada es mostren “satis-
fets” per haver aconseguit fer 
canviar radicalment la posició del 
govern de la ciutat i del Departa-
ment de Territori respecte la His-
pano Igualadina. Asseguren que 
l’auditoria proposada ha de servir 
per “constatar de manera oficial 
els problemes de l’empresa” i es 
reiteren en què “l’única solució és 
canviar de companyia”.

Les JERC Igualada asseguren 
que estan “satisfets” per haver 
aconseguit “fer canviar radical-
ment la posició del govern d’Igua-
lada i del Departament de Territori 
i Sostenibilitat respecte la Hispa-
no” malgrat que asseguren que 
“van tard, concretament 6 anys 
tard”. Les joventuts destaquen que 
el canvi d’actitud de l’administra-
ció ha estat “molt notable” ja que 
“no fa gaire temps l’alcalde Cas-
tells demanava favors a Monbus 
i eren socis que s’entenien molt 
bé i col·laboraven junts” i a més 
a més “tant el govern d’Igualada 
com el Departament de Territori 
asseguraven que no hi havia cap 
problema amb la Hispano Iguala-

dina i que tot era normal. Ara, per 
fi, admeten que hi ha un problema 
i han demanat una auditoria ex-
terna per detectar les deficiències 
de l’empresa i obligar-los a solu-
cionar-los. Ho plantegen com un 
ultimàtum, esperem que aquest 
cop vagin de debò”. Aquest canvi 
d’actitud, segons les JERC, s’ha pro-
duït “sobretot gràcies a la pressió 
popular i dels usuaris” i també “la 
pressió política que hem fet durant 
molts anys des de les JERC i ERC”. 
Els republicans destaquen que 
“sense aquesta pressió continuada 
tot seguiria igual, Monbus faria 
el que volgués amb la complicitat 
del govern”. Per tant destaquen la 
feina que han fet en aquest tema 
com “imprescindible” a pesar que 
“les 3 vegades que ens vam reunir 
amb la direcció del Departament 
de Territori ens van dir que érem 
uns exagerats i que els igualadins 
no teníem motius per queixar-nos. 
Precisament el canvi d’actitud del 
Departament i del govern d’Igua-
lada torna a demostrar que està-
vem fent el que tocava” i que si 
el govern hagués “acceptat abans 
la realitat, ens haguéssim estalviat 

molts problemes pels usuaris que 
en fan ús”.

Des de les JERC demanen, 
però, que aquesta “mà dura anun-
ciada” es faci “efectiva d’una ve-
gada” i que no sigui un anunci 
més “sense cap efectivitat real”. 
Per això demanen que un cop 
l’auditoria s’hagi fet “s’obligui a 
l’empresa a corregir totes les de-
ficiències” i si no accepta “que es 
procedeixi immediatament al res-
cat de la concessió, o sigui a can-
viar la companyia per una altra. 
Aquesta és l’única solució viable, 
fa molt temps que ho diem i es-
perem aconseguir que el govern 
torni a canviar d’opinió en aquest 
sentit”. Alhora destaquen que “la 
Hispano Igualadina Monbus ja sap 
que se li farà una auditoria i per 
tant intentarà dissimular tan com 
pugui els problemes que crea als 
usuaris mentre se’ls controli” i de-
manen “que l’auditoria sigui pro-
fundament exhaustiva i curosa per 
detectar de manera real totes les 
deficiències de Monbus” perquè 
sinó “no servirà per res”, diuen.

JERC

Festa Blanca als Prats de Rei
La festa anyal de la Mare de Déu 

del Portal va anar revestida, 
aquesta vegada, de color blanc a 
causa de la gran nevada que va 
caure la nit-matinada del 24 al 25 
de març. 

De bon matí hom dubtava 
si es podrien portar a terme els 
actes previstos: la solemne mis-
sa, presidida enguany per Mons. 
Valentí Miserachs i concelebrada 
per altres nou preveres i amb el 
ministeri d’un diaca; el concert 
amb la Bellpuig Cobla i les corals 
d’Artés, Calaf, Sant Martí Sesguei-
oles i els Prats de Rei, tots sota la 
batuta del Mestre Miserachs; el 
dinar comunitari al qual s’havien 
inscrit prop de cent cinquanta co-
mensals. 

Tot es va poder fer, i amb molt 
d’èxit. En l’homilia de l’Eucaristia 
al santuari del Portal, seguida com 
cada any per molts feligresos dels 
Prats i de pobles de l’entorn, qui 
la presidia llançà la proposta d’un 
agermanament entre la basílica 
de Santa Maria la Major, de Ro-
ma (que atresora, recordem-ho, la 
devoció a la Mare de Déu de les 
Neus) i el santuari de la Mare de 
Déu del Portal dels Prats de Rei. 
Caldrà posar-hi fil a l’agulla ben 
aviat. 

El concert constà, primer, de 
dues sardanes del compositor fill 
de Sant Martí Sesgueioles i fill 
adoptiu dels Prats de Rei interpre-
tades per la cobla sola; després al-
tres dues sardanes del mateix com-
positor dedicades a Calaf i amb 
lletra de Joan Borràs i d’Ignasi Ri-
bas, una de Francesc Vives amb lle-
tra del mateix I. Ribas i, finalment, 
la sardana «Els Prats de Rei», que 
s’estrenava, de Miserachs i lletra 
de Carles Riera, totes interpreta-
des per la cobla i cantades per les 
corals. Encara hi hagué temps per 
a un fragment musical del famós 
Pessebre Vivent, concretament «La 
casa de Natzaret», damunt lletra 
de Jacint Verdaguer. 

Al final del concert Mn. Carles, 
rector dels Prats, adreçà unes pa-
raules d’agraïment al director, als 
músics, als cantaires i al públic en 
general. L’alcaldessa, Cristina Mas, 
felicità Mons. Valentí Miserachs 
i li féu ofrena d’una placa amb 
la següent inscripció: «El poble 
dels Prat de Rei al seu fill adoptiu 
Mons. Valentí Miserachs i Grau en 
reconeixement a les seves magní-
fiques obres musicals i amb motiu 
del cinquantè aniversari de la seva 
ordenació sacerdotal. Ajuntament 
dels Prats de Rei, 25 de març del 
2017».

Un esplèndid dinar a base 
d’un deliciós arròs i una suculen-
ta vedella, amb postres i cafè, 
arrodoní la festa de la Mare de 
Déu del Portal, una festa enguany 
blanca, blanquíssima de neu. 
Heus ací la lletra de la sardana 
que s’estrenà: 

SARDANA DELS PRATS DE REI

Un poble amb ànima d’artista,
silenciós i complaent,
de cor alegre, i pessebrista,
en vall suau i somrient.

Als Prats de Rei l’hivern és viu
i callantívol de colors,

tret dels sembrats, d’un verd  
      llustrós;

anima els ulls l’aire geliu.

Un cel dolcenc de primavera
ens duu la festa de la Mare:
rostre serè, mirada clara,
al bell Portal, on es venera. 

En arribar el temps estiuenc
daura la plaça, el sol, de grat,
tasten els horts felicitat,
flauteja el tòtil segarrenc. 

Dringuen joliues les campanes,
tothom somriu, està de festa
--goig renadiu, hora xalesta!--,
la gent se’n va a ballar sardanes. 

Amb el cloquer juguen a cuit
parracs de boira a la tardor;
els codonyers omplen d’olor
el buit dels morts, amb el seu fruit. 

Brilla la lluna nadalenca
i als Prats de Rei el temps s’atura:
revé l’hivern, i en la nit pura,
de mil estels el cel es trenca. 

Un poble amb ànima d’artista,
silenciós i complaent,
de cor alegre, i pessebrista,
en vall suau i somrient.

Calaf recupera la història 
de les mines a través d’una 
caminada

CALAF

Tot i el temporal de neu de dis-
sabte, 80 caminants es van reu-

nir puntuals, aquest diumenge, a 
la plaça dels Arbres de Calaf per 
iniciar la caminada al voltant de 
les mines, “Alta Segarra: comar-
ca minera”. A les 9.00 hores, una 
petita explicació de com trans-
portaven el carbó fins a l’estació 
de Calaf i sobre l’impacte de la 
mineria a la població va servir per 
donar-ne el tret de sortida. Tot 
seguit va començar la marxa en 
direcció a la Fortesa per una pista 
asfaltada, punt on el grup es va 
reagrupar ja que el ritme de pas 
dels participants, vinguts d’arreu 
de Catalunya, era molt diferent.

Superats diferents tolls i zones 
fangoses, els caminants van arribar 
a la primera de les mines on es va 
explicar com es treballava en el seu 
interior. En acabat, es va fer una 
aturada per esmorzar mentre que, 
dividits en grups, s’entrava a veure 
la mina. El recorregut va continuar 

fins arribar a un camp de conreu 
per conèixer què i com era una 
escombrera. Tot seguint el recor-
regut la comitiva es va endinsar al 
bosc, una zona d’obaga, on la neu 
encara no s’havia desfet. Allà es 
va poder observar una altra mina i 
aprendre diferents curiositats.

Seguidament, era el moment 
de pujar un corriol amb un fort 
pendent. La neu que hi havia va 
fer que l’ascens fos més difícil i, 
alhora, més divertit. Un cop fina-
litzat el corriol els participants van 
arribar al punt més alt de la ruta 
i només restava la baixada fins a 
Calaf, en el mateix punt de sortida. 
En total, 12,5 quilòmetres amb un 
desnivell acumulat de 205 metres 
per visitar fins a set mines.

Entre tots els participants 
d’aquesta caminada per les mines 
es va repartir un díptic amb la in-
formació de la ruta que es pot tro-
bar al Punt d’Informació de la pla-
ça dels Arbres de Calaf.



BOHIGAS
Cava brut reserva, 

75 cl
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Adjudicada l’obra 
d’arranjament de la piscina 
municipal

ELS PRATS DE REI

El passat dilluns dia 20 de març, 
l’Ajuntament dels Prats de Rei, 

va adjudicar les obres d’arranja-
ment de la piscina municipal, a 
l’empresa Tehorsa, Técnicas del 
Hormigón Armado, S.A.,  per un 
import de 109.598,29 euros.  El ter-
mini d’execució de l’obra està pre-
vist en dos mesos i han de comen-
çar d’immediat. Aquesta obra 
compta amb un ajut concedit per 
part de la Diputació de Barcelona, 
el qual farà possible que es pugui 
adequar aquest equipament. 

Ja fa molts anys que la pisci-
na municipal necessitava d’una 
adequació i la prioritat de l’Ajun-
tament era adequar-la en aquest 
mandat. La profunditat del vas ac-
tual és excessiva i per això, el pro-
jecte contempla disminuir-la, així 
com substituir els revestiments i 
paviments interiors existents. Tam-
bé es substituirà el paviment de 
la zona de platja ja que es troba 

força malmès. D’aquesta manera, 
es milloren substancialment les 
condicions de sostenibilitat, acces-
sibilitat i seguretat de la instal·la-
ció. L’objectiu del consistori és el 
d’assolir dos objectius principals 
i molt importants: un consum in-
ferior d’aigua i de costos de man-
teniment i una major seguretat 
pels usuaris fent més còmode el 
desplaçament per l’interior de la 
piscina. Segons declaracions del 
Regidor d’Esports, Toni Gallego, 
“amb la substitució dels paviments 
interiors de la piscina per nous ma-
terials antilliscants, aconseguim 
una major seguretat i confort per 
als banyistes”. I, afegeix que “amb 
aquesta actuació també eliminem 
els graons d’accés al recinte de 
platja, aconseguint així una millora 
significativa a nivell d’accessibili-
tat per a persones amb mobilitat 
reduïda”. Cal dir que també està 
prevista la substitució de la tanca 
perimetral per una de nova. 

PROGRAMACIÓ  CANAL TARONJA  ANOIAPROGRAMACIÓ  CANAL TARONJA  ANOIA

 DILLUNS

 DIMARTS

També pots veure 
programació a la carta a: 

canaltaronja.tv/anoia

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - Targeta Taronja. 
21.00 - En imatges. 
22.00 - Info Taronja.
22.15 - Targeta Taronja. 
23.00 - En imatges. 

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - La Plaça. 
21.00 - Batecs de Piera. 
21.45 - Montbui Actiu. 
22.00 - Info Taronja. 
22.15 - La Plaça. 
23.00 - Batecs de Piera. 
23.45 - Montbui Actiu. 

 DIMECRES

 DIJOUS

 DIVENDRES

 DISSABTE

 DIUMENGE

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - El Termòmetre. / Anem per feina.
21.00 - Joves Talents. 
21.15 - El gust de l’Anoia.  / La meva Anoia. 
22.00 - Info Taronja. 
22.15 - El Termòmetre. / Anem per feina
23.00 - Joves Talents.
23.15 - El gust de l’Anoia.  / La meva Anoia. 

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
20.45 - Montbui Actiu. 
21.00 - La Plaça. 
22.00 - Info Taronja. 
22.15 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.45 - Montbui Actiu. 
23.00 - La Plaça.

20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Batecs de Piera. 
21.30 - Joves Talents. 
21.45 - En imatges. 
22.00 - Info Taronja. 
22.45 - Batecs de Piera. 
23.30 - Joves Talents. 
23.45 - En imatges. 

10.00 - Info Taronja. 
10.45 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL 
18.00 - Repeticions.
20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Targeta Taronja. 
21.30 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.00 - La Plaça. 
22.45 - Info Taronja. R
23.30 - El Termòmetre. /Anem per feina.
00.15 - Joves Talents. 
00.30 - En imatges. 
00.45 - Montbui Actiu. 

11.00 - Missa de Montserrat.
12.30 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL.
18.00 - Hoquei en joc. 
20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Targeta Taronja. 
21.30 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.00 - La Plaça. 
22.45 - Info Taronja. 
23.30 - El Termòmetre. / Anem per feina.
00.15 - Joves Talents. 
00.30 - En imatges. 
00.45 - Montbui Actiu. 

Un centenar de persones a la Jornada 
Participativa sobre el futur del Rec

IGUALADA

Aquest passat dissabte 25 de 
març el Museu de la Pell i 

l’Adoberia Bella van ser escena-
ri d’una profitosa trobada entre 
veïns d’Igualada i una quarante-
na d’arquitectes i urbanistes d’ar-
reu del país que formen part dels 
15 equips que han estat selecci-

onats per a elaborar projectes a 
la Consulta pel Barri del Rec. En 
total, un centenar de persones 
van aportar les seves idees a la 
Jornada Participativa organitza-
da per l’Ajuntament d’Igualada, 
i es van posar en comú les inquie-
tuds i aspiracions de diversos col-
lectius -com ara entitats, veïns 

i propietaris- sobre el futur del 
barri.

La jornada va començar amb 
una presentació del segon tinent 
d’alcalde i regidor de qualitat ur-
bana Jordi Pont, i de l’arquitecte 
Vicente Guallart de l’Institut d’Ar-
quitectura Avançada de Catalunya 
(IAAC) com a institució coorganit-
zadora de la consulta. Una primera 
taula rodona amb diferents veïns 
i representants de col·lectius i en-
titats del Rec va donar el tret de 
sortida a la jornada i després els 
assistents es van distribuir en tres 
grups en funció dels àmbits temà-
tics amb què es divideix el concurs: 
Urbanisme i Connectivitat, Edifica-
ció i Mixticitat d’usos i Espai Públic 
i Paisatge Urbà.

Els participants van fer una va-
loració molt positiva de la Jornada. 
Els equips d’arquitectes s’han de 
posar ara a elaborar les seves pro-
postes, i el jurat n’escollirà les 3 
guanyadores (una per a cada cate-
goria) el proper mes de juliol.
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viu la vida
sense límits!!!

CARAVANING L'ARBOÇ, S.L.  Ctra. N-340 km 1202 - L'Arboç - Tel. 977 67 19 15
www.caravaninglarbos.com

tenim les millors

OFERTES EN

CARAVANES!

i ara també autocaravanes per LLOGAR!!!

Les esmenes dels Socialistes de l’Anoia 
milloren sensiblement la dotació 
pressupostària
El PSC Anoia ha presentat un total 

de 38 esmenes als pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya 
2017. Fins al moment s’ha aprovat 
un total de 20, totes elles sense el 
suport de Junts Pel Sí. A més, Junts 
Pel Si i Ciutadans impedeixen el 
finançament de projectes sanitaris, 
de transport públic i de desenvolu-
pament econòmic per l’Anoia.

El treball realitzat per les agru-
pacions socialistes de l’Anoia davant 
la redacció dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per l’any 
2017 ha tingut uns resultats positius 
per la comarca. Les esmenes pre-
sentades pels socialistes permeten 
que aquest any es puguin finançar 
actuacions importants a la comarca 
demandades per la societat ano-
ienca. Els àmbits on s’han centrat 
les esmenes són: sanitat, educació, 
infraestructures, desenvolupament 
econòmic i territorial i turisme.

Destaquen les següents esme-
nes que han estat aprovades, tot 
i que amb el vot contrari de Junts 
Pel Sí:

Preveure les obres de circumval-
lació de Piera, de Vallbona d’Anoia 
i el desdoblament de la carretera 

B-224 Martorell -Masquefa - Cape-
llades.

Garantir la dotació pendent que 
té la Generalitat amb l’Ajuntament 
d’Òdena en quant al Pla de Barris.

Garantir el suport al projecte 
del Parc Prehistòric Neanderthal de 
Capellades.

Garantir el servei de metge al 
consultori de Vallbona d’Anoia tots 
els dies de la setmana.

Preveure els accessos i conne-
xió de la Ronda Sud amb la ciutat 
d’Igualada .

Garantir la redacció del Pla de 
Serveis de Transport Públic de la co-
marca de l’Anoia, incloent la conne-
xió amb transport públic dels polí-
gons industrials, logístics i de serveis 
del territori.

Habilitació d’una partida de fins 
a 350.000 euros per a la construc-
ció de clavegueram al barri de Can 
Mussarro del municipi de Piera.

Habilitació d’una partida de fins 
a 800.000 euros per l’electrificació 
del polígon industrial de Vallbona 
d’Anoia.

Garantir els recursos per la con-
certació de més places de la Resi-
dència Guasch de Capellades i de-

més residències i centres de dia de 
la comarca.

O entre altres garantir el fo-
ment del turisme rural a l’Alt Anoia.

Aquest conjunt d’esmenes mi-
lloren sensiblement el finançament 
deficient que l’Anoia ha vingut pa-
tint des de l’any 2011, amb els pri-
mers pressupostos del President Mas 
i en endavant. 

Malauradament, el vot con-
trari a les esmenes efectuat per 
Junts Pel Sí i Ciutadans ha com-
portat rebutjar iniciatives neces-
sàries pel  nostre territori. Són les 
següents: Presentació el primer 
trimestre del 2017 un Pla de Salut 
Pública sanitari i sociosanitari als 
Consells d’Alcaldes del sector sa-
nitari Anoia.

Redacció del projecte executiu 
de l’Eix Transversal Ferroviari, espe-
cialment pel que fa  a la connexió 
de la comarca.

Redacció del projecte ferroviari 
de connexió de la comarca de l’Ano-
ia amb el corredor mediterrani. 

Pla de xoc de foment de l’eco-
nomia i  l’ocupació a la comarca de 
l’Anoia. 

Els nadons del 2016 planten les seves alzines 
al Bosc dels Infants

MASQUEFA

Noves alzines germinen a la vila 
des d’aquest cap de setmana. 

El passat diumenge 26 de març, 
el Bosc dels Infants de Masquefa 
va acollir la vuitena edició de la 

plantada d’alzines, una de les tra-
dicions novelles del municipi que 
ha arrelat amb més força entre els 
veïns als llarg dels darrers anys.

Les famílies amb nadons nas-
cuts l’any 2016 van poder plantar 
en aquesta zona verda de la vila 
les alzines que l’Ajuntament els 
va entregar el mateix dia com a 
regal pel naixement dels seus fills. 
Enguany es van plantar un total 
de 56 alzines en una matinal molt 
emotiva i significativa per a dese-
nes de masquefins i famílies, a qui 
l’Ajuntament de Masquefa agraeix 

la seva participació en l’acte. La 
plantada d’alzines al Bosc dels In-
fants va començar l’any 2010 i des 
d’aleshores ha regalat, cada any, 
alzines als nadons nascuts l’any an-
terior per plantar-les en aquesta 
zona verda. Amb aquesta inicia-
tiva, Masquefa amplia el princi-
pal pulmó verd del poble, alhora 
que sensibilitza els infants de la 
importància de preservar l’entorn 
natural i el medi ambient. La plan-
tada és també un símbol de l’ar-
relament dels infants i les seves 
famílies a la vila.

Se celebra per primer cop el 
Dia Mundial de la Poesia

ÒDENA

El passat divendres 24 Òdena 
celebrava el Dia Mundial de la 

Poesia amb un emotiu acte a l’er-
mita de Sant Miquel, on els veïns 
amants i aficionats de la poesia 
van participar recitant els seus 
poemes o poemes d’altres autors. 
En total se’n van recitar més, en 
diferents idiomes, alguns fins i tot 
acompanyats de la música d’una 
guitarra en directe.

L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde, Francisco Gui-
sado, qui va donar la benvinguda 
i en va agrair la participació. La 
regidora de comunicació Vanes-
sa Massons també hi va ser pre-

sent. Per la seva part, Marc Guarro, 
corrector i moderador de clubs de 
novel·la i tallers de poesia, va ser 
l’encarregat de conduir l’acte i va 
explicar els orígens del dia Mun-
dial de la Poesia, a l’hora que va 
llegir alguns poemes.

Entre els poemes recitats van 
destacar els dels autors Josep Ma-
ria Romeu i Miquel Hernández. 
Com que enguany se celebren els 
100 anys del naixement del poe-
ta odenenc Josep Maria Romeu i 
els 75 anys de la mort del poeta i 
dramaturg Miguel Hernández, per 
homenatjar-los es va fer una espe-
cial menció. 

Licitat el servei de 
coordinació i monitoratge de 
l’Esportiguay i el servei de 
bar de la piscina
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha convocat el procedi-

ment obert per a  l’adjudicació del 
contracte de servei de coordinació 
i monitoratge de l’Esportiguay. El 
contracte és per un any prorro-
gable i el seu import anual és de 
29.375 euros IVA exclòs. 

Les propostes es poden presen-
tar al registre de l’Ajuntament, de 
dilluns a divendres de 8 a 15 h, i 
dijous també de 17 a 19:30 h, fins 
el proper 31 de març a  les 14h.

L’Ajuntament també ha anun-
ciat la licitació del servei de bar a 
la piscina municipal de Can Titó. Es 

tracta d’un contracte administratiu 
especial, que es convoca per proce-
diment ordinari i obert, per a de-
senvolupar el servei durant els tres 
mesos d’estiu. En aquest cas, els 
licitadors hauran d’abonar un cà-
non a l’Ajuntament de 1.900 euros  
més l’IVA. Les propostes es poden 
presentar al registre de l’Ajunta-
ment, fins el proper 7 d’abril a  les 
14h.

Podeu consultar i descarregar 
el plec de clàusules administratives 
d’ambdues licitacions a la Seu Elec-
trònica, al Perfil del Contractant, 
a la web municipal www.vilanova-
delcami.cat

Prestigiós guardó per a 
Gràfiques Argent SA

IGUALADA

El dia 22 de març, i dins els actes 
organitzats en el marc de la fira 

Graphispag de les arts gràfiques, 
es va fer el lliurament dels pre-
mis LiderPack, en què l’empresa 
anoienca ha estat premiada dins 
la categoria “millor packaging en 
farmàcia i parafarmàcia”. El premi 
va ser recollit per l’equip de disseny 
estructural de Gràfiques Argent, 
S.A. format per Carles Morreres i  
Lídia Robles i acompanyats per la 
gerent de l’empresa Inés Molina.

En aquesta edició es van pre-
sentar un total de 113 treballs pro-

cedents de empreses i escoles de 
tot l’estat.

El guardó obtingut és per un 
projecte per una firma Suïssa de 
cosmètica farmacèutica on el ju-
rat del concurs ha valorat l’estalvi 
considerable de costos tan de pro-
ducció com d’emmagatzematge i 
també la reducció de residus i la 
sostenibilitat.

Els premis LiderPack són els 
guardons més importants que es 
donen a l’estat en l’àmbit de l‘en-
vàs, l’embalatge i el PLV (publicitat 
en el lloc de venda). 
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Una Rosa Negra pel 20è aniversari

IGUALADA

El divendres, nit central de cele-
bració dels 20 anys dels concerts 

de l’Ateneu. Des del ja molt llunyà 
febrer de 1997 fins avui, des de 
l’enyorat i més sorollós vestíbul del 
teatre fins a l’actual i molt més 
íntim espai de l’escenari, han pas-
sat per l’Ateneu un munt d’artistes 
diversos, estils múltiples, mirades 
particulars i universals, sensibilitats 
úniques, riquíssimes quasi totes, 
populars algunes, desconegudes 
la majoria, però d’una qualitat 
immensa en la majoria dels casos. 

I tot plegar, reflex fefaent de 
la particular sensibilitat i manera 
d’entendre la música de la persona 
que ha estat l’autèntica pencaire 
del projecte, programadora, nego-
ciadora i una mica “trilera” quan 
l’ocasió o demandava, l’Anna Car-
retero, la que ha tirat del carro des 
del primer dia, la que ha negociat 
amb músics i representants el que 
no està escrit... la que ens ha des-
cobert tantes i tantes perles, tanta 
i tanta sensibilitat que sovint passa 
desapercebuda i que ella ens pre-
senta una nit de divendres de cada 
mes com el mag que alehop! es 
treu un conill de la xistera. L’Anna 
és l’ànima i tot l’equip de l’Ateneu 
el tronc sòlid, massís, fiable, que 
munta i desmunta i que callada-
ment fa que el miracle sigui pos-

sible un divendres i un altre i un 
altre i un altre...

A tots ells l’agraïment sincer 
de qui ha gaudit de tantes i tantes 
nits de bona música, de tants di-
vendres  d’autèntica màgia.

I per celebrar aquest aniver-
sari estava prevista, en principi, 
l’actuació dels Pincess Of Time, la 
banda que va actuar per prime-
ra vegada als cicles de música, els 
que ho varen engegat tot. A més 
amb l’afegit que malgrat que ac-
tualment la banda està dissolta, 
hi havia el compromís de que es 
reunien de nou per l’ocasió. Cosa 
que feia encara més especial i únic 
aquest concert. Malauradament, 
un cop anunciat i programat, per 
problemes d’agenda d’última hora 
de la cantant dels Princess (que viu 
a Istanbul...), va ser del tot impossi-
ble l’esperat retrobament.

I quan tot plegat tenia pinta 
de desastre, van aparèixer, ves a 
saber d’on, els Silverbacks amb la 
seva cantant londinenca, la Shirley 
Davis. Soul de categoria, de pri-
mera classe, sense fissures. Els Sil-
verbacks i la Shirley venien a pre-
sentar-nos el seu disc Black Rose 
(Rosa Negra). I novament, sense 
previ avís, varem tenir una nova 
descoberta (i en van?). Tots ells són 
músics d’ofici, professionals, que 
saben que es porten entre mans, 

sense errors, com una maquina en-
greixada que engega el ritme a la 
cançó u i no el deixa fins el final. 
Xerren poc, no fan pràcticament 
pauses entre cançó i cançó, i es 
posen al servei de la música, co-
mencen i endavant, ja no els pares. 

I si a tot això hi afegim la veu 
prodigiosa de la Shirley Davis, po-
tent, segura, resolutiva.... la com-
binació resultat no pot ser res més 
que magnífica, poderosa, intensa 
i rica.

Música per ballar, d’alt octa-
natge, fàcilment enganxosa, rica 
en matisos i lluminosa. Potents i 
perfectes, com poques vegades em 
vist a l’Ateneu, la nit ho tenia tot 
per ser única i especial.

I segur que ho va ser, però a mi 
(i no crec que fos l’únic) no m’ho 
va acabar de semblar. Els músics 
eren bons, molt bons, la cantant 
poderosa, espectacular, les cançons 
rodones, sense daltabaixos, el rit-
me alt, molt alt.... però no em van 
enganxar, no em van seduir, no hi 
va haver complicitat...

Potser hauria preferit una mi-
ca més d’imperfecció i d’error, i 
que hi hagués molta més seducció, 
complicitat. Pel que fa a mi, hi vaig 
trobar a faltar comunicació. I mira 
que la Shirley ho intentava, una 
i altra vegada va provar d’impli-
car al públic, convidant-nos a es-
tar drets, a picar de mans a acom-
panyar-la, però no ho va acabar 
d’aconseguir. 

Potser no estareu d’acord amb 
la meva percepció, però em va 
semblar que hi havia molt ritme a 
“l’escenari” (és un dir, perquè, de 
fet, no n’hi ha, d’escenari...) i un 
pèl de fredor entre el públic... Pot-
ser no. Potser és només cosa meva, 
que sóc una mica avorrit... Potser 
no ho vaig entendre... 

Digueu-me ruc, però a mi la nit 
se’m va quedar una mica curta...

Pep Tort

Modificacions viàries als carrers de Calaf

CALAF

Per avui dijous hi ha previst el 
primer d’un seguit de canvis que 

han de comportar millores en la 
mobilitat als carrers de Calaf. La 
primera actuació tindrà lloc al car-
rer Teixidor i, passat Setmana San-
ta es farà a l’avinguda de la Pau. 
També s’estan estudiant millores 
en els carrers del Dr. Llorens, de 
Torra i Closa i dels Geladors.

Aquests canvis estan avalats 
pels informes dels Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Calaf i s’han 
avaluat a partir de l’Informe de 
Mobilitat que la Diputació de Bar-
celona va fer l’any 2005, i que l’ac-
tual govern municipal ha recupe-
rat.

La primera modificació tindrà 
lloc en el primer tram del carrer 
Teixidor, el que connecta el Ra-
val de Sant Jaume amb el passeig 
de Santa Calamanda. Consistirà 
en canviar la línia d’aparcament 
d’una banda a l’altra i afegir, en el 

mateix costat on s’aparcarà, una 
zona de càrrega i descàrrega. Ac-
tualment en aquesta via, que és de 
sentit únic de circulació, no hi ha 
cap zona de càrrega i descàrrega. 
Això provocava que l’activitat co-
mercial de la zona ocupés part del 
carril de circulació dificultant el pas 
dels vehicles.

A causa de la pèrdua de dues 
places d’aparcament que compor-
tarà el canvi, el consistori calafí es-
tà estudiant la reactivació de solars 
buits pròxims a la zona per recon-
vertir-los en pàrquings.

Millora a l’avinguda de la 
Pau

L’altre canvi previst, que tin-
drà lloc a finals del proper més 
d’abril, es realitzarà a l’avinguda 
de la Pau. El principal problema 
detectat en aquesta via és la difi-
cultat de pas quan dos vehicles es 
troben circulant en sentit contrari. 
Per aquest motiu, i comptant amb 

el consens veïnal, se suprimirà la 
fila d’aparcaments de la banda es-
querra en sentit ascendent i s’in-
corporaran tres passos elevats de 
vianants.

Zones de càrrega i 
descarrega

En aquests moments, l’Ajun-
tament de Calaf està estudiant al-
tres canvis que permetin millorar la 
mobilitat dels vehicles a l’interior 
del nucli urbà. En concret, es pre-
veuen noves modificacions als car-
rer del Doctor Llorenç, Josep Torra 
i Closa i Geladors.

En aquest últim, el carrer dels 
Geladors, està previst que tingui 
un sentit únic de circulació i ubi-
car-hi una nova zona de càrrega i 
descàrrega. 

Actuacions per als 
vianants

En paral·lel, l’Ajuntament de 
Calaf ha executat diferents actua-
cions per millorar la regulació dels 
aparcament o per facilitar la mo-
bilitat dels vianants. És el cas de 
les millores realitzades a la plaça 
de Barcelona ‘92 on, per una part 
s’han instal·lat dues rampes que 
faciliten l’accés de persones amb 
mobilitat reduïda o de cotxets. A 
més s’ha tancat la plaça amb pilo-
nes per impedir l’entrada de vehi-
cles que malmetin la zona i evitar 
així el perill que suposen per a les 
persones.

Curs de suport vital bàsic i 
de DEA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dilluns i  dimarts  d’aques-
ta setmana ha tingut lloc a 

Mont-Àgora un curs de formació 
per a persones d’entitats i equi-
paments municipals de Montbui 
sobre coneixements de ressusci-
tació càrdiopulmonar (suport 
vital bàsic) i sobre desfibril·ladors 
externs automàtics (DEA). El curs, 
de sis hores de durada, va anar a 
càrrec d’experts de l’empresa igua-
ladina Cardiac Future Idea.

Cal recordar que a Montbui hi 
ha dos desfibril·ladors actualment 
en equipaments municipals i per 
tot plegat el personal d’aquests 
centres hi van prendre part. Tam-
bé diferents persones d’entitats 
del municipi. En total una vintena 
d’alumnes van prendre part a les 
sessions. Els alumnes que van fer la 
formació teòrica i pràctica van re-
bre un certificat amb una vigència 
de tres anys.

Calçotada de la Colla 
Gegantera del Bisbalet

Com ja és tradició, la colla va 
celebrar, diumenge passat, la 

seva tradicional calçotada. Va ser 
un dia molt agradable, els calçots, 
la botifarra, la cansalada..., possi-
ble gràcies a la Marta. 

Com ja és habitual, es va fer el 

concurs de postres, del qual la Mer-
cè en va resultar guanyadora amb 
el seu pastís, boníssim!!!

I per acabar la jornada, passe-
jada a cavall, gentilesa del Josep 
Maria.

Jorba torna a posar-se el 
davantal  amb els tallers de 
cuina natural

JORBA

Els dissabtes 4 i 18 de març, 
l’Ajuntament de Jorba va tornar 

a organitzar dos tallers de cuina 
natural per a la bona salut i el ben-
estar, que van seguir una vintena 
de persones. Les sessions es van fer 
al menjador de l’escola de Jorba. 
Aquests tallers s’emmarquen dins 
la programació d’activitats cultu-
rals del consistori per a la prima-
vera.

L’encarregada de descobrir els 
secrets d’aquesta cuina va ser Isa-
bel Albiñana, tècnic superior en 
dietètica, professora de cuina na-
tural i energètica, especialitzada 
en alimentació naturista i dietètica 
oriental. 

En el primer dels dos tallers, 
Albiñana va parlar de l’alimenta-
ció saludable durant l’època de la 
menopausa: els trastorns corporals 

propis d’aquest període, l’alimen-
tació que ajuda a pal·liar-los, com 
enfortir els ossos, aliments impres-
cindibles per viure-la amb pleni-
tud...

Al segon taller va reflexionar 
sobre la importància de l’esmor-
zar, tot oferint diferents aliments 
i opcions per començar el dia amb 
energia suficient. Va proposar di-
versos menús en funció de l’època 
de l’any i va donar alternatives al 
sucre i a la llet.

Dissabte, “Amanides per a ca-
da estació”,

El proper taller serà el dissabte 
dia 1 d’abril, amb el títol “Ama-
nides per a cada estació”, amb 
molt bones i saludables idees. Si 
algú s’hi vol apuntar encara hi és 
a temps. Només cal adreçar-se a 
l’Ajuntament de Jorba per fer la 
inscripció.
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La FAPAC anima les famílies a matricular 
els infants a l’escola pública amb un vídeo 
“amb DO Igualada”
IGUALADA

La Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de 

Catalunya (FAPAC), entitat que 
aplega més de 2.200 AMPAs d’ar-
reu de Catalunya i que representa 
més de 400.000 famílies, vol fer 
una crida al conjunt de la ciutada-
nia perquè, durant el període de 
prematriculacions escolars que va 
començar dijous passat, faci una 
aposta decidida per l’escola públi-
ca. Per aconseguir-ho, ha fet públic 
a les xarxes socials un vídeo en què 
una desena de personalitats que 
porten o han portat els seus fills i 
filles a l’escola pública expliquen 
els motius de la seva decisió i enco-
ratgen el conjunt de la ciutadania 
a tenir en compte aquesta opció. 
Un vídeo amb segell igualadí, ja 
que hi participen tant l’actor Joan 
Valentí com el cantant Joan Pons, 
“El Petit de Cal Eril”. 

Joan Valentí, vestit amb la sa-
marreta de l’institut Badia i Mar-
garit, explica que “en una ciutat 
petita com Igualada l’escola públi-
ca és l’espai on es construeix més 
comunitat”, perquè “nois i noies 
de procedències molt diverses es 
coneixen i es relacionen, i això és 
el que enriqueix un país”. Per a Jo-
an Pons, l’escola pública “és el lloc 
perfecte per crear una il·lusió con-
junta per ser persones felices, i què 
millor que en un lloc públic, on 
ningú depèn de res més que de la 
comunitat i de la força de la gent”.

A banda d’aquestes dues col-
laboracions, la gravació, conceptu-
alització i edició del vídeo va anar 
íntegrament a càrrec de la produc-
tora igualadina Aixina Produccions 
Audiovisuals.

A més de Valentí i Pons, al ví-
deo hi sobresurt notablement la 

presència tant de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, com del 
130è president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont. L’entitat vol 
recalcar el fet que és la primera 
vegada en la història de la demo-
cràcia en què els representants de 
les dues màximes institucions del 
país confien en l’escola pública 
per educar els seus fills i filles, i 
se’n felicita públicament. La FAPAC 
veu com un signe de normalitat 
i progrés democràtic que l’escola 
de tots sigui realment de tots, i 
que els representants polítics del 
conjunt de la ciutadania hi confiïn 
plenament.

“A Catalunya tenim un gran 
sistema educatiu en el qual l’esco-
la pública excel·leix d’una manera 
particular”, assegura el president 
de la Generalitat, mostrant-se con-
vençut que les seves filles “estan 
en molt bones mans a l’escola pú-
blica”. L’alcaldessa de Barcelona, 
al seu torn, recalca: “Si volem una 
societat més democràtica, més co-

hesionada, que garanteixi la igual-
tat d’oportunitats, l’educació en 
valors comptant amb la diversitat 
del que és la nostra societat, és 
imprescindible comptar amb una 
escola pública i de qualitat.”

“Entre tots construïm 
l’escola de tots”

La presidenta de l’entitat, 
Montse Conejo, va destacar en ro-
da de premsa: “Tots aquests pares i 
mares, i molts més arreu de Catalu-
nya, confien en l’escola pública, en 
l’escola de tots plegats. Potser ens 
queixem per això o per allò. I pot-
ser ho fem tot sovint. Però preci-
sament si ho fem és perquè volem 
millorar l’escola de tots, volem que 
compleixi els màxims estàndards 
de qualitat educativa i que formi 
els ciutadans del futur de manera 
excel·lent. Ciutadans crítics, crea-
tius, innovadors, inquiets, feliços, 
exigents, motivats, investigadors... 
En definitiva, ciutadans a l’altura 
dels reptes als que s’hauran d’en-
frontar.” Per aquest motiu, va fer 
una crida al conjunt de famílies 
que aquests dies han de triar cen-
tre per als seus fills: “Confieu en 
l’escola pública del vostre barri, del 
vostre poble, de la vostra ciutat. 
Perquè entre tots construïm l’esco-
la de tots.”

Sobre la decisió de Carles Puig-
demont i Ada Colau d’escolaritzar 
els seus fills en centres públics, Co-
nejo va ressaltar: “És històric que el 
president de la Generalitat i l’alcal-
dessa de Barcelona portin els seus 
fills i filles als centres que gestio-
nen directament. Fins ara això no 
havia acabat de ser així, i confiem 
que aquesta situació marqui un 
abans i un després en la realitat 
política d’aquest país.”

L’Ajuntament licita el servei de bar de la 
plaça Picasso

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha aprovat l’expedient de 

contractació per a l’explotació del 

servei de bar de la plaça Picasso. 
El contracte és per a dos any, pror-
rogables a dos més. El cànon que 
s’haurà d’abonar a l’ajuntament 
s’ha fixat en 3.000 euros anuals 
sense IVA, que els licitadors poden 
millorar a l’alça.

El quiosc de la plaça Picasso 
té una superfície aproximada de 
73 metres quadrats i està equipat 
amb bany i terrassa adjacent amb 
possibilitat d’instal·lar fins a una 

trentena de taules. També disposa 
d’un petit magatzem.

Les propostes es poden presen-
tar al registre de l’Ajuntament, de 
dilluns a divendres de 8 a 14 h, fins 
al proper 11 d’abril a les 14 h.

Podeu consultar i descarregar 
el plec de clàusules administrati-
ves a la seu electrònica, al Perfil 
del Contractant, al web municipal 
www.vilanovadelcami.cat

L’Escola d’art i disseny 
Gaspar Camps a la II Jornada 
de Bones Pràctiques d’Arts 
Plàstiques i Disseny

El Departament d’Ensenyament 
el passat 14 de març 2017 va 

organitzar la segona edició de la 
Jornada de Bones Pràctiques de les 
Escoles d’Arts Plàstiques i Disseny 
de Catalunya a l’Auditori AXA de 
Barcelona.

L’objectiu de la cita és mos-
trar el projectes de col·laboració 
empreses-escoles, projectes d’in-
novació curriculars, projectes de 
recerca i treball interdisciplinària 
que s’estan portant a terme en 
les escoles dels cicles formatius de 
grau mitjà i superior, i consolidar 
la cooperació entre escoles d’art 
i les empreses compromeses en 

el procés formatiu dels nostres 
joves.

En aquest context, l’escola mu-
nicipal d’art i disseny Gaspar Camps 
d’Igualada va participar a la prime-
ra taula temàtica dins l’eix central 
de la Interdisciplinarietat i treball 
en equip on la professora de l’es-
cola Patrícia Carreño va presentar 
la proposta “UDI, Unitat Didàctica 
Interdisciplinar”, activitat realitzada 
anualment amb l’escola municipal 
de música i totes les escoles de pri-
mària d’Igualada on els receptors 
d’aquesta activitat interdisciplinar 
que es combina la música i l’art són 
els alumnes de 2n de primària.

Una trentena de poblatans 
fan mocadors per als infants 
malalts de càncer

LA POBLA DE CLARAMUNT

Una trentena de poblatans 
van participar, divendres pas-

sat, a l’Ateneu Gumersind Bisbal, 
al segon taller de costura solidari 
Kimo-Kap per confeccionar gor-
ros-mocadors per als nens i nenes 
malalts de càncer. L’activitat es va 
organitzar des de la regidoria de 
Benestar Social de l’Ajuntament.

Des de 2/4 de 4 fins a les 7 de 
la tarda, els participants al taller 
van poder col·laborar en diferents 

tasques per elaborar els mocadors, 
com tallar, cosir, embossar i etique-
tar. En la iniciativa hi van participar 
els alumnes de l’escola Maria Bo-
rés, que van fer els dibuixos que 
es posen dins de les bosses amb els 
gorros.

El taller va anar a càrrec de Nú-
ria Corrons i els mocadors es dis-
tribuiran en diferents hospitals. El 
primer taller es va fer el gener de 
2016 i va tenir molt bona acollida, 
com aquesta segona edició. 

Teatre i somriures als 
Hostalets

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Dissabte passat, al vespre, el tea-
tre del Casal Català va acollir 

la representació de l’obra “Ful-

monti”, a càrrec de la companyia 
Kakaiba.

Una bona entrada per veure 
aquesta adaptació de la pel·lícula 
“The Full Monty”, estrenada ara 
fa 20 anys (1997) i sota l’argument 
d’un grup de treballadors que 
es veuen afectats pel tancament 
d’una fàbrica d’acer de Yorkshire 
(Anglaterra) i que acabaran fent 
de boys… amb nu integral inclòs. 

Un espectacle que va conjugar 
molt bé valors com l’amistat, lluita 
contra l’adversitat, tendresa, sentit 
de l’humor i un punt de picant que 
va arrencar somriures i un llarg 
aplaudiment dels assistents.
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ANTONI SOLER CANTÓ

Igualada, 1931 - Tolosa de Llenguadoc (França), 2017

Ens va deixar el passat dia 20 de març.

Els seus familiars i amics el tindrem 
sempre present en el nostre record.

L’Ajuntament segueix insistint per millorar 
l’oferta i la qualitat del servei sanitari

VALLBONA D’ANOIA

El dimarts 21 de març, l’alcaldessa 
de Vallbona, Maribel Ferrer, va 

rebre la visita de M. Teresa Campa-
nera, directora del sector sanitari a 
l’Anoia del Servei Català de la Salut, 
per seguir l’evolució i la qualitat 
de la prestació del servei sanitari al 
municipi.

Ferrer li va fer el trasllat de 
la situació actual del servei del 
consultori, que segueix essent la 
mateixa; l’incompliment del servei 
mèdic tots els dies i els horaris es-
tablerts.

Campanera va prendre nota de 
les consultes i problemàtica exposa-
da per part de l’Ajuntament, a més 
de les queixes, traslladades per part 
de l’alcaldessa, d’alguns veïns del 
municipi i es va comprometre a do-
nar, la mateixa setmana, dia i hora 
per a una nova reunió amb l’ICS.

En la conversa, i mentre s’estu-
dien les possibilitats de millora del 
servei, Campanera va parlar del 
servei “‘eConsulta”, una eina de 
consulta no presencial entre el ciu-
tadà i el professional de salut que 
complementa l’atenció presencial. 

Aquesta nova funcionalitat ofe-
reix un nou canal de comunicació 
per resoldre necessitats del ciuta-
dà que no requereixin que pro-
fessional i pacient comparteixin 
espai i temps. En aquest sentit, i 
per donar a conèixer aquesta nova 
eina, s’ha parlat de fer una xerra-
da oberta a tots els vallbonencs 
per explicar-ne el funcionament. 
L’accés només és possible per mitjà 
de Cat@Salut La Meva Salut, fet 
que dóna la màxima seguretat i 
garantia de confidencialitat en la 
comunicació.

Aquesta trobada se suma a la 
ja realitzada el passat 23 de febrer, 
quan Maribel Ferrer es va reunir 
i va exposar el problema a Marta 
Chandre, gerent de la Regió Sani-
tària Catalunya Central, qui es va 
comprometre a avaluar la situació i 
pròximament donar-ne resposta.

Nou Comitè Comarcal de JERC Anoia 
i Igualada

IGUALADA

Les Joventuts d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya a l’Anoia 

celebren el seu congrés comarcal 
i renoven el comitè comarcal, que 
ha escollit Jordi Puiggròs (la Pobla 
de Claramunt) com a nou porta-
veu comarcal. També celebren els 4 
anys, havent aconseguit més de 40 
militants i seccions locals a les princi-
pals ciutats de la comarca.

Les JERC Anoia, reconstituïdes 
el març del 2013, celebren enguany 
4 anys i ho fan amb una renovació 
de la direcció comarcal. La fins ara 
Portaveu Comarcal, Gemma Mar-
sal, ha celebrat que el projecte de 
JERC a l’Anoia “ha crescut moltíssim 
des del 2013, quan no hi havia ni 
un militant a la comarca. Ara, en 
som més de 40”. Segons Marsal, el 
creixement ha estat fruit “d’un es-
forç constant per ser útils al jovent 
de la comarca, oferir eines d’incisió 
directe en la política i per la lluita 
inalterable per la independència i la 
justícia social del nostre país”.

El nou portaveu comarcal, Jordi 
Puiggròs ha destacat la feina feta 
durant aquests 4 anys esdevenint la 
força política juvenil amb “més im-
plementació territorial, més militàn-
cia i més activitats de tota l’Anoia”, 
un fet que, segons Puiggròs, “se li 
ha de donar continuïtat i potenciar 
a través de campanyes, activitats i 
aportant solucions als joves del nos-
tre territori”.

Actualment les JERC Anoia te-
nen seccions locals a Igualada, Piera, 
Masquefa, La Pobla de Claramunt 
i recentment a Vilanova del Camí, i 
amb militància a Calaf, Òdena i San-
ta Margarida de Montbui. Puiggròs 
es marca com a objectius “expandir 
encara més les JERC a la comarca, 
volent creant seccions locals a “Ca-
pellades, Calaf i Santa Margarida 
de Montbui i aconseguint superar 
la seixantena de militants d’aquí un 
any”. També formen part del nou 
comitè comarcal la Laura Mata (Pi-
era), David Prat (Igualada), Cristian 
Plaza (Vilanova), Marc Soler (Mas-

quefa), Maria Jornet (Masquefa), 
Omar Salcedo (Calaf), Sergi Guillén 
(Igualada), Sergi Pérez (Vilanova) i 
Xavi Morros (Igualada).

Paral·lelament, les JERC Iguala-
da també van celebrar el seu con-
grés local, amb una renovació al 
comitè local i amb la incorporació 
de la nova militància. David Prat 
ha tornat a ser escollit Portaveu Lo-
cal, mentre que Víctor López és el 
nou Secretari d’Organització i Carla 
Noguera continua com a secretària 
de Finances de les joventuts igua-
ladines. Prat ha destacat “la incor-
poració, tant a nivell local com co-
marcal, de nova militància” fet que 
“celebra” i destaca com a “conse-
qüència del nostre compromís amb 
Igualada i els joves, intentant donar 
resposta a les necessitats del jovent 
i aportant propostes i solucions a 
les seves demandes”. En el comitè 
local també hi formen part en Jo-
an Mangues (secretaria de xarxes 
i 2.0), Laura Farreras (secretaria de 
comunicació), David Tarrida (secre-
taria de dinamització interna), Sergi 
Guillén (secretaria d’activisme), Xavi 
Morros (secretaria de campanyes), 
Mònica Morros (secretaria de la do-
na), Omar Salcedo (secretaria d’ins-
tituts), Gemma Marsal (secretaria 
de formació) i Núria Vicens, Mònica 
Cervera, Jordi Riba, Ricard Aguilera, 
Sira Prat i Sabina Font com a vocals 
de l’organització.

A l’AUGA, la Maçoneria 
interessa

IGUALADA

L’interès per la Maçoneria va 
quedar demostrat ja abans de 

que el periodista David Revelles 
comencés la seva exposició sobre 
aquest tema, i és que l’Ateneu era 
ple.   

S’hav i a programat  la xerrada  
coincidint que enguany fa tres-
cents  anys   de la creació d’aques-
ta organització de caire mundi-
al. Revelles, hàbil comunicador, 
va transmetre molta informació 
i molts detalls clarificadors de 
manera planera i propera. Es va 
referir als maçons catalans i es-
panyols amb presències ben sor-
prenents. No hi va faltar una pin-
zellada sobre la lògia igualadina 
Jespus.

El proper dilluns repeteix  a 
l’AUGA   David Vila, aquesta vega-
da amb Paraules Mogudes. Es va 
informar també de les sortides i 
viatges que es preparen.

Un nou diaca al servei de les 
parròquies de l’Anoia

SANT MARTÍ DE TOUS

El passat diumenge 19 de març, 
el bisbe de Vic, Mons. Romà 

Casanova va visitar Sant Martí de 
Tous per ordenar diaca a Alejandro 
Enríquez, missioner josefí. El jove 
religiós va estar acompanyat de 
molts dels seus familiars, vinguts 
de Mèxic, i de companys josefins, 
l’orde fundada per l’igualadí Pare 
Josep Maria Vilaseca.

En una església parroquial ple-
na de gom a gom, el bisbe Romà 
va afirmar que “fou el treball, fa 
més de cent anys, del P. Josep Ma-
ria Vilaseca, nascut i batejat en la 
nostra diòcesi, en concret a Igua-
lada, el que ara dóna fruit entre 
nosaltres amb el goig d’una orde-
nació diaconal”. I afegí: “la mis-
sió evangelizadora us demana a 
vosaltres i a tots els que creiem en 
Jesús, el salvador dels homes, un 
lliurament generós i fidel, santedat 
de vida i llançar-nos sense por a 
l’aventura missionera. No perdeu 
mai el vostre carisma propi de jose-
fins missioners; sinó que, a la terra 
que va veure néixer al vostre fun-
dador que sapigueu trobar més i 
més la vostra fidelitat al lliurament 
missioner”.

Actualment la congregació dels 
Pares Josefins regeixen la parrò-
quia de Fàtima d’Igualada, la de 
la Pobla de Claramunt i Sant Martí 
de Tous, així com la capellania del 
Monestir de les Carmelites.

Masterchef, un intercanvi 
ben suculent

LA POBLA DE CLARAMUNT

Del 13 al 21 de març, a la Pobla 
de Claramunt, s’hi va trobar un 

grup de 21 joves catalanes, fran-
ceses i italianes que han dedicat 8 
dies a reflexionar i aprendre sobre 
la cuina i totes les seves possibili-
tats. Aquestes joves participen de 
l’intercanvi juvenil Masterchef, 
organitzat per La Víbria Intercul-
tural amb el suport de l’Oficina 
Jove de l’Anoia, en el marc del 
programa de mobilitat europeu 
Erasmus+. 

Hem conviscut a la casa de co-
lònies de la Pobla, duent a terme 
diferents activitats d’educació no 
formal, com tallers, dinàmiques i 
activitats de descoberta de l’en-
torn sempre relacionades amb la 

cuina. Així, a part de descobrir la 
localitat i la cultura que ens ha 
acollit, hem après sobre tècniques 
culinàries, nous i vells aliments 
de la nostra cuina, hem conegut 
productors locals i d’on provenen 
molts dels aliments que consu-
mim, alternatives a la nostra dieta 
i hem descobert els secrets de les 
gastronomies de cada país repre-
sentat, entrant també a les cases 
i les cuines de la gent de la Pobla, 
que ens ha acollit amb els braços 
oberts i ens han tractat com un 
més de la família.

L’experiència ha estat genial 
per a totes i cadascuna de les que 
hi hem participat, i ens enduem 
molts coneixements, bons mo-
ments i noves receptes per canviar 
els nostres hàbits i els plats que 
a partir d’ara ocuparan la nostra 
taula internacional.

Aquest intercanvi sorgeix de 
l’activitat que la Víbria Intercul-
tural fa durant tot l’any a l’Ofici-
na Jove del Consell Comarcal de 
l’Anoia, amb les assessories de mo-
bilitat internacional per donar a 
conèixer les oportunitats existents 
per marxar a l’estranger als joves 
de la comarca.

La Vibria Intercultural

Fent activitats a la Casa de Colònies
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Homenatge a la comunitat educativa amb 
una lluïda gala a Mont-Àgora

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

La sala petita de l’Espai de 
les Arts i del Coneixement 

Mont-Àgora va acollir el passat 
dilluns la primera Gala d’Home-
natge a la Comunitat Educativa 
de Montbui, activitat organitza-
da dins el programa “Fem Més 
Escola” amb la voluntat de fer un 
reconeixement públic i notori a 
la tasca que realitzen els profes-
sionals de l’educació al municipi.

La gala va anar a càrrec del 
periodista Òscar López i va es-
tar amenitzada musicalment pel 
grup “The Curlies”, conegudes 
pel seu pas pel programa de TV3 
“Oh happy day” i que van inter-
pretar quatre temes actuals amb 
un estil propi molt intimista.

Durant la prop d’una hora de 
durada de l’esdeveniment es va 
retre homenatge a tres profes-
sionals de l’educació que s’han 
jubilat i que han deixat emprem-
ta a Montbui. La mestra Amelia 
Raposo, 37 anys d’història d’edu-
cació a l’escola Garcia Lorca, on 
ha deixat empremta en diferents 
generacions de montbuiencs. 
També es va retre homenatge als 
professors de l’Institut Montbui 
Raúl Bueno i a la professora Car-
mel·la Planell, així com també es 
va fer un reconeixement especial 
a l’Institut Montbui, en motiu 
del seu vintè aniversari. Tots els 
homenatges van anar precedits 
de sengles videos de presentació 
i reconeixement. 

El primer homenatge va ser 
per a la mestra natural de Va-
lladolid Amelia Raposo Pérez. 
L’Amelia va rebre una placa com-
memorativa de mans de l’Alcalde 
Teo Romero, del regidor d’Edu-
cació i Esports Josep Palacios i de 
la regidora de Cultura  Montse 
Carricondo. En un discurs molt 
emocionant i aplaudit, l’Amelia 
va recordar la seva arribada al 
municipi, la seva fidelitat a un 
centre i a un municipi on és avui 
en dia tot un referent. L’Amelia 
ha estat “mestra” en majúscules 
per a diferents generacions de 
montbuiencs. 

La docent homenatjada va re-
marcar especialment “l’esperit 
de lluita i millora que hem tingut 
sempre en aquesta escola. Vam 
haver de fer acampades, reivin-
dicar-ho tot, vam viure canvis, 
ampliacions del centre, múltiples 
novetats que vam afrontar sem-
pre amb determinació i que vam 
tirar endavant”.  La mestra, que 
va arribar a Montbui l’any 1978, 
va apuntar que “al principi fins  
tot fèiem classe a la cuina per-
què hi havia tants nens al barri 
que no hi cabien a les escoles 
existents”. Amelia Raposo, ferma 
defensora de l’escola pública va 

destacar la “importància que tots 
els estaments defensin l’escola 
pública. És fonamental. Agraeixo 
el suport de tots els companys 
i companyes que he tingut, el 
dels alumnes, pares i mares, i la 
col·laboració rebuda per part 
de l’Ajuntament. Després de 37 
anys, sóc una montbuienca més. 
L’escola Garcia Lorca i Montbui 
són part fonamental de la meva 
vida”.

A continuació es va agrair 
la tasca realitzada pel professor 
Raúl Bueno Alonso, recentment 
jubilat a l’Institut Montbui, i que 
també va rebre una placa com-
memorativa de les autoritats. Bu-
eno tenir paraules d’agraïment 
per a totes les persones que l’han 
acompanyat durant la seva tasca 
professional a l’Institut Montbui. 

Acte seguit va arribar l’ho-
menatge per la seva jubilació per 
a la professora de Geografia i 
Història de l’Institut Montbui, 
la polifacètica Carmel·la Planell. 
Després de rebre la corresponent 
placa commemorativa, la profes-
sora, visiblement emocionada, va 
recordar alguns dels millors mo-
ments viscuts al centre, també 
va tenir paraules d’agraïment i 
record per a alumnes i professi-
onals de l’Institut Montbui i va 
recordar que diferents temes de 
salut van condicionar i avançar el 
seu adéu a les aules.

El darrer dels reconeixements 
va ser per a l’Institut Montbui, 
pel seu 20è aniversari. La direc-
tora del centre Montserrat Costa, 
va recollir la placa commemo-
rativa per l’efemèride, i va mos-
trar la seva satisfacció perquè 
“durant tots aquest anys s’ha-
via pogut treballar en conjunt 
per l’educació al municipi, amb 
unió i bona sintonia entre llars 
d’infants, escoles i el mateix ins-
titut”. La directora de l’Institut 
va destacar que el centre estava 
plenament consolidat, essent el 
centre de secundària de referèn-
cia per al 97 per cent dels infants 
de Montbui. Costa va fer un 
agraïment a totes les persones 
que durant 20 anys han treballat 
pel bé d’aquest centre educatiu 
que garanteix que tots els joves 
montbuiencs puguin accedir a la 
universitat estudiant al mateix 
municipi.  

L’alcalde Teo Romero va fi-
nalitzar l’acte tot valorant ”de 
forma positiva el programa “Fem 
Més Escola” d’enguany, amb el 
qual reiterem el nostre compro-
mís d’apostar per l’educació pú-
blica i de qualitat. Precisament 
ara, en ple període de preins-
cripció als centres educatius, 
volem reiterar la nostra aposta 
estratègica per l’educació i la cul-

tura”. Romero va recordar que 
Mont-Àgora “és un espai clau en 
aquesta aposta estratègica. Més 
educació, millor formació i més 
cultura són elements prioritaris 
per assolir ciutadans més ben 
preparats i per millorar el nos-
tre municipi”. L’Alcalde va avan-
çar que durant el proper mes de 
maig tindrà lloc a Mont-Àgora 
la primera Setmana de les Arts, 
amb diferents activitats per als 
centres educatius del municipi.

Més activitats del “Fem 
Més Escola”

A més de la I Gala de Reco-
neixement a la Comunitat Edu-
cativa, durant els darrers dies 
s’han dut a terme nombroses 
activitats dins el “Fem Més Es-
cola”. Així, el dijous 22 va tenir 
lloc a la Llar d’Infants L’Estel una 
sessió de “Jocs de Falda”, a càr-
rec de l’educadora Maria Rosa 
Corral. També durant els darrers 
dies s’ha dut a terme un taller de 
música per a pares, mares i nens/
es de les escoles del municipi, a 
càrrec de Glòria Tomàs.

Dijous passat va tenir lloc el 
taller “Crea el teu propi conte di-
gital” a la Biblioteca Mont-Àgo-
ra. Una desena d’infants van 
aprendre a crear un conte digi-
tal, amb molta imaginació i l’aju-
da dels pares van poder aplicar la 
tecnologia a l’art de la creació li-
terària. Aquesta activitat va anar 
a càrrec d’Emamedia.

I diumenge passat al matí va 
tenir lloc a la Sala Auditori de 
Mont-Àgora la representació de 
teatre familiar “Akäshia, el viat-
ge de la llum”. 250 persones van 
presenciar en directe i de forma 
gratuïta una obra interpretada 
per la companyia El cau de l’uni-
corn. 

Recta final d’activitats 
del “Fem Més Escola”

El “Fem Més Escola” enfila 
la recta final de propostes edu-
catives. Aquest proper dissabte 
1 d’abril a partir de les 12 del 
migdia la Biblioteca Mont-Àgora 
acollirà una sessió de l’hora del 
conte amb “Contes d’Andersen”, 
a càrrec de la narradora Mònica 
Torra.

També durant la setmana que 
ve, entre el dilluns 3  el divendres 
7 d’abril tindrà lloc al gimnàs de 
l’Escola Antoni Gaudí l’activitat 
“Gaudim del teatre”.

El “Fem Més Escola” finalit-
zarà el proper 22 d’abril amb la 
jornada de portes obertes a les 
llars d’infants municipals L’Estel 
i Santa Anna; l’horari per visitar 
els centres serà entre les 10 del 
matí i la una de la tarda.

Visita dels alumnes de 
l’escola Maria Borés al 
Parlament de Catalunya

LA POBLA DE CLARAMUNT

Dijous passat, els alumnes de sisè 
de l’escola Maria Borés de la 

Pobla van visitar el Parlament de 
Catalunya. L’activitat formava part 
d’un projecte de matemàtiques en 
què estan treballant els estudiants 
que s’anomena “Petits grans polí-
tics” i que també va incloure una 
visita a l’Ajuntament, el divendres 
10 de març.

Durant la jornada, els escolars 
van poder fer una visita als espais 
on treballen els diputats i les dipu-
tades i van participar en un taller 
d’eleccions parlamentàries, en què 
van escollir el president del Govern 
i el del Parlament. D’aquesta ma-
nera van poder entendre una mi-
ca millor com funciona la política 
del nostre país. Es van trobar amb 
diversos polítics, com el vicepresi-
dent del Govern, Oriol Junqueras, 
o la diputada Irene Rigau, que ha-
via estat consellera de Benestar 
Social i Família, amb qui es van fer 
una fotografia.

“Petits grans polítics” és un 
projecte matemàtic. S’han creat 

quatre partits polítics: el blau, el 
groc, el verd i el vermell, que han 
hagut de redactar un programa 
electoral. Cada formació ha hagut 
de defensar les seves propostes a 
l’escola, a l’Ajuntament, on van 
mantenir una trobada amb l’alcal-
de i amb regidors del Consistori, i 
al Parlament. S’han celebrat unes 
eleccions en què han votat els es-
tudiants de primària. De les dades 
i els resultats obtinguts s’han ela-
borat diferents gràfiques i estadís-
tiques que permeten veure el cens, 
la participació, les preferències i els 
gustos dels alumnes. També s’han 
elaborat unes simulacions de pac-
tes entre les diferents formacions.

El projecte té un caràcter in-
terdisciplinari. Els estudiants l’apli-
quen en les diverses matèries que 
estudien, com en expressió escrita 
i oral amb la redacció del progra-
ma electoral; en educació artística 
amb el disseny del logotip i de la 
propaganda electoral; o en el co-
neixement del medi a l’hora de 
raonar i reflexionar sobre les dife-
rents propostes plantejades. 
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Casa en venda 
Molt bé de preu al centre d’Igualada, 

amb jardí en un solar de 210 m2.
Té soterrani, planta baixa i altell. 
Per reformar. Preu a concretar. 

Per a més informació podeu trucar al telèfon 
629 259 593

En el debat sobre Innovació a l’empresa, organitzat per VIA Empresa i 
la Unió Empresarial de l’Anoia 
La indústria reivindica i posa de relleu la 
seva capacitat per generar noves idees

IGUALADA

La innovació no és patrimoni 
absolut de les startups. La indús-

tria també reivindica la seva capa-
citat per generar noves idees des 
de qualsevol punt del territori, i 
va quedar palès, dimecres de la 
setmana passada, a Igualada, en 
el debat “Innovació a la indús-
tria amb DO Anoia & Catalunya”, 
organitzat per VIA Empresa i la 
Unió Empresarial de l’Anoia. El 
públic assistent, que va comptar 
amb bona part del teixit empresa-
rial anoienc, va poder conèixer de 
primera mà les experiències ins-
piradores de quatre empreses de 
la comarca: Original Buff, Equip 
Ceràmic, MB Papeles i Interiorvista 
Store.

Els empresaris anoiencs van 
coincidir en assenyalar aspectes 
que van més enllà de la pura ma-
quinària a l’hora d’aconseguir in-
novar dins de la indústria. “Som 
una comercial que produeix, no 
una fàbrica que ven”, va matisar 
Josep Payola, director general de 
MB Papeles, empresa del Grup Mi-
quel i Costas. “La part comercial és 
molt important en la innovació, i 
nosaltres, que fa 300 anys que fun-
cionem, tenim clar que sense idees 
de nous productes hauríem de tan-
car”, va assegurar. Per al respon-
sable de l’empresa especialista en 
paper, “quan parlem d’innovació 
hi ha una part de creació”. Al seu 

torn, el director general d’Original 
Buff, David Camps, va reconèixer 
que “bona part de la innovació 
passa pels teixits i fibres que utilit-
zem i per com arribem al consumi-
dor”. Els seus particulars mocadors 
tubulars, comercialitzats de forma 
singular amb un cartró amb forma 
de cara, han fet de la marca una 
referència d’aquest producte els 
darrers 25 anys. En el cas d’Equip 
Ceràmic, “la innovació va venir 
marcada per un canvi d’estratè-
gia”, indicava el seu director finan-
cer, Toni López. La crisi immobilià-
ria espanyola els va obligar a obrir 
la ment per exportar i això “ens va 
suposar adaptar-nos a noves ne-
cessitats i canviar el producte”, va 
afegir el directiu d’una companyia 
que ha estat capaç de passar del 
100% de vendes al mercat nacio-
nal a una quota d’exportació del 
99%. “Innovar també és entendre 
totes les cultures”, va resumir Jo-
sep Payola.

Una indústria que mira 
les persones

Sovint, quan es parla d’innova-
ció a la indústria, de seguida ve al 
cap la imatge de robots assumint 
les tasques de la fàbrica. “Totes les 
feines d’esforç físic aniran desapa-
reixent, ho fan les màquines. Se-
guirem creixent en personal, però 
més format”, va reconèixer Payola 
des de MB Papeles. “Hem automa-

titzat molt per substituir les feines 
rutinàries. En cap moment, però, 
cal oblidar que les fàbriques les ha 
de gestionar personal qualificat”, 
va afegir Toni López, d’Equip Ce-
ràmic. Al seu torn, des d’Original 
Buff també assumeixen que “hi 
ha una possibilitat d’automatitzar 
processos per a les tasques repetiti-
ves i senzilles. Però alhora el sector 
continua requerint tasques molt 
fines i cal trobar l’equilibri”, va dir 
David Camps.

Tots ells coincideixen a recla-
mar un esforç compartit per mi-
llorar la formació tècnica en les 
diverses posicions clau per al man-
teniment d’una indústria potent i 
innovadora. Alhora, comparteixen 
el repte de retenir el talent i man-
tenir animat el personal. En aquest 
sentit, Toni López es va pregun-
tar “com motives les persones en 
feines rutinàries? Més enllà de la 
motivació salarial és complicat”.

Aconseguir-ho és més assequi-
ble per a Laura Ravés, directora 
general d’Interiorvista. La seva ac-
tivitat, centrada en el sector TIC, 
és intensiva en mà d’obra formada 
per dissenyadors i programadors, 
sovint temptats amb noves ofertes 
de feina cada dia. “Aconseguir re-
tenir-los i motivar-los era compli-
cat i ho hem aconseguit posant el 
focus en ells i innovant en recursos 
humans”, indicava. A Interiorvista 
els faciliten formació en alimenta-
ció i finances, disposen de family 
day i fins i tot tenen massatgista 
i Play Station. Ravés va assegurar 
que “apostar per les persones ho 
veiem arriscat, però ara que ho 
hem fet, el retorn és increïble i el 
veus amb poques baixes laborals, 
sense absentisme i poca rotació”.

El debat va finalitzar amb uns 
minuts de torn obert de paraula 
per part del públic i una copa de 
cava per intercanviar opinions i fer 
networking.

A Tous, campanya per 
promocionar la compra de 
proximitat 
SANT MARTÍ DE TOUS

L’Ajuntament de Sant Martí de 
Tous, amb el suport del Consell 

Comarcal de l’Anoia i la Diputa-
ció de Barcelona, ha engegat una 
campanya per al foment de la 
compra de proximitat al municipi.

La campanya, dinamitzada pel 
Consell Comarcal de l’Anoia en di-
versos municipis, incideix en la di-
namització econòmica del territori 
i en la introducció de nous hàbits 
de consum.

Es convida la ciutadania a com-
prar al comerç de costat de casa 
per 10 raons fonamentals: per con-
fiança, per aprofitar el temps, per 
la relació personal entre persones, 
per l’activació de l’economia local, 

per proximitat, per tracte famili-
ar, per qualitat i coneixement dels 
productes, per estalvi energètic i 
econòmic en transport, per mante-
nir els llocs de treball i per servei.

En el cas de Tous, la campa-
nya inclou l’edició d’un tríptic i 
un imant amb informació bàsica 
de comerços, productors locals, 
centres de creació artística, restau-
rants i bars, i serveis i professio-
nals, a més de l’AECOM (associació 
d’empresaris i comerciants), com a 
punt de venda de producte local i 
punt d’informació turística.

Aquest material promocional 
serà repartit a totes les llars del 
municipi.

Guanyador del #vilanovanatura 
del mes de febrer

VILANOVA DEL CAMÍ

Una bucòlica fotografia d’Ivan 
Matheu que retrata una zona 

boscosa del Turó de la Guàrdia ha 
estat la primera guanyadora del 
concurs #vilanovanatura 2017. El 
jurat, format enguany per l’emis-
sora municipal, Ràdio Nova, i 
l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajun-
tament vilanoví, l’ha triat entre 
més d’una vintena d’imatges que 
destaquen per la seva bellesa i ori-
ginalitat.

D’aquí pocs dies el jurat tor-
narà a reunir-se per triar la millor 
imatge del #vilanovanatura del 
mes de març. Cal recordar que 
aquesta edició incorpora una no-
vetat pel que fa a la temàtica de 
les fotos. Les imatges poden ser de 
paisatges, jardins, parcs, fonts… 
D’espais emblemàtics o singulars 
del municipi o d’activitats i projec-
tes que fomentin la conscienciació 
i el respecte del medi ambient i les 
bones pràctiques.

El consell polític de la CUP-Crida Constituent 
es va celebrar dissabte 

IGUALADA

El passat dissabte 25 de març es 
va reunir el consell polític de la 

CUP-Crida Constituent a Igualada 
per dur a terme l’assemblea que 
mensualment realitza. El municipa-
lisme és essencial per a la CUP, i per 
això el consell polític, l’òrgan que 
fa d’intermediari entre les assem-
blees locals –el múscul de la CUP–, 
el secretariat nacional i els diputats 
del Parlament, intenta reflectir al 
màxim la composició del partit al 
territori dels Països Catalans, reu-
nint-se un cop al mes als diferents 
municipis on té assemblees locals.

El consell polític està format 
per representants de les 13 assem-
blees territorials (Nord Oriental, 
Alt Ter, Maresme-Barcelonès Nord, 

Barcelona, Baix Llobregat, Vallès 
Oriental-Baix Montseny, Vallès Oc-
cidental, Terres de l’Ebre, El Camp 
de Tarragona, Penedès, Catalunya 
Central, País Valencià i Ponent-Pi-
rineus) i pels integrants del secre-
tariat nacional, així com per alguns 
diputats del Parlament. Cada terri-
torial envia al consell polític entre 
tres i sis representants, en funció 
de si les territorials tenen més de 
15 regidors, 150 militants o 15 nu-
clis locals. Cadascun dels represen-
tants disposa d’un vot a la decisió 
final, excepte els integrants del se-
cretaria nacional i els diputats del 
Parlament, que poden opinar però 
no votar. 

El consell polític es reuneix un 
cop al mes en un municipi diferent 

dels Països Catalans, però no emet 
valoracions individuals en la tro-
bada, sinó que els delegats terri-
torials es limiten a traslladar l’opi-
nió sorgida de les seves respectives 
assemblees, les quals han pres la 
seva decisió a les assemblees locals 
de cada territori, base i nucli de la 
CUP. Així doncs, els representants 
de les assemblees territorials que 
van al consell polític responen al 
mandat del territori i, per tant, de 
les diferents localitats.

A diferencia de l’estructura 
clàssica d’altres partits, la CUP-Cri-
da Constituent integra les dife-
rents propostes d’arreu el territori 
dels Països Catalans i pren les de-
cisions de baix a dalt, i per això els 
representants dels diferents terri-
toris del consell polític fan l’esforç 
un cop al mes d’anar a Ateneus i 
espais col·lectius diversos del Paï-
sos Catalans per reunir-se i deba-
tre les decisions locals i territorials. 
Un cop superada l’aprovació dels 
pressupostos al Parlament de Ca-
talunya, l’agenda política marca 
debats com procés constituent, de-
finició del referèndum, campanya 
sobre el referèndum, agenda so-
cial, etc.
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Des de 1981

BOTIFARRA DE CALAF
CABRIT

“XULETON” D’EUSKADI
CONILLS LLETONS DE CALAF

ENTRECOT DE NEBRASKA
Gran varietat de vins

OBERT DIUMENGES I FESTIUS
FRUITA, XARCUTERIA, VINS i QUEVIURES DE QUALITAT

El Premi de composició de 
música per a cobla Masquefa i 
Montgrins 2017 ja té finalistes
MASQUEFA

Masquefa i Montgrins és el con-
cert d’estrena de les obres 

finalistes presentades al primer 
premi de composició de música per 
a cobla que porta el seu nom. El 
premi, que serà lliurat durant el 
concert, és una manera de projec-
tar cap al futur la llavor sembrada 
fa tants anys entre Masquefa i els 
Montgrins. Especialment, amb el 
desig d’esperonar músics i públic 
a escriure, interpretar i escoltar 
música composada per a cobla.

Les interpretacions de  les 
quatre obres finalistes (de les 13 
presentades) aniran a càrrec de la 
Cobla Montgrins, sota la direcció 
de Jordi Molina, i amb la possible 
incorporació de solistes segons els 
requeriments propis de les obres 
que s’hi estrenin.

El concert tindrà lloc el diu-
menge 2 d’abril, a les 18.00 h, a la 
sala polivalent de la fàbrica Roge-
lio Rojo, seu del “Masquefa sona 
bé”.

Properes activitats al Casal Popular 
d’Igualada, el Foment

IGUALADA
Exposició de Núria Riba
De l’1 al 30 d’abril, les parets 

del Casal Popular d’Igualada, el Fo-
ment, acolliran l’exposició de l’ar-
tista anoienca Núria Riba.

Llicenciada en Belles Arts, Nú-
ria Riba ja fa temps que és pro-
fessora de dibuix i pintura a l’es-

cola d’art Pèl & Ploma d’Igualada. 
Amb un currículum extens, ha fet 
diverses exposicions, tant col·lec-
tives com individuals, arreu de 
Catalunya i ha treballat diferents 
vessants artístiques. Ara també és 
participant habitual en concursos 
de pintura ràpida, a la majoria dels 
quals obté premi. Així doncs, ha 

esdevingut una de les artistes més 
polivalents i actives de la comarca.

Tots els seus treballs, a part 
dels encàrrecs personalitzats de di-
verses tècniques, van de l’obra pic-
tòrica ràpida a la pintura seca, dins 
un marc més realista.

Diàleg feminista per a la cons-
trucció de la república

El diumenge 2 d’abril, a les 12 
hores, el Casal Popular d’Igualada 
acollirà la taula rodona sobre la 
república i la consecució dels drets 
de la dona, així com del seu paper 
en la pràctica feminista, la demo-
cràcia i la construcció de la repúbli-
ca catalana. 

L’acte comptarà amb la presèn-
cia de les ponents Núria Casals i 
Maria Sánchez, del col·lectiu Femi-
nistes per la Independència.

Propers concerts a l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música
IGUALADA

Concert del pianista Sam Far-
ley, músic de jazz

El proper dimarts 4 d’abril tin-
drà lloc un concert de piano jazz 
a càrrec del músic Sam Farley que 
organitza l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música d’Igualada.

Sam Farley és un pianista 
americà que ha estudiat amb mú-
sics com James Connerley, John La 
Barbera, Chris Fitzgerald i Harry 
Pickens. Es va doctorar l’any 2006 
a l’Eastman School of Music a No-

va York, amb els pianistes Bill Do-
bbins i Harold Danko. Una de les 
experiències més impactants per 
a ell fou rebre les classes dels pi-
anistes Fred Hersch, Jim McNeely 
i Bill Charlap. A Colòmbia ha fet 
diversos concerts amb el grup de 
professors d’EAFIT i ha presentat 
dos concerts amb la seva banda 
“Four Cities”. Tocava el piano a 
MCO jazz fusió band i és pianista 
i compositor a la Metropolizón, li-
derat per Juan Fernando Giraldo, 
un grup de jazz amb percussió de 

gaita que va treure el seu primer 
disc amb la discogràfica Música 
Corriente l’any 2015. També ha 
tocat amb Antonio Arnedo, amb 
qui va gravar un disc que rebé 
menció d’honor del Ministerio de 
Cultura de Colòmbia l’any 2016. 
Actualment és professor titular a 
la Universitat EAFIT.

El concert és a les 20 h a l’Au-
ditori 215 de l’Escola i Conserva-
tori Municipal de Música d’Igua-
lada, Passeig Verdaguer 84, 86. 
L’entrada és gratuïta.

Caminada i xerrada pel Dia 
Mundial de l’activitat física
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El proper dijous 6 d’abril tindrà 
lloc la commemoració del Dia 

Mundial de l’Activitat Física. A 
Montbui es duran a terme dife-
rents activitats per commemorar 
aquesta jornada, gràcies al treball 
i la col·laboració entre l’equip 
d’Atenció Primària del CAP mont-
buienc i les regidories de Benestar 
Social i Esports de l’Ajuntament de 
Montbui.

La primera activitat serà una 
Caminada i esmorzar saludable. 
Es sortirà en grup des de davant 
del CAP montbuienc a 2/4 de 10 
del matí i es realitzarà una marxa 

a peu durant una hora. En acabar 
es farà l’esmorzar saludable --amb 
fruita-- al pavelló Mont-aQua. 

Ja a la tarda, a partir de 2/4 
de 4 de la tarda, la sala petita de 
Mont-Àgora acollirà una xerrada 
formativa sobre “Nutrició i promo-
ció de l’esport”. Serà una xerrada 
sobre hàbits saludables, oberta a 
tothom. 

L’objectiu d’aquest Dia Mundi-
al de l’Activitat Física és conscienci-
ar a la població de la importància 
de la pràctica de l’exercici físic com 
a element de millora de la salut i, 
conseqüentment,  de la qualitat 
de vida per als ciutadans.

3a Patinada solidària amb 
l’AMPA escola Antoni Gaudí

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest diumenge a partir de 
les 11 del matí tindrà lloc la 3a 

Patinada Solidària “Gaudí Solidari, 
Patinem???”. L’activitat és organit-
zada per l’AMPA de l’Escola Anto-
ni Gaudí i es durà a terme a Mont-
Mercat (lloc de sortida i arribada). 
Les inscripcions per participar-hi es 
podran formalitzar al mateix punt 
de sortida entre les 9.30 i les 10.45 
hores. Per prendre-hi part caldrà 
portar un aliment no perible per 
participant.  

L’activitat consistirà en una 
passejada sobre patins (monopa-
tins, patinets...) per a grans i pe-

tits. El recorregut de la prova, amb 
sortida a MontMercat, portarà els 
participants per la rotonda del 
Bou, la rotonda de l’Olivera i fina-
litzant novament a MontMercat. 
En cloure el recorregut se li lliura-
rà a cada participant una ampolla 
d’aigua i una peça de fruita. És 
obligatori l’ús del casc, i queda to-
talment prohibit treure-se’l. 

Cal destacar que amb la col·la-
boració de l’Hoquei Club Montbui 
es duran a terme activitats per als 
més menuts. 

Les disfresses tenen premi!
Una vegada hagin finalitzat les 

exhibicions es farà el lliurament de 
tres premis: a la disfressa més di-
vertida, a la més poca-vergonya i a 
la disfressa de grup amb el mateix 
motiu (mínim tres persones). 

Per finalitzar la matinal, i jun-
tament amb la col·laboració dels 
botiguers del municipi i l’AMPA, es 
durà a terme un sorteig d’obsequis

S’han digitalitzat tots els 
butlletins de l’Ajuntament
CAPELLADES

Des de l’Àrea de Comunicació 
s’ha finalitzat la tasca de digi-

talitzar tots els butlletins munici-
pals que s’han editat des de l’any 
1994.

Tal com destaca el regidor de 
Comunicació, Jaume Solé, “l’ajut 
rebut per part de la Diputació de 
BCN per a l’adquisició d’un apa-
rell digitalitzador i el treball pa-
cient i alguns cops fins i tot far-
regós d’en Martí Riu, que col·la-
bora amb l’Àrea de Comunicació 
gràcies al programa de contrac-

tació de joves en pràctiques del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, 
fa que puguem dedicar recursos 
a la recuperació d’una hemerote-
ca que volem compartir amb tot 
el món gràcies a Internet”. 

Entrant a la pàgina web, a 
l’apartat “Actualitat”, es pot 
consultar tots els números edi-
tats clicant al subapartat “Butlle-
tí Municipal”. Els butlletins estan 
penjats de manera cronològica i 
es poden descarregar en format 
.PDF.
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Crida als artesans de la comarca
MASQUEFA 

L’Associació de Veïns de Can 
Parellada de Masquefa, orga-

nitza pel proper 6 de maig la Fira 
de l’artesania, i és per això ofe-

reix la possibilitat als artesans de 
muntar-hi una parada. Qui en vul-
gui més informació pot contactar 
amb els organitzadors a través del 
mòbil 607115938. 

Aquest cap de setmana, Vilanova del Camí 
Acollidora!: jornada solidària amb 
els refugiats
VILANOVA DEL CAMÍ

Un grup d’entitats vilanovines 
han organitzat, per a aquest 

cap de setmana, diferents actes 
en suport als refugiats i refugia-
des, i per donar suport a l’acolli-
da de les persones refugiades al 
municipi.

Tatanka, la Unión Cultural Ex-
tremeña Anoia, l’ANC Vilanova del 
Camí, la Colla Sardanista, el Club 
Esportiu Anoia, l’Escola de Ball 
Ainhoa, Sweet India… són algunes 
de les entitats que s’han volgut 
sumar, per preparar un cap de set-

mana solidari per fer de Vilanova 
del Camí un poble acollidor.

El programa d’actes comença-
rà dissabte a les 18.30 h, a l’esco-
la Marta Mata, amb una xerrada 
col·loqui per donar visibilitat a la 
situació dels refugiats amb Enric 
Morist, coordinador de la Creu Ro-
ja a Catalunya; la igualadina Judit 
Corral, membre de la campanya 
Casa Nostra, Casa Vostra, i el vila-
noví Carles Duran, que va poder vi-
sitar, al juny passat, el camp d’EKO.

Els actes seguiran diumenge, 
amb un programa d’activitats que 

començarà amb una caminada de 
la Colla Excursionista fins els Es-
gavellats. A la tornada hi haurà 
actuacions a càrrec d’entitats com 
Sweet India, Ball Ainhoa, UCE Ex-
tremeña i la colla sardanista. Tot 
plegat, acompanyat de pastes i te 
a càrrec de “Compartim Ciutada-
nia”.

Aquestes activitats estan ober-
tes a la família. Hi haurà actuaci-
ons musicals a càrrec de diferents 
entitats i també lectura de diversos 
manifestos.

Diada de la Robòtica
LA POBLA DE CLARAMUNT

L’Associació de Robòtica de l’Ano-
ia organitzarà, el dissabte 1 

d’abril, a la Pobla de Claramunt, 
la Diada de la Robòtica. L’activi-
tat tindrà lloc, de les 11 del matí 
a la 1 del migdia, al Teatre Jardí, i 
comptarà amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

La jornada és oberta a tothom i 
hi participaran les escoles Monalco 
d’Igualada, Castell d’Òdena i Mare 
del Diví Pastor de Capellades. Els 
assistents podran fer i programar 
robots i els alumnes dels centres 
educatius faran una demostració de 
muntatge i programació del seus ro-
bots educatius de Lego We Do 2.0. 

Hi haurà un pica-pica per a tots els 
participants. 

La robòtica educativa és un 
sistema d’aprenentatge interdisci-
plinari que potencia les habilitats i 
competències de les persones que 
la practiquen. Es treballen diferents 
matèries com la ciència, la tecnolo-

gia, l’enginyeria, l’art i les matemà-
tiques, el que en anglès es coneix 
amb les sigles STEAM (Science, Tec-
hnology, Engineering, Art, Mathe-
matics).

Els alumnes treballen valors 
claus d’aprenentatge, com inves-
tigació, modelatge i disseny de 
solucions. Desperta l’interès en 
la ciència i la converteix en real 
i rellevant. Es treballen habilitats 
bàsiques de programació. Els mo-
dels que es construeixen solen anar 
acompanyats d’un programa infor-
màtic que fa que el robot executi 
ordres, com desplaçar-se, identifi-
car colors o mesurar distàncies a un 
objecte.

Concert dels pianistes Miguel Bruñó, Adrià 
Bravo i Joan-Ramon Salomó, estudiants de 
l’ESMUC

IGUALADA

El proper dimecres 5 d’abril tin-
drà lloc un concert de piano a 

càrrec dels músics Miguel Bruñó, 
Adrià Bravo i Joan-Ramon Salomó 
organitzat per l’Escola i Conserva-
tori Municipal de Música d’Igua-
lada.

Piano a Catalunya és el títol 
del concert que ens oferiran tres 
estudiants de piano de l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya. To-

caran la Sonata en Fa Major K. 280 
de W. A. Mozart, interpretada per 
Miguel Bruñó; la Sonata op. 27 nº 
1 de L. Beethoven interpretada per 
Adrià Bravo i els 6 moments musi-
cals de S. Rachmaninov interpreta-
da per Joan-Ramon Salomó.

El concert és a les 18.00 h a 
l’Auditori de l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música d’Igualada, 
Passeig Verdaguer 84, 86. L’entra-
da és gratuïta

A l’Ateneu, “Parlem de 
coaching” amb Carola Ribaudí 
IGUALADA

Dijous vinent, dia 6 d’abril, a 
les 20 h, a la sala de socis de 

l’Ateneu Igualadí, Carola Ribaudí 
Trepat farà una xerrada sobre el 
coaching.

El coaching no és només una 
eina, una tècnica, un procés que 
et porta allà on tu vols arribar. És 
també un estat, una manera de 

fer, sentir i viure la vida amb cohe-
rència; on el que dius, el que fas i 
el que penses, és el mateix. L’ob-
jectiu de la xerrada és explicar què 
és el coaching, en què consisteix, 
per a què i per a qui pot ser útil, a 
més d’aclarir aquest concepte del 
qual sovint se’n fa un ús incorrec-
te, i veure quina és la seva base 
teòrica i la seva vessant pràctica.

Igualada Comerç busca 
voluntaris per a la desfilada 
d’Igualada Nit de Shopping
IGUALADA

Igualada Comerç ja ha començat 
els preparatius per Igualada Nit 

de Shopping, que es farà el dis-
sabte 6 de maig. Una de les nove-
tats d’aquesta edició seran les 
desfilades de moda. Per aquest 
motiu, l’entitat convoca els/les 
interessats/des a apuntar-se al 
concurs de models que participa-
ran en la desfilada.

Si tens més de 18 anys, envia un 
correu amb les teves dades i una fo-
tografía a info@gualadacomerc.cat 
abans del dia 10 d’abril.

Un cop feta la selecció dels vo-
luntaris, Igualada Comerç es posarà 
en contacte amb ells per començar 
la formació. El maquillatge i la per-
ruqueria van a càrrec d’Igualada 
Comerç i les botigues participants.

Totes les talles són importants!

Taller “Expressió a través del 
so, la vibració i el silenci”
ÒDENA

La sala de plens de l’Ajunta-
ment d’Òdena acollirà dissabte 

vinent, dia 1 d’abril, a les 18.00 h, 
el Fòrum- taller sobre la música i el 
cos, que anirà a càrrec d’Elena Tan, 
terapeuta del so, flors de Bach, 

reflexologia, massatge amb bol 
tibetà, i que també es col·labora-
dora de SOS Dona i l’Escola Àuria.

L’acte està organitzat pel Fò-
rum de Dones d’Òdena i l’entrada 
és gratuïta.

Xerrada de salut a La Lliga
CAPELLADES

Avui dijous dia 30 de març, a les 
20 h, el Saló Rosa de La Lliga 

de Capellades acollirà una xerra-
da de salut a càrrec del Dr. Ricart. 
Entrada lliure.

El càncer de còlon i recte (de bu-

dell gruixut) és el més freqüent en 
el conjunt d’homes i dones a Catalu-
nya. El Dr. Josep Ricart ens explicarà 
com prevenir-lo i com d’important és 
la seva detecció precoç per a la cura-
ció. Entrada lliure.

Activitats del Casal de Calaf
CALAF

Dissabte 1, xerrada d’Alba 
Castellví: “Educar sense cridar”.  A 
les 10.30 h, a la Sala de fusta del 
Casal. Organitza: Bitxets 14

Acompanyant els fills d’entre 
quatre i dotze anys en el camí cap 
a l’autonomia. L’objectiu és donar 
estratègies i instruments als pares 
i mares per educar amb serenitat 
i coherència quan es produeixen 
situacions-repte en la vida quoti-
diana. Educar per a una llibertat 
responsable i fer-ho des de la tran-
quil·litat és possible si es disposa 
d’eines que es poden aprendre. La 
xerrada és un compendi d’aques-
tes eines a disposició de les famí-
lies.

La ponent és educadora i fa as-
sessoraments particulars a famílies

Preu família sòcia 5 euros i per 
a família no sòcia 8 euros.

Dissabte 1, Dinar popular 
d’aniversari: “Que tornin les ta-
vernes!”. A les 14.00 h, al Cafè 

del Casal, i festa final amb pdEFA. 
Preu: 12 euros. Porteu el vostre 
instrument, les vostres veus i mol-
tes ganes de gresca. Dinar prèvia 
reserva als tels. 626 66 15 77 - 93 
868 04 88. 

Diumenge 2, concert-vermut: 
‘Luthea Salom’. A les 12.30 h, al 
Cafè del Casal, amb entrada lliure.

La cantautora, productora his-
panocanadenca afincada a Nova 
York i autora de les cançons de 
la sèrie “Cites” de TV3, presen-
ta el seu cinquè disc “A Garden 
To Dream In”. Aquest és el disc 
que reuneix millor tots els colors 
que té com a artista; no només es 
centra en el seu costat més naïf. 
La composició és més complexa 
tornant a les arrels del seu debut 
“Out of Without” i que va rebre 
bona crítica internacional. Paul 
McCartney va dir que era una de 
les compositores joves més inte-
ressants que havia escoltat i li va 
proposar fitxar a la seva editorial. 

L’Aerosport d’enguany compta ja amb un 20% 
més d’expositors confirmats que l’any passat
La 25a edició del certamen aeronàutic se celebrarà els dies 6 i 7 de maig

IGUALADA  - ÒDENA

La fira Aerosport, organitzada per 
Fira d’Igualada, va camí de con-

vertir-se en una de les més multitu-
dinàries dels darrers anys pel que 
fa a nombre d’expositors. Actual-
ment, i quan encara no s’han tancat 
les inscripcions, hi ha previstos més 
d’una seixantena d’expositors i mar-
ques el que suposa més d’un 20% 
més dels que hi van participar l’any 
passat. Les inscripcions estan ober-
tes fins el 7 d’abril i cal cursar-les a 
través de la pàgina web de la fira: 

http://www.firaigualada.org/
aerosport/preinscripcio-i-serveis/.

La zona d’exposició de l’Aeros-
port acull empreses i entitats del 
món del vol a motor, ultralleugers, 
vol a vela, motovelers, acrobàcia, 
paramotor, helicòpters, construcció 
amateur, complements i accessoris 
aeronàutics, escoles de pilots, aero-
clubs, mercat d’ocasió, simuladors i 
des de fa uns anys, drons. 

Novetats
A poc a poc es van coneixent 

més detalls de la 25a edició de l’Ae-

rosport. Una de les més destacades 
serà la celebració d’un festival ae-
ri que tindrà lloc diumenge dia 7. 
Aquest festival inclourà demostra-
cions acrobàtiques del pilot Cástor 
Fantoba, del pilot igualadí Àlex Bal-
sells i de la patrulla italiana Blue Cir-
ce Team, entre d’altres. A més, tam-
bé hi haurà exhibicions de trikes, 
paracaigudes, yaks, autogirs, avions 
històrics, helicòpters, drons i velers.

L’Aerosport és l’únic certamen 
estatal dedicat al món de l’aeronàu-
tica esportiva i lleugera i se celebra 
des de fa 25 edicions a l’Aeròdrom 
d’Igualada-Òdena organitzat per 
Fira d’Igualada i el propi aeròdrom 
i compta amb el suport dels Ajun-
taments d’Igualada i Òdena. Aeros-
port és un certamen obert al públic 
que fomenta el contacte entre els 
professionals i aficionats a l’aero-
nàutica i dóna a conèixer les nove-
tats del sector.
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Som els d’Àuria.
I Àuria és, sobretot, 

una manera de fer

Cuinara ja es pot trobar a 
trenta-tres supermercats 
de Bonpreu i Esclat

Des d’ahir dimecres 29 de març ja es poden trobar a trenta-tres 
establiments Bonpreu i Esclat els productes de Cuinara, la marca 
comercial d’alimentació de la cooperativa i centre especial de 
treball d’Àuria grup.
Cuinara és una marca de menjar saludable sense additius que 
presenta una gamma de productes de proximitat i refrigerats que 
contenen les proporcions necessàries d’ingredients --nets, pelats 
i trossejats-- per cuinar cremes de verdures per a dues o tres 
racions. Als supermercats Bonpreu i Esclat es podrà adquirir dues 
propostes culinàries de la gamma de Cuinara: crema de verdures i 
crema de bròcoli.
Amb aquestes noves incorporacions als establiments del Grup, 
volem anar introduint noves receptes, coincidint, també, amb 
els productes de temporada. La nostra finalitat és oferir un 
producte saludable que es ven en un envasat sense conservants, 
amb l’objectiu que el consumidor només l’hagi de bullir, triturar 
i servir.
D’aquesta manera, es posa a l’abast de tothom un producte bo 
i saludable, amb les proporcions justes perquè cuinar verdura 
pugui fer-se de manera ràpida sense perdre la naturalitat del 
producte fresc i sense haver-se de preocupar per la compra a 
l’engròs de cadascun dels ingredients.
Àuria, motor de l’economia social de l’Anoia
Cuinara aspira a produir entre 15.000 i 20.000 unitats cada 
mes de bosses de verdures. Tot el procés es desenvolupa a les 
instal·lacions de la cooperativa Àuria, el centre especial de treball 
d’Àuria Grup (Igualada), fet que intensifica el compromís de 
generar creixement econòmic en el marc de l’economia social.
La divisió de gastronomia és, juntament amb la de cosmètica i 
perfumeria, una de les àrees que més futur econòmic preveu 
Àuria grup, per això ha apostat fort per aquesta nova línia 
pròpia.
Sobre Àuria Grup
Àuria Grup és una entitat sense ànim de lucre que aglutina les 
empreses i entitats com Àuria Cooperativa, la Fundació Privada 
Àuria, i altres cooperatives de segon grau com Moltacte, Àuria 
Empresa d’Inserció i altres marques com Gustauria o Àuria 
Cosmètics.
Àuria Grup factura cada any més de 15 milions d’euros. Ocupa 
més de 700 treballadors i és l’empresa de l’Anoia més gran en 
nombre de treballadors. Compta amb una superfície industrial 
de 9.000 m2, a banda de l’edifici de serveis on s’ubica la Fundació 
Privada Àuria i 10 llars residències arreu d’Igualada. La massa 
social aglutina més de 1.200 persones entre socis, usuaris, 
voluntaris i famílies.
Sobre Bon Preu
El Grup Bon Preu és una empresa familiar catalana del sector 
de l’alimentació, dirigida per la família Font i Fabregó, que ja 
desenvolupava l’activitat comercial a principis del segle XX. A dia 
d’avui disposa de 212 establiments repartits per tot Catalunya: 
122 supermercats Bonpreu, 47 hipermercats Esclats, 3 Iquodrive i 
40 benzineres EsclatOil.

EDICTE
Per a coneixement general es fa saber que l’Ajuntament d’Igualada, en la sessió plenària duta a 
terme el dia 21 de març de 2017, va acordar el següent:

Primer. Valorar positivament la justificació de la proposta de la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació per requalificar de clau 17 “industrial edificació continua I” a clau 3b “sistema 
d’equipaments”, dues finques situades al camí del rec 15-17, d’Igualada; i, en conseqüència, 
declarar la seva oportunitat i conveniència per a l’interès públic local.

Segon. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació per requalificar de 
clau 17 “industrial edificació continua I” a clau 3b “sistema d’equipaments”, dues finques situades 
al camí del rec 15-17, d’Igualada.

Tercer. Sotmetre l’instrument aprovat inicialment i l’expedient a informació pública mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal, 
perquè en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de l’última publicació de l’edicte en 
el BOP i en el diari de caire municipal, les persones interessades puguin examinar l’expedient al 
Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada (plaça de l’Ajuntament núm. 1, 4a 
planta; de dilluns a divendres de les 8.00 a les 14.00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions i 
suggeriments que estimin oportuns. 

L’instrument esmentat també podrà consultar-se al taulell d’edictes de la seu electrònica de 
l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada).

Quart. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització complementaris, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació 
de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació 
o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial, en l’àmbit afectat per la present modificació puntual del Pla general 
d’ordenació. 

Aquesta suspensió afecta els àmbits per als quals les noves determinacions comportin modificació 
del règim urbanístic. En conseqüència, es podrà atorgar llicències fonamentades en el règim vigent 
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas 
que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una 
vegada aprovat definitivament.

Cinquè. Les al·legacions, reclamacions i suggeriments que es presentin seran resolts pel Ple i, en 
cas de no haver-n’hi, s’entendrà aprovada provisionalment la modificació puntual sense necessitat 
de nou acord; i, a continuació, es trametrà l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya 
Central per a seguir els tràmits en ordre a la seva aprovació definitiva.

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt tercer, fent avinent que es tracta d’un acte de 
mera tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a interposar el que 
els interessats considerin pertinents. Alhora, es fa saber que el diari de premsa periòdica on es 
publicarà aquest edicte és L’Enllaç.

Igualada, 24 de març de 2017

L’ALCALDE
Marc Castells i Berzosa

Demà, en el marc de la jornada “Jo Robot. El 
Posthumanisme” de l’Escola Pia de Catalunya
Un miler de nois i noies de 1r de batxillerat debatran com la robòtica 
afectarà el seu futur com a éssers humans

IGUALADA
La trobada es realitza simul-

tàniament a Igualada, Sabadell i 
Sitges

1.000 noies i nois de 1r de Bat-
xillerat (d’entre 16 i 17 anys) deba-
tran com els avenços tecnològics i 
la robòtica afectaran la seva condi-
ció i futur com a éssers humans. Ho 
faran a la jornada “Fem Àgora”, 
que organitza l’Escola Pia de Ca-
talunya el proper divendres 31 de 
març i que té com a títol “Jo Ro-
bot? El Posthumanisme”. Enguany 

aquesta trobada se celebra simul-
tàniament a les Escoles Pies d’Igua-
lada, Sabadell i Sitges.

En moments en què es parla 
d’avenços en tecnologies que po-
drien permetre una transferència 
mental (fer una còpia d’una ment 
biològica a un suport no biològic), 
de la nanomedicina, de la neuro-
tecnologia amb els implants neuro-
nals, i tants i tants avenços sorgei-
xen moltes preguntes que aquests 
adolescents tractaran. Continuarà 
vigent allò que els éssers vius “nei-
xen, creixen, es reprodueixen i mo-
ren”? Com quedaran les relacions 
humanes? És necessari una persona 
que ens cuidi? Podem estimar a un 
robot?Podran els robots substituir 
l’ésser humà? 

Es vol fer filosofia «en viu» per 
a prendre consciència d’aquesta 
realitat seductora i alhora compro-
mesa. També sobre les seves llums i 

les seves ombres. Per començar es 
comptarà amb el testimoni de Neil 
Harbisson, la primera persona del 
món “reconeguda com a cíborg”, 
ja que porta una antena implan-
tada al cap que li permet des de 
percebre infrarojos a rebre truca-
des. Després faran dinàmiques en 
petits grups, en què la base serà 
la discussió de les 5 coses que no 
hem de perdre les persones per 
continuar sent éssers humans. Una 
vegada tinguin unes conclusions, 
seran posades en comú en un gran 
mural als centres participants.

Una comissió de professorat de 
Filosofia de l’Escola Pia ha desen-
volupat el tema juntament amb 
l’Àrea de Projecte Educatiu a peti-
ció dels propis alumnes, ja que la 
temàtica en concret els interessa i 
van demanar treballar-la en pro-
funditat.
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Igualada, capital del teatre infantil i juvenil, acull la 28a La Mostra

La capital anoienca ha començat 
la transformació per convertir-se 

en un gran escenari per acollir, la 
28a edició de La Mostra d’Iguala-
da – Fira de teatre infantil i juve-
nil. La Mostra reuneix enguany un 
total de 51 companyies que duran 
a terme 102 representacions. Dels 
52 espectacles (una companyia pre-
senta dos muntatges) que es podran 
veure al llarg dels 4 dies de La Mos-
tra, 15 són estrenes. D’aquestes, 6 
són absolutes i 9 a Catalunya. Pel 
que fa a les   companyies, 38 són de 
Catalunya, 11 de la resta de l’Estat i 
2 internacionals (de França i Bèlgi-
ca). Les propostes tindran lloc a 16 
espais d’actuació, dels quals 9 són 
sales i 7 es troben al carrer, a més de 
2 espectacles itinerants per la ciutat. 
Enguany La Mostra incorpora dos 
espais nous d’actuació: Les Cotxeres 
dels Moixiganguers i el Celler del 
Sindicat.

Tot i que la programació artís-
tica es concentra en quatre dies, La 
Mostra ja es cuina des de fa unes 
setmanes. Divendres 24, va tenir 
lloc la inauguració de ‘Micadepoc’, 
l’exposició del pallasso Marcel Gros, 
que es podrà veure a La Sala Muni-
cipal d’Exposicions fins el 12 d’abril. 
Del dilluns 27 de març fins al dijous 
30, dia de l’estrena, la companyia 
Estampades/Impàs, realitza una re-
sidència artística a Igualada per aca-
bar de donar forma a “El Buit” al 
mateix escenari on s’inaugurarà. No 
només les companyies escalfen mo-

tors a la ciutat, també ho han fet els 
comerços, amb el 5è Concurs d’apa-
radors, on les botigues decoren els 
seus aparadors amb motius relacio-
nats amb la imatge d’enguany.

Les escoles i instituts 
d’Igualada, els primers 
espectadors de la 28a La 
Mostra

Entre avui dijous i divendres, un 
total de 3.255 alumnes de 18 escoles 
i instituts d’Igualada, participaran 
a 25 funcions escolars. La progra-
mació d’enguany, s’inicia amb els 
espectacles “La Caja” de la Com-
pañía Nacho Diago, i “El ràpid” de 
Companyia B. Inauguren La Mos-
tra JOVE, #1000likes de Nus Teatre i 
amb A mi no me escribió Tennessee 
Williams de Roberto G. Alonso, es-
pectacle que substituirà “Cospress” 
de Kimani, que no podran actuar a 
La Mostra a causa d’una lesió d’una 
artista de la companyia. 

També en l’àmbit escolar, La 
Mostra amb l’Associació per a la 
promoció de les arts escèniques Re-
comana, es convoca el III Concurs de 
crítica teatral infantil i juvenil per 
revaloritzar la mirada crítica dels 
nens i joves com a espectadors i fo-
mentar la pràctica d’aquest gènere. 
El concurs té obertes dues catego-
ries: primària, i secundària i batxi-
llerat.

Una iniciativa escolar que ha 
nascut enguany amb la voluntat 
d’instaurar-se, és el Quadern de Te-

atre. Es tracta d’una llibreta que es 
donarà als alumnes de 1r de primà-
ria i que els acompanyarà en la seva 
experiència com a espectadors i els 
permetrà conservar un record de 
cadascun dels espectacles que vegin. 

Finalment, com la “monstra” 
que protagonitza el cartell d’en-
guany, s’han preparat uns collarets 
d’ulls per als més petits. Es tracta 
d’unes cartolines A2 en què els nens 
i nenes podran pintar els ulls que 
vulguin, retallar-los i lligar-los amb 
un cordill. Se’n repartiran a més de 
2.300 alumnes de 1r a 4t de primà-
ria de les escoles d’Igualada i també 
se’n podran recollir al Punt d’Infor-
mació de La Mostra (a la plaça de 
Cal Font, durant els dies de la fira).

Els igualadins s’impliquen 
en l’organització de la 
fira

Durant els dies de La Mostra, 
l’equip de voluntaris és el motor 
principal que fa que l’engranatge 
de la fira funcioni a la perfecció. 
Enguany s’han apuntat 75 volunta-
ris i una vintena de famílies acolli-
dores que tindran l’oportunitat de 
viure l’esdeveniment des de dins i 
tenir els professionals del sector al 
seu abast: artistes, programadors, 
tècnics i altres agents de les arts es-
cèniques.

Durant els dies de La Mostra, 
la ciutat també participarà de l’es-
deveniment amb un conjunt d’ac-
tivitats paral·leles a la programació 
artística: la votació popular del mi-
llor espectacle de La Mostra, el Joc 
del Comerç, el Mercat d’Artesania o 
els tallers i exposicions entre moltes 
d’altres propostes.

Aquesta nit l’espectacle 
“El buit” inaugura La 
Mostra

Avui dijous 30 de març a les 7 
de la tarda hi haurà la inaugura-
ció de La Llotja al Museu de la Pell 
(Encavallades) i a les 9 de la nit es 
posarà en escena “El Buit” de la Cia. 
Estampades/Impàs al Teatre Munici-
pal l’Ateneu.

La comitiva d’autoritats que se-
gueixin els dos actes, de camí al Te-
atre Municipal l’Ateneu faran una 
parada a l’exposició ‘Micadepoc’ del 
pallasso Marcel Gros a La Sala Muni-
cipal d’Exposicions. Amb la presèn-
cia de Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada, Xavier Díaz, director de l’Insti-
tut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC) i Pep Farrés, director artístic 
de La Mostra i Anna Llenas, escrip-
tora i autora del llibre “El Buit”. Per 
poder assistir a l’espectacle inaugu-
ral es requereix invitació.

L’espectacle de dansa i circ, “El 
Buit” és un espectacle sense text i 
per a tots els públics, fruit de la unió 
entre la companyia de dansa aèria 
Estampades i la companyia de dansa 
Impàs. El treball, inspirat en el llibre 
‘El Buit’ de l’escriptora Anna Llenas, 
parla de la resiliència i la capaci-
tat de sobreposar-se a l’adversitat i 
trobar-hi un sentit. La inauguració 
de La Mostra també serà l’estrena 
absoluta de l’espectacle. 

Els temes considerats 
‘tabú’ del teatre familiar, 
a debat

A l’edició d’enguany, especta-
cles que tracten qüestions comple-
xes del teatre infantil i juvenil tin-
dran el seu lloc dins la programació. 
Es tracta de ‘Maravilla en el país de 
las miserias’ de Atikus Teatro; ‘El col-
leccionista de pors’ de L’Estenedor 
Teatre; ‘Euria (Pluja)’ de Markeliñe; 
‘El Buit’ de la Cia. Estampades/Im-
pàs Dansa; ‘Limbo’ de Les Impuxi-
bles; ‘Safari’ de La Companyia de 
comediants La Baldufa i ‘Cospress’ 
de Kimani. La Mostra també aposta 
enguany pel teatre inclusiu progra-

mant Pot de Teatre. La companyia 
professional de teatre familiar nas-
cuda de la Fundació Femarec i for-
mada per actors amb discapacitat 
intel·lectual portarà a Igualada ‘Els 
músics de Bremen in concert’.

L’Escorxador, pol 
d’atracció pels joves

La Mostra d’Igualada continua 
potenciant la seva part jove, que 
arriba fins als 18 anys. En vista de 
l’èxit de l’edició passada, enguany 
L’Escorxador es consolida com a 
seu de La Mostra Jove i centra-
litzarà les propostes dedicades al 
públic jove.

Amb la voluntat de fer un pas 
més endavant i convertir-ho en el 
pol d’atracció pels joves, enguany 
l’espai serà autogestionat pels ma-
teixos joves. D’aquesta manera, L’Es-
corxador quedarà nodrit amb acti-
vitats paral·leles a la programació 
jove com concerts, tallers, impros-
hows i un ampli ventall d’activitats 
per a noies i noies a partir de 12 
anys i obertes més enllà de la majo-
ria d’edat.

La Mostra en xifres
Companyies, espectacles i re-

presentacions: 51 companyies, 52 
espectacles, 102 representacions, 38 
companyies de Catalunya, 11 de la 
resta de l’Estat, 2 internacionals, 15 
estrenes, 16 espais d’actuació i re-
correguts de carrer. 10 muntatges 
per als més petits (de 3 a 6 anys); 15 
per als no tan petits (de 6 a 12 anys); 
10 muntatges de La Mostra JOVE 
(de 12 a 18 anys) i 17 per a tots els 
públics.

Concerts al bar musical Hot Blues

IGUALADA

Demà divendres a 2/4 d’11 de la 
nit, concert de Martín Leiton 

Quartet; una formació musical que 

uneix generacions i troba la seva 
personalitat en la confluència de 
diferents perspectives que miren 
cap a una mateixa idea.

Les composicions pròpies de 
Martín Leiton i els arranjaments 
d’standards de jazz componen el 
repertori que obre el joc.

L’elevada capacitat melòdica 
de Santi de la Rubia (saxo), la sub-
til inventiva harmònica de Toni Sai-
gi (piano) i la sòlida volatilitat per-
cussiva d’Andreu Pitarch (bateria) 
dóna com a resultat una proposta 
que des de la combinació de Hard 
Bop, Cool Jazz, Post Bop i Nu Jazz 
ens porta a viure la intensa experi-

ència d’aquest quartet ple de vida i 
de frescor.

El preu de l’entrada és de cinc 
euros.

L’endemà dissabte a 2/4 de 12 
de la nit Nico Roig presenta el seu 
tercer disc com a cantautor, Vol. 
71, un recorregut per la ment de 
diferents personatges, situacions i 
paisatges que conviuen en el que 
podria ser un planeta real. Acom-
panyaran a Nico Roig Pau Rodrí-
guez (baix, teclats, sàmplers) i Juan 
Rodríguez (bateria, electrònica).

El preu de l’entrada és de cinc 
euros.

Visita guiada al Palau dels Comtes 
de Plasencia
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Al nucli antic de Santa Marga-
rida de Montbui, senyorejant 

la plaça Major, es troba l’antic 
Palau dels Comtes de Plasencia. 
Aquest gran casal, conegut popu-
larment com la Casa Gran, es troba 
documentat ja des del segle XII en 
que apareix la domus de Montbui 
ubicada dins de la sagrera de la 
capella de Santa Coloma i conjun-
tament amb aquesta provocà el 

naixement i creixement del lloc de 
Santa Margarida. 

Passant els segles, l’antiga casa 
fortificada va créixer i es recon-
vertí en el palau que, des de fa un 

temps, es pot visitar cada primer 
diumenge de cada mes. 

Així doncs, aquest proper diu-
menge 2 d’abril, de la mà d’Anoia 
Patrimoni, tindreu una nova opor-
tunitat de descobrir el Palau dels 
Comtes de Plasencia, iniciant-ne la 
visita a les 12 del migdia (preu 5 
euros).

Podreu obtenir més informació 
trucant al 635 922 384 o bé al web 
www.anoiapatrimoni.cat.

Conferència de Ramon 
Cotarelo autor del llibre 
“La república catalana”

IGUALADA

Per aquest dissabte al matí des 
de Llibreria Aqualata s’orga-

nitzen dues presentacions literà-
ries, ambdues amb presència dels 
autors.

A 2/4 de 12 del migdia, a l’Audi-
tori del Museu de la Pell hi haurà la 
xerrada-conferència “El procés des 
de Madrid”, que oferirà Ramon Co-
tarelo, politòleg, catedràtic emèrit 
de Ciència Política i de l’Administra-
ció de la UNED, publicista i escrip-
tor, i que serà moderada per Jordi 
Còdol, periodista del diari digital 
Anoiadiari.cat.

Cotarelo també és autor del lli-
bre “La república catalana”, on fa 
una anàlisi rigorosa i profunda que 
dóna les claus per entendre i par-
ticipar en el debat polític de major 

rellevància de l’actualitat com és la 
independència de Catalunya.

A més, aquesta conferència-col-
loqui, sota el títol “El procés des de 
Madrid”, forma part de la campa-
nya FEM FUTUR, organitzada per 
l’ANC (Assemblea Nacional Cata-
lana) d’Igualada, amb la voluntat 
de combatre els arguments de la 
por de l’Estat espanyol i adreçada, 
sobretot, a tots els demòcrates del 
país, votants de partits no indepen-
dentistes que són partidaris del dret 
a decidir i que encara no tenen clar 
què votaran al referèndum.

La segona presentació literària 
serà a 2/4 d’1 del migdia, a la ma-
teixa Llibreria Aqualata, del carrer 
Sant Josep, on es presentarà el llibre 
“Com ser un pirata”, de Ton Lloret i 
Martí Garrancho.


