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Comença el Mercat de 
la Fruita Dolça 
de Piera

Pàg. 19

Concert coral 
extraordinari a La Lliga 
de Capellades

Pàg. 16

L’exconsellera Irene 
Rigau presidirà l’acte 
inaugural de la Festa 
de la Gran Gent Activa 
de La Llacuna

Pàg. 18

«Estralls» al Teatre de 
l’Aurora amb la Cia. 
Escomesa

Pàg. 18

Dins les Festes del 
Roser de Vallbona, 
diumenge Fira de la 
Garlanda

Pàg. 13 i 19

A la Masuca, 
2n Vademercat, nit de 
gastronomia i festa

Pàg. 23

Igualada celebra la 
Festa de les Rodes

Pàg. 25

Dins les festes del 
barri del Sant Crist 
d’Igualada, 1a caminada 
Green Run

Pàg. 24

Tot el cap de 
setmana, Fira Lúdica 
i de Col·leccionisme 
Playmobil

Pàg. 5

Diumenge: Mercat del 
Pla d’Òdena, el pla dels 
diumenges

Pàg. 7 i 23

Acapte de sang a 
les Cotxeres dels 
Moixiganguers

Pàg. 6

3r Triangular de Penyes 
de l’Anoia de Futbol7

Pàg. 33

Es tanca amb èxit la 
64a edició de FirAnoia 

Milers de persones de la comarca i de comarques veïnes van visitar Igualada atrets per la diversitat d’activitats comercials, culturals i lúdiques que 
ofertava el programa de la 64a edició de FirAnoia. La major afluència de visitants es va donar en caure les hores de forta calor, tant al passeig com 

a la Rambla on hi havia el TastAnoia, la fira gastronòmica que celebrava aquest any la seva sisena edició.   Pàg. 5

Incendi d’un autobus de la 
Hispano Igualadina-Monbus 
al seu pas pel Bruc

Dissabte al matí un autobús de la Hispano Igualadina-Monbus, va 
cremar al mig del poble del Bruc, quan anava de servei amb pas-

satgers i que van poder baixar a temps gràcies a la intervenció de la 
conductora. Arran dels fets l’Ajuntament d’Igualada estudia presentar 
una querella criminal contra l’empresa i la Generalitat li ha obert un 
expedient sancionador.   Pàg. 7

El tenista Joao Monteiro 
guanyador del 6è Torneig 
Arcadi Manchón

El tenista portuguès Joao Monteiro es va fer amb el títol de guanyador 
del 6è Torneig Arcadi Manchón, competició d’alt nivell que es va celebrar 

a les instal·lacions montbuienques de Can Passanals i que va ser seguida 
per molts aficionats anoiencs. Per arrodonir aquesta edició, destacar que 
dimarts es va signar un nou conveni de gestió d’aquestes pistes de tennis 
municipals entre l’Ajuntament i l’empresa anoienca Tot Tennis.   Pàg. 29 i 37
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FARMÀCIES DE TORN

Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de l’endemà. A 
partir de les 12 de la nit caldrà adreçar-se, amb la recepta cor-
responent, a la Policia Local.

Avui dijous, dia 1 de juny: 
Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 2: Esteve, Av. Països Catalans, 101.
Dia 3: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 4: Esteve, Av. Països Catalans, 101 (9-22 h) i Adzet, 
Av. Barcelona, 9 (22-9 h).
Dia 5: Secanell, Òdena, 84.
Dia 6: Miserachs, Rbla. Nova, 1
Dia 7: Bausili, Born, 23.
Dia 8: Casas Verdés, Soledat, 119.
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Oriol Puig visita l’observatori de Pujalt

El director del Servei Meteoro-
lògic de Catalunya, el senyor 

Oriol Puig, i el responsable de la 
Xarxa d’Observadors Meteorolò-
gics, Ricard Ripoll, van visitar el 
passat 17 de maig l’Observatori 
de Pujalt. Per la banda de Pujalt hi 
van ser presents l’alcalde, Antoni 
de Solà, el director de l’Observatori 
de Pujalt, l’Albert Borràs, i la resta 
de regidors del consistori.

La visita va servir per repassar 
tota la feina que es porta a terme 
en aquest observatori i també per 

posar al dia el conveni de col·labo-
ració entre l’Observatori de Pujalt 
i el Servei Meteorològic de Catalu-
nya. L’Observatori de Pujalt és un 
punt d’observació i vigilància diari 
del Servei Meteorològic de Catalu-
nya i també un punt de didàctica 
de la meteorologia amb tallers per 
escoles i també pel públic en ge-
neral. El Servei Meteorològic dóna 
suport a aquestes activitats. Des de 
l’Observatori de Pujalt no tan sols 
es porten a terme visites en el ma-
teix observatori si no que també es 

porten a terme les visites al Radar 
Meteorològic de la Panadella pro-
pietat del Servei Meteorològic. De 
cara al setembre aquestes visites 
al radar es veuran ampliades amb 
un taller de núvols que es portarà 
a terme amb una observació dels 
núvols, identificació a partir de les 
imatges del satèl·lit meteosat i ex-
periments.

En acabar la visita es va fer es-
ment a l’esclafit que va succeir a la 
ciutat d’Igualada el 23 de novem-
bre i es va recordar de la impor-
tància del seguiment per part dels 
vigilants d’aquestes situacions. A 
partir d’aquí el Servei Meteorolò-
gic de Catalunya es va comprome-
tre a portar a terme jornades de 
formació pels vigilants del Servei 
Meteorològic de Catalunya de les 
comarques de Barcelona a l’Ob-
servatori de Pujalt, demanda dels 
vigilants de l’Anoia. 

ERC La Torre reclama una 
millora de la zona de 
contenidors de d’Espoia

LA TORRE DE CLARAMUNT

El grup municipal d’ERC a La Tor-
re de Claramunt ha presentat 

una instància al registre de l’ajun-
tament del municipi reclamant 
que es faci una actuació de neteja 
i desbrossa de la zona de conte-
nidors del nucli de Vilanova d’Es-

poia, davant el mal estat en què 
es troba el terreny, amb brutícia, 
herbes i difícil accés, sobretot als 
contenidors de recollida selectiva. 

El grup municipal republicà ha 
pogut constatar, després de rebre 
varies queixes per part dels veïns 
del nucli, que la única zona de 
contenidors de Vilanova d’Espoia 
es troba en mal estat, amb difícil 
accés a alguns dels contenidors, a 
causa de la brutícia i la vegetació. 

És per això, que ERC La Tor-
re reclama que des del govern de 
l’ajuntament es faci una actuació 
de neteja i manteniment de la 
zona. El grup republicà treballa 
des de l’oposició per a la millora 
d’aquest i la resta de nuclis del mu-
nicipi, sempre escoltant les petici-
ons dels veïns i treballant colze a 
colze amb ells.  

El Centre Cívic de Piera 
tira endavant

PIERA

Tal i com es va quedar, s’ha creat 
la comissió del Centre Cívic de 

Piera per començar a treballar. Ja 
s’ha dut a terme la primera reunió 
amb l’Ajuntament.

Es va entregar el document ex-
plicatiu del Nou Centre Cívic amb 
dubtes i propostes i l’Ajuntament 
ja està dissenyant els plànols amb 

el temps d’execució de les obres. 
Aquestes obres estan previstes que 
comencin el proper mes de juliol 
amb el Pla d’Ocupació que perme-
trà  adequar, en principi, la planta 
baixa. Les tres plantes seran com-
partides per l’Espai Jove i el Cen-
tre Cívic. A més d’aquest edifici, 
es pretén condicionar la nau on 
actualment està ubicat l’Esplai de 
la Creu Roja per adherir-ho al nou 
projecte. 

També es faran obres a la plaça 
on es trauran els llocs d’aparca-
ment per fer una plaça més oberta 
i integrada al nou entorn.

Una vegada la comissió rebi 
els plànols i els hagi estudiat, es 
convocarà a les entitats i usuaris 
de l’antic Espai d’Entitats per po-
der fer-ne una valoració conjunta 
i aportar diferents punts de vista.

Posada a punt de la piscina municipal 
per a l’estiu

VALLBONA

Aquests dies s’estan enllestint 
un seguit d’obres de reforma i 

manteniment a la piscina munici-
pal a fi de deixar-la a punt per a la 
temporada d’estiu. 

En l’apartat de maquinaria es 
posaran en funcionament nous 
controladors de nivell del PH i 
clor, així com nous controladors 

de nivell d’aigua als dipòsits de 
compensació. Es substituirà també 
l’arena del filtre per vidre bio fil-
trant. Amb aquestes intervencions 
s’incrementarà la qualitat de l’ai-
gua filtrada. 

D’altra banda, pel que fa a la 
part més visible, s’ha fet la vorada 
a les dues piscines, s’han eliminat 
les males herbes, abonat i ressem-
brat la gespa i finalment es pintarà 
tot el recinte per tal que es vegi el 
recinte net, endreçat i posat al dia.

És previst que la temporada de 
piscina comenci el dissabte dia 17 
de juny i tanqui el dilluns 11 de 
setembre.

Rentat de cara del pavelló 
esportiu i accessos al 
camp de futbol

Han finalitzat els treballs de 
millora al pavelló poliesportiu del 

municipi i als accessos al camp de 
futbol. Les instal·lacions, a causa 
del pas del temps i el nivell d’ús 
continu, demanen un conjunt de 
millores.

Així, una de les actuacions re-
alitzades ha estat unificar l’estil i 
el color de les dues instal·lacions a 
fi de donar uniformitat a tota la 
zona esportiva. També s’han nete-
jat i pintat les finestres i portes del 
pavelló, així com les parets rases.

Al camp de futbol també s’han 
pintat, seguint el mateix estil i 
tonalitat, les portes i accessos al 
camp. El marcador del camp de 
futbol també ha estat pintat i res-
taurat,donat el seu mal estat.

Totes aquestes accions s’han 
pogut dur a terme amb el reforç 
de personal de la brigada gràcies 
als plans d’ocupació subvencionats 
per la Diputació de Barcelona.

44a Trobada a la Tossa de l’Antic 
Gremi de Traginers

IGUALADA

És ja una tradició, que el dar-
rer diumenge del mes de maig 

l’Antic Gremi de Traginers d’Iguala-
da celebri una Trobada de germa-
nor a la Tossa de Montbui. Enguany, 
ja la 44a edició, socis i simpatitzants 
de l’entitat es van reunir de nou 
per gaudir d’una jornada prima-

veral. L’acte, que va acollir a més 
d’una norantena de participants 
de totes les edats també va comp-
tar amb la presència dels dos ban-
derers: Domingo Sellés i Amparo 
Sandiumenge. Després del dinar i 
per amenitzar la jornada, es van 
sortejar unes plantes d’interior, gen-
tilesa de Flors i plantes Argelich, 

una panera gentilesa de Fruites i 
verdures J. Arnau i un xai obsequi 
de Carnisseria M. Clotet. Els afortu-
nats als premis, respectivament, van 
ser Domingo Sellés, Josep Miñano i 
Toni Pineda i Josep Teruel. 

Des de l’Antic Gremi de Tra-
giners es vol agrair la presència de 
tots els assistents en aquest acte i 
en la resta que formen part del ca-
lendari, així com als col·laboradors 
i patrocinadors que el fan possible. 

Recordar que el proper diumen-
ge 11 de juny tindrà lloc l’excursió 
gremial i cultural que enguany vi-
sitarà el Museu de la Mecanització 
Agrària de Tàrrega, el Museu Co-
marcal de l’Urgell i el Monestir de 
Santa Maria de Vallbona, a Vallbo-
na de les Monges.

Premiats del sorteig a la 44a Trobada a la Tossa de Montbui de l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada

Cloenda dels concerts 
SonaEscola

IGUALADA

Tal com demostren molts estu-
dis, la pràctica d’un instrument 

musical en grup incideix favora-
blement en el desenvolupament 
general de l’aprenentatge, millo-
rant les àrees cognitives, afecti-
ves i psicomotrius, i beneficiant 
l’autoestima, la responsabilitat, 
la socialització, la disciplina i el 
respecte.

En aquest sentit, els passats 25 
i 26 de maig, onze escoles iguala-
dines van participar als concerts de 
cloenda --quatre en total-- del pro-
jecte pedagògic SonaEscola que 
l’Ajuntament d’Igualada, al llarg 
del curs, ha dut a terme a diver-
sos centres amb la col·laboració 
de l’Escola Municipal de Música 
i amb la voluntat que l’alumnat 
de primària tingui l’oportunitat 
de conèixer i practicar uns instru-
ments musicals en grups reduïts 
que rarament es donen fora de 
les escoles de música i els conser-
vatoris. 

A cada concert hi van partici-
par al voltant de 120 alumnes i 3 
escoles, cada una amb la seva es-
pecialitat instrumental; dijous 25: 
Ramon Castelltort (guitarra), Esco-
la Àuria (música), Escolàpies (Orff), 
Ateneu (Orff), Dolors Martí (flauta 
dolça) i Monalco (violins), i diven-
dres 26: Garcia Fossas (batukada), 
Acadèmia Igualada (vent), Gabriel 
Castellà (corda), Maristes (guitarra) 
i Emili Vallès (teclats).

Ma Queralt Martí, directora de 
l’Escola i el Conservatori Munici-
pals de Música d’Igualada, a ban-
da de felicitar els petits músics va 
agrair la tasca del professorat i la 
dels mestres de primària per la se-
va col·laboració. El públic assistent, 
bàsicament familiars del alumnes 
i mestres dels centres educatius 
participants van gaudir plenament 
del concert, i els alumnes, no cal 
dir-ho, van demostrar amb escreix 
que havien aprofitat el curs inter-
pretant brillantment el repertori 
previst.
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Igualada i la comarca responen a la crida de FirAnoia
El sector d’automoció ven un total de  81 cotxes

La 64 edició de FirAnoia tanca amb 
un balanç positiu pel que fa al 

trànsit de visitants. Milers de perso-
nes de la comarca i de comarques 
veïnes van visitar la ciutat atrets per 
l’àmplia oferta d’activitats comer-
cials, culturals i lúdiques que hi va 
tenir lloc durant tres dies. 

Les altes temperatures van fer 
que els visitants es concentressin 
a les hores menys caloroses, quan 
es van omplir els carrers del centre 
d’Igualada de persones que partici-
paven de les activitats programades 
i gaudien de l’ambient festiu que es 
vivia a FirAnoia.

Diumenge a l’hora de tanca-
ment, el nombre de cotxes venuts 
era de 81, una xifra que es veurà 
augmentada en els propers dies 
quan es formalitzin les compres que 
es van aparaular. Així, els exposi-
tors en general,esperen tancar en 
els pròxims dies comandes, fruit dels 
contactes que han fet amb possibles 
clients durant la fira. 

El sorteig dels 6.000 euros en-
tre tots els compradors d’un cotxe 
durant FirAnoia el guanyava Ma-
nuel Morales Clemente per la seva 
compra d’un Citroën Jumpy XS al 
concessionari Futurauto. 

En les activitats paral·leles, 
la subhasta solidària de 
quadres recapta 1.575 
euros

La subhasta solidària va ser l’ac-
tivitat més original i amb una molt 
bona acollida. Un gran nombre de 
persones van participar aconseguint 
la venda dels 25 quadres subhas-
tats i recaptant 1.575 euros que ani-
ran destinats al Banc de Queviures 
d’Igualada. L’acte va estar conduït 
per l’actor igualadí Joan Valentí qui 
va comptar amb el suport i asses-
sorament tècnic del galerista Isidre 
Quintana i del pintor Josep Costa, 
una combinació perfecta d’informa-
ció i d’humor molt aplaudida pels 
assistents.

Concursos i sortejos
La participació en concursos 

per les xarxes socials també ha es-

tat molt significativa. El concurs de 
twitter de la targeta amagada el 
guanyava Joan Baliu en trobar la 
targeta a la desena pista en el llibre 
de la Biblioteca d’Igualada”Aquesta 
nit no parlis amb ningú” de l’autor 
local Josep Sampere. La foto més 
votada a Instagram és una imatge 
d’en Joan Serrallonga, una captu-
ra del campionat d’habilitat amb 
motoserra que va aconseguir 185 
m’agrades. El premi del jurat s’eme-
trà el dijous dia 1.

TastAnoia i altres activitats
La fira gastronòmica TastAnoia, 

que celebrava aquest any la seva 
sisena edició, manté l’èxit de les 
edicions anteriors amb el mateix 
nombre de degustacions. La Ram-
bla Sant Isidre es feia petita amb 
milers de visitants que volien de-
gustar productes artesans, plats 
elaborats i vins de l’Anoia. A més 
a més, la programació d’activitats 
gastronòmiques rebien molta par-
ticipació, en alguns casos, com els 
tallers de cuina per a nens, van so-
brepassar les previsions.

A l’èxit del TastAnoia se li su-
maven altres activitats com el 3er 
Campionat d’Escacs de l’Anoia, les 
activitats infantils de la plaça de 
l’Ajuntament, el primer campio-
nat d’habilitat amb motoserra, la 
mostra de formatges de Catalunya, 
l’exhibició de skates i patinets, la 
primera mostra d’art urbà graffi-
ti o el campionat de futbolí. Les 
activitats de sempre, com el mer-
cat d’antiguitats o l’exhibició de 
balls segueixen mantenint l’interès 
d’un gran públic que no falla mai. 
D’altra banda, el canvi d’ubicació 
de l’església a la plaça de l’Ajun-
tament de l’ofrena de fruits de les 
parelletes d’hereus i pubilles de la 
comarca ha estat molt ben acollit 
pel públic familiar.

Hereus i Pubilles de la 64a 
edició de FirAnoia

El Bruc: Irene Conesa Sánchez i 
Jordi Rafa Ortuño.

Cabrera d’Anoia: Naia Otero 
Notario i Àlex Segalà Panades.

Calaf: Duna Masafred Busquet i 
Jordi Solsona Bonastre.

Calonge de Segarra: Maria Na-
dal Giné i Noè Fitó Riera.

Capellades: Carlota Chia Pons i 
Martí Iglesias Pregonas.

Carme: Júlia Munné Bartroli i 
Martí Garcia Ordóñez.

Castellfollit de Riubregós: Nú-
ria Cases Santaulària i Eloi Requena 
Ávila.

Castellolí: Clara Bernal Chadaev 
i Bruno Bernal Chadaev.

Copons: Itzel Palet Sánchez i 
Àdan Castell Muñoz

Igualada: Sònia López Farran i 
Magí Morera Senserrich.

Jorba: Jana Busquets Casado i 
Èric Solís Bordera.

Sant Genís: Martina Hernández 
Cuerva i Biel Hernández Cuerva.

Montmaneu: Elisenda Palmés 
Parera i Joan Castellà Soler.

Òdena: Ivette Ramon Medina i 
Joan Gil Bernades, Jana Torné Serra-
no i Andreu Regordosa Llamas.

Piera: Ares Ballabriga Soteras i 
Berta Lampreave Miñarro.

La Pobla de Claramunt: Iona 
Compte Sánchez i Adrià Rodríguez 
Sánchez.

Els Prats de Rei: Portal Martí 
Muñoz i Oriol Rosas Pérez.

Pujalt: Núria GabarrósTorrescas-
sana i Arnau Torres Monferrer.

Rubió: Aina Castelltort Puig i 
Jam Gonzalvo Espinós.

Sant Martí de Tous: Carlota Riba 
i Ernest Passola.

Sant Martí Sesgueioles: Júlia 
Casellas Vilaseca i Jaume Pallarols 
Huguet.

Sant Pere Sallavinera: Agnès 
Trullàs Prat i Oriol Bosch Zapata.

Santa Margarida de Montbui: 
Bruna Olivan Gurt i Lucas Mesas 
Melero.

Santa Maria de Miralles: Senda 
Rabella Alemany i Jadel Ruiz Bau-
tista.

La Torre de Claramunt: Ivet Ma-
llen Garcia i Pol Torres Bustos.

Veciana: Gala Treserra Duran i 
Guim Llambès Alonso.

Vilanova del Camí: Àneu Ber-
nadí Fernández, Guim Bernardí 
Fernández, Cristina Moreno Egea.

Ara te’n vas, nou senzill de 
Roger Argemí i Carles Ribes
IGUALADA

Roger Argemí, el jove iguala-
dí que amb només 18 anys ha 

aconseguit un notable reconeixe-
ment gràcies al seu primer disc 
“Un nou sentit”, va estrenar el 
passat 26 de maig el seu nou sin-
gle.

Es tracta d’una cançó molt es-
pecial ja que compta amb la im-
portant col·laboració, del conegut 
cantant Carles Ribes. 

El tema s’anomena “Ara te’n 
vas” i, aquesta nova versió en 
forma de duet, ha tornat a estar 
produïda musicalment per Ramon 
Hernández de Margarett, i ha 
comptat amb la direcció i producció 
executiva de Carles Gómez dels Le-
xu’s a través del segell Crea Music.

Aquesta nova versió es pot es-
coltar en exclusiva a YouTube a tra-
vés d’aquest enllaç: https://youtu.
be/wcImsxoLE28.

https://youtu.be/wcImsxoLE28
https://youtu.be/wcImsxoLE28
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S’aprova una nova comissaria 
de Mossos d’Esquadra
PIERA

El Parlament va aprovar el passat 
25 de maig, obrir una comissa-

ria de Mossos d’Esquadra a Piera 
gràcies a una proposta del Partit 
Popular de Catalunya.

El Regidor i Portaveu del Partit 
Popular a l’Ajuntament de Piera, 
Francisco Ibáñez va assenyalar que 
“aquest nou equipament policial 
permetrà donar un millor servei 
de seguretat i prevenció a Piera 
ja que hi ha nuclis segregats i ur-
banitzacions molt disperses, on, a 
més, s’hi detecten problemes de 
convivència en els últims temps”.

Segons Francisco Ibáñez, “la 
proximitat dels efectius i els equi-
paments policials ajuden a millorar 
la prevenció del delicte, millorar 
la percepció de la Seguretat del 
ciutadà i tenir una capacitat de 

reacció molt major en cas de ne-
cessitat”.

El municipi de Piera té més de 
15.000 habitants, és la segona po-
blació en nombre d’habitants de la 
comarca de l’Anoia després d’Igua-
lada, que ja té una comissaria de 
policia dels Mossos d’Esquadra. El 
text proposa que la nova comissa-
ria donarà servei als municipis de 
Masquefa, El Bruc, Hostalets de Pi-
erola, Capellades, Vallbona d’Ano-
ia, La Torra de Claramunt, La Pobla 
de Claramunt, Cabrera d’Anoia i la 
pròpia Piera.

La proposta es va aprovar, di-
jous de la setmana passada, en la 
Comissió d’Interior amb els vots a 
favor de tots els grups parlamen-
taris a excepció de JxSI que s’ha 
abstingut.

2 estudiants anoiencs van ser becats per 
“la Caixa”
COMARCA

Ses Majestats els Reis d’Espa-
nya van presidir, dimecres de 

la setmana passada, el lliurament 
de les beques ”la Caixa” als 120 
candidats seleccionats, dos d’ells 
anoiencs, en la convocatòria de 
l’any 2016 per cursar estudis de 
postgrau a l’estranger. Es tracta 
de la trenta-cinquena edició del 
programa.

L’acte també va comptar amb 
l’assistència de Carles Puigdemont, 
president de la Generalitat de Ca-
talunya; Soraya Sáenz de Santa-
maría, vicepresidenta del Govern 
d’Espanya; Isidre Fainé, president 
de la Fundació Bancària ”la Caixa”; 
Jaume Giró, director general de la 
Fundació Bancària “la Caixa”, i Jor-
di Gual, president de CaixaBank.

En la convocatòria de l’any 
2016 s’han concedit beques a can-
didats de 30 disciplines diferents. 
Les més representades van ser en-
ginyeries i tecnologia, economia i 
empresa, arquitectura, dret i biolo-
gia molecular i bioquímica. A més, 
per tipologia d’estudis, 84 alumnes 
reben la beca per cursar un màster, 

31 per a un doctorat i 5 per a esta-
des d’investigació.

Josep Carner i Arià Paco
Josep Carner d’Igualada va re-

bre una beca “la Caixa” amb la 
que cursa un màster en Informàti-
ca a la University of New York (Es-
tats Units). Graduat en Enginyeria 
de Telecomunicacions i en Engi-
nyeria Informàtica per la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya, va 
cursar el treball final de grau a la 
University of California Berkeley 
(Estats Units), centrant-se en l’àm-
bit de l’aprenentatge automàtic 
aplicat a la modelització de xarxes 

telemàtiques. Actualment treballa 
a Londres com a científic de dades 
del motor de recerca de vols Skys-
canner.

Arià Paco d’Òdena va obtenir 
una beca “la Caixa” amb la que 
cursa un doctorat en Filosofia a la 
University of Arizona (Estats Units). 
Graduat en Filosofia per la Uni-
versitat de Barcelona i màster en 
Filosofia Analítica per la Universi-
tat Pompeu Fabra de Barcelona. 
Actualment és membre de LOGOS 
(grup d’investigació en Filosofia 
Analítica de la Universitat de Bar-
celona.

Es recapten prop de 900 
euros durant el III Ràdio 
Masquefa Fashion Day

MASQUEFA

El diumenge 7 de maig, el pati 
de La Fàbrica Rogelio Rojo va 

acollir la tercera edició del Ràdio 
Masquefa Fashion Day, una des-
filada solidària impulsada per 
Ràdio Masquefa i l’Associació Alma 
i amb la participació dels comer-
ços de moda i estètica de la vila. 
Durant l’esdeveniment, que va 
resultar un èxit de participació, es 
van fer donacions voluntàries per 
un valor total de 874’55 euros, i 
tota aquesta recaptació anirà des-

tinada íntegrament a la compra 
d’una Joëlette, una cadira adap-
tada tot-terreny perquè persones 
amb necessitats físiques especials 
puguin practicar senderisme o par-
ticipar en carreres, facilitant així 
que aquest col·lectiu pugui gau-
dir de l’experiència de l’esport i 
la muntanya. La cadira ja ha estat 
adquirida i era previst d’estrenar-la 
el passat 28 de maig en la sortida 
organitzada per l’Associació Alma i 
el Club Excursionista Anoia.

Els Moixiganguers descarreguen el segon 
tres de vuit de l’any

IGUALADA

Els Moixiganguers han pres bé la 
mida al tres de vuit i a Vilafran-

ca del Penedès el van descarregar 
per segona vegada aquesta tem-
porada, en una diada àgil i lluïda, 
la diada del Firal - 9è memorial 
Joan Sol. Els morats, que van actu-
ar al costat dels Xicots de Vilafran-
ca, els Castellers de Cornellà i els 
Castellers de l’Alt Maresme, van 
acompanyar el tres de vuit amb la 

torre i el cinc de set. A partir d’ara 
el calendari no s’afluixa i comen-
cen a preparar la important cita 
del Pati a Valls del dissabte 10 de 
juny.

Pel que fa als amfitrions, els 
Xicots de Vilafranca, van tancar 
una actuació rodona amb la clàs-
sica de vuit: la torre de set i el 
tres i el quatre de vuit, dos cas-
tells, aquests últims, que els ha 
permès arribar a la xifra dels 250 
castells bàsics de vuit descarregats 
(100 tresos de vuit i 150 quatres de 
vuit). Els Castellers de Cornellà, per 
la seva banda, han descarregat el 
tres, el quatre i el cinc de set i els 
Castellers de l’Alt Maresme el tres i 
el quatre de set i la torre de sis.

Cita de nivell a Valls
La propera gran cita dels Moi-

xiganguers és el dissabte 10 de 
juny a Valls, on els morats actua-
ran a la diada del Pati, al costat de 
quatre grans colles: la Joves dels 
Xiquets de Valls, els Castellers de 
Vilafranca, els Castellers de Bar-
celona i els Nens del Vendrell. La 
intenció dels igualadins és fer una 
diada a l’alçada del cartell i descar-
regar-hi la primera tripleta de vuit 

de la temporada, per això convi-
den tothom qui ho vulgui a parti-
cipar dels assajos de dimecres (de 
19 h a 20 h canalla i de 20 h a 22 h 
general) i de divendres (de 21.30 h 
a 00 h), a Les Cotxeres de l’Estació 
Vella, i a acompanyar-los a Valls el 
dia 10.

Aquest dissabte, 3 de 
juny, acapte de sang

Però l’activitat a les Cotxeres 
dels Moixiganguers no s’atura i no 
queda reduïda als assajos i als cas-
tells: aquest dissabte la colla, de 
la mà del Banc de Sang i de Teixits 
i amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, ha organitzat una jor-
nada de donació de sang durant 
tot el dia al local. Es podrà anar a 
donar sang de les 10 h a les 14 h 
del matí i de les 17 h a les 21 h de 
la tarda a les Cotxeres (plaça de 
Catalunya, 1). A més a més al llarg 
del dia hi haurà diverses activitats, 
com una sessió de conta-contes per 
a infants a partir de 4 anys, a càr-
rec d’Anna Marsal i d’Elisabet Ser-
ra (autora i il·lustradora del llibre 
“Quin cacau! Desordres i altres his-
tòries”), a banda de jocs de taula i 
d’altres tallers.

Finalitza una nova edició 
del projecte Cultura 
Emprenedora a l’Escola

IGUALADA

L’edició 2016/2017 del programa 
Cultura Emprenedora a l’Esco-

la va finalitzar dissabte passat, 27 
de maig, amb un mercat a la via 
pública en què les diferents coo-
peratives formades per escolars 
igualadins van posar a la venda 
els productes que havien elaborat. 
La iniciativa, que per primer cop 
es va desenvolupar en el marc de 
FirAnoia, la fira multisectorial de 
la ciutat i la comarca, va rebre la 
visita de l’alcalde, Marc Castells. 
Concretament, hi van participar 
les cooperatives Art Marista i Som-
ni Jove dels Maristes, Cooequipe 
i Coopro de les Escolàpies, World 
Creative i Tropicop de l’Acadèmia 

Igualada, E.V. Coop i Supercoop de 
l’Emili Vallès, Cooperapins i Coo-
perative grup del col·legi Monalco 
i Ecocrafters del col·legi Mare del 
Diví Pastor. Aquest projecte l’im-
pulsa la Diputació de Barcelona i el 
coordinen a nivell local els depar-
taments d’Ensenyament i de Dina-
mització Econòmica de l’Ajunta-
ment d’Igualada. És el sisè any de 
desenvolupament de la iniciativa i, 
en total, involucra 63 municipis de 
la demarcació de Barcelona, pro-
movent el treball conjunt entre els 
ens locals i els centres educatius. El 
projecte ha impulsat 241 coopera-
tives escolars, amb la participació 
de més de 4.700 alumnes de 137 
centres de la província.

Jordi Badia deixa la presidència del Consorci 
de l’Alta Anoia
CALAF

L’alcalde de Calaf, Jordi Badia, 
ha presentat la seva dimissió 

com a president del Consorci per 
a la promoció de l’Alta Anoia. La 
renúncia arriba després que el 
plenari no hagi aprovat la seva 
proposta de liquidació del deu-
te, que seria possible gràcies a 
una subvenció de la Diputació 
de Barcelona, i que alhora per-
metria tancar aquest ens supra-
municipal. L’objectiu era que la 
Mancomunitat de l’Alta Segarra 
assumís totes les funcions que 
fins al moment ha desenvolupat.

Badia assegura que el “Con-
sorci no és viable econòmica-

ment” tant pel deute que arros-
sega, d’uns 260.000 euros, com 
per la manca de “capacitat de 
generar ingressos més enllà de 
les subvencions ja que no pot co-
brar taxes ni impostos”. Aquesta 
és la diferència principal amb la 
Mancomunitat de l’Alta Segarra 
que sí que pot generar recursos 
econòmics per ella mateixa.

A principis de la passada set-
mana, Jordi Badia havia acon-
seguit el compromís de la Dipu-
tació de Barcelona per obtenir 
una subvenció de 150.000 euros 
que serviria per liquidar el deu-
te del Consorci. A més del deu-
te, aquest ens té unes despeses 

estructurals d’uns 50.000 euros 
anuals.

L’altre argument al·ludeix a 
la racionalització dels recursos 
públics ja que l’alcalde de Calaf 
considera que és “excessiu dis-
posar en el territori de dos ens 
supramunicipals. Amb un n’hi 
ha més que suficient”. A més, 
segons la Llei de Racionalitza-
ció i Sostenibilitat de l’Adminis-
tració Local (LRSAL) el Consorci 
de l’Alta Anoia queda adscrit a 
l’Ajuntament de Calaf i Badia no 
estaria disposat a que fos el con-
sistori calafí qui hagués d’assumir 
el seu deute.
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T’agradaria posar una parada?
Vine a l’Ajuntament o truca’ns al tel. 93 801 74 34 i t’ho expliquem!

DIUMENGES

C/ Lleida (C/ de la Rosdor)

A

D E

A L  M A T Í

FRUITA I  VERDURA - ROBA
SABATES -  MENJAR PER A EMPORTAR

ARTESANIA -  LLAR - I  MOLT MÉS

P L À  D ’ Ò D E N A

9H
14H

el pla dels 
diumenges

 del Plà d’Òdena 

A PA
RTIR DEL 4 DE JUNY’17 

Incendi d’un autobús de la Hispano Igualadina
La Generalitat obre un expedient sancionador a Monbus Hispano 
Igualadina per l’incendi d’un autobús 

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, 

titular de la línia que comunica 
Igualada amb Barcelona a tra-
vés de l’empresa concessionària 
Monbus Hispano Igualadina, obri-
rà un expedient sancionador a la 
companyia per l’incendi, dissabte 
al matí, d’un dels vehicles que fa 
aquest trajecte.

El Govern lamenta els 
fets, que considera greus 
i inadmissibles

L’empresa ja està sent sotmesa 
a una auditoria externa, encarre-
gada per la Generalitat a través 
de l’ATM de Barcelona, per fer un 
seguiment exhaustiu del servei  
Igualada-Barcelona, que acumula 
queixes dels usuaris. S’estan ins-
peccionant  tots els vehicles i s’està 
fent un control del compliment 
dels horaris i de l’estat de les para-
des. L’auditoria, que es preveu que 
estigui tancada després de l’estiu, 
determinarà si cal revisar la con-
cessió.

Les JERC Igualada 
demanen a 
Marc Castells 
que “assumeixi 
responsabilitats” 
per la Hispano que 
va cremar en ple 
trajecte 

Arran de l’incendi que ha pa-
tit un bus de la Hispano Igualadi-
na Monbus amb passatgers a dins 
mentre estava en circulació les 
JERC demanen “responsabilitats” a 
l’alcalde. Els republicans recorden 
que “fa molt temps que avisem 
que és perillós anar amb Monbus i 

l’administració no fa absolutament 
res” i que “afortunadament avui 
tothom ha sortit il·lès”. 

Les JERC van alertar la setmana 
passada que “viatjar amb la Hispa-
no Igualadina-Monbus” era “peri-
llós” per la “falta de manteniment 
tècnic dels seus vehicles” i reclama-
ven a l’alcalde d’Igualada “soluci-
ons” per evitar “desgràcies”. Dis-
sabte un bus va cremar amb pas-
satgers a dins, que van poder esca-
par-se quedant afortunadament il-
lesos, i les JERC lamenten que “fins 
que algú no prengui mal de debò 
ningú farà res”. Les joventuts con-
sideren la situació com a “indig-
nant” i “insostenible” i destaquen 
la “irresponsabilitat absoluta de 
Monbus ja que no es va preocupar 
pels passatgers que hi havia al bus 
cremat, ni es va ocupar d’anar-los a 
recollir per portar-los al seu destí”. 
Segons els republicans “Monbus 
ha tornat a demostrar que és una 
empresa totalment desautoritza-
da i perillosa per prestar un servei 
públic”. 

Alhora, els joves exigeixen a 
l’alcalde Marc Castells “que as-
sumeixi responsabilitats” ja que 
“l’administració ha de ser el prin-
cipal garant de la seguretat dels 
ciutadans, també en el transport 
públic”. Les joventuts asseguren 
que “l’alcalde no està a l’alçada de 
la situació i que durant els 6 anys 
que porta no ha fet absolutament 
res per combatre la Hispano, al 
contrari, els ha deixat fer i desfer 
amb total passivitat i complicitat” 
i demanen “que si Marc Castells 
no es veu capaç de lluitar perquè 
els igualadins tinguin un bon ser-
vei de transport públic, i això vol 
dir fer fora a la Hispano igualadi-
na-Monbus, que deixi pas a algú 
altre que doni la cara i afronti el 
gravíssim problema de seguretat 
que representa Monbus”. 

Finalment les joventuts d’es-
querra d’Igualada exigeixen “l’im-
mediat rescat de la concessió, o 
sigui que es canviï la companyia” 
i consideren que l’auditoria pen-
dent “ja no cal perquè la realitat 
és la millor de les proves per retirar 
la concessió a Monbus”.

L’Ajuntament 
d’Igualada estudia 
presentar una 
querella criminal 
contra La Hispano 
Igualadina - 
Monbus per 
posar en perill 
la seguretat dels 
passatgers

L’Ajuntament d’Igualada estu-
dia presentar una querella criminal 
contra la companyia La Hispano 
Igualadina - Monbus per posar en 
perill en reiterades ocasions els ciu-
tadans que en són usuaris. 

El consistori no pot sancionar 
la companyia administrativament 
perquè la titularitat del servei és 
de la Generalitat de Catalunya i 
correspon, doncs, a aquest orga-
nisme imposar-li sancions o, en úl-
tim extrem, retirar-li la concessió. 
L’Ajuntament tampoc podria inter-
posar una demanda per la via de la 
reclamació civil, ja que no hi ha un 
perjudici econòmic quantificable 
per la institució; aquesta és una 
opció que només podrien empren-
dre els mateixos usuaris afectats. 

Entenent, però, que l’empresa 
concessionària ha posat en perill 
la vida dels igualadins que en fan 
ús amb la gestió que fa del servei 
i dels vehicles, es podria empren-
dre aquesta via penal. La decisió 
d’exercitar-la es fonamentaria en 
l’article 381.1 del Codi Penal, que 
contempla accions de “temeritat 
manifesta i posant en perill concret 
la vida o integritat de les persones, 
amb menyspreu manifest per la 
vida dels altres”. 

La voluntat del govern munici-
pal, com va traslladar dimarts pas-
sat l’alcalde, Marc Castells, als por-
taveus de tots els grups municipals, 
és assolir el màxim consens possi-
ble de totes les forces polítiques de 
la ciutat en aquesta iniciativa.

Maria Batet: “Si als infants 
se’ls reconeixen les bones 
idees és més fàcil que en 
tinguin més”

IGUALADA

La mestra, emprenedora i mare 
Maria Batet, especialitzada en 

entrenar l’habilitat creativa, va 
ser dijous passat a l’escola Gabriel 
Castellà d’Igualada per pronunci-
ar-hi la conferència “Com educar 
els fills per fer-los més decidits? 
Podem entrenar la incertesa?”, 
convidada per l’AMPA del centre. 
Batet, davant d’un auditori d’allò 
més atent, va animar les famílies 
a donar confiança als seus fills i 
filles com a via per fomentar l’au-
toestima i estimular la creativitat. 
“Si se’ls reconeixen les bones idees 
és més fàcil que en vagin tenint 
més”, va assegurar. Així mateix, 
i pensant en les famílies que ja 
pateixen per l’etapa adolescent, 

els va avisar: “tenim els adoles-
cents que hem educat des de 
petits.”

Batet va captar l’interès tant 
de multitud de famílies de l’escola 
com del conjunt d’Igualada. A to-
tes els va recordar que “els fills po-
den millorar sempre”, i que tot és 
qüestió de creure-s’ho i transme-
tre’ls-ho. “I sobretot, no hem de 
fer coses que els solucionin sempre 
els problemes. Hi ha massa tendèn-
cia a fer d’hiperpares”, va alertar. 
En aquesta línia, va deixar clara la 
següent màxima: “Pare sobrepro-
tector, fill desprotegit.”

Per tot plegat, Batet també va 
considerar que és clau l’ambient 
que els infants puguin tenir a ca-
sa. “Bones cares, a casa. L’entorn 
els influencia”, va alertar. “Que 
notin que compartiu el que els en-
tusiasma”, hi va afegir. Un “entu-
siasme de les petites coses” que 
Batet exposa que està a l’abast de 
tothom: l’entusiasme d’un plat de 
macarrons, d’una excursió a la Tos-
sa... “Feu-los viure l’entusiasme”, 
va exhortar al conjunt d’assistents, 
que van dedicar-li un llarg aplau-
diment.

AMPA Gabriel Castellà i Raich

Mesures flexibles per pagar 
el rebut de l’aigua

PIERA 

La subministradora del servei 
d’aigua potable a Piera infor-

ma de l’aplicació de noves mesu-
res que permeten flexibilitzar el 
pagament dels rebuts. Els usuaris 
tindran l’opció de decidir quin dia 
del mes volen que la companyia 
els hi carregui el rebut, facilitant 

així l’organització i gestió de les 
seves despeses. Per poder gaudir 
d’aquest avantatge cal tenir el 
rebut domiciliat i fer la petició a la 
subministradora a la seva oficina 
habitual, trucant al telèfon d’aten-
ció al client 902 250 070, o bé a 
través del formulari que trobaran 
en l’apartat “Contacta” de l’Ofici-
na Virtual.

En cas de tenir el rebut domi-
ciliat, també es pot accedir a al-
tres mesures que Anaigua posa a 
disposició dels seus clients, com la 
possibilitat de fraccionar el paga-
ment del rebut sense interessos. 
També es pot optar per l’anome-
nat pagament en 12 gotes que 
consisteix en abonar una quantitat 
fixa mensual pactada en base al 
consum de l’any anterior. Un cop 
hagin passat els 12 mesos, es revisa 
i regularitza la diferència entre el 
que s’ha pagat i el consum real. 
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Primera Jornada de Dolor Pèlvic Crònic a 
l’Hospital d’Igualada

IGUALADA

El passat 12 de maig es va cele-
brar la 1a Jornada sobre Dolor 

Pèlvic Crònic organitzat pel Ser-
vei de Ginecologia de l’Hospital 
d’Igualada, formant part per pri-
mer cop de l’oferta de cursos de 
l’Escola Internacional d’Endoscòpia 
Ginecològica (EIDEG) amb seu a 
l’Hospital d’Igualada.

El dolor pèlvic és un motiu de 
visita habitual a les consultes de 
ginecologia així com a altres espe-
cialitats mèdiques i quirúrgiques. 
La cronificació del dolor represen-
ta un repte diagnòstic i terapèu-
tic important degut a la comple-
xitat anatòmica de la pelvis, les 
diferents vísceres implicades, els 

territoris i les vies neurològiques 
afectades i per la diversitat de qua-
dres simptomàtics englobats dins 
d’aquesta entitat. Per altra banda 
intervenen fenòmens de centralit-
zació del dolor i aspectes psicolò-
gics que incrementen la complexi-
tat del tema. 

El dolor pèlvic crònic requereix 
un abordatge multidisciplinar; és 
a dir, diferents especialitats han 
d’intervenir coordinadament en el 
diagnòstic i tractament d’aques-
tes pacients (Ginecologia, Urolo-
gia, Cirurgia General, Fisioteràpia i 
Psiquiatria fonamentalment). Una 
formació adient dels professionals 
és la base imprescindible per crear 
grups i unitats específiques.

El curs coordinat i dirigit pels 
doctors Pere Brescó i Irene Mora, 
responsables de la Unitat de Sòl 
Pelvià, va comptar amb la partici-
pació de ponents reconeguts en 
l’àmbit del Dolor Pèlvic Crònic pro-
cedents de diversos hospitals cata-
lans (Hospital Mútua de Terrassa, 
Hospital de Sant Pau, Hospital Parc 
Taulí, Hospital Clínic) i espanyols 
(Complejo Hospitalario de Ponte-
vedra i Hospital Doce de Octubre 
de Madrid). A més, la Jornada va 
comptar amb la participació del Dr. 
Eric Bautrant de l´ Hospital Axium 
(Aix, Provença, França), expert en 
la tècnica quirúrgica de descom-
pressió del nervi pudendo que va 
realitzar una cirurgia en directe 
i va realitzar una ponència sobre 
aquesta tècnica.

La Jornada de Dolor Pèlvic Crò-
nic va assolir un èxit important en 
la participació, majoritàriament 
ginecòlegs i fisioterapeutes, i el 
grau de satisfacció dels assistents 
va ser molt elevada, per aquest 
motiu es preveu continuar amb di-
ferents edicions d’aquest nou curs 
incorporat a l’agenda formativa 
del Servei de Ginecologia de l’Hos-
pital d’Igualada.

Èxit total al taller solidari de 
Kimo Kap

VILANOVA DEL CAMÍ 

La delegada de Kimo Kap Cata-
lunya, Núria Corrons, va fer a 

Ràdio Nova una valoració molt 
positiva del taller solidari que l’en-
titat va portar a terme a Vilanova 
del Camí aquest dissabte. 

Va ser una acte familiar que va 
comptar amb la participació d’una 
trentena de persones de totes 
les edats amb i sense experiència 
en costura. L’ambient va ser molt 

agradable i les instal·lacions, els 
baixos del Casal de la Gent Gran, 
són excepcionals, assegurava.

El taller, que va comptar amb 
una nodrida representació de re-
gidors i regidores de l’Ajuntament, 
va aconseguir acabar una desena 
de kimo kaps, però tres voluntà-
ries van prendre la resta a casa 
i d’aquest taller en sortiran més 
d’una trentena. 

Aquests kimo kap es faran ar-
ribar als nens i nenes ingressats en 
hospitals oncològics especialment 
a Sant Joan de Déu i a l’Hospital 
Parc Taulí de Sabadell. Aquests ki-
mo kap es complementen amb els 
dibuixos que han aportat els nens 
i nenes de les escoles de Vilanova 
del Camí que també han volgut, 
com en la primera edició, partici-
par en aquest projecte solidari. 

Bon ambient i reeixida participació a la II 
Festa de l’Educació

VILANOVA DEL AMÍ

El bon ambient i la participació 
van marcar dissabte la II Festa 

de l’Educació de Vilanova del Camí. 
Organitzada des de la regidoria 
d’Educació i la comunitat educati-
va, la matinal va propiciar un nou 
espai de trobada per interactuar 
entre els centres d’ensenyament i 
la població, amb diferents activitats 
lúdiques per compartir en família. 

El temps va acompanyar tam-
bé la festa, amb una climatologia 

favorable que lluny de la calor de 
dies anteriors, va fer agradable 
l’estada a la plaça del Mercat on 
s’havien col·locat també algunes 
carpes per poder fer les activitats a 
l’ombra. 

Les AMPES de les diferents es-
coles vilanovines van ser les encar-
regades d’oferir als més menuts la 
possibilitat de passar una estona 
entretinguda participant en dife-
rents tallers: fent xapes personalit-
zades, a l’estand del Pompeu Fa-

bra; saquets de roba amb herbes 
aromàtiques, amb el Joan Mara-
gall i pintant polseres a l’estand del 
Marta Mata.  

Les llars municipals La Baldufa i 
El Molinet van crear per als pàrvuls 
una zona de jocs amb farina, lle-
gums i peces de fusta, entre altres, 
per experimentar amb el tacte, la 
vista i l’olfacte, amb textures i peti-
ta psicomotricitat.

Per la seva banda, l’Institut Pla 
de les Moreres va animar al jovent 
a omplir una petita enquesta per 
tal de triar les activitats extraesco-
lars que voldrien realitzar de cara 
al nou curs escolar.

El programa cultural també va 
convidar les famílies a gaudir d’una 
sessió de conta contes, amb la con-
tista Anna Garcia, dins un gran iglú 
de vent. I cap a les 1es 12 del mig-
dia també van gaudir d’un especta-
cle de màgia amb la interacció del 
públic.

Impuls al projecte «Terror a la xarxa»

COMARCA

Promoure el gust per la lectu-
ra entre els alumnes d’ESO de 

la comarca a partir de novel·les 
que tracten temes d’actualitat. 
Aquest és l’objectiu del projecte 
que està desenvolupant el Grup 
Anoiets (format pels responsables 
de les àrees infantils de les biblio-
teques de la comarca) i el Centre 
de Recursos Pedagògics de l’Anoia 
(CRP). Així, a partir del llibre «El 
noi que vivia tancat en una habi-

tació», d’Àlvaro Colomer i Antonio 
Lozano, de la col·lecció Terror a la 
xarxa; els alumnes de sis instituts 
anoiencs treballen durant tot el 
curs escolar el tema de les xarxes 
socials. Els centres participants han 
estat: el Joan Mercader d’Igualada, 
el Guinovarda de Piera, l’Institut 
de Santa Margarida de Montbui, 
el de Vallbona d’Anoia, el Salvador 
Claramunt de Piera i el Molí de la 
Vila de Capellades.

La setmana passada va tenir 
lloc el colofó d’aquesta iniciativa, 
amb la trobada dels alumnes amb 
els autors de la novel·la, a l’institut 
capelladí. Aquí els joves van po-
der comentar i compartir les seves 
opinions a l’entorn d’una història 
que reflexiona sobre l’ús adequat 
de les xarxes, les sectes i malalties 
com l’agorafòbia. La trobada es 
va retransmetre en «streaming» 
i d’aquesta manera la van poder 
veure en directe els joves dels al-

tres instituts. Alumnes i professors 
van quedar molt contents amb la 
iniciativa i els responsables en fan 
una valoració molt positiva, ja que 
s’ha treballat en equip i s’ha su-
mat esforços per fomentar la lec-
tura entre els adolescents. Així, el 
Centre de Recursos Pedagògics i 
les biblioteques han aconseguit els 
lots de llibres que han itinerat du-
rant el curs escolar pels diversos 
instituts i les biblioteques de cada 
municipi també han fet clubs de 
lectura als centres per comentar 
el llibre i preparar la trobada final 
amb els escriptors. Aquesta novel-
la és la primera de la sèrie Terror 
a la Xarxa, que continua amb «La 
dona amb el cor ple de tempestes» 
i «Els homes que volien apagar la 
llum del món». Els joves que vul-
guin continuar amb la història els 
poden demanar en préstec a les 
biblioteques de l’Anoia.

Seixanta joves reben la 
Confirmació a Igualada

IGUALADA

Aquest darrer mes de maig, 
Mons. Romà Casanova, bisbe 

de Vic, ha conferit a una seixan-
tena de joves el sagrament de la 
Confirmació, que d’aquesta mane-
ra han completat la iniciació cristi-
ana. Durant tres divendres (5, 12 i 
19 de maig), el Sr. bisbe va visitar 

a Igualada per oferir tres tandes 
de Confirmació, una a la parròquia 
de la Mare de Déu de la Soledat 
i dues a la parròquia de la Sagra-
da Família. El bisbe va felicitar als 
joves que s’han preparat durant 
dos anys per rebre el do de l’Es-
perit.

Gran acollida al concert 
solidari de gòspel

IGUALADA

El passat diumenge 28 de maig a 
les 7 de la tarda es va celebrar a 

l’església del Roser un concert de U5 
Gospel i Gospel Fàtima organitzat 
per Amics de Manitos. Per aquells 
que encara no coneixeu Amics de 
Manitos, és una associació que 
treballa per a la Cooperació i  el 
Desenvolupament, neix fruit de la 
identificació i sensibilització amb els 
drets dels NATs  (Nens/es i Adoles-
cents Treballadors) i el projecte de 
CANAT (Centro de  Apoyo a Niños/
as  AdolescentesTrabajadores/as), 
que es porta a terme a la regió de 
Piura (Perú).  

Enguany, a causa de les condi-
cions climàtiques que està patint 
la regió de Piura, dins de les seves 
línies d’acció, CANAT implemen-
tarà un pla d’intervenció familiar 
per abordar la situació que afecta 
dues-centes mil persones. Per po-
der recolzar aquest pla, Amics de 

Manitos va organitzar aquest acte 
benèfic. 

El concert va començar a les 
7 de la tarda amb l’església plena 
de gom a gom. Les dues corals van 
oferir peces mítiques del repertori 
gospel com “Lean on me” i tam-
bé d’altres menys conegudes com 
“Whywesing” i “Hiseye is on thes-
parrow” però que encaixaven per-
fectament amb l’ambient de festa 
que van oferir, plenes d’energia i de 
bones vibracions. Van alternar peces 
a capella, peces amb acompanya-
ment musical, un duet i peces amb 
alguna sorpresa com un rap.

El concert va ser un èxit, es van 
recaptar 900 euros que aniran des-
tinats íntegrament a  CANAT per 
poder ajudar totes aquelles famílies 
peruanes damnificades. Des d’Amics 
de Manitos confirmen “volem do-
nar les gràcies a les dues corals, a la 
directora Gemma Gallego i a tota la 
gent que hi va assistir i col·laborar”.
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La Generalitat reconeix 
diferents ajuntaments amb 
el distintiu de la FUE

COMARCA

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i el de Sant Martí de Ses-

gueioles han estat reconeguts 
amb el distintiu Finestreta Única 
Empresarial (FUE). Una distinció 
que arriba des de la conselleria 
d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat per haver adoptat 
les mesures necessàries perquè 
els procediments per a l’accés i 
l’exercici de l’activitat econòmica 
es puguin iniciar i finalitzar per 
canals habilitats per la FUE.

Ja fa més d’un any que el Par-
lament de Catalunya va aprovar 
la Llei 16/2015, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica. 

Aquesta norma té com a objec-
tiu final fomentar l’activitat econò-
mica i contempla aspectes com la 
reducció dels tràmits administra-
tius que han de fer les empreses, 
l’increment de la transparència i la 
simplicitat dels procediments, en-
tre altres. La llei porta implícit un 
canvi en el model de relació entre 
les empreses i les administracions 
públiques, dipositant la confiança 
en l’empresariat i reduint l’excés 
de càrregues i tràmits burocràtics 
que les empreses han de realitzar.

Un dels instruments per fer 
possible aquesta col·laboració és la 
Finestreta Única Empresarial (FUE) 
i el Portal electrònic únic per a les 
empreses. La FUE és la xarxa inte-
radministrativa de referència per 
a les persones emprenedores, em-
presàries i intermediàries en la se-
va relació amb les administracions 
catalanes, amb independència de 
quina sigui l’administració respon-
sables i per tant, ha d’incorporar 
tots els tràmits i serveis que s’hagin 
de realitzar per exercir l’activitat 
empresarial al llarg de tot el cicle 
de vida d’una empresa.

Un estudi determina que les 
persones nascudes a l’Estat 
espanyol consumeixen més 
tabac que les immigrades
IGUALADA

Set especialistes en medicina 
familiar i comunitària del Servei 

d’Atenció Primària Anoia de l’ICS 
han fet un treball de recerca per 
determinar els hàbits relacionats 
amb el tabac entre la població 
immigrant, en comparació amb la 
de nacionalitat espanyola.

L’estudi, fet a partir de 110 en-
trevistes, determina que les perso-
nes nascudes a l’Estat espanyol són 
les que consumeixen més paquets 
de tabac, amb una mitjana de 23,5 
cada any, seguides de les originàries 
del Marroc, amb 20,5 paquets; les 
dels països de l’Est, amb 17,25 pa-
quets, i les llatinoamericanes, amb 
12,5 paquets. La mitjana d’edat 
d’inici a l’addicció al tabac és de 18 
anys en tots els àmbits geogràfics, 
excepte en el cas dels participants 
procedents del Marroc, on se situa 
en 22 anys.

L’autoria del treball és de Karina 
Guzmán Garcia i Olman Arteaga, 
adscrites a la Unitat Docent de la 
Gerència Territorial Catalunya Cen-
tral en el seu període de formació 
MIR, que han volgut conèixer altres 
singularitats relacionades amb el 
tabaquisme entre les persones estu-
diades (que tenen més de 15 anys, 
són fumadores diàries i que fa com 
a mínim 6 mesos que resideixen a 
l’Estat). Les persones que reconei-
xen tenir un grau d’addicció mode-
rat, alt o molt alt són les nascudes al 
Marroc i a l’Estat espanyol.

En relació amb els programes 
de deshabituació del tabac que ofe-
reix el sistema de salut públic, la 
majoria de les persones estudiades 
els desconeix. Tot i que 77 dels 110 
participants són conscients de la re-
lació entre el consum de tabac i el 
càncer de pulmó, n’hi ha 17 que en 
desconeixen els efectes negatius.

Una setmana sense fum

PIERA

Del 25 al 31 de maig s’ha cele-
brat la XVIII Setmana Sense 

Fum amb el lema “Menys fumar i 
més caminar”. L’objectiu és sensibi-
litzar la població de la importància 
que té per a la salut el fet de no 
iniciar-se o abandonar el consum 
de tabac així com conscienciar de 
la necessitat de gaudir d’un ambi-
ent lliure de fum.

El Centre d’Atenció Primària 
de Piera va voler sumar-se un any 
més a aquesta iniciativa i el passat 
dijous va organitzar una caminada 
saludable en la qual hi van partici-
par els professionals del CAP i els 
pierencs que s’hi van voler adherir. 
Durant un temps aproximat de du-
es hores, es va fer un recorregut 
d’anada i tornada des del Centre 
d’Atenció Primària fins al nucli 
antic de Piera. 

A més, durant tota la setma-
na han estat exposats a les sales 
d’espera del CAP uns pòsters amb 
el lema de la Setmana Sense Fum 
que han realitzat alumnes de ter-
cer de primària de les escoles que 
pertanyen a la nostra Àrea Bàsica 
de Salut (ABS). També s’ha pro-
porcionat informació i guies per 
deixar de fumar. 

El llit de l’ou de La Techarí guanya la 2a Ruta 
de la Tapa

VILANOVA DEL CAMÍ

El llit de l’ou de La Techarí ha estat 
la tapa guanyadora de la segona 

edició de la Ruta de la Tapa, Tasta 
l’Anoia. Ruth Gómez, propietària de 
La Techarí, ha rebut amb sorpresa 
la notícia i assegura que quan la va 
inventar no s’esperava guanyar. Ho 
va fer per participar i per tenir una 
experiència nova.

El llit de l’ou és una tapa espe-
cialment creada per a l’ocasió amb 
base de patata bullida, amb botifar-
ra negra artesana de la Llacuna i un 
ou de guatlla. 

Els clients que l’han tastat des-

taquen el primer a nivell visual, per-
què estèticament és molt interes-
sant, i després la combinació de co-
lors i sabors, que la fan molt atrac-
tiva. Aquesta tapa no forma part 
de l’oferta habitual del bar, però la 
Ruth ja pensa en incorporar-la de 
manera puntual, per exemple una 
setmana al mes. 

Aquesta edició de la Ruta de 
la Tapa ha comptat amb una bona 
afluència de públic i les valoracions 
que fa Vilanova Comerç són molt 
positives. El president de l’entitat, 
Jordi Vilarrubias, destacava la parti-
cipació i també el nivell de les tapes, 

que han estat molt elaborades. 
La ruta de les oportunitats
Vilarrubias ha qualificat aques-

ta nova edició de la Ruta de la 
Tapa com la ruta de les oportuni-
tats. Oportunitat per als clients per 
conèixer altres establiments i provar 
nous productes i oportunitat per 
als establiments, per captar nova 
clientela. 

Precisament, un dels objectius 
d’aquesta activitat promocional 
és la mobilitat de clients, que s’ha 
complert amb escreix. 

El president de Vilanova Comerç 
assegura que la Ruta de la Tapa s’es-
tà consolidant al municipi i ja es-
tan pensant en l’edició de la tardor. 
Mentrestant, però, preparen el lliu-
rament de premis d’aquesta ruta, 
que es farà el divendres 9 de juny, a 
les 21 h. Està previst oferir una placa 
de reconeixement al bar La Techarí, 
com a guanyador d’aquesta edició, i 
fer el sorteig de dos vals de compra 
de 100 i 50 euros per gastar en els 
establiments associats a Vilanova 
Comerç, entre les persones que van 
participar al concurs. 
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Unió de Pagesos demana es resolgui la 
circulació de maquinària agrícola
COMARCA

Unió de Pagesos va mantenir 
una reunió amb el subdirec-

tor general d’Explotació Viària del 
Departament de Territori, Albert 
Gómez, i la Cap de Secció d’Explo-
tació del Servei Territorial de Car-
reteres de Barcelona de la matei-
xa Conselleria, Maria Herruzo, 
per treballar l’informe que el 8 de 
març el sindicat va lliurar al conse-
ller Rull, i que recull els punts con-
flictius concrets per a la circulació 
de vehicles i maquinària agrària 
de cara a que Territori ofereixi una 
solució per garantir que no siguin 
un escull per a l’activitat professio-
nal agrària.

El sindicat reclama que el Go-
vern resolgui la mobilitat agrària 
als punts de les diverses vies cata-
lanes que són de la seva titularitat 

(a la comarca de l’Anoia: la C-15, 
des d’Olèrdola (Alt Penedès) fins 
a Igualada i que continua, com a 
C-37, fins a Sant Salvador de Guar-
diola (Bages), i a la C-37, ronda sud 
d’Igualada).

Respecte de les peticions de 
pas de tractors durant la sega i la 
verema que Unió de Pagesos ja 
té demanades en els punts on cal 
donar una resposta transitòria, 
els representants de Territori han 
avançat que les autoritzaran com 
ja han fet els darrers anys a petició 
del sindicat.

Cal recordar que ja fa quatre 
anys des de que Unió de Pagesos 
va iniciar la campanya No ens bar-
reu el pas, després de detectar un 
augment de les traves en la cir-
culació de la maquinària agrària 
degut a la manca de vies de servei 

(fins i tot en infraestructures no-
ves), i a l’augment del risc per a la 
pagesia en vies que no estan ben 
condicionades tenint en compte el 
volum de trànsit de gran tonatge 
que hi circula. Unió de Pagesos de-
nuncia que aquestes casuístiques 
dificulten l’accés a les finques, i, en 
alguns casos, obliguen la pagesia 
a haver circular per nuclis urbans 
o polígons industrials; en defini-
tiva, la pagesia es veu abocada a 
recórrer a trajectes alternatius que 
suposen més temps de trajecte, un 
increment de costos, i un augment 
del perill per a la circulació, ja que 
en molts casos els tractors han de 
circular per carreteres estretes, 
amb revolts pronunciats i poca vi-
sibilitat, fet que fa incrementar els 
riscos tant per a la pagesia com per 
a la resta de vehicles.

Èxit de participació en la segona Setmana de 
la Gent Gran

CALAF

Entre el 22 i el 28 de maig, s’ha 
celebrat la segona edició de la 

Setmana de la Gent Gran. Una 
proposta de l’Ajuntament de Calaf 
organitzada amb l’objectiu de con-
tinuar i millorar la línia encetada 
fa un any enrere per programar 
un seguit d’activitats que puguin 
ser d’interès per a les persones més 
grans del municipi.

El programa, farcit d’activitats, 
era obert a tothom però estava es-
pecialment pensat per a totes les 
persones més grans de 65 anys. La 
interessant xerrada d’Assumpció 
Salt va donar el tret de sortida a la 
programació que també va inclou-
re la projecció d’una pel·lícula, una 
sortida al Museu del tren d’Igua-
lada i teatre. a càrrec del Foment 
Cultural de Súria que va presentar 
l’obra “Els nostres veïns”.

Ple de gom a gom pel 
concert d’havaneres del 
grup Vent Endins i pel 
dinar institucional

Un dels actes més concorre-
guts va ser el concert d’havaneres 
que va tenir lloc el divendres, 26 
de maig, al vespre. Amb una Sala 
d’actes municipal plena a vessar, 
el grup va satisfer les expectatives 
dels presents tocant, amb un estil 
molt propi, les cançons de sempre 

d’aquest gènere, però presentant 
cançons noves i pròpies del grup 
de l’Alta Segarra. A més, van comp-
tar amb l’especial col·laboració del 
director i actor de teatre musical, 
Daniel Anglès, que era a Calaf per 
fer una màsterclass al Casino. El 
concert es va cloure amb la cantada 
de l’Havanera de Calaf, amb lletra 
del poeta calafí, Josep Vilaseca ‘El 
Segarrenc’.

Justament, el dia abans s’ha-
via celebrat a l’Ajuntament de Ca-
laf, l’acte de cessió de tota l’obra 
d’aquest poeta a l’Arxiu municipal. 
En aquest acte hi van prendre part 
l’alcalde, Jordi Badia, i els regidors 
Jordi Fitó i Montserrat Mases.

Gran cloenda
Diumenge es van celebrar els 

actes centrals d’aquesta segona 
edició de la Setmana de la Gent 
Gran. La jornada va començar a 
les 11.30 hores amb la missa so-
lemne seguida per un concert, dins 
la mateixa església parroquial de 
Sant Jaume, de la Coral Ressons. 
Després, va tenir lloc al dinar amb 
la participació de més de 200 per-
sones.

En acabar l’àpat, l’alcalde de 
Calaf, Jordi Badia, va prendre la 
paraula i va posar sobre la taula 
el repte, tant del govern munici-
pal com de la pròpia societat, per 

donar visibilitat diària a la gent 
gran. Segons Badia és necessari que 
“sapiguem acompanyar, respectar 
i revertir els valors que vostès re-
presenten, tota l’experiència i la 
saviesa que han acumulat amb el 
pas dels anys pel bé del conjunt de 
la vila”.

La seva intervenció va servir per 
donar pas a un moment molt es-
pecial, la presentació dels nous he-
reu i pubilla, així com dels fadrins 
i les dames de Calaf. Segons Badia, 
ells també els plantegen un repte 
semblant, “el d’aprofitar com a go-
vern i com a societat tot el que són 
capaços de donar-nos, malgrat que 
la seva edat sigui encara curta”.

El concert de M. del Mar 
Bonet va cloure amb 
èxit una setmana farcida 
d’activitats de diferent 
caire

La celebració d’aquesta setma-
na dedicada a la gent gran es va 
cloure amb un magnífic concert, 
al Casal de Calaf, de Maria del Mar 
Bonet i Borja Penalba que presen-
taven l’espectacle ‘50 anys d’esce-
naris’. Aquest era un acte organit-
zat pel cicle Músiques a Cau d’Ore-
lla que era obert a tothom.

Portes obertes a l’Esplai 
de la Gent Gran

A més, de participar en aques-
tes activitats, tothom qui va voler 
va poder conèixer les activitats que 
fan des de l’Esplai de la Gent Gran 
de Calaf. I és que durant aquesta 
setmana celebraven unes jornades 
de portes obertes per tal que tot-
hom qui volgués pogués participar 
en una vintena de propostes molt 
diverses, des de fer manualitats, 
català, anglès o meditació, fins a 
classes de pilates o de ball en línia.

Inuits a Canàries

IGUALADA

Francesc Bailón va tornar a l’A UGA 
, i, com sempre, va entusiasmar al 

públic.   

Va venir amb la promesa acom-
plerta de que explicaria el viatge 
que estava preparant: portar onze 
groenlandesos --onze inuits-- a les 
Illes Canàries de vacances.   

Un grup humà que viu una ter-
cera part de l’any sense veure la 
llum del sol i voltats de gel foren 
convidats a banyar-se al mar i jugar 
amb la sorra.

Caçadors de foques i de l’ós po-
lar a qui els llangardaixos no els fe-

ien cap gràcia. Mai havien vist cap 
rèptil i ignoraven si, a més, eren vo-
ladors.   

Onze inuits a qui visita regular-
ment i que ja són, per a Bailón, la 
seva família, i per a la gent d’A UGA 
uns vells entranyables coneguts.

I, el proper dilluns un tema nou 
a la casa: Les Falles dels Pirineus, 
l’explicarà un dels experts en el fet 
faller:  Jaume Comas.

Sortida al teatre
VILANOVA DEL CAMÍ

Un any més la Junta del’AA.VV. 
Barri Bonavista, amb el suport 

del Servei de Cultura de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí, ha 
efectuat la corresponent sortida 
al teatre.

Aquest passat dissabte 27 de 
maig, vam anar al teatre Poliora-
ma a veure l’obra interpretada per 
Sergi López, Non Solum/30-40 Livi-
gtone, amb una assistència de 26 
persones.

Sortírem de Vilanova del Camí 
a les 16:00 h. per assistir a la funció 
de les 18:00 h. Al sortir de teatre, 

tal com estava previst, els assis-
tents vam poder gaudir de temps 
de lliure disposició fins les 23:00 h., 
amb arribada a Vilanova del Camí 
al voltant de les 24:00 h.

És una obra amb clau d’humor, 
però un xic complicada, això si, ex-
cel·lent la interpretació de l’actor 
Sergi López.

Al sortir del teatre els assis-
tents es vam dispersar per dife-
rents lloc de la ciutat; per passe-
jar, visitar botigues, sopar, etc. fins 
l’hora prevista per la tornada cap 
a casa.

La Junta

El Servei d’Urgències de 
l’Hospital d’Olot es testa al 
4D Health

IGUALADA

El dilluns dia 29 de maig el centre 
de simulació per la innovació 

en salut, 4D Health, va portar a 
terme la formació de 24 professio-
nals de la salut (metges, infermers 
i tècnics d’ambulància) del Servei 
d’Urgències de l’Hospital d’Olot i 
Comarcal de la Garrotxa. En aquest 
programa formatiu, de 6 hores i 
30 minuts de durada, els profes-
sionals van posar en pràctica els 
nous protocols de treball en equip 

(organització, coordinació entre 
professionals, etc.) que van testar 
a través de l’activació dels codis 
ictus i infart agut de miocardi, amb 
la finalitat de determinar si el nou 
protocol d’actuació i funcionament 
s’adapta a les seves necessitats com 
a servei.

Cal tenir en compte, que a 
l’hora d’actuar davant alguna do-
lència és fonamental afavorir la 
interconnexió precisa entre els ser-
veis d’emergències extrahospita-
làries i intrahospitalàries unificant 
criteris de detecció, activació i ac-
tuació. És per això que resulta tan 
necessari establir i testar aquest 
nou protocol d’actuació i funcio-
nament en un entorn real, esce-
nari que proporciona el centre 4D 
Health.

1a Reunió de l’Equip de 
Campanya Vegueria Penedès

El Partit Demòcrata de la Vegueria 
del Penedès s’activa per guanyar 

el Sí al Referèndum. Així ho va 
demostrar amb la primera reu-
nió del seu Equip de Campanya 
d’aquest dilluns 29 de maig a Vila-
franca del Penedès, que es va con-
vocar per coordinar els actes que 
es faran a les quatre comarques 
penedesenques.

L’Equip està format per Robert 
Monzonis, de Cubelles (coordina-
dor); Bernat Catasús, de St. Quintí 
de Mediona; Sílvia Pérez, de Les 

Cabanyes; Xavier Andreu, de Piera; 
Aleix Ruiz, de Vilanova i la Geltrú; 
Jordi Marlès i Adrià Pons, de Llo-
renç del Penedès; Esther Peña, de 
Vilafranca del Penedès; Josep An-
ton Carreras, d’Albinyana; Albert 
Bonet, de St. Pere de Ribes; i Jordi 
Tomàs, d’Igualada.

Està previst que facin quatre 
grans actes a les capitals de comar-
ca, així com diferents actes arreu 
dels municipis de la Vegueria, fent 
valdre els càrrecs electes del Pe-
nedès i del Govern de Catalunya 
amb la intenció d’arribar a tothom 
i convèncer de votar Sí, com a mi-
llor opció de futur pels catalans i 
catalanes.

Guanyador del sorteig de 
Forn Alemany
Cristina Albacete Esteve ha resultat premiada en el darrer sorteig 

del Forn Alemany, amb un cap de setmana a Madrid.
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El jovent gaudeix de les propostes 
organitzades des del Cau Jove
LA POBLA DE CLARAMUNT

El jovent de la Pobla de Claramunt 
ha participat, entre els mesos 

d’abril i maig, en diverses propostes 
organitzades des de la regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament, a través 
del Cau Jove. A més d’aquetes acti-
vitats, ja s’està preparant la progra-
mació d’estiu, que inclourà, entre 
d’altres, tallers, sortides i concursos.

El mes d’abril, els dijous 20 i 
el divendres 21, es va fer un taller 
de portaauriculars en què hi van 
participar cinc joves que van con-
feccionar un portaauriculars amb 
feltre en forma de taco mexicà que 
serveix per portar els auriculars en-
dreçats.

Del 2 al 12 de maig es va dispu-

tar un Campionat de Fifa 17 per pa-
relles, en què hi van jugar vuit pare-
lles. Els guanyadors van ser el Joan 
Vega i el Dani Blanca. El diumenge 
21 de maig divuit joves van anar a 
passar el dia al parc d’atraccions del 
Tibidabo, a Barcelona. 

I la darrera de les propostes or-

ganitzades aquest mes de maig, el 
dijous 25, va ser una xerrada amb el 
títol “Veure món amb pocs diners”, 
a càrrec de La Víbria, Servei de Mo-
bilitat Internacional de l’Oficina Jo-
ve de l’Anoia. Hi van assistir 13 joves 
i van poder rebre informació sobre 
com organitzar un viatge low cost, 
entre d’altres aspectes relacionats 
amb l’àmbit de viatjar pel món.

Per als mesos de juny i juliol des 
del Cau Jove s’està preparant un 
ampli ventall de propostes, com ta-
llers de còctels o de Scobidoos; un 
concurs de fotografia a Instagram; 
la descoberta de racons del poble, 
un campionat de futbol 7, una sorti-
da a la plata o una vetllada astronò-
mica al Castell de Claramunt.
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Compensacions en els rebuts de l’IBI

LA POBLA DE CLARAMUNT

Els poblatans i les poblatanes veu-
ran compensats en els rebuts 

de l’Impost de Béns Immobles (IBI) 
d’enguany l’error de càlcul que es 
va produir el 2016, tal i com es va 
comprometre l’equip de govern. La 
primera fracció d’aquest impost per 
als qui el tenen domiciliat es cobra 

just avui dia 1 de juny.
L’import que es bonificarà en 

cada cas és diferent, ja que depèn 
de diversos factors, com el valor ca-
dastral de l’habitatge i la seva anti-
guitat. L’error es va produir quan 
enlloc d’una reducció del 10 per 
cent de la quota, tal i com havia 
anunciat l’equip de govern, es va 
produir un increment, ja que no es 
va aplicar correctament la fórmula 
de càlcul de la base liquidable.

Com es va explicar en el seu mo-
ment, els diners no es van poder 
retornar durant el 2016, ja que el 
tribut es merita l’1 de gener i, per 
tant, no existia la possibilitat de mo-
dificar-lo amb efectes retroactius. 

En el Ple ordinari del 12 de maig 
de 2016 es va aprovar el tipus de 
gravamen per aplicar el 2017 que 
és el del 0,460 %, un acord que de-
mostrava que l’equip de govern as-
sumia l’error que s’havia produït i la 
voluntat d’esmenar-lo.

La segona fracció de l’impost 
per als qui el tenen domiciliat es 
cobrarà el 2 de novembre. Per als 
ciutadans que no els giren els rebuts 
pel banc, el període de pagament es 
va iniciar el 2 de maig i finalitza el 4 
de juliol. Per a més informació, els 
poblatans i les poblatanes es poden 
adreçar a l’Ajuntament, de dilluns a 
divendres, de les 8 del matí a les 3 
del migdia.

Protons aconsegueix el 
1r premi a l’11è Concurs 
Barcelona Percussió

IGUALADA

Dissabte es va viure l’11è Con-
curs  Barcelona Percuss ió 

i Igualada en va ser protagonis-
ta amb una gran actuació de les 
dues batucades de la ciutat: Pro-
tons es va endur una merescuda 
victòria i Batinkat va arribar a la 
final situant-se entre els 5 millors 
grups. Així, la capital de l’Anoia 
es va postular com una de les ciu-
tats amb més qualitat i reconeixe-
ment dins el món de la percussió, 
després del gran paper en un dels 
concursos més importants i amb 
més renom del país.

L’emblemàtica plaça del Nen 
de la Rutlla, al Guinardó, va ser 

l’escenari de la festa amb més de 
20 grups, dividits en estil tradi-
cional i estil lliure. Els igualadins 
van competir amb un total de 13 
formacions d’arreu de Catalunya 
que formaven part de la catego-
ria lliure. D’aquestes, en una fase 
eliminatòria que consistia en una 
actuació en estàtic de 4 minuts, 
5 van passar a la final, entre elles 
les dues representats d’Igualada. 
Els finalistes tenien 8 minuts per 
presentar la seva millor versió en 
la fase decisiva que va gaudir d’un 
alt nivell. Protons es va fer amb 
el primer lloc del podi, seguits de 
Batubaroa (Barcelona) i Atabalats 
(Esplugues de Llobregat).

Falcons de Vallbona per 
partida doble

El cap de setmana 20 i 21, els Fal-
cons de Vallbona d’Anoia van 

doblar esforços. Dissabte van par-
ticipar en la cercavila de la 1a Fes-
ta de Primavera de Vilanova del 
Camí, organitzada per la Unió Cul-
tural Extremenya Anoia i el Centre 
Cultural Casa d’Andalusia.

La cercavila arrancà de l’Ajun-
tament  en direcció a la Plaça del 
Mercat. Durant el trajecte els Fal-
cons de Vallbona van aixecar un 
Pou, unes quadrigues i un Avet.

Just abans d’entrar a plaça el 
cap de colla va muntar una Serra 
per presentar la canalla i va triar 
per fer l’entrada a plaça, l’escala 
caminada coronada. Un cop dins 
van lluir una Tripira, un Avió de 
4 acompanyat de dues espelmes 
finalitzant l’actuació amb un Avet.

Totes les figures van ser molt 
aplaudides fent que la colla po-

gués gaudir del bon ambient de 
la festa.

Diumenge al matí els de Vall-
bona van ser la colla convidada a 
la mostra de cultura popular del 
“Descaplaçat, festival d’arts de 
carrer” organitzat pel Centre Cívic 
Casa Groga d’Horta-Guinardó de 
Barcelona.

Després d’esmorzar i ja dalt de 
l’escenari la colla va entrar amb 
una Quadriga doble per continuar 
amb un Pou, una Serra, una Torre 
i uns ventalls acompanyat de dos 
ventiladors que va sorprendre la 
gent al mostrar el seu moviment.

Per finalitzar, la colla es va lluir 
amb un Avet força aplaudit.

La propera actuació serà 
aquest dissabte 3 de juny a les Fes-
tes del Roser, junt a la colla de fal-
cons convidada de Vilanova d’Es-
poia
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Cloenda del 50è aniversari 
de l’EA Apiària

PIERA

L’EA Apiària va tancar divendres 
els actes de celebració del seu 

50è aniversari. La trobada es va ini-
ciar a l’escola on els assistents van 
visitar les instal·lacions del centre i 
van poder veure un recull de foto-
grafies històriques. Posteriorment, 
els assistents es van desplaçar a la 
Nau de Cal Sanahuja per compar-
tir un sopar amb antics alumnes i 
professors. Durant la celebració va 
haver-hi moments molt emotius 
com el record del qui fou director 
durant tres dècades, Luís Gómez, i 
l’homenatge que es va fer a Jun-
quera Casanovas, la professora 
amb més trajectòria del centre. 
L’acte va incloure també la presa 
de fotografies per promocions i 
una festa amb música disco. 

El centre va complir 50 anys el 
passat 2 d’octubre. Des d’aquesta 
data ha organitzat tot un seguit 
d’actes com l’enlairament de glo-
bus commemoratius, conferències 
sobre temes d’interès educatiu a 
càrrec de professionals com Màrius 
Serra o Carme Thió, un recital de 
poesia clàssica amb Emiliano Val-
deolivas i altres que han coincidit 
amb celebracions especials com el 
Carnaval, Sant Jordi, la caminada 
a Montserrat o una edició especial 
del cros de l’Apiària. 

Així mateix, l’EA Apiària, amb 
el suport de l’Ajuntament de Piera, 
ha editat un llibre sobre el 50è ani-
versari amb informació i fotografi-
es sobre la història del centre des 
dels seus inicis fins a l’actualitat.

Josep Llopart, 
nou alcalde de Piera

PIERA

Dimecres 24 de maig es va ofici-
alitzar el canvi d’alcaldia en un 

ple extraordinari en el qual Josep 
Llopart va prendre possessió com 
a màxim responsable del consis-
tori pierenc. El canvi és degut al 
pacte de govern a què van arri-
bar Esquerra Republicana i el Par-
tit Demòcrata Europeu a principis 
de legislatura i que establia una 
alcaldia compartida entre els dos 
caps de llista, Jordi Madrid i Josep 
Llopart. L’acord del juny del 2015 
determinava que el republicà seria 
batlle els dos primers anys de man-
dat i l’últim, i que el convergent 
n’ocuparia el càrrec al tercer any.

Aquesta modificació del car-
tipàs no implica, però, cap canvi 
de rumb en el govern municipal, 
ja que l’acord de govern subscrit 
fa dos anys també establia les pri-
oritats del bipartit ERC-PDeCAT: 

la reactivació econòmica i la lluita 
contra l’atur, les polítiques de ben-
estar social i de salut, la neteja i la 
seguretat, l’educació, la cultura i 
l’esport i les infraestructures i els 
equipaments, sense oblidar els bar-
ris i pobles i el suport a les entitats, 
i tot amb la màxima transparència, 
participació i eficiència.

El canvi d’alcalde només afecta 
l’intercanvi de l’alcaldia i la prime-
ra tinença, però els caps de files 
d’ERC i PDeCAT mantindran les se-
ves regidories actuals: Jordi Madrid 
continuarà al capdavant d’Obres 
i Urbanisme i Josep Llopart es res-
ponsabilitzarà també d’Obres i 
Urbanisme i d’Empresa i Ocupa-
ció i Fires. Pel que fa a la resta de 
regidors de govern no hi haurà 
cap modificació: es mantenen cinc 
regidories per a ERC i quatre per 
al PDeCAT.

La CUP insta l’Ajuntament a blindar les 
municipalitzacions de serveis davant 
l’envestida de Montoro 
IGUALADA

El grup municipal de la CUP, 
junt amb el grup municipal de 

Decidim Igualada, ha fet una crida 
al Ple de l’Ajuntament per aturar els 
peus al ministre espanyol Cristóbal 
Montoro, qui ha introduït als Pres-
supostos de l’Estat de 2017 clàusu-
les per evitar que els Ajuntaments 
puguin subrogar la plantilla de les 
empreses concessionàries. La mani-
obra de Montoro suposa un greu 
entrebanc per portar a terme els 
processos de remunicipalització de 
serveis. 

Per això, la CUP Igualada, junt 
amb el grup municipal de De-
cidim Igualada, ha presentat al ple 
d’aquest mes una moció per tal 
de blindar la capacitat dels ajun-
taments de fer aquestes municipa-
litzacions. Segons la regidora Eva 
Pedraza, “cal defensar la sobirania 

dels ajuntaments per iniciar i desen-
volupar processos de recuperació 
de serveis com l’aigua, la neteja, la 
recollida de residus, els autobusos, 
etc”. 

A banda de l’ajuntament 
d’Igualada, altres consistoris com 
Terrassa, Barcelona, Sabadell i Cas-
telldefels també estan participant 
amb intensitat d’aquesta línia de 
defensa de les municipalitzacions. 
Per aquest motiu, la CUP portarà 
aquesta moció a diversos municipis 
arreu del territori. També es debatrà 
a les Diputacions i avui dijous, dia 1 
de juny, arribarà fins al Parlament 
de Catalunya. De fet, la CUP va in-
troduir amb Registre del Parlament 
una Proposició de Llei, amb caràcter 
d’urgència, per blindar aquests pro-
cessos de municipalització. 

Segons el diputat de la CUP al 
Parlament, Benet Salellas, “la refor-

ma de Montoro pretén vulnerar els 
drets de les treballadores, ja que en 
cas de subrogació deixarien enrere 
les condicions laborals actuals que 
en molts casos són indignes”. De 
fet, aquesta és la gran mentida de 
les grans empreses concessionàries: 
intentar sembrar dubtes sobre el 
futur laboral de la plantilla. Salellas 
també redunda en aquesta idea: 
“Si les treballadores estiguessin a la 
pública, evidentment que millora-
rien les seves condicions laborals”. 
I ha conclòs: “Per tant, aquí el que 
intenten és blindar la precarietat”.

I és que els Ajuntaments gestio-
nats per la CUP (en solitari o en coa-
lició) han culminat amb èxit alguns 
processos de municipalització, com 
Capellades (servei de neteja), Artés 
(jardineria), Barberà (aigua), Saba-
dell (zona blava) i Navàs (neteja).

CUP Igualada

Les treballadores de la neteja d’edificis i 
col·legis emprendran mobilitzacions per 
lluitar pels seus llocs de treball
VILANOVA DEL CAMÍ

El passat 11 de maig es va aprovar, 
en el ple de l’Ajuntament, una 

decisió del nou equip de govern 
(PSC, VA!, IPV i DECIDE) que consis-
teix en passar a gestionar directa-
ment el servei de neteja dels edificis 
municipals de Vilanova del Camí, 
servei que fins a la finalització del 
contracte, a principis de juliol, pres-
ta l’empresa UTE Vilanova, que per-
tany al TAC.

Aquesta decisió afecta directa-
ment a 23 treballadores. L’Ajunta-
ment ha tret les bases per a opositar 
a les places dels 23 llocs de treball , i 
ara hauran de passar un examen per 
tornar a demostrar que són vàlides 
per a un lloc en el qual ja feia molts 
anys que ho estaven demostrat. 

A la CGT entenem que podri-
en haver assegurat els llocs de tre-
ball acollint-se a l’article 44 de l’ET, 
subrogant així les 23 treballadores 
afectades.

El govern municipal defensa 
que era l’única manera de fer-ho, 
però la realitat és que només  cal-
dria haver valorat una mica el tre-
ball que aquestes treballadors fan 
des de fa anys i anys. No els ho po-
den pagar així. A la CGT entenem 
que hi ha cobertura legal suficient 
per dur a terme la subrogació de 
les companyes. És per això que hem 
instat l’alcaldia de Vilanova a que 
reconsideri la situació i fer marxa 
enrere, ja que seria un bé per a tots 
i totes. El nou govern presumeix en 
els seus butlletins de l’estalvi que su-

posarà aquesta decisió, i el més pro-
bable és que sigui tot el contrari, ja 
que no compten amb les denúncies 
per comiat que segurament hauran 
d’assumir.

La CGT Anoia vol deixar ben clar 
que estem a favor de la municipa-
lització, no només en el cas de la 
neteja, sinó de qualsevol servei al 
municipi i als ciutadans. El que no 
acceptem és que es faci de la ma-
nera que ho està fent l’equip de 
govern de Vilanova del Camí, dei-
xant a l’aire els llocs de treball de 23 
persones, com si no els importés la 
situació en què queden si no passen 
aquest examen.

Confederació General del Treball - 
CGT Anoia

Els CAP de Vilanova del Camí i Piera renoven 
la certificació ambiental europea EMAS 
Quatre centres d’atenció pri-

mària de l’Institut Català de la 
Salut (ICS) a la Catalunya Central, 
entre els quals els CAPs de Vilanova 
del Camí i de Piera, han renovat 
la certificació de qualitat ambien-
tal europea Eco-Management and 
Audit Scheme (EMAS), que avalua 
l’impacte sobre el medi ambient de 
les seves activitats i implanta siste-
mes de millora contínua. L’obten-
ció del segell de l’EMAS indica que 

aquests centres compleixen amb els 
màxims nivells de qualitat mediam-
biental. 

En el conjunt de Catalunya han 
estat 62 els centres acreditats. La 
consecució d’aquesta certificació, 
que té caràcter voluntari, comporta 
també l’obtenció de l’acreditació 
ISO 14.001. 

L’EMAS és un certificat de ges-
tió ambiental disponible per a 
qualsevol organització de l’Espai 

Econòmic Europeu (Unió Europea, 
Suïssa, Noruega, Islàndia i Liech-
tenstein) i d’altres països. Es trac-
ta d’una eina d’ús voluntari per 
a aquelles organitzacions, tant 
públiques com privades, que vul-
guin assumir una responsabilitat 
ambiental i econòmica. L’objectiu 
de l’ICS és consolidar el sistema i 
aconseguir certificar la majoria de 
CAP de la institució durant els pro-
pers anys. 

Akord’s solidari amb els refugiats
IGUALADA

Alumnes i professors de l’escola 
Akord’s van participar al festival 

de la cançó per les persones refugi-
ades, organitzat per “Open Cultu-
ral Center” el passat dissabte 27 de 
maig al Teatre Municipal l’Ateneu.

Albert Gàmez, Lys Miró, Carme 
Planell, Joan Grados, Polette Sanc-
hez, Clara Sanchez, Suki Landaeta, 
David Polo, Oscar Fanega, Nil Solé, 
Q-Sticks, 30 10 Maria Antònia, Festa 
Fotre... entre molts altres van oferir 
un repertori on l’empatia i la soli-
daritat eren protagonistes. Moltes 
gràcies a tots els que veu assistir-hi i 
a l’organització.
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Signat un acord de 
col·laboració amb Aigua de Rigat

IGUALADA

La Síndica Municipal de Greu-
ges, Rosa Sánchez, amb la 

voluntat de millorar l’atenció als 
ciutadans d’Igualada, va signar el 
passat divendres, 26 de maig, un 
acord de col·laboració amb l’em-
presa Aigua de Rigat, represen-
tada pel seu gerent, David Gall, i 
pel seu Defensor del Client, Sergi 
Sanchís.

Aquest conveni permetrà aten-
dre, de forma àgil i personalitzada, 
les reclamacions relatives al servei 
de l’aigua que arribin a la Síndica 
de Greuges. L’acord té una vigèn-
cia de dos anys prorrogables i res-
pon a la voluntat d’Aigua de Rigat 
d’apropar-se a les persones i donar 
més garanties als usuaris davant un 
eventual conflicte amb la compa-
nyia.

La Sindicatura de Greuges 
d’Igualada és una institució que, 
amb independència i objectivitat, 
té la missió de defensar els drets fo-
namentals i les llibertats públiques 
dels ciutadans i les ciutadanes da-
vant l’Administració municipal, dels 
organismes administratius que en 
depenen, així com de les empreses 
de serveis públics municipals i dels 
concessionaris dels serveis públics.

Des de la creació de la figura 
del Defensor del Client d’Aigua de 
Rigat, o Customer Counsel, la me-
diació s’ha consolidat com una ei-
na eficaç per a la resolució de con-
flictes: el 93% dels casos gestionats 
han estat solucionats. El diàleg amb 
els usuaris i l’escolta activa són les 
claus per enfortir la relació entre les 
parts i generar un marc de confian-
ça mútua.

Punt d’informació turística a 
la Tossa
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Entre els mesos d’abril i octubre 
està en funcionament el punt 

d’informació turística de San-
ta Margarida de Montbui, ubicat 
al cim de la Tossa de Montbui. El 
punt d’informació es pot trobar 
a la zona de l’antic refugi, on els 
visitants trobaran informació sobre 
l’espai natural i patrimonial de la 
Tossa, també sobre allotjament, 

oferta de restauració i principals 
punts d’interès de Montbui i de 
l’Anoia. 

L’horari d’atenció al públic és: 
dijous, de 10 a 13 h; divendres i 
dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 19 
h, i diumenges, de 10 a 14 h.

Més informació: www.latossa.
cat i a www.facebook.es/LaTossa-
deMontbuiAnoia.

Participada i lluïda Festa Major 

RUBIÓ

El passat cap de setmana es va 
celebrar la Festa Major a Rubió. 

Tot i la coincidència de diferents 
esdeveniments a la comarca, tots 
els actes van ser força participatius, 
i no van faltar cap de les tradicio-
nals activitats que es poden trobar 
en una Festa Major. 

La festa dels nens i nenes va 
donar el tret de sortida amb la 
inauguració de la nova companya 
dels capgrossos de Rubió, “La Cu-
ca”, i tots aquells que van voler la 
van fer ballar al ritme de la música 
dels Xaranga Ho Peta Street Band. 
En el concurs de trencar ametlles 

la guanyadora va ser Johanna Sal-
ces, que en un minut va aconseguir 
trencar 15 ametlles, deixant-les to-
tes senceres. Al vespre va continuar 
la festa amb el tradicional sopar de 
Festa Major i bingo, seguit de l’es-
pectacle Remember Dance, en què 
es van recordar cançons i melodies 
dels anys 80. 

El diumenge, amb una mica 
de ressaca, la festa va continuar 
amb el concert de la coral Si Fa 
Sol, que també va acompanyar, 
amb els seus cants, l’ofici en què 
es va beneir el tradicional panet, 
que després es va repartir a tots 
els assistents. Per finalitzar la mati-

nal vam gaudir amb l’actuació dels 
Falcons de Vilanova d’Espoia, que 
ens van deixar bocabadats, i tot 
seguit es van repartir els premis del 
X Concurs de fotografia. Els gua-
nyadors van ser: Marcial Clotet (1r 
premi color), Jordi Vives (2n premi 
color), Emili Sancha (1r premi blanc 
i negre), Miquel Guerrero (2n pre-
mi blanc i negre) i Meritxell Gassó 
i M. Àngels Archela, com a premis 
locals.

I ja per acabar la festa, els que 
encara tenien forces, a la tarda van 
ballar al ritme de la música del Du-
et Maky Maky. 

El PaleoTurisme als Hostalets 
s’exposa al Mercat d’Escapades

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Els Hostalets de Pierola ha par-
ticipat en la tercera edició del 

Mercat d’Escapades exposant les 
millors experiències turístiques 
familiars entorn la paleontologia, 
el patrimoni natural i el moder-
nisme.

El cap de setmana passat es va 
celebrar la 3a edició del Mercat 
d’Escapades a Catalunya al Passeig 
Lluís Companys de Barcelona, sota 
l’organització de l’Agència Catala-
na de Turisme. Per segona vegada, 
els Hostalets de Pierola hi va ser 
present.

A diferència de l’anterior edi-
ció, en què es va oferir un conjunt 
de tallers paleontològics, aquest 

any l’aposta de l’àrea de turisme 
de l’Ajuntament va ser oferir tota 
la informació sobre les experiènci-
es turístiques en un estand situat 
en el sector “Vacances en família”. 
Així, els visitants han pogut conèi-
xer de primera mà tota la informa-
ció sobre el municipi.

El “PaleoTurisme” ha estat un 
dels protagonistes d’aquestes jor-
nades. Les activitats com el “P@
leo_CapdeSetmana” o les “Pa-
leo_rutes” han generat una bona 
expectativa. Per altra banda, les 
estades a l’alberg de Can Roviral-
ta també han generat molta de-
manda d’informació. Els visitants 
a l’estand també es van interessar 
per la “Ruta de Modernisme i Nou-
centisme” i pels Itineraris de Natu-
ra a través de l’aplicació “Natura 
Local”.

La regidoria de Turisme valora 
molt positivament la participació 
dels Hostalets al Mercat d’Esca-
pades. En paraules de la regido-
ra Carme Zaragoza, “cada vegada 
més, les famílies cerquen experi-
ències familiars de qualitat i amb 
continguts que aporten valors i co-
neixement. El ‘PaleoTurisme’ als 
Hostalets és una aposta total en 
aquest sentit que permet situar els 
Hostalets de Pierola i l’Anoia Sud 
com una destinació turística desta-
cada de Catalunya».
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Decidim desaprova la política de beques 
escolars del govern de Castells per quedar-
se a mitges
IGUALADA

Decidim Igualada veu aquí la dife-
rència de sensibilitat ideològica 

i la manca de voluntat política de 
CiU. Mentre el govern de Marc Cas-
tells presumeix de les beques per a 
llibres escolars que convocarà per al 
proper curs, la plataforma de con-
fluència ciutadana li retreu que un 
any més es tracta d’una mesura del 
tot insuficient per a les famílies que 
més ho necessiten. Amb 30 euros 
per família com a màxim, critica que 
està molt lluny tant de solucionar el 
problema com de garantir l’equitat 
en l’educació.

Les bases que regulen la conces-
sió d’ajuts per a l’adquisició de lli-
bres i material escolar van ser apro-
vades en el ple de dimarts 30 de 
maig, amb els vots a favor de tots 
els partits a excepció de Decidim i 
CUP, que es van abstenir.

El portaveu de Decidim a l’Ajun-
tament, Dario Castañé, demana a 
l’Ajuntament, que, “ja que es posa 
en el paper de la Generalitat --en 
referència a què l’administració mu-
nicipal ha de suplir les retallades 
d’aquesta administració en matèria 
educativa, ho ha de fer en condici-
ons i no quedar-se a mitges”.

Segons Castañé, no hi ha prou 
amb la dotació econòmica actual. 
Explica que l’ajuda per a llibres és 
d’agrair per a les famílies amb in-
gressos més o menys regulars, però 
per a les famílies sense ingressos, 
puntualitza, és del tot insuficient.

El regidor de Decidim afegeix 
que cal pensar que la majoria d’es-
coles tenen quotes per a material, 
que per a aquestes famílies també 
són molt costoses. En aquest sentit, 
expressa que “ens agradaria que 
igual que es presenten projectes es-

trella per a altres propostes de la 
ciutat, l’Ajuntament tingués un pro-
jecte per garantir l’equitat en l’edu-
cació”. Castañé creu que això també 
implica vetllar per l’educació en un 
sentit més ampli, per fomentar, per 
exemple, la igualtat en activitats 
extraescolars o per a l’educació no 
formal.

Decidim proposa ampliar el 
camp d’actuació d’ajuts per a quo-
tes de menjador, que també consi-
dera insuficients, les activitats extra-
escolars o les sortides i activitats que 
es fan en horari escolar, amb l’ob-
jectiu de garantir sempre la igualtat 
d’oportunitats.

 “No legitimarem unes políti-
ques socials insuficients que no res-
ponen a les necessitats dels iguala-
dins i igualadines”, assegura Cas-
tañé.

Decidim Igualada

El cos vilanoví de Protecció Civil es connecta 
amb PC’s de la Generalitat a través de la 
Xarxa RESCAT
VILANOVA DEL CAMÍ

Dimarts passat, Protecció Civil de 
la Generalitat va lliurar emis-

sores de la xarxa de radiocomuni-
cacions d’emergències de la Gene-
ralitat RESCAT a l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí, perquè els 
seus voluntaris de Protecció Civil 
les utilitzin, amb l’objectiu que 
hi hagi una millor comunicació i 
coordinació entre els organismes. 
Amb aquest acte es posa en valor 
la tasca dels voluntaris, sobretot 
quant a la seva participació en ser-
veis preventius en actes en què 
es preveu una gran concurrència 
de persones, així com en situaci-
ons d’emergència que afectin el 
seu municipi i en les quals estiguin 
desenvolupant tasques de suport a 
l’ajuntament.

Les emissores estan configura-
des per poder contactar directament 
amb el Centre de Coordinació Ope-
rativa de Catalunya (CECAT) de Pro-
tecció Civil de la Generalitat en cas 
de necessitat. La connexió directa 
dels voluntaris de protecció civil amb 
el CECAT facilitarà la coordinació i 
alhora garanteix les comunicacions 
en cas de caiguda de les telecomu-
nicacions ordinàries (telefòniques i 
connexió Internet).

Les emissores s’han cedit en vir-
tut del conveni de coordinació i col-
laboració del Departament d’Interior 
amb les Associacions de Voluntaris 
de Protecció Civil municipals registra-
des al Departament d’Interior. L’As-
sociació de Voluntaris de Protecció 
Civil de Vilanova del Camí, amb 13 
voluntaris acreditats, es va inscriure 

a la Generalitat el 18 de novembre 
de 2010.

Van participar a l’acte l’alcaldes-
sa vilanovina, Noemí Trucharte; la 
regidora de Cultura, Participació Ciu-
tadana, Agermanament, Solidaritat 
i Seguretat Ciutadana, Imma Gon-
zález; un representant de la Policia 
Local, 2 voluntaris de l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Vila-
nova del Camí, dos tècnics del servei 
de logística i operativa territorial de 
Protecció Civil de la Generalitat i dos 
tècnic dels de la Xarxa RESCAT.

Aprofitant l’entrega dels termi-
nals, personal del Servei Logístic i 
Operativa Territorial del Departa-
ment d’Interior i de la Xarxa RESCAT 
van dur a terme una sessió de forma-
ció als voluntaris de protecció civil 
sobre l’ús de les emissores.

Presentació del projecte “Escola Nova 21”
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

El dia 26 de maig va tenir lloc la 
xerrada informativa sobre el pro-

jecte ‘Escola Nova 21’ a l’auditori 
de Cal Figueres. L’escola Renaixen-
ça participa en aquest projecte de 
renovació pedagògica i esdevé així 
un dels 30 centres educatius pioners 
de tot el país.

Pares i mares i veïns interessats 
van seguir les explicacions del di-
putat d’Educació de la Diputació 
de Barcelona, Rafael Homet, qui 
va parlar d’un canvi en el sistema 
educatiu molt més engrescador i 
efectiu que l’actual. Un dels mis-
satges que va transmetre va ser la 
necessitat que l’escola se centri en 
l’alumne i no al revés, que es doni 
menys importància en tenir el co-

neixement i més en com s’aplica i 
en dotar d’eines l’alumnat per de-
senvolupar-se. Aquest és un mètode 
d’ensenyament innovador que té en 
compte l’entorn, que s’adapta de 
forma diferent a cada indret i que 
permetrà extreure’n resultats que 
ara mateix no es poden preveure.

L’equip directiu del centre, en-
capçalat per la directora Clara Ruiz, 
va mostrar la il·lusió de formar part 
d’un procés pioner i que compta 
amb la implicació del claustre, el 
qual comença a dibuixar les línies 

per afrontar una etapa que ha de 
servir de referent per a altres esco-
les.

El centre oferirà una reunió 
abans d’acabar el curs per detallar 
la metodologia i alguns aspectes 
concrets de la manera de treballar 
prevista de cara al curs vinent. Re-
cordem, però, que el projecte Es-
cola 21 permetrà adaptar i aplicar 
maneres de fer a través d’una co-
municació en xarxa i d’experiències 
innovadores que representen una 
revolució en el sistema educatiu.

El govern vilanoví dialoga 
amb els veïns i paralitza el 
projecte del carrer Cervantes

VILANOVA DEL CAMÍ

Després de diverses setmanes 
de posicionaments enfrontats 

pel projecte d’obertura d’un vial 
d’entrada i sortida de Vilanova 
del Camí des del Camp del Rei, 
l’Ajuntament i els veïns afectats 
han arribat a un acord. L’equip de 
govern s’ha compromès a para-
litzar el projecte el que queda de 
mandat, “conscients”, expliquen, 
“de la situació econòmica actual 
que impedeix a les famílies afec-
tades fer front a les despeses d’ur-
banització d’aquest sector i que 
podrien acabar sent responsabili-
tat de l’Ajuntament que, ara per 
ara, tampoc pot assumir”.

L’alcaldessa Noemí Trucharte 
assegura que “la voluntat d’aquest 
govern era seguir el calendari i els 
projectes inclosos al POUM i del 
Pla de Mobilitat vigents”, entre els 
quals es contemplava el desenvolu-

pament del Pla de Millora Urbana 
r5 que afecta l’illa delimitada en-
tre Antoni Gaudí, Major i Igualada. 
Es tracta de la urbanització d’un 
vial que donaria servei al barri del 
Camp del Rei, en particular, i a Vi-
lanova del Camí, en general. 

“Malauradament, explica l’al-
caldessa, la situació actual no per-
met desenvolupar el sector i des 
del govern estem treballant per 
cercar altres alternatives que millo-
rin la mobilitat de la nostra vila”. 
“Amb aquest gest”, afirma Noemí 
Trucharte, “el govern no fa un pas 
enrere, sinó que fa un pas enda-
vant. El govern ha demostrat que 
és capaç de dialogar amb la ciuta-
dania i d’escoltar-la per arribar a 
solucions que beneficiïn ambdues 
parts. Solucions que no hem pogut 
consensuar amb l’oposició tot i ser 
un projecte que va iniciar l’antic 
equip de govern”. 

David Andrés serà la imatge 
d’hostaleria de l’empresa 
anoienca Dyneke

L’empresa anoienca Dyneke, 
dedicada al disseny i a la con-

fecció de vestuari professional, ha 
signat un acord de col·laboració 
amb el xef David Andrés.

A partir dels propers mesos, 
tant el xef del Somiatruites com 
tot el personal de cuina i sala del 
restaurant lluiran el vestuari pro-
fessional d’hostaleria de Dyneke. 
A més, l’empresa crearà una col-
lecció de vestuari titulada “Línia 
Premium David Andrés”, de la 
qual el jove xef en serà el padrí i la 
imatge principal. Es tractarà d’una 
col·lecció de productes d’hosta-
leria pensada per als professionals 
que necessiten un vestuari de gran 
qualitat per fer front a les exigèn-
cies de la seva feina. 

Amb la col·laboració del reco-
negut xef David Andrés, Dyneke 
reforçarà el llançament de la seva 
línia d’hostaleria 2017-2018. Des-
prés d’anys liderant el sector del 
vestuari escolar, Dyneke ha am-
pliat el seu ventall de productes, 
especialitzant-se en sectors com 
l’hostaleria i la sanitat, amb una 
gran projecció de creixement els 
propers anys.

Dyneke es va fundar a Piera 
l’any 1963 per part dels pares de 
l’actual director, Xavier Llongue-
ras. Actualment és una de les em-
preses amb més trajectòria del sec-
tor de la roba laboral al nostre pa-
ís i continua apostant pel disseny i 
la producció pròpia.
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L’Hospital d’Igualada celebra 10 anys 
reclamant més personal i amb l’objectiu de 
ser universitari

IGUALADA
 “10 anys al teu costat”. Amb 

aquest eslògan, l’Hospital d’Igua-
lada celebra, aquest any 2017, el 
seu desè aniversari. L’acte central 
s’ha fet a la sala d’actes de l’equi-
pament i ha servit per repassar 
la història de l’Hospital des dels 
dos edificis que hi havia al pas-
seig Verdaguer fins aconseguir la 
fusió hospitalària de l’any 1994, 
que va ser l’embrió del nou edifici. 
Després d’un llarg i reivindicatiu 
recorregut, les obres van començar 
a finals de l’any 2003.

Un cop completats els treballs, 
el nou Hospital va inaugurar-se a 
l’avinguda de Catalunya el 31 de 
març del 2007 amb un edifici en 
forma d’H, amb un total de 30.000 
metres quadrats i amb la seva ges-
tió a càrrec del Consorci Sanitari de 
l’Anoia, format per la Generalitat, 
l’Ajuntament d’Igualada i el Con-

sell Comarcal en un 60, 30 i 10 per 
cent, respectivament.

Durant l’acte, l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, va destacar 
l’aposta de la ciutat pel sector de 
la salut amb l’Hospital, el centre 
4D Health i els estudis d’infermeria 
que hi ha al Campus Universitari. 
Uns estudis que d’aquí a dos cursos 
quedaran ubicats a l’antic Hospi-
tal del passeig, que es convertirà 
en un nou campus amb l’objectiu 
d’atraure més graus de l’àmbit de 
la salut .Dins aquesta aposta, es 
vol aconseguir que l’Hospital sigui 
universitari.

L’Hospital d’Igualada té 1.200 
professionals i és l’empresa amb 
més treballadors de la comarca. 
El gerent del centre, Ferran Gar-
cía, ha marcat quins són els reptes 
que encara l’equipament un cop 
superat el desè aniversari, com la 
renovació dels equipaments amb 

innovació tecnològica i atraure 
professionals de diferents especia-
litats que, per un mateix sou, mol-
tes vegades prefereixen quedar-se 
en hospitals de Barcelona en lloc 
de venir a Igualada.

A l’acte també hi van interve-
nir el president del Consorci Sa-
nitari de l’Anoia, Francisco Javier 
Niño; la representant del Departa-
ment de Salut, Teresa Camparera, 
i el president del Consell Comarcal 
de l’Anoia, Xavier Boquete. Durant 
els parlaments es va mencionar la 
tasca de l’exalcalde d’Igualada Jor-
di Aymamí com a impulsor de la 
fusió hospitalària i de la construc-
ció del nou edifici de l’Hospital.

Coincidint amb l’acte central 
dels 10 anys de l’Hospital d’Igua-
lada es va presentar el llibre “10 
anys, 10 batecs”, dels igualadins 
Pep Elias, que l’ha escrit, i Manel 
Caballé, que és l’autor de les fo-
tografies. La publicació repassa 
aquests primers 10 anys de l’Hos-
pital a través del testimoni dels 
diferents professionals que hi tre-
ballen. Encara dins els actes del de-
sè aniversari, durant aquests dies 
es pot visitar una exposició com-
memorativa al vestíbul de l’Hospi-
tal amb fotos de tot el procés de 
construcció i posada en marxa del 
centre.

La cantata “El ratolí electrònic” posa el punt 
i final de la Setmana de les Arts

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dijous passat va tenir lloc a la 
Sala Auditori Mont-Àgora la 

cantata “El ratolí electrònic” dar-
rera activitat de la primera “Set-
mana de les Arts”. La cantata, 
oberta a les famílies, va aplegar 
a més de 250 persones, essent 
tot un èxit d’organització i par-
ticipació. Destacar el gran treball 
realitzat pels alumnes de quart 
curs de les escoles Antoni Gaudí i 
Garcia Lorca i pels de sisè de l’Es-

cola Montbou. 
La primera edició de la “Set-

mana de les Arts” va cloure amb 
una valoració molt positiva. La 
implicació de tots els integrants 
de la comunitat educativa mont-
buienca va permetre completar 
una iniciativa que podria tenir 
continuïtat en posteriors edici-
ons, aprofitant els nous espais de 
dinamització cultural i artística 
existents a Mont-Àgora.

L’Ajuntament d’Igualada 
desenvolupa un pla local 
de prevenció per reduir la 
generació de residus
El pla contempla vint-i-dues mesures d’acció i 
sensibilització que el consistori preveu aplicar 
entre els anys 2017 i 2020

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada va pre-
sentar ahir dimecres, el nou Pla 

de Prevenció de Residus Munici-
pals, una iniciativa del seu depar-
tament de Medi Ambient a tra-
vés de l’empresa Lavola i amb el 
suport econòmic de l’Agència de 
Residus de Catalunya. En va donar 
els detalls el tinent d’alcalde de 
Qualitat Urbana, Jordi Pont.

Aquest és un pla que s’ha de 
començar a implantar aquest 2017 
i que té com a fita, de cara al 2020, 
aconseguir que la generació anual 
de residus de la capital de l’Ano-
ia es redueixi en 1.400 tones res-
pecte el volum actual. L’any 2015 
el conjunt de la ciutat va generar 
20.500 tones i, amb l’aplicació de 
les mesures contemplades al Pla, 
s’espera baixar aquesta xifra fins 
les 19.100 tones d’aquí a quatre 
anys. Del total de brossa generada, 
s’estima que aproximadament un 
30% correspon a restes de menjar 
i restes vegetals de petita mida, un 
10% a envasos lleugers, un 7,5% a 
fracció vegetal, un 7% a vidre, un 
6,5% a cartró envàs, un 5% a tèx-
tils, un 4% a voluminosos, un 4% a 
paper i cartró no envàs, un 3,5% a 
tèxtils sanitaris i un 22,5% a altres 
elements.

A banda, segons es destaca en 
l’estudi inclòs en el Pla, del total 
de tones generades a Igualada, un 
25% correspon a recollida selectiva 
i gairebé un 75% correspon a la 
fracció resta. Això, segons Pont, 
“vol dir que tenim molta feina di-
dàctica, de prevenció i de consci-
enciació per fer, ja que el conte-
nidor de la fracció resta hauria de 
ser l’última opció per als ciutadans 
a l’hora de treure els residus que 
generen a la llar”. Per això, apun-
ta que “la redacció i implantació 
d’aquest pla és un pas molt impor-
tant per part de l’Ajuntament a 
l’hora de millorar aquests percen-
tatges”.

Accions per incentivar la 
prevenció

Més enllà de la tasca de fo-
ment i educació en el reciclatge 
que el departament municipal de 
Medi Ambient ve desenvolupant 
des de ja fa anys, ara es vol incidir 
en la primera etapa de la jerar-
quia de gestió de residus, la de la 
prevenció, entesa com el conjunt 
de mesures que es poden prendre 
abans que una substància, material 
o producte esdevingui un residu 
fent, per tant, que aquests es ve-
gin reduïts.

El Pla destaca tendències po-
sitives engegades els darrers anys 
pel que fa a la gestió de residus, 

com el servei de recollida de vo-
luminosos a domicili, campanyes 
d’actituds cíviques com Tu ets el 
millor exemple, la creació de re-
cursos com el Banc d’Articles Reu-
tilitzables o el Banc de Queviures, 
la recollida porta a porta de pa-
per-cartró als comerços o la parti-
cipació d’una desena d’escoles al 
programa Escoles verdes, entre

altres. Per a incidir en l’estí-
mul d’aquesta prevenció, però, s’hi 
proposen un total de vint-i-dues 
mesures en diferents àmbits.

En allò que afecta la fracció 
orgànica, es contempla millorar 
els circuits d’aprofitament d’exce-
dents alimentaris procedents d’es-
deveniments i del mercat munici-
pal, fomentar la compra i consum 
responsable d’aliments i fomen-
tar l’autocompostatge comunitari 
a les escoles. Pel que fa al paper 
i cartró, es proposa incrementar 
la reutilització de llibres de text 
a les escoles, fomentar els espais 
d’intercanvis de llibres, regular la 
producció de fulletons i revistes 
publicitàries i reduir la producció 
d’informació en format paper de 
l’Ajuntament d’Igualada. En l’àm-
bit dels envasos lleugers, es pro-
posa promoure la substitució de 
bosses d’un sol ús per elements 
reutilitzables, promoure l’ofer-
ta i demanda de productes amb 
menys envàs i a granel, promo-
cionar embolcalls reutilitzables a 
les escoles, utilitzar de vaixelles 
compostables en actes festius de 
la ciutat, augmentar les fonts d’ai-
gua en equipaments municipals. 
Pel que fa a la recollida de vidre, 
es contempla promoure els enva-
sos reutilitzables als establiments 
locals, fonamentalment els d’hos-
taleria i restauració. Per a reduir la 
generació de voluminosos i altres 
fraccions, algunes solucions passen 
per promoure mercats i botigues 
de segona mà, fomentar la reuti-
lització dels voluminosos recollits, 
promoure la reparació d’aparells 
elèctrics que puguin ser reaprofi-
tats per usuaris de serveis socials, 
fomentar l’economia circular i fa-
cilitar també la recollida selectiva 
de roba i calçat. Finalment, des 
d’una perspectiva més transversal 
i afectant directament el consisto-
ri, les propostes són desenvolupar 
campanyes de sensibilització entre 
la ciutadania, valorar la compra 
pública ambientalment correcta i 
estudiar instruments econòmics i 
fiscals per a fomentar la prevenció.

A grans trets, els objectius que 
persegueixen totes aquestes inicia-
tives són els de sensibilitzar la ciu-
tadania, prevenir especialment els 
residus de difícil reintroducció als 
cicles productius i els perjudicials 
per al medi i les persones, incre-
mentar el compromís dels sectors 
socials i econòmics en les decisions 
relatives a la gestió de residus, pro-
moure la reparació i reutilització 
de materials i productes, promou-
re el consum responsable i reduir 
aquelles fraccions que es generen 
en quantitats superiors a les desit-
jades o que suposen un problema 
per a la gestió municipal.



16 MIRANT ENDAVANT 01 de juny de 2017

✞
En record de

JAUME FARRÉS PELFORT
« Blanquer »

Va  morir cristianament el passat diumenge dia 28 de maig, a l’edat de 91 anys

A.C.S.

Els seus estimats: esposa, Margarita Bonell; fills, Francesc i Eulàlia, Josep i Anna; néts, Sílvia, Quim, Maria i 
Clara, i demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts.

La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat, que tingué lloc el passat dimarts dia 

30 de maig, a la parròquia de la Sagrada Família.

Igualada, juny de 2017                  Funerària Anoia, S.L.

Concert coral extraordinari a 
La Lliga
CAPELLADES

El diumenge 4 de juny, a les 19 h, 
el Teatre de La Lliga de Capella-

des acollirà un concert coral extra-
ordinari, a càrrec de l’Orfeó Santa 
Coloma, la Coral la Lira de Vilade-
cans, la Capella de Música de la 
Tossa d’Igualada, la Coral Noves 
Veus de Capellades, l’Escola de 
Música de Sant Cugat i Quartet de 
Jazz (piano, bateria, baix i guitarra 
elèctrica).

S’oferirà un repertori amb les 
obres: “Perajazzaquí”, de Carles 
Sanz, i “Viatge a Ítaca”, de Fran-
cesc Xavier Cassanyes. “Perajaz-
zaquí” és una obra de tres movi-

ments escrita i amb arranjament 
per a coral de Carles Sanz, en què 
hi trobarem cançons populars ca-
talanes amb un arranjament de 
música de jazz, mentre que “Viat-
ge a Ítaca” és una obra de quatre 
moviments escrita per Lluís Llach i 
amb arranjament de Francesc Xavi-
er Cassanyes. 

La direcció anirà a càrrec de 
Frederic Prat i Giner i Francesc Xa-
vier Cassanyes.

El preu de l’entrada general 
és de 10 euros i de 7 euros per als 
socis de La Lliga i jubilats. Per als 
menors 16 anys, entrada gratuïta.

Trobada de Combos 
organitzada pel CEM 
Cal Maristany
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

Aquest dissabte, 3 de juny, el 
CEM Cal Maristany organitza 

la Trobada de Combos de la Zona 
7 de l’Associació Catalana d’Esco-
les de Música.

Dissabte, a partir de les 5 
de la tarda, la música torna als 
Hostalets de Pierola! Un total 
de 10 grups musicals provinents 
de l’Aula de Música Maria Esco-
là i Cases (Piera), EMAP (Pene-
dès), l’Escola Municipal de Mú-
sica (Sant Sadurní), l’Escola de 
Música del Vendrell i el CEM Cal 
Maristany (Hostalets de Pierola) 

mostraran les seves millors inter-
pretacions a partir de les seves 
actuacions.

Gairebé 4 hores de bona mú-
sica i una gran oportunitat per 
escoltar, veure i gaudir dels joves 
músics que tenim al nostre terri-
tori. 

El programa previst és el se-
güent: a les 16 h, arribada dels 
participants. A les 17 h, inici de 
les actuacions. A les 21.00 h, final 
de la trobada.

L’escenari estarà situat just al 
davant de l’Escola de Música.

Xerrada d’Alba Vergés sobre 
l’Operació Catalunya

IGUALADA

Dimecres vinent dia 7 de juny, 
a les 19.30 h, al Casal Popu-

lar d’Igualada es durà a terme 
una xerrada per conèixer tots els 
detalls de les clavegueres de l’Estat 
espanyol, de la mà de la igualadi-
na Alba Vergés, diputada al Par-
lament i presidenta de la comissió 
d’investigació de l’Operació Cata-
lunya.

Romeria de l’Associació 
Virgen del Rocío
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest dissabte tindrà lloc la 
segona edició de la Romeria 

organitzada per l’Associació “Vir-
gen del Rocío” de Montbui. Les 
activitats començaran a partir de 
les 11 del matí, amb una “missa 
rociera” als jardins de la Parrò-
quia de Sant Maure. A continu-
ació començarà la romeria pels 
carrers del municipi i fins arribar 
als jardins de l’Ajuntament. Allà 

es durà a terme un dinar popu-
lar-arrossada al preu de sis euros. 

Els assistents podran gaudir 
amb les actuacions de “Ecos del 
Sur”, “El Biles”, Cristina Morente 
“La Tacona” i el seu quadre de 
ball “Al compàs de Lorca”. L’acti-
vitat és organitzada per l’Associ-
ació “Virgen del Rocío” de Mont-
bui, amb el suport de l’Ajunta-
ment de Montbui i de l’Associació 
Cavallistes de Montbui.

Acaba el curs d’educació 
viària escolar
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Demà divendres a la tarda tindrà 
lloc al pati de l’Escola Antoni 

Gaudí l’acte de lliurament dels 
premis de dibuix, com a cloen-
da del Curs d’educació viària 
que organitza la Policia Local 
de Montbui. L’acte inclourà un 
espectacle d’animació infantil i 
finalitzarà amb el lliurament de 

guardons als millors dibuixos 
d’aquesta edició. Cal recordar 
que la Policia Local de Montbui 
ha impartit el Curs d’Educació 
Viària als alumnes de les escoles 
del municipi Garcia Lorca, Antoni 
Gaudí i Montbou, en concret a les 
classes de primer, tercer i cinquè 
de Primària.

Pantalla oberta inicia el juny amb dos 
interessants documentals
Projecció el premiat 
llargmetratge 
documental «Tchindas»

Al món encara hi ha 70 països 
que castiguen amb penes de presó 
i de mort per motius d’orientació 
sexual i identitat de gènere. La si-
tuació és especialment delicada a 
l’Àfrica, on fins i tot s’han endu-
rit les lleis en llocs com Nigèria o 
Uganda. L’excepció a aquesta trista 
norma es troba al Cap Verd, on hi 
viuen les dones trans més apode-
rades del continent. Les “tchindas” 
són les protagonistes del llargme-
tratge documental del mateix nom 
que es podrà veure avui 1 de juny 
a les 8 del vespre a l’Ateneu Cine-
ma d’Igualada.

Serà en una projecció amb l’en-
trada gratuïta que està inclosa dins 
dels actes pel dia Internacional 
contra la LGBTIfòbia que organitza 
per segon any la Mancomunitat In-
termunicipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD). L’objectiu és sensibilitzar 
sobre la diversitat sexual sota al 
lema “Transforma la mirada”.

El passi de “Tchindas” estarà 
acompanyat per una presentació 
i col·loqui posterior a càrrec del 

codirector de la pel·lícula, el man-
resà Marc Serena. La pel·lícula neix 
del llibre “Això no és africà! Un 
viatge d’El Caire a Ciutat del Cap 
a través dels amors prohibits” (La 
Magrana), una recerca en 15 països 
escrita en forma de crònica perio-
dística que es podrà comprar abans 
i després del passi.

L’estrena del documental va ser 
al festival Outfest de Los Angeles i, 
des de llavors, ha rebut 10 premis 
en festivals internacionals i va ser 
nominada als AMAA Awards, els 
Oscar del cinema africà que l’any 
passat va tenir lloc a Nigèria.

«Barcelona, ferida 
oberta»

El dilluns 5 de juny, a les 20 ho-
res, es projectarà el segon film del 
cicle “Pantalla oberta”. En aquesta 
ocasió, es comptarà amb la presèn-
cia de la directora del documental, 
Mònica Uriel.

La projecció tindrà lloc el di-
lluns al Casal Popular d’Igualada 
- Foment de la Rambla.

El 2013 es va admetre a trà-
mit una querella contra els pilots 
italians que van participar en els 
bombardejos sobre Barcelona per-

petrats per l’aviació italiana durant 
la Guerra Civil. Hi van morir 2.500 
persones, un miler de les quals en 
tres dies, del 16 al 18 març 1938. 
Les víctimes i les autoritats cata-
lanes demanaren un reconeixe-
ment d’aquests fets a Itàlia, que va 
bombardejar la ciutat a petició de 
Francisco Franco. Barcelona, feri-
da oberta, enregistrat entre Itàlia 
i Barcelona, ha fet possible una 
emotiva trobada entre la filla d’un 
pilot italià que va participar en els 
bombardejos i el fill d’una víctima 
d’una de les bombes caiguda a la 
Barceloneta.

ELS PETITS ANUNCIS
* Inscripció CURSOS D’ANGLÈS PROPER CURS oberta a partir de P3, 
Primària, ESO, Batxillerat i adults. 22 euros/mes. Tots els nivells. Preparació 
exàmens oficials. AULA 42 - Telèfon 626 082 108.

* CLASSES DE REPÀS I ANGLÈS A L’ESTIU. Recuperació exàmens i deures 
d’estiu. Primària, ESO, Batxillerat i Selectivitat. Totes les assignatures. 6 
euros/hora. AULA 42 - Telèfon 626 082 108.

* S’ofereix SENYORA CATALANA per cuidar avis. Bona cuinera. Telèfon  628 
948 766 (demanar per Montse).

* VENC HABITACIÓ JUVENIL a molt bon preu. 1 taula estudi - 1 cadira 
estudi - 1 llit doble +2 matalassos - 1 tauleta nit - 1 cofre - 4 estanteries. 
Informació: Tel. 618283874.

* PROFESORA-TRADUCTORA-INTÉRPRETE RUSO-ESPAÑOL-CATALÁN. 
Licenciada en filología y pedagogía. 20 años de experiencia. Clases de ruso y 
español particulares y grupos reducidos. Formación empresas. Preparación 
exámenes. Especializada en ruso niños adoptados. Traducciones técnicas. 
Tel. 65 18 13 804 (Natalia).

* NECESSITO 1 PLAÇA DE PÀRQUING DE LLOGUER prop del c/ Carles 
Riba (zona Les Comes) d’Igualada. Telèfon 676 239 442.

* Tinc el CURS D’ANGLÈS de l’edició 2004 de PLANETA DE AGOSTINI. 
EM FALTEN els programes corresponents als diàlegs dels CD. Prego que 
si algú els té es posi en contacte amb mi al telèfon 660 291 718. (Abonaria 
el seu import).

* AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA necessita COMERCIAL (captador-venedor). 
Telèfon 670 231 669.

* Es fan VORES a tot tipus de pantalons (pirates, bermudes...), canvis  de 
CREMALLERES de pantalons, jaquetes, anoracs... Telèfon 635 197 399, 
atenc whatsapp (Norma).

* URGEIX PIS DE LLOGUER a zona barri 7 camins i zona les Comes per a 
una senyora sola. Màxim 300 euros. Telèfon 696008596.

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

* RENDA 2016. 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.

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

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

* 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.

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

* LLOGUER PÀRQUING PER A COTXE PETIT (35 euros/mes) o MOTO 
(20 euros/mes). C/ Rei Ferran d’Antequera (Igualada). Telèfons 664 016 
385 - 610 906 733.
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RENDA i PATRIMONI 2016

Psg. Verdaguer, 38, 1r. 
Tel. 938 045 408

www.casasgestio.com - 08700 Igualada

30 ANYS 
AL SEU SERVEI

Òdena celebra dissabte la 
proclamació de pubillatge

ÒDENA

Dissabte vinent, dia 3 de juny, 
Òdena acollirà l’acte de procla-

mació de la Pubilla, Hereu, Pubille-
ta i Hereuet d’Òdena de 2017. Es 
tracta d’una tradició molt arrelada 
al poble, tant és així que enguany 
el pubillatge d’Òdena celebra el 
39è aniversari d’Hereus i Pubilles 
i el 63è dels Hereuets i Pubilletes. 
Per a l’ocasió es convida el pubi-
llatge d’arreu de Catalunya i són 
molts pobles els que responen i 
visiten Òdena per a l’ocasió.

L’activitat començarà a 2/4 de 
6 de la tarda a l’Ajuntament, com 
a punt de trobada, i cap a 1/4 de 
7 començarà la cercavila amb els 
Konkatrons fins al Castell. A la pla-
ça de dalt del Castell d’Òdena tin-

drà lloc l’acte de proclamació del 
pubillatge, un acte protocol·lari 
amb l’entrega de bandes i faixes. 
La Pubilla d’Òdena, Vinyet Aguile-
ra Solé; l’Hereu, Víctor Lopez Gar-
gallo; el Fadrí, Pol Martínez Amat; 
la Pubilleta, Ivette Ramón Medi-
na; l’Hereuet, Joan Gil Bernades; 
la Dameta, Jana Torné Serrano, i 
el Fadrinet, Andreu Regordosa Lla-
mas, s’acomiadaran d’un any ple 
d’emocions i donen pas als nous 
joves que representaran Òdena ar-
reu de Catalunya.

L’acte de proclamació de pubi-
llatge és una festa del poble ober-
ta a tothom, una tradició que posa 
de manifest el valor del nostre pa-
trimoni cultural.

Taller de participació ciutadana per a definir 
els usos del nou Edifici Verdaguer
L’edifici de l’antic consultori mèdic serà reconstruït íntegrament

ÒDENA

El dimecres 8 de juny, a les 19 
h, tindrà lloc a l’antiga seu del 

consultori mèdic d’Òdena, situ-
at al carrer Verdaguer, un taller 
participatiu sobre els usos i ser-
veis que ha d’acollir el nou edifici. 
Tots els veïns i veïnes estan cridats 
a participar-hi i aportar les seves 
idees per a decidir junts quins ser-
veis municipals, activitats i usos 
es donaran al nou edifici abans 
d’iniciar el projecte arquitectònic 
per tal d’adequar-ho al màxim a 
les necessitats de la població.

L’actuació està inclosa i finan-
çada en un 50% pel Pla de Barris 
de la Generalitat de Catalunya. 
També es compta amb una apor-
tació econòmica de la Diputació 
de Barcelona per a realitzar el 
procés participatiu, que es va en-
gegar el passat mes de març amb 
una reunió amb professionals del 
sector sanitari, educatiu i de ser-
veis socials que van fer arribar les 
seves propostes.

Del recull de les propostes 
se’n decidiran els usos de l’edifici 
i posteriorment els serveis tèc-

nics podran abordar el projecte 
bàsic. Amb aquest taller partici-
patiu es manté la complicitat de 
la ciutadania en la millora del 
barri, fent-los partícips, i compar-
tint l’avanç de les actuacions. De 
moment, un dels usos que sem-
bla que segur que l’edifici tin-
drà serà l’assistència primària i, 
per tant, la recuperació de l’espai 
com a consultori, i d’altra banda, 
espera acollir també una aula au-
xiliar de suport a l’escola.

Actualment l’edifici acull els 
serveis socials i el casal d’avis, 
però la concentració de recursos 
en l’àmbit dels serveis a les per-
sones en un únic espai, a prop de 
la resta d’equipaments munici-
pals, es considera necessària. 

L’alcalde, Francisco Guisado, 
explica que “amb aquesta acció, 
complim el nostre compromís 
electoral de recuperar l’edifici 
amb l’objectiu de donar-li un ús 
exclusivament social, al servei de 
les necessitats de les persones”. 

Per a participar en el procés 
participatiu cal inscripció prèvia. 
Per a més informació i per fer la 
inscripció cal adreçar-se a ode-
na.participa@odena.cat.

Aquest mes de juny, comprar al casc antic o 
al Camp del Rei, té premi
VILANOVA DEL CAMÍ

Vilanova del Camí participarà 
novament en la campanya 

“Barris Antics, molt per descobrir, 
molt per oferir”, que impulsa la 
Generalitat de Catalunya des de 
2011. Aquesta campanya pretén 
potenciar i dinamitzar el comerç 
urbà de proximitat en els nuclis 
antics per tal de millorar la qualitat 
de vida i la cohesió social. L’ob-
jectiu és recuperar la centralitat 
comercial dels nuclis històrics i el 
paper de referència que tenen en 
els seus municipis.

Aquest any participen 33 mu-
nicipis d’arreu de Catalunya, in-

clòs Vilanova del Camí, on encara 
s’està ultimant el nombre d’esta-
bliments que hi prendran part. 
Tots ells, però, estaran ubicats 
al casc antic i al Camp del Rei, 
i estaran degudament senyalit-
zats. La campanya, que compta 
amb el lema “Comprar al barri té 
premi”, consisteix en repartir, per 
cada compra, una butlleta amb 
la qual el client entrarà en el sor-
teig de diversos premis, com vi-
sites guiades, productes típics o 
experiències gastronòmiques de 
qualsevol dels 33 municipis que 
participen enguany a la campa-
nya.

El premi de Vilanova del Ca-
mí es podrà gaudir el dissabte 16 
de setembre, a partir de les 10 h, 
i consistirà en una passejada per 
la zona natural de Vilanova del 
Camí. La ruta, d’uns sis quilòme-
tres, passarà per la Font de l’Ano-
ia, Can Bernades i Can Baldufes 
fins arribar a una zona des d’on 
es gaudeix d’una vista panoràmica 
de Vilanova del Camí i la Conca 
d’Òdena, tot seguint la zona dels 
Esgavellats. En el transcurs de la 
caminada s’explicarà l’origen geo-
lògic d’una zona amb grans troba-
lles de fòssils. La jornada acabarà 
amb un dinar.

Nits d’estiu amb bona música

SANT MAGÍ DE BRUFAGANYA

El santuari de Sant Magí, lloc on 
es fan les Nits Musicals de la 

Brufaganya està situat al munici-
pi de Pontils, a la part nord de la 
comarca de la Conca de Barberà, 
dintre de la Baixa Segarra, a tocar 
de la comarca de l’Anoia.

La nostra història està lligada 
a les muntanyes de la serra de 
la Brufaganya i del seu entorn, 
i, especialment, al sentit històric 
que es palesa en el seu santuari, 

el de Sant Magí. Ja fa més de 400 
anys que en aquestes contrades 
se celebraven trobades de gent 
vinguda d’arreu, fins a conver-
tir-se els aplecs en una tradició 
arrelada en la vida cultural de 
les nostres comarques i de tota 
Catalunya.

A tot el misticisme, la festa i la 
veneració al sant, hem unit el fes-
tival musical d’estiu, el sisè aquest 
2017, i que ha anat fidelitzant un 
públic, cada vegada més ampli, al 

voltant de la música escoltada en-
mig de la natura. Aquest és el com-
plement ideal que us proposem: 
Les nits musicals de la Brufaganya.

De la mà d’aquest entorn, gau-
direm de grups de música coral i 
instrumental de qualitat:

El dia 10 de juny, a les 21.30 h, 
el Cor Vivaldi - Petits Cantors de 
Catalunya.

El dia 8 de juliol, a les 21.30 
h, el grup musical Ensemble o Vos 
Omnes.

El dia 12 d’agost, a les 21:30 
h, l’Orquestra de Cambra de Gra-
nollers.

I el dia 9 de setembre a les 
21.30 h, el grup Cosmos Quartet.

De cadascun d’aquests con-
certs, del repertori que s’interpre-
tarà i dels músics que hi intervin-
dran en donarem puntual infor-
mació, que també podeu trobar a 
www.brufaganya.cat, on també hi 
podeu reservar les entrades.

Aquesta serà, a bon segur, una 
bona opció per a gaudir de nits 
refrescants d’estiu d’una manera 
diferent.

Portes obertes a la seu dels 
Amics del Tren

IGUALADA

El 27 de maig de 2014 el Govern 
de la Generalitat de Catalunya va 

declarar el 4 de juny dia de l’Associ-
acionisme Cultural.

Per aquest motiu, el Departa-
ment de Cultura convida les entitats 
culturals a obrir les portes dels seus 
equipaments els dies 3 i 4 de juny 
per donar a conèixer la gran riquesa 
del teixit associatiu cultural del nos-
tre país a través de les diverses ac-

tivitats.
L’Associació Cultural Amics del 

Tren d’Igualada participarà en la 
jornada de portes obertes el dissab-
te dia 3, de 6 de la tarda a 9 del ves-
pre, i el diumenge al matí d’11 a 2.

Amb motiu d’aquest dia, doncs, 
es convida tothom a la presenta-
ció de la remodelació de la gran 
maqueta ferroviària de l’Associació, 
on també per primera vegada es 
podran veure dos mòduls nous amb 
l’estació antiga d’Igualada a escala 
1:87 (va ser inaugurada l’any 1893 i 
derruïda el 9 de febrer de 1978).

Aquesta obra, gràcies a les 
noves tecnologies, s’ha pogut re-
produir de la manera més fidel a 
l’estació real, a càrrec de l’empresa 
Parvus Escale Models LTD. Qui en 
vulgui adquirir alguna es pot infor-
mar al local social dels Amics del 
Tren, al costat mateix de l’oficina 
de la Hispano Igualadina, a l’estació 
d’autobusos.

mailto:odena.participa@odena.cat
mailto:odena.participa@odena.cat
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ATLAS organitza una 
formació sobre Islamofòbia 
de Gènere

IGUALADA

El propers dies 6, 8, 13, 16, 20 i 
22 de juny ATLAS ens porta l’es-

criptora i activista Brigitte Vasallo 
per abordar com la islamofòbia, 
la interseccionalitat, el gènere i el 
racisme s’entrecreuen avui de dife-
rents maneres a les nostres vides.

Aquesta formació, pretén si-
tuar la construcció de l’alteritat 
i l’oposició Orient/Occident dins 
el context del pensament coloni-

al per veure’n la influència en les 
nostres pràctiques quotidianes de 
relació amb les comunitats mu-
sulmanes. Alhora, es treballarà el 
coneixement bàsic de l’islam des 
d’una perspectiva no essencialis-
ta: conceptes històrics i dimensi-
ons culturals i polítiques, així com 
lluites de resistència. Finalment, 
s’abordaran iniciatives per poder 
traçar punts de trobada, pràcti-
ques de diàleg i descobrir conflu-
ències.

La formació amb un cost de 30 
euros tindrà lloc a la seu de l’en-
titat en horari de 18h a 21h. Per 
inscriure’s podeu fer-ho contactant 
amb ATLAS (93 805 57 92) o des de 
la seva pàgina web www.atlas-
fundacio.org.

Festa de la Gran Gent Activa, 
del 5 a l’11 de juny
LA LLACUNA

L’Ajuntament de la Llacuna i el 
Casal de la gent gran del muni-

cipi organitzen del 5 a l’11 de juny 
una nova edició de la Setmana de 
la Gran Gent Activa de la Llacuna, 
amb l’objectiu de fomentar l’enve-
lliment actiu, amb entreteniment 
i activitat física, a banda de cele-
brar la gent gran del municipi, per 
exemple amb l’homenatge a la 
gent gran del poble i als matrimo-
nis que celebrin les noces d’or.

L’exconsellera Irene Rigau 
presidirà l’acte inaugural

La inauguració de la Setmana 
de la Gent Gran Activa serà dilluns 
5 de juny a les 18 h al local de la 
piscina, i comptarà amb la presèn-
cia de l’exconsellera Irene Rigau, 
la diputada Maria Senserrich, l’al-
calde de la Llacuna Josep Parera, la 
regidora de cultura Rosa Busquet i 
la presidenta del Casal de la Gent 
Gran de la Llacuna Ramona Travé. 

Després dels parlaments el duet 
Carla&Laia oferirà un concert i, per 
acabar, hi haurà un pica-pica. L’en-
demà a la tarda, també al local de 
la piscina i també a les 18h, tarda 
de bingo amb regals, l’actuació de 
la tuna Nova Unió i xocolata genti-
lesa del Restaurant Cal Tiquets.

Dimecres a les 18 h al local de 
la piscina, xerrada sobre “Com fer 
de l’alimentació i l’activitat física 
una eina bàsica de salut”, a càrrec 
de la responsable de dietètica i nu-
trició de la Fundació Sanitària Sant 
Josep Geni Noguera. Tot seguit, 
l’humor i la màgia del mag profes-
sional i premiat Enric el Magoo i, 
en acabar, pastes seques i cava.

L’activitat de dijous vinent, serà 
l’Excursió a Mequinensa.

Divendres 9, a les 18 h al lo-
cal de la piscina, Gran actuació del 
Grup de playback Llum i color i 
tot seguit, berenar. Dissabte, tam-
bé al local de la piscina sardinada 
amb gelat de postres i el tradicio-

nal rom cremat, i havaneres amb el 
grup Montjuïc.

L’última jornada serà diumen-
ge dia 11. A les 12.30 h, a l’esglé-
sia de Santa Maria, Missa cantada 
i homenatge a les persones més 
grans, seguida de l’homenatge a la 
gent gran del poble amb l’actuació 
de la coral la Cuitora. A la sortida, 
exhibició a la plaça i ball dels ge-
gants de la Llacuna. Al migdia, al 
local de la piscina, es farà el Dinar 
de germanor, durant el qual es fa-
rà l’homenatge als matrimonis que 
hagin fet les noces d’or del setem-
bre 2016 al juny de 2017. També hi 
haurà regals gentilesa d’Instal·laci-
ons Parera i per acabar, l’especta-
cle d’humor de Jordi LP.

La Setmana de la Gent Gran 
Activa de la Llacuna compta amb 
la col·laboració d’Instal·lacions Pa-
rera, Petromiralles, Santos Garcia 
Ventanell, Caves Vilarnau i Pagés 
de Rofes.

«Estralls» al Teatre de l’Aurora amb 
la Cia. Escomesa
Integren la companyia exalumnes de l’IES Joan Mercader

IGUALADA

La companyia de teatre amateur 
Cia. Escomesa presenta aquest 

cap de setmana, al Teatre de l’Au-
rora, Estralls, una obra escrita per 
Jordi Casanovas –un dels drama-
turgs d’èxit de l’escena catalana-, 
que mostra els efectes destruc-
tius i la capacitat anorreadora de 
la guerra. La Cia. Escomesa està 
integrada per nois i noies d’entre 
18 i 24 anys que van iniciar-se en 
les arts escèniques durant els seus 
anys d’alumnes a l’IES Joan Mer-
cader d’Igualada, sota el guiatge 

de la professora de teatre Tàtels 
Pérez, que ha participat en diver-
sos projectes teatrals (com Lli-
bert, premi Butaca, entre altres) 
i que any rere any ha aconseguit 
unes actuacions de gran nivell de 
l’alumnat de l’Institut Joan Merca-
der. Després del seu pas per l’insti-
tut i malgrat que cap d’ells ha ori-
entat la seva carrera professional 
cap a les arts escèniques, els joves 
decideixen crear aquesta compa-
nyia de teatre amateur fruit de les 
ganes de seguir fent teatre, i ho 
fan també sota la direcció profes-

sional de la mateixa Tàtels Pérez. A 
Estralls s’entrecreuen les històries 
i les vides d’uns personatges que 
encaren els estralls d’un conflicte 
bèl·lic indefinit. L’espectador haurà 
d’anar encaixant totes les peces 
per configurar la història dels pro-
tagonistes. L’obra mostra la des-
trucció de qualsevol guerra, la 
deshumanització i l’anorreament 
inherents a qualsevol conflicte bèl-
lic i aporta una reflexió sobre la 
pròpia identitat. 

Horari i venda d’entrades
Les representacions d’Estralls, 

tindran lloc dissabte 3 de juny a 
les 21 h. i diumenge 4 de juny 
a les 19 h. Les entrades 10 eu-
ros i 8 euros (amb els descomp-
tes habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de cada 
funció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

La UEA organitza una jornada per promoure 
l’economia circular entre les empreses

IGUALADA

La Unió Empresarial de l’Anoia 
(UEA) organitza pel dimecres 

7 de juny la jornada formativa 
Cap a una Economia Circular a 
l’Anoia per donar a conèixer a les 
empreses de l’Anoia i comarques 
veïnes aquesta nova concepció 
de l’economia, amb la voluntat 

de fomentar sinergies circulars 
entre elles perquè puguin com-
partir recursos, reaprofitar mate-
rials i generar major riquesa. 
Perquè tant els residus, com els 
vapors, com la logística, com el 
“packaging”..., poden contribuir 
a generar riquesa en comptes de 
suposar una despesa.

Al llarg de tot el matí pas-
saran per la seu de l’entitat di-
versos ponents de primer nivell 
sobre el tema, des de l’igualadí 
Pere Fullana, director de la Cà-
tedra UNESCO de Cicle de Vida 
i Canvi Climàtic, al director del 
Consell Assessor del Desenvolu-
pament Sostenible de Catalu-
nya (CADS), Arnau Queralt, o la 
directora de l’Àrea Tècnica de 
Foment del Treball Nacional i vi-
cepresidenta de la Comissió de 
Desenvolupament Sostenible i 
Medi Ambient de la CEOE, Al-
ba Cabañas. També es donaran a 

conèixer les diverses línies d’aju-
da que la Generalitat de Catalu-
nya té actives per fomentar l’inici 
de projectes circulars.

La jornada servirà també per 
posar en contacte empreses que 
vulguin endegar projectes de 
revalorització dels seus residus, 
alhora que es mostraran diver-
sos exemples de bones pràctiques 
que ja es duen a terme actual-
ment a l’Anoia. L’acte, a més, es 
trobarà emmarcat en el conjunt 
d’actes que s’organitzen arreu 
del món amb motiu del Dia Inter-
nacional del Medi Ambient, que 
haurà tingut lloc el 5 de juny.

La xerrada està en destina-
da eminentment a empreses de 
l’Anoia i comarques veïnes. Si al-
gun particular està interessat en 
assistir-hi, pot posar-se en con-
tacte telefònic amb l’entitat (93 
805 22 92).

Exposició a la Biblioteca sobre 
l’aqüífer Carme-Capellades
CAPELLADES

Alumnes de quart d’ESO de 
l’Institut Molí de la Vila de 

Capellades han estat fent aquest 
tr imestre uns treballs  sobre 
l’aqüífer Carme-Capellades. 

El resultat del seu treball es 
podrà veure en una exposició 
que s’ha preparat a la Biblioteca 
El Safareig de Capellades, on es 
recull un seguit de dades relati-
ves a l’aqüífer. En aquest treball 
interdisciplinar els alumnes, a 
partir diverses fonts d’informa-
ció, han après què és un aqüífer, 
les fonts de recàrrega, els 8 ele-
ments que caracteritzen un aqüí-
fer, el cicle de l’aigua, què és una 
sobreexplotació i altres qüestions 
relacionades.

En una segona part del projec-
te els alumnes han fet un treball de 
camp, comprovant in situ les fonts 
que hi ha pels voltants de Capella-
des. A banda de documentar-ne 
l’estat, s’ha estudiat quins ragen,  
com de deteriorat o conservat està 
l’entorn o quines són naturals sen-
se intervenció humana.

Finalment, s’ha seguit el mateix 
procediment de documentació de 
les 24 fonts que hi ha a Capellades.

A partir d’aquí els alumnes 
també han fet treballs de medició 
de cabals, exposició escrita i oral de 
tot allò après.

El resum de tot plegat es podrà 
veure exposat a la Biblioteca El Sa-
fareig.

Vetlla de Pasqua de 
Pentecosta, a la Tossa
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Al santuari de la Tossa de Mont-
bui tindrà lloc aquest dissabte, 

dia 3 de juny, a les 9 del vespre, la 
vigília de pregària i Eucaristia de 

la Solemnitat de la Pentecosta, la 
Pasqua Granada, amb tots els grups 
i comunitats de la comarca que hi 
vulguin participar. 

Concerts al bar musical 
Hot Blues

IGUALADA

La programació de concerts que 
s’han vingut fent al llarg del curs 

al bar musical Hot Blues, arriba 
aquest cap de setmana a la seva fi.

Així Jordi Bonell & Josep Maria 
Ribelles són els convidats de demà 
divendres a 2/4 d’11 de la nit. El 
preu de l’entrada és de cinc euros.

Steve Smyth amb Xarim Aresté 
i Pol Batlle, diumenge a les 7 de la 
tarda faran un espectacle a duo a 
trio, sols... que de ben segur no dei-
xarà indiferent a ningú. Tot un luxe 
per acabar la temporada 2016- 2017 
al Hot Blues.

El preu de l’entrada al concert 
de diumenge és de vuit euros.
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Vallbona celebra del 2 al 5 de juny les Festes 
del Roser

VALLBONA D’ANOIA

L’Ajuntament, amb la col·labora-
ció de les entitats, ha organitzat, 

per les Festes del Roser de Vallbo-
na d’Anoia,  una àmplia agenda 
d’activitats per a tots els gustos i 
totes les edats. El programa com-
bina els actes més tradicionals amb 
alguns més nous. Entre tots ells 
destaca especialment el diumen-
ge la Fira de la Garlanda i dilluns 
la celebració més simbòlica de les 
Festes amb actes com la recolli-
da de les administradores, missa 
i la processó, el correfoc, llevant 
de taula i molt especialment en el 
popular Treure a Ball, amb el Ball 
de la Garlanda.

Així, durant 4 dies, de diven-
dres 2 de juny i fins al dilluns de 
Pasqua Granada, Vallbona viurà 
una autèntica marató d’activitats 
ben diverses i per a totes les edats, 
en honor a la seva patrona: la Ma-
re de Déu del Roser. 

Divendres tindrà lloc la inau-
guració de l’exposició Roser 2017, 
l’entrega de premis del concurs de 
cartells del Roser 2017 i al vespre 
espectacle d’humor amb el Crack 
Català. Dissabte, els més matiners 
podran participar de la caminada 
popular o del campionat local de 
boxes. Seguidament hi haurà ta-
ller de braçalets i  jocs infantils. A 
la tarda es farà el sorteig de pre-
mis de l’Associació de comerços 
de Vallbona, actuació i cercavila 
dels Falcons de Vallbona i Vilanova 
d’Espoia i a la nit el Correfoc amb 
el Grup de Diables de Vallbona. 
Clourà el dissabte, el concert amb 
les Absentes, Prat’s Sound Sistema 
i DJ Alex.

Diumenge de 10 a 15 h se ce-
lebrarà la Fira de la Garlanda. A 
la tarda futbol i dansa folklòrica i 
finalment, a la nit, teatre amb el 
Grup de Teatre de Vallbona.

El dia del Roser, dilluns de Pas-
qua Granada, és la celebració fes-
tiva local més important del ca-
lendari a Vallbona. Consisteix en 
la celebració de dos actes molt 

importants i vinculats entre si. Al 
matí, de marcat caràcter religiós, 
es fa el traspàs de càrrecs de les 
Administradores al davant de la 
porta de la casa de cada una.

El traspàs es fa en presència del 
Mestre de Cerimònies i és simbolit-
zat per la donació de l’estadal (ciri 
bellament ornamentat) per part de 
cada Administradora sortint a la 
nova administradora.

Seguidament, la comitiva for-
mada per les Quatre Administra-
dores --dues sortint i dues entrant-- 
acompanyades dels joves Pabor-
des, el Mestre de Cerimònies, la 
Comissió de Festes, els músics es 
dirigiran a l’església on presidei-
xen l’Ofici. Un cop finalitzat es va 
en processó amb la Mare de Déu 
del Roser pels quatre carrers que 
formaven el nucli antic el poble. 
Acabada la processó, el Mestre de 
Cerimònies i els músics acompa-
nyen les Administradores a casa 
seva.

A la tarda, la celebració co-
mença amb el Llevant de Taula de 
Roseres i Pabordes per les cases de 
tot el poble. Poc després ja amb 
el vestuari de gala es dirigeixen 
tots cap a la Plaça de l’església on 
té lloc el traspàs de càrrecs de Ro-
seres, i seguidament, el Ball de la 
Garlanda de Roseres i Pabordes.

Al vespre la festa continuarà i 
clourà les Festes del Roser 2017 el 
concert i ball de gala amb la Co-
bla-orquestra Costa Brava.

Diumenge Fira de la 
Garlanda 

En el marc de les Festes del 
Roser, Vallbona d’Anoia celebrarà 
diumenge de 10 a 15 h la Fira de la 
Garlanda, el mercat de botiguers 
i artesans del Roser. L’ajuntament 
de Vallbona aposta per aquesta 
Fira per posar en valor alguns dels 
trets més característics del munici-
pi, com són la garlanda i els antics 
hostals del Camí Ral. Els objectius 
de l’activitat són la promoció turís-
tica del municipi, la dinamització 

del comerç local i posar en valor el 
patrimoni i els productes agroali-
mentaris de proximitat.

La garlanda que dóna nom a la 
fira és un tortell típic de Vallbona 
d’Anoia que antigament s’utilitza-
va de postres en motiu de les Fes-
tes del Roser. Per això, les garlan-
des tenen molt protagonisme a la 
festa a la plaça de l’Església, amb 
el concurs de garlandes d’11 a 12 
h i la rebuda del Garlander d’ho-
nor que enguany recau a Josep 
M. Guasch, pastisser igualadí. Una 
mica més tard, a les 13 h, es podrà 
fer un tast de la garlanda amb vi 
de Melis de Vallbona d’Anoia a la 
mateixa plaça, i es lliuraran els pre-
mis del concurs, a la garlanda més 
bona, la de recepta més innovado-
ra i a la millor presentació.

D’11 a 15 h a l’Espai Vallbo-
na Parada i Fonda, a la plaça de 
l’Església, també es podran com-
prar tiquets de degustació per po-
der tastar garlandes i les millors 
receptes i plats que preparen els 
restaurants, bars i establiments 
d’alimentació de Vallbona d’Anoia, 
acompanyat de copes de vi i cava, i 
de cervesa artesana.

A les 11, les 12 i les 13 h es fa-
ran sortides des de la carpa d’infor-
mació de “Visita Vallbona, parada 
i fonda”, per conèixer el passat 
del municipi amb una visita guia-
da. Vallbona d’Anoia va néixer del 
pas del Camí Ral d’Aragó on els 
viatgers hi feien parada i fonda 
per descansar i menjar en els seus 
trajectes entre Barcelona i Lleida. 
Les cases més antigues del munici-
pi van ser construïdes a tocar del 
camí, a l’actual carrer Major, de les 
quals gran part eren fondes per als 
viatgers.

I de 10 a 15 h també hi haurà 
el Mercat de botiguer i artesans 
del Roser, la Mostra d’entitats de 
Vallbona d’Anoia i les portes ober-
tes al nou Espai d’entitats, i la Tro-
bada de puntaires i intercanvi de 
sobres de sucre.

L’INCASÒL treu a la venda 
més de 50.000m2 de sòl 
industrial del sector 
Riera de Castellolí

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, 
inicia la comercialització per 

concurrència d’ofertes del sector 
industrial Riera de Castellolí de 
Vilanova del Camí, a l’Anoia. En 
total, surten a la venda 7 parcel·les 
per a indústria aïllada gran i peti-
ta destinades a usos industrials i 
comercials.

Els terrenys sumen una super-
fície total de 51.089,19m2 de sòl i 

50.067,41m2 de sostre, distribuïts 
en parcel·les que oscil·len entre els 
3.200m2 i els 17.500m2 de superfí-
cie. El preu de venda va dels 60 als 
65 euros per metre quadrat.

Les sol·licituds es poden pre-
sentar fins a les 14:00 hores del 
dia 20 de juny al registre de l’IN-
CASÒL. Els detalls de la concurrèn-
cia es poden consultar a la direcció 
Comercial de l’INCASÒL, l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí.

Aquest cap de setmana, Castellolí connecta 
amb l’entorn

CASTELLOLÍ

La principal activitat de la set-
mana del Medi Ambient és la 

xerrada informativa sobre el can-
vi en el sistema de recollida d’es-

combraries. El sistema porta a 
porta s’implantarà a Castellolí a 
finals d’any i amb això desaparei-
xeran els contenidors del carrer.

La xerrada es farà a la Coopera-

tiva, dissabte a 2/4 de 8 de la tarda.
Demà divendres dia 2, xerrada 

sobre el vehicle elèctric, just abans 
dels consells d’autoprotecció en cas 
d’incendi. Hi ha activitats de pre-
venció d’incendis i d’autoprotecció 
en cas de foc.

L’activitat ADF enguany es por-
tarà a terme a les instal·lacions de 
FAST Parcmotor.

També i ja al mes de juliol, dins 
del Casal d’Estiu de Castellolí s’hi 
han programat activitats relaciona-
des amb l’energia i l’estalvi ener-
gètic.

Obertura del Mercat de la 
Fruita Dolça

PIERA

El proper diumenge 4 de juny s’ini-
cia una nova edició del Mercat 

de la Fruita Dolça de Piera. Es tracta 
d’una proposta que s’ofereix tots 
els diumenges d’estiu, fins a mitjans 
del mes de setembre, de 9 a 14 h, i 
s’instal·la a la vorera del costat de 

la rotonda de la B-224 en direcció a 
Capellades, al costat de l’accés dret 
del polígon industrial.

El Mercat vol promocionar les 
fruites de temporada i, principal-
ment, el préssec autòcton de la For-
tesa, amb denominació d’origen Pe-
nedès, un producte conreat a les vi-
nyes dels pagesos pierencs i amb un 
alt valor qualitatiu, des d’un punt 
de vista tant aromàtic com gustatiu.

Al voltant de la venda d’aquests 
productes s’organitzen cada any di-
verses activitats paral·leles, entre 
les quals una trobada de motos i 
cotxes clàssics, que se celebrarà el 2 
de juliol.
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64 anys

d’experiència

Presentació del llibre “On la sang” de 
Ricard Garcia

IGUALADA

Dijous vinent dia 8 de juny es 
farà a la Llibreria Aqualata, la 

presentació del llibre “On la sang” 
de Ricard Garcia.

L’acte començarà a 2/4 de 8 de 
la tarda i comptarà amb la presèn-
cia de l’autor. En farà la presenta-
ció Laura Borràs.

“On la sang” és un llibre on 
es parla dels fets i els sentiments 
més extrems de la vida, aquells que 
ens alteren les rutines per fer-nos 
sentir que hi ha forces que de ma-
nera imparable ens arrosseguen a 
tastar les estranyes alquímies de la 
vida que ens toca viure. S’hi evo-
quen aquelles coses que ens fan 
sentir que els desordres vitals no 
només ens ajuden a vèncer l’atonia 
dels minuts sinó que ens fan pren-
dre consciència plena d’ésser vius. 
Per això, On la sang transita pels 

desordres naturals de la vida i hi 
trobareu poemes que van des de 
la força salvatge de l’erotisme fins 
a la por de qui se sent extraviat 
o, també, fins a la percepció de la 
mort com una realitat propera. 

L’autor, Ricard Garcia (Sant Llo-
renç d’Hortons, 1962), és llicenciat 
en Filologia Hispànica i treballa a 
l’ensenyament secundari. Partici-
pa sovint en recitals de poesia i 
dirigeix tallers literaris i clubs de 
lectura. Col·labora esporàdicament 
en revistes i des de 2004 publica 
regularment els seus textos al blog 
Cupressus sempervirens, premiat el 
2015 com a millor blog literari en 
català als Premis Vila de Martorell. 
Se’l pot seguir a través de la pàgi-
na www.ricardgarcia.cat.

El 17 i 18 de juny 26a edició del Desfolca’t
El DesFOLCa’t, Festival de Músi-

ca Popular i Tradicional arriba 
enguany a la seva 26a edició. El 
festival, que se celebrarà el 17 de 
juny, reunirà els millors grups de 
folk i convertirà Calaf, un any més, 
en la capital catalana de la música 
popular i tradicional. Amb l’ob-
jectiu d’acostar la música d’arrel 
a diferents públics, el DesFOLCa’t 
aposta per impulsar el patrimoni 
musical de diferents territoris i tre-
balla per aconseguir que les músi-
ques tradicionals i populars siguin 
viscudes per totes les generacions, 
dels més petits als més grans.

Programant concerts a diver-
sos espais, bars, carrers o places, el 
DesFOLCa’t presenta enguany una 
programació molt diversa, donant 
cabuda al folc més tradicional però 
integrant també propostes més 
heterodoxes que fan evolucionar 
la música d’arrel cap a nous pai-
satges sonors. Els gallecs Luar Na 
Lubre inauguraran el festival que 
inclou, com a plats forts de l’edició 
d’enguany, els concerts de Joseba 
Tapia, Antonio Rivas Quartet, Che 
Sudaka, Moussu T e lei Jovents, 
Judit Neddermann i Carles Dénia. 
Completen un cartell de luxe Cor 

de Carxofa, De Calaix, Les Absen-
tes, Red Rombo i l’animació infan-
til dels Encara farem salat.

Luar Na Lubre 
inauguraran la 26a edició

Amb una trajectòria de 25 
anys, el festival no abaixa el llistó 
enguany i presenta una programa-
ció encapçalada pels gallecs Luar 
na Lubre, que inauguraran la 26a 
edició en el marc de la gira del seu 
30è aniversari. 

El programa detallat del festi-
val s’anunciarà properament.

Assessorament sobre 
possibles clàusules abusives 
en hipoteques
IGUALADA

La Diputació de Barcelona, 
havent subscrit un conveni amb 

l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona, ofereix en diferents 
municipis de la província un servei 
d’orientació jurídica als ciutadans 
afectats per possibles clàusules 
abusives en contractes hipote-
caris. A partir d’aquest conveni, 
l’Ajuntament d’Igualada ha iniciat 
al mes de maig aquest assessora-
ment gratuït, amb una destacada 
i immediata acceptació per part de 

la ciutadania. Aquest recurs s’oferi-
rà des d’ara tres dimecres al mes 
fins a final d’any, a excepció del 
mes d’agost: al juny, serà els dies 
7, 14 i 28, i al juliol els dies 5, 12 
i 19. L’atenció s’ofereix a l’Espai 
Cívic Centre (c/ Trinitat, 12) i cal 
contactar prèviament per concer-
tar una cita amb l’OMIC Punt Con-
sum, escrivint un correu electrònic 
a puntconsum@aj-igualada.net o 
bé trucant al telèfon 93 803 19 
50, extensió 408, entre les 7:45 a 
12:45h.

Xerrada sobre la salut i 
l’atenció sanitària a les dones
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Equip d’Atenció Primària Vilano-
va del Camí organitza aquest pro-

per dijous, dia 1 de juny, una xerra-
da sobre salut i assistència sanitària 
a les dones. La metgessa Maria José 
García i la infermera Pilar Ibañez 
s’encarregaran d’aprofundir sobre 
patologies i factors de risc que afec-
ten les dones, a partir de les dades 
que proporciona l’Enquesta de 
Salut de Catalunya (ESCA).

La xerrada, anomenada “Salut 
i atenció sanitària a les dones”, 
serà a les 6 de la tarda, a la sala 
polivalent del CAP Vilanova del 
Camí. Les dues professionals ex-
plicaran les diferències entre gè-
neres en els comportaments rela-
cionats amb la salut, el treball, la 
salut reproductiva, la salut men-
tal, les malalties cardiovasculars i 
l’envelliment.

Les entitats d’economia social se sumen a la 
segona Mostra d’Entitats
CALAF

Calaf reunirà el teixit associatiu 
i d’economia social de l’Alta 

Segarra i el seu entorn en la cele-
bració del Dia de l’Associacionisme 
Cultural, diada a la qual el munici-
pi s’ha afegit per segon any conse-
cutiu. Una de les principals nove-
tats de la jornada, que se celebrarà 
aquest dissabte 3 de juny, serà la 
incorporació del Mercat de l’Eco-
nomia Social i Solidària. Copromo-
gut per l’Ateneu Cooperatiu de 
la Catalunya Central en col·labo-
ració amb l’Ajuntament de Calaf, 
la Mancomunitat de Municipis de 
l’Alta Segarra i el CEIP Alta Segar-
ra, la iniciativa comptarà amb una 
taula rodona d’experiències coo-
peratives i d’economia solidària, 
que analitzarà l’impacte que té al 
territori. 

Les associacions de la vila tor-
naran a muntar els seus estands 
en la segona edició de la Mostra 
d’Entitats, després de l’èxit de la 
primera edició. L’objectiu de l’ac-
te és donar a conèixer el ric teixit 
associatiu de Calaf, divulgar les ac-

tivitats que s’organitzen des de les 
entitats, i apropar-les a la gent, 
per tal de sumar nous socis i col·la-
boradors.  

Tots els actes es faran a la Plaça 
dels Arbres de Calaf entre les 10.30 
i les 13.30 hores,.

Els alumnes de l’Escola 
Alta Segarra vendran 
els productes elaborats 
a través del projecte 
CUEME

A més, enguany s’hi suma el 
Mercat de l’Economia Social i So-
lidària, copromogut per l’Ateneu 
Cooperatiu de la Catalunya Cen-
tral amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Calaf i el CEIP Alta Se-
garra. Una desena d’empreses i 
entitats d’economia social de l’Alta 
Segarra i zones del voltant pren-
dran part en mercat per tal de di-
vulgar la seva tasca i vendre el seu 
producte.

Taula rodona i debat
Paral·lelament, a les 11.30 ho-

res hi haurà una taula rodona amb 

persones vinculades a l’economia 
social. Obriran la xerrada mem-
bres de Productes Alta Segarra i Els 
Pangolins CDP, cooperatives crea-
des pels alumnes de l’Escola Alta 
Segarra en el marc del projecte 
‘Cultura emprenedora a l’escola’ 
(CUEME), explicant el projecte de-
senvolupat i la seva experiència.

Seguidament s’iniciarà el debat 
“Impactes i perspectives de l’Eco-
nomia Social i Solidària a l’Alta Se-
garra”, amb els ponents Guillem 
Fernández, economista i membre 
de Coop57); Arnau Vilaseca, tre-
ballador social i diplomat en eco-
nomia cooperativa; Jaume Fons, 
membre de Coopdecap i de Som 
Energia a l’Anoia; i Miquel Canet, 
director de la cooperativa d’inser-
ció igualadina Àuria Grup.

La regidora d’Economia i Fi-
nances, Montse Mases, regidora 
clourà l’acte explicant el projecte 
que estan impulsant l’Ajuntament 
i la Mancomunitat de l’Alta Se-
garra per tal de donar impuls a 
l’economia social i solidària en els 
propers mesos.

Ja ha obert l’espai d’estudi

CAPELLADES

Tal i com s’ha fet els darrers 
anys, fins al divendres 9 de juny, 

s’ha habilitat un espai d’estudi a 
la Biblioteca El Safareig de Cape-
llades per als estudiants de 2n de 
batxillerat i per als universitaris.

Aquesta és una proposta que 
s’impulsa des del Pla Educatiu 
d’Entorn amb l’objectiu d’habili-
tar un espai d’estudi tranquil per 
als estudiants que han aprovat el 
batxillerat i ara s’estan preparant 
per als exàmens de selectivitat. S’hi 
podrà assistir des de les 9 del matí 
fins a les 2 de la tarda.

Inscripcions per al taller 
d’estiu de robòtica

LA POBLA DE CLARAMUNT

L’Associació de Robòtica de l’Ano-
ia i l’Ajuntament de la Pobla de 

Claramunt organitzaran, el mes de 
juliol, un taller de robòtica. El perí-
ode d’inscripció estarà obert fins al 
divendres 16 de juny i les inscripci-
ons es poden fer al Local Social de 
l’Ateneu, de dilluns a dijous, de les 
9 del matí a les 12 del migdia, i de 
dilluns a divendres, de les 4 de la 

tarda a 2/4 de 8 del vespre.
El taller es farà els dies 4, 5 i 6 

de juliol i 11, 12 i 13 de juliol, de 
les 3 a les 5 de la tarda, al Teatre 
Jardí. El preu per a una setmana és 
de 30 euros i per a dues, 60 euros. 
L’activitat està oberta a nens i nenes 
d’entre 6 i 10 anys i està limitada 
a 12 places. El taller se centrarà en 
ensenyar robòtica amb Lego We 
DO 2.0. Festa Major de Primavera 

RUBIÓ

Els Veïns i Amics de Rubió orga-
nitzen per aquest cap de set-

mana la Festa Major de Primave-
ra, amb el següents actes progra-
mats. Dissabte el punt del migdia, 

celebració de la missa i cap a les 
2, vermut musical. A les 8 de la 
tarda, a la plaça Major sopar de 
veïns (10 euros, cal fer reserva 
prèvia a l’Ajuntament 93 809 41 
81 ) i fi de festa  musical amb el 

grup “Josmar Max” i els “P.A.W.N. 
GANG”.

L’endemà diumenge, a partir 
de les 11, activitats per la canalla, a 
la plaça, i a la tarda a partir de les 
5, jocs de taula.

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com

http://www.ricardgarcia.cat
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La Diputació de Barcelona 
commemora el 40è aniversari 

del retorn de Tarradellas

El Monestir de Poblet acollirà, dimecres 7 de juny, el seminari «Memòria d’una determinació» amb motiu del 
40è aniversari del retorn de Josep Tarradellas, president de la Generalitat de Catalunya (1954-1980) i alhora 
president de la Diputació de Barcelona (1977-1980), impulsat per la pròpia corporació i l’Arxiu Montserrat 
Tarradellas i Macià.

És per aquest motiu que la Diputació de Barcelona organitza un conjunt d’actes commemoratius que es rea-
litzaran al llarg de l’any i on es recordarà que, després de trenta-vuit anys de dictadura franquista i d’un for-
çat i llarg exili, Catalunya va aconseguir el restabliment de la institució d’autogovern.

La jornada serà inaugurada pels presidents de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i Tarragona, Josep 
Poblet, així com la consellera de Presidència de la Generalitat, Neus Munté, i l’Abat de Poblet, Octavi Vilà.

Al llarg del seminari s’analitzarà tota la trajectòria política de Tarradellas, des dels seus inicis quan es va for-
jar com a polític fins al seu retorn i el restabliment de la Generalitat, posant èmfasi, també, als anys de la 
Guerra Civil i al llarg exili a Saint-Martin-Le Beau.

Quatre commemoracions més
El retorn de Josep Tarradellas no és la única efemèride que la Diputació de Barcelona commemora. Si fa tres 
anys la corporació barcelonina celebrava el centenari de la constitució de la Mancomunitat de Catalunya, la 
Diputació recordarà que ara fa cent anys va morir Enric Prat de la Riba i que també es va elegir a Josep Puig 
i Cadafalch com a segon president de la Mancomunitat.

Les altres dues commemoracions del 2017 són el 125è aniversari de les Bases de Manresa i el 50è aniversari 
del moviment de regidors democràtics.

Tarradellas va ser president de la Generalitat (1954-1980) i alhora de la Diputació de Barcelona (1977-1980). (EFE)
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DIA A DIA
DIJOUS 1 DE JUNY - St. Justí, St. Ignasi (Íñigo) i Sta. Laura
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal (la Pobla de Claramunt), ball amb el grup Tago Mago.
■ A les 6 de la tarda, al CAP de Vilanova del Camí, xerrada: salut i atenció sanitària a les dones.
■ A les 7 de la tarda, al Casal de Calaf, conferència de l’economista Xavier Sala i Martín: El desenvolupament econòmic a la Catalunya 
Central i l’economia local dins un món global.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí (sala de socis), conferència-debat: El salari mínim i la Renda Garantia de Ciutadania. 
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Auditori de l’Escola i Conservatori Municipal de Música d’Igualada, concert del quartet de corda Ophir.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí (Sala LAB), xerrada: Meditació del teu animal interior. Amb Imma Vila.
■ A les 8 de la tarda, al Saló Rosa de la Lliga (Capellades), xerrada: “El tabac i els hàbits saludables” (Setmana sense fum).

DIVENDRES 2 - Sts. Marcel·lí i Pere, Sts. Erasme (o Elm o Telm) i St. Eugeni I 
■ A les 5 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu, sessió de Teatre Escolar: Emocions humanes segons William, amb la companyia 
MAC-OT de l’institut Badia i Margarit.
■ A les 7 de la tarda, a Igualada (pl. Ajuntament), acte de Súmate: Tu futuro lo decides tú.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu, sessió de Teatre Escolar: Emocions humanes segons William, amb la companyia 
MAC-OT de l’institut Badia i Margarit.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació del llibre Nero, nero nas, de Rosa M. Arrazola.
■ A partir de les 8 de la tarda, al barri del St. Crist d’Igualada, inici de les Festes 2017: tamborinada, sardinada i ball.
■ A 2/4 d’11 de la nit, al bar musical Hot Blues (Igualada), concert de Jordi Bonell & Josep Maria Ribelles.
■ A les 11 de la nit, al barri del St. Crist d’Igualada, ball amb Bartomeu&Sheila. 

DISSABTE 3 - St. Carles Lwanga i comps., Sta. Clotilde i Sta. Oliva
■ De 10 del matí a 2 de la tarda, al Museu de la Pell d’Igualada, Fira Lúdica i de Col·leccionisme Playmobil.
■ De 10 del matí a 2 de la tarda, a Igualada (cotxeres dels Moixiganguers), acapte de sang amb el Banc de Sang i Teixits.
■ A les 11 del matí, a Santa Margarida de Montbui (església St. Maure), inici Romeria Virgen del Rocío.
■ A les 11 del matí, a la Biblioteca Central (Igualada), projecció del film d’animació “At the library” (en anglès).
■ A les 11 del matí, a Igualada (plaça Cal Pascual), sessió dirigida de ioga-dansa.
■ De 4 a 8 de la tarda, al Museu de la Pell d’Igualada, Fira Lúdica i de Col·leccionisme Playmobil.
■ De 5 de la tarda a 9 del vespre, a Igualada (cotxeres dels Moixiganguers), acapte de sang amb el Banc de Sang i Teixits.
■ A partir de les 5 de la tarda, al CEM Cal Maristany dels Hostalets de Pierola, Trobada de Combos.
■ De 6 a 9 del vespre, al local Amics del Tren d’Igualada (costat mateix oficina Hispano Igualadina estació nova), portes obertes al local 
social i presentació de la remodelació de maqueta ferroviària de l’Associació.
■ A 1/4 de 7 de la tarda, a l’Ajuntament d’Òdena, inici de la cercavila amb els Konkatrons, i a la plaça de dalt del Castel, acte de procla-
mació del pubillatge.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a Calaf (plaça dels Arbres), ballada de sardanes enllaunades.
■ A les 7 de la tarda, al barri del Sant Crist, sortida 1a Green run (5 Km.) i 22a cursa del barri del Sant Crist (5 Km.).
■ A les 8 de la tarda, al Mercat de la Masuca, Vademercat: degustació de tapes i animació.
■ A les 9 de la nit, al santuari de l’Escola Pia (Igualada), concert del cor Exaudio: Alça els ulls a la muntanya.
■ A les 9 de la nit, a l’església de La Tossa, Vetlla de Pasqua de Pentecosta.
■ A les 9 de la nit, al Teatre de l’Aurora (Igualada), «Estralls» de la Cia. Escomesa.
■ A les 10 de la nit, a l’església de Santa Maria de Veciana, cicle de concerts a l’església amb el Trio Segarrenc, de Calaf.
■ A les 11 de la nit, al barri del Sant Crist d’Igualada, ball de gala amb el grup Som-hi Band.

DIUMENGE 4 - Pasqua de Pentecosta, St. Francesca Caracciolo i Stes. Rut i Noemí
■ Al matí, al barri del Sant Crist d’Igualada, actuació dels Falcons de Piera, cursa infantil i inflables.
■ Al matí, a Vallbona, Fira de la Garlanda, el mercat de botiguers i artesans; trobada de puntaires, mostra d’entitats, recreacions his-
tòriques...
■ Al matí, al c/ Lleida barri de “la masia” (Òdena), mercat del Pla d’Òdena.
■ A les 10 del matí, a Les Comes, primer partit del torneig de futbol 7 3r Triangular de Penyes de l’Anoia.
■ De 10 a 2 de la tarda, al Museu de la Pell d’Igualada, Fira Lúdica i de Col·leccionisme Playmobil.
■ A les 11 del matí, a Igualada (Plaça Catalunya - estació vella), sortida Festa de les Rodes (bicicletes, patins, patinets...).
■ D’11 a 2 del migdia, al local Amics del Tren d’Igualada (costat mateix oficina Hispano Igualadina estació nova), portes obertes al local 
social i presentació de la remodelació de maqueta ferroviària de l’Associació.
■ A 2/4 de 12 del migdia, al Museu de la Pell d’Igualada, visita guiada al Museu i a Cal Granotes.
■ A les 12 del migdia, al nucli antic de Montbui, visita guiada al Palau dels Comtes de Plasencia.
■ A les 12 del migdia, al barri del Sant Crist d’Igualada, ballada de sardanes amb la Cobla Cassà de la Selva.
■ A la 1 de la tarda, al nucli antic de Montbui, visita guiada a l’església de Santa Margarida.
■ De 4 a 7 de la tarda, al Museu de la Pell d’Igualada, Fira Lúdica i de Col·leccionisme Playmobil.
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’Avis d’Òdena (antic consultori), ball amb el músic Ramon.
■ A les 6 de la tarda, al CCCC La Vinícola (Santa Margarida de Montbui), ball de la gent gran amb la música de Pere de Rico Rico.
■ A les 6 de la tarda, a Can Papasseit de Vilanova del Camí, ball country i line dance amb l’associació Anoia Country.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Cal Ponet de Capellades, ball amb el músic Charli.
■ A les 7 de la tarda, a l’església de Santa Maria de Veciana, cicle de concerts a l’església amb el Cor Exaudio.
■ A les 7 de la tarda, al bar musical Hot Blues (Igualada), concert amb Steve Smith, Xim Aresté i Pol Batlle.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora (Igualada), «Estralls» de la Cia. Escomesa.
■ A les 7 de la tarda, al teatre La Lliga de Capellades, concert coral extraordinari amb l’Orfeó Santa Coloma, Coral La Lira de Vilade-
cans, Capellas de Música de la Tossa, Coral Noves Veus de Capellades i l’Escola de Música de Sant Cugat.
■ A les 7 de la tarda, al barri del St. Crist d’Igualada, cantada d’havaneres amb el grup Blau Mediterrà.

DILLUNS 5 - St. Bonifaci, St. Sanç (Sancho) i Sta. Zenaida
■ Tot el dia, a Vallbona d’Anoia, celebració del dia del Roser. A la tarda festa de Roseres i Pabores. A la nit ball de gala amb la co-
bla-orquestra Costa Brava.
■ A les 6 de la tarda, a La Llacuna (local la piscina), inauguració de la Setmana de la Gent Gran Activa amb presència de l’exconsellera 
Irene Rigau.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu, sessió setmanal d’AUGA: Les falles dels Pirineus. Amb Jaume Comas.

DIMARTS 6 - St. Norbert, St. Artemi i Stes. Càndida i Paulina
■ A les 6 de la tarda, a La Llacuna, tarda de bingo i actuació de la tuna Nova Unió. 

DIMECRES 7 - St. Robert, Sts. Pere i Licarió
■ A les 6 de la tarda, a La Llacuna (local piscina), xerrada: Com fer de l’alimentació i l’activitat física una eina bàsica de salut. Del pro-
grama de la Gent Gran Activa.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Club del còmic: L’hivern del dibuixant.
■ A 2/4 de 8 del vespre, al Casal Popular d’Igualada, xerrada: “Operació Catalunya. Les clavegueres de l’Estat”, a càrrec d’Alba Vergés.
■ A 1/4 de 9 del vespre, a l’Ateneu Cinema (Igualada), espectacle de dansa “The Dream” en directe des de la Royal Opera House.

DIJOUS 8 - Sts. Guillem i Maximí i Sta. Cal·líope, St. Heracli i St. Kilian
■ A les 7 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre (Igualada), presentació de l’estudi: “Desigualtat de gènere i pobresa energètica; un factor 
de risc oblidat”. Del programa Dia internacional d’Acció per la salut de les dones.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació del llibre «Companys: una vida pels catalans, una mort per Catalu-
nya», de Montsrrat Coberó.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a la Llibreria Aqualata (Igualada), presentació del llibre «On la sang», de Ricard Garcia.

L’Estiu Sona a Tous
SANT MARTÍ DE TOUS

Del 3 al 8 de juliol tindrà lloc el 
curs d’estiu L’Estiu Sona a Tous 

a la nova seu de l’escola de música 
de Tous. Un curs, adreçat a tots els 
nens/es, nois/es o adults a partir 
de 10 anys que hagin cursat com a 
mínim dos anys d’instrument i vul-
guin, durant una setmana experi-
mentar, aprofundir i consolidar tot 
allò que han anat aprenent al llarg 
del curs. 

Així, els seus participants po-
dran millorar aspectes tècnics a 
través del treball en grup; apren-
dre a tocar amb altres companys 
dins d’una mateixa secció; desco-
brir l’experiència de formar part 
d’un conjunt instrumental complet 
i de tocar en concert.

Inscripcions fins al 9 de 
juny

El Stage Instrumental és im-
pulsat i dirigit per dos professors 
amb una llarga experiència en el 
món de la docència i la pedagogia, 
Josep Miquel Mindán i Jep Grau. A 
més, tindrà al darrera tot l’equip 
de professors de l’Escola de Música 
de Tous ja que està organitzat con-
juntament per la mateixa escola 
de música i l’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous.

Les inscripcions encara es po-
den fer fins el proper divendres 9 
de juny a través de l’adreça sta-
geinstrumental.tous@gmail.
com.

Es preveu l’asfaltat de més 
de 5.000 m2 de vials

VILANOVA DEL CAMÍ

Des de l’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Vilanova 

del Camí, que encapçala el regi-
dor Juan Manuel Cividanes, s’ha 
fet una previsió dels treballs de 
reasfaltat que es portaran a terme 
durant aquest 2017. 

La planificació inclou millores 
en el ferm de diferents carrers del 
municipi que suposaran una actu-
ació en més de 5.000 m2 de vials. 

Està previst per exemple actu-
acions diverses als carrers Almirall 
Cervera, Nostra Senyora de la O, 
Far Juníper Serra, Jaume Balmes, 
Ramon Llull i carrer del Sol.

Avui dijous, càsting per a un 
curtmetratge

CALAF

Els alumnes de la formació dual 
“Rural Social Media” han con-

vocat un càsting per tal de trobar 
els actors que formaran part del 
curtmetratge que estan preparant. 
Aquesta producció audiovisual els 
servirà per posar en pràctica els 
coneixements que han adquirit en 

l’assignatura Tractament d’imatge 
de fotografia i vídeo. El càsting 
se celebrarà avui dijous 1 de juny, 
a les 6 de la tarda, al Centre Cívic 
d’Igualada (c/ Trinitat, 12).

Amb el títol de ‘Ramé’, els 
alumnes d’aquesta formació dual 
han elaborat el guió i seran tam-
bé els encarregats del rodatge i la 
postproducció que es farà aquest 
proper juny. Per fer-lo realitat, ne-
cessiten dues noies, d’edat apa-
rent de 19 i 21 anys, per cobrir els 
personatges principals. Per als se-
cundaris, busquen nois i noies que 
aparentin entre 18 i 22 anys. En cas 
que siguin menors d’edat, els as-
pirants necessitaran el permís dels 
pares/tutors legals.

Les persones interessades es 
poden posar en contacte amb els 
responsables a través de les xarxes 
socials de Rural Social Media i els 
telèfon 622 011 085 i 620 929 058.

«Emocions humanes segons 
William», l’obra teatral de 
l’Institut Badia i Margarit
IGUALADA

Demà divendres a les 5 i a les 7 
de la tarda, al teatre de l’Ate-

neu d’Igualada, la companyia 
MAC-OT, formada per alumnes de 
l’institut Badia i Margarit, presen-
tarà l’obra «Emocions humanes 
segons William».

L’obra va ser seleccionada per 
participar al projecte CaixaEscena 
i es va presentar parcialment als 
Encontres de Teatre, durant el mes 

de febrer a Barcelona. Ara, una 
vegada acabada i amb tot l’apre-
nentatge de la trobada de Caixa-
Escena, es presenta íntegrament 
a Igualada, en dues sessions, en 
el marc del Teatre Escolar promo-
gut per l’Ajuntament d’Igualada, 
amb la col·laboració de diferents 
entitats i sota la direcció de Xesca 
Vela, professora de l’institut que 
ha treballat l’obra a les optatives 
de teatre.

mailto:stageinstrumental.tous@gmail.com
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OFERTES DE FEINA
- EMPRESA D’ARTS GRÀFIQUES PRECISA INCORPORAR  
PERSONAL AMB EXPERIÈNCIA 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 AJUDANTS/ OPERARIS DE MAGATZEM AMB 
CARNET DE CARRETONER I AMB EXPERIÈNCIA MÍNIMA TRES 
ANYS, PER A COBRIR DEMANDES DELS NOSTRES CLIENTS. 
Contracte temporal per cobrir baixes, vacances i puntes de feina.

- 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.

- ES NECESSITEN SOLDADORS AMB EXPERIÈNCIA EN 
ESTRUCTURES, CALDERERIA I INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS PER 
LA ZONA D’ESPARREGUERA, per a necessitats de producció, baixes i 
vacances. Contracte temporal amb perspectives de continuïtat.

- ES NECESSITA PERSONAL DE NETEJA PER A EDIFICIS PÚBLICS, 
EMPRESES, NAUS,… AMB EXPERIÈNCIA, PER A LA ZONA DE 
VILANOVA DEL CAMÍ. Contracte temporal per cobrir baixes, vacances i 
puntes de feina.

- ES NECESSITEN JARDINERS AMB EXPERIÈNCIA QUE TINGUIN 
CARNET D’APLICADORS FITOSANITARIS I LEGIONEL·LA. Zona 
voltants d’Igualada. Contracte temporal per cobrir baixes, vacances i 
puntes de feina.

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.

Mercat del Pla d’Òdena, el pla dels diumenges

ÒDENA

Òdena engega aquest diumen-
ge 4 de juny la prova pilot del 

mercat ambulant del Pla d’Òde-
na amb gran expectació per part 
de veïns i veïnes que veuen en 
aquesta iniciativa una oportunitat 
per al barri. El mercat té previst 
celebrar-se tots els diumenges al 
matí, convertint-se així en l’únic 
mercat de diumenges de la Conca 
d’Òdena i el segon després del 
de la Torre de Claramunt. Així, 
la campanya de promoció porta 
com a eslògan “El pla dels diu-
menges”.

El mercat estarà emplaçat 
al C/ Lleida, més conegut 
com el carrer de la Rosdor

El carrer on s’ubicarà és el carrer 
Lleida, més conegut com el carrer 
de la Rosdor, té 235 metres lineals 
i una amplada de 12 metres, amb 
capacitat per acollir gran nombre 
de parades. L’emplaçament permet 
no incidir pràcticament en la circula-
ció, i donarà vida i autonomia a un 
barri amb deficiències en matèria 
de comunicació, aproximant-los el 
comerç i dinamitzant la zona. No 
s’haurà de tallar carrers a la circu-

lació ni fer canvis en el sentit de la 
marxa.

L’alcalde d’Òdena Francisco Gui-
sado explica que “El Pla d’Òdena 
és el millor emplaçament possible 
per a la implantació d’aquest servei 
donada la seva ubicació. És de fàcil 
accés i disposa de molt espai per 
a l’aparcament de vehicles. Estaria 
emplaçat en una zona on actual-
ment hi ha comerços i restauració, 
fet que provocarà beneficis per a les 
empreses existents”. D’altra banda, 
Guisado explicava també que “la 
població del Pla d’Òdena és d’un 
gruix de 1.400 persones, molt casti-
gades per la seva poca comunicació 
via transport públic amb les pobla-
cions properes i amb una taxa de 
població per sobre de la mitjana 
d’envelliment. El mercat esperem 
que esdevingui un eix vertebrador 
d’activitat econòmica i social del 
barri”.

Els paradistes interessats a dis-
posar d’una plaça per a posar la se-
va parada poden fer arribar la seva 
sol·licitud dirigint-se a l’Ajuntament.  

L’espectacle de dansa «The Dream» en 
directe des de la Royal Opera House
IGUALADA

L’Ateneu Cinema oferirà el dime-
cres 7 de juny a les 20.15 h la 

retransmissió de l’espectacle de 
dansa ‘The Dream’, adaptació de 
Frederick Ashton de la comèdia 
desenfrenada de Shakespeare en 
què un esperit del bosc provoca el 
caos, armat només amb una poció 
d’amor.

“Symphonic Variations” va ser 
el primer treball d’Ashton després 
de la Segona Guerra Mundial i 
un dels primers realitzats per la 

companyia sobre l’enorme esce-
nari principal de la Royal Opera 

House el 1946. Amb sis ballarins 
realitzant una sèrie de quartets, 
duos, sextets i sols, al ritme de les 
variacions simfòniques de Franck, 
aquesta obra mestra celebra la be-
llesa pura del moviment.

El preu de l’entrada és de 15 
euros (13 per als socis de l’Ateneu).

Les entrades es poden comprar 
anticipades a la taquilla de l’Ate-
neu cinema i

a la web www.ateneucine-
ma.cat.

Comprar al poble, tindrà premi!
SANT MARTÍ DE TOUS

Sant Martí de Tous participarà, 
com a municipi adherit, a la 

7a Campanya Comercial “Barris 
antics. Molt per descobrir, molt per 
oferir”, juntament amb 32 poblaci-
ons beneficiàries del Pla de Barris 
impulsat pel Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Generali-
tat de Catalunya.

Durant els dies de la campa-
nya, les persones que realitzin una 
compra a qualsevol establiments 
comercials de Sant Martí de Tous 
obtindran una butlleta participa-

tiva que hauran d’omplir i diposi-
tar en una urna al mateix establi-
ment per poder optar al sorteig 
dels premis. Tots els establiments 
adherits estaran convenientment 
identificats amb un cartell promo-
cional.

El sorteig dels premis tindrà 
lloc en un acte obert el proper 8 
de juliol. En la campanya comercial 
“Barris antics. Molt per descobrir, 
molt per oferir” s’atorgaran inte-
ressants experiències turístiques, 
com nits d’hotel, àpats a restau-
rants, visites culturals, creuers amb 

vela, etc., aportats per cadascun 
dels municipis participants. 

Aquesta campanya inclou tam-
bé un premi per al comerç que ha-
gi segellat la butlleta guanyadora 
amb el 1r premi. El local comercial 
situat sota les voltes del nucli antic 
acollirà fins al pròxim 8 de juliol 
una exposició amb tots els premis.

Aquesta campanya és cofinan-
çada pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, a través de la Llei 
de Barris, i l’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous.

A la Masuca gastronomia i festa amb 
el 2n Vademercat
IGUALADA

Aquest dissabte 3 de juny el 
Mercat Municipal de la Masu-

ca celebrarà la seva segona nit de 
tapes sota el nom de Vademer-
cat, una oportunitat especial per 
a poder conèixer de primera mà 
la qualitat gastronòmica dels pro-
ductes que s’hi venen diàriament.

A partir de les 8 de la tarda 
s’obriran les portes del mercat 
perquè els visitants puguin gaudir 
de les tapes que els paradistes i 
les associacions gastronòmiques 
convidades hauran preparat espe-
cialment per a l’ocasió.

Igual que l’any passat, el Va-
demercat comptarà amb la pre-
sència de 4 padrins que inaugu-
raran la festa i a la vegada faran 
de jurat del concurs de tapes. 

En aquesta ocasió els padrins se-
ran Maria Senserrich (diputada 
al Parlament de Catalunya), Joan 
Domènech (President de la Fira 
d’Igualada), Madrona Vilanova 
(Granja Pla) i Joan Carol (8 cadi-
res).

Fins dissabte al migdia es po-
den comprar els tiquets --amb 
preu de venda anticipada-- a les 
parades participants del mateix 
mercat, així com als establiments 
Bitok, Cal Pantomènia, Sant Ma-
gí 44 i Vinnart. El preu de venda 
anticipada és de 6 euros / 5 ti-
quets, a partir de dissabte a la 
tarda el preu a taquilla serà de 7 
euros / 5 tiquets.

Enguany la circulació per dins 
el mercat estarà marcada per du-
es entrades i sortides clarament 

diferenciades, la zona exterior es-
tarà equipada amb taules i cadi-
res per gaudir tranquil·lament de 
les tapes i les actuacions musicals 
programades.

Programa d’actuacions
A les 8 de la tarda amb l’ober-

tura de portes,  actuació teatral a 
càrrec del grup Gralla Manufactu-
res Teatrals i del Mag Caru. Músi-
ca amb el DJ Fixi.

Cap a les 10 del vespre, con-
cert del grup de música Xillona; a 
2/4 d’11 de la nit es farà el comu-
nicat de les tapes guanyadores, i 
una hora més tard música amb DJ 
Brown.

A les 12 de la nit hi haurà el 
tancament de portes.

Curs de Socorrisme bàsic

IGUALADA

El dissabte 10 de juny s’iniciarà 
una nova edició del curs d’Aten-

ció Sanitària Immediata N-II (Socor-
risme Bàsic). Aquesta acció forma-
tiva està adreçada a tota la pobla-
ció en general, monitors de lleure, 
monitors esportius, etc. amb l’objec-
tiu de capacitar als alumnes amb les 
eines i recursos necessaris per poder 
donar una primera assistència en 
cas d’urgència o emergència. Les 
classes es duran a terme duran els 
mesos de juny (dissabte 10, diumen-
ge 11 i dissabte 17) i juliol (dissabte 
1), en horari de 9 a 14 i de 16 a 
19 h., amb una durada total de 30 
hores i un mòdul de 10 h. en serveis 
reals perquè els alumnes puguin 
veure de primera mà l’activitat que 

desenvolupa Creu Roja en matè-
ria de Socors i Emergències, que es 
desenvoluparà entre els mesos de 
juliol i agost. 

Inscripció gratuïta
El curs es composa de sessions 

teòriques i pràctiques on es tracta-
ran, entre d’altres, el Suport Vital 
Bàsic, hemorràgies, ferides, trauma-
tismes, cremades, tècniques de mo-
bilització, etc. La inscripció al curs 
és gratuïta i una vegada finalitzat i 
aprovat, qui ho desitgi podrà optar 
a la tramitació del Diploma, carnet 
i certificat acreditatius per part de 
Creu Roja (aquest tràmit té un cost 
de 25 euros, gratuït pels voluntaris 
i voluntàries de l’entitat). Aquesta  
formació està avalada per la Gene-
ralitat de Catalunya, segons el de-
cret 225/1996. Les inscripcions estan 
obertes fins el 5 de juny a través del 
següent enllaç:  http://www.cruzro-
ja.es/principal/web/formacion/infor-
macion-curso?cod_curso=413997

Per qualsevol dubte us podeu 
adreçar a les oficines de Creu Roja 
Anoia, c/ Les Comes, 34 d’Iguala-
da, telèfon 938030789 de dilluns a 
divendres de 9 a 14 i de 16 a 19 h. 
Les places són limitades. Cal tenir 18 
anys complerts.

http://www.ateneucinema.cat
http://www.ateneucinema.cat
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Festes del barri del Sant 
Crist, dies 2, 3 i 4 de juny
IGUALADA

Programa d’actes
Demà divendres a les 8 de la 

tarda tamborinada a càrrec de la 
Banda de Música de Fàtima.

Cap a 2/4 de 10 del matí, sar-
dinada popular (preu tiquet 3 eu-
ros), i a les 11 de la nit, ball a càr-
rec de Bartomeu & Sheila. Hi haurà 
bingo.

1a Caminada Green Run, nove-
tat del programa

Dissabte dia 3 a 2/4 d’11 del 
matí, tirada de bitlles, a la zona 
esportiva del barri.

A les 11 del matí, concurs de 
dibuix (participants fins a 15 anys).

A 2/4 de 12 del migdia, infla-
bles.

A la tarda, a les 5, missa canta-
da per la Coral Terra Nostra.

A les 7, 1a caminada Green run 
(5 Km), i tradicional Cursa del Barri 
del Sant Crist en la seva 22a edició 
(5 Km).

A les 11 de la nit, gran ball de 
gala amenitzat pel grup Som-hi 
Band.

Diumenge dia 4 a 2/4 d’11 del 
matí, actuació dels Falcons de Ca-
pellades.

A 1/4 de 12 del matí, sortida de 
la Cursa infantil; inflables i confeti.

Al punt del migdia, ballada de 
sardanes amb la Cobla Cassà de la 
Selva.

A les 2, dinar de germanor (pa-
ella, tiquet 10 euros).

A 2/4 de 5 de la tarda sessió de 
bingo, a les 7, cantada d’havane-
res amb el grup Blau Mediterrà i 
clourà la festa, a les 10 de la nit el 
dispar de la traca.

“Tu futuro lo decides tú”
IGUALADA

L’Associació Súmate organitza 
per demà divendres, l’acte ciu-

tadà Tu futuro lo decides tu, que 
es farà a la plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada a les 7 de la tarda.

Encapçalaran l’acte Ana Sur-
ra, Joan Josep Nuet, Marc Castells, 

Antonio Baños i Eduardo Reyes 
que explicaran “que els únics que 
podem decidir el nostre futur som 
nosaltres mateixos, pel què l’única 
opció possible actualment, és la 
celebració d’un referèndum on po-
der-se expressar democràticament.

Tothom hi és convidat!

Avui, el salari mínim i la Renda Garantida de 
Ciutadania a debat 
ERC, CUP i Decidim organitzen una conferència amb presència de la 
plataforma Anem a Mil i del professor de sociologia José Antonio Noguera
IGUALADA

Els grups municipals d’ERC, CUP i 
Decidim a l’Ajuntament d’Igua-

lada han organitzat per avui dijous 
1 de juny una conferència-debat 
entorn el salari mínim i la Renda 
Garantida de Ciutadania (RGC). 
L’acte s’iniciarà a les 19.30h a la 
sala de socis de l’Ateneu Igualadí i 
comptarà amb la presència de Pilar 
Pérez en representació de la plata-
forma Anem a Mil i del professor 
de sociologia José Antonio Nogue-
ra. Els grups convocants pretenen 
acostar el debat i la reflexió sobre 
les xarxes públiques de protecció 
social cap als col·lectius més vul-
nerables i les classes treballadores 

en un moment d’elevades taxes 
d’atur, de baixos salaris i d’eixam-
plament i cronificació de situaci-
ons de pobresa entre amplis grups 
socials.

L’arrencada de l’acte anirà a 
càrrec de Pilar Pérez, d’Anem a 
Mil. Anem a mil és una iniciativa 
ciutadana que té com a objectiu 
aconseguir un salari digne per a 
totes les persones que treballen 
al nostre país, i que proposa que 
el salari mínim real a Catalunya 
esdevingui de mil euros mensuals 
a 14 pagues. En aquest sentit, al 
ple de gener l’Ajuntament d’Igua-
lada va aprovar una moció de la 
plataforma per assolir aquestes 
demandes, proposta que va ser 
recolzada per la pràctica unanimi-
tat de regidors.

La Coral de Santa Maria celebrarà la festa de 
la Pentecosta

IGUALADA

Després d’haver participat en el 
concert ofert en els jardins de 

la residència P. Vilaseca amb motiu 
del 30è aniversari, la Coral de San-
ta Maria prepara per a diumenge 
vinent 4 de juny la festa de Pen-
tecosta. És aquesta una iniciativa 
que va néixer el 2010 per a com-
memorar l’aniversari de la funda-

ció de la Coral (maig 1939) i en 
escaure’s uns mesos abans de final 
de curs, serveix per fer un balanç 
de les múltiples activitats portades 
a terme des del començ de l’any. 
Enguany la Coral ha arribat als 
setanta-vuit anys d’existència. Els 
actes programats són els següents: 
a les 12 del migdia a la basílica de 
Santa Maria el rector-arxiprest Mn. 

Josep Massana presidirà la missa 
solemne, en la que hi participarà 
la Coral sota la direcció de Coni 
Torrents i amb l’acompanyament a 
l’orgue de Maite Torrents.

A continuació visita guiada 
a l’exposició Fulgentia, col·lecció 
d’art religiós situada a la galeria 
esquerra del trifori de l’església 
de Santa Maria on s’exposen una 
setantena de peces provinents de 
setze parròquies de l’Arxiprestat, 
entre les que figuren les millors pe-
ces de l’orfebreria catalana i altres 
objectes de culte que, amb el pas 
del temps, han esdevingut verita-
bles obres d’art.

A primera hora de la tarda can-
taires, familiars i acompanyants es 
reuniran en un dinar de germanor 
en el restaurant Queralt d’El Bruc. 
La festa acabarà amb una pluja 
d’acudits en la que hi participaran 
tots els comensals.

Vista general del concert ofert a la residència P. Vilaseca (Foto: Alfons Ferrer).

Visita guiada i gratuïta per 
descobrir el patrimoni del 
Museu de la Pell
IGUALADA

Com cada primer diumenge de 
mes, el proper 4 de juny, a les 

11:30h, el Museu de la Pell d’Igua-
lada i Comarcal de l’Anoia convida 
a participar en una visita guiada i 
gratuïta per les seves exposicions 
permanents, que permetran conèi-
xer el món de la pell i les adobe-
ries.

A Cal Boyer, antiga fàbrica co-
tonera del segle XIX i seu central 
del Museu, i seguidament visita a 
l’altre edifici del Museu és Cal Gra-
notes, antiga adoberia del Pla del 
Cornet, que data del segle XVIII. 

Per a demanar més informació 
al voltant d’aquesta proposta es 
pot trucar al telèfon del Museu, el 
93 804 67 52. 

Recital de cant d’alumnes de 
l’Aula de Música

PIERA

El proper dissabte dia 3 de juny, 
dues alumnes de cant de l’Au-

la Municipal de Música oferiran un 
recital de cant líric a la Capella de 
Sant Sebastià de Piera. La Montser-
rat Torres i la Charo García actuaran 
a les 18 h acompanyades al piano 
pel professor Aleix Colom. Durant el 
concert, les sopranos interpretaran 
peces de diversos compositors cone-

guts com Purcell, Mozart o Vivaldi, 
entre d’altres. 

Trobada de combos als 
Hostalets de Pierola

El mateix dissabte, a les 19 h, els 
alumnes de l’Aula de Música que 
formen part de la Big Band i del 
Combo Rock actuaran en una troba-
da de combos que organitza l’Escola 
de Música dels Hostalets de Pierola. 

Actes per celebrar el Dia de 
l’Associacionisme Cultural
LA LLACUNA

El 4 de juny és el dia gran de l’as-
sociacionisme cultural català, i 

per celebrar-lo, demà divendres a 
les 8 de la tarda, a la Casa de la 
Cultura de La Llacuna, tindrà lloc la 
presentació i inauguració, per part 
de la colla de Geganters i Grallers 
locals, d’una exposició denominada 
“Intercanvis Culturals dels Gegan-
ters i Grallers de La Llacuna fora 
de Catalunya”. En finalitzar l’acte 
hi haurà un piscolabis gentilesa de 
l’Ajuntament.

L’exposició anirà enfocada a 
fer un recorregut per totes les 
activitats dels gegants de La Lla-
cuna fora de Catalunya, des del 
2004 amb la seva primera actua-

ció internacional a l’interior del 
Parlament Europeu d’Estrasburg 
(França), fins a l’actualitat amb el 
darrer intercanvi cultural a la lo-
calitat de Châtelet (Bèlgica) l’abril 
del 2017. Hi haurà una selecció 
de fotografies, vídeos i records 
catalogats per anys i països amb 
els quals es podrà endinsar en la 
cultura i tradicions de cada indret 
i gaudir de les seves músiques tra-
dicionals, de les diferents formes 
de viure el folklore, de la manera 
de fer cultura que té cada país o 
regió i de la classe d’imatgeria que 
s’hi pot trobar.

Aquesta exposició estarà oberta 
fins al diumenge 11 de juny, dia en 
què tindrà lloc la XXVIII Trobada 

de Gegants i Cap grossos de La Lla-
cuna.

Diumenge activitats 
lúdiques a la plaça Major

Per altra banda, diumenge 4 de 
juny, de 12 a 14h del migdia, amb 
motiu del Dia de l’Associacionisme 
Cultural, aquesta entitat llacunenca, 
organitzarà un seguit d’activitats 
lúdiques a la Plaça Major que van 
des de jocs per grans i petits, pre-
sentació d’una nova figura vinguda 
de Costa Rica, ball dels Gegants de 
La Llacuna, vermut pels participants 
i fi de festa.

L’Ajuntament i els Geganters i 
Grallers de La Llacuna convida a tot-
hom a participar de tots els actes.

Visita guiada al Palau dels Comtes de 
Plasencia i a l’església de Santa Margarida

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest proper diumenge qua-
tre de juny, de la mà d’Anoia 

Patrimoni, i com cada primer diu-
menge de mes, es podrà visitar al 
nucli antic de Montbui el Palau 
dels Comtes de Plasencia, a partir 
de les dotze del migdia, i l’esglé-
sia de Santa Margarida a la 1 de 

la tarda.
Anoia Patrimoni farà la visita 

guiada a cada un dels edificis. La 
visita al Palau té un preu de 5 eu-
ros i a l’església de 3.

Més informació al 635 922 
384 o bé a www.anoipatrimo-
ni.cat.

http://www.anoipatrimoni.cat
http://www.anoipatrimoni.cat
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Amb la 
confiança

Som els d’Àuria. 
I Àuria és, sobretot, una manera de fer

Àuria Fundació acull una de les jornades 
de la “Festa de la banca amb valors” de 
Triodos Bank
Triodos Bank organitza activitats solidàries a 21 ciutats de l’Estat 
espanyol el proper dissabte 3 de juny, una de les quals serà a les 
instal·lacions de la Fundació Privada Àuria
IGUALADA

Àuria Grup ha rebut la invitació per participar a la segona edició de la 
“Festa de la banca amb valors” de Triodos Bank, de la qual la Fun-

dació és client. Triodos Bank és un dels principals referents europeus en 
banca ètica i sostenible i convoca, per segona vegada, aquesta jornada 
solidària. Serà el proper  dissabte 3 de juny en una jornada organitzada 
simultàniament a 21 ciutats de tot l’Estat on el banc compta amb oficina 
o a les seves rodalies.

A Igualada, la Fundació Privada Àuria proposa un recorregut per les 
seves instal·lacions, on persones amb discapacitat o trastorns de salut 
mental reben cada dia atenció personalitzada per millorar la seva qua-
litat de vida. Els participants podran realitzar un taller amb ells al seu 
hort ecològic, situat al terrat de l’edifici de l’avinguda Andorra, on tam-
bé es construirà un  espantaocells.

La Festa de la banca amb valors té com a objectiu donar a conèixer 
en primera persona algunes de les iniciatives i empreses finançades pel 
banc als àmbits social, cultural i mediambiental gràcies als estalvis dels seus clients. L’esdeveniment està diri-
git als més de 80.000 clients que Triodos Bank té a Catalunya, així com a altres persones i entitats interessa-
des en conèixer la banca ètica.

Triodos Bank és un banc europeu independent fundat el 1980, referent en banca ètica i sostenible. El 
seu objectiu és promoure una transformació social a través del sistema financer, invertint els diners dels seus 
estalviadors en iniciatives i empreses dels sectors social, cultural i mediambiental. A més, publica amb total 
transparència les inversions que realitza. L’oficina de Barcelona compleix 11 anys com la primera oficina co-
mercial que va obrir Triodos Bank a Espanya. www.triodos.es

El centre Afisiona aposta per un 
«Juliol en família»

CAPELLADES

A Afisiona, Centre de Fisioterà-
pia i Salut, preparen pel pro-

per dia 7 de juny un taller demos-
tratiu del què serà l’activitat 
“Juliol en família a Afisiona”, on 

durant una tarda a la setmana del 
mes de juliol es farà una activitat 
de psicomotricitat juntament amb 
un taller de berenar saludable per 
a tota la família.

Així l’acció d’aquest proper dia 
7 mostrarà com serà una d’aques-
tes “tardes de juliol”.

El taller serà impartit per Núria 
Bas Collado: Coach de Salut i Nu-
trició Integrativa per The  Institute 
for Integrative Nutrition de Nova 
York.

Curs de fertilitat natural, em-
baràs i criança saludable per IFP  
Sanitària Roger de Llúria.

Dóna suport cap a un canvi 
d’hàbits i d’estil de vida més salu-
dable des  d’un punt de vista holís-

tic (cos, ment i esperit) i t’ajuda, 
així, a trobar la millor versió de tu, 
i per Naima Salrà Camps: Psicòloga 
Especialitat Infanto-Juvenil i For-
mació per a la Pràctica Psicomotriu 
preventiva i educativa en l’Associ-
ació per a l’Expressió i Comunica-
ció, acompanya i dinamitza grups 
d’infants (1-12 anys), mares/pares 
i famílies des de la psicomotricitat 
relacional i l’educació emocional.

L’activitat dividirà els partici-
pant segons les edats dels infants 
(d’1 a 3 anys i de 3 a 6 anys). 

En el taller gratuït i demostra-
tiu del dia 7 (començarà a 2/4 de 7 
de la tarda), hi haurà sorpreses per 
a aquelles famílies que facin la ins-
cripció a l’activitat de juliol.

Festa de les Rodes per a 
bicicletes, patins, skates i 
demés

IGUALADA

Aquest proper diumenge, 4 de 
juny, a les 11h, Igualada cele-

brarà la Festa de les Rodes. Aques-
ta nova proposta, coordinada per 
l’Ajuntament conjuntament amb 
el Consell Esportiu de l’Anoia i tots 
els centres educatius de la ciutat, 
coincideix amb la Setmana Sense 
Fum i té també la voluntat d’in-
centivar hàbits de mobilitat soste-

nible. Sorgeix de la popular Festa 
de la Bicicleta i enguany s’hi han 
inclòs també, entre altres, patinets, 
patins, skates i longboards, en 
definitiva qualsevol transport amb 
rodes i sense motor. 

Punt de sortida a l’estació 
vella

El punt de sortida en aques-
ta ocasió serà la Plaça Catalunya 
(estació vella), a l’extrem oest del 
Passeig Verdaguer, de manera que 
el recorregut podrà ser molt més 
planer i adequat per als usuaris 
d’elements com patins o patinets. 
Es podrà optar entre tres circuits: 
dos per a bicicletes, de 5,40 i de 
7,80 quilòmetres, i un tercer per 
a tots els altres elements, de 2,30 
quilòmetres. Serà obligatori l’ús 
del casc.

“Concert a l’església” amb 
grups anoiencs

VECIANA

Encara amb el record viu dels con-
certs de l’any passat s’acosta la 

quarta edició del cicle “Concert a 
l’església” que tindrà lloc aquest 
cap de setmana, dies 3 i 4 de juny 
en el marc incomparable de Santa 
Maria de Veciana.

Enguany l’Ajuntament de Veci-
ana ha apostat per grups anoiencs 
com són el Trio Segarrenc de Calaf i 
el Cor Exaudio d’Igualada per man-
tenir el nivell d’aquest cicle musical.

Així serà com el dissabte 3 de 
juny, a les 10 de la nit, el Trio Segar-
renc, format pel pianista Isaac Fo-
noll, el violoncel·lista Jordi Morera 
i el flautista Isidor Rosich, oferirà un 
variat concert amb temes de música 
clàssica, catalana i bandes sonores, 
entre d’altres.

L’endemà diumenge 4 de juny, 
a les 7 de la tarda, el Cor Exaudio, 
sota la direcció d’Esteve Costa i el 
títol “Alça els ulls a la muntanya”, 
oferirà un recull de peces inspirades 
en aquest element natural d’entre 
les quals destaquen Muntanyes del 
Canigó, L’Ametller o Muntanyes re-
galades.

Actes per la Setmana Sense Fum
CAPELLADES

De l’1 al 12 de juny s’ha organit-
zat un seguit d’actes diversos, 

impulsats des del CAP Capellades i 
els consultoris de Vallbona d’Ano-
ia i la Torre de Claramunt, en col-
laboració amb l’Ajuntament de 
Capellades. L’objectiu d’aquestes 
accions és promoure els hàbits 
saludables, a través de l’activitat 
física, i deshabituar el consum de 
tabac i altres drogues.

Xerrada: El tabac i els 
hàbits saludables

La campanya Sense fum co-
mença a Capellades avui dia 1 de 
juny amb una xerrada a les 8 del 
vespre al Saló Rosa de La Lliga 
sobre “El tabac i els hàbits salu-
dables”, a càrrec de 5 infermeres 
del CAP. Al final es farà entre els 
assistents un sorteig de 5 bosses 
del programa Sense Fum del De-
partament de Salut.

Del 2 al 12 de juny es podrà 
veure exposats els treballs presen-

tats al concurs fotogràfic Sense 
fum. L’entrega de premis es fa-
rà el mateix dia 12, de la mà del 
regidor d’Acció Social, Salvador 
Vives.

Destacar el dilluns 5 de juny a 
la tarda i el dia 7 al matí s’instal-
larà al rebedor del CAP Capellades 
una màquina per fer una prova 
que permet conèixer l’edat pul-
monar de cada persona. Per fer-se 
aquesta prova cal ser major d’edat 
i signar un consentiment de pro-
tecció de dades.

El dimarts 6 de juny s’instal-
larà davant l’entrada de l’Insti-
tut Molí de la Vila de Capellades 
un Taller de Cooximetria, realit-
zat per l’infermera de Salut i Es-
cola, que adreçat als alumnes i 
professors del centre servirà per 
conèixer el nivell de monòxid de 
carboni que té cadascú als seus 
pulmons. El mateix dimarts hi 
haurà una parada informativa 
al mercat, per donar recomana-
cions d’hàbits saludables i oferir 

la consulta de deshabituació del 
tabac.

Precisament entre els partici-
pants d’aquesta consulta es farà 
un sorteig d’un pastís i 3 bosses.

La campanya Sense Fum es fa 
a Capellades cada any per sensi-
bilitzar la població sobre els no-
cius efectes del tabac en la salut 
de les persones. En aquest mateix 
sentit, des del CAP Capellades es 
treballa en la promoció dels hà-
bits saludables, per exemple a tra-
vés del “Mou-te”, una caminada 
pels voltants de Capellades que 
es fa el darrer dijous de cada mes. 
En aquest espai el dijous 25 s’ha 
llegit el manifest Antitabac de la 
campanya d’enguany.

El regidor d’Acció Social, Sal-
vador Vives, explica com “des de 
l’Ajuntament de Capellades col·la-
borem amb el CAP Capellades per 
promoure els hàbits saludables, 
tant amb l’activitat física com amb 
la deshabituació al tabac.”

http://www.triodos.es
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COMENTARIS LLIURES Jaume Ribera

Canvis de cartes…
Com si ambdós visquessin en 

móns llunyans i desconeguts, 
sempre amb els iguals terminis 
superficials, els eterns “MAI” de 
Rajoy, i els “REFERÈNDUM Sí o Sí” 
de Puigdemont, convertint una 
simple qüestió política-adminis-
trativa en un gravíssim problema 
nacional. econòmic, cultural i ja 
quasi social. Cal considerar que la 
capacitat intel·lectual d’ambdós és 
òptima, ajudada pels mitjans infor-
matius estatals, que són exhaus-
tius i detallats, i conseqüentment 
coneixen, quasi exactament, quins 
serien els resultats electorals de tot 
tipus, i que reaccionen i actuen en 
la conseqüència lògica al que més 
s’ajusta al seu partir. Que si es fes 
un referèndum pactat el resultat 
seria el d’un SÍ convincent, heus 
aquí el per què del rotund No del 
president Rajoy i del entossudit 
SÍ del president autonòmic de la 
“zona est”* peninsular. I si aga-
fem l’hipotètic resultat del No, 
el senyor Rajoy posaria la catifa 
vermella per al benvingut. I el Sr. 
Puigdemont hauria d’esperar l’úni-
ca possibilitat que dóna la dogmà-
tica Constitució en el 92.2: “El refe-
réndum será convocado por el Rey, 
mediante propuesta del presidente 

del Gobierrno ...” (sic). Aquest càr-
rec és, doncs, temporal i el futur 
incognoscible.

Ambdós, doncs, són conscients 
d’on ens portarà aquest quietisme, 
no al xoc de trens, sinó al més greu 
de legalitats, en què  el major pes 
d’una legalitat és molt superior al 
de l’altra, amb el resultat previsi-
ble d’un clar vencedor. És el que 
millor encaixaria a l’actual govern 
espanyol, i vist el silenci total de 
la Unió Europea, també. L’objectiu 
del Sr. Rajoy és reblar l’estatus de 
sempre, o sigui, la humiliació i la 
inferioritat política i econòmica ha-
bitual. Perquè un simple gest seria 
suficient per iniciar un diàleg, com 
agafar el telèfon i preguntar pel 
seu homòleg... i seguir parlant. Fà-
cil ?, no, gens. Optimisme ? Il·lús?, 
o potser les dues coses. 

(El lector opinarà) però també 
amb molts anys d’experiència de la 
vida, res en política però...

En tots els casos de conflictes 
similars viscuts, el que te més po-
der, més diners i una mica de sentit 
comú o generositat, és qui primer 
ha d’obrir la mà, perquè l’altre, el 
desvalgut, poca cosa o res té per 
oferir. És al Sr. Rajoy a qui corres-
pon obrir la mà, com a president 

de tot el país (zona est inclosa). 
D’aquesta mateixa zona, el presi-
dent Montilla ja va avisar a Madrid 
del creixent desencís del poble ca-
talà, i que el seu successor, Artur 
Mas, el juliol de 2014 va enviar una 
carta al Sr. Rajoy en què reivindi-
cava 45 punts econòmics, estructu-
rals i socials. Carta sense resposta. 
També el president Puigdemont va 
enviar una carta de 46 punts simi-
lars, que també ha quedat sense 
resposta. Seguim en res a les mans 
obertes, esperant una comprensió 
que no arribarà via Rajoy, com va 
deixar ben clar en les recent jorna-
des del Cercle d’Economia a Sitges 
en la resposta al seu president, Sr. 
Bruguera.

Però en política tot és possible. 
Recentment, quelcom ha canviat 
en el panorama polític, és aviat per 
predir res. En el PSOE, el defenes-
trat per la vella cúpula en conni-
vència del PP ha sigut rehabilitat 
en la Secretaria General per la mi-
litància, el Sr. Pedro Sànchez, el del 
no és no a Rajoy. Futur immediat 
molt interessant.

(*) “zona est” substitució de 
Catalunya per alguns escriptors 
castellans. 

Et pot interessar?
El 4 d’abril de 2017, la Sala Civil del Tribunal Suprem va dictar 
Auto d’inadmissió a tràmit de demanda de revisió de sentència 
ferma basada en la STJUE de 21 de desembre de 2016 i la 
seva doctrina sobre els efectes restitutoris de la nul·litat de les 
“clàusules terra”. 
En definitiva, vol dir que les sentències fermes sobre les dites 
clàusules dictades amb anterioritat a l’Aut, 21 de desembre de 
2016 no seran revisades. Cosa jutjada. 
Es pot fer alguna cosa en aquests casos? La doctrina en aquests 
moments no es pacifica, autoritats en el tema de “cosa jutjada” 
tenen els seus dubtes al respecte, i diuen que aquestes sentències 
s’hauran de revisar, fonamentat en la jurisprudència del TJUE.
Que passarà? Quan en algun jutjat espanyol arribi un cas dels 
comentats, si té dubtes al respecte, demanarà una diligència prè-
via al TJUE, perquè aquest es manifesti al respecte de que s’ha 
d’aplicar, cosa jutjada o no. 
Què cal fer? Penso que esperar i estar a l’aguait, o si ets molt 
valent, endavant amb la demanda! 
Per a més informació: iuristrivium7@gmail.com
Telèfon 656 90 94 54.

TAULELL D’EXPOSICIONS
 ■ Al Punt dels lectors de la Biblioteca Central d’Igualada, “Fantasia 
en versos i colors”, de Montserrat Ventura i Lloret, poesies i dibuixos 
acolorits inspirats en el món de la infància. Fins al 16 de juny.
■ Al Museu de la Pell d’Igualada, “Subirachs. La figura femenina, en-
tre la metàfora i el mite”. Fins al 16 de juliol.
■ A la capella del Centre Cívic de Calaf, exposició dedicada a Laureà 
Figuerola. Fins al 4 de juliol.
■ A la sala d’exposicions La Talaia d’Igualada, obres del XVIII Concurs 
fotogràfic Ritus de Passió a Fàtima. Fins al 9 de juny. 
■ A Llegim...? llibreria d’Igualada, exposició “Carbonets de traça ga-
ga” de Chema Garcia. Fins diumenge.
■ A l’espai Artèria d’Igualada, “Itomarisme”, exposició d’art japonès 
de Mari Ito. Fins al 2 de juliol. 
■ A la Sala d’Exposicions-Vestíbul de l’Espai de les Arts i del Coneixe-
ment Mont-Àgora de Sta. Margarida de Montbui, exposició de cartells 
modernistes de gran format, cedida per l’Institut del Teatre. Fins al 25 
de juny.
■ A la sala d’exposicions del Refugi de la Tossa de Montbui, “Històries 
i llegendes de Montbui”, il·lustracions digitals de Xènia Roig. Fins a 
finals de juny.
■ A la sala l’Empremta de Gràfiques Vilanova, exposició dels treballs 
fotogràfics d’alumnes de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps 
d’Igualada. De l’1 al 26 de juny.

Igualada posa els riscos del 
tabac “al descobert”

Els joves d’Igualada poden visi-
tar, fins al 8 de juny, l’exposi-

ció itinerant de la Diputació de 
Barcelona “El tabac al descobert”, 
que té com a objectiu la prevenció 
del tabaquisme.

L’exposició, que s’ha instal·lat 
a l’Espai Cívic Centre del municipi, 
va adreçada a nois i noies de 
primer c ic le d’ESO, d’entre 
12 i 14 anys, edat en què molts 
n’inicien el consum, i a aquells 
d’edats immediatament anteriors 
al moment de màxim risc. Dades 
recents informen que l’edat 
mitjana d’inici del consum de 
tabac és als 13,5 anys.

El propòsit d’aquesta iniciativa 
és evitar, o si més no ajornar, l’ex-
perimentació amb el tabac. Es 
pretén generar actituds contràries 
al consum de tabac i refermar la 
posició dels joves que no hagin 
fumat mai.

La mostra consta de 10 plafons 
de temàtiques diverses, que es 
complementen amb una guia de 
dinamització per al professional 
que acompanya els joves durant la 
visita. Aquesta guia proporciona 
contingut teòric que es pot 
aportar als alumnes abans de la 
visita, informació addicional sobre 
les diferents àrees temàtiques 
i suggeriments per conduir un 
debat amb l’alumnat a partir de 
l’exposició.

Acabat el recorregut, els 
assistents poden participar en 
el joc “I tu què en saps? Juga 
i descobreix-ho”, on hauran 
de decidir si l’enunciat que se’ls 
proposa és veritat o mentida. 
La mostra també disposa d’una 
pàgina web des d’on es pot 
descarregar material elaborat per 
ajudar a generar debat entre els 
alumnes.

Taller monogràfic “La màgia dels 
papers pintats”

IGUALADA

El Taller d’Enquadernació de 
l’Ateneu centra la seva tasca a 

ensenyar les diverses tècniques per 

enquadernar, restaurar i decorar 
amb un toc personal llibres, fas-
cicles col·leccionables i articles de 
papereria com arxivadors, carpe-
tes, etc. 

Al llarg del curs organitza ta-
llers monogràfics i pel dissabte 10 
de juny de 9 a 2 del migdia propo-
sa el taller “La màgia dels papers 
pintats” amb la tècnica de l’en-
grut, molt fàcil de realitzar i d’un 
resultat espectacular. 

Es treballarà sobre superfícies 
de diferents tipus de paper per ob-
tenir creacions de textures diverses 

amb la combinació de pintures que 
es prepararan a l’inici del taller per 
aconseguir efectes únics i perso-
nals. Val a dir que és una bona 
opció per desenvolupar l’habilitat i 
la creativitat.

El taller estarà dirigit per la 
professora Maria Requesens i té un 
preu de 50 euros (material inclòs).

Per participar en el taller cal 
inscriure’s prèviament a Secretaria 
de l’Ateneu en horari d’oficina / 
Tel. 93 803 0763 o trucant a Maria 
Requesens 677 53 89 51.

Il·lustracions digitals de Xènia Roig a la 
Tossa de Montbui

Des de fa dues setmanes, a la 
sala d’exposicions del Refugi 

de la Tossa, es pot veure l’expo-
sició d’il·lustracions digitals titu-

lada “Històries i llegendes de 
Montbui”, de l’artista Xènia Roig, 
que mostra una mirada diferent i 
profunda d’alguns dels elements 
característics del patrimoni de 
l’Anoia.  

Aquesta exposició es podrà 
veure fins a finals de juny, en ho-
res d’atenció del Punt d’informa-
ció turística: dimecres i dijous de 
10.00 a 13.00 h, divendres i dis-
sabtes de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 
a 19.00 h, i diumenges de 10.00 a 
14.00 h.

Els treballs fotogràfics dels alumnes de l’EMA 
Gaspar Camps s’exposen a l’Empremta
La sala l’Empremta de Gràfiques 

Vilanova (c/ Santa Maria, 12, 
d’Igualada) acull l’exposició dels tre-
balls fotogràfics dels alumnes dels 
cursos de Monogràfics de l’Esco-
la Municipal d’Art Gaspar Camps 
d’Igualada, des del dia 1 fins al 26 
de juny.

Es tracta de treballs fotogrà-
fics que 15 alumnes han realitzat 

al llarg del curs en les assignatu-
res “Iniciació a la fotografia i edi-
ció digital” i “Projectes guiats de 
fotografia i Photoshop”, totes elles 
assignatures dirigides pel professor 
Aureli Sendra.

 Les obres són de temàtica lliure 
i s’hi poden trobar des d‘autoretrats 
fins a escenes de ciutat i paisatges.

mailto:iuristrivium7@gmail.com
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TOT PUJANT CAP A IGUALADA Benigne Andrés Ancosta

Parlant de cops d’estat
Tot pujant cap a Igualada és 

impossible no escoltar els atacs 
contra Carles Puigdemont i el 
Govern de la Generalitat. Destacats 
membres de l’executiu espanyol i la 
ministra dels canons, M. Dolores de 
Cospedal, qualifiquen el moviment 
independentista català de “cop 
d’estat”. Un cop d’estat és una acció 
de força realitzada per un grup de 
persones per enderrocar un govern. 
Usualment, els cops d’estat es realit-
zen amb el suport total o parcial de 
les forces armades. 

Gloriós cop d’estat que 
encara cueja

El 18 de juliol de 1936 a Espanya 
es produí un cop d’estat, liderat pel 
general Francisco Franco, que ba-
tejaren amb el nom de “Glorioso 
Alzamiento Nacional”. Aquella glo-
riosa sublevació de les forces “naci-
onals” va produir quasi un milió de 
morts. Milers d’aquells morts encara 
no se sap on paren. La conseqüència 
d’aquell cop d’estat foren quaranta 
anys de dictadura. 

En aquella desgraciada època 
a Europa coexistiren tres cruels dic-
tadors: Hitler, Mussolini i Franco. A 
l’Estat espanyol hi ha diverses insti-
tucions que encara veneren el dic-
tador espanyol; la més destacada 
és la Fundación Nacional Francisco 
Franco, amb seu a l’Av. Concha Es-
pina, núm. 11, de Madrid. Tot i que 
encara hi ha minories seguidores 
del feixisme, això no passa ni a Ale-
manya ni a Itàlia, perquè els go-
verns d’aquestes nacions s’avergo-
nyeixen dels sanguinaris carnissers i 
dels qui els donaren suport. Spain is 
different!

Nou cop d’estat a les Corts 
espanyoles

El 23 de febrer de 1981 hi ha-
gué un altre intent de cop d’estat 
a Espanya, quan guàrdies civils en-
capçalats pel tinent coronel Anto-

nio Tejero assaltaren el Palau de les 
Corts de Madrid per enderrocar el 
Govern d’Espanya legalment cons-
tituït. “¡Todos al suelo!”. Aquesta 
acció tingué el suport d’una part 
significativa de l’exèrcit espanyol. 

En les dues ocasions foren part 
de les forces armades les que s’al-
çaren en armes contra els legítims 
governs de Madrid sortits de les 
urnes. 

El president del Govern espa-
nyol, Mariano Rajoy, i la ministra 
de Defensa, M. Dolores de Cospe-
dal, volen confondre deliberada-
ment l’opinió pública anomenant 
“cop d’estat” un pacífic i cívic mo-
viment que utilitza com a úniques 
armes: la paraula, samarretes, es-
telades i l’himne nacional de Ca-
talunya: El Cant dels Segadors. En 
un país democràtic, els personatges 
que injurien d’aquesta forma un 
pacífic col·lectiu serien demandats 
judicialment per la pròpia fiscalia 
de l’estat. Spain is different!
“L’opressor no seria 
tan fort si no tingués 
còmplices entre els propis 
oprimits”. (Simone de 
Beauvoir)

No sorprèn que a la ministra de 
la guerra, M. Dolores de Cospedal, 
li soni tant el concepte “cop d’es-
tat” perquè els militars han demos-
trat, al llarg de la història, que són 
proclius a “salvar la pàtria” fent 
sortir els canons al carrer. Per ai-
xò el Govern de l’Estat espanyol i 
els unionistes (PP-PSOE-Ciutadans) 
estan manipulant l’opinió pública 
qualificant el procés català de “cop 
d’estat”. Volen tenir l’excusa adient 
per fer ús de la força, segrestar les 
urnes i suspendre l’autonomia cata-
lana. La poca autonomia que enca-
ra queda, perquè de fet Catalunya 
és una autonomia intervinguda per 
l’Estat espanyol. El proper pas de la 
ministra de la guerra serà dir que 

els independentistes catalans tenen 
armes de destrucció massiva. 

Malgrat les falsedats i injúri-
es dels mandataris i els mitjans de 
comunicació estatals, cap país de 
la Unió Europea acreditarà que el 
procés independentista català pot 
ser considerat un “cop d’estat”. Ca-
talunya i els catalans no volen en-
derrocar cap Govern de Madrid, el 
que volen és, senzillament, poder 
decidir el futur d’aquest bonic país 
per millorar la qualitat de vida dels 
seus ciutadans. Tan sols volen po-
der votar a les urnes, com han fet 
els escocesos per la independència 
i els anglesos pel Brexit. Això no 
és cap cop d’estat per molt que ho 
repeteixin mil vegades.

Tenir el poder no significa 
tenir la raó

Tot i els atacs de Madrid, els 
catalans han de mantenir la sere-
nor. No poden caure en el parany 
de respondre de males maneres. 
La lluita la guanyarà qui cometi 
menys errors. L’Estat disposa de 
tots els instruments: el poder eco-
nòmic, el poder judicial, les for-
ces armades, les clavegueres de 
l’Estat. Però, els catalans tenen el 
poder i la força de la raó: el dret a 
ser lliures. Avui, al 2017, no hi ha 
prous canons per impedir que el 
poble català sigui lliure. Els únics 
que ho poden impedir són els ma-
teixos catalans. 

“Quan la dictadura és un fet, 
la revolució es converteix en un 
dret”. (Victor Hugo, prolífic escrip-
tor i poeta del romanticisme fran-
cès, molt implicat en política. Se li 
recorden brillants discursos a l’As-
semblea Nacional Francesa. Gran 
defensor de la democràcia i de les 
classes humils. “Els Miserables” és 
la seva obra més coneguda, enca-
ra que potser no és la millor. 1802-
1885, visqué 83 anys).

PENSAMENTS D’UNA FORMIGA Susanna Carpi

El món està ben girat
Benvolguts lectors,

El món està ben girat, o pot-
ser seria més encertat dir que som  
nosaltres els que estem ben girats, 
i fem que el nostre preciós planeta 
blau resti, des de fa unes dècades, a 
cures intensives per les nostres acci-
ons criminals contra ell.

Vivim en un estat permanent 
d’angoixa i preocupats per un fu-
tur incert. Tot i haver nascut en el 
primer món, la tercera guerra mun-
dial encara preocupa a molta gent, 
encara que jo crec que ja fa molt 
temps que hi estem immersos.

Recordo les meves àvies i les 
seves converses. Comentaven amb 
verdadera preocupació que tot ple-
gat estava anant de mal en pitjor, 
en començar a veure els canvis que 
avui estem vivim amb una força im-
placable. Mare de Déu si aixeques-
sin el cap! Pobres dones!

Sempre que penso en elles em 
ve al pensament una cançó d’en 
Serrat en què descriu magistralment 
tots els canvis que ens ha tocat viure 
i la manera com canviem els noms i 
intentem disfressar-los amb parau-
les emmascarades, perquè no ens 
facin mal a les orelles el que real-
ment representen.

“De la por en diuen prudència, 

dels vells la tercera edat, de l’asil la 
residència...”, ens diu la cançó. Per 
què ho fem? Per què hem caigut en 
aquesta perversió d’intentar suavit-
zar el que no cal suavitzar? Perquè 
no hi ha res dolent en fer-nos vells, 
ni en anar a l’asil si lliurement ho 
hem decidit, ni tampoc en reconèi-
xer que tenim por.

De fet no és estrany. Estem sub-
mergits, a punt d’ofegar-nos, en un 
seguit de notícies esfereïdores: la 
mort dels refugiats en aigües me-
diterrànies, les matances en atacs 
terroristes, un grapat de països en 
guerra permanent, estats amb dic-
tadures criminals, violacions massi-
ves, fam...

A Nord Amèrica hi mana un so-
nat que es pensa que és el rei del 
mambo, a Corea del Nord un boig 
narcisista, Rússia que va fent la Puta 
i la Ramoneta, i al mig Europa, que 
està  més perduda que un pingüí al 
desert.

I si un dia a tots aquests guillats 
se’ls en va l’olla i comencen a pré-
mer botons i volen els míssils per 
sobre els nostres caps? Bé, aquesta 
pregunta té resposta fàcil: ens n’ani-
rem tots plegats a trobar Sant Pere 
per demanar-li asil permanent pels 
segles dels segles...

Clar que vist el que està passant 
amb els refugiats al Mediterrani, i 
amb milers de milers de nens morint 
de gana, entre altres barbaritats; 
i veient que el que només sabem 
fer és mirar-nos-ho esglaiats, però 
quasi immunitzats i en molts casos 
immòbils, potser el guardià del cel 
ens envia de pet a veure el Banyetes 
i a rostir-nos fent el xup-xup a la se-
va caldera, naturalment, també pels 
segles dels segles...

“El món està ben girat. Llevar-se 
és una aventura. No té cap gust la 
verdura i parlant la gent no s’en-
tén...”, continua Serrat. I és ben 
cert, la gent no ens entenem, i estic 
segura que és perquè no ens escol-
tem. Quan un parla l’altre, en lloc 
de parar l’orella amb atenció per 
poder reflexionar, el que fa és pen-
sar en la resposta per contradir-lo i 
per aixafar-li la guitarra immedia-
tament.

En fi, amics lectors, el que està 
clar és que en el moment que nai-
xem ja comencem a morir. Aquesta 
és l’única veritat que sabem amb 
certesa. De tot el que ens passi en-
tremig d’aquestes dues dates, és i 
serà, personal i intransferible.

susannacarpi@gmail.com

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

Lola Vendetta

En la solapa de la coberta hi ha 
una declaració de principis: 

«Raquel Riba Rossy (Igualada, 
1990) tuvo muy claro su objetivo 
desde pequeña: quería transmi-
tir mensajes a través de sus perso-
najes e historias. Se alimentó del 
ambiente creativo que se respi-
raba en una familia de pintores, 
dibujantes, arquitectos y músicos. 
Estudió en la Universidad de Bellas 
Artes Sant Jordi de Barcelona y en 
la Escola de la Dona de Barcelona. 
En 2014 lanzó su primer libro Mar-
ta, el hada mágica un poco desor-
denada. Ahora ataca con el cómic 
Lola Vendetta. Más vale Lola que 
mal acompañada. Vive en Barce-
lona y trabaja en proyectos como 

Re-evolución Femenina, sobre el 
empoderamiento de la mujer».

En la contraportada ens expli-
ca que la protagonista «Lola Ven-
detta tal vez tenga pelos en las 
piernas, pero no tiene ninguno en 
la lengua. Para quien lo ponga en 
duda… este es su lema: Es mi cuer-
po. Es mi casa. Si no te gusta, me 
trae sin cuidado.» Més endavant 
ens diu que la seva companya més 
preuada és una katana i afegeix: 
«Si no te dan miedo las revolucio-
nes y estás a favor de las evolucio-
nes, éste es tu libro».

En definitiva, «Lola Vendetta» 
és una novel·la gràfica en to d’hu-
mor i d’ironia que ens parla d’una 
noia jove al·lèrgica a las injustícies, 
irreverent i mordaç, que s’enfronta 
a tot el que no li agrada de la vida, 
començant pels homes que no la 
respecten, no l’escolten o no la 
diverteixen. Lola utilitza la sàtira 
amb la mateixa habilitat amb la 
que maneja la “katana” davant de 
les adversitats: frustracions, mas-
clisme i conflictes de parella.

La il·lustradora, doncs, pretén 
donar veu a moltes dones que ca-
llen mitjançant les seves satíriques 
i violentes vinyetes amb molta càr-
rega reivindicativa. I té molt clar 
que «el feminismo no se sufre... se 
disfruta».

El llibre ha estat editat per Lu-
men.

Marc Freixas

Reflexions 
Dos Punt Zero

ESPINES DE SANG CLAVADES AL MEU COR,
GUERRES I ODIS PER UNA TERRA SANTA;
SANTS INNOCENTS DOMINEN EL JOC,
SENSE RESPECTE PER RES NI PER NINGÚ.
Pres de la sostenibilitat que vulnera l’espectacle teatral del poema, visc 

en un núvol polític involuntari. Les discrepàncies en l’àmbit ideològic fan de 
les discussions l’etern problema de les diverses cultures existents. La guerra 
inverteix en la pau la mentida més gran de tots els temps. Una conferència 
per discutir la catàstrofe del món no pot eliminar l’evidència dels fets per-
què la catàstrofe dels fets és l’evidència del món. És el cor de la Terra que 
plora, és el cor de la Terra que ja no riu.

ESPINES DE SANG CLAVADES AL MEU COR, 
GUERRES I ODIS PER UNA TERRA SANTA; 
SANTS INNOCENTS DOMINEN EL JOC,
SENSE RESPECTE PER RES NI PER NINGÚ.
El sents bategar a quilòmetres de distància; i és una sensació malaltissa, 

un sentiment que ens atrapa i una soledat que ens ofega. Cor que batega 
quasi bé per força, només perquè ha de bategar per sentir la resposta de 
tots, i viure. Una Terra que crida enmig del desordre, una Lluna que ens 
mira i s’adorm des de la seva llar, i un Sol que ens crema amb el seu foc. És 
el cor de la Terra que plora, és el cor de la Terra que ja no riu. És la distància 
qui ens separa del seu batec? És el desordre qui ens separa d’aquesta Terra? 
Què som les persones físiques sense els nostres batecs? Què coi són els nos-
tres cors si no podem sentir el cor de la Terra! Què coi són els nostres cors si 
no podem sentir la resposta de tots i viure! És el cor de la Terra que plora, 
és el cor de la Terra que ja no riu.

ESPINES DE SANG CLAVADES AL MEU COR,
GUERRES I ODIS PER UNA TERRA SANTA;
SANTS INNOCENTS DOMINEN EL JOC,
SENSE RESPECTE PER RES NI PER NINGÚ
--NOMÉS BOMBES I MÉS BOMBES!--.
És el cor de la Terra que plora, és el cor de la Terra que ja no riu.

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

Busca’l a internet: 
www.latossa.com
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La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres lectors vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els 
escrits que ens vulgueu fer arribar han de tenir com a condició que estiguin degudament identificats (nom i cognoms, DNI, domicili 
i telèfon), que siguin respectuosos amb les persones i institucions i que tinguin una llargada màxima de 20 línies; en cas de tenir 
més extensió, no podem garantir la seva publicació per motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica necessàriament amb 
les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

El futur laboral dels 
nostres joves

Cada primer dilluns de mes, 
el programa de 8TV que presen-
ta Josep Cuní convida el catedràtic 
Santiago Niño Becerra. Crec que va 
ser en el del mes d’abril, parlant de 
l’atur al nostre país, hi havia qua-
tre persones més, representants de 
sengles empreses. La primera a in-
tervenir va ser la representant d’una 
empresa que necessitava enginyers, 
però que no trobaven el que dema-
naven (diversos idiomes, vuit anys 
d’experiència...). El Sr. Niño Becerra 
va comentar que, les empreses a les 
quals els costa trobar personal que 
mereixi la seva aprovació, el que 
cal fer és formar-lo al seu gust. Les 
empresàries van contestar que no 
podien perdre el temps ensenyant 
els treballadors.

Finalment, Josep Cuní va pre-
guntar pel sou del personal que 
respongués a les seves exigències: 
trenta-cinc mil euros a l’any, bruts. 
I en Cuní, amb ironia, va respondre: 
“Caram, caram...”, amb la qual cosa 
vaig entendre que no eren gaire 
esplèndids...

Vull afegir que jo tinc un nét 
que va acabar la carrera d’enginyer 
al juny i al setembre ja va comen-
çar a treballar en una empresa de 
Barcelona. Actualment treballa a la 
nostra comarca i està molt content 
de poder estar a prop de casa. Com 
que fa tres anys que va acabar la 
carrera, si hagués de presentar-se 
a l’empresa abans citada encara li 
faltarien cinc anys d’experiència, 
però al cap d’aquest temps potser li 
dirien que és massa gran. Amb això 
vull dir al jovent que no defalleixin, 
tot i les dificultats per trobar feina. 
I també em preocupa el futur labo-
ral dels meus néts de 10 i 12 anys, 
però espero que, com diu el Sr. Niño 
Becerra, per a l’any 2026 la situació 
potser millorarà una mica.

Cristina Collado

Patinatge artístic
Llegeixo coses i més coses del 

patinatge pierenc que m’omplen 
d’alegria, però voldria dir que la 
secció de Patinatge, a Piera, va néi-
xer l’any 1968 amb el XXIII Campi-
onat d’Espanya celebrat a la pista 
municipal del CN Piera. M’agrada 
fer una mica d’història per no dei-
xar que tot acabi marxant de la me-
mòria... i crec que això no és bo.

Sota la professional batuta del 
professor en aquest esport Piero 
Barresi, un nodrit grup de nois i 
noies de sis a catorze anys prenien 
part en diferents competicions naci-
onals i regionals. Teníem classificats 
de segona i tercera categoria amb 
medalles de bronze de la Federa-
ció Catalana. Tenim participació en 
campionats d’Espanya a Alacant el 
1972 i a Santander el segon, o sigui 

subcampió, el 1971. Teníem també 
parelles mixtes infantils amb campi-
onat d’Espanya el 1972.

Als anys setanta teníem un gran 
i preciós grup de patinatge que feia 
la feina bé, dirigits pel molt estimat 
professor Piero, incansable, pacient i 
excel·lent persona. Tenim diplomes 
de que la cosa va anar així. Noms 
dels patinadors que van fer una es-
plèndida feina, ni més ni menys que 
en aquella època costeruda, però 
brillant, en aquest aspecte esportiu.

Donaré, si no surten inconve-
nients, els noms i categories dels 
nostres patinadors, que tan i tan bé 
varen fer-ho anys enrere, quan era 
més difícil sortir els noms en una 
revista.

Crec que es mereixen llegir els 
seus noms ara que podem fer-ho. 
Val la pena saber-ho, crec.

Maria Teresa Mora i Sanahuja
Piera

Escrache a la parròquia
Sra. Directora,
Als anys trenta del segle pas-

sat l’excusa era molt fàcil: l’Església 
--deien-- estava conxorxada amb el 
capital i les forces repressives de l’Es-
tat burgès. Era, per tant, un enemic 
a batre, i qualsevol aprenent de de-
magog podia convèncer qualsevol 
grapat d’arreplegats per calar foc a 
qualsevol església (de fet, se’n van 
escapar poques). En el nostre temps, 
en canvi, i per raons òbvies, aquesta 
excusa ja no és versemblant. Cal tro-
bar-ne una altra.

I l’han trobada: l’Església és ho-
mòfoba. No ens n’havíem adonat 
fins ara, però com a excusa, pot 
funcionar. Perquè del que es tracta 
és de trobar una excusa. El sistema 
financer pot estafar a qui vulgui, o 
l’islam saudita o paquistanès llançar 
homosexuals per la finestra, però 
la culpable de tots els mals és, sens 
dubte, l’Església catòlica. Possible-
ment ajudi a cloncloure-ho la difi-
cultat de barallar-se amb La Caixa 
o el Santander, o el perill d’anar a 
fer escraches a una mesquita. La 
massa sempre ha tingut bon olfacte 
per descobrir “culpables” que no 
gaudeixin del suport de TV3, o de la 
protecció de la policia municipal, o 
simplement estiguin poc avesats a la 
violència al carrer. 

La causa d’aquest fenomen tan 
sorprenent podem trobar-la en la 
psicologia del militant de la CUP 
(o Podemos, o qualsevol cosa sem-
blant). Com tothom sap, un noi 
d’esquerres sol ser un noiet de casa 
bona que vol ser funcionari (com a 
mínim municipal). El problema és 
que, tal com estan les coses, ja no 
queden places per a tots (els anys 
vuitanta no podien allargar-se tant) 
i, lògicament, la canalla està empre-
nyada. Algú ha de rebre i en aquest 
país ja sabem a qui li toca rebre en 
aquests casos. Ho saben sobretot els 

que encara puguin recordar com les 
gastaven els comitès d’una època 
no tan llunyana. 

Valgui aquesta reflexió per a 
avís de tots els catòlics i rectors in-
dependentistes que de sobte estan 
sorpresos per certes manifestacions 
contra l’Església a la porta de la Sa-
grada Família d’Igualada. No s’hi 
val a dir que aquests “no són dels 
nostres” o que “no ens represen-
ten”. Us representin o no, si la inde-
pendència arriba (i esperem que no) 
sabreu amb quins companys de viat-
ge heu fet camí. Desgraciadament, 
aquestes lliçons sempre s’aprenen 
quan ja és massa tard.

Francesc Xicola Llorens 

Reflexions del maig de 
2017

Hi ha fets i situacions que sem-
blen inabastables, però amb molta 
constància i fe es poden aconseguir.

Que no creguin o que desconfi-
ïn de tu no vol dir que siguis millor 
o pitjor persona. Hi ha gent que 
no et vol valorar de manera justa. 
Simplement, només per pura en-
veja, o perquè tenen la incapacitat 
de no reconèixer els valors d’altres 
persones.

No per molt parlar sabràs més. 
Cal pensar abans de parlar de coses 
de les quals et pots penedir.

Josep Montiel

Quatre blaus ben 
aprofitats

Dissabte passat vaig assistir al 
mini curset de defensa personal que 
es va impartir a Can Papasseit, per 
tres instructors de la Policia Local de 
Vilanova del Camí.

Era la primera vegada que feia 
una cosa així, i certament, anava 
amb una mica de por, ja que fe-
ia molts anys que no trepitjava un 
gimnàs.

L’ experiència però, em va sor-
prendre positivament... ja que, de 
l’ absoluta ignorància i de la “cer-
tesa” que davant d’ un possible 
atac, no tenia absolutament res a 
fer, vaig passar a saber que, com 
a mínim, el dret de defensar- me 
existia i només calia saber com i què 
fer...

Així que vull donar molt since-
rament les gràcies a l’Ajuntament 
de Vilanova, i més en concret, als 
tres magnífics instructors que ens 
van donar aquell mini curset d’ una 
forma tan didàctica com útil...

PD. L’ endemà, després de la 
dutxa, em vaig descobrir quatre 
blaus al cos i no vaig poder evitar 
somriure.... i és que si els profes-
sors van ser bons, les alumnes no 
ens vam quedar curtes en el nostre 
desig d’aprendre... tant de bo es po-
dessin repetir més sovint aquestes 
classes!

Mercè

Josep rima amb cep
No m’ho perdonarà. La seva 

modèstia no tolera que es 
parli obertament d’ell. “A mi 
no m’anomenis, eh”, em diria si 
pogués. El meu sogre, el Josep 
Bartrolí Busqué, un consagrat 
ebenista de la Pobla de Clara-
munt, és d’aquells motors que 
han fet rutllar l’engranatge col-
lectiu sense fer soroll i ara no 
volen saber res de trompetes. 
D’aquells prohoms catalans que 
no van tenir cap més remei que 
fer la viu-viu en uns anys de grans 
penúries, que es van implicar 
políticament en el primer timó 
democràtic després d’una dicta-
dura cruenta i dura i que, després 
d’anys de dedicació completa a 
un ofici, han escampat autènti-
ques obres d’art per tot el país, 
i també per terres de França, i 
encara més lluny potser. Ara, 
però, amb la feina feta, la famí-
lia encarrilada i enmig d’un país 
que no el deixa de sorprendre en 
molts sentits, s’estima més airejar 
el pes dels anys a la vinya que ja 
treballava l’avi i el pare, sempre a 
la vora de l’estimada Montserrat, 
i esporga oliveres, neteja ceps i 
poleix algun marge de pedra seca 
mentre recita Espriu a ple pulmó i 
sent a la cara la marinada amiga. 
I quan el cos l’obliga a reposar, 
llegeix àvidament perquè sem-
pre ha estat un apassionat de la 
nostra literatura i de la nostra 
història. Espero que no m’ho tin-
gui molt en compte, però és que 
aquesta setmana fa anys aquell 
nen que uns paletes que refeien 
el campanar de la Pobla, des-
prés de la Guerra Civil, van haver 
d’avisar perquè no se l’endugués 
una riuada sobtada. I fa uns anys 
rodons, sonats, que inicien una 
nova dècada d’emocions. Per això 
no m’he pogut estar de procla-
mar-ho als quatre vents. Si no ho 
fa ell espero que, com a mínim, 
em perdoni la Montserrat.

Josep rima amb cep perquè, 
a banda dels que amoroseix ca-
da any, que convoquen una anu-
al verema familiar i una alçada 
de porró del seu vi, amigable i 
fresquet, és un fruit de la terra 
que simbolitza molt bé la seva 
lluita vital. Els estralls de les mal-
tempsades, el caliu d’un sol ra-
diant que torra la pell, les arrels 

fent via en una terra aspra, els 
llagrimejos dels ensurts de la vi-
da, els nous brots tendres per on 
corre la saba antiga i, al final, els 
fruits dolços de tanta estima. I 
també aquella fusta recargola-
da que regala espetecs al fred de 
l’hivern des de la llar de foc fami-
liar mentre ell, amb gran mestria 
i amb un, amb dos o, si cal, amb 
els tres néts a la falda, omple un 
full blanc de dibuixos precisos, 
mesurats, inspiradors de les mi-
llors imaginacions infantils. De 
ben jove va ser dels alumnes més 
aplicats en el dibuix i als quinze 
anys ja ho va començar a demos-
trar al Corc i després a Cal Ròmul 
en el disseny dels centenars de 
peces de fusta que es van mate-
rialitzar. I després van venir els 
anys més intensos del propi taller, 
els mobles en miniatura al sarró 
i l’odissea d’anar a trobar clients 
de botiga en botiga. I els incomp-
tables encàrrecs particulars que 
va haver de satisfer arreu, mo-
blant habitacions, menjadors, 
fent baranes, armaris, cadires, 
taules, calaixeres, prestatges... 
Aneu a la cerveseria barceloni-
na modernista “Els Quatre Gats”. 
Hi trobareu un moble seu amb 
quatre mixetes en relleu. Però 
sense anar tan lluny, a Igualada 
fixeu-vos en l’aparador de l’es-
tudi fotogràfic Jaume Noguera 
del carrer Sant Magí, 14, o en la 
capella de la Travessia de Sant 
Sebastià, o en el cartell i el mobi-
liari interior de la botiga Iris del 
carrer de l’Argent, o en el plafó 
del lleó rampant que hi ha dins 
la pizzeria Munic, o en el sostre 
de la gestoria Galtés. I me’n deixo 
molts. Perquè abans de la jubila-
ció la feina va ser imponent. Justa 
la fusta! Hi ha moltes poblacions 
amb obra seva. La barana de les 
escales del cambril de l’església 
de la Pobla, a Cadaqués, a Sant 
Pere de Ribes, a Unha a la Val 
d’Aran... Sempre he volgut sor-
prendre la meva parella, la Mag-
da, portant-la a llocs nous per a 
ella desconeguts i més de trenta 
vegades li sonaven perquè hi te-
nen l’empremta de fusta del seu 
pare. Per molts més i bons, Josep, 
esperem que les noves veremes 
ens siguin del tot favorables! 

LES POSTRES                               Joan Valls

Raimon
Que Raimon encara em sor-

prengui a aquestes altures de 
la pel·lícula té mèrit. Mèrit d’ell 
i també meu. Penso que quan la 
vida encara et sorprèn, dia sí i 
l’altre també, vol dir que enca-
ra ets jove, no d’edat però sí de 
caparró. Diumenge al vespre vaig 
seguir, embadalit, el concert del 
poeta i cantautor de Xàtiva que, 
en un fals però valuós directe, va 
oferir TV3. Era l’últim dels dotze 
que ha ofert tots els divendres, 
dissabtes i diumenges de maig 
al Palau de la Música. Raimon 
se’n va. I, coneixent-lo, segur 
que ho fa. Ha trobat el moment, 
i no és mai fàcil de trobar-lo. Un 
moment de plenitud de repertori, 
de veu i de saber ser i estar.

Primera sorpresa: Raimon es 
retira amb 76 anys. No em sor-

prèn que es retiri, que hi té tot 
el dret. Em sorprèn l’ edat. No-
més deu anys més que jo. Quan 
els anys 60 i 70 assistia als seus 
recitals, quan el clímax s’aconse-
guia en el moment que el més 
agosarat col·locava una senyera 
penjant de l’entarimat, també ens 
els portàvem. Però jo el veia molt 
més gran. Quan hom té 15 o 20 
anys i l’altre, 25 o 30, això és una 
eternitat. Més endavant, de 60 a 
70, som ja gairebé de la mateixa 
quinta…

I la segona sorpresa, més rela-
tiva, constatar, una vegada més, 
el poder evocador de la música 
i de la cançó. Durant dues ho-
res, Raimon va aconseguir que 
per TV3 passessin la pel·lícula de 
la nostra vida. Ha valgut i val la 
pena de viure-la…

JO NO VAIG NÉIXER A CAMBRILS  Joan Pinyol

DEFUNCIONS
Antonio Soriano Pérez, de 82 anys (Igualada); Elena Lendínez Toledano, de 93 anys (Vilanova del 
Camí); Félix García Cortés, de 89 anys (Igualada); Guillermo Gancedo Loy, 54 anys (Igualada); Jaume 
Farrés Pelfort, de 91 anys (Igualada); Consol Subirana Isart, de 87 anys (Els Hostalets de Pierola); Jo-
se Berrocal Bermejo, de 80 anys (Igualada); Josep Riba Farré, de 92 anys (Carme); Montserrat Ferré 
Calaf, de 79 anys (Òdena).
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Or, plata i bronze per al Furio Jol al 
Campionat de Catalunya infantil i cadet 

MUAY THAI

L’escola Furio Jol Vilanova del 
Camí va participar, diumenge 

passat, als campionats infantil i 
cadet de Muay thai de Catalunya, 
disputats a Malgrat de Mar. L’es-
cola vilanovina participava amb 
setze esportistes, dotze dins del 
campionat i quatre en categoria 

d’exhibicions per als més petits. Els 
esportistes del gimnàs vilanoví van 
tenir una gran actuació, conside-
rant el gran nivell que hi concorria.

En categoria cadet María 
Pérez, Emma Martín i Eric Oset, i 
en categoria infantil Yeray Flores, 
aconseguien pujar al més alt del 
podi i endur-se l’or. Walid Ikken en 

categoria cadet i Aarón Heredia 
i Gabiela Carné en categoria in-
fantil, disputaven tres finals més i 
aconseguien tres plates. 

Thalia Soler, Marwan Bachi-
ri, Raúl González i Andrea García 
queien en semifinals, però acon-
seguint quatre bronzes més per a 
l’escola. 

I en categoria d’Exhibició, sen-
se resultat per als més petits, van 
participar Kristina Grusinaite, Izan 
Zarallo, Laia Rivera i Iker Lorente, 
que s’estrenaven en competició, 
deixant molt bones sensacions.

La competició ha estat un pas 
més per als petits esportistes de 
l’escola d’arts marcials de Vilanova 
del Camí.

L’especial FAP reafirma 
el liderat

HANDBOL
El diumenge 21 de maig, els ju-

gadors de l’Special FAP van anar al 
pavelló santfeliuenc Andrei Xepkin 
per jugar el partit que els enfronta-
va al Sant Llorenç Sant Feliu.

L’Special FAP va començar el 
partit amb un molt bon ritme, dis-
tanciant-se del rival des dels primers 
minuts. El Sant Feliu intentava que 
la diferència de gols no se n’anés 
en excés, tot i que el bon joc dels 
igualadins s’imposava i es reflectia 
al marcador al final de la primera 
part amb un clar 1-8.

L’inici de la segona part va ser 
similar al de la primera, l’Special 
FAP agafant distància a poc a poc 
al marcador, tot i que l’equip local 
va tenir uns minuts d’esperança al 
reduir considerablement la diferèn-

cia de gols, però es va quedar en 
un intent. L’Special FAP, a la que 
pressionava es distanciava i jugava 
còmode, i a hores d’ara, a falta d’un 
sol partit per finalitzar la copa, se-
gueix imbatut i és l’equip que lidera 
la classificació.

El partit va finalitzar amb el re-
sultat de 7-20, que no reflecteix l’es-
forç de l’equip local, que va plantar 
cara i va posar les coses difícils al 
líder de la classificació.

Tot i la competició, al terreny 
de joc sempre regna l’esportivitat i 
la companyonia, sent els mateixos 
jugadors un exemple de superació.

Per part de l’Special FAP van ju-
gar, entrenats pel Rubén Álvarez: 
Ivan, Àngels, David, Carles, Dani i 
Aitor.

Joan Prieto (CAI Triatló), a la Half 
Challenge Salou

TRIATLÓ

Diumenge passat es va cele-
brar el triatló Half Challenge a 

Salou. La prova, formada per tres 
segments: 1900 metres de natació 
, 90 km de ciclisme i 21 km corrent, 
sumant un total de 113 km, va reu-
nir un total de 1140 triatletes de 
tot el territori nacional i internaci-
onal. Tot i el retard de 10 minuts 
en la sortida cal destacar, en gene-
ral, una molt bona organització. 

La cursa es va iniciar amb el 
tram de natació en un recorregut 
rectangular i amb l’aigua una mica 

moguda, per donar pas al tram 
de ciclisme, en què es donaven 4 
voltes a un circuit molt ràpid, la 
meitat en pujada i l’altra meitat 
en baixada, per concloure amb la 
cursa a peu, fent 4 voltes arran de 
platja pel passeig marítim de Sa-
lou, amb un sol de justícia.

La prova va ser guanyada per 
David McNamee en l’apartat mas-
culí i Sara Loehr en el femení.

Per part del CAI Triatló Petro-
miralles, Joan Prieto va aconseguir 
acabar en 455a posició, en el seu 
debut en aquesta distància.

Les pistes de tennis municipals, un exemple 
de gestió mixta públic-privat

TENNIS

L’Ajuntament de Montbui i l’em-
presa Top Tennis van signar 

aquest dimarts al matí a la Sala 
d’Actes del consistori el nou conve-
ni de gestió de les pistes de tennis 
municipals. L’acte va comptar amb 
la presència de l’Alcalde Teo Rome-
ro i del responsable de l’empresa 
Top Tennis, l’extennista anoienc 
Arcadi Manchón. També hi van ser 
presents en l’acte el regidor d’Edu-
cació  Esports de Montbui Josep 
Palacios i el president del Club Ten-
nis Montbui Juan Manuel Aguilar.

El nou conveni, amb una vigèn-
cia de 15 anys, estableix que la ges-
tió de l’equipament vagi, durant tot 
aquest període, a càrrec de l’em-
presa Top Tennis, que pagarà anu-
alment a la institució municipal una 
taxa per la gestió de 6.200 euros. 

Amb el nou conveni es garan-
teix també la utilització preferent 
de les pistes per als socis del Club 
Tennis Montbui, així com també 
s’inclouen importants beneficis so-
cials i preus més econòmics per als 
ciutadans montbuiencs (grans i pe-
tits) que vulguin fer ús de les pistes.

El conveni signat dimarts supo-
sa “un magnífic exemple de ges-
tió mixta públic-privat” tal i com 
va explicar l’alcalde montbuienc 

Teo Romero. El batlle va remarcar 
que “és un conveni que fa possible 
garantir, en les millors condicions 
possibles, l’accés a la pràctica es-
portiva del tennis als ciutadans del 
nostre municipi i a la vegada poten-
ciar la col·laboració amb un recone-
gut gestor com l’Arcadi Manchón 
i la seva empresa. La gestió priva-
da ha donat qualitat i ha permès 
dinamitzar notablement aquestes 
instal·lacions municipals, arribant 
a uns nivells d’excel·lència”. Teo 
Romero va recordar que “aquesta 
Escola de Tennis és ara mateix re-
ferència arreu del territori. Tenim 
una de les millors escoles de tennis, 
una de les que té més nens i nenes, 
amb una qualitat formativa tant 
personal com esportiva reconeguda 
per tothom”. L’alcalde socialista de 
Montbui va recordar que “estem 
contents de poder fer aquest pas 
coincidint amb el 20è aniversari de 
la inauguració de les pistes de ten-
nis. En el seu moment hi havia gent 
que no entenia que amb diners pú-
blics Montbui apostés per un esport 
d’elit. Ara, 20 anys després tenim 
unes instal·lacions de qualitat i ben 
gestionades. Vull agrair a totes les 
persones del Club Tennis Montbui 
que han treballat durant aquests 
anys per dinamitzar aquest esport 
al municipi, i que de ben segur, ho 
continuaran fent”. L’alcalde mont-
buienc va destacar també que el 
conveni garantia “una quinzena de 
llocs de treball per a persones vincu-
lades al municipi i al nostre territori. 
És un acord que va en la línia de 
generar riquesa al nostre municipi”. 

De la seva banda, el gerent i 
responsable de Top Tennis Arcadi 
Manchón va mostrar-se molt satis-
fet per “aquesta oportunitat que 

tenim per desenvolupar el projecte 
esportiu a les pistes municipals de 
Montbui. És una bona oportunitat 
per a tothom, i és important tre-
ballar conjuntament amb el Club 
Tennis Montbui i amb l’Ajuntament. 
És una oportunitat per a tothom”. 
Manchón va remarcar que “vo-
lem fer arribar el tennis a tothom: 
adults, nens, discapacitats... pensem 
que aquesta fórmula és ideal”. El 
responsable de Top Tennis va ex-
plicar també que “podrem créixer 
ampliant la pràctica del tennis a les 
escoles, a uns preus assequibles a 
tothom”. 

Però sens dubte un dels aspec-
tes que destaquen d’aquest conveni 
és l’ambiciós projecte esportiu que 
tirarà endavant l’empresa gestora. 
En aquest sentit, durant els propers 
mesos l’empresa Top Tennis afron-
tarà la construcció de la sisena pista 
de pista. També durant els propers 
mesos es milloraran les cinc exis-
tents, també es posaran càmeres 
laterals que permetin millorar el tre-
ball tècnic dels jugadors, càmeres 
generals per millorar el treball tàc-
tic, sales polivalents per afavorir la 
formació en diferents àmbits (jutges 
de línia, jutges de cadira, etc)...

Tal i com va explicar Arcadi 
Manchón, l’empresa Top Tennis vol 
implementar un pla de treball en 
pista ràpida amb els joves jugadors, 
que, a més, podrien tenir continu-
ïtat en la seva formació, arribat el 
cas als Estats Unit, amb un projec-
te pioner. A nivell de competició, 
Arcadi Manchón té en l’horitzó la 
possibilitat d’arribar a organitzar 
un Challenger, torneig internacio-
nal de categoria superior i amb una 
complexitat organitzativa molt im-
portant. 

La 7a matinal 4x4, una festa!

MOTOR

La 7a matinal 4x4 Ciutat d’Iguala-
da celebrada, dissabte i diumen-

ge passats, a l’Av. de Catalunya 
d’Igualada va ser un èxit de partici-
pació i organització.

Els milers de visitants que van 
passar pel circuit al llarg dels dos 
dies, van gaudir de valent amb les 
exhibicions dels pilots, enguany 
250 inscrits, que al volant dels 
seus turismes 4x4, rodaven per un 
circuit preparat per l’ocasió ple 
d’obstacles, forats enfangats, pu-
jades impossibles i molta pols. Tot 
plegat va donar molt espectacle i 
diversió. Com a curiositat dir que 
dimarts a la tarda, les cinc hectàre-
es de terreny habilitades pel circuit 
ja tornaven a ser un solar més de 
la ciutat.

Com en cada edició hi havia re-
correguts amb nivells de dificultat 
diferents per tal que cada pilot, se-
gons les seves habilitats, s’acomo-
dés al terreny i disfrutés d’aquesta 
trobada de germanor. 

Destacar que des de l’organit-
zació es va vetllar molt per la se-
guretat dels visitants delimitant el 
pas pel públic, per tal que aquest 

pogués recórrer amb comoditat 
tota la zona de circuit.

L’apartat de ràdio control tam-
bé va fer les delícies dels aficionats 
que feien rodar els seus cotxes te-
ledirigits per un circuit amb molts 
obstacles. Un divertiment per a 
tots.

Els organitzadors volen des-
tacar el bon comportament dels 
pilots participants i volen agrair 
la tasca dels col·laboradors que al 
llarg dels dos dies va ser imprescin-
dible per tal que tot anés, mai més 
ben dit “sobre rodes”.

Concurs fotogràfic
Recordar que l’organització ha 

convocat un any més el concurs 
fotogràfic d’aquesta festa del 4x4.

Cada participant pot presen-
tar un màxim de cinc fotografies 
que s’han de fer arribar per correu 
electrònic a concurs@4x4igualada.
com.

El nom de l’arxiu que s’enviï ha 
de ser el nom i cognoms de l’au-
tor i títol de la fotografia (que en-
guany poden ser retocades!).

Hi ha de temps fins a les 23:59 
del 2 de juliol.
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Repassem les posicions dels equips locals a les 
Final dels JEEC

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE 
L’ANOIA

El cap de setmana passat es van 
resoldre la majoria de Final Naci-

onals dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya. La comarca de l’Anoia 
estava representada, en cada com-
petició, per als equips que van anar 
sobrevivint a les Finals Comarcals i 
Territorials. Fem una repassada als 
equips que van gaudir d’aquestes 
finals:

A la classificació final de Gim-
nàstica Estètica destaca el Club Rít-

mica Capellades com a única repre-
sentant de l’Anoia. En categoria 
Aleví B va aconseguir una 3a po-
sició, i en categoria junior A es va 
classificar en 2a posició.

La Final Nacional Tennis Taula 
individual i d’equips es van cele-
brar dissabte i diumenge respecti-
vament, a les Borges Blanques. 

A la Final Nacional de Bàsquet 
– aleví femení, el Monalco repre-
sentava la comarca i va aconseguir 
una 5a posició. 

L’Escola Mowgli va quedar a 
la 4a posició a la Final Nacional de 
Futbol 7 – aleví masculí que es va 
disputar a Canyelles. 

La 6a posició de la Final Naci-
onal de Voleibol – aleví masculí va 
ser per al Castell d’Òdena. 

Diumenge, Sant Cugat celebra-
va la Final Nacional Bàsquet – in-
fantil femení. La representació de 
l’Anoia va anar de la mà de l’Emili 
Vallès que va quedar en 5a posició.

Fora dels Jocs Escolars, dissab-
te es va celebrar les semifinals del 
torneig Cruyff Court 6vs6 on l’Emili 

Vallès, en categoria femenina, i el 
Garcia Lorca, en categoria masculi-
na, es van classificar per a la Final 
Nacional. Així doncs, els equips de 
l’Anoia es disputaran el campionat 
contra els millors equips de Cata-
lunya i Espanya l’11 de juny al Parc 
del Xipreret d’Igualada.

També dissabte, més de 50 
nens i nenes de P5 van participar a 
la Trobada de Natació, a la piscina 
de Les Comes. Durant l’activitat, els 
petits van participar en 3 estacions 
de diferents activitats dins l’aigua i, 
en acabar, van fer una petita sessió 
d’Aquagym. L’organització valora 
la trobada d’èxit rotund pel que fa 
a participació i sensacions.

Per al cap de setmana, encara 
queda alguna Final Nacional pen-
dent i activitats de cloenda: dissab-
te nova jornada de Natació sincro-
nitzada organitzada per al CEEB; i 
diumenge la piscina de Les Comes 
acollirà la Final Nacional de Natació 
de les categories benjamí, aleví, 
infantil, cadet i juvenil.

Activitats del cap de setmana al Club 
Calfont Les Moreres

TENNIS

Els tennistes del Club Calfont Les 
Moreres van jugar contra el CT 

Vilafranca, amb resultat de 3-2 a 
favor dels del Penedès.

El nostre jugador Quim Seca-
nell va guanyar a Roman Bosch 
en un partit molt entretingut. El 
primer set se’l va emportar Bosch 
amb un 6-4, però el segon va anar 
a favor de Secanell per 7-6, que en 
el set de desempat es va tornar a 
imposar per 10-7.

Jaume Bernades va perdre con-
tra Sebastián Lotz, del CT Vilan-
franca, que va guanyar els dos sets.

Marc Buil, jugador del Club 
Calfont les Moreres també va per-
dre davant Jordi Nadal.

Per últim, David Sabaté va per-
dre contra el vilafranquí Manel 
Troyano en un partit molt igualat, 
ja que el primer set va anar a favor 
de Troyano per 6-3, en el segon set 
el nostre jugador va aconseguir un 
7-5, però en el set de desempat va 
ser Troyano qui se’l va adjudicar.

En la categoria de dobles ens 
van representar Quim Secanell i 
David Sabaté contra Joan Pujol i 
Jordi Flores. El resultat va ser 6-1 
en ambdós sets, a favor dels juga-
dors anoiencs.
PÀDEL

L’equip de pàdel del Club Cal-
font Les Moreres va aconseguir la 

victòria per 1-2 en el seu despla-
çament a les instal·lacions del club 
Esquaix Igualada.

La primera parella del club, 
formada per Sònia Díaz i Susanna 
Xufré es va imposar contra Eva Jo-
sé i Georgina Carre per un resultat 
de 6-2 i 6-1.

Les montbuienques Ani Ureña 
i Tonyi Arribas també es van fer 
amb la victòria contra Joana Dal-
mases i Imma Llopart, amb un re-
sultat de 6-3 i 6-1.

La tercera parella del club Cal-
font les Moreres, Yolanda i Esther 
Fernández, va perdre contra Rosa 
Mas i Sílvia Farrés, amb un marca-
dor de 6-4 i 7-5.

D’altra banda, el cap de setma-
na passat es va iniciat el torneig 
de Pàdel del nostre club, amb una 
alta participació de parelles i unes 
immenses ganes de jugar!

Bon nivell dels patinadors 
artístics de l’HC Montbui

PATINATGE ARTÍSTIC

El passat dia 13, patinadores d’ar-
tístic del H.C Montbui van par-

ticipar al Trofeu SEK-Catalunya La 
Garriga. Totes les participants van 
fer un bon disc i van fer pinya en 
la celebració dels resultats obtin-
guts. Van fer podi en categoria 

iniciació C majors en primera posi-
ció Aroa Delgado i Irene Abad va 
ser tercera. En categoria iniciació 
C menors Lara Llobet va quedar en 
segona posició.

Tanmateix, el dia diumenge 14 
tres patinadores de promoció van 
participar al Trofeu de Sant Salva-
dor de Guardiola quedant tercera 
en categoria promoció 1 Ma Car-
men Aguilar.

Felicitats a totes, per fer-nos 
gaudir d’un bon dia de patinatge! 

La propera competició de les 
patinadores de l’HC Montbui és 
prevista per aquest cap de setma-
na al trofeu del CP Lluçanès.

PER JUBILACIÓ
lloguer, traspàs o venda 
Acreditada botiga d’alimentació, totalment equipada 
amb càmeres, congeladors, taulell de 12 m, obrador 
i maquinària, amb una superfície total de 307 m2 
i situada en immillorable xamfrà als Hostalets de 
Pierola.
Condicions a negociar.
Contactar amb Carles: riusvaquero.carles@gmail.com

L’Igualada HC organitza el 
sopar de final de temporada
HOQUEI PATINS

El club arlequinat organitza un 
sopar, el dissabte 17 de juny a 

les nou de la nit, per acomiadar la 
campanya 2016-2017. Se celebrarà 
al Restaurant Scorpia i tindrà un 
cost de 20 euros per als adults i 
de 15 per als que desitgin el menú 
infantil. El sopar servirà també per 
homenatjar tots els equips que 
han aconseguit classificar-se per als 
Campionats de Barcelona i Cata-
lunya, així com els esportistes que 
han destacat durant aquest curs. 
La celebració està oberta a tots els 
jugadors, pares, socis, afeccionats i 
amics del club.

Les inscripcions cal fer-les de 
manera presencial a les oficines de 

l’Igualada Hoquei Club (al carrer 
Capellades, 19, d’Igualada). Per a 
més informació es pot trucar al te-
lèfon 93 804 42 57. Cal fer el paga-
ment en el moment de fer la reser-
va. La iniciativa pretén consolidar 
el sopar de cloenda que, en altres 
èpoques, havia organitzat l’Igua-
lada HC i que es va recuperar l’any 
passat amb una gran assistència de 
200 persones.

L’acte servirà per tancar un cap 
de setmana intens amb la disputa 
del torneig Spirit of Hockey, que 
també s’organitza des de l’enti-
tat, ja per segona edició, amb un 
gran nombre d’equips que ja han 
formalitzat les inscripcions i que 
superen les de l’any passat.

La secció de Patinatge Artístic de l’Igualada 
debuta a l’Interclub

PATINATGE ARTÍSTIC

Dissabte passat, les patinadores 
d’iniciació de l’Igualada HC van 

participar a la primera fase de l’In-
terclub, una competició federada 
d’esport base per a les patinado-
res de la província de Barcelona. 
Totes les patinadores d’Iniciació de 
l’Igualada era la primera vegada 
que competien en un esdeveni-
ment federat.

En especial, cal destacar l’ac-
tuació de Carla Cortijo, que va ser 
quarta classificada, empatada a 
031,400 punts amb la tercera de 
la seva categoria Iniciació C Ma-
jors. Tot i això, Ester Fornell, la se-
va entrenadora, qualifica tots els 
resultats de “molts bons” i destaca 

que “haver participat en trofeus 
amistosos ha estat importants per 
millorar”. Les patinadores d’Inici-
ació fa poc que eren a Escola (el 
nivell més bàsic del patinatge artís-
tic) i “estan evolucionant molt bé”, 
matisa l’entrenadora. 

El proper 1 de juliol les patina-
dores competiran a la segona fase 
de l’Interclub. En aquesta primera 
no hi va haver cap podi. Es van ob-
tenir punts que es sumaran als que 
s’aconseguiran a la següent fase, 
on sí que hi haurà podis. Les tres 
millors accediran al següent pas, 
l’Intercomarcal, fins que a finals 
d’any se celebri el Campionat de 
Catalunya amb les tres millors pa-
tinadores de cada província. Ester 

Fornell destaca que l’objectiu per 
a la propera fase del mes de juliol 
és “millorar la puntuació. Estem a 
esport base i el nostre objectiu és 
la millora individual de cada pa-
tinadora, no el podi. Tot i així, si 
podem arribar a estar entre les tres 
millors, seria fantàstic”.

L’agenda de la secció de pa-
tinatge artístic ha estat plena les 
darreres setmanes. Diumenge pas-
sat, el club va participar al Trofeu 
dels Hostalets de Pierola amb tres 
patinadores d’Escola, una d’Inici-
ació i una Juvenil, Marta Bossa. 
Carla Cortijo va assolir la tercera 
posició. 

A més, Marta Bossa va partici-
par al Campionat de Barcelona Ju-
venil C, el passat 20 de maig, on va 
assolir la dotzena i la setzena posi-
ció en dues actuacions diferents. La 
patinadora més veterana de l’Igua-
lada s’havia plantejat no competir 
arran d’una lesió de llarga durada 
que la va mantenir allunyada de 
les pistes i Fornell considera que els 
resultats “són bons”.

Premsa IHC

Les patinadores, instants abans de competir
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El Jorba Solà tanca la temporada 
i lidera la classificació

VÒLEIBOL

L’equip del Jorba Solà Sènior Mas-
culí de l’Igualada Vòlei Club va 

rebre, dissabte al pavelló de les 
Comes, al CE Panteres Grogues en 
l’últim partit de la temporada, en 
el qual els de l’Anoia van acabar 
líders destacats. El partit va saldar-se 
amb un marcador de 3 sets a 1 (25-
16/25-16/24-26/25-22). Tot i que era 
un partit de tràmit, els igualadins, 
sense desplegar un gran joc, van 
dominar i es van endur la victòria, 
demostrant la superioritat envers 
el rival.

Últim partit de l’equip juvenil 
masculí

El Juvenil masculí acabava la se-

va participació a la 1a Catalana con-
tra el Terrassa, segon classificat de la 
lliga. En un partit que van competir 
de tu a tu contra, els nois de Daniel 
González no es van arrugar i es van 
desinhibir deixant anar les emoci-
ons i buscant grans atacs, i bones 
defenses; mica a mica l’experiència 
va fent més grans els jugadors igua-
ladins, que al final amb una bola 
per empatar el partit a 2, es va aca-
bar perdent per un 1-3.

Pel que fa als demés equips de 
l’Igualada Vòlei Club només queda 
per tancar la lliga a l’equip d’XP de 
veterans que realitzaran l’últim par-
tit el 10 de juny a les 6 de la tarda a 
Les Comes.

L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula tanca la temporada amb 
doblet de podi

GIMNÀSTICA ESTÈTICA

El cap de setmana passat es va 
celebrar la tercera fase i final del 

Campionat de Catalunya de Gim-
nàstica Estètica de Grup, en què 
l’Igualada Club Gimnàstic Aula hi 
ha participat.

Dissabte a la tarda es va cele-
brar, al pavelló de la Mar Bella de 
Barcelona, la darrera competició de 
GEG, en què el club igualadí es pre-
sentava amb dos conjunts, l’infantil 
12-14, format per Mariel·la Espi-
nalt, Sheila García, Dana Pijoan, 
Carla Cervera, Violeta Aguilera, Lia 
Vidal, Marta Alonso, Berta Enrique 
i Alina Gili, i el conjunt júnior, for-
mat per Anna i Cesca Planella, Ivet 
Farriol, Jin Serarols, Nadine Ruiz, 
Ruth Reymundi i Judith Cervera.

A la tercera fase el conjunt in-
fantil es classificà tercer malgrat 
no poder sumar nota per a la final, 

ja que no van poder participar a la 
segona fase per diferents compro-
misos en altres competicions de les 
seves components.

D’altra banda, les júniors s’al-
çaven terceres de la tercera fase i 
amb un triple empat a la segona 
plaça a la final.

Gran paper de les gimnastes 
igualadines, que tanquen una 
temporada rodona i deixen nova-
ment l’evidència del bon nivell de 
les components de l’Igualada Club 
Gimnàstic Aula.

Dissabte, Gimnaestrada Ciutat 
d’Igualada

Per arrodonir la temporada, el 
proper dissabte 3 de juny el club 
organitza la Gimnaestrada Ciutat 
d’Igualada, amb més de 30 balls de 
diferents entitats convidades i els 
mateixos organitzadors.

Copa Catalana Infantil femení: CH St. Esteve P. 22 - CH Igualada 30
Els equips base del CHI van tancant 
competicions

HANDBOL
Adéu, Adéu
Josep Carbó. Últim partit de la 

temporada amb victòria clara i tran-
quil·la. En tot moment, les iguala-
dines van poder fer allò que millor 
saben, jugar bé, bé i bé. Un partit 
on vam poder veure aquells con-
traatacs que tant agraden a tots (oi 
que si Laura je, je, je...). Un partit 
per veure que són i que representen 
aquestes nenes. Cal fer una mica 
de recordatori en aquest equip. Un 
equip que no ha parat de donar ale-
gries des de bon principi. Cal anar 
al començament de tot, temporada 
2015-16, amb l’arribada a la Final 
de la Copa Federació Catalana (fet 
històric dins del club). Seguidament 
la temporada 2016-17 amb la clas-
sificació per a la Lliga Catalana amb 
dues victòries, de tres, a les fases 
classificatòries. Un equip que ha 
anat superant tots els entrebancs 
com el canvi d’entrenador a mitjans 
de temporada. I encara així ha sigut 
capaç d’anar creixent, d’anar tirant 
endavant en tots els aspectes, tant 
esportius com personals. Ens ha do-
nat una lliçó de lluita i esforç, de va-
lors i de sentiments que no hauríem 
d’oblidar mai i que ens hauria de 
fer reflexionar en el que és més im-
portant per tots “l’esport i l’equip”. 
Endavant nenes, no canvieu mai, 
sou molt grans. 

Van jugar pel CHI: Júlia Lla-
dó, Mireia Monleón, Aina Hornas, 
Karen Garcia, Carla Carbó, Melat 
Olivé, Núria Garriga, Èlia Dueñas, 
Marta López i Erika Chia, a la por-
teria Ari Sanjuán. Entrena: Laura 
Baraldés.

1a Catalana Infantil masculí: CH 
Igualada 24 - UE Sarrià 26

Sense recompensa
Llàstima, falta molt poquet per 

acabar la temporada i ara que es-
tem gaudint de bons partits, em sap 

greu que acabi tan aviat, bé també 
crec que ja toca també desconnec-
tar una mica de tot plegat, i tenir 
algun cap de setmana lliure. Rebí-
em a un gran rival, que en el par-
tit d’anada ja va demostrar el seu 
potencial, sobretot físicament en 
2 o 3 jugadors, però nosaltres hem 
començat com sempre bastant bé 
defensivament i molt endreçadets i 
encertats en atac, circulant bastant 
de pressa i provant de totes les po-
sicions llançaments força ben tri-
ats i encertats, ens hem posat fins i 
tot en possibilitat de 4 d’avantatge, 
però han estan més encertats ells i 
s’han recuperat i al descans tenien 
avantatge de 2 gols. En la represa, 
hem seguit bastant bé i hem estat 
dins al partit fins i l’últim minut, 
dues oportunitats per posar-nos 
en empat, però ha faltat un pèl de 
sort, res a dir, s’ha lluitat i competit 
com sempre últimament, felicitats i 
gràcies per l’handbol que esteu fent 
gaudir a tothom. 

Van jugar pel CHI: Alex, Noel, 
Dani, Marc, Edgar, Dimas, Joan, 
Raúl, Isaac, Eric, Guillem, Hugo, Igor 
i Sergi. Entrenats per: Roger i Nil.

7è Torneig de minihandbol Ciu-
tat de Cerdanyola

El diumenge 28 de maig l’equip 
aleví masculí del CH Igualada va 
participar en el 7è Torneig de Mi-
nihandbol Ciutat de Cerdanyola, 
celebrat en el PEM Guiera de la 
ciutat. Els igualadins, enquadrats 
en el grup 4 aleví, es van enfrontar 
als equips del CH Cerdanyola, Safa 
Horta 2, Handbol Claret i Turó de 
Guiera 2. Amb aquests dos últims 
equips el CH Igualada va demostrar 
la seva superioritat guanyant els 
partits amb facilitat. Més difícil ho 
van posar el Safa Horta, empatant 
el partit, i el CH Cerdanyola que va 
guanyar el partit per parts, malgrat 
vèncer l’equip igualadí per gols. 
Com a segon del grup 4, el CH Igua-
lada es va classificar per jugar en les 
semifinals. El rival, primer classificat 
del grup 3, va ser l’Handbol Esplu-
gues. Es va viure un partit apassio-
nant. Ambdós equips van desple-
gar un intens esforç físic, jugant un 
handbol de contacte sense perdre 

la velocitat en el contraatac. L’Es-
plugues sempre va anar al davant 
en el marcador, però els igualadins 
van seguir la seva estela molt a prop 
fins al segon període del partit. Fi-
nalment, els igualadins amb una 
banqueta molt curta i jugant sense 
especialista en la porteria, acusaren 
el cansament perdent el partit. No 
obstant això, tothom va marxar cap 
a casa content de l’experiència. 

Dirigits per Nico Orozco, van 
jugar: Èric García, Oriol Cirera, Ar-
nau Albareda, Adrià Nogales, Xavier 
Malpartida i Guerau Llansana.

Aleví: CH Martorell groc 10 - CH 
Igualada 6

Orgull d’equip
Dissabte al matí els alevins de 

primer any van desplaçar-se a Mar-
torell, a disputar el penúltim partit 
de la temporada. L’equip igualadí 
va disposar de pocs efectius, va ju-
gar amb el mateix cinquet inicial 
durant tot el partit sense poder 
fer canvis. No cal dir que van aca-
bar fosos. Els nostres nois si alguna 
cosa tenen, és esperit de lluita i 
sacrifici. És veritat que van perdre 
els 3 primer parcials, però van com-
petir-los sense defallir. Com a pre-
mi a l’esforç l’últim parcial el van 
acabar guanyant meritòriament. 
El millor de tot és veure com van 
acabar el partit: cansats, suats, però 
convençuts que van donar-ho tot. 
Partit jugat amb: Adrià Nogales, 
Nil Camps, Biel Homs, Damià Pou, 
Àlex Poblador. Entrenat per Max 
Segura.

Copa Catalana aleví femení: 
BmGranollers 10 - CH Igualada 6

Aquest diumenge les nostres 
nenes van jugar el penúltim par-
tit de la copa. Van jugar com elles 
saben però l’equip rival els ho va 
posar una mica difícil, tot i això van 
guanyar la tercera part. Elles tenen 
forces i ganes i aconseguiran tot el 
que es proposin perquè ja són unes 
campiones com a persones i com a 
equip.

Dirigides per Laura Baraldés i 
Èlia Roca van jugar: Alba, Lorena, 
Iona, Mireia, Miriam, Julia, i Rebeca. 
A la porteria Judit i Núria.

Jornada de victòries per a l’Handbol Òdena

HANDBOL
Cadet masculí: H Òdena 41 - 

CH Sant Llorenç - Sant Feliu de Llo-
bregat A 37

Diumenge passat, els cadets de 
l’Handbol Òdena jugaven a casa 
contra el CH Sant Llorenç - Sant 
Feliu de Llobregat A, un partit que 
van començar amb molta empenta 
i en 10 minuts el marcador ja era 
7-2, una tònica que es va mantenir 
durant tota la primera part, amb 
bons atacs i defensant porteria, 
i es va arribar al descans amb un 
resultat de 23-17.

A la segona part els odenencs 
van afluixar una mica i van perdre 
oportunitats de gol, cosa que el ri-
val va aprofitar per enfortir la seva 
defensa i atac. Tot i així el partit va 
finalitzar amb un marcador de 41-
37 a favor de l’equip local.

Van jugar: Mark Fresnedoso, 
Joel Bretones, Alex Murillo, Pau 
Gubern, Cristian Balagueró, Marc 
Frutos, Alejandro Moreno, Sergio 
Torralbo, Josep Sánchez i Samir 
Chaoui. Com a porters, Pablo Nun-
cio i Julio Harrcenco. Entrenador: 
Roger Calzada Cubí.

Infantil femení: H Òdena 26 - 
El Vendrell 7

Dissabte passat, l’infantil fe-
mení de l’Òdena va jugar en un 
partit endarrerit corresponent a la 
jornada 8 de la segona fase, contra 
l’equip del Vendrell. Les odeden-
ques van aconseguir una victòria 
merescuda que les referma en el 
lideratge de la lliga.

L’Òdena va començar molt fi-
cat en el partit, molt seriós en la 
defensa i molt efectiu en l’atac, 
fent transicions ràpides entre de-

fensa i atac, i això es va notar en 
el marcador, amb un resultat de 
7-1 en el primer quart, mentre que 
en el segon no va canviar la tònica 
del partit, amb l’Òdena fent un joc 
vistós i efectiu i aconseguint un 
parcial de 5-0.

Al tercer quart les locals encara 
van prémer una mica més l’acce-
lerador, sense deixar que les visi-
tants intentessin aixecar el partit, 
amb un parcial de 8-1. I ja en l’úl-
tim quart, amb el partit decidit, 
l’Òdena va afluixar el ritme, cosa 
que va aprofitar el Vendrell per in-
tentar guanyar aquest parcial. Les 
visitants es van posar per davant 
amb dos gols de diferència i van 
intentar mantenir aquest avantat-
ge, però l’Òdena, en un últim es-
forç, va fer una bonica remuntada 
i el resultat del darrer quart va ser 
de 6-5, amb un marcador final de 
26-7.

Per part de l’Òdena van jugar: 
Martina Morales, Aida Ortega, 
Marta Indiano, Martina Segala, 
Carla Gasco, Xènia Sáez, Maria Me-
na, Núria Mensa i Ariadna Iglesias.

PER JUBILACIÓ
Es traspassa botiga 

de roba infantil
En ple funcionament, al centre d’Igualada. 

Telèfon 93 803 01 57
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Gran actuació d’Abdessamad 
Oukhelfen (CAI) al Meeting 
d’Oordegem (Bèlgica)

ATLETISME 

Abdessamad Oukhelfen, atleta 
júnior del Club Atlètic Iguala-

da Petromiralles, va protagonitzar 
una molt destacada actuació en la 
prova dels 5.000 m llisos al Mee-
ting Internacional IFAM Outdo-
or d’Oordegem (Bèlgica), en què 
van participar diversos atletes de 
l’elit estatal, com Ilias Fifa o Esther 
Guerrero, entre d’altres. La repre-
sentació estatal va assolir diverses 
mínimes mundialistes.

Abdessamad Oukhelfen va ser 
4t en la seva sèrie dels 5.000 m 
llisos, amb un temps de 14’13”58, 
marca personal de l’atleta del CAI. 

Club Atlètic Igualada

Bons resultats dels atletes del CAI al Míting 
Internacional de Palafrugell

ATLETISME 

Tretze atletes del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles van par-

ticipar al 25è Míting Internacional 
de Palafrugell - Costa Brava, que 
es va dur a terme dissabte passat a 
l’Estadi Josep Pla de Palafrugell, i 
que formava part del circuit Europe 
Athlétisme Promotion. Les proves 
comptaren amb una destacada par-

ticipació d’atletes europeus i esta-
tals.

Va sobresortir l’actuació dels 
saltadors d’alçada, essent 2a la jú-
nior Dasha Malevich amb 1,65 m 
i 3r el promesa Eduard Fàbregas, 
amb 2,05 m, seguit del també pro-
mesa Marc Sànchez, 8è amb 2,00 
m. La júnior Anna Asensi era 5a a 
la final E dels 100 m llisos absoluts 

amb 12”44, amb vent reglamen-
tari.

Júlia Solé era 2a en els 1.000 m 
llisos cadet amb 3’07”59 i el veterà 
Josep Martí era 3r en els 3.000 m 
marxa amb 14’46”43. Natàlia Hurta-
do era 4a en el triple salt amb 11,22 
m (v +3,3 m/s.). El promesa Jan Roca 
era 5è a la final B dels 400 m tan-
ques amb 55”20.

El veterà Josep M. Lagunas era 
7è en pes absolut amb 11,31 m i 8è 
en el disc amb 39,04 m. El promesa 
Santi Ramos era 8è en llargada amb 
7,20 m (v +3,5 m/s.) i el promesa 
Aleix Marín 12è amb 5,18 m (v+2,6 
m/s.) en la mateixa prova. 

La cadet Laura Giménez es reti-
rava per lesió en els 3.000 m marxa 
i el també cadet Pol Roca no supe-
rava el llistó inicial del salt d’alçada 
absolut d’aquesta reunió internacio-
nal d’alt nivell.

Club Atlètic Igualada

Santi Ramos i Aleix Marín al Míting de Palafrugell.

Dissabte, 22a Cursa Green Run del barri del 
Sant Crist d’Igualada
ATLETISME

Dissabte vinent, dia 3 de juny, a 
partir de les 19 h, es durà a ter-

me, al Barri del Sant Crist d’Iguala-
da, i coincidint amb les seves fes-
tes, la 22a edició de la Green Run, 
Cursa Popular i caminada d’aquest 
barri igualadí, enguany novament 
sobre la distància de 5 Km, amb 
un recorregut amb un 3% d’as-
falt i 97% sobre terra inaugurat 
l’any anterior. La prova tindrà la 
sortida a la plaça de la Torre del 
Requesens (davant l’escola Gabriel 
Castellà) i l’arribada al c/ Josep Gal-
tés. L’organització anirà a càrrec 
de l’Associació de Veïns del Barri 
del Sant Crist, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada i del 
Club Atlètic Igualada Petromira-
lles, i amb el suport de Marathon 
Esports, Super Mas, Fruites Lluís i 
Carme, Cellers Can Figueres i Caldo 
Aneto.

La prova és oberta a tots els 
atletes que hi vulguin prendre 
part, amb les categories habitu-
als que van de la 1M i 8F fins la 
7M i 14F, amb uns drets d’ins-
cripció de 5 euros. Hi haurà cro-
nometratge amb xip d’un sol ús. 
Les inscripcions es poden fer pre-
sencialment i fer el pagament a 
Marathon Esports (c/ La Torre, 
9) fins dissabte al matí. També 
es podran efectuar el mateix dia 
de la cursa al lloc de sortida, des 
de 2 hores abans de la mateixa, 
si no s’ha arribat als 300 partici-
pants. El lliurament de dorsals i 
bossa d’esports es farà dissabte 
a la tarda, al pati de l’Institut Ba-
dia i Margarit, 2 hores abans de 
la sortida.

Els participants que tinguin lli-
cència federativa cal que ho fa-
cin constar al fer la seva inscripció. 
L’organització té contractada una 

assegurança personal d’accidents i 
RC per als participants.

Pel que fa a premis, per als pri-
mers de la general hi haurà trofeu 
i cistella de queviures gentilesa de 
Fruites Lluís i Carme. Per als se-
gons, trofeu i lot de vins gentilesa 
de Cellers Can Figueres, i per als 
tercers, trofeu i obsequi de Marat-
hon Esports. També tindran trofeu 
els tres primers classificats de cada 
categoria, hi haurà premi especial 
per als primers del barri i també 
seran premiats els participants de 
més edat de la cursa. Els atletes 
que tinguin premi a la general no 
el tindran a la seva categoria.

Tots els atletes classificats ob-
tindran, a l’arribada, els tiquets per 
a recollir una bossa amb provisions 
gentilesa de Super Mas, un lot de 
Caldo Aneto i un tiquet per a la 
botifarrada.

Club Atlètic Igualada

Podis de Joan Sendra i Núria 
Moix (CAI) al Campionat de 
Catalunya de combinades
ATLETISME 

Joan Sendra i Núria Moix, atletes 
del Club Atlètic Igualada Petro-

miralles / Dental Igualada, van 
assolir sengles medalles d’argent i 
bronze en categoria infantil, men-
tre que David Muñoz era 4t en 
l’octatló cadet, al Campionat de 
Catalunya de proves combinades 
disputat el passat cap de setmana 
a l’estadi Serrahima de Barcelona. 

Joan Sendra va ser subcampió 
català en pentatló infantil amb 
2.804 punts, a només 27 punts del 
guanyador, Marc García (UGE Ba-
dalona), que va assolir un nou rè-
cord de Catalunya. Sendra assolia 
l’argent amb els següents parcials: 
80 m llisos 10”09, llargada 5,40 m, 
pes 11,31 m, 80 m tanques 12”09 
i alçada 1,62 m, sobresortint el 1r 
lloc en 80 m tanques i els 2ns en 

llargada i alçada com a posicions 
individuals més rellevants.

Núria Moix era 3a en pentatló 
infantil amb 2.691 punts, a només 
7 punts del 2n lloc, i amb els se-
güents parcials en les 5 proves: 80 
m tanques 13”82, alçada 1,49 m, 
pes 10,60 m, llargada 4,51 m i 80 
m llisos 11”40, essent 1a en alçada 
i 2a en pes com a posicions indivi-
duals més destacades. 

David Muñoz era 4t amb 4.295 
punts en l’octatló cadet i els se-
güents registres en les 8 proves: 
100 m llisos 12”45, pes 10,97 m, 
alçada 1,57 m, disc 32,32 m, 100 m 
tanques 16”15, perxa 3,20, javelina 
41,32 m i 1.000 m llisos 3’01”23, 
amb el 1r lloc en 1.000 m llisos i 
el 2n en javelina com a posicions 
individuals més rellevants.

Club Atlètic Igualada

El CN Igualada puja a 2a 
Divisió a la Copa Catalana 
absoluta de la FCN

NATACIÓ

El Club Natació Igualada ha fet 
historia, ja que amb els seus 

nedadors i nedadores júniors i 
infantils ha aconseguit pujar a la 
Copa Catalana absoluta, de la 3a 
divisió a la Divisió d’Argent o 2a 
Divisió.

Diumenge passat  va tenir lloc, a 
la piscina de Les Comes d’Igualada, 
la competició de la Copa Catalana 
de Clubs Absoluta 3a Divisió, marca-
da al calendari de la FCN. La jorna-
da competitiva va ser de tot el dia, 
tot i que, en acabar la primera part 
matinal, el CNI ja anava en primera 
posició.

Hi van participar 10 clubs d’ar-
reu de Catalunya: CN Badalona, AN 
Gramenet, CN Banyoles, CN Caldes, 
CN Igualada, CN Sitges, CN Cerda-
nyola, CN Vallirana, UE Horta, CN 
Reus Ploms.

El CNI va demostrar, una vegada 

més, que un equip tan jove es capaç 
d’enfrontar-se a rivals 6 anys més 
grans.

La natació és un esport molt 
individual, però un resultat com 
aquest queda ben clar que ha estat 
gràcies al gran equip que formen 
entre tots, que han estat molt mo-
tivats i han assolit les seves millor 
marques per portar el CN Iguala-
da a la Divisió d’Argent la pròxima 
temporada.

El resultat va ser el següent: 1r 
CN Igualada amb 1456 punts, 2n CN 
Banyoles amb 1425 i 3r CN Caldes 
amb 1403 punts.

Amb aquesta Copa s’acon-
segueix un objectiu més aquesta 
temporada, i ara toca preparar-se 
primer per als Campionats de Ca-
talunya i després per als d’Espanya, 
però estem convençuts, després 
d’aquests resultats, que podem aca-
bar com en la millor època del CNI.

Solament va guanyar el primer equip Federat

PÀDEL

Dels 4 equips Subaru de l’Es-
quaix Igualada que van jugar 

la 2a jornada, solament l’equip 
que juga la lliga federada de 
1a categoria va sumar victòria. 
Aquest equip, està en ratxa ja que 
ha sumat els 12 punts possibles en 
els últims 4 partits.

El primer equip, aquest cop va 
tenir de víctima Les Moreres amb 
una victòria molt convincent per 
3 a 0.

Mito Campins/Roger Rosich 
va sumar el punt guanyant als 
Mallart pare i fill per 6-3, 6-1, 
Marc Corcelles/Josep Llorach van 
sumar el segon guanyant a Lluís 
Piqué/Roger Costa per 6-3, 6-2 
i finalment Jan Albareda/Lluís 
Fernández també van donar el 
punt guanyant 6-2, 6-3 a Marc/
Biaggio.

Lliga PàdelCat 3a Masculí. Der-
rota per 2-1 jugant a fora vers Can 
Busqué.

Els dos Marcs Rabell i Bausili 
van ensopegar davant la parella 
Subirana/Xavi Martínez per 3-6, 
2-6, Josep Buron/David Hornos van 
empatar guanyant 6-0, 6-2 a la 
parella Toni Martínez/Traver, però 
finalment Juanjo De Miguel/Jo-
sep Ma Méndez van caure 1-6, 4-6 
amb Albert Balcells/Josep Fernán-
dez.

Lliga PàdelCat 3era Feme-
ní. Aquest cop no va poder ser i 
l’equip Subaru femení que lidera 
la classificació del grup, va caure a 
casa 1-2 davant Les Moreres.

Eva José/Georgina Carrer van 
cedir davant Sònia Díaz/Susanna 
Xufre 2-6, 1-6, Rosa Mas/Sílvia Far-
rés van empatar gràcies a un gran 
partit guanyant 6-4, 7-5 a Iolan-

da i Esther Fernández i finalment 
Joana Dalmases/Imma Llopart no 
van poder donar el punt decisiu 
caient 1-6, 3-6 amb Ani Ureña/Toñi 
Arribas.

PàdelCat 4a Femení. En partit 
avançat al dijous i a falta d’una 
jornada, les noies Subaru de 4a no 
va poder sumar cap punt al difícil 
camp del líder, el Can Bonastre.

Mar Piqué/Irene Gil van cedir 
en dos sets davant Montse Fernan-
do/Sandra Díaz, Irene Somacarre-
ra/Joana Bisbal també van caure 
en dos set amb la parella Gemma 
Recasens/Montse Torregrossa i fi-
nalment Marta Pujol/Rocío Estrella 
tampoc van tenir sort caient en 2 
davant Susanna Paquico/Alba Po-
dadera.

Campionat de pàdel 
Caprabo-Crossland X
Els propers 16-18 de juny, l’Es-

quaix Igualada organitzarà un nou 
torneig de pàdel.

El Caprabo-Crossland X tindrà 
categoria masculina i femenina i 
és jugarà en tres dies 

El Caprabo-Crossland X comen-
çarà el divendres dia 16 de juny 
(dijous en cas de excepcional) i fi-
nalitzarà el diumenge 18 dia de 
les finals amb el corresponent lliu-
rament de recompenses.
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1a Catalana: CF Igualada 3 - UE Sant Ildefons 1
Gran victòria per certificar un magnífic final 
de temporada
FUTBOL

Els blaus volien acabar la lliga en 
la millor posició possible. Tot i 

que la sisena plaça era un repte 
molt complicat, esgotar les possibi-
litats era innegociable.

Tot i això, els blaus no van sor-
tir de la millor manera, i els visi-
tants van tenir ocasions clares de 
gol, que Felipe va poder resoldre. 
No obstant això, a partir del minut 
15 els jugadors de Dani Gimeno 
van començar a augmentar la in-
tensitat i a dominar el joc, i així, al 
minut 18, després d’una gran juga-
da col·lectiva iniciada a la defensa, 
Èric va rebre una pilota al balcó de 
l’àrea petita, que va culminar de 
manera magistral. 

Els igualadins s’avançaven i el 
partit baixava de tensió. Els locals 
dominaven el joc i s’anaven apro-
pant. Així va ser com Arnau Miró, 

al minut 28, es va avançar al seu 
marcador i va iniciar una conducció 
en què va superar tres rivals, amb 
túnel inclòs, i va engaltar, amb la 
cama esquerra, un xut des de la 
zona de tres quarts del camp que 
va entrar per l’escaire. Un autèntic 
golàs que col·locava el dos a zero 
al marcador i que va fer abaixar 
els braços als del Baix Llobregat, 
que no van inquietar la porteria de 
Felipe, i s’arribà al descans amb el 
dos a zero.

A la represa, la falta de tensió 
defensiva dels locals va permetre 
al Sant Ildefons entrar al duel, que 
semblava mort, concedint un gol 
que retallava distàncies. Els blaus 
van sortir una mica adormits, però 
mica en mica van tornar a imposar 
el ritme de partit. 

Els minuts anaven passant, i el 
gol estava més a prop del conjunt 

anoienc. Així, al minut 70, Eloi va 
fer un gran xut amb rosca des de 
fora l’àrea que va entrar ben ajus-
tat al pal llarg. El tercer gol va fer 
sucumbir els de Cornellà i els blaus 
van disposar de moltes oportuni-
tats per eixamplar el marcador, 
que no van saber materialitzar, i el 
partit va acabar amb el tres a un.

Amb aquesta victòria els igua-
ladins encadenen vuit partits con-
secutius sense perdre i escalen fins 
a la sisena plaça de la classificació, 
pendents del partit del Lleida B, 
que podria fer baixar els de Dani 
Gimeno a la setena plaça.

Tot i així, la gran segona vol-
ta ha permès que l’equip no hagi 
patit en cap moment pel descens i 
hagi acabat a la part mitjana-alta 
de la classificació de Primera Ca-
talana.

Infantil 2a Divisió G29: 
CF Blanca Subur C 6 - CF Igualada D 1
S’acaba la Lliga amb derrota

FUTBOL

L’Igualada visitava el municipal 
de la Blanca Subur l’últim partit 

de la temporada, en què els locals 
es jugaven el segon lloc, mentre 
que els blaus no s’hi jugaven res.

El partit va començar amb uns 
locals que volien guanyar el partit, 
ja que a l’anada van perdre i no 
volien sorpreses, i al minut nou ja 
es posaven per davant en el marca-
dor. Poc després els nois de Sergio 
van tenir l’oportunitat d’empatar, 
però la pilota es va estavellar al pal 
i llavors els locals van fer el segon 
gol. Els anoiencs ho van intentar, 
però sense sortir de cara a porta, i 
en un ràpid contraatac arribaria el 

tercer gol local, i amb aquest resul-
tat s’anà al descans.

Ja amb els vint-i-dos jugadors 
al terreny de joc un altre cop, es 
despertà una reacció per part dels 
blaus, però un altre cop eren els 
locals els que feien el quart gol. En 
un partit molt advers per als igua-
ladins, va arribar el gol de l’ho-
nor per mediació d’Arroyo, però 
la Blanca va seguir pressionant i va 
aconseguir fer dos gols més.

Van jugar pel CFI: Aaron A (1), 
Aaron T., Abraham, Alan, Álex, Ar-
nau F., Arnau (p), Arnau S., César, 
Eric, Jan, Jaume, Marc, Oriol, Pau 
i Yerai (p). Entrenadors: Sergio i 
Jonny.

3r Triangular de Penyes 
de l’Anoia

FUTBOL 7

El proper diumenge 4 de juny 
es disputarà la tercera edició 

del triangular de futbol7 entre les 
penyes Blaugrana i Blanc i blava 
d’Igualada i la Madridista de Vila-
nova del Camí.

Aquesta iniciativa lúdicoespor-
tiva s’ha anat consolidant en els 
darrers anys, fruit de la voluntat 
de reunir a entitats que s’expres-
sen a través d’una vinculació sen-

timental amb uns clubs esportius 
molt concrets.

Més enllà de la passió i la ri-
valitat existents durant tota la 
temporada, aquest jornada està 
pensada per establir una confra-
ternització entre entitats que com-
parteixen la gestió del dia a dia 
amb els seus associats.

Primer partit del torneig 
a les 10 del matí

Els representants de cada una 
de les penyes entraran en joc amb 
el següent calendari: a les 10h Pe-
nya Blaugrana - Penya Blanc i Bla-
va, a les 11h Penya Blanc i Blava - 
Penya Madridista i a les 12h Penya 
Madridista - Penya Blaugrana. 

La jornada es tancarà amb l’ac-
te de lliurament de trofeus.

La competició tindrà lloc al 
camp de futbol de les Comes.

L’actualitat del CT Pobla
TENNIS

Al Club Tennis La Pobla de Clara-
munt seguim aprofitant el bon 

temps per practicar i fomentar el 
tennis a la comarca.

Des del darrer mes es disputa 
la fase lligueta del torneig social 
individual amb més de 40 juga-
dors, i pròximament iniciarem la 
mateixa fase però en el torneig 
social de dobles, on s’hi ha inscrit 
més de 20 parelles. Els torneigs 
socials són l’ànima de la pràctica 
del tennis al club. És aquell mo-
ment on es veu realment la salut 
del club, per la qual cosa podem 
dir que el CT Pobla disposa d’una 
excel·lent salut, sobretot gràcies 
al tennis de base i als socis/es que 
aconsegueixen any rere any que el 
club avanci. I amb aquest, ja en són 
33 els anys que el Club Tennis La 
Pobla de Claramunt porta fomen-
tant la pràctica del tennis al nostre 
municipi i a la resta de la comarca, 
ja que és de tradició comptar en-
tre els nostres socis/es habitants de 
diversos municipis de l’Anoia, els 
quals han trobat en el CT Pobla un 
lloc on estar-hi a gust i jugar a ten-
nis amb els seus companys/es.

Per altra banda els equips del 
club que participaven a la Lliga 
Catalana de la FCT han iniciat ja les 
seves vacances. Els últims a fer-ho 
han estat els integrants de l’equip 
absolut, que després d’aconseguir 
l’ascens de categoria a l’abril, han 
aconseguit arribar a semifinals de 
la copa. Tanmateix, l’equip amb 
qui van lluitar per aconseguir l’as-
cens, el CT Esparreguera, aquest 
cop ha estat els botxins dels po-
blatans.

A partir d’ara els jugadors 
agafaran uns mesos de festa, que 
després d’un carregat calendari de 
competició sempre s’agraeixen. Tot 
i això, molts d’ells segueixen ju-
gant els tornejos socials

També cal fer esment que el 
pròxim dia 3 de juny s’iniciarà a 
les instal·lacions del club el I Open 
Comarcal Aleví. Els dissabtes al 
matí trobarem els joves jugadors 
de l’Anoia lluitant per aconseguir 
la victòria en aquest nou torneig, 
que esperem puguem prolongar 
en el temps. La final del torneig es 
disputarà el primer cap de setma-
na de juliol, coincidint amb la festa 
major de La Pobla de Claramunt.

Des del club sempre hem cre-
gut, i així ho hem defensat, que la 
pràctica del tennis de base és l’úni-
ca solució per a recuperar el tennis. 
I és que creiem fermament que 
aquest és un esport per a tothom. 
Un esport que es pot practicar fins 
a una edat força avançada, on per 
exemple, en el nostre club, podem 
trobar-hi jugadors que superen els 
80 anys, i segueixen jugant a ten-
nis i fent esport. I és que actual-
ment les pistes el club poblatà son 
unes pistes úniques pel que fa a la 
cura de les articulacions, fet que 
promou i perllonga la pràctica del 
tennis.

I així és com el CT Pobla vol 
ajudar a reactivar el tennis comar-
cal. El tennis de base i el de la resta 
de categories, des de l’àmbit més 
amateur i social.

Per finalitzar, volem menci-
onar que els pròxims mesos ens 
seguiran portant novetats. Segui-
rem evolucionant i creixent com 
a club, oferint als socis un ventall 
més ampli d’activitats, unes millors 
instal·lacions i sobretot, un lloc on 
retrobar-se tots plegats.

Promoció d’ascens, doble jornada
Dues victòries molt treballades 
BÀSQUET

Dissabte: Lliçà d’Amunt 43 - Es-
cola Pia-Àguiles 50

El cap de setmana passat es va 
jugar la primera eliminatòria per a 
l’ascens a Primera Catalana, enfront 
un gran equip que ha fet una molt 
bona lliga regular, el Lliçà d’Amunt. 
El primer partit es va jugar dissabte 
a la pista del Lliçà. Les anoienques 
es van mostrar, com tota la lliga, 
molt fortes en defensa, fet que els 
va permetre endur-se la victòria per 
set punts. Tot i així, quedava el par-
tit de diumenge per saber el gua-
nyador de l’eliminatòria. 

Diumenge: Escola Pia-Àgui-
les,60 - Lliçà d’Amunt 56

El diumenge, amb força gent a 
les grades, es va disputat un partit 
trepidant, amb moltes alternatives 
al marcador. Es va resoldre favo-
rablement a les de casa gràcies als 
primers 5 minuts del tercer quart, 
amb un parcial de 21-0 amb sis llan-
çaments de tres.

El primer quart va estar molt 
igualat: molt defensiu pels dos 
equips. Es podia intuir que la igual-
tat seria la tònica del partit i que 
els set punts d’avantatge no serien 
definitius per decidir l’eliminatòria. 
El segon quart va estar dominat per 
les de Lliçà, que van fer una gran 
defensa posicional i van igualar l’eli-

minatòria, marxant a la mitja part 
guanyant de 7. 

El tercer quart va ser apoteòsic. 
Les noies de casa van sortir molt en-
dollades i el partit es va trencar amb 
una gran selecció de tir. Aquest fet 
va permetre agafar un avantatge 
que al final va resultar definitiu. A 
l’últim quart, les de fora van forçar 
una mica la màquina amb una in-
tensa pressió. Van guanyar el darrer 
període, però la victòria es va que-
dar a casa. 

Les noies van gaudir moltíssim i 
es va veure molt bon bàsquet. 

Entrenador: Imar Martínez. Ju-
gadores: Salanova, Fuertes, Rius, 
Codina, Masegosa, Freixas, Icart i 
Minguet.

La propera setmana es dispu-
taran els últims dos partits de la 
temporada: una eliminatòria amb 
el Sant Ignasi, dissabte a la tarda a 
casa i el diumenge a Barcelona. Es 
tractarà de passar-ho bé, i si es pot, 
guanyar. 

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA
DIMECRES AL MATÍ

Ctra. de Manresa, 45 / 08700 Igualada
Tels. 934521450  / 938041000

www.cyaadvocats.com - abogados@cyaadvocats.com

Advocats
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Laura Orgué comença la 
competició fent podi

CURSES KM VERTICAL

El calendari de les curses de Km 
Vertical de les Skyrunner Natio-

nal Series Spain, Andorra & Portu-
gal, van començar divendres a la 
localitat guipuscoana de Zegama 
amb un tram cronometrat de tres 
quilòmetres amb 1.015 m. de des-
nivell positiu fins a coronar el cim 
de l’Iraule de 1.520 m. d’altitud. 
L’atleta igualadina Laura Orgué 
que ostenta el títol mundial de 
l’especialitat va cobrir el recorre-
gut amb un temps de 41.40 esta-
blint la millor marca sobre el recor-
regut original.

El calendari de les Vertical Seri-
es passa per Fuente Dé el dia 11 de 
juny; el Casamanya Extrem Vertical 
Kilometer el dia 18 de juny, i el 
KV do Fanal el 10 de setembre i 
a Vilaller, el 26 d’agost tindrà lloc 
la Vertical Race com a Skyrunning 
National Championship Vertical.

Sheila Avilés, 3a en la marató 
de muntanya

En la prova de marató de mun-
tanya, que pertany al campionat 
del món de las Skyrunning Word-
Series, i que es va disputar diu-
menge passat també a Zegama, 
l’anoienca Sheila Avilés Castaño, 
de l’equip Buff Pro Team, es va 
classificar en 3a posició, amb un 
temps de 4.43.24.

La guanyadora va ser Maite 
Maiora, amb 4.34.27, seguida de 
Silvia Rampazzo, amb 4.37.17.

31 anys de comarcal 
d’esquaix Firanoia
ESQUAIX

L’Esquaix Igualada té l’honor de 
celebrar el torneig més degà 

que s’organitza a l’estat.
Des de 1987 ininterrompuda-

ment hi ha campions comarcals 
d’aquest esport.

Nacho Fajardo, Dani Saragossà, 
David Sanuy i Kike Dolz campions 
en les 4 categories.

44 inscrits i molt ambient a les 
pistes va caracteritzar una nova 
edició del campionat comarcal.

El montbuienc Nacho Fajardo 
va dominar la 1a categoria impo-
sant-se en la final al Pablo Dolz,. 
El tercer lloc va ser lloc del podí 
va ser pel Joan Arnau Pallejà i el 
quart pel Nil Munné. A segona ca-
tegoria molt igualtat i domini del 
capelladí Dani Saragossà guanyant 
la final al Joan Llorach amb el Rafa 
Sánchez en tercer lloc.

A 3a categoria el David Sanuy 
va pujar dal del calaix guanyant la 

final al Javi Fajardo amb el brasiler 
Arthur Masiero en tercer lloc i fi-
nalment a la 4a categoria, victòria 
del Kike Dolz en la final davant 
Jordi Gual amb el Quim Serra en 
tercer lloc. El president de la fira 
Joan Domènech i la regidora Car-
me Riera van posar el punt i final 
amb la corresponent entrega de 
premis.

Nil Aguilera 5è al Spanish 
Júnior

Molt bon torneig del igualadí 
Nil Aguilera que es va desplaçar a 
Santiago per jugar l’spanish júnior, 
un torneig puntuable pel circuit 
júnior internacional.

L’anoienc va guanyar 3-0 a ga-
llec Agustín Fernández i al portu-
guès Francisco Correia i va perdre 
amb cap de sèrie 1, l’anglès John 
Withfield en el quadre i amb el va-
lencià Adrián Revert pel 5è lloc per 
un renyit 2-3.

Apinas i el CH Igualada signen un any més el 
conveni de col·laboració
HANDBOL

Un any més, el Club Handbol 
Igualada segueix apostant 

fermament per l’activitat Speci-
al Handbol i signa el conveni de 
col·laboració amb Apinas i l’Escola 
Àuria per dur a terme aquesta acti-
vitat amb els alumnes de l’escola. 

Ha estat aquesta setmana quan 
Pep Segura, com a representant del 
CH Igualada, i el gerent d’Apinas, 
Jordi Aymamí, han arribat a l’acord 
de seguir un any més col·laborant 
conjuntament i donant l’oportu-
nitat als alumnes de l’escola de se-
guir gaudint d’aquesta activitat tan 
esperada per tots ells els divendres 
a la tarda. 

El CH Igualada dirigeix l’activi-
tat amb la participació d’un equip 
d’entrenadors, monitors i coordi-

nació de les activitats amb per-
sonal qualificat del club. També 
segueix dirigint les trobades men-
suals durant els caps de setmana, 
organitzant partits contra altres 
equips d’handbol de la comarca. 
D’aquesta manera es dóna l’opor-
tunitat de viure l’esport d’una ma-
nera inclusiva, integradora i parti-
cipativa. 

A Apinas estem molt agraïts 
per la tasca que fa el CH Iguala-
da a l’Escola Àuria, organitzant 
aquestes activitats esportives i 
jornades amb partits entre altres 
equips de la comarca i els nostres 
alumnes. 

Bons resultats del CAI Triatló Petromiralles 
al Triatló de Mataró

TRIATLÓ

Diumenge passat es va celebrar 
la XVII edició del triatló de 

Mataró, que en aquesta ocasió era 
campionat de Catalunya absolut, i 
va comptar amb una àmplia parti-

cipació de 550 triatletes.
Els participants van fer 750 

metres de natació, seguits de 20 
km de ciclisme i per acabar 5 km 
de cursa a peu. Els guanyadors 
absoluts foren els triatletes inter-

nacionals Francesc Godoy i Eva 
Wutti, ambdós del club Fasttriatló 
de Barcelona. 

El Club Atlètic Igualada Triatló 
va tenir una àmplia participació i 
molt bons resultats, destacant la 5a 
posició per equips de les fèmines 
i la 1a posició en la seva catego-
ria d’Assumpta Castelltort, mentre 
que l’equip masculí va obtenir una 
19a posició.

La resta de resultats foren, en 
masculins, 64è Samuel Delgado, 
117è Josep Martínez, 119è Daniel 
Segura, 261è Felip Castellano, 310è 
Oleguer Suñe i 354è Toni Cañas. En 
fèmines, 25a Aïda Sola, 27a Marta 
Marimon, 48a Assumpta Castell-
tort, 64a Clara Ruiz i 66a Susanna 
Llopart.

Triatletes del CAI Triatló a 
l’Olímpic Estartit

TRIATLÓ

Diumenge passat es va celebrar 
a l’Estartit el triatló de carre-

tera en la modalitat de distància 
olímpica sense dràfting. La prova, 
amb una molt bona organització, 
va reunir un total de 250 triatle-
tes que van prendre la sortida per 
recórrer les distàncies de 1500 m 

de natació, 40 km de ciclisme i 10 
km de cursa a peu. En el tram de 
natació, l’organització va traslladar 
els triatletes en vaixell fins al parc 
natural de les illes Medes, situat a 
1500 m de la costa, des d’on s’ini-
ciava el segment. Un cop arribaven 
a la platja començava el tram de 
ciclisme, amb un recorregut pràc-
ticament pla i molt ràpid, i s’aca-
bava amb la cursa a peu, arran de 
platja, pel passeig marítim. 

La prova va ser guanyada per 
Sergi Lasheras i Aida Pintó.

Les classificacions del Club At-
lètic Igualada Triatló Petromira-
lles van ser les següents: 22è Joan 
Montaner, 89è Josep Malavé i 152è 
David Sala.

Victòria del Padel Infinit a la Lliga +45

PÀDEL

El passat 20 de maig es va cele-
brar la Final Comarcal de Pàdel 

+45 al SlamPadel de Collbató; 
entre els dos millors equips de Fase 
Regular i Play Off: el Pàdel Infinit 
Igualada contra el Club Tenis Can 
Bonastre.

La parella formada per Abde-
lah Zaim i Quim Aguilar que van 

començar una mica relaxats però 
de seguida van començar amb 
un joc molt seriós, van donar el 
primer punt de l’eliminatòria 
guanyant en 2 sets a l’equip con-
trari.

La parella formada per Angel 
Triviño i Joan Morros, va sortir 
molt seriosos i molt concentrats 
per guanyar però no ho van acon-

seguir i la victòria se la va endur 
l’equip contrari en 2 sets.

En aquests moments l’elimina-
tòria estava empatada (1-1) i les úl-
times parelles del Pàdel Infinit i CT 
Can Bonastre es jugarien el punt 
decisiu de campió de la lliga +45 
a la pista central del SlamPadel. 
El partit va ser molt igualat, amb 
molta pressió i molta tensió tal 
com demostra el resultat. El 1r set 
va guanyar Infinit 7-6 al TieBreak. 
El 2n set va guanyar CT Can Bonas-
tre 6-7 al TieBreak. Per desempatar 
es va jugar un Super TieBreak a 11; 
on la parella formada per Oriol 
Vinardell i Paco Fernandez van ju-
gar millor, més concentrats, sense 
fallar guanyant per 11-3.

Moltes felicitats a tots els 
membres de l’equip Padel Infinit: 
Abdelah Zaim, Angel Perez, An-
gel Triviño, Carles Lladó, Francisco 
Fernandez, Francisco Fonseca, Joan 
Morros, Jordi Carbonell, Oriol Vi-
nardell, Pepe Yebra, Quim Aguilar, 
Siscu Garcia.

Convocatòria d’eleccions a la junta del 
Igualada Femení Hoquei Club Patins
HOQUEI PATINS

A partit del diumenge 4 de juny, a 
les 9.00 h, i fins al diumenge 18 

de juny, a les 21.00 h, queda obert 
el termini de presentació de candi-
datures a les eleccions de l’Iguala-
da Femení Hoquei Club Patins. Les 
candidatures s’han de presentar a la 
Junta Electoral, que estarà formada 
pels tres socis més antics del club, 
Salvador Gil, Enric Bernadas i Josep 

M. Garreta , amb els quals podeu 
posar-vos en contacte a través del 
correu electrònic del club per a qual-
sevol aclariment: igualadafhcp@
gmail.com.

Les candidatures han de tenir un 
mínim de 5 representants que obli-
gatòriament han de ser socis en el 
moment de presentar la candidatura i 
s’ha d’especificar qui ostentaria el càr-
rec de president, secretari i tresorer. 

En cas que es presenti més d’una 
candidatura, les eleccions tindran 
lloc a la sala de reunions del pavelló 
de Les Comes el diumenge 25 de 
juny, de les 19.00 a les 21.00 h, i po-
den votar tots els socis al corrent de 
pagament de les seves quotes.

Si només es presentés una candi-
datura, aquesta es donaria per gua-
nyadora el dia 19 de juny.
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MOTOR Joan Vidal

Esperit de superació 
Kia Rio 1.0 T-GDi Concept

MOTOR

Avui posem a prova un dels 
models més importants per 

a Kia, ja que es tracta del segon 
model més venut en tot el món 
pel fabric ant coreà i el tercer en 
el mercat europeu. Ara, la quarta 
generació d’aquest model, presen-
tat en primícia en el passat Saló de 
París, ofereix moltes novetats en 
practicitat, connectivitat, també en 
matèria de seguretat, i més con-
fort de marxa. 

Quant a disseny, els estilistes 
dels centres d’Alemanya i Cali-
fòrnia, en col·laboració amb els 
dissenyadors de Namyang, Corea, 
han introduït la darrera evolució 
de la graella “tiger-nose” de Kia. 
en color negre brillant, les llums 
diürnes LED en forma d’U, un ca-
pó més llarg i amb les nervadures 
més marcades i els llums de boira 
desplaçats una mica més cap a l’ex-
terior del nou frontal. En conjunt, 
el nou Rio és 15 mm més llarg que 
el seu antecessor i 5 mm més baix, 
amb un voladís més curt al dar-
rere. Una imatge més moderna i 
estilitzada d’aquesta carrosseria 
de cinc portes. M’ajuden també a 
percebre aquesta sensació els nous 
pilots posteriors de LED en forma 
de fletxa.

Per dins, el fet de modificar les 
anteriors sortides d’aire verticals 
a les noves horitzontals ja dóna 
la sensació i aparença més àmplia 
de tot el quadre d’instrumentació, 
amb una secció central acabada en 
negre brillant on s’ubica el nou sis-
tema de infoentreteniment i una 
pantalla tàctil de 5” d’alta reso-
lució, de 7 polsades en opció que 
integra els serveis de connectivitat 

TomTom i Android Auto o Apple 
CarPlay per als smartphone. Ara 
es disposa d’un generós maleter, 
amb 325 litres de capacitat, dels 
més espaiosos del segment B, al 
qual pertany, i sobretot es veu i es 
nota un gran salt en qualitat. M’ha 
agradat molt el treball que s’ha fet 
per insonoritzar l’habitacle, respec-
te l’anterior generació.

La gamma de motors del nou 
Rio està estructurada en quatre 
opcions. Pel que fa als propulsors 
de gasolina hi ha disponible el T-G-
Di de tres cilindres i 1.0 litres de 
cilindrada de 100 CV. Li segueix el 
1,25 l. de 84 CV, també de gaso-
lina, i en dièsel tenim el 1.4 litres 
amb 70 o 90 cavalls. Preus, des de 
9.970 euros i, com ja és prou cone-
guda, amb la garantia exclusiva 
Kia de 7 anys o 150.000 km de sè-
rie. 

Al volant del nou Rio vaig tenir 
la sensació de que estava conduint 
un cotxe molt confortable, amb 
molt bon tacte i precisió pel co-
mandament del canvi de marxes, 
perfecta posició al volant i ara amb 
més visibilitat cap a tots els costats, 
cosa que s’agraeix en recorreguts 
urbans. I també trobo encertat que 
disposem de sortides USB, tant en 
la part davantera com al darrere, 
molt útils per a la connexió del 
dispositiu mòbil al sistema d’info-
entreteniment o per a la recàrrega 
de les bateries. Ben pensat i de 
moment el primer que ho incorpo-
ra en el segment B.

Cilindrada: 998 cc / Potèn-
cia: 100 cv / Consum ponderat: 
4,3 l/100km / Acceleració 0 a 100 
km/h: 10,7 segons / Pes: 1.155 kg / 
Preu: 11.184 euros.

Met Mola renova per l’Igualada HC amb el 
format 1+1

HOQUEI PATINS

Jaume Molas Terradellas, de 31 
anys, ha renovat el seu contrac-

te amb l’Igualada HC per a les 
dues pròximes temporades amb 
el format 1 + 1. El club arlequinat 
garanteix la presència del jugador 
almenys fins a la propera tempo-
rada, i si cap de les dues parts hi 

renuncia, fins al juny de 2019. El 
jugador s’ha mostrat satisfet de 
continuar al club: “L’Igualada és 
més que el club on jugo a hoquei. 
Em sento com a casa i m’omple 
emocionalment ser aquí”. 

Met Molas compleix enguany 
la seva quarta temporada al club 
igualadí. L’osonenc és un dels 
homes més utilitzats per Ferran 
López i ja acumula un total de 13 
gols durant aquesta temporada, 
sent el quart golejador de l’equip. 
Molas va arribar la temporada 
2013-2014 procedent del Club Patí 
Voltregà, el club de la seva vida, 
on es va formar com a jugador i va 
competir amb el primer equip. 

Després del porter i capità Ela-
gi Deitg, i a falta de conèixer la 

continuïtat al club de Sergi Pla, 
que fa cinc anys que juguen a 
l’Igualada, Molas és el segon juga-
dor del club que porta més tempo-
rades amb la samarreta arlequina-
da. Molas també ha fet referència 
a la seva trajectòria al club i ha 
conclòs que “quan arribes aquí per 
primer cop no t’imagines estar cinc 
anys, però quan estàs tan bé en un 
lloc costa molt fer el pensament de 
marxar”.

Met Molas també ha fet refe-
rència al bon tracte del president 
del club, Manel Burón, i amb Fer-
ran López, del qual ha dit que li 
agrada la seva manera de treballar. 
“Tot plegat ho fa més fàcil i a l’ho-
ra d’esvair dubtes et vols quedar 
on estàs, perquè hi estàs molt bé”.

OK Lliga: Manlleu 2 - Igualada HC 5
L’Igualada s’assegura la classificació 
per la Cers

HOQUEI PATINS

Tarda de llums i ombres al Pave-
lló Municipal de Manlleu. Els 

arlequinats es van endur els tres 
punts cap a casa després d’una pri-
mera part on van anar de més a 
menys i en un segon temps on van 
demostrar una gran capacitat de 

reacció que els va portar a capgirar 
el marcador. Partit amb gran pro-
tagonisme de la cantera igualadi-
na: Roger Bars, Jordi Méndez i Tety 
Vives van marcar quatre dels cinc 
gols de l’Igualada i van desencallar 
el partit quan més difícil se li esta-
va fent. Amb el triomf, l’Igualada 
certificava que tornarà a passejar 
el seu nom per Europa la tempo-
rada següent. A la vegada, el Man-
lleu confirmava el seu descens.

Els tres punts davant el Man-
lleu deixen que l’Igualada sumi 
39 punts (26 dels quals a la se-
gona volta) i s’asseguri la classi-
ficació matemàtica per la CERS, 
després d’una temporada difícil 
on fins i tot l’equip va arribar a 
ocupar la posició de cuer. Ferran 
López defineix aquesta classifi-
cació com una “recompensa es-

pectacular per un equip que no 
ha deixat de treballar”. Sobre el 
partit, va declarar que “la pri-
mera part no m’ha agradat gens, 
però si la capacitat de reacció 
de la segona”. El tècnic va par-
lar també d’un dels noms propis 
del partit, el del canterà Jordi 
Méndez: “és jove i té talent, però 
s’ha d’acabar de polir”. L’entre-
nador de Sant Sadurní també va 
voler agrair a la Junta Directi-
va el suport durant els moments 
més difícils de la temporada.

L’Igualada ja només té un com-
promís restant aquesta temporada 
amb l’Alcoi, aquest dissabte 3 de 
juny. 

Van jugar pel CHI: Elagi, Bars 
(1), Molas, Manu i Pla (1) --equip 
inicial-- Tety (2), Bargalló, Dani 
López, Méndez (1). 

Tety Vives, golejador per partida doble 
davant el Manlleu

Doblet de Toni Bou al Japó
MOTOR

El campionat del món de trial a 
l’aire lliure Gran Premi del Japó 

va ser de Toni Bou.
El pierenc es va imposar en les 

dues jornades, confirmant la seva 
condició de campió.

En acabar la competició Bou va 
declarar que va patir força ja que 
“la carrera era massa fàcil i era pos-
sible cometre errades que podrien 
haver complicat el resultat final”. 

Reconeixia però haver fet un bon 
inici de Mundial.

Dissabte va compartir podi amb 
James Dabill i Takahisa Fujinami i 
diumenge van acompanyar Bou 
Adam Raga i Albert Cabestany.

Pel que fa a la classificació ge-
neral Toni Bou lidera el campionat 
seguit de Raga i Fajardo.

La propera prova serà els dies 
17 i 18 de juny a St. Julià de Lòria, 
Andorra.

Sergi Pla amplia el seu compromís amb 
l’Igualada Hoquei Club fins al 2019
HOQUEI PATINS

Sergi Pla Palau continuarà sent 
jugador de l’Igualada HC fins al 

30 de juny de 2019. El davanter 
osonenc ja suma cinc temporades 
al primer equip, les mateixes que el 
porter i capità Elagi Deitg. Amb la 
seva renovació, seguirà a l’Iguala-
da com a mínim dues temporades 
més, confiant en el projecte arle-
quinat: “Quan renoves és perquè 
les coes funcionen. Tinc la confian-
ça de l’equip tècnic i directiu i estic 
molt a gust a l’Igualada”.

Pla acumula 92 gols a l’OK Lliga 
amb la samarreta igualadina, una 
mitjana de 18,4 per temporada. De 
fet, aquest mateix any ha arribat 
(i superat) els 100 gols arlequinats 
sumant les dianes de l’OK Lliga, 

Lliga Catalana i Copa de la CERS, 
i a falta d’un partit per acabar la 
competició ja acumula un total de 
20 gols i ha estat un dels motors de 
l’equip en els moments més com-
plicats de la temporada. L’osonenc 
ha valorat la temporada hi ha dit 
que “vam començar una mica ma-
lament, però ho hem reconduït i 
hem acabat de manera increïble. 
Portem vuit partits sense perdre”.

Amb la renovació de Sergi Pla 
ja són cinc els jugadors igualadins 
(Tety Vives, Roger Bars, Elagi Deitg 
i Jaume Molas) que han confirmat 
la seva continuïtat de cara la pro-
pera temporada, en què l’equip 
igualadí tornarà a jugar la Copa de 
la CERS. 

PREMSA IHC

El jugador de l’Igualada Sergi Pla i el 
president del club, Manel Burón.
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Dr. Fernando Eyzaguirre

Ginecólogo
Adeslas, DKV, ASC, MGC, AM, FIATC

Tel. 93 805 33 51 – 669 56 58 56

C/ Sant Carles, 43 1º 2ª IGUALADA

El Centre de Dia l’Estada us ofereix 
un servei personalitzat per a 

persones grans que necessitin 
companyia, amistat, atencions 

especials i el caliu que 
ells es mereixen.

Atenció a domicilis 
a hores convingudes

Tel. 93 803 96 23
C/ Òdena, 119 - 08700 IGUALADA

PODOLOGIA
Marta Cortés N. Coleg. 1356

- Malalties de les ungles
- Peu diabètic
- Suports plantars
- Berrugues

Tel. 609 57 66 41 / hores convingudes

Cirurgia de cataractes

Cirurgia de la miopia,
hipermetropia
i astigmatisme

Oftalmologia general

Josep Ferrera Figuerola
Oftalmòleg

Assistencial Anoia
Rambla de Sant Ferran, 62 

08700 Igualada
Tel. 93 805 25 25

www.assistencialanoia.com

C/ del Portal, 24 - Capellades - Tel: 93 801 41 86 
info@clinicacapitan.com - www.clinicacapitan.com

•  Finançament 
sense 
interessos  
a 36 mesos

•  Especialistes 
en implants

Perquè especialitzat en el món 
juvenil ?
- Pensem que la salut comença a la 

cavitat oral, donat que és la porta 
d’entrada al cos. A la boca proces-
sem en primer moment els aliments 
que després l’organisme ha d’as-
similar i, per tant, si volem gaudir 
d’una bona salut és el primer que 
ens cal cuidar. Per això hem volgut 
donar aquest nom al nostre centre 
i especialitzar-lo en el món infantil 
i juvenil, perquè estem convençuts 
que cal començar a fer salut com 
més aviat millor. 

La Societat Espanyola d’Odonto-
pediatria aconsella que la primera 
visita a l’Odontopediatra és faci en 
el primer any de vida de l’infant. En 
aquesta primera visita, el pares re-
bran informació preventiva respec-
te a les formes d’alimentació i hi-
giene oral. També s’orientarà sobre 
l’efecte de l’ús del biberó o xumet 
més enllà de certa edat, la influèn-
cia de frenets bucals en la lactància 
i com prevenir les càries.  En futures 
visites, l’odontopediatra s’encarre-
ga de detectar possibles anomalies 
en la posició dels maxil·lars o de les 

dents, que poden requerir una deri-
vació a altres especialistes. També 
detectarà i tractarà les complica-
cions produïdes per traumatismes 
dentaris, en dents de llet i perma-
nents. 
Per tot això creiem que és molt 

important cuidar des de molt jove 
la salut bucodental  i per això ens 
hi volem dedicar de ple. Amb tot, 
qualsevol persona que vulgui tenir 
cura de la seva salut bucal  encara 
que no sigui tan jove però tingui 
jove l’esperit, també pot venir a 
cuidar-se amb nosaltres. Tot el nos-
tre equip de professionals l’atendrà 
amb la màxima atenció. Volem cui-
dar la salut de tota la família, perquè 
l’exemple dels més grans arribi tam-
bé als més petits.   

Quins serveis podem trobar al 
boca a boca ?
- Al nostre centre els pacients po-

den trobar totes les especialitats 
per tenir cura de la seva salut den-
tal; Odontologia Conservadora, 
Odontopediatria, Ortodòncia, Pe-
riodòncia, Cirurgia, Implantologia, 
Odontologia preventiva. Tot això de 
la mà d’un equip de professionals 
jove i amb molta experiència, en un 
entorn modern, tecnològicament 
ben equipat, on els joves poden tro-
bar videoconsoles a la sala d’espera, 
Wifi, podran portar la seva música, 
o crear una llista a l’Spotify i escol-
tar-la mentre els nostres professio-
nals tenen cura de la seva salut. Tot 
això entre molts altres serveis que 
podeu descobrir a la nostre WEB 
www.bocaaboca.cat.

És un bon moment per iniciar un 
projecte d’aquest tipus ?
- És veritat que som en un moment 

delicat, però a boca a boca pensem 
que és possible donar un bon ser-
vei a la gent a un preu just, per això 
hem ajustat tots els nostres preus 
per ajudar a la gent en el seu pressu-
post i sobretot, mai us proposarem 
un tractament que no necessiteu, 
i els que accepteu us ajudarem a 
finançar-ho el més còmodament 
possible.  

Tot això i més vine a descobrir-ho.

Es presenta a Igualada un nou centre dental  - boca a boca -  al Passeig Verdaguer número 55, 
un centre especialitzat en el públic juvenil.

centre dental juvenil i familiar

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10 - 08700 IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01

info@bocaaboca.cat - www.bocaaboca.cat

Dr. DIONÍS LUQUE

URÒLEG
-  TRACTAMENT LÀSER DE PRÒSTATA
- VASECTOMIA

C/ Sant Carles, 43, 1er. 2a. - Tel. 93 805 33 51
08700 IGUALADA

Psiquiatria
Psicoteràpia
Supervisions clíniques

Dr. JOSEP CHECA SOLER
Metge Psiquiatre

Sant Carles, 47, 2n 1a 
08700 Igualada
Telèfon 640 616 049
info@josepchecasoler.cat
josepchecasoler.cat

365 
dies 
l’any

MÉS DE 
15 ANYS 
AL SEU 
SERVEI

C/ Aurora, 48 bxs. - IGUALADA - 93 804 10 94

tenció    amiliar
serveis d’atenció domiciliària i hospitalàriaEl millor servei és professional, 

especialitzat i humanitzat
• Servei d’atenció a les persones amb dependència, gent gran i infants.

• Servei d’atenció domèstica.
TRUQUI’NS SENSE CAP COMPROMÍS

SALUT

    Passeig Verdaguer nº 36, 2n 4a 
08700 IGUALADA 

93 804 1666 
 OBERT TOTES LES TARDES  

Primera visita gratuïta 

Descomptes per família nombrosa i monoparental
5% en les visites de tractament i de revisió. 

. Descompte del 10% en la entrada dels tractaments.
  Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

ATENCIÓ A DOMICILI 
OFERIM SERVEIS 

ADAPTATS DE SUPORT A 
LA LLAR, LLEURE , 

ESTIMULACIÓ, TRANSPORT 
I QUALITAT DE VIDA 

www.mesvida.org 
IGUALADA 

• Primera visita gratuïta

•  Descomptes per família nombrosa i 
monoparental 5% en les visites de tractament i de 
revisió.

    Passeig Verdaguer nº 36, 2n 4a 
08700 IGUALADA 

93 804 1666 
 OBERT TOTES LES TARDES  

Primera visita gratuïta 

Descomptes per família nombrosa i monoparental
5% en les visites de tractament i de revisió. 

. Descompte del 10% en la entrada dels tractaments.
  Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

Passeig Verdaguer nº36, 2n 4a
08700 IGUALADA
938041666
OBERT TOTES LES TARDES

ACTIVITATS D’ESTIU
      Intensius d’anglès

      Reforç escolar (grups molt reduïts)

      Especial recuperacions ESO  i Batxillerat

      Curs de tècniques d’estudi

      Tallers (Lectoescriptura, comprensió, raonament…)

      Reeducacions  i Mètode Glifing

      Activitats d’estiu per a alumnes de Primària

Veterans del Club Excursionista Uecanoia
Pujada al Pla del Magre

EXCURSIONISME

El dijous 25 de maig hi hagué un 
anunciat canvi en la programa-

ció, amb intercanvi amb l’excur-
sió prevista per al 16 de novembre 
vinent. Férem una passejada amb 
pujada al Pla del Magre, un lloc 
ben visible des de molts indrets de 

l’Anoia. Aquest altiplà sorprenent-
ment regular, situat a una alçada 
mitjana de 550 m, és molt cone-
gut per la pedra que durant molts 
anys s’ha extret de les pedreres 
d’aquest indret i utilitzada per a 
la construcció (entre d’altres, de 
l’Asil del Sant Crist) i per ser treba-

llada pels mestres picapedrers (o 
pedrapiquers), un ofici molt antic 
i auster, com foren Josep Saumell 
i Soler, Joaquim Castelltort (a) el 
Picarrocs, i els Mollà, Rafel i Jordi, 
pare i fill. Actualment les pedreres 
estan abandonades. 

Sortim des del camí a Cal Pere 
Martí, a 1,5 km de la carretera 
BV-2212 que mena a Clariana, on 
aparquem els cotxes. Prenem direc-
ció a la solana, al límit del terme 
fronterer amb Argençola i Tous, on 
hi ha la casa de pagès de Can Pere 
Martí, que ha sofert molts canvis al 
llarg dels temps. A mitjan del segle 
XX la finca passa a tenir, a part 
d’ús agrícola, un ús recreatiu i és el 
2006 quan la casa adopta un allot-
jament rural en un entorn mol ben 
arranjat i continua amb el cultiu de 
cereal i de farratge per al consum 
propi dels animals (cavalls) de la 
finca. Passem per la Casa Roja, una 
masia típica de la zona, de plan-
ta baixa, primera i sobrecoberta, 

amb un porxo a l’entrada, que ac-
tualment és habitada. Ara, per un 
corriol que fóra mig perdut si no 
fos perquè serveix de trialera per a 
les motos, i que puja sense excessiu 
esforç però gens planer, ens acos-
tem a l’extrem de l’elevació del Pla 
del Magre, a la punta on hi ha els 
enderrocs de l’antiga casa Saumell 
(del mestre picapedrer nomenat 
abans), que era un mas que encara 
avui conserva el seu cognom als 
plànols («Cal Saumell»). Sembla, 
a primer cop d’ull, que era força 
gran, però és perquè el «Cal Sau-
mell» dels mapes inclou dues ca-
ses, Cal Saumell i Cal Josep de Cal 
Saumell. És un indret privilegiat 
on tindreu un panorama magnífic 
de la vall de Clariana, veureu fins 
a Copons, Rubió i Calaf i, natural-
ment, el poble de Jorba amb una 
perspectiva excepcional. És una vis-
ta molt bonica, especialment en un 
dia tan clar, per descobrir una visió 
inèdita de la Conca d’Òdena. El 

lloc és molt adient tot buscant una 
bona ombra per a fer-hi l’aturada 
per esmorzar i per fer-hi la foto de 
família.

Ens endinsem pel pla per un 
corriol que s’està perdent i que ne-
cessita una bona esporgada fins a 
l’antiga barraca del Picarrocs, que 
tot i ser construïda de totxana té 
alguns elements de pedra treba-
llada. Després resseguim el pla per 
l’ampla pista i, un cop de nou a 
Cal Saumell, baixem per un dret 
sender que ens portarà per pista 
novament a la Casa Roja i a Cal 
Pere Martí, quan el sol ja escalfa 
de valent.

Resum de la matinal: Partici-
pants, 28. Distància recorreguda, 
uns 9 km. Temps net de camí, 2 
hores i mitja. Coordinadors, Josep 
M. Esteban i Josep M. Dàvila. La 
vinent passejada serà el dijous 8 de 
juny, que farem un circuit des de 
Vilanova a Collbàs. 

Text i foto: Joan Mollà P.
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SALUT

Centre dental
Dr. Mariano Devoto Nogueira

Carrer Santa Caterina, 18
08700 Igualada
93 803 76 99
93 804 07 51 
www.dcdentigualada.com

maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR

c/ García Fossas, 2, 2n 1a 
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
www.dolorscapellades.com - dolorsca@copc.cat
08700 Igualada - tel. 93 805 35 72

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL

PROVES D’AUDICIÓ

Visites dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 5 a 8 de la tarda

Per concertar visites als matins 620 99 22 69
C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i 

venereologia. Criocirurgia
Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33

Telèfon permanent: 93 290 68 67 

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90 

08700 IGUALADA
centreauditiu

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- 5 anys de garantia

- Taps de bany i de sorolls fets a mida
- Reparació d’audiòfons de totes les marques 

- Personal titulat

Centre de Psicologia Clínica 
        i Psicoteràpia

ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)

Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes: 

Tels. 629 16 56 67
93 803 25 90 - 93 805 51 74

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Visites en hores concertades
93 803 13 26 - 617 32 39 89

Sant Martí de Tous, 37  1r 1a   IGUALADA

ESPECIALISTES: Lídia Calvache. Xènia Capel. 
Anna Camps. Núria Pérez. Sara Torelló i Dr. F. Marsal   

Toengab
Gabinet especialitzat en:

PSICOPEDAGOGIA, LOGOPÈDIA, 
PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8. IGUALADA 93.805.36.26
Mòbil 609733875 toengab@toengab.com 

www.toengab.com

■ Exploracions i diagnòstics 
■  Reeducacions individuals: 

Dislèxia. Discalcúlia, TDA, 
Disortografia, etc.

■ Dificultats d’aprenentatge

■ Tècniques d’estudi, 
preparació d’exàmens, 
grups de reforç (primària, 
secundària i batxillerat)...
■ Logopèdia (parla, veu, 
llenguatge...)

DR. MIQUEL
PATOLOGIA D’ESPATLLA I COLZE

DR. PELFORT
PATOLOGIA DEL GENOLL

DR. RIGOL
PATOLOGIA DEL MALUC I PEU

ASSISTENCIAL ANOIA
AV. PAÏSOS CATALANS, 95. IGUALADA. BARCELONA.

TELÈFON: 938046688

Dr. PERE BRESCÓ
President de la Sección de endoscopia de la sego 

President de la secció de cirurgia mínimament invasiva de Catalunya 

DRA. MARIA DEGOLLADA   DRA. NÚRIA PAGÈS 

TOCOGINECÒLEGS
CIRURGIA LAPAROSCÒPICA  ENDOMETRIOSIS,   HISTERECTOMIA, 

PROLAPSE…
INCONTINÈNCIA URINÀRIA, PATOLOGIA MAMÀRIA, PRENATAL, PRE I POSTMENOPÀUSICA, 

ECOGRAFIA  4 D,  ESTERILITAT…

VISITES HORES CONVINGUDES: TEL 93 805 58 43 
C/ ST. VICENÇ 23 (costat Parc  Xipreret) 08700 IGUALADA
www.eideg.com  facebook centre ginecològic Dr. Brescó 

El Club Excursionista Uecanoia, 
a la vertical Batega el bac

CURSES VERTICALS

Quatre corredors dels Club 
Excursionista Uecanoia van 

participar, el dia 20 de maig a 
Campelles, a la vertical Batega el 
bac. Aquesta prova és la tercera de 
la lliga Generali Pirineu Vertical, 
que consta de quatre proves, i es 
tractava de pujar al pic de La Covil 

(2003 m) en el menor temps possi-
ble després de superar un desnivell 
de 800 metres positius en 3,6 km.

Els corredors sortien individu-
alment cada 30 segons i es crono-
metrava el temps que es trigava en 
superar el desnivell. Els vencedors 
absoluts van ser Angel Nevado, del 
Cyclingnolimit, i Laura Orgué, del 
Salomon RSM (cal destacar la 4a 
posició general absoluta, comp-
tabilitzant homes i dones, de la 
igualadina).

Pel que fa als corredors del 
Club Excursionista Uecanoia, en-
trava en 14a posició general Albert 
Ferrer (2n en categoria veterans), 
era 17è David Patiño (13è sènior), 
47è Pere Mar (9è veterans) i 58è 
David Núñez (3r màsters), d’un to-
tal de 106 participants.

El proper 18 de juny se celebra-
rà a Ribes de Fresser l’última prova 
d’aquesta lliga, i també s’espera la 
participació de corredors del nos-
tre Club.

Set i partit del Torneig Arcadi Manchón per a 
Joao Monteiro

TENNIS

Joao Monteiro, portuguès, és el 
guanyador del 6è Torneig Arca-

di Manchón, competició ITF pun-
tuable per a la classificació gene-
ral de l’ATP , que s’ha disputat 
durant una setmana, del 19 al 28 
de maig, a Santa Margarida de 
Montbui. 

Monteiro, número 454 de l’ATP 
abans de la competició, es va ad-
judicar la victòria en un partit dur 

i emocionant, imposant-se per 7-6 
i 7-5 a Jaume Munar, número 248 
de l’ATP. 

El partit, que va durar una ho-
ra i 53 minuts, va ser seguit per un 
gran nombre d’aficionats i curiosos 
que van omplir les instal·lacions 
del Club Tennis Montbui.

Per altra banda, divendres va 
tenir lloc la final de dobles, resul-
tant guanyadors Nuno Deus i Joao 
Monteiro a l’imposar-se 6-3, 3-6 

i 10-7 a Benjamin Lock i Erik Cre-
paldi. 

El responsable de l’organitza-
ció, Arcadi Manchón fa una valora-
ció molt positiva de la competició 
pel nivell del torneig i la implicació 
de tothom; des dels aplegapilotes i 
l’equip de Top Tenis, els patrocina-
dors i el suport de les administraci-
ons com la Federació Catalana de 
Tennis, la Federació Espanyola de 
Tennis i, com no, l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui.

Manchón, però, ja té la mirada 
posada en un nou projecte espor-
tiu i va manifestar que “estem co-
mençant a treballar de valent per 
aconseguir l’objectiu 2019-2020: 
fer un torneig tipus Challenger. 
Aquest tipus de competició està 
integrat en el calendari de l’ATP i 
això significa més nivell, més pres-
supost, i també una organització 
molt més complexa. Estem molt 
il·lusionats i esperem assolir aquest 
repte”.

http://www.eideg.com
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RESTAURANTS

CAFETERIES 

BARS

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES
CAP DE SETMANA CARTA

Dimecres tancat

93 808 00 21 - 619 745 498
www.castellorpi.com

Orpí (Anoia)

raco.traginer@terra.com - c/ Traginers, 5  - Igualada - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant - Braseria  - 
Cafeteria

Menú diari, menús 
festius, servei de carta 

amb secció TAPES
Esmorzars

LABORABLES: Menús desde 5,95€
FESTIUS: Gran varietat de plats a granel

 botiga al Parc de l’Estació Vella  

Ctra. d'Igualada a Tous
43421 Bellprat
659 31 74 21

cancasellas2016€gmail.com

Av. Catalunya, 1
Tel. 93 808 60 00 
Fax 93 808 66 39

info@hotel-robert.com
LA POBLA DE 
CLARAMUNT

HOTEL 
ROBERT

OBERT TOTS ELS DIES

MENJA SA, MENJA ECO
OFERTA SOPARS DISSABTE NIT, 

GRUPS PRIVATS, LLOC PER DORMIR

RESTAURANT

ALLOTJAMENT

MENÚ DIARI DIJOUS I DIVENDRES
 MENÚ CAPS DE SETMANA

TEL. 93 897 60 04 - LA LLACUNA
WWW.CALAMERICANO.COM

Tel. 93 817 83 80 / 630 35 41 54
Ctra. Vilafranca-Igualada km. 15,400

LA FONT DEL BOSC - www.calmaristany.com

Esmorzars de forquilla i ganivet per a grups ciclistes o motards

Salons per banquets

Menú diari i 
cap de setmana

www.cancasellas.es

EquipaBar 
Maquinària d’hostaleria
Compra venda maquinària
Servei Tècnic propi
Bars, restaurants, cuines…

Venda i lloguer 
de maquinària i 

subministrament de 
productes per a 

granissats i orxates
NOVETAT: Granissats de xarops 

concentrats de dotze sabors

C/ Llacuna, 50 – IGUALADA - Tel. i Fax 93 803 67 74 – Mòbil 616 11 23 40 - www.equipabar.com - anoia@equipabar.com

Carla Bisbal (CAI), campiona aleví en el IV 
triatló infantil de Sant Just

TRIATLÓ

El diumenge 21 de maig es va 
celebrar, al Complex Esportiu 

“La Bonaigua” del Club Natació 
Sant Just Desvern, la quarta edi-
ció del triatló infantil. Més de 300 
nens i nenes van gaudir de valent 
d’aquesta prova, en què també van 

participar 7 dels joves triatletes de 
l’escola esportiva del Club Atlètic 
Igualada Triatló.

Es tractava d’una prova de pro-
moció no competitiva per potenci-
ar el triatló entre els més joves. 

Per part del CAI Triatló Petro-
miralles cal destacar la victòria de 

Carla Bisbal en categoria aleví fe-
mení, mentre que, en la mateixa 
categoria, Oriol Alonso aconseguia 
una magnífica 2a posició i Júlia Oli-
vera finalitzava 11a en el seu re-
torn al triatló.

Pel que fa als representants 
més petits del club, Guim Gabarró 
i Pol Rubio, en categoria benjamí 
masculí, finalitzaren 8é i 16é, res-
pectivament. I Ton Gabarró, en ca-
tegoria prebenjamí masculí, acon-
seguia una magnífica 7a posició.

Finalment, cal destacar la bona 
actuació de Jan Bisbal, que finalit-
zava en una magnífica 10a posició, 
en la categoria infantil masculí.

Per acabar la matinal es va re-
alitzar la trialtó per equips, en què 
els representants del CAI Triatló 
van ser Jan Bisbal, Carla Bisbal, Ori-
ol Alonso i Júlia Oliveras.

Èxit del 1r Trofeu de 
Patinatge Artístic dels 
Hostalets de Pierola

PATINATGE ARTÍSTIC

Diumenge passat, en un matí for-
ça calorós, va tenir lloc el I Tro-

feu de Patinatge Artístic dels Hosta-
lets de Pierola, i pel qual cal agrair 
la bona organització i la implicació 
del club i de les famílies. 

Una vuitantena de patinadores 
de diferents indrets del país van 
demostrar el seu talent sobre els 
patins. Cal destacar la bona posició 
del club hostaletenc, present en 
molts dels podis, i la participació 
de promeses que diumenge eren 

a la pista i de les quals, segur, se’n 
parlarà molt en el futur.

Els clubs que van participar en 
aquest primer certamen dels Hos-
talets de Pierola, a banda del local, 
van ser d’Igualada, Solsona, Sant 
Esteve Sesrovires, Sant Pere de Riu-
debitlles i Vilafranca del Penedès.

L’alcalde, Daniel Vendrell, va 
ser l’encarregat de lliurar els tro-
feus, juntament amb represen-
tants del club hostaletenc, i també 
van lliurar una bossa amb obsequis 
a totes les participants.

El Cafè del Poble
Montmaneu

Tel. 938092865 / 622155965

Nova direcció

Esmorzars de forquilla i ganivet
Dinar diari

Sopars caps de setmana
Obert de dilluns a diumenge

Dimecres tancat
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA
■ CINEMES MONT-ÀGORA

Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. Divendres a les 18.15. 
Dissabte i diumenge a les 16.15. SALA GRAN.
Mil coses que faria per tu. Divendres a les 20.40. Dissabte i diu-
menge a les 18.45 i 20.40. Sessions en castellà. SALA GRAN.
Divendres a les 18.30. Dissabte i diumenge a les 16.30. Sessions en 
català. SALA PETITA.
No sé decir adiós. Divendres a les 20.30. Dissabte i diumenge a les 
18.30 i 20.30. SALA PETITA. 

■ ATENEU CINEMA
El círculo. Divendres a les 21.30. Dissabte a les 19.30 i 21.30. Diu-
menge, dilluns i dimarts a les 19.30. 
Els superherois. Dissabte i diumenge a les 17.00.

■ CASAL DE TOUS
El nacimiento de una nación. Diumenge a les 18.00.
Un italiano en Noruega. Diumenge a les 19.50. Apta.

■ PANTALLA OBERTA
Thindas. Avui dijous a les 20.00 h. ATENEU CINEMA.
Barcelona, ferida oberta. Dilluns dia 5 a les 20.00 h. CASAL POPU-
LAR D’IGUALADA - FOMENT.

Mil coses que faria per tu. Espanya, 2017. Comèdia. Direcció: Dídac 
Cervera. Intèrprets: Peter Vives, Carmen Barrios, Iris Lezcano, Peyu, 
Jordi Vilches, Boris Ruiz, Carles Sanjaime, Cristina Brondo, Pep Cortés. 
Dani ha perdut el rellotge de luxe que la seva promesa li va regalar. 
La noia cansada ja d’aquesta i de tantes d’altres decepcions decideix 
trencar amb ell. Aconsellat pel seu amic Elias, Dani farà l’impossible 
per recuperar el rellotge i la noia. El què semblava un pla senzill des-
encadenarà en una rocambolesca història d’embolics entre policies, 
mafiosos i lladres.

No sé decir adiós. Espanya, 2017. Drama. Direcció: Lino Escalera. In-
tèrprets: Nathalie Poza, Juan Diego, Lola Dueñas, Pau Durà, Miki Es-
parbé, César Bandera, Noa Fontanals, Marc Martínez, Emilio Palacios, 
Oriol Pla,  Greta Fernández. Carla torna al Almeria en saber que el seu 
pare, amb qui fa temps que no es parla, està malalt. Els metges li do-
nen poc temps de vida i la noia que es nega a acceptar-ho, el porta a 
fer el tractament a Barcelona. Serà en aquest viatge on enfrontaran la 
realitat i s’acabaran trobant per poder-se dir adéu.

Els superherois. Corea del Sud, 2016. Animació. Direcció: Kyung Ho 
Lee, Wonjae Lee. En un parc temàtic, Sam i els seus amics amb súper 
poders han d’enfrontar-se a una aventura absurda per frenar un súper 
vilà, Oscar. En la desfilada dels enamorats, Sam i els seus amics es tro-
ben amb un exèrcit de robots controlats per Oscar.

El nacimiento de una nación. EEUU, 2016. Drama. Direcció: Nate 
Parker. Intèrprets: Nate Parker, Armie Hammer, Jackie Earle Haley, 
Gabrielle Union, Aja Naomi King, Penelope Ann Miller, Aunjanue Ellis, 
Mark Boone Junior. Segle XIX. Basada en fets reals. Trenta anys abans 
de l’esclat de la Guerra de Secessió, el film conta la història de Nat Tur-
ner, un instruït esclau i predicador. El seu amo, un Samuel, que passa 
per dificultats econòmiques, l’utilitzarà per sotmetre a escaus rebels. A 
mida que va sent testimoni dels patiments a que sotmeten els esclaus, 
Nat liderarà una rebel·lió contra l’esclavitud amb l’esperança de por-
tar el seu poble a la llibertat.

Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. EEUU, 2017. Aventures. 
Direcció: Joachim Ronning, Espen Sandberg. Intèrprets: Johnny Depp, 
Javier Bardem, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, 
Kaya Scodelario,  Keira Knightley. El capità Jack Sparrow s’enfrontarà 
a un grup de pirates-fantasma comenadat pel terrorífic capità Salazar, 
acabat d’escapar el Triangle de les Bermudes.

El círculo. EEUU, 2017. Ciència ficció. Direcció: James Ponsoldt. In-
tèrprets: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan, Bill 
Paxton, Patton Oswalt, Ellar Coltrane, Ellen Wong, Nate Corddry. El 
dia que Mae Holland és contractada per treballar al Círculo, l’empresa 
d’internet més influent del món, sap que se li ha concedit l’oportu-
nitat de la seva vida. Un innovador sistema operatiu unifica adreces 
d’email, perfils de xarxes socials, operacions bancàries i contrasenyes 
d’usuaris, donant lloc a una única identitat virtual.

Un italiano en Noruega. Itàlia, 2016. Comèdia. Direcció: Gennaro 
Nunziante. Intèrprets: Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia 
Bergamasco, Maurizio Micheli, Lino Banfi, Massimiliano Montgomery, 
Angelica Napa, Adam Nour Marino, Fabio Casale. El film conta les 
peripècies d’un funcionari de feina fàcil i rutinària. Viu feliç a casa dels 
seus pares, mimat per sa mare i amb una xicota amb la que no té cap 
intenció de casar-se ni tenir-hi fills. El seu món s’ensorra quan l’Estat 
tanca la seva oficina i ha de buscar una altra feina. El protagonista 
accepta traslladar-se a diferents regions italianes abans d’anar al Pol 
Nord.

Palma d’Or a les contradiccions del compromís 
de “The Squire” de Ruben Östlund

El jurat internacional del 70è Fes-
tival de Cinema de Cannes, presi-

dit per Pedro Almodóvar --acompa-
nyat, entre d’altres, per l’actor Will 
Smith, l’actriu Jessica Chastain o la 
realitzadora Maren Ade -- va con-
cedir la preuada Palma d’Or a “The 
Squire”, del suec Ruben Östlund, 
director d’una altra cinta coronada 
també a Cannes, “Fuerza mayor” 
(2014). Es tracta d’una decisió valen-
ta del jurat, que ha volgut premiar 
un dels films més arriscats temàti-
cament i visualment, un perfecte 
exponent de cinema reflexiu, qües-
tionador, provocador, que interpel-
la l’espectador des de l’ambigüitat 
i no des de la demagògica. Es tracta 
d’un film satíric i corrosiu sobre el 
compromís i la consciència com a 
marca o eslògan que entra en fran-
ca contradicció amb l’actitud del 
protagonista principal, director d’un 
museu d’art modern.

Palmarès 
El Gran Premi del Jurat ha es-

tat per a un film d’ampli consens, 
“120 battements par minute” de 
Robin Campillo, guanyadora també 
del Premi de la Crítica Internacio-
nal (FIPRESCI). El francès Campillo, 
que s’estrenava en la Secció Oficial a 
Cannes, ha dirigit un emotiu i vívid 
film de reconstrucció històrica sobre 
l’activisme gai francès als noranta, 
concretament centrat en el movi-
ment Act Up. 

El Premi del Jurat ha estat per 
al rus Andrey Zvyagintsev amb “Lo-
veless”, un film amarg i desencisat, 
angoixant fins i tot, sobre la desapa-
rició d’un nen d’uns pares divorciats, 
víctima propiciatòria de l’egoisme 
dels grans. Després de la demoli-
dora i pessimista cinta sobre la cor-
rupció exhibida també a Cannes, 
“Leviatan” (2014), Zvyagintsevveu 
revalorada la seva dimensió autoral 
amb aquesta nova pel·lícula desen-
cisada i d’abast sísmic, “Loveless”.

El Premi a la Millor Direc-
ció ha estat per a la realitzadora 
nord-americana Sofia Coppola pel 
seu estilitzat i vaporós remake de 
“El seductor” de Donald Siegela, 
“The Beguiled”, en què retrata un 
món femení clos, un pensionat fe-
mení en el Sud durant la Guerra 
Civil americana, que es veu sacsejat 
per l’arribada d’un soldat ferit del 
Nord, una intrusió d’un home que 
provoca el desvetllament dels desit-
jos femenins amagats.

El Premi al Millor Guió ha anat 
a l’excepcional i excel·lent film del 
grec Yorgos Lanthimos “The Squi-
re”, guionitzat pel mateix cineasta i 
Efthimis Filippou, guardó compartit 
ex-aequo amb un altre film magis-
tral com “You Were Never Really 
Here” de la cineasta Lynn Ramsay, 
autora també del guió. 

El Premi a la Millor Interpreta-
ció Femenina ha estat per a l’actriu 
nord-americana Diane Kruger en 
el film alemany “In the Fade” de 

Fatih Akin, verdaderament l’aspec-
te més destacat d’un melodramà-
tic film força qüestionable, en què 
broda un autèntic paper de dona 
tràgica fet per al seu lluïment, i que 
ha pispat el guardó a altres rivals 
femenines amb papers d’altura, 
com la jove francesa Marine Vacth a 
“L’amant double” del francès Fran-
çois Ozon.

D’altra banda, el Premi a la Mi-
llor Interpretació Masculina ha re-
caigut en Joaquin Phoenix pel film 
“You Were Never Really Here” de la 
cineasta Lynn Ramsay, un film que 
suma un segon reconeixement. En 
la darrera pel·lícula a competició 
en la Secció Oficial, Phoenix fa 
un paper d’assassí a sou absoluta-
ment trastornat, assetjat per una 
infància desgraciada i que cuida 
la seva mare gran, i que ha su-
perat altres seriosos contrincants 
com Louis Garrel interpretant el 
cineasta Godard a “Le Redouta-
ble” del francès Michel Hazana-
vicius.

I en una edició de grans ce-
lebracions, el Premi Especial del 
Jurat 70è Aniversari ha reconegut 
la contribució cinematogràfica de 
Nicole Kidman, present en dos 
films a competició, ambdós pre-
miats, “The Beguiled” i “The Ki-
lling of a Sacred Deer“, però que 
ha desfilat fins a tres vegades per 
la catifa vermella del certamen 
francès, ja que també va parti-
cipar en el film fora de compe-
tició del britànic John Cameron 
Mitchell, “How to talk to Girlsat 
Partys”.

Tot i un palmarès ben repartit, 
ha estat impossible fer justícia a 
tothom, i han marxat sense premi 
de Cannes cineastes i films que 
han deixat també una forta petja-
da en la Secció Oficial, com Fran-
çois Ozon amb la seva torbadora 
i malaltissa “L’amant double”, el 
sud-coreà Hong Sang Soo amb 
la seva deliciosa filigrana míni-
ma sobre la ronda de l’amor “The 
Day After”, Todd Haynes amb la 
sumptuositat i elegància d’un film 
amb alè de conte “Wonderstruck” 
o Noah Baumbach amb la inspi-
rada i melancòlica pel·lícula “The 
Meyerowitz Stories (New and Se-
lection)”.

Altres premis
Premi Càmera d’Or a la millor 

direcció debutant de les quatre 
competicions simultànies del cer-
tamen - Secció Oficial, tot i que 
sense primeres obres enguany; 
“Una certa mirada”; Quinzena 
dels Realitzadors i Setmana de la 
Crítica ha estat per a l’esplèndid 
film de la secció paral·lela “Una 
certa mirada” de la directora fran-
cesa Léonor Serreille, responsable 
del guió també, “Jeunne femme”, 
amb una interpretació antològica 
de la seva protagonista principal, 
Laetitia Dosch.

I en aquesta secció cal esmen-
tar el Premi a la Millor Pel·lícula 
per a “A Man of Integrity” de l’ira-
nià Mohammad Rausolof, atorgat 
per un jurat presidit per l’actriu 
nord-americana Uma Thurman. Un 
jurat que ha reconegut la feina del 
cineasta mexicà Michel Franco a 
“Las hijas de Abril” amb el Premi 
del Jurat, que compta amb una 
presència determinant de l’actriu 
espanyola Emma Suárez fent de la 
mare protagonista d’una història 
gens convencional. Malgrat la bo-
na interpretació d’Emma Suárez, 
una altra dona que fa de mare ha 
estat guardonada com a millor in-
terpretació femenina, ens referim 
a l’actriu Jasmina Trinca, del film 
italià “Fortunata” de Sergio Cas-
tellitto.

En “Una certa mirada” s’ha 
atorgat també una important dis-
tinció al film inaugural de la sec-
ció, “Barbara”, de l’actor i cineasta 
Mathieu Amalric, un perfecte ve-
hicle cinematogràfic per a la can-
tant i actriu Jeanne Balibar, que 
ha obtingut el Premi de la Poesia 
en el Cinema. Mentre que el premi 
a la Millor Direcció ha estat per a 
Taylor Sheridan i el seu film “Wind 
River”, un potent debut del re-
putat guionista de films que han 
competit precisament a Cannes 
com els thrillers “Sicario” (2015, 
Dennis Villeneuve) o “Hell o High 
Water” (2016, David McKenzie). 

Per acabar no podem obviar el 
guardó obtingut per l’única pre-
sència catalana en les competici-
ons del certamen francès, el curt 
documental “Els desheretats” de 
Laura Ferrés, treball produït per Ini-
cia Films, i que concursava en la Set-
mana de la Crítica de Cannes.

Joan Millaret Valls / AMIC



DES DE
1.599€

2x1
PROMOCIÓ
Per la compra d’un audiòfon,

li regalem el segon!!

Perquè tornar a sentir és tornar a viure

C/ Piereta, 44 - PIERA - 93.776.07.02
C/ Montserrat, 4 - VILANOVA DEL CAMI - 93.806.22.29 

CENTRE VISIÓ GRUP
C/ Major, 10 - MASQUEFA - 93.772.59.77 
C/ De la Virtud, 12 - IGUALADA - 93.805.13.46

2x1
ULLERES DE

SOL
DE MARCA

GRADUA
LES TEVES ULLERES DE SOL

DE MARCA

per només

20€
Una altra forma de veure la vida

Promoció vàlida del 15/03/2017 fins el 31/08/2017. El client abonarà sempre les ulleres de sol de major 
import al PVP marcat. Les ulleres de sol de regal seran únicament els models assenyalats a l’establiment, 
de la col·lecció multimarca, que inclou models de les marques: Amichi, Pull&Bear i Javier Larrainzar. 
Promoció no acumulable a altres ofertes.
Imprescindible la compra de les ulleres de sol en aquest establiment. El suplement solar de 20 euros inclou 
2 lents solars bàsiques (verd, marró i gris) amb índex de refracció 1,5, per graduacions compreses entre 
+/-4 esfera i +/- 2 cilindre i diàmetre 65/70 mm.


