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L’alcalde Marc Castells a Alemanya per 
fer costat al president Puigdemont

Aquesta setmana l’alcalde d’Igualada Marc Castells com a responsable de Coordinació 
Institucional del PDeCAT, ha viatjat a Alemanya per fer costat al president Carles Puig-

demont, que està en presó preventiva des de dimarts. La mobilització ciutadana en suport 
dels empresonats també s’ha fet notar a la comarca; divendres moltes places majors es van 
omplir de gent reclamant llibertat als presos polítics. A Igualada el passeig i la rambla s’han 
enllaçat de groc.   Pàg. 3

Tot a punt pels tres dies de la VolCAT
Pàg. 18

Cantades de caramelles
Pàg. 18 a 22

Igualada acollirà els actes centrals a Catalunya del 
Dia Mundial de l’Activitat Física

Pàg. 19

Visita guiada i gratuïta al Museu de la Pell
Pàg. 20

A Vilanova del Camí, dissabte, mercat d’antiguitats
Pàg. 21

La festa de Sant Crist d’Igualada tanca la 
Setmana Santa

Pàg. 21

“La hispano” tindrà parada a 
l’Av. Balmes nord

Dimarts vinent dia 3 d’abril entraran en funcionament les dues noves parades del bus 
Exprés e5 Igualada-Barcelona; la de sortida de la ciutat serà a l’Av. Balmes cantonada 

amb c/ Masquefa i la de tornada a Igualada acabarà el recorregut a l’Av. Balmes davant del 
bingo. Els horaris de pas a les demés parades de la ciutat no variaran. Ambdues parades 
estaran degudament senyalitzades quan entri en funcionament el nou servei.  Pàg. 13 i 23

L’atleta vilanoví Lluís Marimon 
assoleix un campionat d’Europa

Als seus 90 anys l’atleta de Vilanova del Camí Lluís Marimon que defensa els colors del 
CAI, segueix en plena forma física i recollint èxits. Aquest passat cap de setmana, a 

Madrid, es va proclamar campió d’Europa en categoria Màster M-90 en la prova de llargada 
i era sotscampió en la prova de 60 metres llisos i pes. La prova corresponia als 12ns Campio-
nats d’Europa per a atletes veterans.   Pàg. 32

Cloenda de la 25a edició del Festival 
Internacional d’orgue

Diumenge es va tancar el XXVè Festival Internacional d’Orgue d’Igualada, que enguany 
comptava amb un total de cinc concerts i protagonitzats per organistes vinguts d’arreu del 

món. La cloenda va anar a càrrec de l’organista rus Rubin Abdoullin, la soprano Anna Martínez 
i la Coral Càrmina dirigida per l’igualadí Daniel Mestre. Destacar de tot el Festival la qualitat 
dels seus intèrprets i la gran assistència de públic. En aquest de diumenge, la basílica de Santa 
Maria va quedar petita, i molts assistents van haver de seguir el concert a peu dret.   Pàg. 9

Propera edició divendres dia 6 d’abril
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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 corresponent, a la Policia Local.

Avui dijous, dia 29 de març: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.

Dia 31: Secanell, Òdena, 84.
Dia 1 d’abril: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 2: Bausili, Born, 23.

Dia 4: Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 5: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 6: Pagès, Pau Muntades, 54.

Dia 30: Adzet, Av. Barcelona, 9.
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24h.

Dia 3: Casas Verdés, Soledat, 119.
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24h.
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L’Ajuntament inicia un procés participatiu 
per definir com ha de ser el futur espai de 
joc i lleure del Parc Central
La voluntat és involucrar-hi els infants, joves i famílies de la ciutat, que 
proposaran com seria el seu parc ideal i en votaran el projecte final
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada preveu 
iniciar, al mes d’abril, un procés 

participatiu, adreçat especialment a 
escoles, instituts, entitats i famílies, 
que té per objectiu definir com ha 
de ser la futura ampliació del Parc 
Central, que es vol destinar al joc i 
al lleure. En van avançar els detalls, 
el passat dimecres 21 de març, l’al-
calde, Marc Castells, i la regidora 
titular de les àrees d’Ensenyament, 
Infància i Joventut, Patrícia Illa.

El passat any 2017 es va adequar 
i posar en funcionament la prime-
ra fase del Parc Central, l’illa que 
delimiten els carrers França i Itàlia 
i l’avinguda Catalunya, plantant-hi 
herba i dotant el seu extrem nord de 
vegetació, grades i una passarel·la de 
fusta. Aquest espai, com va recordar 
Castells, “ja s’ha consolidat com un 
escenari perfecte per a celebrar-hi 
proves esportives, activitats escolars, 
concerts i, fins i tot, el piromusical de 
la Festa Major”. L’alcalde també va 
posar en valor que “la ciutadania ha 
fet seu molt ràpidament aquest Parc 
Central i és habitual veure-hi a diari 
gent fent esport, llegint, passejant o 
jugant en família”.

Vista la bona acceptació del 
parc, doncs, l’Ajuntament engega 
ara la segona fase prevista, que li 
ha de donar continuïtat en l’illa an-
nexa, la més propera a l’Hospital 
d’Igualada, que en aquest cas deli-
miten els carrers Itàlia i Guimaraes 
i l’avinguda Catalunya. La voluntat 
és destinar aquest terreny, amb una 
superfície d’uns 25.000 m2, al joc i el 
lleure. L’adequació d’aquest terreny 
també suposarà, a banda, l’arranja-
ment del passeig arbrat que discor-
re paral·lel a l’avinguda Catalunya, 
i que permetrà seguir desplegant 
l’Anella Verda, en aquest cas el seu 
recorregut Central.

Participació ciutadana per 
definir l’espai

Tal com es va explicar, la volun-
tat és que l’espai compti amb jocs 
singulars i elements paisatgístics 
atractius que permetin jugar i, al-

hora, gaudir de la natura i l’entorn. 
També es contemplaria com a òptim 
que aquest parc, donades les se-
ves grans dimensions, permetés la 
interacció entre diferents franges 
d’edat, podent-hi ubicar elements 
d’activitat física per a la gent gran 
o elements esportius per als joves. 
La previsió del govern municipal 
és desenvolupar aquest procés al 
llarg de l’any 2018 i, en base a les 
conclusions que en surtin, engegar 
el projecte que el faci una realitat 
l’any 2019.

Patrícia Illa va explicar com es 
durà a terme aquest procés de par-
ticipació, que comptarà amb el Con-
sell Municipal dels Infants i els Cor-
responsals de La Kaserna als insti-
tuts com a promotors especialment 
destacats.

En una primera fase, que es de-
nomina Informativa, es farà arri-
bar tota la informació necessària a 
escoles, AMPAs, instituts i entitats 
juvenils, perquè d’aquesta mane-
ra comencin a assimilar la dimen-
sió del projecte. A continuació hi 
haurà una fase Participativa en què 
s’ensenyaran als infants i joves dife-

rents tècniques de participació i de-
cisió i que culminarà el 13 de juliol, 
coincidint amb l’European Balloon 
Festival, amb una jornada en què 
tant els infants i joves com les seves 
famílies podran expressar què els 
agradaria trobar en aquest futur es-
pai. Amb les conclusions que surtin 
d’aquesta fase participativa, tant als 
centres educatius com en aquesta 
jornada del juliol, l’equip redactor 
del projecte elaborarà tres propos-
tes que se sotmetran finalment a 
votació. La previsió del govern de 
la ciutat és que, a final del present 
2018, ja hi hagi un projecte definitiu 
escollit i, d’aquesta manera, l’any 
2019 es puguin iniciar els passos per 
a fer-lo realitat.

La voluntat amb tot plegat és, 
com argumenta Castells, aconseguir 
que “no només la ciutat acabi te-
nint el parc que més s’ajusti a allò 
que necessita, sinó que, al mateix 
temps, els nostres infants i joves va-
lorin i s’estimin més Igualada i el 
seu espai públic, fomentant en ells 
valors com la responsabilitat, el res-
pecte, el sentiment comunitari i el 
compromís vers la societat”.

Decidim Igualada contraposa 
el seu model de ciutat a 
l’estat actual 

IGUALADA

En el ple del passat dimarts 27 de 
març, Decidim Igualada va aprofi-

tar les aprovacions purament buro-
cràtiques de la memòria valorada 
de la reforma del carrer Esquiladors 
i del conveni amb la Diputació pel 
projecte de les vies blaves.

Respecte a l’urbanisme, Dario 
Castañé va expressar que el model 
de Decidim Igualada es basa a cen-
trar la mobilitat urbana, amb pers-
pectiva de gènere, al voltant del 
vianant. En aquesta línia van plan-
tejar que haguessin preferit que el 
carrer Esquiladors hagués estat re-
format en plataforma única. Consi-
deren que les voreres que s’hi faran, 
de cantonada esbiaixada, encara 
representen un obstacle difícil per a 
les persones amb mobilitat reduïda.

I en relació a les vies blaves, pro-
jecte que es formalitza amb un con-
veni sense contrapartida econòmica 
a favor del consistori igualadí, van 
reiterar la necessitat de netejar la 
llera del riu Anoia. El portaveu ho 
va exemplificar amb la presència en 
alguns punts del riu de tovalloletes 
higièniques que semblen aparèixer 
quan hi ha un sobreeiximent al cla-
vegueram per pluja forta. Van posar 
en dubte el manteniment del riu 
per aquest tipus de residus i altres 
problemes, com la invasió de canya 
o les olors. Des de l’assemblea de 
la confluència d’esquerres afirmen 
que, si la via blava ha d’esdeve-
nir un atractiu turístic de la ciutat, 
aquesta no pot estar al costat d’un 
riu mal cuidat i brut.

Decidim Igualada

Marc Castells, viatja a 
Alemanya per fer costat al 
president Puigdemont
L’alcalde d’Igualada Marc Castells, 

que també és responsable de 
Coordinació Institucional del PDe-
CAT, va viatjar aquesta setmana a 
Neumünster (Alemanya), conjunta-
ment amb la presidenta del Consell 
Nacional del Partit i alcaldessa de 
Sant Cugat, Mercè Conesa, per fer 
costat al president Carles Puigde-
mont, sota custòdia policial des de 
diumenge i en presó preventiva des 
de dimarts, obeint l’ordre internaci-
onal de detenció dictada pel jutge 
del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

Aquesta delegació dels demò-
crates s’hi va desplaçar per fer costat 
al president, per coordinar la seva 
defensa i l’atenció als mitjans de co-
municació i per a respondre a qual-
sevol suport que Puigdemont pugui 
necessitar. Castells ha afirmat que 

“el president manté intacta la seva 
confiança que aquesta és una lluita 
legítima que acabarà arribant a bon 
port”, i assegura que “en moments 
tan negres per a la democràcia com 
són aquests, en què es persegueixen 
i criminalitzen pensaments, i en què 
s’anul·len i empresonen represen-
tants legítimament escollits pel po-
ble, hem de mantenir la nostra fer-
mesa i determinació més que mai”.

Al mateix temps, la presidenta 
del partit, Neus Munté; la coordina-
dora general, Marta Pascal; el coor-
dinador organitzatiu, David Bonve-
hí, i la responsable de relacions amb 
partits i societat civil, Montserrat 
Candini, han viatjat també aquests 
dies per fer costat als presos polítics 
empresonats a Madrid.

L’Ajuntament substitueix les lluminàries de la 
casa consistorial per leds
VILANOVA DEL CAMÍ

Aquesta setmana, la brigada 
municipal ha començat la subs-

titució de les lluminàries de la casa 
consistorial per noves làmpades 
amb tecnologia led. La tasca s’allar-
garà tota la setmana i és possible 
gràcies a una subvenció de la Dipu-
tació de Barcelona de 1.617 euros.

L’ajuntament vilanoví invertirà 
aquest import en la implantació de 
mesures de gestió sostenible am-

biental i econòmica. Dilluns es va 
començar a substituir la il·lumina-
ció actual per fluorescents leds, un 
nou sistema que, segons els serveis 
tècnics, permetrà estalviar en el con-
sum elèctric. La intenció de l’Ajunta-
ment és continuar canviant progres-
sivament les lluminàries de tots els 
edificis municipals, tot i que també 
es plantegen fer aquest canvi a la 
via pública.

En la darrera sessió plenària es 

va debatre la proposta del govern 
d’externalitzar la gestió del servei 
d’enllumenat públic i semafòric, 
amb la intenció d’anar substituint 
les lluminàries de la via pública per 
altres amb tecnologia led. El regi-
dor d’Urbanisme, Juan Manuel Ci-
vidanes, va assegurar que la inver-
sió en aquest tipus de làmpades es 
podria rendibilitzar ràpidament i 
aconseguir un estalvi important en 
el consum elèctric.

Mercedes Suñe celebra els 
seus 100 anys

PIERA

Dilluns passat, la Residència 
Meritxell va acollir la festa de 

celebració dels 100 anys de Merce-
des Suñe Domènech. La seva filla, 
els seus néts i diversos represen-
tants municipals van acompanyar 
l’homenatjada en la celebració del 
seu centenari. L’alcalde de Piera, 
Josep Llopart; el primer tinent d’al-
calde, Jordi Madrid, i la regido-
ra de Gent Gran, Vanesa Fernán-

dez-Arroyo, van assistir a l’acte 
i van obsequiar la senyora Suñe 
amb una placa commemorativa 
municipal i un ram de flors.

També la Generalitat li va lliu-
rar la tradicional medalla centenà-
ria i un text de felicitació. Nascuda 
el 26 de març de 1918, Mercedes 
Suñe va agrair la festa de celebra-
ció i va bufar les 100 espelmes fe-
liç i envoltada dels seus familiars i 
amics.
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BOTIFARRA DE CALAF
CABRIT

“XULETON” D’EUSKADI
CONILLS LLETONS DE CALAF

ENTRECOT DE NEBRASKA
HAMBURGUESES DE "BLACK AUGUST"

GRAN VARIETAT DE VINS
PER SETMANA SANTA OBRIM TOTS ELS DIES

FRUITA, XARCUTERIA, VINS i QUEVIURES DE QUALITAT

A la UEA, jornada informativa 
per als agents immobiliaris

IGUALADA

La sectorial dels Agents Immobi-
liaris de la Unió Empresarial de 

l’Anoia va organitzar una jornada 
informativa sobre les noves nor-
matives que afecten al sector, en 
concret, es van analitzar les nove-
tats de contractació i venda immo-
biliària introduïdes pel llibre VI del 
Codi Civil Català, els aspectes pràc-
tics de la sentencia d’11 de maig 
de 2017 sobre la liquidació de les 
plusvàlues en la compravenda 
d’immobles i les novetats proces-
sals introduïdes en els últims anys 
en els desnonaments per manca de 
pagament i la seva incidència pràc-
tica per els propietaris. Les ponèn-
cies van anar a càrrec del notari 
Carlos Jiménez Fueyo i de Rosalia 
Marcet, advocada. 

Aquesta modalitat de píndo-
les formatives tindrà continuïtat al 
llarg d’aquest any amb l’objectiu 
que els agents immobiliaris de la 

comarca no hagin de desplaçar-se 
fora per formar-se en els aspectes 
relacionats amb el seu sector. 

A la jornada hi va assistir un 
bon nombre d’agents immobiliaris 
de la Comarca de l’Anoia que des 
de fa dos anys s’han unit sota el 
paraigua de la UEA amb l’objectiu 
de donar visibilitat i promoció de 
manera conjunta el sector, treba-
llar i col·laborar en projectes co-
muns i a la vegada oferir garanties 
als consumidors en el compliment 
dels requisits legals establerts. 

Un dels projectes més visibles 
de la sectorial ha estat la publi-
cació de L’espai immobiliari de 
l’Anoia, la revista immobiliària de 
l’anoia creada amb l’objectiu de 
transmetre als seus lectors trans-
parència, rigorositat, i oferir les 
màximes garanties i confiança en 
el moment de compra o lloguer d’ 
un habitatge. 

Assemblea General de la 
Coral de Santa Maria 

IGUALADA

El proppassat dia 8 la Coral de 
Santa Maria d’Igualada va cele-

brar l’assemblea general ordinària. 
Dels informes presentats a l’ordre 
del dia cal destacar el de secreta-
ria a càrrec de Concepció Cuadras, 
que donà compte detallada de les 
nombroses activitats portades a 
terme dins del període reglamen-
tari, i de les que hi ha en cartera 
properament. 

Tot seguit la tresorera Rosa Vi-
lanova informà de l’administració 
de l’Associació remarcant les des-
peses més importants --l’edició de 
la revista «el trumfo», manteni-
ment i altres gestions--, enfront 
als escassos ingressos i a les col-
laboracions altruistes. Es referí a 
l’important pressupost que suposà 
l’organització de la Trobada Gene-
ral d’Animadors de Cants per a la 
Litúrgia, celebrada a Igualada.

El president Lleonard del Rio 
explicà a l’assemblea que la direc-

tiva s’havia estructurat en diverses 
àrees o grups de treball, per fer 
més eficaç el treball de la junta. 
Aquests són els seus responsables: 
Concepció Cuadras (secretaria ge-
neral); M. Teresa Calaf, (àrea ins-
titucional); Rosa Vilanova i Jaume 
Puig (àrea economia); Alfons Fer-
rer (àrea relacions públiques i pu-
blicitat); Elisabet Puñal (àrea de 
festes); i Isidre Solé (àrea de ma-
terial). 

El president feu un reconei-
xement als cantaries, i anuncià 
que el proper curs, la Coral arri-
baria al vuitantè aniversari fun-
dacional, per a la celebració de 
la qual, en breu es començarà a 
treballar.

En el capítol de precs i pre-
guntes es presentà una proposta 
d’avançament de l’horari d’assaig, 
i per aclamació foren nomenats 
els dos primers socis d’honor de la 
Coral.

Aspecte parcial de l’assemblea general (Foto: Alfons Ferrer)

Les terrasses de bars i restaurants vilanovins 
amplien l’horari d’obertura

VILANOVA DEL CAMÍ

Les terrasses de bars i restaurants 
de Vilanova del Camí podran 

ampliar l’horari d’obertura al 
públic. El Ple vilanoví va aprovar 
per unanimitat la modificació de 
l’ordenança municipal que així ho 

regula i que ara està en fase d’ex-
posició pública.

El tema es va tractar en la dar-
rera sessió plenària del passat 12 
de març. Segons va defensar el re-
gidor d’Urbanisme, Juan Manuel 
Cividanes, la decisió respon a una 
petició del sector “que ha dema-
nat augmentar els horaris sobretot 
quan és època de terrasses”. La 
modificació permetrà obrir de di-
lluns a dijous fins a les onze de la 
nit, ampliable a mitja hora en la 
temporada alta, que correspon als 
mesos d’estiu; els diumenges po-
dran obrir fins a les dotze de la nit 
i els divendres, dissabtes i vigílies 
de festius fins a la una. 

Cividanes també va explicar 
que el sector demanava un hora-
ri encara més ampliat, “però ens 

hem quedat al camí, per compro-
var com funciona”. 

L’ordenança també estableix 
que la recollida de taules, cadires 
i altres elements instal·lats a la via 
pública es finalitzi en un màxim de 
30 minuts des de l’horari de tanca-
ment. I tant al matí com a la nit es 
demana fer-ho amb el màxim res-
pecte cap als veïns i evitar fer molt 
soroll, sense arrossegar o colpejar 
el mobiliari.

En aquest sentit, la regidora 
republicana Meritxell Humbert va 
proposar que els comerciants ob-
tinguin un cartell per instal·lar de 
manera visible i fer pública l’hora 
de tancament i el prec de respectar 
el descans dels veïns. 

El punt va rebre el vot favora-
ble de tots els grups municipals.

Presentació de la Comissió Jove 
PIERA

Divendres passat es va cele-
brar l’acte de presentació 

de la Comissió Jove de Piera. De 
moment, l’agrupació juvenil la 
conformen 9 pierencs i pieren-
ques que s’encarregaran d’avalu-
ar i posar en marxa el Pla Local 
de Joventut, així com de proposar 
nous projectes i activitats per al 
jovent de la vila.

Durant l’acte de presentació es 
va explicar de manera participativa 
en què consistirà la comissió jove 
i quines tasques i funcions haurà 
de portar a terme. També es van 
presentar dos projectes educatius 

en què els membres de l’agrupació 
juvenil podran col·laborar i, més 
endavant, fer seus. El primer va 
ser “Fem-tec!”, un programa que 

vol fomentar els coneixements, les 
habilitats i les virtuts del jovent i 
potenciar-les mitjançant el joc i la 
socialització. El segon projecte va 
ser “Apropa’t al voluntariat”, en 
què s’aposta per una metodologia 
que combina processos d’aprenen-
tatge i de servei a la comunitat. 
Mitjançant aquest programa edu-
catiu es vol formar el jovent i alho-
ra contribuir a millorar l’entorn.

Per últim, i abans de finalit-
zar l’acte, es va fer una ronda de 
valoració de la trobada en què ca-
da membre va poder exposar com 
s’havia sentit i què s’emportava de 
la jornada.
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Projecte de restauració de l’església de Santa Fe 
CALONGE DE SEGARRA

La Diputació de Barcelona ha 
realitzat el projecte executiu 

de la restauració de l’església de 
Santa Fe de Calonge de Segarra. 
El projecte preveu, com a criteri 
general, actuacions de caràcter 
puntual que retornin la seva dig-
nitat al temple, consolidant i res-
taurant les seves fàbriques i reves-
timents de coberta a l’exterior i 
completant, adequant i restaurant 
les parts inacabades interiors, de 
manera que permeti de nou l’ús 
de l’església i una lectura més 
tranquil·la i clara del monument. 
El projecte el va lliurar la setmana 
passada el diputat d’Urbanisme 
i Habitatge, Josep Ramon Mut, a 
l’alcalde, Xavier Nadal.

En general, l’edifici presenta 
un bon estat de conservació i és es-
tructuralment sòlid, però les obres 
inacabades van deixar a l’interi-
or diferents zones amb paraments 
sense restaurar o falta d’acabats.

El pressupost del projecte exe-
cutiu, dirigit pel Servei de Patrimo-
ni Arquitectònic Local (SPAL), és de 
146.000 euros, i comprèn les princi-
pals unitats d’obra com són la pa-
vimentació interior, la millora de la 
funcionalitat del cancell d’entrada, 
la restitució d’alguns ornaments 
barrocs perduts i la recuperació de 
les finestres romàniques, del portal 
barroc i de les arcades de les cape-
lles laterals del absis.

L’església de Santa Fe de Ca-
longe té els seus orígens al 1040, 

està situada al bell mig del petit 
nucli de Calonge, als peus del cas-
tell enrunat, entre els edificis de 
la rectoria a llevant i la Casa del 
Mestre a ponent. D’estil romànic 
tardà, amb reformes d’estil barroc 
al segle XVIII, l’edifici està cata-
logat com a Bé Cultural d’Interès 
Local, BCIL.

L’església té una sola nau molt 
esvelta, amb presbiteri de planta 
quadrada i torre del campanar de 
base hexagonal, situat sobre la cú-
pula del creuer. Als anys 90 es van 
iniciar uns treballs de consolidació 
i restauració que van quedar ina-
cabats, deixant una imatge interi-
or molt poc harmònica fins el dia 
d’avui.
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Acord entre Unesco Igualada 
i el Festival de Cinema Terres 
de Catalunya

IGUALADA

El dimecres 14 de març a la Cam-
bra de Comerç de Tortosa es va 

formalitzar l’acord de col·laboració 
entre l’Associació Unesco d’Igua-
lada Centre per a la Creativitat 
Audiovisual, i el Festival de Cinema 
Terres de Catalunya - International 
ECO & Travel film Festival de Tor-
tosa. 

Santi Valldeperez, Director del 
Festival i l’igualadí Miquel Segura, 
President de l’Associació UNESCO 
varen signar el document d’acord 
acompanyats per Francesc Min-
guell, Director-Gerent de la Cam-
bra, Montse Esteve Palà, Presiden-
ta d’amigues i amics de la UNESCO 

de Tortosa, Pere Carles de l’Asso-
ciació UNESCO d’Igualada i amb 
la presència d’un testimoni d’ex-
cepció com és Federico Mayor Za-
ragoza, ex director general de la 
UNESCO (1.987-1.999).

El festival de Cinema Terres 
de Catalunya té lloc a Tortosa, la 
ciutat més gran de les Terres de 
l’Ebre i aplega cada any aquelles 
produccions que incentivin la mà-
gia del viatge --especialment la 
descoberta d’entorns naturals-- i 
que promoguin el desenvolupa-
ment sostenible. La propera edició 
d’aquest festival tindrà lloc del 2 al 
5 de maig.

Un estudi de la Diputació constata la tendència 
a l’equilibri en la innovació
Segons l’estudi “Els sistemes d’in-

novació comarcals a la demarca-
ció de Barcelona”, elaborat per la 
Diputació de Barcelona, l’índex d’in-
novació comarcal s’ha anat equili-
brant els últims anys a les diferents 
comarques catalanes i, en conse-
qüència, s’ha reduït el desequilibri 
entre els diferents territoris (taula 
Índex d’innovació comarcal 2009-
2016).

La diputada de Promoció Eco-
nòmica i Ocupació de la Diputació 
de Barcelona, Sònia Recasens, va 
assegurar en la presentació de l’Es-
tudi, que «des de 2009, els índexs 
d’innovació comarcals s’han anat 
equilibrant a la demarcació. I aquest 
fet és molt positiu i coherent amb 
les nostres polítiques públiques».

Aquest estudi --que analitza el 
conjunt de les comarques catalanes 
però especialment les barcelonines, 
durant l’any 2016--  és pioner donat 
que analitza les dades a nivell co-
marcal i, a més, afegeix paràmetres 
nous d’avaluació, com el coneixe-
ment en idiomes estrangers de la 
població o la proximitat a  infraes-
tructures científiques.

L’informe estructura els sistemes 
d’innovació en tres dimensions: els 
factors externs a l’empresa -que de-

terminen la capacitat d’innovar dels 
territoris-, els factors interns a l’em-
presa i l’eficàcia i els resultats de la 
innovació.
La innovació ha 
esdevingut l’element 
clau que ha d’impulsar el 
creixement i l’ocupació. 

Constitueix, cada cop més, l’eix 
central de l’estratègia de compe-
titivitat que ha de situar el mer-
cat de productes i serveis catalans 
amb l’objectiu d’assolir els nivells 
de benestar. D’altra banda, la crisi 
econòmica dels darrers anys i els 
problemes socials que se’n deriven 
subratllen el paper de la innovació 
com a factor clau per tal d’aportar 
solucions als problemes latents, so-
lucions que s’han de plantejar tant 
des de l’àmbit empresarial com des 
del públic, en la prestació de serveis.

La innovació abasta un ampli 
espectre de polítiques públiques: 
d’educació, de formació professi-
onal, de ciència i tecnologia, d’in-
fraestructures tecnològiques i de 
telecomunicacions, d’emprenedoria, 
de cooperació empresarial, etc. Així, 
requereix un plantejament trans-
versal per tal d’obtenir els resultats i 
l’impacte esperats.

En base a aquesta realitat, la 
tendència en les polítiques d’inno-
vació és que cada cop més es disse-
nyin i implementin des de l’àmbit 
regional o fins i tot local, fet que 
requereix mesures a escala comarcal 
dels sistemes d’innovació

 “Els sistemes d’innovació co-
marcals a la demarcació de Barcelo-
na” també elabora un rànquing de 
l’índex d’innovació comarcal i situa 
10 de les 12 comarques barcelonines 
en el Top20, amb els millors sistemes 
d’innovació de Catalunya.

Així doncs, les 10 comarques de 
la demarcació de Barcelona (sobre un 
total de 12) que se situen entre les 20 
millors per a la innovació a Catalunya 
són: Barcelonès (1a), Vallès Occiden-
tal (2a), Baix Llobregat (4a), Vallès 
Oriental (6a), Bages (9a), Maresme 
(12a), Garraf (13a), Osona (14a), Alt 
Penedès (15a) i Anoia (17a).

Salvador Serra tanca el Camí 
Solidari a Montserrat

IGUALADA

Dimarts de la setmana passa-
da el pelegrí Salvador Serra 

va donar per acabat el Camí Soli-
dari per Càritas que l’ha portat a 
recórrer tot Espanya. En aquesta 
última etapa l’igualadí va cobrir el 
trajecte de Montserrat a Manresa 
seguint el Camí Ignasià; l’anècdota 
va ser que a Montserrat hi havia 
13 centímetres de neu acabada de 
caure que va fer les delícies del 
caminant.

Serra es mostrava molt satis-
fet per haver aconseguit el doble 
objectiu de tancar el Camí Soli-
dari amb una bona recaptació, i 
és que de moment porta recollits 
6.039,90 euros que es destinaran 
a Càritas.

Surt el primer butlletí Anoia Verda News

CAPELLADES

El Consell Comarcal de l’Anoia ha 
editat el primer dels tres butlle-

tins on periòdicament informarà 
sobre el nou model de recollida de 
residus.

La comarca de l’Anoia ha estat 
una de les comarques de Catalu-
nya amb un percentatge de recolli-
da selectiva més baix, per sota del 
20%. Per això, tal com es destaca a 
l’editorial, “des del Consell Comar-
cal de l’Anoia creiem que cal fer 
una aposta ferma, tant des de les 

administracions com des de la ciuta-
dania, per capgirar aquests resultats 
i vetllar per una gestió dels residus 
més sostenible. Com ho podem fer? 
Doncs no inventant res, sinó copiant 
dels millors. El sistema de recollida 
de residus porta a porta és l’únic 
model que avui dia ha permès que 
més de 125 municipis de Catalunya 
assoleixin una taxa de reciclatge su-
perior al 70%”.

Al llarg de les 16 pàgines 
d’aquesta revista s’informa sobre 
què consisteix la recollida selecti-
va, s’explica per quina raó hem de 
canviar de model de recollida, i es 
detalla què el model porta a porta. 
Destaca que l’objectiu és assolir el 
60% de recollida selectiva. També 
es respon a les preguntes més fre-
qüents que genera aquest model: 
quins avantatges em suposarà el 
porta a porta a banda dels benefi-
cis generals? Hauré de canviar al-
gun hàbit? És difícil seguir el porta 
a porta? No entenc el llenguatge 
que sovint s’utilitza per referir-se als 
residus.

La darrera part del butlletí ser-
veix per recollir les activitats que 
s’han dut a terme fins ara, com per 
exemple la prova pilot amb deu fa-
mílies voluntàries, el rodatge amb 

l’actor Peyu i les explicacions i tre-
balls que s’ha fet amb les escoles i 
instituts. Recordem que els alumnes 
de primer de l’institut Molí de la 
Vila van ser els guanyadors del con-
curs de vídeo.

Aquests butlletins es repartei-
xen per totes les cases de Capella-
des. També es pot descarregar aquí 
la versió digital.

En aquest sentit, l’Alcalde de 
Capellades, Aleix Auber, remarca 
com “aquest butlletí és la primera 
de moltes altres comunicacions in-
formatives que es faran. També s’ha 
programat un cicle de xerrades que 
explicaran els detalls del nou model, 
com també els dubtes que puguin 
tenir els veïns i veïnes. Hem de tenir 
en compte que, a banda del gran 
pas positiu que farem com a vila i 
dels avantatges que té aquest tipus 
de recollida, també es necessitarà 
de la col·laboració de tothom per a 
la seva bona implementació. Ja fa 
temps que parlem del nou sistema 
de recollida porta a porta que s’ins-
taurarà a Capellades i 15 poblacions 
més de l’Anoia. Ara, a pocs mesos 
de la seva implantació, volem fer 
arribar el màxim d’informació a la 
població perquè el canvi es produei-
xi de la millor forma possible”.

Visita del Diputat delegat d’Urbanisme i 
Habitatge a Casa Bas

CAPELLADES

Dimarts d’aquesta setmana 
Josep Ramon Mut, acompa-

nyat de tècnics de la Diputació de 
Barcelona, ha visitat les instal·laci-

ons de Casa Bas per determinar-ne 
l’estat. Els han rebut l’Alcalde de 
Capellades, Aleix Auber; el primer 
tinent d’alcalde, Àngel Soteras i el 
regidor Salvador Vives.

Tots junts han visitat les depen-
dències de Casa Bas per tal que els 
tècnics en puguin fer una valoració 
que permeti una ajuda de la Dipu-
tació de Barcelona per rehabilitar 
l’edifici.

Actualment Casa Bas necessita 
d’una forma inversió econòmica 
que permeti arreglar la teulada 
per evitar que hi entri aigua i con-
tinuï el seu deteriorament. Tam-
bé cal rehabilitar-la per dins, amb 
l’objectiu de poder-hi ubicar la seu 
de la Fundació Ràfols Casamada, 
tal i com estava previst des del mo-
ment de la seva compra.
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L’IPHES i l’Ajuntament impulsaran activitats 
relacionades amb el patrimoni arqueològic
SANT MARTÍ DE TOUS

L’alcalde de Sant Martí de Tous, 
David Alquézar, i el director de 

l’IPHES (Institut Català de Pale-
oecologia Humana i Evolució Soci-
al (IPHES), Robert Sala, han signat 
un conveni marc per impulsar con-
juntament activitats relacionades 
amb l’arqueologia i el desenvolu-
pament del patrimoni cultural, en 
els àmbits de la recerca, docència i 
socialització.

En el municipi s’ha 
documentat una zona de 
proveïment de matèries 
primeres per part de les 
comunitats neandertals 
que vivien a l’Abric 
Romaní

Des de l’any 2006 Bruno Gó-
mez i Josep Vallverdú Poch, amb-
dós arqueòlegs i investigadors de 
l’IPHES, han desenvolupat dife-
rents estudis a Sant Martí de Tous 
sobre la procedència geogràfica 
de l’aprovisionament del mate-
rials lítics per part de les comu-
nitats de neandertals que habi-
taren l’Abric Romaní, jaciment 
que es troba ubicat a Capellades. 
Aquests treballs han posat de 
manifest que diversos d’aquests 
afloraments de sílex es trobarien 
en el municipi de Sant Martí de 
Tous, que de fet actuaria com una 
àrea-font de referència, per la se-

va abundància, en el subministra-
ment d’aquest tipus de roques a 
una gran part del territori català 
des de la Prehistòria fins a èpo-
ques històriques. Aquests estudis 
i conclusions formen part d’una 
tesis doctoral, defensada l’any 
2016 (Gómez de Soler, 2016), i 
han estat publicats en diverses 
revistes científiques.

La signatura d’aquest con-
veni marc engega la col·labora-
ció entre ambdues institucions, 
que s’anirà concretant en futurs 
acords formalitzats mitjançant 
convenis específics. Aquests per-
metran dur a terme diferents ac-
cions de recerca en el municipi 
de Sant Martí de Tous, com pros-
peccions i excavacions arqueolò-
giques o activitats de divulgació, 
entre altres,  que donaran res-

posta  a l’interès de l’Ajuntament 
d’aquesta localitat de preservar 
i difondre el seu patrimoni cul-
tural. 

L’acte de signatura del con-
veni es va celebrar dilluns 26 de 
març  a l’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous, i va comptar amb 
la presència, a més de l’alcalde i 
el director de l’IPHES, del Consell 
Coordinador del Conveni Marc, 
com el regidor de Cultura i tinent 
d’alcalde, Pau Mir; Josep Vallver-
dú i Bruno Gómez, investigadors 
de l’IPHES, i membres de l’Associ-
ació dels Amics de Sant Martí de 
Tous, com el seu president, Ra-
mon Creus, i el vicepresident, Pe-
dro Carmona. A més, es va comp-
tar amb la presència del vilatà 
Vicenç Guinart, un dels impulsors 
del conveni marc.

Membres de l’IPHES, de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous i representants d’en-
titats d’aquesta localitat, després de la signatura del conveni

La Guàrdia Civil entrega les 
claus de l’antiga caserna 
a l’Ajuntament

CALAF

Després de més de 10 anys, 
l’Ajuntament de Calaf ha recu-

perat definitivament aquest edifi-
ci amb l’objectiu que pugui ser la 
futura biblioteca “1 d’octubre”. La 
compra de l’antiga caserna ha tin-
gut un cost d’uns 56.000 euros.

Des de l’any 2005 que els dife-
rents equips de govern municipal 
havien fet tràmits i intents per tal 
de recuperar el terreny i les instal·la-
cions de l’antiga caserna sense èxit. 
Es demanava al Ministeri de l’In-
terior que en fes una cessió, però 
aquest, a través de l’empresa que 
gestiona els seus immobles, Gestora 
de Infraestructuras y Equipamientos 
de la Seguridad del Estado (GIESE), 
havia posat els habitatges a la venta 
i en reclamava la compra a l’Ajun-
tament. 

Finalment, l’opció del govern 
de Junts per Calaf, va ser arribar 
a un acord pel preu i el passat 17 
de juliol, el Ple de Calaf va apro-
var una modificació del pressupost 
per poder fer front a la compra de 
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. 
El preu acordat amb el Ministeri de 
l’Interior va ser de 56.823,46 euros, 

fixat a partir de l’estudi encarregat 
per l’Ajuntament i fet per l’empresa 
Arkus. Arquitectura i Enginyeria, 
el va valorar en 79.785,22 euros, 
dels quals se’n van descomptar  
22.961,76 euros equivalents a les 
88.000 pessetes de donació que en 
el seu dia van fer els ajuntaments 
de la zona per a la construcció de la 
caserna.

L’actual equip de govern de Ca-
laf ara estudiarà l’estat del terreny 
i l’equipament per valorar si es pot 
restaurar o bé si és més barat ensor-
rar-lo i tornar-lo a construir, ja que 
aquest es troba en un estat avançat 
de deteriorament.

Pel que fa al seu ús, l’objectiu 
és aprofitar l’antiga caserna per a la 
futura biblioteca pública municipal, 
ja que actualment aquesta és molt 
reduïda i es troba dins les instal·la-
cions de l’Institut municipal. A més, 
simbòlicament, aquesta tindrà el 
nom “1 d’octubre”, ja que aques-
ta va ser la proposta que va fer la 
Comissió del Nomenclàtor de Calaf 
--formada per onze persones de la 
vila, entre historiadors i represen-
tants d’entitats culturals-- i aprova-
da pel Ple.

Tradicional Missa de Rams

ORPÍ

El dissabte 24 de març va tenir 
lloc la celebració de la tradicio-

nal missa de Rams a l’Església de 
Sant Miquel d’Orpí. A les cinc de 
la tarda tot i la pluja constant que 
va caure durant tot el dia els veïns 
del municipi es varen aplegar a 
l’Església on mossèn Adolf va fer 
la benedicció de rams i va procedir 

amb l’Eucaristia d’aquesta festivi-
tat litúrgica que inicia el cicle de 
festes de Setmana Santa. Es recor-
da també que el proper diumenge 
dia 1 d’abril hi haurà la cantada 
de caramelles per part del cor de 
Caramelles de Carme, i que té l’ini-
ci a Can Bou cap a quarts de nou 
del matí.

Òdena celebra per segon cop el Dia Mundial 
de la Poesia

ÒDENA

El passat divendres 23 el muni-
cipi d’Òdena celebrava el Dia 

Mundial de la Poesia amb un 
emotiu acte a l’ermita de Sant 
Miquel, on els veïns i veïnes 
amants i aficionats de la poesia 
van participar recitant els seus 
poemes o poemes d’altres autors. 
Es van recitar un bon grapat de 
poemes, en diferents idiomes, 
alguns fins i tot acompanyats de 

la música d’una guitarra en direc-
te.

L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde, Francisco Gui-
sado, qui va donar la benvinguda 
i va agrair la participació en l’acte. 
La regidora de comunicació Vanes-
sa Massons també hi va ser present 
i la regidora de cultura, Amparo 
Hernández. Marc Guarro, corrector 
i moderador del club de la lectura 
del municipi i Pere Regordosa, tèc-

nic de cultura, van ser els encarre-
gats de dinamitzar l’acte.

L’any passat, va ser el primer 
any que l’Ajuntament va organit-
zar aquest acte per a celebrar el 
Dia Mundial de la Poesia, i tot i ser 
una activitat de participació mi-
noritària, el consistori aposta per 
seguir celebrant-ho oferint aquest 
espai íntim d’homenatge a la cul-
tura i en concret a la poesia.

Cada any, coincidint amb el 21 
de març, la UNESCO celebra el Dia 
Mundial de la Poesia i convida a 
reflexionar sobre el poder del llen-
guatge poètic i les capacitats cre-
adores de cada persona. D’acord 
amb la decisió de la UNESCO, el 
principal objectiu d’aquesta ac-
ció és donar suport a la diversitat 
lingüística a través de l’expressió 
poètica i donar l’oportunitat a les 
llengües amenaçades de ser un ve-
hicle de comunicació artística en 
les seves comunitats respectives.
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Amb la 
confiança

Els nous reptes en eficiència energètica i la 
realitat de l’economia circular a debat

IGUALADA

El canvi climàtic i el progressiu 
exhauriment dels recursos fòssils, 

amb el marc legal que ambdues 
realitats ambientals posen damunt 
la taula, sumades a la possibilitat 
d’abandonar el model econòmic 
actual lineal --extreure, produir, 
consumir, llençar-- per un model 
econòmic circular, en què els resi-
dus siguin revaloritzats i es tornin a 
incorporar a la cadena productiva; 
posen la base d’una nova realitat 
ambiental i econòmica, que canvia 
i canviarà la manera de fer de la 
ciutadania, l’administració i el món 
empresarial. 
Les taules rodones, 
organitzades per la UEA, 
es van celebrar en el marc 
de les fires Energètica i 
Maqpaper 

Aquests van ser els temes que 
es van posar a debat a les taules ro-
dones celebrades en el marc de les 
fires Energètica i Maqpaper del pas-
sat 7 i 8 de març, organitzades per 
la Unió Empresarial de l’Anoia en 
col·laboració amb Fira d’Igualada. 

En relació a l’eficiència energè-
tica, des de fa temps els nous reptes 
ens marquen per exemple que a 
finals d’aquest 2018 tots els edificis 
públic hauran de ser de consum casi 
nul, i els privats el 2020. Ja hi ha edi-
ficis que són així i funcionen. L’au-
toconsum i l’autosubministrament 
i qualsevol aprofitament energètic 
que fem a les nostres empreses i 
als nostres edificis és viable i legal. 
Cal remarcar aquesta realitat, ja 
que molts projectes no contemplen 
aquesta possibilitat per les reticèn-
cies a l’autoconsum degut a la le-
gislació, certament més flexible que 
fa uns anys però que ha de seguir 
avançant, cap a unes normes i unes 
lleis encara més facilitadores. 

L’eficiència energètica permet 
reduir els consums, la despesa ener-
gètica, l’emissió de gasos contami-
nants i generar negoci local. Només 
un 4% de l’energia consumida a 
Catalunya es genera al territori, cal 
agilitzar el canvi. L’autoconsum ( 
l’autosumbinistrament) és la mane-
ra de conèixer i controlar els kw/h, 

la gestió el consum i el preu. Aquest 
canvi, però, va de la mà d’un nou 
plantejament en la gestió energè-
tica, enfocat no només des del de-
partament de sostenibilitat o me-
di ambient, sinó que hi ha d’haver 
una orientació corporativa global, 
definint eixos i estratègies que en-
globi a tota l’empresa sense deixar 
cap departament al marge: la gestió 
corporativa. 

A les empreses la principal font 
d’energia depèn de la xarxa elèc-
trica. La naturalesa del subminis-
trament elèctric, i especialment des 
que s’introdueixen a la xarxa dife-
rents generacions energètiques (re-
novables, privades,...) sabem que és 
inestable a diferents nivells (micro-
talls, harmònics, interferències, fo-
rats de tensió...).Un primer pas per 

afrontar una bona gestió ener-
gètica i optimitzar la seva eficiència 
és analitzar les característiques de 
les instal·lacions i els processos de 
les empreses i a partir d’aquí trobar 
la manera d’immunitzar la xarxa 
dins les possibilitats. 

D’un model lineal a un de 
circular 

Igual que l’eficiència, el concep-
te de circularitat no és nou. Des de 
la cuina de reaprofitament, la simbi-
osi entre agricultura i ramaderia fins 
a la indústria paperera, l’economia 
circular ha format part sempre del 
dia a dia ciutadà i empresarial. De 
manera positiva darrerament està 
prenent protagonisme i aquest can-
vi de paradigma, d’un model lineal 
a un model circular, sistèmic ja que 
afecta a tota la cadena de valor, 
representa no només un repte sinó 
una oportunitat que s’anirà veient 
determinat, cada vegada més, per 
la digitalització i la transformació 
energètica. 

La disminució progressiva i irre-
vocable dels recursos fòssils és com 
un compte enrere que condiciona 
el model de consum i el procés pro-
ductiu. Però no només això. Països 
abocador que reben tots els residus 
no reciclables que rebutgen altres 
territoris; contaminació de l’entorn 
(aire, aigua, sòl) i la repercussió so-
bre el medi ambient i sobre la salut 

de la població... Conceptes com la 
necessitat d’acabar amb l’obsoles-
cència programada i apostar per la 
reparabilitat i els recanvis, sorgeixen 
necessàriament d’aquesta perspecti-
va a curt termini. 

Ja hi ha mostres d’aquest com-
promís, en tots els sectors, en molts 
territoris. L’aposta per exemple, en 
una indústria del paper, per una cal-
dera de biomassa, no només ha su-
posat un estalvi energètic del 35% 
sinó que ha permès a l’empresa dei-
xar de dependre del gas natural i 
de la seva inestabilitat en subminis-
trament i preu. De fet el paper i la 
seva indústria és un bon exemple 
de model circular, des de la gestió 
forestal sostenible, l’optimització de 
l’aigua en el procés (utilitzen molta 
aigua però en gasten ben poca), la 
valorització dels residus (tant dins 
el propi procés com amb gestors ex-
terns) o la recuperació del producte 
final (71% a Espanya) que torna a 
entrar dins del procés de producció. 

Però parlem d’una aposta tam-
bé intersectorial, de cooperació, de 
col·laboració, de simbiosi, d’apro-
fitament de recursos en una eco-
nomia local, nacional i perquè no 
mundial. L’aposta pel km 0 com a 
mesura de proximitat i circularitat 
ha de permetre a les empreses, en-
cara que siguin competència, co-
operar i treballar, amb rendiment 
per elles mateixes i pel territori, en 
conceptes que no les faci compe-
tència, com el reciclatge o la gestió 
dels residus. Un projecte de simbiosi 
industrial ha de ser negoci perquè 
una empresa el porti a terme, i és 
aquesta la realitat. Són oportunitats 
de nous negocis per les empreses, i 
també per noves empreses que bus-
quin negoci. 

És un canvi de paradigma, sis-
tèmic, cert, però que precisa d’un 
canvi de mentalitat, més obert i més 
col·laboratiu en benefici de tots, de 
les persones, de les empreses, dels 
recursos i del planeta. Un model cir-
cular i sostenible, des de l’energia al 
producte final, passant per les mans 
del consumidor i tornant al procés. 

Valoració positiva 
Les fires Energètica i Maqpaper 

van permetre debatre aquestes re-
flexions amb experts en eficiència 
energètica i economia circular d’ar-
reu de Catalunya. Des de la Unió 
Empresarial de l’Anoia es valora fer-
mament l’aposta que l’entitat firal 
ha fet per aquesta línia, aportant 
un important valor a la comarca, un 
territori sensible i amatent a aques-
ta realitat canviant.

Pol Recasens, estrena una 
obra a homenatge a Mompou
IGUALADA

Diumenge passat dia 25, al ves-
pre, a la basílica de Montser-

rat hi hagué un concert a càrrec 
de la Coral Sant Jordi, dedicat als 
improperis del compositor Frederic 
Mompou (1893-1987). 

En aquest concert s’estrenà 
l’obra per a orgue, d’estil avant-

guardista, «Dansa i cançó» escrita 
pel compatrici Pol Recasens Roca a 
homenatge a l’esmentat Mompou. 
Fou interpretada per l’organista 
navarclí Vicenç Prunés.

La vetllada estava patrocinada 
per la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes, BBVA i CX. 

Ll.

Servisimó i la UEA, 
aposta pel territori i la 
seva competitivitat 

IGUALADA

No es tracta només de cotxes i 
així ho creuen des de Servisi-

mó, amb qui parlar de negoci no 
es pot fer sense tenir en compte un 
entorn, una comarca i una societat. 
Fruit d’aquesta voluntat d’impli-
cació, i després de l’èxit del passat 
Fòrum Empresarial de l’Anoia 2017, 
amb la idea de seguir treballant 
per donar resposta a les preocupa-
cions de les empreses, Servisimó fa 
costat per segon any consecutiu a 
la Unió Empresarial, que celebra 
enguany una segona edició del 
Fòrum Empresarial de l’Anoia, on 
es treballarà una de les problemà-
tiques actuals, com és la generació, 
fidelització i captació de talent.

Així, Servisimó i la Unió Em-
presarial de l’Anoia han signat un 
acord de col·laboració a través del 
qual es fa possible el II Fòrum Em-
presarial de l’Anoia, que aquest any 
posa el focus en el tema del talent. 
Aquest patrocini és una ferma apos-
ta pel treball que està fent l’entitat, 
un any més, de consens social i em-
presarial, d’escolta, recull de conclu-
sions i proposta de temes, accions 
i idees per treballar, des de tots els 
àmbits, per una comarca més com-
petitiva i més potent. La mateixa 
línia que defineix la implicació que 
Servisimó, concessionari oficial de 
Volkswagen, Audi i Skoda, té amb 
el territori i amb el món empresari-
al, i el seu compromís per contribuir 
al desenvolupament econòmic, con-
vençuts de que accions com aquesta 
afavoreixen empreses, treballadors i 
societat en general.

Una cita amb el talent, el 
17 d’abril

Serà en un acte a les 18.30 h de 
la tarda a l’Ateneu Igualadí, on es 
debatrà i s’analitzarà en profundi-
tat una de les principals inquietuds 
manifestades per l’empresariat i 
també la societat: les dificultats pel 
que fa a personal, les competèn-
cies, la formació i la gestió de les 
persones.

Recurs d’assessorament en gestió de Casals 
de la Diputació
CAPELLADES

Des de l’Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Capellades s’ha 

demanat a la Diputació de Barce-
lona, a traves del Catàleg de Ser-
veis, el recurs “d’Assessorament i 
suport a la gestió dels casals i equi-
paments socioculturals de les perso-
nes grans”.

Aquest recurs es materialitza en 
tres part diferents, amb l’objectiu 
final de revisar els models de gestió, 
de funcionament i de participació.

Les accions del pla de treball 
han començat amb tres sessions 
de treball grupal que fan tots els 
ajuntaments que han sol·licitat el 
recurs. En aquestes sessions, que es 
van realitzar el mes de febrer, cada 

participant exposava la situació ac-
tual del casal del seu municipi (ges-
tió, participants, activitats...) A les 
sessions hi van assistir la tècnica i la 
dinamitzadora de la gent gran de 
l’Ajuntament de Capellades. 

La segona part del pla de tre-
ball s’ha fet aquesta setmana amb 
una visita al casal de Cal Ponet per 
acabar d’agafar les dades per fer la  

diagnosi. Hi van assistir membres de 
l’empresa assessora, el regidor d’ac-
ció social, la tècnica i la dinamitza-
dora de gent gran de l’Ajuntament 
de Capellades.

La darrera part del treball es 
materialitzarà en l’elaboració d’un 
l’informe preliminar de cada casal 
on es descriurà les diferents fases 
de la diagnosi i les propostes de mi-
llora.

El regidor Salvador Vives, valo-
ra de manera positiva aquest tre-
ball “ja que ens servirà per encarar 
i reorientar, --si s’escau-- com s’ha 
de gestionar els equipaments so-
cioculturals de les persones grans i 
millorar la seva participació.
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Servei tècnic de Calderes de Calefacció

Descarrega’t la
nostra APP i

envia’ns l’avaria

693 561 322 www.postanova.com

Gas  /  Calefacció  /  Aire Condicionat

Avinguda Barcelona, 7  -  08700 IGUALADA

Tel. 93 805 23 67

RinNova Cond Plus
A++

A+

A
B
C
D
E
F
G
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D
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A

A++

XL

2015

I II

811/2013

20
kW52 dB

M260V.2025 SM

* Model: RinNova Cond Plus 25 S.
* Preu subjecte a canvis depenent de la instal·lació actual.
* Condicions de Garantia especificades pel fabricant.
*  La instal·lació inclou 1 m de xemeneia coaxial + 1 corba de 

90º + 3 m de tub de desaigua.
*  El contracte de manteniment 365 es paga anualment o 

semestralment durant els 7 anys de garantia de la caldera.
*  L’ampliació de la garantia de la caldera fins a 7 anys NO té 

cap cost addicional.

Caldera mural de condensació de 
baix consum amb bescanviador 
primari monoespira d’alta  
circulació:

•  Classe 6 Nox, que ja compleix amb 
les exigències  de la ErP per a 2019.

•  Màxima classe d’eficiència 
estacional de Calefacció A.

•  Rendiment d’ACS  
perfil XL i XXL.

•  Estalvi energètic  
fins a un 30%.

Bescanviador en ACER 

INOX

OFERTA HIVERN 2018
CALDERA CONDENSACIÓ:

995 € (IVA no inclòs)

Garantia Total de 7 anys
+

Contracte de Manteniment de 7 anys*

Emocionant cloenda del XXV Festival 
Internacional d’orgue

IGUALADA

El passat diumenge dia 25 de 
març es va tancar el XXV Festival 

Internacional d’Orgue d’Igualada, 
organitzat per l’Ajuntament sota 
la direcció artística de l’organista 
igualadí Joan Paradell i Solé. Va 
ser un extraordinari concert amb 
l’actuació de l’organista rus Rubin 
Abdoullin (que ja va meravellar 
el públic igualadí en el Festival de 
l’any 2010), la soprano Anna Mar-
tínez i la Coral Càrmina dirigida 
per l’igualadí Daniel Mestre. Anto-
ni Miranda va ser el comentarista, 
Jordi Balsells i Josep Aguilera es 
van cuidar de la visió per pantalla i 
Anna Miranda i Shevket van ser els 
registrants.

Com no podia ser d’altra ma-
nera, el concert va començar amb 
una obra per a orgue sol de Jo-
hann Sebastian Bach (1685-1750) 
el Preludi del Preludi i Fuga en si 
menor (BWV 544) tocat amb una 
gran sobrietat. A continuació, la 
coral, la soprano i l’organista van 
interpretar Verleih uns Frieden 
gnädiglich, Himne “Hör mein Bit-
ten” WoO 15 de Felix Mendels-
sohn-Bartholdy (1809-1847), una 
obra preciosa que va captivar tots 
els assistents. Va seguir, amb or-
gue sol, una altra obra del mateix 
autor, Mendelssohn, el primer mo-
viment de la Sonata núm. 6 “Vater 
unser”. De l’igualadí Josep Muset 
i Ferrer (1889-1957), la soprano, 
acompanyada amb orgue ens va 
interpretar tres Ave Maria i el cor 
va cantar el Gloria Patri. L’obra se-
güent va ser el delicat Coral “O 
Gott, du frommer Gott” (dels 11 
Preludi-corals op. post. 122) de Jo-

hannes Brahms (1833-1897) per a 
orgue i a continuació va tornar a 
intervenir la coral amb Stabat Ma-
ter en sol major op.138 de Josef 
Gabriel Rheinberger (1839-1901). El 
concert va acabar amb la magnífica 
interpretació a l’orgue de la Intro-
ducció i Passacaglia en re menor de 
Max Reger (1873-1916).

Rubin Abdullin és un excel·lent 
organista i ho va evidenciar sobra-
dament en tot el concert. Va co-
mentar que li agradava molt l’acús-
tica de l’església i, sobretot, el so i 
els colors que podia obtenir amb 
l’instrument de la basílica i ho va 
corroborar amb unes interpretaci-
ons acuradíssimes, variades, amb 
gran riquesa de registres i so, amb 
una gran tècnica tant als teclats 
manuals com al pedaler i amb una 
exquisida musicalitat. Cap al final 
de la primera obra hi va haver un 
petit problema amb una nota que 
es va enganxar, però es va resoldre 
i tots el vam oblidar ràpidament. 
També va acompanyar perfecta-
ment els cantants, amb qui va de-
mostrar tenir una gran compene-
tració. La coral, dirigida per Daniel 
Mestre amb un gest molt amable 
i ferm a la vegada, va aconseguir 
unes interpretacions de gran qua-
litat i gran bellesa, i Anna Martínez 
ens va delectar amb la seva bonica 
veu. 

El públic que omplia total-
ment la basílica (hi havia gent 
dreta) va aplaudir moltíssim l’ac-
tuació de tots els músics que van 
oferir 2 bisos: l’Ave Verum de W. 
A. Mozart (1759-1991) amb la 
coral i l’orgue i un Coral de J. S. 
Bach a l’orgue sol. Mentrestant, 

la soprano i la coral amb el seu 
director van baixar al presbiteri. 
Antoni Miranda va explicar que, 
a la vista dels fets que s’estan 
produint al nostre país i per indi-
cació expressa de Joan Paradell, 
que sempre segueix molt acura-
dament tot el que passa a Cata-
lunya, farien un final de concert 
una mica diferent: la coral i la 
soprano van cantar “El cant dels 
ocells”, Antoni Miranda va llegir 
el poema d’Apel·les Mestres “No 
passareu”, escrit el 1915 i popula-
ritzat durant la Guerra Civil espa-
nyola, i es va acabar amb el cant 
de l’himne del nostre país “Els 
segadors”, cantat per la coral i tot 
el públic dempeus, acompanyat 
a l’orgue pel mestre rus. Hi van 
haver grans aplaudiments i molts 
crits de “Llibertat” per part de 
tots els assistents.

El regidor Pere Camps, al cos-
tat de la també regidora Mari-
bel Cuadras, va tancar l’acte amb 
unes paraules, excusant la presèn-
cia de l’alcalde Marc Castells que, 
pels fets que estan passant al nos-
tre país, tenia un compromís ine-
ludible. Van obsequiar els artistes 
i els van agrair les seves interpre-
tacions que van fer que, al menys 
una estona, gaudíssim tots amb 
la música, aquest llenguatge uni-
versal, de germanor i de pau. Va 
ser la millor manera d’acabar un 
Festival que ens ha portat grans 
actuacions en tots els concerts i 
que també ha demostrat que la 
música ens pot ajudar en aquests 
moments tan difícils de la nostra 
nació.

Maria Dalmases

La Diputació destina 15M€ a 
garantir el benestar social
COMARCA

La Diputació de Barcelona ha 
aprovat un nou programa valorat 

en 15 milions d’euros per garantir 
el benestar social de la demarca-
ció. El pla, destinat als municipis i 
comarques, vol contribuir a garan-
tir les necessitats socials bàsiques, 
l’atenció a situacions urgents o de 
greu necessitat social i assegurar la 
prestació de serveis d’atenció domi-
ciliària i del transport adaptat. Tam-

bé preveu contribuir al reforç dels 
equips professionals de serveis soci-
als i la realització d’activitats socioe-
ducatives de lleure infantil.

El repartiment s’ha dut a ter-
me en funció de la població i de la 
Renda Familiar Disponible Bruta per 
habitant. 

A la comarca de l’Anoia es desti-
naran un total de 803.454,82 euros 
repartits entre els 33 ajuntaments 
anoiencs i el Consell Comarcal.

Nova il·luminació del 
Passeig Verdaguer

IGUALADA

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

enllesteix aquests dies la substitu-
ció de les lluminàries del Passeig 

Verdaguer, un total de 248 fanals 
entre el carrer Santa Caterina i 
l’avinguda Pau Casals. Amb una 
inversió de 40.000 euros, s’estan 
retirant les antigues lluminàries 
de vapor de sodi model Kuma de 
200 wats i se substitueixen per 
nous LEDs Retrofit de 40 wats, que 
milloren la il·luminació sobre les 
voravies i tenen una major durabi-
litat i eficiència energètica. 

Aquesta actuació de reducció 
de consum i de potència permetrà 
que l’Ajuntament estalviï cada any 
uns 26.000 euros, de manera que 
es preveu haver amortitzat la in-
versió en poc més d’un any i mig.

1r Curs pràctic d’artroscòpia 
de genoll per a residents

IGUALADA

El passat 14 i 15 de març es va 
celebrar, a la Facultat de Medi-

cina de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, el primer Curs Pràctic 
d’artroscòpia de genoll amb pràcti-
ques i avaluació sobre peces anatò-
miques. El curs va ser coordinat pel 
Dr. Xavier Pelfort, cap del Servei de 
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 
del Consorci Sanitari de l’Anoia i 
actual responsable de docència en 
artroscòpia de la Societat Espanyola 
de Genoll (SEROD). El curs va ser 
dirigit també pels doctors Sergi Gil 
(Consorci Sanitari de l’Anoia) i Juan 
Erquicia (ICATME - Hospital Univer-
sitari Quirón-Dexeus). 

El curs anava adreçat a metges 
residents de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia de cinquè any amb 
l’objectiu d’avaluar i consolidar els 
seus coneixements en artroscòpia 
de genoll. La patologia sobre la que 
es va centrar la part docent del curs 
van ser el recorregut artroscòpic del 
genoll, la patologia de menisc i fi-
nalment el tractament de les lesions 
de lligament encreuat anterior.

El curs va comptar amb la col-
laboració de 12 cirurgians experts 
en cirurgia artroscòpica de genoll 
provinents de diferents punts de la 
península.

El patrocini va anar a càrrec de 
tres empreses multinacionals líders 
en la distribució de material quirúr-
gic per aquest tipus de cirurgia.

La valoració per part dels 24 as-
sistents va ser excel·lent i el curs es 
considerarà a partir d’ara com un 
dels pilars de formació en artroscò-
pia de genoll de la Societat Espa-
nyola de Genoll (SEROD).

L’any 2014 l’igualadí Xavier Pel-
fort es va incorporar al capdavant 
del Servei de Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia del Consorci Sani-
tari de l’Anoia (CSA) i, juntament 
amb un nou equip que progressiva-
ment ha anat incorporant professi-
onals experts en una part específica 
d’aquesta l’especialitat de cirurgia 
ortopèdica, ha situat el Servei de 
Traumatologia del CSA com a refe-
rent més enllà de l’estat espanyol. 
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ELS PETITS ANUNCIS
* FINCA ECOLÒGICA EN VENDA a Sant 
Martí de Tous (zona Eucaria). Terreny de 
12’4 Ha (7’6 Ha d’ametller, 0’4 Ha d’olivera 
i 4’4 Ha  de bosc). Amb pagès disposat a 
portar-la ecològicament. Preu interessant. 
Més informació al telèfon 677 551 496.

* Es necessita CAMBRER per a caps 
de setmana. Amb experiència en sala. 
Telèfon 618 194 201.

* Diplomada Superior en 
QUIROMASSATGE especialitat 
CONTRACTURES. Cervicals, lumbars, 
ciàtica i relaxant. Esquena 20 euros. 
Igualada. Tel. contacte 660 062 935.

* UNIÓN Y AMISTAD (Igualada). Estamos 
formando un GRUPO DE AMIG@S entre 
55 y 65 años para hacer “quedadas” (ir 
al cine, salir, cenas, etc.). Para apuntarse 
o para información llamar al teléfono 675 
213 488 (Sole) de 20 a 22 h.

* VENC EDIFICI, per reformar, al centre 
d’Igualada. Sense inquilins. Compost per 
planta baixa amb garatge i pati, tres pisos 
d’alçada, 6 trasters, més terrat. Preu: 
174.000 euros, negociable. Telèfons 93 
803 31 30 - 659 012 094.

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

* 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.

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

* 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.

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

* CLASSSES DE REPÀS I D’ANGLÈS. 
Totes les assignatures. Primària, ESO, 
batxillerat i universitat. 29 euros/mes. 
AULA42 Igualada. Vine i aprovaràs. 
T’expliquem allò que no entens. 
Telèfon 626 082 108. 

* LLOGUER DE PÀRQUINGS PER A 
COTXE (45 euros/mes) I MOTO (25 euros/
mes). C/ 
Rei Ferran d’Antequera (Igualada). 
Telèfons 664 016 385 - 610 906 733.

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

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

14 persones treballaran en 
programes ocupacionals

VILANOVA DEL CAMÍ

L’alcaldessa Noemí Trucharte, 
acompanyada de pràcticament 

tots els regidors de l’equip de 
govern, van rebre dijous passat a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament 
vilanoví les 14 persones que s’han 
incorporat a la plantilla gràcies a 
diferents programes ocupacionals.

Trucharte els va demanar impli-
cació màxima en els seus respectius 
llocs de treball perquè aquesta ex-
periència laboral, que en alguns 

casos serà de sis mesos i en altres 
d’un any, els pot facilitar després la 
inserció al món laboral. 

El regidor de Promoció Eco-
nòmica Francisco Palacios posava 
en valor l’aprenentatge que de-
senvoluparan en àrees en les que 
no han treballat mai i ha valorat 
l’esperit positiu dels treballadors 
que han encaixat sense problemes 
en els diferents grups de treball. 
Palacios va fer especial èmfasi en 
recordar-los que són treballadors 

de servei públic i el què això su-
posa.

Aquestes 14 persones s’han in-
corporat a diferents àrees munici-
pals: Facturació, Serveis Personals, 
Cultura i a les brigades d’Obres i 
Jardineria. Alguns contractes són 
per a sis mesos i altres tenen una 
durada anual i responen a dife-
rents plans i programes com el 
programa complementari de fo-
ment a l’ocupació de la Diputació 
de Barcelona a través del qual s’ha 
incorporat una persona o el pro-
grama de garantia juvenil del SOC, 
mitjançant el qual s’han contractat 
tres joves en pràctiques.

A través del programa de Tre-
ball i Formació del SOC s’han con-
tractat 8 persones més que s’han 
sumat a les brigades d’Obres i Jar-
dineria i amb la convocatòria de 
Llei de Barris s’han sumat 5 noves 
incorporacions a l’àrea de Serveis 
Socials, una dinamitzadora per al 
Casal de la Gent Gran, dues per-
sones per fer atenció domiciliària i 
dues més per al reforç escolar. 

Servei d’atenció a les famílies amb 
acompanyament educatiu i atenció psicològica

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i l’Associació Dones amb 

Empenta han signat un conveni de 
col·laboració per prestar al municipi 
un servei d’atenció a les famílies. La 
signatura va anar a càrrec de l’al-
caldessa Noemí Trucharte i Maria 
del Mar Granados, presidenta de 
DAE. La regidora de Serveis Perso-
nals, Salut i Consum, Sílvia Cáceres, 
de qui despendrà la coordinació del 
servei  també va participar en l’acte.

El servei d’atenció a les famílies 
ofereix acompanyament educatiu i 
atenció psicològica a menors, ado-
lescents i joves, així com a les seves 
famílies, a través d’una metodolo-
gia  individual i grupal. “L’objec-
tiu, explica la regidora de Serveis 
Personals, Sílvia Cáceres, és oferir 
a les famílies eines i estratègies per 
a resoldre conflictes generats per 
diferents situacions de crisi en les 
que es puguin donar problemes de 
convivència o risc de violència”.

Els programes que estructuren 
la intervenció familiar són qua-
tre: la derivació, prèvia a l’acollida, 
que es farà de manera coordina-
da amb altres serveis de la xarxa; 
l’acollida; la intervenció psicolò-
gica i educativa; i la derivació de 
suport i alta.

El Servei d’Atenció a les Famí-
lies s’oferirà amb una freqüència 
quinzenal de 3 hores d’atenció di-
recta a les famílies del municipi 
que així ho requereixin. En princi-
pi, explica la regidora Sílvia Cáce-
res, s’estima que es podrien aten-
dre unes sis famílies al mes i des-
tacà que cal demanar cita prèvia a 
Serveis Personals. Podeu contactar 
per telèfon al 938054411 o física-
ment al 3r pis de l’edifici d’Entitats, 
plaça dels Horts, 1.

Les sessions es portaran a ter-
me els dimecres, de manera quin-
zenal, de 4 a 7 de la tarda a Can 
Papasseit. 

Projecte de nou magatzem 
per a la brigada municipal

ELS PRATS DE REI

La Diputació de Barcelona ha 
lliurat a l’Ajuntament dels Prats 

de Rei, el projecte executiu de la 
nau per a magatzem de la brigada 
municipal. El projecte comprèn la 
construcció d’un edifici de plan-
ta rectangular i de gran senzillesa 
formal i funcional, amb una super-
fície interior útil de 294,34 m2.

L’Ajuntament dels Prats de 
Rei utilitza actualment com a 
magatzem municipal una nau 
en règim de lloguer, fet que ha 
motivat la voluntat de disposar 
d’una nau pròpia per a poder 
guardar tot el material de la bri-
gada. El nou magatzem es cons-
truirà en un solar d’uns 10.000 
m2 de propietat municipal, situat 
al nord del municipi, on hi ha la 
zona esportiva.

El nou magatzem serà una nau 
de planta rectangular i disposarà 
d’un espai exterior d’emmagatze-
matge i maniobra, amb dos ac-
cessos per dues façanes diferents. 
El projecte constructiu, que té un 
cost d’execució de 187.615 euros, 
inclou també un petit magatzem 
d’eines tancat i un lavabo per a ús 
del personal.

Memòria d’Activitat 2017 de 
la Síndica de Greuges

IGUALADA

La Síndica Municipal de Greu-
ges d’Igualada, Rosa Sánchez, 

va mantenir una reunió dime-
cres passat, 21 de març, amb l’al-
calde, Marc Castells, durant la 
qual li va lliurar la seva Memòria 
d’Activitat corresponent a l’any 
2017. En una propera sessió de 
Ple Municipal, previsiblement 
abans que arribi l’estiu, la Sín-
dica presentarà públicament els 
seus resultats i en farà balanç. 
També, a partir d’aquest any 
2018, la Síndica preveu informar, 
en la seva compareixença anu-
al davant el plenari, de les acci-
ons que desenvolupi al Consell 
Assessor i de Bon Govern.

El 16è Concurs de fotografia de DAE sobre 
“el desig” premia 3 autores anoienques

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dones amb Empenta (DAE) 
va entregar dissabte pas-

sat els premis de la 16a edició 
del Concurs fotogràfic Com ens 
veiem les dones?, que enguany 
ha comptat amb la participació 
de 25 autores i més de 50 obres 
concursants sobre el tema de “El 
desig”. Les fotografies es troben 
publicades a les xarxes socials de 
Facebook i Instagram de l’enti-
tat, i en exposició al vestíbul del 
Mont-Àgora de Santa Margarida 
de Montbui.

El primer premi d’enguany ha 
estat per a Mónica Jiménez Jeróni-
mo, de Vilanova del Camí, per la fo-
tografia “Recreo semanal”; el segon 
per a Alba Terraza Arjona, de Jorba, 
per l’obra “Estima. Estima’t”, i el 
tercer i últim, premi del públic per 
a la fotografia més votada, per a M. 
Mercè Mititieri Garcia, d’Igualada, 
per “No sóc sola en la lluita”.

L’acte de lliurament de premis 
es va celebrar al vestíbul del Centre 
Mont-Àgora, on resta oberta l’expo-
sició de totes les fotografies concur-
sants fins al dia 10 d’abril. L’entitat 

organitzadora celebra l’àmplia par-
ticipació d’enguany i agraeix a totes 
les concursants l’esforç, la creativitat 
i la implicació pel tema proposat.

DAE també agraeix el suport de 
l’Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui per una nova edició, i la 
col·laboració del jurat, que enguany 
ha estat format per Marina Muñoz, 
del col·lectiu 8M; Èlia Palomas, de la 
Plataforma Feminista Anoia, i Alicia 
Vilavecchia, artista multidisciplinar.

Durant l’acte, la regidora de 
Serveis Socials i Igualtat de Mont-
bui, Aurora Fernández, va destacar 
la llarga trajectòria de l’activitat, 
que compleix 16 anys. DAE orga-
nitza aquest concurs en commemo-
ració del 8M amb l’objectiu d’ani-
mar la participació de dones, sense 
distinció d’edat ni de procedència, 
en una activitat ludicocultural que 
permeti expressar-se sobre el tema 
proposat a través d’un llenguatge 
artístic i a l’hora accessible. 

Dones Amb Empenta
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Joves anoiencs es reuneixen amb 
representants de la UEA per tractar la seva 
visió sobre el món laboral i professional

COMARCA

Amb l’objectiu de recavar infor-
mació de cara al Fòrum que la 

UEA organitzarà el proper dia 17 
d’abril i que enguany es dedicarà 
al talent, la UEA va comptar amb 
un grup de joves d’entre 16 i 25 
anys per tal de donar-los l’oportu-
nitat d’explicar-se i fer paleses les 
seves necessitats i inquietuds al vol-
tant de la formació i la feina.

En la sessió hi van assistir joves 
de diferents municipis de la comar-
ca amb diferents perfils, estudiants 
de batxillerat, cicles formatius, de 
plans de transició al treball treba-
lladors i universitaris. L’objectiu era 
conèixer la visió d’aquests joves so-
bre la situació social i econòmica 
actual a través d’un seguit de pre-
guntes que se’ls van plantejar com 

el coneixement de l’entorn eco-
nòmic, l’entorn educatiu i l’entorn 
laboral i social.

La majoria dels joves va mani-
festar no tenir massa coneixement 
sobre la realitat a econòmica i in-
dustrial de la comarca i, en gene-
ral, creuen que aquest és un tema 
que s’hauria d’explicar a les aules 
durant el període escolar.

En quant al mercat laboral, els 
joves estan totalment d’acord en 
què és molt important l’actitud i 
les ganes de treballar, creuen que 
tots els joves a partir d’una deter-
minada edat, cap als 16 anys, ja 
haurien de començar a treballar, 
ja que la feina ajuda a comprendre 
el valor i esforç per aconseguir les 
coses. Els joves, en general, valoren 
una feina on se sentin a gust i valo-

rats i sobretot la formació contínua 
que puguin rebre en els si del lloc 
de treball, també valoren d’una 
manera molt rellevant el fet de te-
nir una feina prop de casa.

Pel que fa a la formació, cre-
uen que els pares, en general, en-
caminen els fills a fer una carre-
ra universitària i la formació pro-
fessional no està prou valorada. 
Opinen que encara hi ha molts 
prejudicis sobre la formació pro-
fessional i, en aquest sentit, creuen 
que hi ha d’haver un canvi de para-
digma en els pares i professors per-
què es doni més valor a la formació 
professional.

Els joves van valorar molt posi-
tivament l’oportunitat que se’ls va 
donar, en aquesta acte, per expli-
car-se i sobretot per ser escoltats.

El proper dia 17 d’abril la UEA 
presentarà en públic l’estudi realit-
zat sobre el Talent, un projecte que 
s’ha pogut portar a terme gràcies a 
les aportacions dels joves, profes-
sionals de l’àmbit laboral, recluta-
dors, professionals dels RRHH, for-
madors, representants de centres 
escolars i empresaris i que analitza 
les causes i possibles accions per a 
retenir i captar el talent a l’Anoia.

Cooperació i col·laboració amb l’Associació 
de Pensionistes i Jubilats

VILANOVA DEL CAMÍ

L’alcaldessa Noemí Trucharte i el 
president de l’Associació de Pen-

sionistes i Jubilats, Isidre Solé, han 
signat recentment un nou conveni 
per formalitzar la cooperació i col-
laboració entre ambdues parts. Els 
acompanyà en aquest acte la regi-
dora de Serveis Personals, Salut, 
Consum i Gent Gran, Sílvia Cáceres.

Cáceres destacava el signifi-
cat d’aquest conveni que “pro-

mou i fomenta les activitats 
d’interès cultural i social entre 
el col·lectiu de la gent gran”. Un 
col·lectiu, assegura la regidora, 
“molt dinàmic que amb les seves 
activitats contribueix a enriquir 
el teixit social i humà del muni-
cipi”.

L’Associació de Pensionistes 
i Jubilats té un extens calendari 
d’activitats. A banda del ball dels 
dissabtes, organitza durant el mes 

de febrer, la Festa del Soci amb ac-
tivitats lúdiques i socials.

Un dels programes més relle-
vants de l’entitat és la Setmana 
de la Gent Gran, que celebren la 
segona setmana de maig, i que 
inclou actes molt consolidats com 
l’homenatge a la gent gran o el 
concurs d’arròs a la cassola que 
compta amb la participació de la 
Confraria d’arròs a la cassola de 
Catalunya.

La gent gran del Casal partici-
pen de totes les festes locals, des 
del Carnaval, a la Festa Major, pas-
sant per la Castanyada o la tradici-
onal torronada de Nadal.

De la mà de l’ajuntament, el 
Casal també acull un variat pro-
grama d’activitats de dinamització 
com els tallers per treballar la me-
mòria, l’atenció i la concentració; 
estiraments matinals i manualitats 
amb materials diversos.

Estudi d’estabilització d’un 
mur al c/ Escorrals

CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS

La Diputació de Barcelona ha 
realitzat un estudi per l’estabi-

lització d’un mur al carrer Escor-
rals de Castellfollit de Riubre-
gós. Es tracta d’un mur de qua-
tre metres d’alçada i 40 metres 
de llargada que sosté les terres 
del carrer de les Escoles i el parc 
infantil situat a la cota superior 
d’aquest mur. L’estudi el va lliu-
rar la setmana passada el diputat 
d’Urbanisme i Habitatge, Josep 

Ramon Mut, a l’alcalde, Ramon 
Ibáñez.

L’estudi realitzat a petició de 
l’Ajuntament, està motivat pel fet 
que aquest darrer any van apa-
rèixer unes esquerdes a l’aplacat 
decoratiu de pedra que van posar 
de manifest que el mur de formigó 
armat havia patit un lleuger mo-
viment.

El resultat de l’estudi proposa 
l’actuació adequada per a l’esta-
bilització del mur, mitjançant uns 
ancoratges i una biga de lligat 
dels mateixos, que impediran to-
talment aquest moviment, evitant 
que vagi a més. Aquest sistema 
d’estabilització té una afectació 
mínima als vials i a la urbanitza-
ció existent, i un temps d’execució 
força reduït. Aquesta actuació està 
pressupostada en 29.813 euros i 
una durada de dos mesos.

Montbui va celebrar la 2a 
Gala d’Homenatge a la 
Comunitat Educativa

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dimecres de la setmana passada 
va tenir lloc, a la sala de petit 

format de Mont-Àgora, la 2a Gala 
d’Homenatge a la Comunitat Edu-
cativa, a la qual hi van assistir una 
cinquantena de persones. 

Per segon any consecutiu, la 
comunitat educativa montbuien-
ca va participar en un acte oficial 
de reconeixement als professio-
nals del món educatiu. Com és ha-
bitual, es va retre homenatge als 
professionals de l’educació que es 
jubilaven enguany. Entre els home-
natjats d’aquesta edició hi havia 
la mestra de l’escola Antoni Gaudí 
Manoli Martínez, la de l’antiga es-
cola La Tossa i professora de l’Insti-
tut Montbui Maria Neus Roset i el 
carismàtic i entranyable Gregorio 

Grados “Goyo”, conserge de l’es-
cola Antoni Gaudí durant més de 
30 anys. 

L’acte, conduït pel periodista 
igualadí Jordi Cuadras, va ser força 
emotiu, amb l’assistència de dos 
dels tres homenatjats (M. Neus Ro-
set no hi va poder assistir i la direc-
tora de l’Institut Montbui, Mont-
serrat Costa, va recollir en el seu 
nom el reconeixement).

El Tinent d’Alcalde d’Educació i 
Esports, Josep Palacios, i la Primera 
Tinent d’Alcalde d’Administració, 
Economia i Participació, Elisabet 
Tamargo, van lliurar les distincions 
als homenatjats. Com és habitual, 
cada reconeixement va anar pre-
cedit de la projecció d’un vídeo 
sobre el professional de l’educació 
homenatjat.
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GREMI DE CONSTRUCTORS I PROMOTORS D’OBRES DE LA COMARCA DE L’ANOIA

CURS REHABILITACIÓ INTEGRAL D’EDIFICIS
Adreçat:  Als Arquitectes, Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, 

empresaris agremiats i col·laboradors del sector.
Data inici: 16/04/2018 Data final: 23/05/2018 Horari: 18.30 a 21.00 h
Durada:  40 hores Preu: 0 €

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: www.gremiconstructorsanoia.cat
Àrea de Formació de GCPCA - Ctra. de Manresa, 131 bxs, 08700 IGUALADA
gcpa@uea.cat - Tel. 938052292 dl-dc de 17 a 19 h i dv de 10 a 13.30 h

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació adre-
çats prioritàriament a persones treballadores ocupades, subvencionats pel Consorci per 
a la Formació Contínua de Catalunya.

Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya

SERVEIS.ASSEGURANCES.IGD@GMAIL.COM

ASSESSORIA ASSEGURANCES
Sant Magí, 67 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 26 31 · 650 97 60 32

1987-2017

30 ANYS 
AL SEU SERVEI

Pla especial de protecció del 
patrimoni del municipi

RUBIÓ

La Diputació de Barcelona ha 
realitzat el Pla espacial urbanís-

tic de protecció del patrimoni i el 
Catàleg de béns arquitectònics, 
històrics i ambientals de Rubió. 
Aquest treball, redactat pel Servei 
de Patrimoni Arquitectònic Local 
(SPAL) és una eina que ha de servir 
per establir les mesures per conser-
var recuperar i millorar el patrimo-
ni del municipi.

El Pla especial i catàleg per-
metrà apropar-se als valors patri-
monials del municipi des de tots 
els conceptes per garantir un co-
neixement general i culturalment 
connectat dels seus béns. El treball 
ha estat dirigit per la historiadora 
Imma Vilamala, i l’ha redactat un 

equip de professionals constituït 
per l’arquitecta Marta Piera Gon-
zález, la historiadora Montserrat 
Coberó, i el biòleg Josep Costa.

El treball recull una memòria 
amb l’estudi de l’evolució urbana 
i històrica del municipi, la memò-
ria justificativa, una normativa, els 
plànols de situació dels elements, 
la carta arqueològica actualitzada, 
l’estudi de paisatge i el document 
ambiental estratègic. Per aquest 
treball s’han confeccionat les fitxes 
corresponents als 149 béns cata-
logats, que segons la seva natu-
ralesa i el tipus de valors associats 
es poden classificar en béns arqui-
tectònics i urbanístics, béns arque-
ològics i paleontològics i béns am-
bientals i paisatgístics.

L’Institut Milà i Fontanals 
a la Fira Internacional 
d’Empreses Simulades

IGUALADA

Els passats dies 15 i 16 de març 
els alumnes d’Administració i 

Finances de l’Institut Milà i Fon-
tanals van participar a la 13a Fira 
Internacional d’Empreses Simula-
des que va tenir lloc al recinte firal 
de Fira de Barcelona. Una Fira que 
enguany va comptar amb l’assis-
tència de 75 expositors de Catalu-
nya, Espanya, Àustria, Alemanya, 
Bèlgica, Txèquia, Romania i Bra-
sil, que van realitzar tota mena 
d’operacions comercials nacionals, 
intracomunitàries, importacions i 
exportacions.

Aquesta fira s’emmarca dins 
l’experiència educativa SEFED (Si-
mulació d’Empreses amb Finalitats 
Educatives) i l’Institut Milà i Fonta-
nals hi participa des del curs 1988-
1999 amb les empreses Publiworld 
SLS, El Raco del Somelier SLS, Tec-
holed SLS i l’actual Technoffice SLS. 

Aquesta experiència permet a 
l’Institut Milà i Fontanals formar 
part de l’Associació EUROPEN, amb 
més de 8000 empreses simulades 
a tot el món. A Catalunya i a Es-
panya és la Fundació INFORM qui 
representa aquesta associació i qui 
organitza aquesta fira.

Pla per reduir les desigualtat socials en 
matèria de salut

VILANOVA DEL CAMÍ

La setmana passada es van fer les 
dues primeres sessions grupals 

per avançar en la confecció del Pla 
de Salut Comunitària COMNOVA 
que neix amb la voluntat de reduir 
les desigualtats socials en matèria 
de salut.

A la primera sessió hi va par-
ticipar una vintena de tècnics de 
diferents àrees municipals, i pro-
fessionals dels centres d’ensenya-
ment i de serveis relacionats amb 
la salut pública, com el CAP, les 
farmàcies o el servei d’ambulàn-
cies.

La segona sessió també va ser 
força concorreguda i hi van parti-

cipar representants de les entitats 
locals i persones a títol personal.

La regidora de Serveis Personals, 
Salut i Consum Sílvia Cáceres va fer-
ne la presentació institucional i va 
agrair la participació dels assistents 
i la implicació en el projecte que es 
comparteix amb el Centre d’Atenció 
Primària i l’Agència de Salut Pública. 
Cáceres reconeix “la importància 
que té per al projecte les aportaci-
ons que fan les entitats i els parti-
culars a partir de les quals es pot fer 
una radiografia real del municipi on 
s’analitzen les vulnerabilitats però 
també les fortaleses de la nostra 
comunitat”. La regidora ha valorat 
amb satisfacció l’intercanvi d’opini-

ons i experiències que es van donar 
en ambdues reunions, tant per part 
de la ciutadana com de la participa-
ció tècnica.

Les dues sessions, que van estar 
dinamitzades per Rubén D. Fernán-
dez de la cooperativa Etcèteres, van 
recollir les impressions dels parti-
cipants sobre els punts forts i els 
punts febles de la nostra comunitat.

Els organitzadors de la sessió 
va anar anotant les opinions, per-
cepcions i les idees que van anar 
sorgint en el decurs del debat i 
que ara emmarcaran en un dels 
quatre grans eixos a treballar: Ne-
cessitats o problemes; actius; grups 
en situació de vulnerabilitat i pro-
postes de millora.

Amb aquesta informació i la 
que prèviament es va recollir durant 
la primera fase del Pla, més de 500 
enquestes, 400 de les quals realit-
zades pels joves de l’Institut Pla de 
els Moreres, els professionals d’Et-
cèteres elaboraran una diagnosi 
i proposaran una línia de treball 
amb accions concretes. 

S’ha presentat de manera oficial la nova 
edició del Rec.0

IGUALADA

Dijous de la setmana passada es 
feia a Barcelona, la presentació 

oficial de la nova edició del Rec.0, el 
festival de botigues “efímeres” de 
moda més gran d’Europa, cultura i 
gastronomia.

Enguany es comptarà amb la pre-

sència de més de 100 marques instal-
lades en 56 espais industrials; hi hau-
rà més de 20 concerts gratuïts amb 
grups com Reinaldo & Clara, Bastan-
te, La Séptima Trastada i Suzanna & 
The Randomites, i no hi faltarà una 
àmplia oferta de cuines d’arreu del 
món a la zona Street Food.

En aquesta edició, el Rec.0 re-
cupera el Rec Meeting, una taula 
rodona que reuneix personalitats 
destacades de la temàtica de la qual 
es vol reflexionar, enguany sobre 
“El poder dels aliments”.

Destaca la segona edició del 
concurs Rec.0/080 Barcelona Fashion 
adreçat a marques i dissenyadors de 
moda emergents que poden gua-
nyar una pop-up store gratuïta a la 
zona de disseny independent du-
rant els quatre dies de Rec.0. 

Un jurat format pel dissenyador 
Josep Abril, la periodista de moda 
Margarita Puig, un membre de 080 
i un membre de Recstores, escolliran 
el guanyador o guanyadora. 

De totes les novetats se n’anirà 
informant a mida que s’atansi les 
dates del Rec.0, del 9 al 12 de maig 
al barri de les adoberies.

D’esquerra a dreta: Jordi Ribaudí de Recstores, Cristina Fernandez de Little Creati-
ve Factory i Ricard Vila de Recstores.
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Millores als parcs de Vallbona 
i Valldaura i al barri de Fàtima

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada ha enlles-
tit aquest mes de març diferents 

treballs de millora de l’entorn i els 
espais públics al Parc de Vallbona, 
al Parc de Valldaura i al barri de 
Fàtima. Divendres passat se’n va fer 
la presentació amb la presència de 
l’alcalde, Marc Castells, de regidors 
del consistori i de veïns de la zona.

Una de les accions més destaca-
des ha sigut l’arranjament del con-
nector verd que uneix els parcs i 
que des d’ara permetrà transitar a 
peu entre aquests dos espais verds 
de manera més còmoda i segura. 
S’ha pavimentat el camí, s’han fet 
els arranjaments necessaris per 
l’evacuació de les aigües pluvials 
i s’han assegurat els seus laterals 
construint un mur d’escullera. 
Aquest camí, ara arranjat, perme-
trà l’accés a peu des dels barris de 
Ponent al tram Central de l’Anella 
Verda d’Igualada, que transcorre 
pel Parc de Vallbona.

Pel que fa pròpiament a aquest 
parc, el de Vallbona, s’ha arranjat 
el camí que el recorre de punta a 
punta, aplicant-hi una capa d’asfalt 
vermell que en millora el confort 
i l’estètica, i també la plataforma 
d’accés a l’ascensor que el connecta 
amb el Parc de Valldaura. També, 
donant resposta a peticions dels ve-
ïns i usuaris del parc, s’ha ampliat 
la zona d’esbarjo infantil, incorpo-
rant-hi elements com un gronxador, 
jocs de molles i un sorral.

Pel que fa al barri de Fàtima 
i responent també a peticions ve-
ïnals, s’ha millorat el Parc del Se-
renet --dotant-lo de jocs infantils, 
renovant els bancs, afegint-hi ve-
getació i renovant la seva superfí-
cie de sauló--; s’han fet les gestions 
necessàries per traslladar a la Ron-
da de Fàtima la bústia de Correus 
que dificultava el pas dels vianants 
a la vorera de l’Av. Nostra Senyora 
de la Pietat; s’han rebaixat algunes 
voreres i s’han afegit baranes per 
millorar la seguretat i l’accessibilitat 
dels vianants; s’han optimitzat els 
embornals de la Ronda de Fàtima i 
s’ha actuat en el ferm de l’aparca-
ment públic del c/ del Remei.

Finalment, al Parc de Valldaura, 
s’han aplicat noves mesures anti-
vandàliques per minimitzar els fre-
qüents desperfectes en l’ascensor, 
posant noves barreres de protecció 
al seu accés i instal·lant càmeres de 
seguretat de nova generació.

La Policia Local reforça els consells de 
seguretat a les portes de les vacances

VILANOVA DEL CAMÍ

A les portes d’un període de 
vacances, la Policia Local de 

Vilanova del Camí torna a reforçar 
la informació i els consells de segu-
retat a la ciutadania. Es tracta de 
fer-nos conscients que la mobilitat 
de les vacances pot ocasionar situ-
acions davant les quals cal prendre 
mesures de prevenció. La finali-
tat és reduir el risc de patir actes 
delictius, ja sigui robatoris, furts o 
estafes que són més freqüents en 
dates festives.

Segons el cap de la Policia Lo-
cal de Vilanova del Camí, Daniel 
Monroy, tothom ha de prendre 
consciència sobre els riscos; “acos-

tumem a pensar que mai no ens 
passarà, però aquí també passa, 
també es cometen delictes”, asse-
nyala. 

De vegades les vacances per-
meten viatjar, fet que implica dei-
xar el domicili buit per uns dies. El 
cap de la Policia Local fa algunes 
recomanacions bàsiques, com dei-
xar a algun familiar o veí l’encàrrec 
de “passar de tant en tant, a fer 
una ullada, sobretot perquè des de 
fora també es detecti moviment”. 
També alerta sobre les bústies ple-
nes de publicitat que poden fer 
pensar que un habitatge està buit.

Marxem o no fora de vacances, 
Monroy assenyala la importància 

de trucar la Policia Local quan de-
tectem qualsevol alteració de l’or-
dre al nostre entorn o qualsevol 
fet que surti de la normalitat, com 
ara la presència d’algun vehicle 
sospitós o persones desconegudes. 
“Per això estem” diu “per fer les 
comprovacions i si després no pas-
sa res, millor, però es bo trucar”. 

La regidora de Seguretat Ciu-
tadana, Imma González, també re-
cordava la importància de trucar 
directament al telèfon de la Policia 
Local, al 93 805 50 50. 
Mantenir actualitzada 
la base de dades dels 
comerços, establiments i 
empreses és una tasca de 
tot l’any

Tenir telèfons d’emergència lo-
calitzats o saber com actuar en cas 
de patir un delicte és fonamen-
tal. En el cas d’empreses, comer-
ços i establiments també és clau 
mantenir a la Policia informada de 
certes dades per poder facilitar la 
comunicació. Periòdicament, so-
bretot coincidint amb les èpoques 
de campanyes comercials, la Policia 
manté contacte més estret amb 
el comerç. Actualment disposen 
d’una base molt completa.

Daniel Monroy i Imma Gonzalez

S’atenen 210 persones des dels serveis 
socials del Consell Comarcal 
VALLBONA

Un total de 210 veïns i veïnes 
del municipi de Vallbona van 

ser ateses, l’any  2017, pels ser-
veis socials del Consell Comarcal 
de l’Anoia gràcies al conveni que 
l’Ajuntament té amb l’entitat 
comarcal. Del total, 62 persones 
eren ateses pels serveis d’aten-
ció a les famílies, 27 pels serveis 
d’atenció a la infància, 2 pels 
serveis de joventut, 9 pels ser-
veis d’atenció a les dones, 38 pels 
serveis a la gent gran, 21 pels 
serveis a persones amb discapaci-

tat, 1 pels serveis a minories ètni-
ques, 1 pels serveis a persones 
sense llar, 1 per toxicomania, 10 
pels serveis a malalts psiquiàtrics 
no institucionalitzats, 4 pels ser-
veis a immigrants i 34 per altres 
serveis.

El total de les accions realit-
zades sobre el conjunt de perso-
nes ateses va ser de 293, de les 
quals 271 eren accions d’informa-
ció i orientació, 21 de prevenció i 
inserció i 1 d’atenció domiciliària.

El gruix de l’assessorament 
prestat era sobre aspectes eco-

nòmics (30%) i de salut i drogo-
dependència (25%). Altres van 
ser ateses per temes de mancan-
ces socials (19%), discapacitat 
(7%), laborals (5%), aprenentat-
ge (2%), habitatge (5%) i altres 
(3%). 

El sistema de serveis socials 
del Consell Comarcal de l’Anoia 
constitueix el conjunt de recur-
sos, prestacions, activitats, pro-
grames, objectes i equipaments 
destinats a l’atenció social de la 
població.

Nova parada
a Igualada

A partir del proper 3 d'abril

Monbus Hispano Igualadina 
perllonga fins els habitatges 

'Punto Blanco'
la línia bus Exprés e5 

entre Igualada i Barcelona

Avinguda Balmes, nº71-78
Serà inici (nº71) i final (nº78)

 de trajecte 

5
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S’aprova provisionalment el reglament d’ús 
i la taxa dels horts urbans
CALAF

Amb 5 vots a favor per part de 
l’equip de govern, 3 abstenci-

ons per part de CiU i 2 vots en con-
tra per part del CiG-VV, en el dar-
rer ple de l’Ajuntament de Calaf, 
celebrat el dilluns 19 de març, es 
va aprovar el reglament i les orde-
nances que regularan l’ús i el preu 
del futur projecte d’horts urbans.

Joan Caballol, regidor de CiU, 
va manifestar el suport del seu 
grup abstenint-se, però va dema-
nar que entre les tres tipologies de 
parcel·les: general, ús educatiu i 
social, també s’hi inclogués una re-
servada per a la gent gran perquè 
no quedi exclosa al “competir” 
amb altres persones dins l’àmbit 
social. A més, també van demanar 
revisar el reglament de forma par-
ticipada i incloent-hi a la comissió 
algun membre de l’oposició. Sobre 
la taxa van manifestar estar satis-
fets per les modificacions fetes en 
el preu a partir de les seves obser-
vacions.

GiC-VV va votar-hi en contra 
perquè, tal com va declarar Josep 
Casulleras, consideraven que “el 
reglament estava verd” i, espe-
cíficament, van demanar “més 
concreció pel que fa a la tipolo-
gia de parcel·les i usuaris”. En re-
lació a la taxa, van recordar que 
amb temes de gestió econòmica 
i fiscalitat mai podrien aprovar 
res perquè no les troben trans-
parents.

La regidora d’Urbanisme i 
Medi Ambient, Teresa Torrijos, va 
respondre que la informació del 
reglament i les taxes es va enviar 
amb temps per permetre als dos 
grups de l’oposició fer aportaci-
ons i modificacions i incloure-les, 
tal com s’havia fet amb les que 
va fer CiU. En canvi, Torrijos va 
explicar que el representant del 
GiC-VV a la reunió de la Junta de 

Portaveus prèvia al Ple va mani-
festar que no s’havia llegit el re-
glament i que, per tant, dubtava 
de si realment els interessa col·la-
borar. D’altra banda, la regidora 
va acceptar la proposta de la par-
cel·la per a la gent gran i va ga-
rantir que el reglament es podria 
revisar i fer participatiu un cop 
posat en marxa el projecte.

Desafectació del parc de 
bombers nou

Un dels altres punts destacats 
del Ple va ser la proposta de des-
afectació de la finca del Polígon 
Industrial les Garrigues, on està 
ubicat el nou parc de bombers. 
Actualment, aquestes dependèn-
cies són utilitzades per la Gene-
ralitat sense que en sigui propi-
etària i l’Ajuntament utilitza el 
parc vell de bombers com a ma-
gatzem de la brigada municipal, 
tot i que és un terreny i edifici 
de la Generalitat, a causa d’un 
error tècnic heretat de fa anys 
amb els registres de la propietat. 
Per això, tal com va explicar Jordi 
Badia, la proposta de l’Ajunta-
ment, després d’haver arribat a 
un acord amb la Generalitat, era 
“fer una reversió de la situació 
actual i permutar un terreny i 
edifici per l’altre”, i així no ha-
ver d’esperar a la resolució de la 
via judicial oberta entre les dues 
administracions. CiU va votar-hi 
en contra perquè consideren que 
això suposa la “pèrdua de patri-
moni per part de l’Ajuntament 
i que, en tot cas, s’hauria de fer 
una cessió d’ús” per resoldre el 
problema actual que garantiria 
que, si mai la Generalitat dei-
xa d’utilitzar el parc de bombers 
nou com a tal, tant el terreny 
com l’edifici tornarien a ser de 
l’Ajuntament, tal com diu el con-
veni que ells van signar·. GiC-VV 

també hi va votar en contra, pel 
mateix motiu.

L’alcalde va lamentar aquest 
posicionament i va recordar que 
“si no es ratifica aquest acord 
extrajudicial, mantindrem una 
situació irregular que en un fu-
tur pot portar problemes per-
què utilitzar un edifici --el parc 
vell de bombers-- que no és nos-
tre com a magatzem, si hi ha 
un accident laboral, pot tenir 
conseqüències”. I va afegir que 
“si es manté la via judicial i es 
perd, aleshores sí que sortirà 
molt més car recuperar aquest 
edifici”.

Finalment, no és va aprovar 
la desafectació ja que hi van ha-
ver 5 vots a favor per part de 
Junts per Calaf i 5 vots en contra 
per part de l’oposició --la regido-
ra del GiC-VV no hi era-- i es ne-
cessitava aprovar-ho per majoria 
absoluta.

Altres temes del Ple
Pel que fa a l’aprovació de 

les esmenes fetes per la Direc-
ció General d’Administració de 
Seguretat del Reglament intern 
del cos dels Vigilants Municipals 
de Calaf, es van aprovar amb els 
vots a favor de Junts per Calaf i 
CiU. GiC-VV va votar-hi en contra 
perquè manifesten que no van 
rebre la documentació “rellevant 
i essencial” per entendre el que 
es votava.

Per acabar, hi va haver un ex-
tens torn de precs i preguntes en 
què, entre els diferents temes, es 
va parlar sobre l’adjudicació de 
les obres de la sala d’actes, l’afo-
rament i aparcament del projecte 
de la Mesquita, el permís d’ober-
tura de les botigues en diumen-
ge o la retransmissió dels plens en 
directe, entre d’altres.

Castellolí i Masquefa, entre els millors 
municipis catalans en administració digital

El dimecres 21 de març es va 
celebrar el Congrés de Govern 

Digital al Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona (CCCB), 
on es van lliurar els Reconeixe-
ments d’Administració Electrò-
nica als ajuntaments i consells 
comarcals de tot Catalunya. Els 
premis s’entregaven per catego-
ries, depenent del número d’ha-
bitants de les poblacions.

Aquesta distinció s’atorga 
en base als indicadors objectius 
que recull el Consorci de l’Ad-
ministració Oberta de Catalu-
nya (AOC) analitzant els webs 
dels ens locals i l’ús dels serveis 
del mateix consorci. Els resul-
tats obtinguts es publiquen en 
un informe sobre l’administra-

ció electrònica que, entre d’al-
tres, recull aspectes com ara si el 
web municipal ofereix tramitació 
electrònica, si té seu electrònica 
i tauler electrònic d’edictes, si 
els proveïdors hi poden diposi-
tar factures electròniques o rebre 
notificacions electròniques, o bé 
si l’Ajuntament intercanvia dades 
telemàticament amb altres admi-
nistracions. 

Castellolí va ser guardonat 
entre els 10 millors ajuntaments, 
d’entre 501 i 1.000 habitants, en 
matèria d’Administració Ober-
ta de tota Catalunya. Un premi 
a l’esforç que fa l’Ajuntament 
per evolucionar, millorar i poder 
oferir el millor servei possible als 
seus veïns/es i als usuaris/es, do-

nant la possibilitat de fer gesti-
ons 24 h a través de la seva pàgi-
na web. Una aposta segura amb 
la que es segueix treballant per 
poder millorar i ser el més acces-
sibles possible. 

Per la seva banda, Masquefa 
va assolir el primer premi en la 
categoria de municipis de 5.001 a 
20.000 habitants, conjuntament 
amb altres localitats catalanes. 

L’alcalde de Masquefa, Xavier 
Boquete, va mostrar la seva satis-
facció per aquesta distinció que 
ha situat el municipi en primera 
posició i ha felicitat totes les per-
sones que des de l’Ajuntament 
treballen per facilitar l’adminis-
tració electrònica perquè “hem 
obtingut aquest reconeixement 
gràcies a la feina ben feta”. Bo-
quete, a més, també agraeix 
l’esforç que realitza el Consor-
ci de l’Administració Oberta de 
Catalunya a l’hora de “posar al 
nostre abast totes les eines elec-
tròniques, que ens faciliten molt 
la feina”. Finalment, l’alcalde 
també destaca que aquesta dis-
tinció “ens engresca a continuar 
en aquesta línia i ens indica que 
anem per bon camí i que hem 
de continuar reforçant, avançant 
i anar perfeccionant aquestes 
eines que són facilitadores”.

El Premi de composició de 
música per a cobla ja 
té finalistes

MASQUEFA

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

escollides com a finalistes pel jurat. 
Les obres seran estrenades el pro-
per diumenge 15 d’abril, a les 18 
h., en un concert a càrrec de la 
Cobla Montgrins sota la direcció 
de Jordi Molina. L’acte tindrà lloc 
a la Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo, seu del ‘Masquefa 
sona bé’.

Durant aquest concert s’anun-
ciarà el veredicte del jurat i s’estre-
naran les obres finalistes. El jurat, 
format per Joan Albert Amargós, 
Marcel Sabaté i Jesús Ventura, es 
va reunir el passat dilluns 19 de 
març per deliberar i seleccionar les 

obres finalistes. El veredicte ha es-
tat per unanimitat i els tres mem-
bres han valorat molt positivament 
la feina de tots els autors.

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

El Premi de composició de mú-
sica per a cobla Masquefa i Mont-
grins 2018 s’atorga en el marc del 
cicle de música ‘Masquefa sona 
bé’, que promou la divulgació mu-
sical al municipi. El premi ha estat 
impulsat per la Regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Masquefa i 
compta amb la col·laboració de la 
Cobla Montgrins i l’organització 
del ‘Masquefa sona bé’.

L’Ajuntament, la Cobla Mont-
grins i Jordi Molina --coordinador i 
productor del ‘Masquefa sona bé’-- 
mostren la seva satisfacció per ha-
ver assolit l’objectiu de promoure 
la composició i la interpretació de 
música per a cobla, en la segona 
edició d’aquest premi.

Impuls a un projecte de 
servei comunitari

PIERA

El Pla Educatiu d’Entorn de Piera 
ha organitzat diverses trobades, 

aquest mes de març, per donar a 
conèixer el servei comunitari i estu-
diar com impulsar-lo a la vila. A 
la primera es va convidar les enti-
tats locals amb l’objectiu de fer-les 
partícips en els projectes educatius 
que es desenvolupen a Piera, com 
ja es va fer amb el projecte Edu-
caentorn. Durant les reunions del 
Consell Escolar Municipal i de la 
comissió operativa del Pla Educatiu 
d’Entorn també es va parlar del 
servei.

El servei comunitari per a 
l’alumnat de secundària és un pro-
jecte impulsat pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. Es tracta d’una acció 

que vol promoure que els alumnes 
experimentin i protagonitzin acci-
ons de compromís cívic, aprenguin 
en l’exercici actiu de la ciutadania 
i posin en joc els coneixements i 
capacitats al servei de la comuni-
tat. Els alumnes de tercer i quart 
d’ESO hi hauran de dedicar un mí-
nim de vint hores durant el curs. 
D’aquestes, deu seran d’aprenen-
tatge a l’aula i deu més fent el ser-
vei al projecte o entitat escollida.

L’Ajuntament vol donar suport 
al servei comunitari fent de pont 
entre els centres educatius i les en-
titats. Un cop fetes les reunions 
previstes, el consistori començarà a 
treballar en un catàleg que reculli 
les entitats i projectes que s’hi pu-
guin acollir.
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L’Ajuntament obre una nova convocatòria 
dels Premis Ciutat d’Igualada, que es 
lliuraran el dia 18 de novembre
El departament de Promoció Cultural convoca també una nova edició 
de l’ajut Igual’ART, el concurs de projectes inèdits d’arts visuals

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada va pre-
sentar, el passat dimecres 21 de 

març, les bases de la nova convo-
catòria dels Premis Ciutat d’Iguala-
da, que enguany arriben a la seva 
23a edició i que seran novament 
un element de promoció i incentiu 
a la creació i la recerca en diferents 
àmbits, tant l’artístic com el cultural 
i el social. Les diferents categories 
volen servir d’homenatge i memòria 
de diferents igualadins significats: el 
Premi d’Art Digital Jaume Graells; 
el de Composició Musical Paquita 
Madriguera; el de Compromís Social 
i Cívic Mossèn Josep Còdol; el de 
Disseny Gaspar Camps; el de Foto-
grafia Procopi Llucià; el d’Investi-
gació Jaume Caresmar; el de Poesia 
Joan Llacuna i el de Recerca Dr. Joan 
Mercader.

El regidor de Promoció Cultural, 
Pere Camps, n’ha avançat avui les 
novetats. En aquesta edició, a més 
de la consolidació dels homenatges 
a títol pòstum, l’acte de lliurament 
dels premis vol consolidar també el 
Premi d’Honor Ciutat d’Igualada, 
amb la seva obertura a les entitats 

culturals de la ciutat, per tal que 
puguin proposar candidatures de 
reconeixement a la trajectòria cultu-
ral, educativa, intel·lectual o social d  

El veredicte i el lliurament dels 
premis es durà a terme, com és tra-
dicional, el diumenge 18 de novem-
bre de 2018, al Teatre Municipal 
l’Ateneu. Aquests guardons són 
possibles gràcies a la implicació de 
totes les persones que formen part 
dels diferents jurats, entitats i em-
preses com CEINA i la Fundació Sant 
Crist d’Igualada, que patrocinen els 
premis d’Art Digital Jaume Graells 
i de Compromís Social i Cívic Mos-
sèn Josep Còdol, respectivament. 
Cal destacar també el suport orga-
nitzatiu de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada (AFI), de l’Ateneu Igua-
ladí, de l’entitat disseny=igualada 
i del Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada (CECI). També fan possi-
ble els premis els diferents equipa-
ments municipals com l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps i l’Escola 
Conservatori Municipal de Música 
d’Igualada. Una convocatòria trans-
versal que serveix per potenciar i 
reconèixer la imaginació, la creati-
vitat, la recerca i les propostes de 
caràcter social.

Nova convocatòria de 
l’ajut Igual’ART

Amb l’objectiu d’estimular la 
creació artística en l’àmbit local, el 
departament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament obre també la con-
vocatòria 2018-19 de l’Igual’ART, el 
concurs de projectes d’arts visuals 
inèdits en qualsevol de les seves dis-
ciplines: pintura, escultura, dibuix 
o gravat, fotografia, videoart o la 
combinació de qualsevol d’elles. No 
s’acceptaran projectes que ja esti-
guin executats completament, però 
tampoc idees sense cap element re-

alitzat prèviament ni projecte ben 
definit.

El candidat haurà de poder de-
mostrar que la seva idea és executa-
ble, ja sigui com a responsable d’un 
projecte de comissariat o a títol in-
dividual o bé agrupat en un col-
lectiu. L’ajut està dotat amb 2.000 
euros i poden optar-hi comissaris i 
artistes a títol individual o col·lectiu, 
de més de 18 anys i residents en un 
municipi de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena, que presentin una 
proposta de creació d’acord amb les 
bases, la qual es pugui desenvolu-
par en alguna de les sales disponi-
bles del departament de Promoció 
Cultural, tot i que no es descarta la 
proposta d’accions fora d’aquests 
espais. El termini de presentació fi-
nalitza el 21 de setembre de 2018. 
El veredicte del jurat es farà públic 
a finals del mes d’octubre i el for-
maran un representant de l’Esco-
la Municipal d’Art i Disseny Gaspar 
Camps, un representant de l’enti-
tat disseny=igualada, dos vocals es-
pecialitzats en el món de l’art i un 
representant del departament de 
Promoció Cultural.

L’últim projecte guanyador, INS-
TANTS de Núria Riba i Jordi Torre-
cilla, es materialitzarà els dies del 
Rec.0, del 9 al 12 de maig, amb la 
producció d’un mural en directe 
d’homenatge als Moixiganguers 
d’Igualada, en una façana del c/ 
Santa Anna, cantonada amb c/ Sant 
Faust. Durant la consecució del mu-
ral quedarà tot el procés enregistrat 
en forma de timelapse i posterior-
ment se’n farà la projecció en bucle 
a La Sala Municipal d’Exposicions, 
juntament amb les altres obres.

La imatge de les convocatòries 
d’enguany és obra de Nana Gorgo-
jo, de l’estudi igualadí Instint Estra-
tègia Digital.

L’Associació Esclerosi Múltiple 
de l’Anoia fa ple en una 
jornada sobre la recerca mèdica

IGUALADA

Una sala plena de gom a gom 
a l’Espai Cívic Centre d’Iguala-

da va acollir, el passat dimecres 21 
de març, la 4a Jornada de divul-
gació i sensibilització de l’Associa-
ció Esclerosi Múltiple de la comarca 
de l’Anoia (AEMA). El públic es va 
poder endinsar d’una manera molt 
didàctica en aspectes bàsics sobre la 
recerca clínica, tema que enguany 
centrava la trobada, gràcies a la 
ponència del doctor Carlos Nos, 
neuròleg i coordinador d’assaigs clí-
nics del Cemcat, Centre d’Esclerosi 
Múltiple de Catalunya.

Segons va explicar la presiden-
ta de l’AEMA Dolors Canal “és un 
repte per a l’associació organitzar 
aquesta trobada” que esdevé un es-
pai d’acompanyament i suport a les 
persones que viuen amb l’esclerosi 
múltiple i també de sensibilització 
per a tota la ciutadania. És per això 
que Canal va donar les gràcies a 
tots els ajuntaments que col·labo-
ren amb l’associació al llarg de l’any.

La quarta jornada ha 
ofert una pedagògica 
introducció en els assaigs 
clínics

Un equip de prop de setanta 
professionals treballen diàriament 
des del Cemcat en diferents àmbits 
i serveis per aconseguir avenços en 
el tractament de l’esclerosi múlti-
ple; l’atenció mèdica, psicològica, 
terapèutica, familiar... passant per la 
gestió administrativa, documental, 
de coordinació... i de manera molt 
important i bàsica també en la in-
vestigació clínica, objectiu d’aquesta 
quarta trobada de l’AEMA. 

Remuntant-se en la història, el 
doctor Carlos Nos va exposar les 
condicions que en cada època han 
acompanyat la pràctica clínica en 
relació a l’esclerosi múltiple i va 
destacar els avenços que en els dar-
rers 25 anys s’han fet, amb resul-
tats molt positius en el desenvolu-
pament de tractaments diversos. 
Això no hauria estat possible, com 
assenyalava Nos, sense la contri-
bució dels centenars de persones 
que han passat pels assaigs clínics, 
els estudis que avaluen l’eficàcia i 
seguretat de nous medicaments i 
que ajuden a comprendre millor la 
malaltia. Una de les claus és “ma-

ximitzar els possibles beneficis i 
minimitzar els possibles greuges”, 
explicava Nos. El doctor també va 
parlar dels aspectes legals i ètics 
dels procediments, sobretot refe-
rents als drets dels participants en 
aquests estudis que s’ofereixen per 
testar nous productes o fàrmacs 
respecte d’altres fàrmacs o respec-
te un placebo. Davant l’alt cost 
econòmic que plantegen els assaig 
clínics, segons va reconèixer Nos, 
també es valoren alternatives com 
el Big Data, és a dir l’optimització 
de totes les dades que s’acumulen 
dels pacients d’esclerosi al servei de 
la investigació i dels avenços mè-
dics per a la millora de la qualitat 
de vida.

El públic va adreçar diferents 
preguntes al neuròleg un cop aca-
bada la ponència que tal i com van 
destacar els assistents va ser molt 
pedagògica i planera, tot un repte 
davant un tema complex.

Suport municipal 
imprescindible per a 
l’AEMA

La trobada va comptar amb l’as-
sistència del doctor Fermí Capdevila, 
regidor de Sanitat d’Igualada, mu-
nicipi amfitrió; la regidora de Ser-
veis Personals de Vilanova del Camí, 
Sílvia Cáceres, la regidora republica-
na vilanovina Meritxell Humbert, i 
l’odenenca, Vanessa Massons, entre 
altres autoritats, com ara la directo-
ra de la FEM, Rosa Masriera. 

L’acte va ser presentat per la pe-
riodista Mireia Rubio, cap d’infor-
matius de Ràdio Nova.

Dolors Canal agraí especial-
ment als municipis anoiencs el su-
port que ofereixen a l’entitat, en 
les diferents activitats que organit-
zen, especialment en la campanya 
estiuenca del Mulla’t, una de les 
més destacades i els beneficis de la 
qual són un pessic important per a 
la investigació.

La propera cita de l’AEMA és 
el dia 29 d’abril, al Circuit de Bar-
celona Catalunya amb el “Mou-te 
per l’esclerosi múltiple”. Es tracta 
d’una jornada lúdica i esportiva que 
convida a participar de diferents ac-
tivitats i proves atlètiques i recórrer 
el circuit a peu, amb bicicleta o bé 
amb patins.

L’Ajuntament de Vilanova 
arranjarà el camí de ca l’Aromir
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha licitat l’obra per arran-

jar el camí de ca l’Aromir per un 
import de 60.119,20 euros. El pro-
jecte, que compta amb una sub-
venció de la Diputació de Barcelo-
na de 45.840,58 euros, s’ha adju-
dicat a l’empresa Obras Algar, 
que va presentar l’oferta econò-
mica més avantatjosa, 52.858,85 
euros.

El regidor d’Urbanisme, Juan 
Manuel Cividanes, explica que les 

obres començaran amb la demoli-
ció del paviment de formigó exis-
tent, que es troba en molt mal 
estat, la neteja dels talussos i la 
construcció d’una rasa per a la ca-
nalització de l’aigua.

Així mateix, diu Cividanes, es 
treballarà els pendents del camí 
amb l’objectiu de facilitar la con-
ducció de les aigües fins a la ra-
sa i es pavimentarà amb formigó 
aquells trams amb més pendent 
perquè els vehicles rodats puguin 
circular amb major seguretat. 
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Raül Garrigasait comparteix tertúlia amb una 
trentena de lectors de la Biblioteca

IGUALADA

L’escriptor Raül Garrigasait va ser 
el convidat especial a la trobada 

amb dos dels Clubs de lectura de la 
Biblioteca Central d’Igualada, que 
modera Maria Enrich. La trentena 
de lectors que van participar-hi s’ha-
vien llegit la novel·la “Els estranys”, 
Premi Llibreter 2017 i premi a la 
millor novel·la catalana de l’any que 
atorga Òmnium Cultural. Aquesta 
trobada va comptar amb la col·la-
boració de la Institució de les Lletres 
Catalanes.

Maria Enrich va ser l’encarrre-
gada d’introduir la trajectòria de 
l’autor, així com aspectes de la seva 

obra com el gènere, els registres 
del llenguatge, les figures literàri-
es, l’estil de les descripcions i temes 
que hi apareixen, com l’amistat, el 
valor de la música i els carlins i libe-
rals. La novel·la té dos temps que 
es van intercalant. El present, amb 
l’encàrrec editorial que porta Raül 
a Alemanya a buscar informació 
sobre la seva tesi i acaba descobrint 
uns papers que parlen d’en Wiele-
mann, i el passat, que se’ns descriu 
sota la mirada d’aquest personat-
ge, el que viu durant aquell temps 
que passa a Solsona, una realitat 
que el protagonista es mira amb 
perplexitat.

Els participants van destacar al-
guns capítols de la novel·la, com ara 
els que fan referència a l’amistat 
entre Wielemann i el metge Foras-
ter, i també el paper de la música 
com a nexe d’unió entre ells dos, a 
la tradició i el progrés, les converses 
sobre la religió, l’escena del Carna-
val, el secret de la vídua i la visió de 
la guerra, entre d’altres. Per la seva 
banda, l’autor va comentar que la 
novel·la segueix la tradició d’obres 
en les quals els personatges es tro-
ben en llocs que no són els seus, i 
es passen l’estona esperant com en 
les novel·les “Esperant Godot” o “El 
desert dels tàrtars”. 

Al final de la tertúlia es va pre-
guntar a l’autor sobre la gestació de 
la novel·la i sobre propers projectes 
i ell va explicar com li havia sorgit la 
idea i com va anar desenvolupant la 
seva redacció. També va confessar 
els dos llibres que li havien servit 
de molt per escriure aquesta no-
vel·la i que recomanava: “Records 
de la darrera carlinada”, de Marià 
Vayreda, i “Les històries naturals” 
de Joan Perucho. Actualment, Raül 
Garrigasait està treballant en un as-
saig sobre Santiago Rusiñol i en una 
altra novel·la. 

Els monstres envaeixen la 
biblioteca municipal de la Pobla 

LA POBLA DE CLARAMUNT

La Biblioteca Municipal mossèn 
Cinto Verdaguer, de la Pobla de 

Claramunt, participa en el projecte 
“Els monstres de la biblioteca”, que 
té com a finalitat utilitzar els mons-
tres per dur a terme activitats de 
promoció de la lectura. La iniciativa 
la impulsen les àrees infantils de 
les biblioteques de l’Anoia, agluti-
nades al grup Anoiets, i el Centre 
de Recursos Pedagògics de l’Anoia 
(CRP).

Per donar a conèixer el projecte, 
els alumnes de P3 i P5 de l’escola 
Maria Borés van visitar, el dimecres 
21 i el dijous 22 de març, la biblio-
teca municipal. Durant la visita van 
poder conèixer el monstre Ullet, 
que els va ajudar a descobrir què 
poden trobar i fer a l’espai cultu-
ral i com s’han de comportar. Tam-
bé van poder escoltar el conte “Els 
monstres de la biblioteca”, creat 
per Anoiets. Gràcies a aquesta nar-

ració els estudiants van descobrir els 
llibres de monstres que s’amaguen 
a la biblioteca i que es van poder 
endur a l’escola durant un temps.

A més del relat, Anoiets ha 
elaborat una guia de lectura, que 
inclou una cinquantena de llibres 
monstruosos. A l’escola, els nens i 
nenes confeccionaran un monstre 
que primer s’exposarà a la bibliote-
ca poblatana i, de l’1 al 15 de juny, 
a la Biblioteca Central d’Igualada, 
on es reuniran tots els monstres fets 
als col·legis que han participat en el 
projecte.

A més de la biblioteca de la Po-
bla, els altres equipaments cultu-
rals que participen en la iniciativa, 
que es porta a terme durant el curs 
escolar 2017-2018, són: la Bibliote-
ca Central d’Igualada, la Biblioteca 
de Vilanova del Camí, la Biblioteca 
Mont-Àgora de Santa Margarida de 
Montbui, la Biblioteca El Safareig 
de Capellades, la Biblioteca Rogelio 
Rojo de Masquefa, la Biblioteca de 
Piera, la Biblioteca Verge de Mont-
serrat del Bruc i el Bibliobús Mont-
serrat. 

Ahir estava previst que visitessin 
l’espai cultural poblatà els alumnes 
de P4, que no hi van poder anar la 
setmana de març com els altres dos 
cursos. L’any 2016-2017 la biblioteca 
i el col·legi de la Pobla ja van parti-
cipar en un altre projecte comarcal, 
en què es va fer una exposició de 
bruixes en homenatge al centenari 
del naixement de l’escriptor Roald 
Dahl.

Abacus fa una donació de 
material per al Centre Obert 
el Cireret i per al Casal de la 
Gent Gran

VILANOVA DEL CAMÍ

Abacus ha fet una donació 
de material de papereria i 

joguines a l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí que es destinarà al 
Centre Obert i Espai de Joc el Cire-
ret i al grup de dinamització del 
Casal de la Gent Gran. Es tracta de 
material descatalogat o amb algun 
desperfecte que no es pot posar a 
la venda.

La regidora de Serveis Perso-
nals, Salut i Consum, Sílvia Cáceres, 
va fer la petició formal fa uns dies 
i “la resposta de la cooperativa ha 
estat molt ràpida”. A mitjan març, 
Joan Dosrius, responsable de logís-
tica de distribució d’Abacus, coor-
dinava el lliurament de tres palets 
de material de papereria i joguines 
valorats en 2.400 euros.

Sílvia Cáceres i el 1r Tinent d’al-
calde i regidor de Promoció Econò-
mica, Francisco Palacios, amb qui 
treballa de manera transversal i 
coordinada per tirar endavant pro-
jectes de cooperació público-pri-
vada, han agraït a la cooperativa 

la seva col·laboració. Palacios i Cá-
ceres expliquen que “és necessari 
aquest treball conjunt per cercar 
sinergies amb entitats i empreses 
amb la voluntat de fomentar l’ocu-
pació i alhora aportar recursos als 
col·lectius més vulnerables”. 

A m b d ó s  a s s e g u r e n  q u e 
“aquesta donació beneficiarà dos 
col·lectius importants, per una 
banda els nens i nenes del Centre 
Obert i per l’altra prop d’una vin-
tena d’avis i àvies del Casal de la 
Gent Gran”. 

Colors, retoladors, temperes, 
pintures i pinzells, cavallets, cola, 
adhesius, paper craft o papers de 
colors són alguns dels materials 
que es repartiran properament en-
tre el Centre Obert i el Casal per-
què aquests dos col·lectius els pu-
guin utilitzar en les seves activitats 
diàries.

Entre el material donat tam-
bé hi ha una bona pila de jocs i 
joguines de les que també en gau-
diran els nens i nenes del Centre 
Obert.

CEINA ofereix un curs d’introducció a SAP 
Bussines One per primer cop a Igualada

IGUALADA

El curs d’introducció a SAP Bus-
sines One és una oportunitat 

única d’iniciar-nos en aquesta eina 
de gestió empresarial. Va adreçat 

a tothom que estigui interessat 
en les aplicacions ERP (Enterprise 
Resource Planning) per a la planifi-
cació dels recursos de les empreses, 
però especialment a aquelles per-
sones que estiguin interessades en 
aquesta aplicació i necessitin tenir-
hi una primera presa de contacte, 
amb l’objectiu d’implementar-la 
o bé d’acreditar els seus coneixe-
ments sobre l’eina per accedir a 
noves oportunitats laborals.

El contingut formatiu cobreix 
les primeres nocions per iniciar-se 

en aquest apassionant software 
de gestió ERP. SAP s’adapta per-
fectament a les necessitats de les 
empreses independentment de 
la seva mida i és la millor manera 
d’utilitzar el potencial de les tec-
nologies de la informació i comu-
nicació per fer-les competitives i 
eficients en el món actual.

El curs és bonificable dins del 
marc de la Fundació Tripartita, fent 
encara més atractiva la seva ofer-
ta. Més informació a l›agenda de 
www.ceina.com.

Més d’una cinquantena de nens i nenes 
gaudeixen del Casalet i del Juga a la Primavera

LA POBLA DE CLARAMUNT

Més d’una cinquantena de 
nens i nenes participen, des 

del dilluns 26 de març, en una 
nova edició del Casalet i del Juga 
a la Primavera, que organitza la 
regidoria d’Infància i Joventut de 

l’Ajuntament de la Pobla de Clara-
munt. Les dues propostes es porten 
a terme fins avui dijous, coincidint 
amb les vacances escolars de Set-
mana Santa.

Al Casalet hi participen nou 
nens i nenes, des de P0 fins a P2, 

i es compta amb dues monitores, 
una persona en pràctiques i la di-
rectora. Durant aquestes jornades, 
a la Llar d’Infants Municipal Sol 
Solet, la quitxalla participa en dife-
rents activitats, com jocs, manuali-
tats o experimentació. 

Al Juga hi participen 47 nens i 
nenes, des de P3 fins a sisè, i les ac-
tivitats es fan a l’escola Maria Bo-
rés. Hi ha cinc monitors, dues noies 
en pràctiques i la directora. Es fan 
diverses activitats, com manuali-
tats, jocs, descoberta de l’entorn 
i, com no podia faltar, una mona. 
Tant el Casalet com el Juga es fan 
de les 9 del matí a la 1 del mig-
dia. També es disposa d’un servei 
d’acollida, una hora abans d’entrar 
i una hora després de sortir.
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Estalvi de més de 3.000€ anuals 
amb el canvi d’il·luminació en 
diferents zones 
LA POBLA DE CLARAMUNT

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt està portant a ter-

me, des de fa un parell d’anys, una 
actuació de canvi d’il·luminació de 
vapor de sodi a led de l’enllume-
nat públic en diferents punts del 
municipi. Ara com ara, aquesta 
acció suposa un estalvi de més de 
3.000 euros anuals.

Els punts on ja s’ha realitzat 
l’actuació són: la Colònia Vallès, 
un tram de l’avinguda de Cata-
lunya, el carrer Solell i el pont de 
l’Estació. Com a exemple d’estalvi, 
a l’avinguda de Catalunya, des del 
carrer Raval fins a la font de la Pet-
xina, el cost del subministrament 
elèctric era de 1.584 euros i ara és 
de 396 euros, reducció que suposa 
1.188 euros menys, un 75 %.

És previst que el mes d›abril 
es canviï l›enllumenat del camí de 
l›Empedrat i algun dels fanals al 
carrer de Marie Curie, a la part 
que toca al carrer de mossèn Cinto 
Verdaguer. També està pendent 
la recepció de la il·luminació de 
la nova zona urbanitzada a l’en-
trada del poble venint d’Igualada, 

on, per indicació de l’Ajuntament, 
s’han instal·lat cinc fanals amb en-
llumenat led.

Un altre dels projectes que té 
previst realitzar l’Ajuntament per 
potenciar l’estalvi energètic és el 
canvi de l’enllumenat públic del 
barri del Xaró. Aquesta actuació 
compta amb una subvenció de 
79.000 euros de la Diputació de 
Barcelona. 

Reconeixement a Piera 
Televisió per la recollida de 
4.000 quilos d’aliments

PIERA

L’equip de Piera Televisió ha estat 
obsequiat per part del Banc 

d’Aliments de l’Anoia amb un 
diploma per agrair el seu suport en 
la recollida d’aliments i productes 
bàsics per a les famílies més desfa-
vorides de la comarca. 

El passat 9 de desembre, la te-
levisió local va organitzar la 19a 
edició de la popular Marató de 
Piera Televisió, en què hi van par-
ticipar moltes entitats, comerços 
i particulars. La iniciativa solidà-
ria va comptar amb les actuacions 
de la Coral Xicoira, els poemes de 
Josepa Ribera i Gener Barjola i el 
correfoc de la Colla Infantil dels 
Diables de Piera. També es va fer 
una exhibició de Muay Thai i un 
espectacle de màgia amb el Mag 

Ferran, així com actuacions de gos-
pel i ball. La cloenda de la jornada 
va anar a càrrec de l’artista Ot Ri-
bas, que va cantar el tema oficial 
d’aquesta edició, “Dóna’m la mà”.

Unes setmanes abans, el 26 de 
novembre, es va celebrar la Gala 
de Piera Televisió, un acte previ a 
la Marató, en què els pierencs van 
poder gaudir de les actuacions del 
Pubill del Raval, l’Agrupació Sarda-
nista de Piera i Màrius Montmany, 
entre d’altres. Arran d’aquests dos 
actes solidaris, i sobretot gràcies 
a la col·laboració i solidaritat dels 
veïns i veïnes del municipi, l’equip 
de Piera Televisió ha aconseguit re-
captar 4.000 quilos d’aliments que 
van directes a les llars amb menys 
recursos de la vila. 

L’hora de conte pel Dia 
mundial de la poesia 
MONTBUI

El passat dissabte al migdia va 
tenir lloc una sessió especial de 

l’activitat “L’hora del conte” a la 
Biblioteca Mont-Àgora, per tal de 
commemorar el Dia Mundial de la 
Poesia. 

El ratolí Frederick va explicar 
als infants montbuiencs la impor-

tància de les paraules, el respec-
te i la diversitat. La sessió, que va 
comptar amb una bona acollida 
per part dels presents, va anar a 
càrrec de Clara Gavaldà, que va 
combinar a la perfecció l’art, la po-
esia i la vida amb un toc de ten-
dresa i molt d’humor.

Remodelat el parc infantil del barri de 
la Ponderosa
MONTBUI

Durant els darrers dies s’ha culmi-
nat la millora de l’espai infantil 

ubicat al final del carrer Verge de 
la Vila, al montbuienc barri de La 
Ponderosa. La remodelació d’aquest 
espai infantil era un dels projectes 
d’espais públics de lleure infantil que 
l’equip de govern socialista mont-
buienc tenia com a objectiu millorar. 

La remodelació al Parc Verge de 
la Vila ha inclòs la reparació i pun-
tura dels jocs existents. També s’ha 
tancat l’àmbit del parc una tanca 
de fusta, seguint la tanca de fus-
ta existent. Tanmateix s’han posat 
unes travesses de fusta formant una 
jardinera per l’arbustiva de darrera. 
També s’ha finalitzat la vorera, s’ha 

posat un joc de molla tipus moto i 
un joc giratori tipus “Hurricane”, 
ha afegit sorra a tot el parc i s’ha 

renovat l’enllumenat. El cost de l’ac-
tuació ha estat de 10.000 euros i les 
obres han anat a càrrec de la Briga-
da Municipal.

Com explica l’Alcalde mont-
buienc Teo Romero “tal i com vam 
dir en el seu moment la millora 
d’aquests espais de lleure i oci per 
als nostres infants era una prioritat, 
i per això vam promoure un procés 
participatiu on la ciutadania va de-
terminar l’ordre d’actuació. Millorar 
aquest parc infantil era una neces-
sitat, perquè és molt utilitzat pels 
barris de la zona de La Ponderosa”. 
L’Alcalde montbuienc va recordar 
que “a hores d’ara ja estem treba-
llant per tirar endavant la millora 
del parc infantil de Finisterre”.

Se celebra amb èxit la Setmana del comerç 
de proximitat
MONTBUI

Durant la setmana passada va 
tenir lloc a Montbui la “Set-

mana del Comerç”, una propos-
ta comercial del petit comerç de 
Montbui que es va realitzar amb 
la voluntat d’acostar els comerços 
i serveis del municipi a la ciutada-
nia. En el marc d’aquesta campa-
nya, dissabte passat es va fer el 
sorteig de 5 Montbui Box Experi-
ence, les quals van correspondre 
a Silvia Roldán, Nerea Criado, 
Marina, Montse Méndez i Susana 
González, les quals podran dur a 
terme les corresponents experièn-

cies comercials als següents esta-
bliments: Pesca Salada Anoia, Cal 

Lluís, Charter, Gonzalo i Peixos 
Dueñas.
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El “talent” a debat en el II Fòrum 
Empresarial de l’Anoia

IGUALADA

La Unió Empresarial de l’Ano-
ia, seguint el full de ruta i les 

accions de futur a assolir mar-
cades l’any passat en la primera 
edició del Fòrum Empresarial de 
l’Anoia, posarà a debat una de les 
preocupacions manifestades pels 
empresaris del territori, que es 
manté latent, i sobre la qual hi ha 
un ampli consens: la dificultat per 
trobar personal especialitzat, és a 
dir, Talent.

Amb el nom de Talent, capital 
Anoia, la UEA organitza la segona 
edició del Fòrum Empresarial amb 
l’objectiu de posar sobre la taula 

algunes de les causes, factors di-
rectes i indirectes que evoquen a 
aquesta situació, analitzar els mo-
tius, fer reflexionar, i plantejar ide-
es i actuacions futures per avançar, 
com a societat, cap a una Anoia 
que pugui ser, encara més, capital 
de talent.

Un acte dinàmic i ple de 
protagonistes

El Fòrum Empresarial de l’Ano-
ia tindrà lloc a l’Ateneu el dia 17 
d’abril a les 18:30h, i es preveu l’as-
sistència d’empresaris, responsa-
bles de recursos humans, de cen-
tres d’ensenyament, joves, agents 

econòmics i socials de la comarca, i 
diverses autoritats polítiques.

A l’acte s’exposarà el tema del 
Talent, s’analitzarà, es debatrà, i 
es proposaran algunes accions de 
futur per afrontar els reptes que 
tenim com a comarca, des de punt 
de vista de les empreses, les famí-
lies, l’administració, etc. i portar-les 
a terme.

El Fòrum serà presentat pel 
periodista Joan Maria Morros, 
cap d’informatius de Rac1, també 
inclourà una taula rodona sobre 
nous models de gestió de perso-
nes amb representants d’empre-
ses anoienques i responsables de 
plataformes de recursos humans 
com Linkedin, i es tancarà amb la 
ponència conjunta de Jaume Gurt, 
motivador d’equips, i David Tomàs, 
cofundador i director de l’empresa 
més feliç, que posaran el punt de 
reflexió al voltant del tema del Ta-
lent.

L’acte, organitzat per la UEA, 
és obert a tothom però es demana 
inscripció prèvia a la pàgina web 
www.uea.cat.

Propostes infantils i familiars a la Biblioteca

PIERA

En el marc del programa Biblio-
Lab, de la Xarxa de Biblioteques 

Municipals, que desenvolupa i dóna 
suport a accions que tenen com a 
finalitat l’accés al coneixement a 
través de l’experimentació i meto-
dologies innovadores i creatives en 
un entorn col·laboratiu obert a la 
ciutadania, la Biblioteca de Piera 
ofereix el segon taller programat 
al voltant de la lectoescriptura el 
proper dijous 5 d’abril, a les 17.30 h

Conte animat és una sessió fa-
miliar en què els participants ela-
boraran el seu propi conte a través 
de la creació de personatges, sons, 
històries i coreografies, utilitzant 
instruments tecnològics i del llen-
guatge audiovisual com a mitjà de 
comunicació per enregistrar, escol-
tar i parlar. Es crearan diferents ti-
pus de textos, com ara contes i re-
lats, gaudint del plaer de la creació 
de mons imaginaris a través de les 
paraules i les imatges. 

Hi poden participar les famílies 
amb nens i nenes de 4 a 7 anys i es 
poden formalitzar les inscripcions 
a la mateixa biblioteca. Les places 
són limitades i la participació gra-
tuïta.

Exposició dels dibuixos 
d’Ivet Boquera

Durant tot el mes d’abril es po-
drà visitar, a la sala infantil, l’expo-

sició de la Ivet Boquera Mas, que 
presenta una mostra de dibuixos 
que ha titulat “Les flors de Sant Jor-
di”, una petita representació gràfica 
d’un munt de flors de colors que 
podem trobar al llarg de l’any. 

Seguirà un taller que, amb el 
títol “Quantes caputxetes hi ha?”, 
proposa la lectura i el descobri-
ment de diferents versions del 
clàssic conte de “La caputxeta ver-
mella” des del punt de vista lite-
rari i d’il·lustració. Els participants 
crearan, amb la caputxeta, el llop 
i l’àvia, mons fantàstics per endin-
sar-se en històries que no sempre 
són el què semblen. El taller s’adre-
ça a nens i nenes de 4 a 7 anys, és 
gratuït i es durà a terme el dimarts 
17 d’abril a les 17.30 h. Les places 
són limitades i les inscripcions es 
poden formalitzar a la mateixa bi-
blioteca a partir del 3 d’abril.

Carla Serrat, la nova aposta del pop 
electrònic a Músiques de butxaca 

IGUALADA

El divendres 6 d’abril a Músiques 
de butxaca descobrirem CAR-

LA, l’alter ego de la vigatana Carla 
Serrat, que debutarà amb “Night 
Thoughts”, un disc d’aura noctur-
na, de synth pop i electrònica fina, 
suggeridora i elegant. 

Després dels seus dos primers 
singles publicats, “Let’s burn a fo-
rest” (autoeditat, 2014) i “‘Lucky 
One” (Sones, 2015), arriba final-

ment l’esperat llarga durada del 
projecte musical de la inquieta i 
polifacètica artista Carla Serrat.

Compilant l’arxiu de cançons 
creades fins avui, les composicions 
de “Night Thoughts” compartei-
xen una base de sintetitzadors ma-
joritàriament analògics, practicats 
per Carla i la pulsió rítmica orgàni-
ca del seu germà Toni Serrat. 

“Night Thoughts” és un viatge 
íntim i crepuscular que s’endinsa 

en el misteri trepidant de la nit. Un 
debut valent que, lluny de vacil·lar, 
s’erigeix en la foscor buscant dre-
ceres de llum.

L’àlbum ha estat produït per 
Edu Martínez i CARLA i masterit-
zat pel prestigiós enginyer britànic 
John Davis (Blur, FKA twigs, Haim, 
Lana del Rey, entre altres recone-
guts artistes de primer nivell mun-
dial). “Night Thouhgts” compta, a 
més, amb les col·laboracions espe-
cials de Núria Graham, Marcel Ca-
vallé i Víctor Partit i ha estat gravat 
en els estudis ACLAM Records de 
Barcelona.

El concert començarà a les a 
les 11 de la nit, al Teatre Municipal 
l’Ateneu. 

El preu de l’entrada és de 12 
euros amb gintònic inclòs i 10 eu-
ros per als socis de l’Ateneu, Cine-
club, Amics del Teatre de l’Aurora 
i Òmnium Cultural. Les entrades 
es poden comprar online a través 
de www.musiquesdebutxaca.cat, 
anticipades a Secretaria de l’Ate-
neu o mitja hora abans del concert 
a taquilla. 

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

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

64 anys

d’experiència

Arriben les caramelles dins 
el marc del centenari de la 
Societat Coral la Lira

LA POBLA DE CLARAMUNT

La Societat Coral La Lira organit-
zarà, el diumenge 1 d’abril, les 

tradicionals caramelles a la Pobla 
de Claramunt. En aquesta ocasió 
la cantada tindrà un caràcter espe-
cial, ja que forma part dels actes 
amb motiu del centenari de la cre-
ació de la formació coral poblata-
na, que se celebra al llarg d’aquest 
any.

L’activitat tindrà lloc a partir 
de les 10 del matí fins al migdia i 
les cantades es faran en diferents 
barris del municipi. Les actuacions 
centrals es faran a la sortida de 
missa, cap a 3/4 d’1 del migdia, 

i després a la plaça de l’Ajunta-
ment. 

Un grup d’una quarantena de 
cantaires, entre nens i nenes, pares 
i components de la coral, interpre-
taran diverses cançons populars i 
d’autor. Algunes de les peces que 
cantaran seran: “Els tres tambors”, 
“Vestida de nit”, “Escolta-ho en el 
vent” o “Dins la fosca”. La direc-
ció anirà a càrrec de la poblatana 
Marta Carceller i es comptarà amb 
l’acompanyament de guitarres. A 
més d’interpretar les cançons, els 
cantaires repartiran clavells. L’ac-
tivitat compta amb el suport de 
l’Ajuntament. 

Tot a punt pels tres dies de la 
VolCAT

COMARCA

Des de demà divendres i fins diu-
menge els camins i senders de 

la Conca d’Òdena seran l’escenari 
de la VolCAT una prova de BTT que 
en la seva 13a edició hi participa-
ran 1100 corredors de 25 naciona-
litats.

La prova compta amb un 
ambient únic i la intenció dels 
organitzadors, Ocisport, és que 
s’aprofiti per combinar turisme 
i esport, sempre al costat dels 
millors bikers; el portuguès Ti-
ago Ferreira, l’holandès Hans 
Becking, el també portuguès 
Jose Dias, Hugo Drechou, Ever 
Alejandro Gómez, Ismael Ven-
tura Hector Leonardo Paez, un 
dels noms il·lustres del bike-ma-
rathon... tots ells rodaran per la 
comarca i faran les delícies dels 
aficionats. Aquesta setmana ja 
s’han marcat els itineraris; la pri-
mera etapa serà de 60 quilòme-
tres, la segona de 90 i la tercera 
de 40 en les categories Open i 
Popular tant masculí com femení.

La gran novetat de la present 
edició serà el festival de la cursa, 
dins del qual s’organitzaran moltes 
activitats per a totes les edats; des 
de una VolCAT Infantil, en la que 
els més petits seran protagonistes 
damunt la bicicleta, fins a una ex-
cursió amb e-bike pel recorregut 
de la tercera etapa. A més, hi hau-
rà diferents activitats com el woo-
dpark, pumptrack, inflables, push 
bike trial, etc.

El punt neuràlgic de la prova 
serà el Parc Central on hi ha el parc 
tancat i demés activitats paral·leles 
per a tot el públic, destacant un 
taller ecològic.

La cursa de demà divendres 
sortirà a les 10 del matí; i dissabte i 
diumenge sortiran a les 9 del matí.

La zona de les activitats infan-
tils romandrà oberta de les 11 del 
matí a les 6 de la tarda (diumenge 
només fins les 2).

Diumenge a la 1 de la tarda hi 
haurà la prova Eliminator amb els 
25 millors noies i les 10 millors no-
ies classificades a la general. 

http://www.uea.cat
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Igualada acollirà l’acte central a Catalunya del 
Dia Mundial de l’Activitat Física
Es commemora el 6 d’abril i hi haurà activitats pensades per a persones 
de totes les edats
IGUALADA

Enguany, l’acte central a Cata-
lunya amb motiu del Dia Mun-

dial de l’Activitat Física tindrà 
lloc a Igualada al costat de múlti-
ples activitats programades arreu 
del territori català entre l’1 i el 
30 d’abril. A la capital de l’Anoia, 
l’Ajuntament ha programat acti-
vitats per al dia 6 d’abril i per al 
cap de setmana del 7 i 8 d’abril, 
que esperen reunir més de 5.000 
persones. 

El programa d’actes del Dia 
Mundial de l’Activitat Física in-
clou les activitats següents:

Dimecres 4 d’abril 
A les 11.00 h, presentació “Cami-
nant per Igualada”. Presentació 
de les Rutes Saludables (Anella 
Verda i Circuits per Igualada)

Divendres 6 d’abril 
* Al PARC CENTRAL:
De 9.30 a 12.30 h, Trobada Espor-
tiva Prebenjamina. Activitat mul-
tiesportiva destinada als nens/es 
del primer cicle de primària.
De 9.15 a 11.00 h, Caminada col-
lectiva Anella Verda (tram de Les 
Guixeres). Oberta a tothom. Hi 
participaran el grup de camina-
des Igualada Urbà, els usuaris 
d’Activitat Física del Servei d’Es-
ports de l’Ajuntament Igualada, 
la Llar Verdaguer i tothom qui 
s’hi afegeixi. Sortida i arribada al 
Parc Central.
De 10.00 a 12.00 h, sessions d’ac-
tivitat física pels centres educa-
tius. Conjunt d’activitats físiques 
adreçades als grups dels centres 
educatius de primària i secun-
dària.
De 12.00 a 12.30 h, “espectacle” 
final de trobada.
* A la PISCINA MUNICIPAL LES 
COMES:
De 8.00 a 22.00 h, activitats 

aquàtiques: pàdel surf i circuits 
aquàtics, aquafit board, master-
class aquaeròbic... Per a totes les 
edats.
* Al CENTRE MUNICIPAL INFINIT:
A les 17.45 h, Masterclass de Ci-
cloinfinit. Durant tot el dia, el 
abonats podran portar un acom-
panyant per tal de fomentar l’ac-
tivitat física.
* A SANT JOSEP FUNDACIÓ SA-
NITÀRIA:
D’11.00 a 12.00 h, sessions de 
psicomotricitat  a les Unitats 
d’Hospitalització.
D’11.00 a 12.00 h, caminada pel 
Passeig Verdaguer de l’Hospital 
de dia rehabilitador.
D’11.00 a 12.00 h, gimnàstica al 
jardí del Sant Josep Residencial.
* Al CONSORCI SOCIOSANITARI 
D’IGUALADA:
De 10.00 a 12.00 h, activitat gim-
nàstica per a gent gran al Parc 
de Salut del Centre de Dia Mont-
serrat.

Els actes seguiran els dies 7 i 8 
d’abril i es detallaran en la nostra 
propera edició.

Actes a MONTBUI
Montbui celebrarà el proper 

dijous dia 5 d’abril el Dia Mun-
dial de l’Activitat Física (DMAF) 
2018, conjunt d’activitats progra-
mades per sensibilitzar la pobla-
ció de la importància de promou-
re hàbits de vida saludables, a 
partir de la pràctica de l’activitat 
física diària.

Per  commemorar el DMAF 
2018, a Mont-aQua a partir de 2/4 
de 10 del matí es realitzarà una 
sessió de gimnàstica de manteni-
ment i un esmorzar saludable. 

Les activitats continuaran a 2/4 
de 4 quatre de la tarda, a sala pe-
tita de Mont-Àgora, amb la pro-
jecció de la pel·lícula de superació 
esportiva i reptes personals “100 
metros”, i amb un berenar saluda-
ble per als assistents.

El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; el secretari de Salut Pública, Dr. 
Joan Guix, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, van presentar a Igualada, el dia 14 
de març, les novetats i els actes previstos per al Dia Mundial de l’Activitat Física 
(DMAF) 2018.

“Empreses amb cor”: 
trobada-conferència de Rotary Club 
IGUALADA

El proper dijous 5 d’abril, Rotary 
Club Igualada, amb col·laboració 

de Càritas Arxiprestal Anoia-Segar-
ra, organitza la trobada-conferèn-
cia titulada “Empreses amb cor”.

Parlarà d’aquest tema Ricard 
Valls, llicenciat en dret i amb una 
llarga experiència professional en 
l’àmbit de la filantropia, fundacions 
i del tercer sector. La trobada tindrà 
lloc a: KubbSesoliveres, a les 21 h.

Inscripcions: podeu confir-
mar-les al telèfon 670248353, fins 
al dia 4 d’abril (tot el matí). El preu 
del sopar és de 25 euros per per-
sona.

Arriba la Pasqua i les Caramelles

VECIANA

El proper diumenge dia 1 d’abril 
se celebrarà la festivitat de Pas-

qua Florida i, com no podia ser de 
cap altra manera, el municipi de 

Veciana la viurà amb les tradicionals 
Caramelles. 

Les cançons triades per aquest 
any han estat “La passada”, “La ci-
rereta”, “Corrandes” i “Tio Pep”. 

Pel que fa a les danses, el grup dels 
petits oferiran els balls de “Les pe-
tites formiguetes”, “El ballet del 
rotlletó” i “L’indiot”, i el grup dels 
grans la “Bolangera de Cardós”.

Seguint la línia iniciada fa cinc 
anys, les cantades i ballades es con-
centraran totes durant el diumenge 
al matí i enguany es faran a tres 
punts del municipi. El diumenge de 
Glòria començarà a les 11 del matí 
amb la missa a l’església de Sant 
Pere del Vim. L’acte, oficiat per mos-
sèn Carles Riera, estarà acompanyat 
per les veus del grup de caramellai-
res. En sortir de l’ofici es cantarà i 
ballarà a la plaça de mossèn Esteve 
Prat del mateix nucli. A continuació 
el grup es desplaçarà cap al Casal 
dels Germans de la Salle i al nucli de 
Veciana, on arribaran a 3/4 d’1 i a 
2/4 de 2 de la tarda, respectivament.

- Delineant/ Enginyer (JUNIOR). Imprescindible 
coneixements d’Autocad. 

- Mecànic oficial de 1a per a taller de reparació de 
vehicles de la comarca de l’Anoia. 

- Professionals de la construcció. Imprescindible estar 
en possessió del curs de 20h PRL de la construcció. 
Incorporació immediata. 

- Operaris per a realitzar neteges industrials 
i manteniment de diferents instal·lacions i comunitats. 
Imprescindible experiència en neteges a nivell industrial. 

- Operari per realitzar el manteniment electrònic i 
preventiu de maquinària per a important empresa del 
sector metal·lúrgic de la comarca de l’Anoia. 

- Operaris amb experiència en el sector metall  / 
soldadors amb carnet de carretoner. 

- Operaris d’arts gràfiques amb experiència en impressió, 
enquadernació, rotatives.. .de la zona de l’Anoia. 
Experiència en el sector. Disponibilitat horària per fer torns. 
Contracte temporal amb perspectives de continuïtat.

- Manipuladores per a empresa situada per les rodalies 
de Martorell. Disponibilitat horària i de desplaçament. 40h/
setmanals. 

Curs de Directors/es en 
activitats de lleure infantil 
i juvenil
IGUALADA

ATLAS fundació sociocultural 
ofereix aquesta primavera un 

nou curs de directores i directors 
d’activitats d’educació en el lleure 
infantil i juvenil. 

Aquest curs impartit en conve-
ni amb el CAE (escola d’educadors 
en el lleure infantil i juvenil), està 
reconegut per la Direcció General 
de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya i un cop superat tot el 
procés formatiu, dóna dret a obte-
nir el Títol de director/a d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i 
juvenil. 

El curs, adaptat a la nova 
normativa, es durà a terme a les 
instal·lacions del Centre Cívic de 
Fàtima durant els divendres i els 
dissabtes dels mesos d’abril i maig 
i el primer cap de setmana de juny, 
en horari de 15:30 a 20:30h els di-
vendres i de 9 a 14h i de 15:30 a 
20:30h els dissabtes.

El preu és de 320 euros i per 
inscriure’s cal anar a l’oficina d’AT-
LAS (C/ Virtut, 22 1r pis – Igualada). 
Les condicions d’accés són tenir 18 

anys i tenir el carnet de monitor/a 
de lleure o acreditar 700h d’ex-
periència en l’àmbit del lleure i 
disposar d’una titulació en l’àmbit 
educatiu. 

La nova normativa que ha im-
pulsat la secretaria de joventut, 
busca una actualització i modernit-
zació dels continguts de la forma-
ció en el lleure, una renovació pe-
dagògica centrada en l’avaluació 
per competències, així com, l’assi-
milació dels cursos a les qualificaci-
ons professionals del departament 
d’ensenyament i a les certificaci-
ons del departament d’empresa i 
ocupació de la generalitat. Amb 
aquesta, doncs, el curs passa a ser 
de 200 hores lectives que cal com-
plementar amb 120 hores de pràc-
tiques i la realització d’una memò-
ria de les pràctiques. 

Per més informació podeu con-
sultar l’apartat de cursos progra-
mats de la web de l’entitat on tro-
bareu la fitxa d’inscripció (www.
atlasfundacio.org) o trucar al telè-
fon. 93 805 57 92.
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Assemblea anual de l’Associació de 
Col·lectivitats Tèxtils Europees

IGUALADA

Els propers dies 3, 4 i 5 d’abril, 
Igualada acollirà la 27a Assem-

blea Anual de l’Associació de Col-
lectivitats Tèxtils Europees (ACTE). 
Actualment, la capital de l’Anoia 
ostenta la vicepresidència estatal 
d’aquesta xarxa de territoris amb 
tradició en el tèxtil i la moda, amb 
una trajectòria de gairebé tres 
dècades i que actualment comp-
ta amb una trentena de municipis 
europeus, representant en conjunt 
una població de prop de dos mili-
ons habitants. 

La trobada reunirà a l’Adobe-
ria Bella una quarantena d’experts, 
que posaran en comú noves idees 
per tal de potenciar i seguir impul-
sant el sector.

ACTE aplega membres d’insti-
tucions relacionades amb la indús-

tria tèxtil, agències de desenvolu-
pament local, centres d’innovació 
i de recerca i escoles de disseny. Els 
seus objectius passen per reforçar 
el tèxtil moda d’aquests territoris, 
mitjançant eines de finançament 
públic o a través de la cooperació 
públic privada, fent incís en el tei-
xit productiu i en l’ocupació.

En el marc d’ACTE i amb l’ac-
tual context, en què es constata 
l’increment de la demanda a Euro-
pa i, en conseqüència, de les pro-
duccions, s’executen també pro-
jectes com INTER-TEX, liderat per 
l’Ajuntament d’Igualada i amb la 
participació de l’Agrupació Catala-
na del Tèxtil i la Moda (MODACC), 
l’Associació d’Empresaris Tèxtils de 
la Comunitat Valenciana (ATEVAL), 
l’Agència per la Competitivitat de 
l’Empresa (ACCIO), la Confedera-
ció d’Indústries Tèxtils de Galícia 
(ATEVAL), l’Agència de Desen-
volupament Regional de Val do 
Ave (ADRAVE-Portugal), l’Associa-
ció Tèxtil de Vestuari de Portugal 
(ATP) i la Union des Industries Tex-
tiles du Sud (França). INTER-TEX vol 
contribuir a la internacionalització 
de les Pimes del sector tèxtil i con-
fecció del sud-est europeu, mitjan-
çant la cooperació públic privada i 
el desenvolupament d’estratègies 
internacionals conjuntes.

Destaquen també premis per 
fomentar el talent dels joves cre-
adors i els emprenedors , com el 
concurs de moda REBELPIN, que se 
celebrarà el proper mes de juliol 
en el marc de la moda de Berlin. I, 
a nivell més local, projectes com la 
plataforma Cooperatèxtil, formada 
per tallers i empreses que oferei-
xen una gran varietat de serveis, 
com ara teixits, tints, estampació, 
tall, disseny i patronatge, confec-
ció, planxa i acabats, fabricadors 
i gestors de producció per a mar-
ques de moda tèxtil, tèxtil llar i 
accessoris.

El projecte FUTURMOD, de la 
seva banda, és un projecte orientat 
a donar suport a emprenedors i 
micropimes de nova creació i faci-
litar la seva consolidació i creixe-
ment. Pretén establir col·labora-
cions estables entre emprenedors 
que comencen el seu

negoci i empreses consoli-
dades del sector de la moda per 
tal de contribuir a millorar la se-
va competitivitat i aportar bene-
ficis a ambdues parts. Vol també 
construir noves cadenes de valor i 
xarxes de relació entre joves em-
prenedors, empreses consolidades, 
administracions, escoles de disseny 
i centres de recerca per impulsar la 
innovació en el sector de la moda.

Visita guiada i gratuïta al 
Museu de la Pell 

IGUALADA

Com cada primer diumenge de 
mes, el proper 1 d’abril, a partir 

de les 11.30 h, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida a participar en 
una visita guiada i gratuïta per les 
seves exposicions permanents, que 
permetran conèixer el món de la 
pell i les adoberies.

A Cal Boyer, antiga fàbrica co-
tonera del segle XIX i seu central 
del Museu, el visitant hi podrà dis-
tingir tres àmbits: L’home i l’aigua, 
Univers de pell i L’ofici d’adober. 
L’home i l’aigua presenta una visió 
general de les qualitats i l’ús de 
l’aigua. Aquí, la col·lecció d’estris i 
enginys hidràulics es reforça amb 
el Canal d’Experimentació, que 
ajuda el visitant a comprendre els 
mètodes de canalització i d’apro-

fitament energètic i industrial de 
l’aigua. Univers de pell és una de 
les sales centrades en la pell i es 
dedica a explicar el seu ús per la 
humanitat al llarg del temps a tra-
vés d’una selecció acurada d’objec-
tes confeccionats total o parcial-
ment amb pell, que exemplifiquen 
les múltiples aplicacions i utilitats 
del cuir. L’altre espai dedicat a la 
pell, L’ofici d’adober, se centra en 
el treball de la pell a Igualada des 
de fa generacions. Aquí, eines i 
màquines són els testimonis dels 
inicis manufacturers i de la millo-
ra constant fins a la implantació 
industrial, que explica la vigència 
dels processos productius de les 
adoberies actuals i la configuració 
de tot el barri del Rec.

L’altre edifici del Museu és 
Cal Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del se-
gle XVIII. Es troba situada a pocs 
metres de Cal Boyer i al costat del 
rec, canal medieval que abastia les 
fàbriques de la zona. En aquest 
espai hi ha la posada en escena de 
l’ofici artesanal de l’adob de la pell 
grossa o bovina, que transporta al 
visitant a la Igualada preindustrial.

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

La Fundació Pinnae obre una 
nova convocatòria d’ajuts per 
a projectes d’impuls social

COMARCA

A Vilafranca del Penedès la Fun-
dació Pinnae va presentar, la 

setmana passada, la seva primera 
línia d’ajuts d’Impuls Social pel Ter-
ritori per donar suport a projectes 
d’ajuda destinats a les persones i 
col·lectius més vulnerables i que 
donin resposta als reptes socials de 
la nostra societat. La dotació total 
serà de 100.000 euros i es busquen 
projectes que es desenvolupin a les 
comarques de l’Alt Penedès, l’Ano-
ia, el Baix Penedès i el Garraf. Amb 
l’obertura d’aquesta línia d’ajuts a 
projectes socials, la Fundació Pin-
nae vol posar en valor el compromís 
adquirit amb el teixit social més vul-
nerable del nostre territori, apor-
tant recursos per pal·liar la pobresa 
i la marginació més pròxima i sovint 
poc visibilitzada. 

La convocatòria per rebre els 
projectes s’obre del 3 al 30 d’abril 
i les propostes es poden fer arribar 
a través de la pàgina web www.
pinnae.cat/convocatories. Aques-
ta línia d’ajuts s’adreça a projectes 
nous o de continuïtat liderats per 
entitats no lucratives o entitats de 
l’economia social. D’entre tots els 
projectes, la Fundació Pere Tarrés, 
entitat reconeguda i amb una llarga 
experiència en aquest tipus d’acci-
ons, portarà a terme la selecció dels 
projectes més adequats. 

L’aportació màxima de la Fun-
dació Pinnae per a cadascun dels 
projectes que finalment esdevin-
guin guanyadors s’ha previst de 
25.000 euros i no podrà represen-
tar més del 80% del cost total del 
projecte. El fet que les propostes 
siguin de menor import permetrà 
donar cobertura a un major nom-
bre de projectes. Les sol·licituds que 
es poden presentar han de tenir 
com a objectiu la intervenció social, 
adreçant-se prioritàriament a per-
sones en situació de pobresa o en 
risc d’exclusió social, persones en 
situació de malaltia, persones amb 
discapacitat i/o problemes de salut 
mental, persones grans i persones 
amb necessitats sòcio-educatives. 

Per Pasqua, cantada de Caramelles

LA LLACUNA

Els propers dies 31 de març i 1 
d’abril, Dissabte de Glòria i Diu-

menge de Pasqua, la centenària 
coral La Cuitora de La Llacuna, sota 

la direcció de la Maria Teresa Cos-
ta, ens oferirà la tradicional canta-
da de caramelles. 

Els cantaires, iniciaran el recor-
regut el dissabte a la tarda pels 

carrers, places i ravals de La Llacu-
na, arribant així també als pobles 
del seu voltant.

Es podrà escoltar i gaudir d’un 
divers repertori; des de les tradici-
onals cançons de caramelles, pas-
sant per les conegudes havaneres, 
sense deixar de banda les clàssi-
ques catalanes.  

El diumenge de Pasqua al matí, 
en acabar l’esperat esmorzar de 
germanor que, any rere any can-
taires i col·laboradors gaudeixen, 
reprendran el seu recorregut, tot 
entonant el repertori escollit fins 
arribar a la Plaça Major, on cap a 
la una de la tarda, amb els últims 
cants de  caramelles es conclourà 
la cantada.

Foto: Joan Gol

S’obre la convocatòria del procés selectiu 
per a monitors/es per a l’Escola d’Estiu
ÒDENA

L’Ajuntament d’Òdena ha publicat 
la convocatòria del procés electiu 

per cobrir les places necessàries per 
a dur a terme l’Escola d’Estiu 2018 
al municipi. Concretament, s’ofereix 
treball per a 17 monitors/es titulats 
en lleure i 4 monitors/es no titulats. 
El nombre final de places convoca-
des anirà en funció de la matricula-
ció de nens/es a l’activitat, amb un 
màxim de 21 places.

L’Escola d’Estiu començarà el 
27 de juny i finalitzarà el 27 de 
juliol i del 27 d’agost al 7 de se-
tembre, ambdós inclosos. La con-
tractació es farà per tot el període 
acordat i segons les necessitats del 

servei depenent del nombre d’ins-
cripcions i s’establirà un període 
de prova de deu dies hàbils per a 

totes les persones contractades. 
El salari que s’ofereix per a moni-
tors/es titulats és de 1.066,33 euros 
bruts mensuals, incloent pagues 
extraordinàries, i als monitors/
es no titulats 738,68 euros bruts 
mensuals incloent també les pa-
gues.

Les bases completes amb els 
requisits i els barems de puntuació 
poden consultar-se a la web de 
l’Ajuntament. El període d’entrega 
de sol·licituds serà del 4 d’abril al 4 
de maig a les Oficines Municipals 
de l’Ajuntament d’Òdena. De di-
lluns a divendres de 8 a 15 h i de 
dilluns a dijous de 16.30  a 19 h.  

Observació astronòmica a l’Observatori de Pujalt
PUJALT

El proper dissabte 31 de març es 
portarà a terme una activitat 

oberta a tothom entre les 19h i 
les 22h a l’Observatori de Pujalt. 

Es farà un recorregut pels aparells 
de l’Observatori, més endavant un 
recorregut virtual per l’Univers i 
finalment una observació astro-
nòmica. Cost 5 euros majors de 

14 anys, 3 euros entre 7 i 14 anys 
i gratuït pels menors de 7 anys. 
Reserves per whatsapp al 636 505 
197.
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Actes de culte de la Setmana Santa igualadina
IGUALADA

Dijous Sant, 29 de març
Sants Oficis: la Missa de la Ce-

na del Senyor. A les 5 de la tarda, 
a l’Asil del Sant Crist i a Ntra. 
Sra. de Fàtima. A les 6 de la tar-
da, a Ntra. Sra. de la Soledat i al 
Santuari de Ntra. Sra. de la Pie-
tat. A 2/4 de 8 de la tarda, a les 
Carmelites i els PP. Caputxins. A 
les 8 de la tarda, a Santa Maria, 
Sagrada Família i a Ntra. Sra. de 
Montserrat.

Confessions: Soledat de 5 a 3/4 
de 6 de la tarda. Santa Maria, de 2/4 
de 8 a 8 de la tarda. Sagrada Famí-
lia, de 7 a 8 de la tarda.

Vetlles al Monument: Ntra. Sra. 
de la Soledat, de 9 a 10 del vespre. 
Sagrada Família, de 2/4 d’11 a 2/4 
de 12 (església oberta fins a mit-
janit) i PP. Caputxins, de 3/4 de 9 
a 3/4 de 10 (església oberta fins a 
mitjanit).

Divendres Sant, 30 de març
Sants Oficis: la Passió i Mort del 

Senyor. A les 12 del migdia, a Ntra. 
Sra. de la Soledat. A 2/4 de 5 de la 
tarda, a l’Asil del Sant Crist i a les 
Carmelites. A les 5 de la tarda, a 
Ntra. Sra. de Fàtima. A les 6 de la 
tarda, a Ntra. Sra. de Montserrat, 
Ntra. Sra. de la Pietat i PP. Caput-
xins. A 2/4 de 7 de la tarda, Santa 
Maria. A les 8 de la tarda, a la Sa-
grada Família.

Confessions: Soledat, d’11 a 3/4 
de 12 del matí. Santa Maria, de 6 a 
2/4 de 7 de la tarda. Sagrada Famí-
lia, de 2/4 de 8 a 8 de la tarda.

Viacrucis: A les 10 del matí, a la 
Sagrada Família. A les 11 del matí, a 
l’església del Roser recordant la suor 

de sang del Sant Crist i al claustre 
dels PP. Caputxins.

Dissabte Sant. 31 de març
Sants Oficis: Missa de Resurrec-

ció i Vetlla Pasqual. A les 6 de la 
tarda, residència Pare Vilaseca. A les 
8 del vespre, a Ntra. Sra. de Fàtima i 
Ntra. Sra. de Montserrat. A 2/4 de 9 
del vespre, a l’Asil del Sant Crist. A 
2/4 de 10 del vespre, a Santa Maria. 
A les 10 del vespre, a la Sagrada Fa-
mília, PP. Caputxins i Carmelites. 

Diumenge de Pasqua, 1 d’abril
Misses de Resurrecció a les se-

güents hores i temples: a 2/4 de 10 
del matí a la Sagrada Família i a les 
Carmelites; a les 10 del matí a Fàti-
ma i a l’Asil del Sant Crist; a les 11 
del matí, a la Soledat; a 2/4 de 12, 
als PP. Caputxins; a les 12 del mig-
dia, a Santa Maria, Sagrada Família, 
Ntra. Sra. de Montserrat i Santuari 
de Ntra. Sra. de la Pietat. A les 7 de 
la tarda, Soledat. A les 8 de la tarda, 
Sagrada Família.

Processons de Setmana Santa al 
barri de Fàtima

La Parròquia de Ntra. Sra. de 
Fàtima i la Cofradia de Jesús Naza-
reno, María Santísima de los Dolo-
res i Santo Entierro ja tenen a punt 
els actes de Setmana Santa al barri 
igualadí. L’Hermano Mayor de la 
Cofradia, Tomás Marquez, afirma 
en el programa: “aquest any és un 
altre any per estendre la nostra de-
voció, un any en el que expressar 
els nostres millors desitjos i poder 
disfrutar de la nostra Setmana San-
ta, única i especial. Un any més en el 
que poder portar les nostres imat-
ges a l’espatlla amb orgull i amor”. 
Per la seva banda, el rector de la 

parròquia, el Pare Miquel, explica 
que “en un any que ens movem 
en la incertesa, la Setmana Santa 
ens convida a posar en mans de Je-
sús les nostres famílies, els nostres 
ideals i sobretot, la nostra societat 
catalana que camina en recerca del 
diàleg, la comunicació i la bona con-
vivència. Ens sentim limitants i im-
potents, necessitats de l’auxili diví”.

Programa d’actes de les proces-
sons

Dijous Sant, 29 de març, a les 9 
del vespre, solemne processió pels 
carrers del barri amb les imatges de 
Jesús Nazareno i Maria Santísima de 
los Dolores.

Divendres Sant, 30 de març, a 
les 9 del vespre, solemne processó 
pels carrers del barri amb les imat-
ges del Santo Entierro i María San-
tísima de los Dolores.

Diumenge de Pasqua, 1 d’abril, 
a les 12 del migdia, processó de Je-
sús Ressuscitat.

Tots els actes i celebracions s’ini-
cien a la Quasi Parròquia de Fàtima 
(c/ Mare de Déu de la Mercè, núm. 
12 d’Igualada). Les processions ani-
ran acompanyades per la banda de 
cornetes i tambors de la Cofradia i 
la Banda de Música d’Igualada.

XIX Concurs fotogràfic
Un dels moments més significa-

tius de la vida de Fàtima és la Set-
mana Santa i les processons que s’hi 
duen a terme. Volem que aquests 
dies siguin suggeridors per als fo-
tògrafs de casa nostra. Per aquest 
motiu, el Centre Cívic de Fàtima i 
la Confraria de Fàtima, organitzen 
el concurs Ritus de Passió, del qual 
enguany ja és la 19a. edició.

Celebracions especials de Setmana Santa 
arreu de la comarca
COMARCA

Dijous Sant, 29 de març
Sants Oficis: la Missa del Sant 

Sopar. A 3/4 d’1 del migdia, a Vila-
nova d’Espoia. A les 5 de la tarda, 
a la Pobla de Claramunt, Aguilar 
de Segarra, Piera (residència Sant 
Bonifaci). A les 6 de la tarda, a Bell-
prat, Castellfollit del Boix, Sant Pere 
Sallavinera, Piera (Ca n’Aguilera) i 
al Bedorc. A 2/4 de 7 de la tarda, 
Masquefa, Montbui (Sant Maure), 
Sant Martí de Sesgueioles i a la Torre 
de Claramunt. A 3/4 de 7 de la tarda, 
Òdena. A les 7 de la tarda, a Sant 
Martí de Tous, Jorba. A 1/4 de 8 de 
la tarda, a Vallbona d’Anoia, copons. 
A 2/4 de 8 de la tarda, a Vilanova del 
Camí i Piera. A les 8 de la tarda, a 
Montbui (poble), Prats de Rei, Calaf, 
Capellades i Carme. A les 9 del ves-
pre, Hostalets de Pierola, La Llacuna.

Viacrucis: a les 9 del vespre, pels 
carrers de Carme.

Divendres Sant, 30 de març
Sants Oficis: la Passió i Mort del 

Senyor. A les 11, residència Sant Bo-
nifaci (Piera). A 2/4 de 12 del mig-
dia, a Calaf i a Pujalt. A 2/4 d’1 del 
migdia, Hostalets de Pierola. A la 
1, el Bedorc. A 2/4 de 5 de la tar-
da, a Sant Martí de Sesgueioles i Ca 
n’Aguilera (Piera). A les 5 de la tar-
da, a Bellprat, Jorba, Copons, Agui-
lar de Segarra, Vallbona d’Anoia, la 
Torre de Claramunt i Masquefa. A 
2/4 de 6 de la tarda, Castellolí i Prats 
de Rei. A les 6 de la tarda, Castellfo-
llit del Boix, La Llacuna, Piera, i Sant 
Martí de Tous. A 2/4 de 7 de la tar-
da, a Montbui (Sant Maure), Conill 
i Vilanova d’Espoia. A les 7 de la tar-
da, a Òdena, la Pobla de Claramunt, 
Sant Pere Sallavinera, i Carme. A 
2/4 de 8 de la tarda, a Vilanova del 
Camí. A les 8 del vespre, a Montbui 
(poble) i Capellades.

Viacrucis: a les 9 del matí, a 
Montbui (poble), a les 10 del matí, 
a Prats de Rei (església) i Sant Martí 
de Tous (anant cap a Sentfores). A 
les 11 del matí, la Pobla de Clara-

munt i Montmaneu. A 2/4 de 12, 
Òdena. A les 12 del migdia, a Vila-
nova del Camí. A les 7 de la tarda, 
Piera. A les 8 de la tarda, Hostalets 
de Pierola. A les 9 del vespre, a Prats 
de Rei (pels carrers del poble), Calaf, 
Capellades (pels carrers del poble) i 
La Llacuna.

Processó: a les 8 del vespre, 
sortint de l’església parroquial de 
Masquefa. Organitza la Cofradia del 
Cristo Crucificado i Nuestra Señora 
de los Dolores.

Dissabte Sant, 31 de març
Sants Oficis: Missa de Resur-

recció i Vetlla Pasqual: A les 8 del 
vespre, a la Pobla de Claramunt i 
Bellprat. A 2/4 de 9 del vespre, a 
Òdena. A les 9 del vespre, Vallbona 
d’Anoia, Masquefa i Hostalets de 
Pierola. A 2/4 de 10 del vespre, a 
Montbui (Sant Maure). A les 10 del 
vespre, a Vilanova del Camí, Jorba, 
Calaf, la Torre de Claramunt, Cape-
llades i Sant Martí de Tous. A les 11 
de la nit, la Llacuna i Piera.

Dissabte, Mercat d’Antiguitats i productes de 
segona mà amb els Amics de les Antiguitats
VILANOVA DEL CAMÍ

Els Amics de les Antiguitats orga-
nitzen el darrer dissabte de cada 

mes un mercat d’antiguitats i pro-
ductes de segona mà que s’ubica 
a la plaça del Mercat de Vilanova 
del Camí. 

Al mercat d’antiguitats hi te-
nen cabuda tot tipus de productes: 
bicicletes, cadires i mobles petits, 
llibres, articles antics, monedes, 
bitllets... Qualsevol producte ex-
cepte roba i calçats.

A banda del Mercat de Vilano-
va del Camí, els Amics de les Anti-
guitats participen a altres mercats 

comarcals. El primer diumenge de 
mes a Montbui, el segon a Cape-
llades, el tercer a Piera, el quart a 
la Font del Bosc de Mediona i el 
darrer dissabte de mes a Vilanova 
del Camí. 

Si esteu interessats en parti-
cipar en els mercats d’antiguitats 
podeu contactar amb els impul-
sors, l’Enric o la Pàquita, el darrer 
dissabte de cada mes. La propera 
cita serà el dissabte 31 de març, de 
9 a 14 h.

ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ
PROJECTES D’OBRA NOVA, REFORMES I INTERIORISME
PRESSUPOSTOS, MESURAMENT, PLÀNOLS REALS D’OBRA

URBANISME
PROJECTES D’URBANISME, PLANS GENERALS I PARCIALS
AMIDAMENTS, TOPOGRAFIA, PARCEL·LACIONS

GESTIÓ, DIVERSOS
ESTUDIS DE VIABILITAT D’OBRES
CÈDULES D’HABITABILITAT, INFORMES
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS (ITE)

AL SEU SERVEI A IGUALADA
Arquitecte
VALENTÍ SOLÉ ESTANY

Av. Mestre Montaner, 29 - Tel. 93 804 60 04 - Mòbil 609 77 62 71
www.valentisole.com - soleestanyvalenti@gmail.com

arquitectura
urbanisme
estudis i gestió

Festa del Sant Crist 
d’Igualada 2018

IGUALADA
Dilluns de Pasqua, dia 2 d’abril 
A les 8 del vespre, a la basílica 

de Santa Maria. Vespres solemnes 
i Eucaristia presidida pel P. Jesús 
de Barcelona, guardià dels PP. 
Caputxins d’Igualada, amb l’acom-
panyament en el cant del Cor de 
Vespres, sota la direcció musical 
d’Isidre Prat. 

Dimarts de Pasqua, dia 3 
d’abril

A les 11 del matí, a la basílica 
de Santa Maria. Solemne Ofici con-
celebrat presidit per Mons. Romà 
Casanova, bisbe de Vic, acompa-
nyat per sacerdots i religiosos igua-
ladins i forans. La Coral de Santa 
Maria, dirigida per Coni Torrents 
i acompanyada a l’orgue per Llu-
ís Victori, tindrà cura dels cants. 
Després de la comunió, Elisabet 
Farrés oferirà la interpretació del 
sonet verdaguerià “A Igualada, en 
el centenari del Sant Crist”. En aca-

bar, benedicció solemne i cant dels 
Goigs al Sant Crist.

En sortir de l’ofici, i a la matei-
xa basílica de Santa Maria, concert 
a càrrec del grup vocal Mezzos.

A 2/4 de 7 de la tarda. Processó 
d’homenatge al Sant Crist que re-
correrà el següent itinerari: Plaça 
del Bruc, carrer del Born, plaça de 
l’Ajuntament, carrer de l’Argent, 
plaça de la Creu, carrer de Garcia 
Fossas, rambla de St. Isidre, rambla 
del General Vives, carrer de St. Jor-
di, plaça del Rei, carrer del Roser. 
A l’església del Roser es cantarà 
el sonet, a càrrec d’Elisabet Farrés 
amb l’acompanyament a l’orgue 
de Lluís Victori. Seguidament, a la 
plaça de Pius XII, actuació de Bitrac 
Dansa amb l’escenificació reduïda 
de la Moixiganga d’Igualada, des-
prés de la qual el poble i les ban-
deres gremials i d’entitats precedi-
ran el Sant Crist en la seva entrada 
a la basílica de Santa Maria. 

Acte seguit, a la basílica, ve-
neració de la Imatge i Eucaristia, 
presidida pel Mn. Joan Sanglas, 
arxiprest de l’Anoia- Segarra. Els 
cants aniran a càrrec de la Schola 
Cantorum, dirigida per Oriol Plans, 
amb l’acompanyament a l’orgue 
de Josep Xaubet.

Dissabte de Pasqua, dia 7 
d’abril 

A les 8 del vespre, a la basílica 
de Santa Maria. Eucaristia presi-
dida per Mn. Xavier Bisbal, prior 
eclesiàstic i rector. Els cants aniran 
a càrrec de la Coral de Santa Ma-
ria, dirigida per Coni Torrents, amb 
l’acompanyament a l’orgue de 
Maite Torrents. En acabar, es retor-
narà processionalment la Imatge a 
la seva capella.

Notes
Es lliurarà a tothom el dimarts 

de Pasqua, en l’Ofici i en la venera-
ció de la Imatge, un punt de llibre. 
El disseny és obra de l’artista igua-
ladina Maria Gregori i Gubern.

Es recomana, per a la processó, 
proveir-se de ciri i de fanalets per 
tal de no embrutar el terra dels 
carrers de l’itinerari. 

Aquests fanalets poden adqui-
rir-se a l’establiment Cereria Eugè-
nia, al carrer de Sant Cristòfor.

Durant la processó del dimarts 
a la tarda, farà l’acompanya-
ment musical la Banda de Música 
d’Igualada. Els Priors del Sant Crist 
d’Igualada agraeixen tots els dona-
tius i totes les col·laboracions rebu-
des per dignificar la festa.
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DIA A DIA

DIJOUS 29 - Dijous Sant. Sta. Beatriu, St. Eustasi, St. Armogast i St. Ciril
■ Tot el dia, a Les Comes (Igualada), torneig internacional SpartaKids d’hoquei línia. 
■ A les 9 del vespre, al barri de Fàtima (Igualada), processó de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santíssima de los 
Dolores.

DIVENDRES 30 - Divendres Sant. St. Joan Clímac, St. Quirí i St. Règul
■ Tot el dia, a Les Comes (Igualada), torneig internacional SpartaKids d’hoquei línia. 
■ A les 11 del matí, a l’església del Roser (Igualada), viacrucis en commemoració de la Suor de Sang.
■ A les 9 del vespre, al barri de Fàtima (Igualada), processó del Santo Entierro y María Santíssima de los Dolores.

DISSABTE 31 - Vetlla Pasqual. Beat Amadeu, duc de Savoia; Amós, profeta, i Sta. Balbina
■ Tot el dia, a Les Comes (Igualada), torneig internacional SpartaKids d’hoquei línia. 
■ Al matí, a Vilanova del Camí (zona Mercat), mercat d’antiguitats.
■ A les 7 de la tarda, a l’Observatori de Pujalt, activitat astronòmica: reconeixement dels aparells, recorregut virtual per 
l’Univers i observació nocturna.

DIUMENGE 1 d’abril - Pasqua de Resurrecció. St. Venanci, St. Hug i Sta. Teodora
■  Tot el dia, a Les Comes (Igualada), torneig internacional SpartaKids d’hoquei línia. 
■ Al matí, a La Llacuna, cantada de Caramelles.
■ Al matí, a Veciana, cantada de Caramelles.
■  De les 10 del matí fins al migdia, a la Pobla de Claramunt, cantada de Caramelles.
■ A 2/4 de 10 del matí, a Sant Martí de Tous, cantada de Caramelles.
■ 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 barri de Fàtima (Igualada), processó de Nuestro Señor Resucitado.
■ A la 1 de la tarda, a La Lliga de Capellades, cantada de caramelles amb la Coral Xeremell. 
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla, ball amb l’orquestra Paradise. Organitza: Associació per a 
l’Oci de la Gent Gran de la Pobla de Claramunt.

DILLUNS 2 - Dilluns de Pasqua. St. Francesc de Paula i Sta. Maria Egipcíaca
■ Al matí, al santuari de Sentfores (Sant Martí de Tous), Aplec de Dilluns de Pasqua: eucaristia, jocs de bitlles i ballada de 
sardanes amb la música de cobla.

DIMARTS  3 - El Sant Crist d’Igualada. St. Sixt I, Sta. Fara i Beata Guiomar
■ A les 11 del matí, a l’església de Santa Maria d’Igualada, ofici solemne presidit pel Bisbe Mons. Romà Casanova.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a Igualada, processó del Sant Crist.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a Igualada (pl. Ajuntament), ballada de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell.

DIMECRES 4 - St. Plató, St. Benet el Negre i Beata Liduvina
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura “Llegir el teatre”.
■ A les 8 de la tarda, a l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada, tercer concert Cicle Claude Debussy. 
■ A 1/4 de 9 del vespre, a l’Ateneu Cinema (Igualada), “Macbeth”, òpera de Verdi en directe des del Royal Opera House 
de Londres.

DIJOUS 5 - St. Vicenç Ferrer, Sta. Emília i Sta. Irene
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, taller experimental: “Conte animat” (sessió familiar amb nens de 4 a 7 
anys).
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació de les parelles lingüístiques del programa voluntariat 
per la llengua.

DIVENDRES 6 - St. Guillem, St. Marcel·lí i St. Platònides
■ Tot el matí, a Igualada, activitats físiques diverses pel Dia Mundial de l’Activitat Física.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a Vilanova del Camí (Casal de la gent gran), monòleg teatralitzat “Ismene germana d’Antígona” i 
debat posterior. Del programa del Dia de la Dona - MICOD.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura infantil del llibre “El viatge de la Shalaka”.
■ A 2/4 de 9 del vespre, a l’Adoberia Bella (Igualada), xerrada: “El menú de la Mostra d’Igualada”.
■ A les 11 de la nit, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), cicle Músiques de Butxaca amb Carla i Toni Serrat.

Es busquen models per a la 
Desfilada d’Igualada 
Nit de Shopping
IGUALADA

Després de l’aclaparador èxit de 
l’any passat, Igualada Comerç 

ja ha començat els preparatius per 
a la Desfilada de Moda d’Igualada 
Nit de Shopping, que es farà el dis-
sabte 5 de maig.

Sota el títol “Tu hi poses les 
ganes i nosaltres ho fem possible”, 
l’entitat busca nois/noies, de 16 
a 100 anys. Els únics requisits són 
tenir una talla entre la 36 i la 52 i 
moltes ganes de divertir-se.

Per aquest motiu, l’entitat 
convoca els/les interessats/des a 
apuntar-se al càsting de models 
que participaran en la desfilada. El 
càsting es realitzarà el dissabte 7 
d’abril a la seu d’Igualada Comerç 
(c/ St. Jordi, 11) a les 11 del matí.

Els interessats poden inscriu-
re’s enviant el correu electrònic a 
info@gualadacomerc.cat o per Fa-
cebook, Twitter, o Instagram, amb 
el hashtag #castingdemodelsigua-
ladacomerç abans del 7 d’abril.

Properes actuacions de la 
Coral de Santa Maria 
IGUALADA

Commemoració de la suor de 
sang. Demà divendres dia 30 de 
març, a les 11 del matí, la Coral di-
rigida per Coni Torrents participarà 
a l’església del Roser en els cants 
del viacrucis commemoratiu de la 
suor de sang del Sant Crist d’Igua-
lada. Comptarà amb l’acompanya-
ment a l’orgue de Maite Torrents.

Solemne ofici del Sant Crist 
d’Igualada. Enguany, a invitació 
dels Priors, la Coral solemnitzarà 
l’ofici del dimarts de Pasqua a la 
basílica, que presidirà el bisbe de 
la diòcesi monsenyor Dr. Romà 
Casanova. Entre el programa de 
cants hi haurà l’estrena del motet 
“Espòs de Sang”, amb lletra de 
Lleonard del Rio i música de Joan 

Martínez-Colàs. La direcció serà de 
Coni Torrents i l’acompanyament 
de Lluís Victori, organista titular de 
la basílica.

A la tarda, l’estendard de la 
Coral desfilarà en la processó ho-
menatge al sant Crist, pels carrers 
de la ciutat.

Cloenda de les festes. El dis-
sabte 7 d’abril, la Coral de Santa 
Maria, sota la direcció de Coni Tor-
rents i amb l’acompanyament a 
l’orgue de Maite Torrents, intervin-
drà a la basílica en els cants de la 
missa de cloenda de les festes del 
sant Crist que presidirà Mn. Xavier 
Bisbal, prior eclesiàstic. En acabar 
es procedirà al retorn de la Imatge 
al seu altar propi.

Xerrada: “Nens sans, 
pares feliços”

IGUALADA

Ja es poden fer les inscripcions per 
a la xerrada que impartirà Àngel 

Sanromà --homeòpata, naturòpata i 

terapeuta gestalt-- el dia 9 d’abril a 
les 7 de la tarda, en què es tractaran 
temes diversos com l’equilibri natu-
ral del cos, com repercuteixen les 
emocions en la salut o on comença 
la malaltia, tot emmarcat sota el 
títol “Nens sans, pares feliços”.

La sessió es farà a l’Espai Aura 
naixement d’Igualada i, en ser de 
places limitades, es recomana con-
firmar l’assistència al telèfon 639 
975 376.

Cantada de Caramelles i Aplec 
de Sentfores

SANT MARTÍ DE TOUS

Després del traspàs de la bandera 
de les Caramelles de Tous, acte 

previst per diumenge passat, en 
finalitzar la missa de Rams, Manel 
Pons, banderer sortint, feia els 
honors a Josep Domènech i aquest 
diumenge de Pasqua Sant Martí de 
Tous tornarà a vibrar amb les tra-
dicionals caramelles, que cada any 
animen places i carrers del poble de 
la mà de cantaires de totes les edats 
i dels joves músics del poble. 

No hi faltaran, com mana la tra-
dició, els nens i nenes d’entre sis i 

set anys vestits d’hereus i pubilles, 
els ballesters i les lloques, i les toies 
i els clavells. 

A 2/4 de 10 del matí els carame-
llaires, precedits del banderer, co-
mençaran les cantades a l’entrada 
del poble. Després de la Missa Major, 
cap a les 12 del migdia, continuaran 
les cantades, de les quals destaquen 
la que es fa a la plaça de l’Església 
i la de davant de l’Ajuntament. Les 
cançons que sonaran aquest any són: 
“És la Moreneta” d’Antoni Carcellé, 
“Les Caramelles” amb música de C. 
Pérez Martínez i lletra de Joan Mis-
terio, l’“Hallelujah” de Leonard Co-
hen, “El cant de la senyera” i altres 
cançons populars catalanes.

El dilluns de Pasqua, dia 2 
d’abril, se celebrarà el tradicional 
aplec al santuari de Sentfores. Allà 
es podrà participar de l’eucaristia a 
les 11 del matí, gaudir del tradicio-
nal joc de bitlles i ballar sardanes al 
so de la cobla.

EDICTE
Per a coneixement general, es fa saber que l’Ajuntament d’Igualada, en la 
sessió plenària duta a terme el dia 27 de març de 2018, ha aprovat inicialment 
el TÈCNIC D’ENDERROC D’EDIFICI D’ANTIC HOSPITAL I COBERTS 
AUXILIARS, redactat per Pep Riba Samarra, arquitecte tècnic, que compta 
amb un termini d’execució de 2,5 mesos.
 
El projecte esmentat se sotmet a informació pública per un termini de 30 
dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província, als efectes que els interessats puguin examinar 
l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada 
(Plaça de Sant Miquel núm. 12 de dilluns a divendres, de les 8.00 a les 14.00 
hores) i fer les al·legacions que estimin oportunes.

Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició pública, el 
projecte d’obres ordinàries i l’estudi bàsic de seguretat i salut es consideraran 
definitivament aprovats sense necessitat de nou acord.

Igualada, 28 de març de 2018

L’alcalde
Marc Castells i Berzosa
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El Campus Universitari 
Igualada-UdL celebra les 
Jornades de Campus 

IGUALADA

El Campus Universitari Iguala-
da-UdL celebra el proper dis-

sabte dia 7 d’abril les Jornades de 
Campus Oberts orientades a estu-
diants i pares i mares que vulguin 
conèixer els estudis en la branca de 
l’enginyeria que s’imparteixen al 
Campus. A més, en aquestes Jorna-
des es podran conèixer també les 
instal·lacions, el professorat i els 
serveis que s’ofereixen al Campus 
Igualada-UdL.

Inscripcions per a les 
xerrades informatives

Així  mateix,  en el  marc 
d’aquestes Jornades de Campus 
Oberts, es duran a terme xerrades 
sobre els diferents estudis en la 
branca d’enginyeria que tindran 
lloc en dos torns: a les 10h o a les 
12h. És per això que és precís que 
els estudiants i pares i mares inte-
ressats s’inscriguin a les Jornades 
a través de la web www.campusi-
gualada.cat.

Els estudis en l’àmbit de l’engi-
nyeria que s’imparteixen al Cam-

pus Universitari Igualada-UdL són 
el grau en Enginyeria en Organit-
zació Industrial i Logística, el grau 
en Enginyeria Química i el nou 
grau en Tècniques d’Interacció Di-
gital i de Computació. Aquest dar-
rer, un grau en formació dual, és 
a dir, on l’estudiant fa pràctiques 
remunerades en empreses amb un 
contracte laboral alhora que es 
forma a les aules, i té una durada 
de tres anys. Finalment, en l’àmbit 
de l’enginyeria, el Campus Igua-
lada-UdL ofereix també el màster 
universitari en Enginyeria del Cuir, 
un màster únic a Europa.

D’altra banda, el dia 5 de maig 
es faran unes noves Jornades de 
Campus Oberts tant pels estudis 
de salut com pels d’enginyeria. 
En el cas dels estudis en salut els 
pares i mares i estudiants podran 
conèixer el grau en Infermeria, el 
doble grau en Nutrició Humana i 
Dietètica i Fisioteràpia i el màster 
universitari en Pràctica clínica i Me-
todologia de l’ensenyament amb 
Simulació.

A l’Ateneu Cinema, retransmissió en directe 
de l’òpera «Macbeth»

IGUALADA

L’òpera de Verdi sobre la tragèdia 
de Shakespeare està dirigida per 

Antonio Pappano amb un extraor-
dinari repartiment del que formen 
part, Anna Netrebko, Zeljko Lucic i 
Ildebrando D’Arcangelo.

La relació d’amor de Verdi amb 
les obres de Shakespeare va du-
rar tota la seva vida i va comen-
çar amb ‘Macbeth’, una obra que 
considerava «una de les més grans 
creacions de l’home».

Amb el seu llibretista, Frances-
co Maria Piave, Verdi es va pro-
posar crear «alguna cosa fora del 
comú». El seu èxit queda plasmat 
en cadascun dels compassos d’una 
partitura en què Verdi mostra la 
seva faceta més teatral, un model 
constant d’energia demoníaca.

La producció de Phyllida Lloyd 
per a The Royal Opera (2002), és 
rica en matisos i està tenyida dels 
colors negre, vermell i daurat. Les 
bruixes --imaginades pel dissenya-

dor Anthony Ward com estranyes 
criatures abillades amb turbants 
de color escarlata-- són omni-
presents agents de la destinació. 
Lloyd retrata l’absència de fills dels 
Macbeth com l’ombrívola tristesa 
que aguaita darrere dels seus ter-
ribles actes. La producció de The 
Royal Opera utilitza la revisió de 
l’òpera que va preparar Verdi per 
a París en 1865 i que inclou la fas-
cinant ària de Lady Macbeth «La 
luce langue». 

La retransmissió serà el dime-
cres 4 d’abril, a les 20.15 h a l’Ate-
neu Cinema.

El preu de l’entrada és de 18 
euros i 15 euros pels socis de l’Ate-
neu.

Si l’entrada es compra anticipa-
da, el preu és de 15 euros i 13 pels 
socis de l’entitat. 

Les entrades ja es poden com-
prar a la taquilla de l’Ateneu cine-
ma i online a www.ateneucine-
ma.cat

Tercer concert del cicle dedicat a 
Clause Debussy

IGUALADA

Pel proper dimecres dia 4 d’abril 
a les vuit de la tarda hi ha pro-

gramat el tercer concert del cicle 
dedicat a l’obra de Claude Debussy 
(1862-1918) en el centenari de la 
seva mort. Aquest cicle està orga-
nitzat pel professorat de l’Escola 
Conservatori Municipal de Música 
d’Igualada i consta de cinc concerts 
a càrrec bàsicament de professorat i 
alumnat del centre. 

En aquesta ocasió podrem es-
coltar música per a violí i piano, me-
lodies per a veu i piano i finalment 

un arranjament per a onze instru-
ments d’una de les obres més em-
blemàtiques del compositor fran-
cès: el Prélude a l’après-midi d’un 
faune. Els intèrprets seran Dolors 
Almirall, Iu Boixader, Romain Boyer, 
Jonatan Carbó, Josep M. Comajun-
cosas, Pepe Ferrer, Ana Gutiérrez, 
Pep Massana, Guillem Martí, M. Je-
sús Martínez de Arenzana, Lourdes 
Pérez Molina, Clara Puig, Montser-
rat Roset, David Riba, Marta Riba, 
Toni Rocosa i Oriol Rosés. El cicle 
continuarà el 17 de maig.

El bus Exprés Igualada-Barcelona estrena, 
el dimarts 3 d’abril, noves parades davant 
l’edifici d’habitatges “Punto Blanco”

IGUALADA

El proper dimarts, 3 d’abril, es 
preveu l’entrada en funciona-

ment de les noves parades dels 
busos Exprés e5 entre Igualada i 
Barcelona a l’entorn de l’edifici 
d’habitatges “Punto Blanco”, que 
esdevindrà d’aquesta manera cap-
çalera de la línia i nou punt d’ori-
gen i final del servei.

Totes les expedicions Exprés, 
doncs, començaran a l’av. Balmes 
71 (cantonada amb c/ Masquefa), 
cinc minuts abans de fer parada a 
l’antic edifici de Correus del Pas-
seig Verdaguer i, a la tornada a 
Igualada, finalitzaran el trajecte a 
l’av. Balmes 76 (davant del bingo), 
cinc minuts després de la parada a 

la Pl. Catalunya. La cobertura del 
servei s’ampliarà d’aquesta mane-
ra en aproximadament 1,5 quilò-
metres i, en qualsevol cas, no es 
preveu modificar cap dels horaris 
habituals de la resta del recorre-
gut. Aquests horaris, amb les noves 
incorporacions, estaran disponibles 
a les parades, al web de la compa-
nyia, www.igualadina.com, i al del 
servei, www.expres.cat.

Monbus Hispano Igualadina, la 
companyia operadora de la línia, 
de la qual és titular el departa-
ment de Territori de la Generali-
tat de Catalunya, ja ha confirmat 
a l’Ajuntament d’Igualada la mo-
dificació immediata del servei i 
aquests dies s’estan instal·lant els 

tòtems identificatius de les para-
des. L’Ajuntament, buscant donar 
resposta a una històrica reivindi-
cació dels usuaris, ha dut a terme 
les gestions necessàries per fer 
possible aquesta ampliació de la 
cobertura, tant amb la direcció ge-
neral de Transports de la Generali-
tat com a la companyia titular del 
servei.

Noves parades de la línia 
Igualada-Jorba-Calaf

A banda, aquesta Setmana 
Santa, el bus interurbà de la línia 
Igualada-Jorba-Calaf, també ope-
rat per Monbus Hispano Igualadi-
na, incorpora noves parades entre 
el Pla de la Torruella i el Passeig 
Verdaguer, tant a l’anada com a la 
tornada, concretament al c/ Nueva 
Esperanza i a l’av. Sant Jaume Se-
soliveres.

Aquest fet facilitarà el trans-
port cap a Barcelona amb bus als 
veïns del districte de Ponent, ja 
que aquesta línia ofereix algu-
nes expedicions que arriben fins 
a Maria Cristina i unes altres que 
connecten amb l’Estació d’Autobu-
sos d’Igualada, des d’on es poden 
agafar tots els altres vehicles de la 
mateixa companyia cap a la capi-
tal. Els horaris exactes es podran 
consultar igualment al web de la 
companyia www.igualadina.com.

http://www.ateneucinema.cat
http://www.ateneucinema.cat
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• Guarderia de dia
• Obediència básica i

nivell avançat.
• Correcció de conductes

(agressivitat, ansietat, pors,
mals hàbits...).

• Habilitats canines.
• Educació en residència.

• Agility d'oci i
d'alta competició.

• Teràpia amb flors de Bach

Camí del Cementiri, s/n
Santa Mgda. de Montbui
 Tf. 659 430 893
www.rivalcan.com

TAULELL D’EXPOSICIONS
■ Al vestíbul del Teatre de l’Aurora d’Igualada, “Expressions”, amb obres dels 
artistes de l’Associació Salut Mental Catalunya Anoia. Fins al mes de maig. 
■ A la Pastisseria Pla (Av. Barcelona - Igualada), “La bellesa de la senzillesa”, 
aquarel·les de Natalia Dubovik. Fins a primers d’abril.
■ Al restaurant El Candil (c/ Dos de Maig 68, de Vilanova del Camí), exposició de 
pintures de Marcial Fernàndez Subirana.
■ A La Gaspar Sala d’Exposicions d’Igualada, “I’m a monkey”, fotografies de Pau-
la Calle, alumna de l’Escola d’Art Gaspar Camps. Fins demà.
■ Al Punt dels lectors, a la 3a planta de la Biblioteca Central d’Igualada, Laia 
Pérez presenta l’exposició de fotografies “Aqualata antiqua”. Fins al 27 d’abril.
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, “Igualada, paisatge poètic”. 
Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia. Fins al 7 d’abril.
■ A la Sala d’Exposicions de la Pobla de Claramunt, col·lecció d’imatges proce-
dents de l’Arxiu Fotogràfic Municipal (AFM). Fins dissabte. 
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, pintures de Josep Lluís Navarro. 
Fins al 8 d’abril. 
■ A Llegim..? Llibreria (passatge Capità Galí, 4, d’Igualada), “Rostres d’artistes 
cinematogràfics”, exposició de dibuixos d’Empar Aranda. 
■ Al Casal Popular d’Igualada, el Foment, exposició “Generació (H)original”. Fins 
al 30 d’abril. 
■ Al Museu Molí Paperer de Capellades, “Xilografies. La fusta feta imatges”. Fins 
al 13 de maig.
■ A La Gaspar sala d’exposicions, mostra XtremKuir.4: treballs realitzats per 
l’alumnat dels cicles formatius de grau superior de l’EMA Gaspar Camps d’Iguala-
da. Del 2 al 27 d’abril.
■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, dibuixos infantils 
presentats al concurs “Surt a veure els Tres Tombs”. Del 6 al 21 d’abril. (El dia 7, a 
les 12 del migdia, lliurament de premis).

XtremKuir.4 presenta treballs 
dels alumnes de l’EMA
La Gaspar sala d’exposicions aco-

llirà, del 2 al 27 d’abril, la mostra 
XtremKuir.4, que presenta treballs 
realitzats per l’alumnat dels cicles 

formatius de grau superior de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar Camps 
d’Igualada. 

L’art de la xilografia catalana

Capellades acollirà la mostra itine-
rant “Xilografies. La fusta feta 

imatges. L’auca dels oficis del taller 
dels Abadal, segles XVII-XXI”, que 
es podrà veure al Museu Molí Pape-
rer fins al 13 de maig.

L’exposició posa en valor la xi-
lografia catalana, l’art de gravar 
peces escultòriques de baix relleu 
en fusta dels períodes barroc i neo-
clàssic. Les xilografies de la col·lec-
ció Rubiralta i Garriga, realitzades 
entre els segles XVII i XIX en el ta-
ller dels Abadal, constitueixen un 
arxiu gràfic de la història dels inicis 
del disseny industrial, la moda, la 
música, els oficis, els costums, les 
festivitats i la cultura popular de la 
societat preindustrial a Catalunya.

La mostra és itinerant i organit-
zada per l’Oficina de Patrimoni Cul-

tural de la Diputació de Barcelona, 
en col·laboració amb la Col·lecció 
Rubiralta i Garriga (CRiG); després 
de Capellades viatjarà a Calella i 
Moià, i abans ja s’ha pogut veure a 
Manresa i Martorell.

La mostra
L’espai expositiu mostra les xilo-

grafies de l’impressor manresà Lluís 
Rubiralta i Garriga, impreses el 1956 
a escala de les matrius de fusta del 
segle XVIII, originals de l’auca dels 
oficis del taller de la família Abadal, 
llinatge d’impressors i gravadors de 
Manresa.

L’auca està formada per 48 
imatges de 47 oficis com sabater, 
moliner, cerer, taverner, sastre, es-
pardenyer, fuster, escloper, mata-
lasser, ferrer, aiguader, carnisser o 
barretaire, entre d’altres. Els oficis 
s’han agrupat en sis àmbits temà-
tics: espai urbà; paisatges prein-
dustrials; cos i vestit; comunicació 
gràfica; artesania, ofici i disseny; i 
música, veu i cançó.

També es presenten les xilogra-
fies d’altres auques atribuïdes al 
taller dels Abadal, com les moralit-
zadores per a l’home i la dona, i la 
dedicada al carnestoltes, totes tres 
dels segles XVIII-XIX.

A la Biblioteca Central, dibuixos del concurs 
“Surt a veure els Tres Tombs”
Del 6 al 21 d’abril, a la sala d’ex-

posicions de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada es podrà visitar 
la mostra “Surt a veure els Tres 
Tombs”, que inclou els dibuixos 
infantils realitzats pels nens i nenes 
de les escoles d’Igualada que es van 
presentar al concurs sobre la fes-
ta dels Tres Tombs, organitzat per 
l’Antic Gremi de Traginers d’Igua-
lada. 

Guanyadors del concurs de 
dibuix infantil

A les 12 h del migdia del dissab-
te 7 d’abril, a la Biblioteca Central 
d’Igualada, tindrà lloc el lliurament 
de premis del XIII Concurs de Dibuix 
Infantil sota el lema “Surt a veure 
els Tres Tombs”. En aquesta tretze-
na edició han estat 15 les escoles 
igualadines participants i els premi-
ats han estat els següents:

P3: Victòria Betancurt (de l’esco-
la Jesús Maria).

P4: Jan Barrios (Escolàpies).

P5: Bruna Bosch (Escola Dolors 
Martí).

1r EP: Marta Corcelles (Maris-
tes). 

2n EP: Bru Closa (Mowgli).
3r EP: Irene Ortiz (Monalco).
4t EP: Mar Vila (Escola Pia).
5è EP: Narcís Lorente (Maristes).
6è EP: Irene Juanmartí (Escola 

Pia).
Especial als “guarniments”: 

Martina Oliva (6è Maristes).
Especial al “collage”: Nayeli 

Aguilar (3r Ramon Castelltort).
Especial a la “tècnica”: Albert 

Bernades (4t Maristes).
Especial a l’“originalitat”: Kira 

Dueñas (4t Escolàpies).
Els premiats recolliran el seu 

obsequi, gentilesa d’“Alfil Office i 
Products”, que un any més farà pos-
sible l’acte i el concurs en general, 
i seguidament es convidarà a tots 
els assistents a un petit refrigeri. A 
més de les obres premiades, l’expo-
sició mostrarà més d’un centenar 

de dibuixos relacionats amb la festa 
dels Tres Tombs provinents de les 
diferents escoles de la ciutat i d’in-
fants d’entre 3 i 12 anys. Fins el 21 
d’abril, tothom qui ho desitgi podrà 
visitar l’exposició dins de l’horari de 
la Biblioteca.

L’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada agraeix un cop més a 
la Biblioteca el seu servei i l’espai 
cedit per a l’exposició dels dibuixos, 
i també la participació de totes les 
escoles i de tots els nens i nenes que 
en formen part. Sense ells el concurs 
no seria possible.

XXXVIII Concurs de 
Fotografia “Típics Tres 
Tombs 2018”.

El dissabte 14 d’abril, a les 7 de 
la tarda i a la seu de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada (plaça de la 
Creu, 18, baixos) tindrà lloc la inau-
guració de l’exposició i entrega de 
premis del XXXVIII Concurs de Foto-
grafia “Típics Tres Tombs 2018”.

A Piera: “Refugiats, per què?”

El proper 4 d’abril a les 19h, 
l’Ajuntament de Piera inaugu-

rarà l’exposició “Refugiats, per 
què?” a la biblioteca del munici-
pi. Aquesta exposició vol ampliar 

la mirada més enllà de la reacció 
solidària davant la crisi de refugi-
ats dels darrers anys i contribuir a 
promoure canvis globals i estruc-
turals que facin possible posar fi a 
les causes que cada dia obliguen 
milers persones a fugir de casa 
seva. 

Aquesta actuació s’emmarca 
en el programa d’activitats impul-
sat des de la Comissió pierenca per 
a l’acollida de persones refugiades, 
integrada per l’Ajuntament de Pie-
ra, un grup de mentores voluntàri-
es formades pel Programa Català 
de Refugi i el Consell Comarcal de 
l’Anoia. Al llarg del mes d’abril, es 

realitzaran tallers sobre fet migra-
tori i refugi als centres educatius 
del municipi i també es comptarà 
amb una xerrada de la ONG Pro-
activa Open Arms que es durà a 
terme el 27 d’abril. L’objectiu de 
la Comissió és sensibilitzar la po-
blació de Piera envers la situació 
de les persones refugiades i alho-
ra, promoure’n la seva acollida al 
municipi. 

L’exposició, realitzada per 
l’entitat FundiPau amb el suport 
del Fons Català de Cooperació al 
desenvolupament, es podrà visitar 
fins al 14 d’abril.

Nits Musicals de la Brufaganya, 
7è Festival d’Estiu

SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANYA

L’Associació Musical la Brufaganya 
organitza per setè any consecu-

tiu el festival de música clàssica “Nits 
Musicals de la Brufaganya” al san-

tuari de Sant Magí durant els mesos 
d’estiu.

Els concerts, que es faran el se-
gon dissabte de mes, a 2/4 de 10 del 
vespre, comptaran aquest any amb 

la presència de l’Orquestra Barroca 
“Vespres d’Arnadí” el dia 9 de juny, 
El Cor de Cambra “Lieder Càmera” 
el dia 7 de juliol, “The Gospel Viu 
Choir” el dia 11 d’agost i el duo 
“DeLIS”, el 8 de setembre.

Durant el cicle podrem gaudir 
d’un excel·lent programa de música 
barroca de Johann Sebastian Bach, 
un concert commemoratiu dels 400 
anys del naixement de Joan Cererols 
a càrrec d’un dels cors punters del 
país, del màxim exponent nacional 
del #urban gospel amb el seu espec-
tacle “Gospeljazzing” i del jovenís-
sim duo format per la violoncel·lista 
Irma Bau i la pianista Irina Veselova. 
Tot plegat, un festival d’un altíssim 
nivell, com ja va sent la norma dels 
últims anys. 

 The Gospel Viu Choir, dirigit per Moisès Sala

Tallers per gaudir en família amb els infants i 
enfortir vincles afectius 
VILANOVA DEL CAMÍ

L’àrea de Serveis Personals, Salut 
i Consum de Vilanova del Camí 

ha preparat pel mes de maig uns 
Tallers de psicomotricitat i joc en 
família. També el mateix mes s’ha 
programat un curs de massatge 
infantil per a mares i pares que 
vulguin enfortir els vincles amb els 
nadons. Les inscripcions es podran 
fer des del dia 23 d’abril i fins el 8 
de maig a la Ludoteca El Cireret.

Les dues activitats tindran una 
durada d’una hora cadascuna. El 
curs de massatge infantil es farà els 
dies 10, 17, 24 i 31 de maig, a partir 
de dos quarts de deu. Està pensat 
per a pares i mares amb infants de 2 
a 10 mesos. 

Els mateixos dies es farà també 
el taller de psicomotricitat de nivell 
1, per a infants  d’un a dos anys, a 
partir de dos quarts de dotze del 
migdia.

D’altra banda, hi haurà dates di-
ferents per a un segon taller de psi-
comotricitat, en aquest cas adreçat 
a infants de 2 a 3 anys; seran quatre 
dimecres consecutius: 9, 16, 23 i 30 
de maig d’onze a dotze del migdia.  

Els tallers són gratuïts i les pla-
ces, limitades. Per a més informació 
us podeu adreçar a El Cireret (carrer 
Alfons XIII s/n) o trucar al telèfon 93 
805 44 22 (extensions 125 i 126) o 
consultar el web municipal. 
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L’intercanvi entre els instituts Pla de les 
Moreres i Robert Schuman d’Amilly celebren 
el desè aniversari

VILANOVA DEL CAMÍ

Dilluns de la setmana passada, 
l’alcaldessa de l’Ajuntament de 

Vilanova del Camí, Noemí Truchar-
te, i la regidora d’Agermanament, 
Imma González, van rebre, a la 
Sala de Plens, els alumnes de l’ins-
titut Pla de Les Moreres i els del 
Collège Robert Schuman d’Amilly, 
que comparteixen un nou espai 
d’intercanvi. L’alumnat van regalar 
a Trucharte i González una xapa 
realitzada per commemorar el 10è 
aniversari d’aquest agermana-
ment.

L’alcaldessa va donar la ben-
vinguda als 34 alumnes que parti-
cipen d’aquesta experiència, que 
va més enllà de l’aprenentatge de 
la llengua, i els va demanar que 
en gaudeixin al màxim, “ja que es 
tracta d’una oportunitat impor-
tant”. Les professores del Collège 
Robert Schuman d’Amilly van te-

nir paraules d’agraïment per als 
ajuntaments de Vilanova i d’Ami-
lly, sense els quals, van dir, “aquest 
intercanvi seria molt més difícil”. 
També van donar les gràcies al per-
sonal docent de l’institut vilanoví i 
a les famílies acollidores. Les pro-
fessores s’han referit a l’intercan-
vi com una experiència única que 
aporta a l’alumnat riquesa lingüís-
tica, cultural i social: “fa 10 anys 
que descobrim amb plaer Catalu-
nya, la seva llengua i la seva cul-
tura”. 

També l’alumnat gaudeix de 
l’experiència i la valoren molt po-
sitivament perquè els dona la pos-
sibilitat de viatjar a un altre país i 
conèixer altres cultures i tradicions. 

La professora de francès de 
l’Institut Pla de els Moreres va 
destacar l’intercanvi com una pe-
ça clau de l’agermanament. En 
aquests 10 anys, explicà Bartrolí 

“hem mogut més de 200 nens i les 
seves respectives famílies i continu-
arem alimentant aquest agerma-
nament mentre tinguem la capaci-
tat d’engrescar el jovent a estudiar 
francès i a viatjar per practicar-lo”.

Bartrolí, que ha estat l’ànima 
d’aquest intercanvi, ha volgut dei-
xar clar que aquesta iniciativa “no 
va de viatjar” i que l’institut tam-
poc fa d’agència de viatges, “és un 
projecte important per aprendre 
una llengua, una cultura... per fer 
que els joves creixin en tots els sen-
tits”.

Marta Bartrolí, que un any 
més ha aconseguit que els seus 
alumnes tinguin molt bones pun-
tuacions al DELF, ha atribuït part 
d’aquest èxit als seus mestres de 
francès que, assegura, “em van 
transmetre la passió per la llen-
gua”. 

L’alumnat que participa de l’in-
tercanvi va conviure plegat fins di-
jous. Van començar la seva visita 
per Barcelona, on van fer un tour 
turístic amb parada a Les Rambles, 
el Mercat de la Boqueria, el Ma-
remagnum i La Pedrera. També 
van visitar l’abadia de Montserrat 
i la ciutat costanera de Sitges. Di-
mecres van fer una passejada pel 
Parc Fluvial, van visitar el Museu 
de la Pell, on també van fer un 
taller relacionat amb la producció 
de cuir, i van sopar amb les famílies 
acollidores a l’institut, mentre que 
dijous van acabar la seva estada a 
Catalunya amb una nova visita a 
Barcelona per visitar el barri gòtic i 
la Sagrada Família.

Notícies escolars de l’IES Badia i Margarit
IGUALADA

À bientôt, Nassira!
Ahir, 21 de març, va acabar 

les pràctiques de psicopedago-
gia al BiM la Nassira. Ha estat 
amb nosaltres des del gener i ha 
sigut una gran experiència per 
a tots. Alguns nens de primer 
(Dan, Nabil, Jan, Oussama, i Sa-
lu) i uns quants professors amb 
el conserge i l’administrativa li 
van preparar un petit acomia-
dament. Primer vam xerrar amb 
ella i ens va explicar que el BiM li 
ha agradat molt perquè té molts 
projectes nous: dos patis, les mit-
ges hores… Ha après moltíssim 
dels profes, de tots, i li ha agra-
dat molt especialment la manera 
de treballar de la Xesca perquè 
“té moltes idees i aconsegueix 
dels alumnes respecte i confian-
ça”. No sap si tornarà al BiM com 
a professora perquè primer ha 
d’acabar el màster i apuntar-se a 
llistes però segur que es dedicarà 
a treballar amb nens perquè li 
agrada molt ensenyar i vol “que 
tothom tingui una educació de 
qualitat”.

Ens va donar un consell a tots 
els alumnes. “Que tots s’esforcin 
molt per acomplir els seus som-
nis. Que confiïn en ells mateixos 
per aconseguir els seus objectius, 
que no facin cas dels que diguin 
el contrari, ni llencin la tovallo-
la”. 

Al final li vam regalar una 
supertassa del BIM i un gran lli-
bre signat per tots: “El curiós 
incident del gos a mitjanit”, un 
llibre que parla d’un nen especial 
per a una professora molt espe-

cial. Esperem retrobar-te aviat i, 
mentre t’esperem, quan tornem 
de vacances tindrem una nova 
psicopedagoga en pràctiques, la 
Noelia, segur que serà tan simpà-
tica i bona com la Nassira. 

Oussama, Nabil, Dan, Jan i Salu
1r ESO

Parlem d’educació 
El passat 1 de març a les sis 

de la tarda al col·legi Gabri-
el Castellà (el nostre veí i anti-
ga escola de primària), va tenir 
lloc una sessió de treball entorn 
de l’educació que han de rebre 
els alumnes d’avui dia. El títol 
era “L’educació que volem”. Hi 
vam assistir-hi dues alumnes, la 
Chaima i l’Ana, amb el Julián, 
professor. La Núria, directora del 
col·legi, ens van explicar quins 
són els quatre pilars de l’apre-
nentatge: aprendre a conèixer, a 
fer, a ser i a conviure. I quins són 
els set principis de l’aprenentat-
ge: l’alumne és el centre, el seu 
aprenentatge és col·laboratiu, 
les emocions i la motivació són 
molt importants, s’han de tenir 
en compte les diferències de ca-

da alumne, l’esforç i la superació 
són claus, l’avaluació continuada 
afavoreix l’aprenentatge i tot ha 
de estar connectat amb la reali-
tat i entre les diferents assigna-
tures.

Van posar exemples molt con-
crets d’aquesta nova forma de 
veure l’educació: Ja no és tan im-
portant aprendre els rius de Ca-
talunya, sinó saber llegir un ma-
pa. Ja no és tan important que 
el mestre xerri tota l’estona sinó 
que els alumnes parlin entre ells 
o fins i tot que s’ensenyin entre 
ells.

Va haver-hi també activitats 
molt interessants com reproduir 
entre tots com era una classe de 
fa vint anys on casi no et podies 
moure sense que et castigaren 
o fer tres murals amb totes les 
propostes dels assistents per mi-
llorar els coles. Els del BiM vam 
demanar més patis, menys deures 
i treballs en grup. 

Connectada amb aqueta acti-
vitat, el BiM i el Gabriel Castellà 
van organitzar el sis de març la 
projecció del documental Most 
Likely to succeed, que mostra 
un curs en una escola americana 
on estudien amb projectes i que 
fa que alumnes, pares i profes-
sors re-imaginem tot el que som 
capaços de fer i que van organit-
zar conjuntament l’institut, l’es-
cola i l’Ajuntament i on van mo-
derar el debat la Núria del Ga-
briel Castellà i la Judit del Badia 
i Margarit, les nostres directores!

Chaimae i Anna
2n ESO

TECNI-POU, S. L.
☎ 93 803 0943
C/ Esquiladors, 29 bxs.
08700 Igualada

✔ LI BUSQUEM L’AIGUA EN EL SEU TERRENY
✔ LI FEM EL POU PER A LA SEVA CAPTACIÓ
✔ LI DEMANEM TOTS ELS PERMISOS A L’ACA

Complim 30 anys d’experiència

Activitats escolars dels 
Maristes Igualada

Premi Sambori
L’escola Maristes Igualada feli-

cita l’Elga Jansà i Camps pel primer 
premi de la Fase Territorial del 12è 
Premi Escolar Sambori de Narrativa 
en Català, en la categoria de se-
gon cicle de secundària. L’obra que 
l’Elga va presentar al concurs duu 
per títol “Volarem Lliures Escapant 
de les Gàbies” i qui ha tingut el 
privilegi de llegir el text s’haurà 
adonat que aquí hi tenim una altra 
lletraferida. 

A més, la seva narració no és 
només bonica, sinó que té un con-
tingut de denúncia dels estereotips 
de bellesa marcats per la societat 
que ens envolta que poden arribar 
a causar la mort de molts joves. 
L’Elga ha demostrat, a banda de 
talent literari, criteri i maduresa. 
La nostra enhorabona a la guanya-
dora, la seva família i al professo-
rat de llengua de l’escola.

Sortida a Can Mercaderet del 
Saió

Els nens i nenes de tercer de 
Primària del Maristes hem estudiat 
els animals de la comarca de l’Ano-
ia, dins el nostre projecte d’investi-
gació de Naturals.

“Vam anar a can Mercaderet. 
Hi vam anar amb autobús. Quan 
vam arribar vam esmorzar. Hi ha-
via galls i gallines. Els vam donar 
pa.

Primer vam baixar al riu. Tení-
em xarxes per capturar larves que 
fan la metamorfosi i la comencen a 
l’aigua. Vam travessar el riu.

Després vam mirar i escoltar 
els ocells de l’Anoia. Vam fer un 
joc de buscar petjades. Jo en vaig 
trobar dos.

Vam anar pel bosc i ens van 
ensenyar pells de serp. Al final vam 
fer un joc de la cadena alimentà-
ria. El falcó no se’l va menjar nin-
gú.

Al final ens en vam anar amb 
autobús.” Griselda Farguell 3r - A

No has trobat 
L’Enllaç?

Encara hi ets a 
temps! 

Busca’l a internet: 
www.latossa.com
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XXVIII Jornades Ecològiques a l’escola 
Pompeu Fabra
VILANOVA DEL CAMÍ

Del 19 al 23 de març, tot l’alum-
nat de l’escola ha treballat de 

valent la temàtica de les Jornades 
Ecològiques 2018: Què puc fer joc 
contra el GLOBAL WARMING?

Al llarg de la setmana, des de 
P3 fins a 6è han experimentat, ob-
servat, après, practicat… un munt 
d’activitats per conèixer quines 
serien les accions que podríem dur 
a terme, de forma individual i des 
del nostre entorn més proper, per 
combatre la malaltia que pateix el 
nostre planeta sobre l’escalfament 
global.

Aquesta 28a edició de les Jor-
nades a la nostra escola (portem 
28 anys organitzant aquesta set-
mana mediambiental) s’ha presen-
tat a les aules a partir d’un vídeo 
creat pels nens i nenes delegats i 
delegades verds/es de cadacuna 
de les aules. Ells i elles han expli-
cat com trobem el planeta actual-
ment a causa de les males accions 
dels humans i què podria passar si 
continuem sense tenir-ne cura. A 
partir d’aquest treball de debat, 
cadascun dels cicles ha organitzat 
activitats relacionades amb el reci-
clatge, amb experiments de l’efec-
te hivernacle, la desertització, ma-
pes mentals sobre el tema…

A més, tots els grups-classe han 
pogut observar una simulació dels 
dos ambients, situats al vestíbul de 
l’escola, que representaven el lo-
gotip de les Jornades Ecològiques 
d’aquest curs: un ambient ple de 
vida (amb plantes, aigua, gespa…) 
i un ambient desèrtic (amb sor-
ra, brutícia, sequera…). En aquest 
espai han pogut reflexionar en 

grup sobre les accions que eviten 
aquest escalfament global situant 
unes fletxes que indicaven la con-
seqüència de cadascuna, s’ha gau-
dit dels sons que es provoquen a 
cadascun dels ambients i s’ha fet 
un debat sobre la necessitat d’aju-
dar i aconseguir millorar el nostre 
planeta.

A més, els més grans han gau-
dit de la xerrada de l’entitat GE-
DEN, amb la Mònica Tomàs i el 
Cristóbal, que els han donat més 
informació sobre l’escalfament 
global, i els més petits han gaudit 
de l’espectacle de titelles “Family 
Clim”, posat en escena pel Joan i 
la Noelia, mestres de l’escola, que 
a partir de diferents personatges 
s’endinsaven en els temes de reci-
clatge i cura de l’entorn. Una altra 
de les activitats dutes a terme ha 
estat la sortida a la deixalleria de 
Vilanova del Camí, on han conegut 
el seu funcionament gràcies a la 
bona rebuda i explicació del José 
Expósito (encarregat de la deixa-
lleria) amb l’objectiu de promoure 
el reciclatge i la recollida selectiva.

L’activitat clau d’aquestes Jor-
nades ha estat la sortida sostenible 
a peu i amb bicicleta al Parc Fluvial 
de Vilanova, una activitat molt ben 
acollida i valorada per la Comu-
nitat Educativa gràcies a la parti-
cipació i la bona organització per 
part de tots i totes. L’alumnat més 
petit va gaudir del passeig fins a la 
zona verda vilanovina i la tornada 
en autocar (aportació de l’AMPA 
de l’escola). Els més grans, orga-
nitzats pels mestres, van gaudir de 
l’anada i la tornada amb bicicleta. 
Cal agrair el suport, el seguiment 
i l’ajuda dels agents de la Policia 
Local de Vilanova del Camí, que 
van fer-ne l’acompanyament tant 
a peu com amb bicicleta.

Tota una setmana que va con-
cloure amb l’activitat de la mona 
ecològica. Tota l’escola, reunida 
a la pista del centre, vam fer la 
lectura dels contractes de com-
promisos amb les accions que ens 
comprometíem com a grup-classe 
per combatre l’escalfament global. 
També vam cantar la cançó pròpia 
de l’escola per a les Jornades Eco-
lògiques, “Al Pompeu cuidem el 
Medi Ambient”, i vam menjar les 
mones. En aquesta edició la mo-
na era individual i conjuntament, 
per grup-classe, representaven el 
títol de les Jornades d’enguany, 
on cada alumne/a tenia una de les 
lletres de la frase: GLOBAL WAR-
MING, QUÈ PUC FER JO?

Unes jornades molt esperades 
per la Comunitat Educativa i ple-
nes d’aprenentatges i reflexions 
per conscienciar la necessitat de 
cuidar el nostre entorn, el nostre 
planeta sencer!!!

Més de 130 alumnes de 
secundària participen de 
les visites tecnològiques al 
Centre d’Innovació Anoia

VILANOVA DEL CAMÍ

La setmana passada es van fer 
tres visites tecnològiques al 

Centre d’Innovació Anoia. Entre 
dilluns, dimarts i divendres van 
passar pel centre 60 alumnes de 
l’Institut Pere Vives de batxillerat 
tecnològic, 60 alumnes de batxille-
rat social i 12 alumnes de l’Institut 
Milà i Fontanals de Cicle Formatiu 
de Grau Mig de química.

Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí, jun-
tament amb el Centre Tecnològic 
Leitat i l’empresa Abacus, orga-
nitza aquesta ruta tecnològica al 
Centre d’Innovació Anoia i a la nau 
logística d’Abacus, que està desti-
nada a estudiants de Batxillerat i 
de Cicles Formatius de la comarca 
de l’Anoia.

Els alumnes que participen en 
aquesta activitat poden visitar el 
Centre d’Innovació Anoia, per tal 
de donar a conèixer aquest espai 
que vol atraure la captació de no-
ves empreses i emprenedors i esde-
venir centre proveïdor de solucions 
i serveis de valor afegit (formació, 
espais de trobada, recursos per 

a les empreses...). Des del centre 
també s’incentiva la innovació i 
la cooperació entre les empreses 
per afavorir la competitivitat del 
territori.

PIMEC, la patronal de la Petita 
i Mitjana Empresa de Catalunya, 
amb delegació a l’Anoia, ubica-
da al Centre, també participa en 
l’activitat fent una explicació dels 
serveis que ofereix a les empreses.

De la mà de Leitat, els alumnes 
poden conèixer la importància que 
per a algunes empreses pot tenir 
un partner tecnològic, la missió del 
qual és col·laborar per tal de crear 
un valor econòmic, social i soste-
nible, mitjançant projectes d’I+D 
i processos tecnològics des de la 
innovació i la creativitat. En aquest 
punt es visita el laboratori que 
l’empresa té al Centre d’Innovació.

Finalment, els alumnes es tras-
lladen a la nau de la cooperativa 
Abacus, on poden veure com tot el 
procés de preparació de comandes 
està automatitzat i com funciona 
aquesta cooperativa en tot l’àmbit 
logístic.

Activitats de l’escola Marquès de la Pobla
CAPELLADES

Els alumnes de tercer de l’esco-
la entrevisten l’alcalde 

Tal com és habitual de cada 
curs, els nens i nenes de tercer es 
reuneixen amb l’alcalde de Cape-
llades, Aleix Auber, per fer-li un 
seguit de preguntes.

Primer, comencen a les classes 
estudiant amb les professores com 
funciona l’ajuntament d’un muni-
cipi. Després elaboren una llista de 
preguntes diverses, que van des de 
qüestions municipals i polítiques a 
altres de personals.

Enguany, els alumnes van ma-
nifestar molta curiositat per conèi-
xer quins són els principals serveis 
que dona l’Ajuntament i també 
pel nou servei de recollida d’es-
combraries porta a porta, que es 
començarà a aplicar el 18 de juny.

Després d’una hora de pregun-
tes i respostes, els nens i nenes te-
nien molt material per continuar 
treballant a classe.

Una molt entranyable Setma-
na Cultural

Reconnectar avis exalumnes 
amb néts alumnes, enllaçar passat 
i present per la via de la paraula 
a les classes, transmetre vivències 
pretèrites per fer-nos adonar de les 
presents, tot plegat ha estat possi-
ble a l’escola Marquès de la Pobla 
de Capellades durant la Setmana 
Cultural que va tenir lloc del 19 al 
23 de març.

Tenint en compte que l’eix 
transversal d’aquest curs al centre 
és “Persones grans, grans perso-
nes”, enguany aquesta setmana 
plena d’activitats com a colofó 
del segon trimestre ha estat plena 
sobretot d’experiència i d’histò-
ria per a tot l’alumnat de l’escola. 
D’una banda, més de trenta avis i 
àvies, i també besàvies, durant tres 
tardes van omplir les classes d’Edu-
cació Infantil i d’Educació Primària 
per recordar en veu alta les seves 
experiències escolars, en alguns ca-
sos il·lustrades amb els quaderns 
que encara guarden i unes quan-

tes fotografies de l’època en què 
molts van començar a estudiar a 
la mateixa escola que els tornava 
a acollir.

Tal com comenten en el bloc 
de l’escola, es va tractar d’una ex-
periència altament interessant per 
als que ara omplen les aules i els 
va servir per adonar-se de com ha 
variat la realitat de l’escola. Els que 
van oferir el mestratge per un dia 
van ser la Bàrbara, la Mari Mara-
ver, el Juan Capitán, el Pep Vallès, 
el Francisco, el Ramon Cuadras, la 
Gemma Mateu, la Carme Galofré, 
la Nati, la Pepi Gutiérrez, el Pedro 
R., la Maria López, el Ramon Ma-
ta, la Maria Carbonell, la Josefina 
Rosich, la Vicenta Quero, l’Amàlia 
Archilla, l’Elena Castells, l’Àngels 
Rovira, la Laura Colom, la Glòria 
Sabater, la Carme Campoy, la Car-
me Roca, la Pilar Alert, la Josefina 
Soler, el Pepe, la Lola, la Fina Sánc-
hez, la Lídia Guàrdia, el Guillem 
Guarro i l’Antònia Farriol, als quals 
es va agrair moltíssim les xerrades.

D’altra banda, i lligat a aquest 
eix que tira enrere en el temps, al 
llarg dels matins es van fer diverses 
xerrades i excursions pel municipi, 
per exemple al barri de la Font de 
la Reina, i es van descobrir altres 
llocs i espais antics del poble, com 
el vell safareig públic, el Bar Aloy, 
la barberia Ainsua, Cal Ponet, en-
tre d’altres. I durant la XXX Jor-
nada de l’Esport del darrer dia es 
van practicar jocs tradicionals com 
els patacons, l’anell picapedrell, 
trencar l’olla, xapes.... Sense dubte 
va ser una gran setmana cultural 
prèvia a les merescudes vacances.

Notícies de l’Escola Pia
IGUALADA

Xerrada de Sor Lucía Caram en 
la Setmana Solidària

A l’acte, que va ser obert a la 
ciutadania, també hi van assistir els 
alumnes de 1r de batxillerat, dele-
gats, Associació d’Alumnes, Comitè 
Ambiental, Consell Escolar i Mou-te.

Sor Lucía Caram, monja domini-
cana i activista cristiana que fomen-
ta la solidaritat contra la pobresa, 
viu a Manresa on ha estat promoto-
ra de diverses entitats com: la Fun-
dació Rosa Oriol, que actualment 
ajuda a 1300 famílies desfavorides; 
l’espai “El costurero”; horts on do-
nes de diversos orígens tenen feina i 
destinen verdura fresca al Banc dels 
Aliments, i molts altres projectes...

Va parlar als alumnes amb clare-
dat, honestedat i sentiment. Els va 
fer veure que són persones privile-
giades, amb moltes oportunitats a 
la vida, i va donar una lliçó a tots 
d’humilitat i dedicació vers els al-
tres.

Taller/xerrada sobre l’assetja-
ment escolar

Dies enrere, en un acte obert 
a la ciutadania, l’Associació SEER 
va oferir una xerrada orientada a 
l’adolescència. Cal destacar la in-
sistència en el paper que tenim les 
famílies, ja que prevenció, detecció 
i actuació davant l’assetjament esco-
lar són claus per a la seva resolució.

Festa Familiar i Solidària!
Divendres 16, inauguració dels 

Jocs Pialímpics. Donem per inaugu-
rats els Jocs Olímpics de l’Escola Pia.

Notícia complerta i totes les fo-
tos de la jornada a: https://epiaigua-
lada.cat/setmana-solidaria-i-familiar.

Els alumnes de Formació Profes-
sional de cuina preparen la mona!

Els alumnes han fet la seva prò-
pia mona de sara i xocolata. 

Cadascú ha dibuixat amb xoco-
lata un dibuix prèviament escollit 
per poder posar-lo sobre la mona. 
Mmmmm boníssima!!!
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Excursions, emprenedoria, treball en equip i 
educació oberta a Escolàpies 
IGUALADA

Els alumnes de 2n de primària 
visiten el Museu Gaudí a Reus 

Durant aquest mes de març, els 
nens i nenes de segon de primària 
han descobert la vida del prestigiós 
arquitecte Antoni Gaudí i les seves 
obres més emblemàtiques: la Sagra-
da Família, la Pedrera, la Casa Batlló 
i el Parc Güell, entre d’altres. 

L’activitat més destacada va ser 
la visita al Museu Gaudí, a Reus, 
on els infants van aprendre sobre 
l’artista disfressats dels personatges 
de l’època. La visita va ser molt di-
nàmica i incloïa la visualització d’un 
vídeo en què els infants, asseguts en 
cadires gaudinianes i giratòries, es 
podien moure i veure el vídeo que 
jugava amb quatre pantalles. Tam-
bé van fer un taller en què podien 
manipular, tocar i observar el tren-
cadís i les diferents maquetes dels 
edificis més importants. 

A més, en la sortida, l’antiga 
professora d’història de l’escola, 
Adelaida Mariné, va acompanyar 
els infants i els va explicar diferents 
curiositats i històries pels carrers de 
Reus. Va ser una excursió que els 
alumnes van gaudir i, alhora, van 
aprendre molt. 

Crear una societat cooperativa, 
el projecte de 5è 

Els nens i nenes de 5è de primà-
ria participen en el projecte CUEME 
(Cultura Emprenedora a l’Escola), 
que es basa en la creació d’una soci-
etat cooperativa i impulsa les capa-
citats emprenedores i l’adquisició de 
competències bàsiques. 

Els alumnes han decidit con-
juntament la part més burocràti-
ca del projecte i, un cop establerta 
aquesta primera fase, començaran 
a elaborar els productes. Després els 
vendran durant el dia 5 de maig als 
carrers de la nostra ciutat i amb els 

beneficis que n’obtinguin hauran 
de seguir un procés dividit en tres 
fases: fer una donació del 10% dels 
beneficis a una ONG o entitat amb 
fins solidaris, tornar a cada alumne 
el capital que va aportar (si així ho 
decideix l’assemblea de socis) i, fi-
nalment, amb el capital restant es 
realitzarà una activitat lúdica con-
junta. 

Amb aquesta activitat els alum-
nes aprenen a responsabilitzar-se 
de la seva feina i a decidir conjunta-
ment, participant activament en tot 
el procés d’emprenedoria.

L’alumnat de 5è viatja a la pre-
història 

Els nens i nenes de 5è de pri-
mària van visitar les coves prehistò-
riques de Moià per tal de conèixer 
com era viure en aquella època. En 
la visita, els alumnes van aprendre 
com els nostres avantpassats feien 
foc i caçaven, quines eines utilitza-
ven, etc. També van dur a terme un 
taller on construïen un brunzidor, 
una eina que a partir de l’emissió 
d’un brunzit audible servia per co-
municar-se en la distància. Els alum-
nes van polir l’eina amb pedres sor-
renques, típiques de la zona, i el van 
pintar amb pigments naturals. 

Finalment, per acabar la visita, 
els infants van poder veure l’expo-
sició permanent del museu munici-
pal de Moià, on hi ha exposades les 
restes trobades als jaciments prehis-
tòrics. 

Infants i famílies gaudeixen de 
les jornades del joc de construcció 
pedagògic Kapla 

El Kapla és un joc de construc-
ció basat en tauletes de fusta que 
s’uneixen les unes a les altres sense 
punts de fixació i que permet treba-
llar la geometria de l’espai i la coor-
dinació de moviments, aspectes pels 
quals és utilitzat amb finalitats edu-

catives. A més, serveix per treballar 
l’equilibri, l’atenció, la creativitat i el 
treball en equip de manera lúdica i 
divertida. 

Els dies 1, 2 i 6 de març, a les 
Escolàpies es van dur a terme les jor-
nades Kapla, en què tot l’alumnat, 
de P3 fins a 6è, hi va poder partici-
par. Cada classe va realitzar el taller 
durant una hora, tot fent diferents 
construccions segons la seva capaci-
tat. El local va quedar espectacular, 
ple de figures de fusta impressio-
nants. 

Per acabar les jornades, el diu-
menge 18 de març es va fer una 
matinal de Kapla amb les famílies. 
Hi va poder participar tothom que 
ho desitjava i vam passar un matí 
plegats. 

Què mengem per esmorzar? 
Dins del projecte Escola +Sos-

tenible de les Escolàpies, totes les 
classes de primària van portar un 
registre dels esmorzars que porta-
ven els alumnes al llarg de diverses 
setmanes. A partir dels resultats ob-
tinguts, l’Escamot Verd de l’escola 
ha pogut observar que els alumnes 
mengen molts entrepans i poca frui-
ta. 

És per això que s’han imple-
mentat els anomenats Dimecres de 
fruita, en què els nens i nenes han 
de dur alguna peça de fruita per 
esmorzar. 

Paral·lelament, l’Escamot Verd 
està investigant si l’alumnat de l’es-
cola recicla correctament els seus 
residus a l’hora del pati, un gest 
molt important per aconseguir un 
món millor.

El mètode educatiu Montessori 
arriba a la Llar d’Infants 

La Llar d’Infants de les Escolàpi-
es està posant en marxa el mètode 
Montessori, un sistema educacional 
que vol encoratjar l’espontaneïtat 
de l’infant, donant-li llibertat per 
desenvolupar-se dins d’un ambient 
preparat que afavoreix el seu auto-
desenvolupament, raó per la qual 
es considera un mètode d’educació 
oberta. 

Amb el sistema Montessori s’im-
pulsa l’adquisició de l’autonomia 
personal, ja que els infants mostren 
més satisfacció i motivació davant 
dels aprenentatges si són capaços 
de realitzar tasques del dia a dia per 
ells mateixos. És per aquest motiu 
que la classe dels Solets (P1) va rea-
litzar una activitat que consistia en 
preparar-se un petit pica-pica de 
plàtan a mig matí. Els nens i nenes 
van agafar, explorar i tallar el plà-
tan que més tard es menjarien. Els 
infants van demostrar motivació i 
interès durant l’activitat i satisfacció 
al finalitzar-la. 

D’aquesta manera, des de prin-
cipi de curs i amb l’objectiu d’imple-
mentar l’estil Montessori de manera 
correcta i efectiva, l’equip educatiu 
de la Llar està realitzant un inter-
canvi pedagògic amb la guia Mon-
tessori M. I.

Activitats escolars de 
l’escola Maristes 
IGUALADA

Els alumnes d’Infantil I-3 van 
anar d’excursió a la granja Pide-
laserra

Els nens i nenes de la classe 
dels Peixets (I-3) aquest segon tri-
mestre hem treballat els animals 
de Granja. Com a cloenda, el dia 
19 de març hem anat a la gran-
ja Can Pidelaserra, a Castellbisbal. 
Hem vist de ben a prop els animals 
dels quals tant hem parlat, comp-
tat el nombre de potes, d’orelles, 
mirar quins són grans i quins pe-
tits... També els hem tocat, i alguns 
eren molt suaus! Els hi hem donat 
menjar, pa a la vaca Vela i als ca-
valls, i un biberó a la cabreta! Per 
acabar, hem fet un emocionant 

passeig en carro, tot cridant “arri, 
Príncep!”.

A l’Escola Bressol La Cadireta 
donem la benvinguda a 
la primavera

EL BRUC

Aquesta primavera ens ha arri-
bat amb fred i una bona neva-

da al municipi del Bruc. Tot i això, 
Esquirols, Guineus i Mussols, hem 
celebrat l’arribada de la primavera 

amb una festa de colors i llum amb 
les mestres.

Ep! Com veureu, tenim noves 
incorporacions a l’equip, la Marta 
N. i l’Anna; la Núria i la Marta V. 
segueixen amb nosaltres!

Intercanvi d’estudiants 
alemanys de Neuss amb 
alumnes de l’Institut Montbui

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dilluns de la setmana passada 
van visitar l’Ajuntament de 

Montbui tretze alumnes de l’insti-
tut de Neuss (Alemanya), els quals 
es troben d’intercanvi amb alum-
nes de l’Institut Montbui. La visita 
s’emmarca en el continuat progra-
ma d’intercanvi i d’estrènyer lli-
gams entre l’institut montbuienc 
i el de Neuss (Alemanya). Precisa-
ment ara fa un any i mig, un altre 
grup d’alumnes alemanys era tam-
bé a Montbui, cosa que demostra 
la consolidació dels vincles entre 
ambdós centres educatius, els seus 
estudiants i personal educatiu.

Es va celebrar una recepció a 
l’Ajuntament de Montbui presi-
dida per l’alcalde, Teo Romero; la 

directora de l’Institut Montbui, 
Montserrat Costa, així com profes-
sors d’ambdós centres i els alum-
nes dels instituts de Montbui i de 
Neuss. 

Durant els dies que van roman-
dre a Catalunya els alumnes ale-
manys van visitar tot el patrimoni 
cultural montbuienc, del qual so-
bresurt la Tossa. També van anar 
a Montserrat i a la ciutat de Bar-
celona.

Teo Romero va lloar aquesta 
iniciativa perquè “és molt enri-
quidora per a tots els estudiants i 
les seves famílies. S’ha de felicitar 
l’Institut Montbui per tots aquests 
projectes que any rere any duen a 
terme”.

J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.

A S S E S S O R A M E N T  G E S T I Ó  D ' E M P R E S E S
O R G A N I T Z A C I Ó  A D M I N I S T R A T I V A
O F I C I N A  C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L

NOVA ADREÇA
Joan Maragall, 3, local 2- IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 - e-mail: jmmorros@jmmorros.com
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JO NO VAIG NÉIXER A CAMBRILS Joan Pinyol

Pertanyo a un oceà pacífic
No hi ha res pitjor que et facin 

passar pel que no ets. Que 
escampin una imatge de tu que no 
es correspon amb la realitat. Que 
et desdibuixin interessadament. 
Que et falsegin. Que enganyin a 
costa teva i no facin justícia a les 
teves reals maneres. No hi ha res 
més desagradable que haver de 
perseguir una mentida sobre tu 
per fondre-la entre els dits abans 
que es reprodueixi entre les orelles 
de les persones malvades i entre 
aquelles orelles d’aquelles perso-
nes que, com que no tenen cri-
teri, s’ho creuen tot i des de la seva 
lamentable innocència contribu-
eixen a fer encara més mal. I tot 
sorgit del no-res. 

La marea independentista que 
s’ha accelerat en els darrers anys 
ha estat sempre pacífica i ho con-
tinuarà sent, perquè els que volem 
la plena llibertat de la nostra terra 
no som eixelebrats, ni primitius, 
ni salvatges, ni odiem Espanya, ni 
volem el mal a ningú. Només pre-
tenem que s’escolti el nostre prec. 
Que no se’l subestimi. Que no se’l 
menyspreï. Que no se’l perseguei-
xi. Quin delicte és voler ser amo 
i senyor del propi destí? Tampoc 
obeïm a cap impuls de darrera ho-

ra. El desig de tornar a ser inde-
pendents, tal com ho érem abans 
de 1714, està fonamentat en molts 
estudis d’economistes, historiadors 
i analistes que demostren que a 
tots, també a aquells que no vo-
len saber res d’estelades, els ani-
ria molt millor un estat propi dins 
aquesta Europa que, fins ara, ni 
escolta ni veu el clam assenyat i es-
perançat de la majoria de catalans. 

Portem llaços grocs en solida-
ritat sincera amb els que fa mesos 
que dormen a les garjoles, ens de-
termina també el que el meu bon 
amic i escriptor Llorenç Capdevila 
ha anomenat somriures tristos, des 
de fa temps se’ns sotmet a una 
espiral de desencisos i cops d’efec-
te monstruosos contra la nostra 
ànima, assistim a les concentraci-
ons amb l’ànim altiu i la indigna-
ció només interior. Milers i milers 
de persones omplint carrers amb 
la força de les reivindicacions més 
enèrgiques i de les conviccions més 
profundes, gairebé incomptables 
manifestacions en pobles i ciutats 
i mai s’ha desfermat cap violèn-
cia. Quan algú t’ofèn de paraula 
pots contestar-lo i posar-te al ni-
vell de la seva imbecil·litat o ca-
llar, i respondre’l amb un silenci 

que el retrata únicament a ell. I jo, 
des que sóc adolescent, sóc inde-
pendentista i pertanyo a un oceà 
pacífic. De reivindicacions justes 
que només volen ser escoltades. 
I que han rebut tota mena de vi-
olències externes. La darrera, el 
diumenge de Rams, ara també de 
porres. Després que es conegués 
la detenció del president legítim 
del país en terres alemanyes. Però 
a part de la porra oficial, també 
la d’aquelles persones infiltrades 
entre la multitud que busquen en-
cendre la foguera abans de sant 
Joan. Que es camuflen entre els 
manifestants i cremen conteni-
dors d’amagat i provoquen amb 
molt mala hòstia els mossos d’es-
quadra del 155 perquè carreguin 
desproporcionadament contra els 
presents. Aquestes persones incen-
diàries proven de crear el caos més 
lamentable per regalar arguments 
als que fa temps que estan entos-
sudits a criminalitzar les nostres 
ànsies de llibertat col·lectiva. No 
els hem de fer aquest favor exe-
crable. Ens volen encara més odi-
ables, més violents, més salvatges, 
però nosaltres, que pertanyem a 
un oceà pacífic, no els regalarem 
aquest mirall d’ells mateixos.

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

“Balmes encontades”

El calafí Antonino Mestres Ballús 
ha escrit el llibre “Balmes encon-

tades”, amb il·lustracions de M. 
Dolors Villadelprat Lladó i fotografi-
es del mateix Antonino Mestres, que 
s’ha imprès a Gràfiques Oller. També 
inclou uns mapes de l’Institut Carto-
gràfic i Geològic de Catalunya.

L’autor proposa catorze cami-
nades a balmes catalanes, tot i que 
explica que “sóc conscient de l’exis-
tència de centenars de balmes arreu 
del territori mereixedores d’atenció 
com per estar recollides en alguna 
publicació semblant”. Les balmes 
escollides són: La de les Set Portes 
(Berguedà); la de Ca la Rita (Solso-
nès); la de Cal Perdiu (Anoia); la de 
Can Solà (Anoia); la de la Vansa (la 
Noguera); la de les Piques (Osona); 
la de l’Espluga (Moianès); la de la 
Baronessa (Osona); la del Teixidor 
(Ripollès); la dels Bous (Lluçanès); la 
dels Trabucaires (Osona); el cau del 
Duc (Baix Empordà); la balma-cova 
de santa Llúcia (Priorat) i el Puig de 
la Balma (Bages). De cada balma 
se’n detalla l’itinerari.

Mestres aclareix que “he triat 
aquestes i no unes altres perquè por-
ten aparellades històries humanes 
que m’han interessat especialment”.

Pararem atenció a les dues bal-
mes anoienques, les dues amb ac-
cés de poca dificultat. L’autor situa 
la sortida a la balma de Cal Perdiu 
(dita també d’en Marimon i Casulle-
res), en el refugi del Mas del Tronc 
de Rubió. Distància: 10’5 km. És un 
indret gairebé desconegut. L’espes-
sor de la vegetació la fa invisible 
fins que no hi topes. Fou refugi i 
amagatall de bandolers de la co-
lla d’en Marimon i Casulleres, en 
acabar la primera guerra carlina, 
els quals foren abatuts el dia de la 
festa major de Rubió de l’any 1841. 

Castellolí és el punt de sortida 
de la balma de Can Solà. Distància: 
12,3 km. És una de les balmes més 
grans del recull, tant pel que fa a 
l’alçada com a la superfície (3.150 
m2). Es troba dintre de la finca de 
Can Solà de la Roca, que li dóna el 
nom. En el passat fou utilitzada per 
guardar els ramats. En les parets hi 
ha equipades diverses vies d’escala-
da i al recinte hi arriben molts ex-
cursionistes pels molts accessos que 
hi porten. Al mig hi ha una font.

Complementen el llibre catorze 
contes curts que acompanyen les 
propostes.

PARLEM DE SARDANES                       Joaquim Bacardit

Ballada de sardanes per la diada del 
Sant Crist d’Igualada
Un any més arriben les festes 

de Pasqua i amb elles la festa 
més fervorosa pels igualadins, la 
festa del Sant Crist; i com no, no 
hi podrien faltar les sardanes al 
final de la processó com fem cada 
any, doncs bé, tots els sardanistes, i 
també públic en general esteu invi-
tats a la ballada que tindrà lloc a 
la Pl. de l’Ajuntament un pic, com 
deia, acabada la processó, aproxi-
madament a les 19.30 h. amenitza-
da per la Cobla Lluïsos de Taradell; 
us hi esperem.
Crida a tot el sardanisme 
davant la persecució 
contra Catalunya i els 
seus representants

La Confederació Sardanista de 
Catalunya, davant la persecució 
que està patint el poble de Cata-
lunya i els seus representants, ex-
pressa el seu rebuig més enèrgic a 
aquesta situació i:

EXIGEIG l’alliberament de tots 
els presos polítics, en els quals te-
nim d’afegir, desgraciadament, al 

president electe Sr. Carles Puigde-
mont, detingut per les autoritats 
alemanyes, conjuntament clar, 
amb les espanyoles, aquest diu-
menge passat, com dèiem, triats 
lliurament pel poble de Catalunya 
a les eleccions, o pels socis de les 
entitats corresponents a les assem-
blees generals corresponents.

DONA SUPORT una vegada 
més a tots els representants polítics 
exiliats, als quals, lamentablement, 
també hem d’afegir-hi el nom de 
Marta Rovira.

DEMANA l’anul·lació de qual-
sevol auto jurídic que, sense fona-

ments de dret com han remarcat 
diversos juristes i entitats internaci-
onals, en aquests moments estigui 
en vigència o que s’estigui prepa-
rant contra qualsevol representant 
del poble català, inclosos alcaldes, 
regidors i d’altres autoritats, així 
com aquells funcionaris i treballa-
dors públics, que defensen el dret 
a pensar diferent, la llibertat d’ex-
pressió i la voluntat d’esdevenir 
un estat independent en forma de 
república.

SE SOLIDARITZA amb tots els 
familiars de tots els empresonats 
o exiliats.

RECLAMA la suspensió de l’ar-
ticle 155, que tenalla la capacitat 
d’acció del govern legítim de Cata-
lunya i les seves polítiques a favor 
dels seus ciutadans.

ENCORATJA a tothom a mante-
nir-se ferm i permanentment mo-
bilitzat de forma pacífica, civilitza-
da i racional a favor de la pau, la 
llibertat i la democràcia.

Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

COMENTARIS LLIURES Jaume Ribera

On anem?
Inicio aquest treball el 21 de 

març, primer dia de la primave-
ra i a noranta dies de les elecci-
ons autonòmiques, amb un resul-
tat amb majoria suficient per 
decidir. Ja tenim el Parlament i 
el seu president, Roger Torrent 
(ERC, novè president des de la 
dictadura), demorant la data 
per convocar el ple constituent 
a causa d’una sèrie d’incidències. 

La més obstructiva és la de 
Justícia, element nou en aquest 
camp i que el PP del Sr. Rajoy 
maneja meravellosament. Dic ai-
xò perquè no recordo, en la me-
va ja llarga vida, res semblant, 
amb aquesta quantitat de deten-
cions preventives i inhabilitaci-
ons aleatòries de polítics en actiu 
que hi ha. Actitud que incideix 
en dues direccions: la humana 
de la privació de llibertat i la por 
que posa al cos de la persona 
activa políticament o que pensi 
entrar-hi. Ja veiem la quantitat 
d’actes de diputats que han si-
gut renunciades explícitament 
per aquesta raó. Dissortadament, 
la falta d’una bona entesa entre 
els nostres partits polítics n’és 
la principal causa. Lamentable 
ceguesa o obstinació, o les dues 
coses, són les causants de que 
aquesta demora impliqui que Ca-

talunya segueixi intervinguda i 
dirigida des de Madrid via 155, 
com a la vista de tot ciutadà es-
tà, i per si algun polític en actiu 
encara no n’és conscient recor-
daré la recent declaració de la 
Moncloa dient que “el 155 s’ai-
xecarà quan hagi pres possessió 
un govern legal”. I el ministre 
Bermúdez de Castro va afegir: “i 
que defensi l’Estatut i la Consti-
tució, no cal oblidar mai que el 
nostre estat democràtic ha donat 
sobrades mostres que sap defen-
sar-se”. Clara advertència.

Caldrà molta unitat i habili-
tat per sobreviure. Ja fa cinc me-
sos que està en vigor, i nosaltres 
amb el president Puigdemont 
encarcerat a Alemanya i l’elegit 
per substituir-lo, senyor Turull, 
empresonat pel jutge Llarena. La 
Justícia al servei de l’Executiu, i 
el Sr. Rajoy, des de lluny i a l’om-
bra, manejant els fils.

En tals condicions serà difí-
cil formar un govern a Catalu-
nya elegit per nosaltres. Fer no-
ves eleccions? Serien dos o tres 
mesos de viure als llimbs amb 
la inseguretat del què pot venir 
després. Difícil fer pronòstics; el 
franquisme fa anys que va aca-
bar, però en la política Catalu-
nya-España poca diferència hi ha.

LES POSTRES                                       Joan Valls

Tertúlies
Si les tertúlies radiofòniques i tele-

visives estan de moda des de ja 
fa anys, darrerament són tan fre-
qüents com imprescindibles ens 
aquests mitjans. De raons, bàsica-
ment polítiques, en sobren. Unes 
més interessants, d’altres no tant; 
unes més partidistes, d’altres més 
equilibrades… Per als mitjans, tant 
radiofònics com televisius, les ter-
túlies, a més a més, els resulten uns 
espais econòmics i, en uns temps 
tan convulsos, agraïdes per l’audi-
ència.

Però el que més m’està sorpre-
nent és la presència, gairebé fixa, 
en aquests espais, de catedràtics 
de dret constitucional. Són om-
nipresents i numerosíssims, tants 
que mai no ho hauria dit. Avui, 
aixeques una pedra i et surt un ca-
tedràtic de dret constitucional. És 
comprensible pel tema dominant, 
gairebé fix, d’aquestes tertúlies, 
però a mi, francament, em man-
quen facultats de dret i universitats 
per encabir-hi tant de professio-
nal…

I una segona sorpresa rau en la 
disparitat de criteris d’aquests ju-
ristes. Constates, una vegada més, 
que qualsevol redactat legislatiu, 
començant per la Constitució, és 
ambigu i està subjecte a moltíssi-
mes interpretacions, la qual cosa 
m’espanta una mica. Comprenc que 
els redactors no poden ser tan clars 
com si redactessin el teorema de 
Pitàgoras. Tanmateix, crec que tots 
plegats agrairíem que la justícia, a 
més a més de cega, fos molt més 
clara…
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L’ENLLAÇ AMB EL CONSUM    Alfons Conesa

Pasqua: mones, una delícia per 
al paladar

Benvolguts lectors,
Ja és primavera, no una primavera publicitària 

sinó PRIMAVERA en majúscules, la de veritat, però 
també és Setmana Santa i, diumenge, Pasqua Florida. 
Si parlem de Pasqua és obligat parlar de mones, una 
tradició arrelada al nostre país i que de ben segur 
tots esperem, amb gustos diferents, però tots volem 
gaudir-ne.

La mona com a tal té arrels molt llunyanes, des 
dels grecs, celtes i romans, amb celebracions, ofrenes 
o festa amb un nexe comú: les menges i la dolçor, ja 
sigui en paneres decorades, coques, dolços o tortells 
amb ous. El referent més recent és “mûna” en àrab 
antic, el tribut en espècies per l’arrendament de terres, 
consistent en coques, ous durs i altres productes agrí-
coles. Muna vol dir regal.

Gairebé a tot el Principat de Catalunya és tradició 
que el padrí o l’avi regali la mona al seu fillol o fillo-
la, net o neta, el Diumenge de Pasqua. Era tradició 
també que el Dilluns de Pasqua es reunissin famílies 
o amics per anar a algun indret a menjar la mona 
plegats, un àpat de carn de be o conill a la brasa i no 
hi faltava la paella ni, sobretot, el vi. Una tradició que 
simbolitza que la Quaresma s’ha acabat i amb ella les 
abstinències i dejunis.

Segons explica Joan Amades al Costumari Català, 
la recepta de les mones és coneguda des del segle XV, 
però és al segle XVIII quan l’arrelament de la mona ja 
l’havia convertida en l’obsequi clàssic dels padrins o 
avis als seus fillols o nets. Una mona que, tradicional-
ment, tenia forma de tortell amb tants ous com anys 
tenia el nen o la nena, fins a 12, edat que, segons es 
diu, era el moment en què els nens rebien, segons 
l’època, el Sagrament de la Primera Comunió o el de 
la Confirmació, i a aquesta edat era l’ultima mona que 
es regalava. A vegades, però, i segons el tarannà del 
padrí o l’avi, es continuava el regal, i aleshores els ous 
es quedaven en 13.

La tradició de la mona de Pasqua va aparellada 
a l’evolució creativa dels flequers-pastissers, que fan 
autèntiques filigranes artístiques i arquitectòniques 
amb la xocolata. Des de mitjan del segle XIX les mones 
perden la senzillesa casolana que les caracteritzava i 
la presentació es fa complicada, a l’enriquir-les amb 
ornaments de sucre caramel·litzat, ametlles ensucra-
des, confitures, crocants, anissos platejats, creacions 
de xocolata i, com no podia ser d’altra manera, ous 
de Pasqua, però pintats i tot adornat amb figures de 
porcellana, fusta, cartó o tela.

Avui, al segle XXI, les mones, la tradicional de 
brioix arrodonida de forma i coronada d’ous, conviu 
amb un reguitzell de mones de pa de pessic, mantega, 
fruita, xocolata..., totes de mil formes i mides, sense 
oblidar-nos de les obres d’art amb xocolata, negra, 
blanca o pintades, recreant figures d’animals, vehicles, 
cases o qualsevol estri, i com no, personatges famo-
sos de pel·lícules o sèries de televisió. Les figures que 
acompanyen les mones ja no són de porcellana, fusta, 
cartró o tela, pura artesania, avui són de plàstic, pura 
industrialització.

Us preguntareu, si vaig dir que parlaria de l’eti-
quetatge de productes, per què parlo de mones? Molt 
senzill, etiquetatge és informació, tota la informació 
que la normativa obliga el fabricant a facilitar al con-
sumidor per a cada producte, perquè pugui decidir 

la compra, i informació de la qual és responsable el 
fabricant i que ha de garantir un producte de qualitat 
que compleixi totes les normes de seguretat exigides.

I si parlem de productes alimentaris, la seguretat 
regula totes les fases de la producció i distribució, la 
traçabilitat, les normes relatives a la higiene, residus, 
plaguicides i tots els controls per assegurar-ne el com-
pliment, i l’etiquetatge ha de proporcionar la infor-
mació sobre el producte, composició, la informació 
nutricional i la presència de substancies que causen 
al·lèrgies o intoleràncies, entre d’altres.

Les mones són productes alimentaris, que podem 
trobar envasats, de venda a granel o al detall o mit-
jançant el sector de la restauració.

Les mones o els ous de Pasqua són productes 
alimentaris que podem trobar al mercat ja sigui en 
embolcalls molt bonics i ben informats i etiquetats o 
bé podem comprar-los a les fleques o a les pastisseries.

Parlarem d’aquest canal, la venda al detall, i per 
què es dona la informació de substàncies que poden 
produir al·lèrgies o intoleràncies.

Diu el Reglament UE 1169/2011 que els establi-
ments alimentaris (bars i restaurants, forns de pa i pas-
tisseries, rostisseries i altres comerços de venda al de-
tall) que venen productes sense envasar, o que els en-
vasin al lloc de venda, han de proporcionar als clients 
tota la informació sobre les al·lèrgies i intoleràncies 
que puguin causar els productes que posin a la seva 
disposició. Han d’informar de les substàncies presents 
en els aliments que causen al·lèrgies o intoleràncies. 
Cal que recordem quines són per estar amatents si en 
som sensibles:

- Cereals que continguin gluten.- Crustacis i pro
          ductes a base de crustacis.

- Ous i productes a base d’ou.
- Peix i productes a base de peix.
- Cacauets i productes a base de cacauets.
- Soja i productes a base de soja.
- Llet i derivats (inclosa la lactosa).
- Fruita seca de clofolla.
- Api i productes derivats.
- Mostassa i productes derivats.
- Grans de sèsam i productes a base de grans de  

       sèsam.
- Anhídrid sulfurós i sulfits.
- Tramussos i productes a base de tramussos. 
- Mol·lusc i productes a base de mol·lusc.
La informació de si els productes a la venda con-

tenen algun dels productes esmentats l’establiment 
ho ha d’informar mitjançant cartells a la zona on es 
venguin els aliments, detallant per escrit els al·lèrgens 
que conté cada producte de manera clara i a prop de 
l’aliment. També subministrant la informació oralment 
abans de finalitzar l’acte de compra. Ha de disposar-la, 
recollida en suport paper o electrònic, a l’establiment i 
fàcilment accessible.

Si patim sensibilitat a qualsevol producte o subs-
tància que ens pot produir al·lèrgia o intolerància cal 
preguntar abans de comprar o al restaurant quan ens 
porten la carta. Consumir un producte que ens pot 
produir al·lèrgia o intolerància pot suposar un xoc que 
pot ser molt greu si no s’actua a temps. Siguem previ-
sors i, davant de qualsevol dubte, consultem.

Tornant a les mones, o en qualsevol producte de 
pastisseria o fleca, poden contenir molts dels produc-
tes de la llista, i no diguem si anem a un restaurant, no 
solament l’ingredient principal del plat, sinó tots els 
condiments per fer els guisats o les salses, i que d’an-
tuvi difícilment detectem. Tots els restaurants estan 
obligats a disposar d’una fitxa de cada plat amb tots 
els productes que es fan servir per a la seva elaboració.

Aquesta fitxa pot estar en paper o en suport elec-
trònic i tenim tot el dret a demanar-la. Pensem en els 
nostres drets, i el primer és la protecció de la salut i 
la seguretat. Les eines hi són, la llei, cal que nosaltres 
l’exigim i, sens dubte, el millor protector que tenim 
som nosaltres mateixos.

Estimats lectors, bona Pasqua i gaudiu de la mona!
La setmana vinent continuarem amb l’etiquetatge.

T’has trobat mai amb un problema de consum?
Envia les teves consultes a:

latossa@latossa.com

Marc Freixas

Reflexions Dos 
Punt Zero
Foc per entendre que tot ens 

crema. Que cremi la vida tam-
bé ens fa foc, però no deixem 
que encenguin els nostres cossos, 
que la ràbia no cremi més que la 
maduresa d’un poble per afrontar 
la raó d’esdevenir. La flama encara 

és viva, el futur és ara! Que si el 
foc ens ha de cremar, que sigui per 
la fermesa i la dignitat d’aquesta 
flama encesa que ens porti la lli-
bertat. No més dolor. No més tris-
tesa. Només foc que no encengui 
els nostres cossos. 

POLIFONIES

Germans I. Rivalitat 
entre germans
El treball per comissions que realit-

zem al CDIAP APINAS ens serveix 
per a tractar temes significatius a 
nivell professional, de forma inter-
disciplinar i que tenen a veure amb 
la salut mental i el desenvolupa-
ment infantil. En aquest cas, ens 
emmarquem dins la Comissió de 
‘Germans’.

Quan comencem a atendre un 
infant, el primer que ens hem de 
proposar és entendre’l a ell i a la 
família, com s’ubica en relació als 
pares i als seus germans. A part de 
la complexitat pròpia de tenir ger-
mans, cal tenir en compte altres cir-
cumstàncies familiars; per exemple, 
ser bessó o tenir un germà amb al-
gun trastorn de desenvolupament o 
malaltia orgànica.

La relació entre germans co-
mença quan el nen comprèn que 
té o tindrà un germà i perd l’aten-
ció exclusiva dels pares. No és una 
pèrdua real, d’amor, però si d’ex-
clusivitat i té efectes de pèrdua 
simbòlica. Ens podem trobar que 
un nen fantasiegi en ser fill únic 
o que aconsegueix els èxits que 
ha aconseguit l’altre. Tot i ser un 
pèrdua significativa, cal positivit-
zar-la perquè és una oportunitat, 
ja que inicia l’infant en els primers 
elements de la frustració necessa-
ris per adaptar-se als propers es-
deveniments de la vida i del seu 
desenvolupament. Els nens que 
no passen per aquesta experiència 
hauran d’experimentar-ho per al-

tres vies, arribant també a aquest 
punt de frustració inevitable.

La gelosia, en essència, implica 
ubicar en el germà el que un creu 
que és millor, només pel fet que ho 
té l’altre i no tu. Hi ha situacions 
concretes en què es veu clarament 
la gelosia, per exemple, quan es vol 
la joguina que té l’altre (tot i ser 
joguines iguals).

Influeix el temperament de ca-
dascun dels germans en la mani-
festació i intensitat de la gelosia. El 
que no és tan gelós tendeix a cedir. 
La gestió de la rivalitat amb els ger-
mans no deixa de ser una pràctica 
de la seva socialització. Per exem-
ple, si un és amable amb el germà, 
probablement tendirà a ser-ho en 
les seves relacions amb els altres.

Algunes orientacions que po-
den ajudar a aclarir aquestes dinà-
miques familiars serien donar temps 
per expressar el malestar, parlar, 
elaborar i acceptar el que suposa 
tenir un germà; ubicar bé el fill en 
relació als pares, és a dir, el fill situat 
en el lloc de fill i no de parella de la 
mare o del pare. Hi ha bibliografia 
que pot ajudar a tractar aquestes 
qüestions, de forma il·lustrada i ubi-
cada en format de conte-fantasia. 
Per exemple, Marian De Smet. Mar-
ja Meijer. “Es ven germà petit”. Sím-
bol Editors. / Jan Armerod. Andrew 
Joyner. “El canvi”. Edicions Ekaré.

Glòria Codina, Patricia Esco-
bedo, Neus Sebastian i M. Teresa 

Selvas

CREU ROJA A L’ANOIA 

75 anys plens d’acció

A l’any 1993, dins dels actes de 
commemoració dels 50 anys de 

Creu Roja a l’Anoia, es varen expo-
sar tots els vehicles que en aquell 
moment tenia l’entitat al Passeig 
Verdaguer d’Igualada.

Es tractava d’una flota de vora 
40 vehicles, entre ambulàncies, fur-
gonetes i turismes, que realitzaven 
una mitjana de 140 serveis diaris, 
dels quals 30 eren viatges a centres 
hospitalaris de Barcelona.

Fins a l’any 2000, Creu Roja 
va dur a terme tota l’activitat de 
Transport Sanitari vinculada a la 
Seguretat Social, així com totes les 
emergències i urgències a la co-
marca de l’Anoia, gràcies al seu 
equip de voluntaris i voluntàries, 
així com professionals, que al llarg 
de 57 anys varen estar 24 hores els 
365 dies de l’any al servei de qui 
ho necessités.
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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.

DEFUNCIONS
Maria Pilar De Solà Roca, de 86 anys (Conill); Josep Giménez Ro-
bles, de 89 anys (Igualada); Imma Pascual Olmedo, de 54 (Capella-
des); Gloria Figueras Farriol, de 89 anys (la Pobla de Claramunt); 
Carles Ponnou Balcells, de 80 anys (Capellades); Maria Belmar 
Dávila, de 73 anys (Igualada); Anna Suñé Rabell, de 68 anys (Igua-
lada); Francisco Cotta Cotta, de 88 anys (Igualada); Juliana Grados 
Cantero, de 94 anys (Vilanova del Camí); Josep Santacana Tomàs, 
de 89 anys; Pilar Soteras Guma, de 87 anys (Capellades); Ton Sarri 
Miserachs, de 84 anys (Sant Martí Sesgueioles); Rosa Ventosa Se-
gura, de 82 anys (Igualada); Julià Vidal Serret, de 86 anys (Iguala-
da); Maria Rovira Vendrell, de 72 anys (Igualada); Magdaleno Ven-
teo Cantisano, de 85 anys (Vilanova del Camí); Heribert Marimón 
Vila, de 85 anys (Vilanova del Camí); Juan Portolés Tabios, de 77 
anys (Òdena); Joan Pera Bartrolí, de 85 anys (Igualada).

L’alcalde de Calaf nega 
la participació del 
públic als plens

Vivim un veritable retrocés de-
mocràtic, prou que ho anem cons-
tatant cada dia que passa. Els drets 
i llibertats fonamentals que vàrem 
arrencar a pols sota la dictadura, i 
que es van regular en una transició, 
que s’ha venut arreu com a modèli-
ca, sembla que pengin d’un fil, mi-
llor dit, del criteri polititzat d’una 
judicatura venuda als interessos del 
govern del PP fent saltar pels aires 
la preceptiva divisió de poders que 
ha de garantir un sistema demo-
cràtic.

El que em consta d’entendre és 
que, amb la mateixa radicalitat i 
contundència que es defensen els 
drets i llibertats fonamentals pels 
atacs als caps visibles de l’anomenat 
“procés” per exercir fins al fons els 
drets nacionals de Catalunya com a 
poble, no s’hagi sortit al carrer tam-
bé per la defensa dels drets socials 
que en els darrers temps s’han vist 
retallats o minvats.

El que no entenc de cap manera 
és que, al nivell més primer del siste-
ma democràtic, com és el municipal, 
es negui un dels altres drets cabdals 
arrencats a la democràcia, i que és 
el dret d’intervenció del públic als 
Plens Municipals que, encara que 
amb limitacions, està regulat admi-
nistrativament.

En el darrer Ple Municipal de 
l’Ajuntament de Calaf, el seu al-
calde, Jordi Badia, va tornar a ne-
gar-me la paraula en el torn d’inter-
venció del públic, un ús democràtic 
que fa anys que vinc exercint en 
funció de l’interès que em mereixen 
les coses del municipi i que, recent-
ment, se’m nega una i altra vegada.

Només em pregunto, de què es 
té por?Amb quina coherència vo-
lem defensar la democràcia, entesa 
com el sistema de decidir les coes de 
dalt a baix i no a l’inrevés?

Sr. alcalde de Calaf, una mica de 
coherència, si us plau.

Juan López Gallego
En representació d’Ara Calaf - 

Alta Segarra en Comú

Una agradable 
vetllada amb el grup 
“Play Back Il·lusió”

Diumenge passat, a la tarda, 
molts igualadins van assistir al 
Teatre Municipal de l’Ateneu per 
veure l’espectacle del grup “Play 
Back Il·lusió”. 

Un cop l’any fan la seva re-
presentació i jo cada any faig un 
petit comentari per reflectir el 
que, amb tanta voluntat i inte-
rès, tots els intèrprets posen da-
munt l’escenari. Destacaria diver-
ses escenificacions, però em que-
do amb la “còmica” del senyor 
que neteja vidres i que quasi fa 
un striptease, provocant el riure 
de tot el teatre.

També l’escena que fa refe-
rència a la pel·lícula “Titànic” i 
que ens trasllada a aquell vaixell, 
quan la parella protagonista ba-
lla i canta la melodia principal. A 
més, els protagonistes van vestits 
de l’època, com requeria l’escena 
de quan s’enfonsa el citat vaixell.

Aplaudeixo tots els artistes, 
les cançons, els balls i les inter-
pretacions, com ara la de Rafael 
i la de l’havanera “El meu avi”, 
amb el cor que se sentia a tota la 
platea. També el vestuari de tots 
els intèrprets, senyors i senyores, 
tan elegants, i amb les sabates 
del color dels vestits. 

Va ser un espectacle molt 
encertat i també vull felicitar la 
Sra. Matilde, perquè ha tornat a 
fer de presentadora, i recordar 
la senyora que sempre actuava i 
aquest any no ha pogut partici-
par a causa d’una petita malaltia, 
però va rebre un obsequi.

Cristina Collado

Setmana de KK
Aquesta setmana he tornat a 

veure per televisió la “gracieta” 
esperpèntica d’uns imbècils i m’ha 
fet sentir malament. Ens han en-
senyat la gravació des de la Dia-
gonal de Barcelona de la punta-
da de peu pel darrere a la dona 
que esperava per creuar. Hem vist, 
una vegada més, el gran estúpid, 
imbècil i incívic que feia aquesta 
gracieta mentre un altre estúpid 
de la mateixa mena gravava. Mul-
ta i juntets. Multa, presó i sepa-
radets, és el que mereix aquest 
gran home, tan valent com mala 
persona...

De cop i volta surt fent les se-
ves gracietes, tan poc gracioses, en 
Boadella; ridícul, envejós i mancat 
de gracia, fent un número esper-
pèntic i altament penós davant la 
casa de Puigdemont a Waterloo. 
Ridícul i vomitiu, ple a vessar de 
rancúnia, com sempre. Aprofitar 
això és estar molt apurat i ple de 
ràbia... estar acabat. Tot ell con-
vertit en una “senectut frisosa” i ...

Per acabar, i per posar una mi-
ca de “tant se me’n dona”, val la 
pena mencionar l’últim xou, un 
darrere l’altre, de la Cifuentes. Ella 
no para... mai. Toqui el que toqui 
sempre surt tema. És esplèndida. 
No para mai de cridar l’atenció. 
Quan no és per uns diners és per 
uns altres... diners, i quan no és, 
ni més ni menys com ara, pel ma-
lament que va anar fa uns pocs 
anys amb les notes del “col·le”, 
fent l’espavilada i deixant-ho sen-
se acabar. Si passa, passa... i segu-
rament passarà. Què més pot fer 
aquesta dona? Les notes no hi són, 
però jo dic que sí, ells diuen que 
no... Ara sí, ara no...

Tot és patètic a més de ridí-
cul..., o potser ridícul a més de pa-
tètic. O tot menys seriós, o potser 
que...

Maria Teresa Mora i Sanahuja
Piera

FINESTRA AL MÓN                  Xavier Bisbal

El misteri de Daniel 
Alcaide Piferrer (II): 
Igualada en temps convulsos

Continuem amb la història de 
Daniel Alcaide Piferrer, aprofun-

dint en la seva etapa igualadina. En 
algun moment de finals dels anys 
20, Alcaide arriba a Igualada per 
treballar a la indústria tèxtil. Resi-
diria a la nostra ciutat juntament 
amb la seva companya, Cèlia Abril, 
i la seva descendència fins que, com 
vam explicar al nostre darrer article, 
va ser nomenat delegat de la Conse-
lleria d’Economia de la Generalitat 
per a la Regió Central i es va tras-
lladar a Manresa i, posteriorment, 
a Berga.

Alcaide és un dels membres del 
“quadre d’honor” (definit així per 
Ferrer i Farriol) de la lluita obrera 
igualadina, membre de la federa-
ció comarcal d’Igualada de la CNT. 
El trobem fent discursos en diversos 
mítings a Igualada i a poblacions de 
l’entorn. L’any 1931 va ser nomenat 
com a representant dels sindicats 
d’Igualada a Madrid en el congrés 
extraordinari de la CNT.

Coneixem el seu pensament a 
través de la II època del Sembrador, 
publicació anarcosindicalista iguala-
dina. No és sempre fàcil ni agradable 
llegir la premsa d’aquella època, ple-
na de retrets i d’amenaces: s’hi albira, 
sens dubte, el tràgic i fratricida perío-
de 1936-39.

Tanmateix el diari li serveix per 
mostrar unes sòlides reflexions, do-
tades d’una prosa profunda i d’un 
nivell intel·lectual notable. Parla 
d’algunes de les seves passions: el 
naturisme, els esports, la pau, la cam-
panya contra l’alcoholisme obrer, la 
figura de Darwin…

Una de les claus del seu pen-
sament és sens dubte, com els seus 
companys, l’anticlericalisme però 
també de forma clara l’ateisme. A 
setembre de 1930 Alcaide escriu: 
“Lourdes, el Vaticano, la Meca… Cris-
to, Buda, Mahoma, Siva, no son más 
que tradiciones perniciosas para la 
Justicia y la evolución del hombre. La 
invención Dios, la abstracción Dios, es 

el símbolo de la opresión de unos a 
otros hombres”.

El 1932 es constitueix a Igualada 
l’Asociación Librepensadora, de ca-
ràcter ateu i anticlerical. En la seva 
trobada inaugural, Daniel Alcaide fa 
una forta crítica al clergat, que defi-
neix com una professió més per gua-
nyar-se la vida i incompatible amb la 
veritat, i per això la seva necessitat 
històrica de perseguir als impugna-
dors: recorda els casos de Servet i Ga-
lileu, “desvirtuadors del mite Déu”, 
en les seves pròpies paraules. Acaba 
el seu discurs recomanant al poble 
que no eduqui els seus fills en els 
convents, “pel seu propi bé i en be-
nefici del lliure criteri”.

Entrem en el període revolucio-
nari, a partir de juliol de 1936. Daniel 
Alcaide Piferrer no forma part del 
comitè revolucionari local, però és un 
dels seus principals delegats i anava 
armat.

Fou un dels encarregats de can-
viar l’estructura de l’Hospital d’Igua-
lada, segons explica l’alcalde del 
moment, Josep Morera, en el seu 
diari personal que publicà La Revis-
ta d’Igualada l’any 2011. Els revo-
lucionaris van intentar expulsar, el 
mateix agost de 1936, de l’Hospital 
qualsevol empleat “desafecte al nou 
règim”. La destitució de la junta de 
l’Hospital, el 19 d’agost, per ordre del 
comitè provoca una picabaralla al Ca-
sino Foment entre l’alcalde Morera i 
Daniel Alcaide i altres agents revolu-
cionaris, acusant els segons al primer 
de “fascista burgués”.

Un altre punt d’interès és la per-
secució religiosa. A partir de juliol 
de 1936, a Igualada s’ocupen i es 
destrueixen moltes esglésies. Es fan 
esforços per salvar el patrimoni reli-
giós de la ciutat, tanmateix la Imatge 
miraculosa del Sant Crist d’Igualada, 
icona de la pietat local, després de 
diverses vicissituds cau en mans dels 
revolucionaris. 

Un intent de salvar el patrimoni 
de la fúria iconoclasta és el d’Ama-
deu Riba “del Goya”, artista local al 
qual es deu que es poguessin salvar 
les imatges del retaule barroc de San-
ta Maria. Segons va declarar a princi-
pis dels anys 80 a la premsa local, ho 
va intentar també, sense èxit, amb 
la imatge del Sant Crist, que tot fa 
indicar que fou cremada a la seu del 
POUM (col·legi de la Divina Pastora). 

El seu interlocutor era Daniel Al-
caide Piferrer, que li digué una frase 
lapidària: “cal destruir la Imatge del 
Sant Crist. Si mai tornaven, no po-
dran dir que ha fet un miracle”.

(Continuarà)

La millor manera de fer salut és la prevenció
Prevenir infeccions relacionades amb l’atenció sanitària és a les mans de tots

La majoria d’infeccions relaciona-
des amb l’atenció sanitària solen 

ser fàcils de curar, però de vega-
des poden ser greus. El tractament 
inclou l’administració d’antibiòtics 
específics fins a la desaparició. Un 
pacient pot contraure una infecció 
oportunista durant la seva estada 
al centre assistencial o a l’hospital 
pel seu estat més dèbil i convales-
cent. Solen afectar pacients en edat 
pediàtrica i pacients grans; malalts 
crònics (com ara els diabètics); 
ingressats de llarga durada; o per-
sones amb les defenses baixes (per 
exemple, qui rep tractament de qui-
mioteràpia).

Altres raons per les quals es pro-
dueixen les infeccions hospitalàri-
es poden ser pel tipus de cirurgia, 
un mal seguiment dels protocols de 
prevenció per part del personal o 
dels pacients, la presència de pro-
cediments invasius (per exemple, 
els degotadors intravenosos i els ca-
tèters urinaris), la llarga durada de 
l’estada hospitalària o una estada a 
l’hospital en una zona d’alt risc, per 
exemple, unitats de cures intensives 
(UCI).

Cal tenir cura d’aquest tipus 

d’infeccions, perquè poden repercu-
tir en la malaltia dels pacients i fer 
que la seva recuperació sigui més 
lenta o complicada.

En la majoria dels casos, els pa-
cients i el personal de l’hospital po-
den reduir el risc de contraure-les 
amb mesures molt senzilles.

Les infeccions hospitalàries més 
comunes són: Infeccions del tracte 
urinari, Pneumònia i Infeccions de 
les ferides quirúrgiques.

Consells abans de l’ingrés
Deixeu o reduïu el consum de 

cigarretes. Aquest hàbit por retar-
dar la curació d’una possible infec-
ció hospitalària.

Vigileu el sobrepès. L’excés de 
pes provoca major risc de contraure 
infeccions després d’una operació.

Feu exercici i seguiu una dieta 
sana i equilibrada per reduir pes 
abans d’una operació.

Informeu l’especialista si patiu 
un refredat o febre abans d’una 
operació ja planificada.

Si sou diabètic, manteniu un mi-
nuciós control dels nivells de sucre 
en la sang abans i després d’una 
intervenció.

Consells durant l’estada 
hospitalària

Renteu-vos les mans després de 
tocar qualsevol material brut, i des-
prés d’haver anat al bany.

Demaneu als familiars i visites 
que es rentin les mans abans i des-
prés de qualsevol contacte amb el 
pacient.

Manteniu la pell neta i seca al 
voltant de la zona d’accés del dego-
teig intravenós. Vigileu el seu estat 
per si canvia de color, es mulla, s’in-
flama o provoca dolor.

Observeu l’estat de qualsevol 
apòsit sobre una ferida. Per exemple, 
si sagna, es desprèn o es mou de lloc.

Vigileu l’estat de qualsevol tipus 
de catèter o tub de drenatge, si està 
col·locat correctament, es mou massa 
o surt de lloc…

Seguiu les instruccions del metge 
o metgessa o del personal sanitari 
pel que fa als exercicis de respira-
ció, els canvis de postura o com aixe-
car-se del llit.

Eviteu les visites d’amics o pa-
rents que se sentin malalts o tinguin 
un refredat o una malaltia transmis-
sible.
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Dos partits, dues victòries per als equips de 
l’HL Igualada

HOQUEI LÍNIA

Sènior: CHL Premià 2 - HL 
Igualada 5

Bon partit de l’equip sènior de 
l’HL Igualada a la pista del CHL 
Premià. Victòria clara, que reflec-
teix la superioritat igualadina 
durant tot el matx. Els locals van 
plantejar un partit molt defensiu, 
esperant a mitja pista per tancar 
tots els espais possibles als juga-
dors anoiencs, però amb paciència 

i un bon control del joc, al cap de 
tres minuts arriba el primer gol 
favorable als visitants (0-1). Aquest 
gol no faria variar l’estratègia ul-
tradefensiva del Premià, que con-
tinuà amb la seva línia de defen-
sa ben tancada i esperant la seva 
oportunitat a la contra, però altre 
cop l’equip igualadí aconseguia 
marcar i situar el 0-2 al marcador. 
A poc d’arribar al descans un dels 
pocs atacs locals acaba en gol (1-
2), resultat amb el qual s’arriba 
a la mitja part. A la segona part, 
l’equip local, tot i continuar amb 
una defensa molt tancada, intenta 
endurir el joc, cosa que li comporta 
vàries expulsions, però els jugadors 
de l’HL Igualada, amb molta sang 
freda i concentració en el partit, 
no cauen en les provocacions cons-
tants dels rivals i demostren el seu 
bon joc amb dos gols més (1-4). 
Quan falten nou minuts pel final, 
el Premià marca un gol, que posa 

una mica d’emoció al partit (2-4), 
però a manca de poc més d’un mi-
nut, l’Igualada fa el seu cinquè gol 
i sentencia el partit (2-5). 

Van jugar pel HLI: Porter: Ori-
ol Sànchez. Jugadors: Carles Tude-
la, Samu Ferrara, Albert Mudarra, 
Marc Cano (1), Nil Domènech (3), 
Albert Muntades (1), Samu Piquer 
i Roger Mas.

Aleví: CHL Premià 0 - HL 
Igualada 7

Aquest ha estat l’últim partit 
de Lliga Catalana pels alevins de 
l’HL Igualada. El marcador va ser 
clar, acabant amb una victòria in-
discutible davant el cuer de la clas-
sificació. 

Van jugar pel HLI: Porter: Yeray 
Lorenzo. Jugadors: Laia Xin Merca-
dé, Àlex Sànchez (1), Arnau Santa-
no, Marc Camarero(3), Lluís Torras 
(3), Biel Gelabert, Martí Roig, Unai 
Guerrero.

Bons resultats del Team Fesb3.0-Ixcor a la 
Copa Ixcor de l’Anoia

BTT

El Team Fesb3.0-Ixcor va fer la seva 
presentació oficial per a aquesta 

temporada carregada d’il·lusions. 

Cal destacar també la gran ac-
tuació de l’equip a la primera prova 
de la Copa Ixcor de l’Anoia, que es 
va disputar a Piera de la mà de la 

Penya de la Buti, amb un recorre-
gut espectacular. Tres podis per als 
corredors del Team Fesb3.0-Ixcor: 
Jorge Sanchez va ser 2n absolut, 
Marc Pérez 2n en categoria júnior, 
Alex Sabuquillo 3r en categoria jú-
nior i Cristina Gabarró va acabar 2a 
en fèmines. 

També hi van participar: Jordi 
Martín, Josep Maria Solà, Genaro 
Molano, Kenneth Molas, Zacarías 
Mudarra, Agustín Bermejo, Mar-
ta Casals, Marc Sabuquillo, Alonso 
Martín, David Jiménez i Marc Casals. 
Enhorabona a tots els corredors pels 
bons resultats.

Jornada poc encertada pels 
equips de l’Igualada VC

VÒLEI

Diumenge el Jorba Solà Sèni-
or masculí de l’Igualada Vòlei 

Club va rebre al pavelló de les 
Comes a l’Escola Orlandai. El par-
tit va acabar amb un marcador 
advers de 2 sets a 3 (20-25/25-
16/20-25/25-16/8-15). En un partit 
molt irregular, els igualadins no 
van poder imposar el seu joc de 
defensa-atac i només en el segon 
i el quart set se’ls van emportar 
amb claredat, en la resta de sets, 
els visitants van aprofitar els errors 
locals per emportar-se la victòria. 
El 15 de abril rebran a la Salle a les 
8 de la tarda a les Comes.

Derrota del Sènior femení a la 
pista de l’AEE Montserrat, per un 
3-1, partit força igualat on les de 
l’Anoia sols van tancar el 2n set, els 
demés competits però no van saber 
tancar al final de tram dels restants 
sets, retornen a competició el 14 a 
les 6 de la tarda a Les Comes.

El Sènior femení B va jugar con-
tra el Blanes i va perdre per 0-3 el 
1r set justet  i els següents ja sense 
gaire sort amb la defensa.

Pel que fa als veterans Xp per-
den a la seva visita a Berga per 3-0, 
en un partit força lluitat però sense 
contundència en el atac més errors 
no forçats, els de Berga van aprofitar 
en una millor defensa i construcció.

El Juvenil masculí perd a casa 
de l’Hospitalet per un 3-0, en un 
partit, on els igualadins no van sa-
ber interpretar ni entrar en ell, les 
recepcions no va ser el seu fort, sols 
amb petites dosis de jugades bo-
nes, però en conjunt sense competir 
per el partit i deixant la iniciativa a 
l’Hospi; el dia 7 a les 6 de la tarda 
jugaran a les Comes.

L’Infantil femení guanya a casa 
per 3-1, les igualadines es sobrepo-
sen a la pèrdua del 1r set i donen la 
volta al partit, molt serioses impo-
sant el seu joc, davant el Vilanova.

L’Aleví femení fa un gran partit 
tot i perdre 3 jocs a 1 contra d’Hor-
tons.

Davant d’un gran rival, que va 
fer molta resistència, l’equip iguala-
dí va mantenir una bona concentra-
ció i treball que va posar contra les 
cordes a l’equip rival.

Victòria i liderat per al CT Can Bonastre 
de Piera 

PÀDEL

Divendres passat es va jugar el 
partit corresponent a la 14a jor-

nada de la lliga de pàdel +45 entre 
els equips de l’Esquaix “Oxford” i el 
CT Can Bonastre de Piera.

L’equip visitant, si guanyava 0-3, 

assolia el liderat d’aquesta lliga tan 
disputada, on hi ha grans jugadors 
i molts clubs de nivell alt. En tres 
partits molt emocionants, ja que 
l’equip igualadí és un dels més forts 
de la categoria, el CT Can Bonastre 
va aconseguir el seu objectiu.

La parella 1, formada per Xavi 
Maresma i Jordi Madrid, va superar 
per 6-4 i 6-1 a la parella local Albert 
Homs i Ramón Gabarró.

La parella 2, José Luis Jordano 
i Juan Carlos Blánquez, va patir de 
valent per derrotar per 4-6, 7-5 i 6-4 
a Isidre Marimón i Jordi Homs.

I la parella 3, Joan Anton Reca-
sens i Xavi Morente, va derrotar per 
6-0 i 6-1 a David Sanuy i Joan Llorac.

Així doncs, a falta de vuit jor-
nades per acabar la temporada 
d’aquesta lliga regular, l’equip del 
CT Can Bonastre té un punt d’avan-
tatge sobre el CT Les Cabanyes i dos 
punts sobre del CN Infinit.

Jornada molt marcada per la pluja
PÀDEL 

Sis dels diferents equips Subaru 
de l’Esquaix Igualada van haver 

d’aplaçar els seus partits per culpa 
la pluja del dissabte.

Solament en la lliga PàdelCat 
2a Masculina i l’equip d’oxfordià 
+45 van poder complir amb els 
seus compromisos.

Lliga PàdelCat. Gran victòria 
0-3 a l’Espadel de Esparraguera

Gran resultat del segon equip 
Subaru que va dominar amb sol-
vència el seu compromís a Espar-
raguera.

Jan Albareda /Josep Llorach 
van guanyar  6-4, 6-1, Lluis Piqué 
/Xavi Lorente també ho van fer 

per 6-3, 6-4 i finalment per no ser 
menys, David Sanuy/Àngel Solé 
també van guanyar per 6-2, 6-4.

Lliga +45 Oxford. Dura derrota 
a casa davant Can Bonastre 0-3.

Oxford va caure estrepitosa-
ment a casa 0-3 i deixa l’equip 
Subaru de +45 amb molt poques 
opcions de guanyar la lliga.

Albert Homs/Ramon Gabarró 
van cedir 1-6, 4-6 amb Xavi Mares-
ma/Jordi Madrid, Isidre Marimón/
Jordi Homs són qui van estar més 
a prop caient 6-4, 5-7, 4-6 amb J.L. 
Jordano/J.C. Blanquez i finalment 
David Sanuy/Joan Llorach no van 
tenir opcions caient en dos clars sets 
amb J.A. Recasens/Xavi Morente

Bon cap de setmana pels 
equips de +kpadel

PÀDEL
L’equip femení de 2a va des-

plaçar-se a les instal·lacions d’Es-
padel Club amb derrota per 2-1 
contra les primeres de la lliga.

Els tres partits molt intensos i 
igualats, on es van haver de decidir 
al 3r set els 3.

La parella 1 la formaven Yo-
landa Piñero - Yolanda Sanchez, 
la parella 2 Giuliana Elias Chavez 
- Montse Carrillo i de parella 3 Eva 
Prades - Laura Pol.

L’equip padelcat masculí +16 
va desplaçar-se a casa del Ca’n 
Amat. Victòria per 0-3.

De parella 1, Sergio Peralta - 
Jesus Isaac Martinez guanyaven 
per 3/6 - 7/5 - 6/1 davant Juan - 
Raul.

De parella 2, Manel Parada 
Espejo - Javier Lozano Fernandez 
guanyaven per 6/4 - 3/6 - 6/2 da-
vant Toni - Victor.

De parella 3, Albert Castaño - 
Miquel Raja Borràs van guanyar a 
Oriol - David per 6/3 - 6/1.

L’equip padelcat masculí 3a va 
rebre a casa el Complex Aquatic. 

Puntet important que sumen 
després de la derrota per 1-2.

Dani Muñoz Quintero - Santi 
Bboying de parella 1, Paco Cosano 
- Jose Luis Santano Claver de pa-
rella 2 i de parella 3 Adrian Mora 
- Miguel Arenas Gomez.

L’equip padelcat masculí +35 
va rebre a casa al Village Legend. 
Victòria per 2-1.

De parella 1 Jesús Isaac Mar-
tinez - Paco Cosano guanyaven per 
6/3 - 6/1.

De parella 2 Sergio Olmo Perez 
- Nico Exposito perdien per 1/6 - 
3/6.

De parella 3 Dani Muñoz Quin-
tero - Fara guanyaven per 6/0 - 6/3.
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Sènior femení: Sant Nicolau 51 - CB Igualada 77
Les igualadines segueixen lluitant per la 
permanència directa 
BÀSQUET

Les igualadines es van traslladar a 
terres sabadellenques per jugar 

el partit avançat de la jornada, en 
què l’equip es jugava mantenir la 
tercera plaça que certificaria la per-
manència directa en la categoria.

El partit va començar igualat i 
l’equip no sabia trencar la pressió 
de les locals, ja que provocaven im-
precisions en les passades i pilotes 
perdudes. L’Igualada va saber re-
soldre aquests handicaps i el segon 
quart es va jugar amb un ritme de 
joc elevat que li permetia arribar 
al descans amb un avantatge de 7 
punts al marcador (25-32).

A la represa, les igualadines van 
sortir molt concentrades i amb un 
parcial de 3-17 es distanciaven del 
Sant Nicolau gràcies a bones defen-
ses i transicions ràpides i efectives. 
A l’últim quart, les blaves van saber 
mantenir i incrementar el marcador 
fins a una diferència de 26 punts 
finals (51-77).

Bon partit de l’Igualada, que 
certifica un bon estat de forma. Ara 
toca seguir treballant per aconse-
guir l’objectiu!

Parcials: 13-16, 12-16, 13-23, 13-
22.

Anotadores: Carner (22), Aldo-
mà (2), Soler (6), Amatllé, Jané (9), 
Lamolla (10), Figueras, Carrasco (11), 
Fernández (1), Roda (-), Diaz (7), Ta-
lasimov (9).

Resultats dels equips base 
del CB Igualada

Premini femení: CB Igualada 43 
- UE Claret 26

Van jugar pel CBI: Íngrid Dí-
az-Guerra, Irene Rivera, Martina 
Camps, Edna Morera, Cloe

Caldito, Aina Camps, Cèlia Tor-
rens i Quima Closa. 

Infantil masculí A: CB Igualada 
86 - CEB Girona 93

El partit va començar amb do-
mini visitant, però els locals reac-
cionaren i al final del tercer quart 

es posaven per davant al marcador 
amb un avantatge de 10 punts a 
mitjans del 7è quart. Llavors l’avan-
tatge va retornar als visitants, que 
es feren amb la victòria final.

Cadet masculí A: Morabanc An-
dorra A 58 - CB Igualada 55

Gran partit a la pista del 5è clas-
sificat. Els igualadins van anar per 
davant al marcador durant tot el 
partit, però un triple a l’últim segon 
va donar la victòria a un Andorra 
molt físic i amb les idees molt clares.

Cadet femení A: Bàsket Almeda 
1 60 - CB Igualada 51

Van jugar pel CBI: Agar, Ma-
ria, Igle, Vancells, Carlota, Laura S., 
Guasch, Laura P., Carloteta, Júlia i 
Christi.

Júnior masculí: CB Igualada 83 - 
SEDIS SIDECO 58

Van jugar pel CBI: E. Tomàs, H. 
Jörgens, M. Garriga, G. Soteras, T. 
Lamolla, B. Soteras, M. Criado, P. La-
torre, N. Riba, A. Matencio, R. Mar-
sà i O. Llopart.

Sort diversa per als equips de l’Òdena CB
BÀSQUET

Sènior masculí “A”: Òdena CB 
56 - AE Bellsport “A” 57

Després d’una primera part 
molt igualada (17 a 18 i 26 a 25), a 
la represa els odenencs van aconse-
guir posar-se 12 punts per davant 
gràcies a un parcial d’11 a 0 (39 a 
27), però que ràpidament va rebre 
resposta per part de l’equip visitant 
amb un parcial de 0 a 8 (39 a 35) 
que deixava tot per decidir en el 
darrer quart. 

En aquests darrers 10 minuts de 
partit es van viure diverses alternati-
ves en el marcador, amb avantatges 
mínims a favor dels dos equips. En 
el darrer minut del partit, i amb un 
avantatge de 2 punts per als locals 
(56 a 54), un cop més no es van sa-
ber gestionar les darreres accions i 
es va tornar a perdre un altre partit 
per la mínima. Estany, amb dos 2 
tirs lliures fallats en els darrers ins-
tants, podia haver canviat la sort 
del partit.

Van jugar per l’OCB: Pons (4), 
Estany (5), Máximo (8), Marimón 
(6), Soriano (5), Lorente (9), Vives 
(2), Vallverdú (7), Tarrida (10), Jorba 
i Santiago.

Sènior masculí “B”: Òdena CB 
41 - CB Castellet 65

De nou, el 3r quart va tornar a 
ser fatídic per al sènior “B”. Després 
d’arribar al descans només 3 punts 
per sota (29 a 32), a la represa, un 
parcial advers de 3 a 17 va deixar 
sentenciat el partit (32 a 49) quan 
encara faltava per jugar el darrer 
quart.

Van jugar per l’OCB: Miret, Pie-
ra (2), Vidal (13), P. Martí (8), Soria-
no (2), Fajas (14) i Gomicia (2).

Sots 21: Òdena CB 69 - CB Sant 
Climent 55

Nova victòria dels “young-
boys”, en aquesta ocasió davant 
d’un equip empatat a victòries i der-
rotes a la classificació. 

Un primer quart amb un resul-
tat favorable de 20 a 9 feia preveu-

re una victòria fàcil, però un 2n i 3r 
quarts per oblidar van fer perillar la 
victòria. Gràcies a un parcial de 14 a 
0 en el darrer parcial es va aconse-
guir la victòria final.

Van jugar per l’OCB: Jorba (33), 
Torrellardona (5), Calle, Vidal, Ro-
sich (20), Poncell (8) i Ferrer (3).

Sènior femení: Òdena CB 67 - 
CB Artés 47

Breu domini de l’equip artesenc 
en el 1r quart (7 a 12) i parcial de 13 
a 0 de les odenenques per acabar 
el quart amb avantatge de 8 punts 
(20 a 12).

En el 2n i 3r quarts l’avantatge 
va oscil·lar en els 10 punts de dife-
rència. En el darrer quart les locals 
van apujar la intensitat per acabar 
guanyant per 20 punts de diferèn-
cia.

Van jugar per l’OCB: Garcia, Vi-
dal (7), Raja (12), Farreras (13), Forn 
(11), Carmona (7), Freixas (11) i De 
Haro (6).

Òdena CB

Sènior masculí A: CB Valls 67 - CB Igualada 63
Derrota dura en un partit 
molt igualat
BÀSQUET

Inici molt igualat dels dos equips, 
en què les defenses s’imposaven 

als atacs i costava encertar ciste-
lles. Els locals marcaven el ritme 
del partit, amb atacs estàtics, i a 
l’Igualada li costava córrer. Es va 
arribar al descans amb un resultat 
de 32-31 al marcador.

A la represa el Valls ha sortit 
més agressiu i ha agafat 8 punts 

d’avantatge, però poc a poc el 
CBI ha reaccionat i ha aconseguit 
equilibrar el partit. Al final, en un 
cara o creu, ha decidit un triple a 
taulell afortunat a falta de 5 se-
gons.

Una derrota dura, però a falta 
de 4 partits el CB Igualada seguirà 
lluitant fins al final per poder estar 
als play offs.

3 punts de 6 possibles de 
l’equip de 1a categoria 
RS-Plastnet 

ESQUAIX

L’equip de 1a Catalana va sumar 
3 punts que el col·loquen en 

tercer lloc amb 12 empatat amb 
el Nick Esports de Barcelona però 

un xic lluny del liderat que ocu-
pen també empatats a punts el CT 
Sabadell i Malibú Esportiu.

En la jornada del matí l’equip 
RS-Plastnet va caure 1-2 amb el CT 
Sabadell. Joel Jaume va caure 3-1 
davant Nasi Herms, David Llibre va 
dominar 3-0 a Pablo Garrido i en el 
desempat el jove Nacho Fajardo va 
cedir per 3-1 amb Santi Grau.

En la jornada de tarda victòria 
2-1 davant el Nick Esports de Bar-
celona.

Joel Jaume va dominar 3-2 a 
Marc Soriano, David Llibre en canvi 
va ensopegar amb David Febrer i 
finalment Nacho Fajardo va sumar 
el decisiu guanyant Dani Ramírez 
per 3-1.

Lluís Marimon, campió d’Europa Màster M-90 
en llargada i argent en 60 m llisos i pes

ATLETISME

L’atleta veterà del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles Lluís Mari-

mon es va proclamar campió d’Eu-
ropa Màster a Madrid, en el decurs 

dels 12ns Campionats d’Europa per 
a atletes veterans de les diferents 
categories que s’han dut a terme al 
Pavelló de Gallur, dels dies 19 al 24 
de març, amb la multitudinària par-
ticipació d’uns 4.000 atletes euro-
peus.

Hi participaren un total de 3 at-
letes del CA Igualada Petromiralles, 
amb una brillant actuació global, as-
solint un total de 3 medalles, 1 d’Or, 
i 2 d’Argent, a més de 2 llocs de fi-
nalista i destacades actuacions i re-
gistres en les proves corresponents. 

El vilanoví Lluís Marimon, es 
proclamava Campió d’Europa en 
categoria M-90 en el Salt de Llar-
gada, amb un millor intent de 1,69 
m., assolint a més el sots Campionat 
d’Europa en categoria M-90 en les 
proves dels 60 m. llisos, amb 14”69, 
i en el llançament del Pes, amb un 
millor intent de 5,23 m.

El marxador Josep Martí, era 6è 
en categoria M-45, en la prova dels 
3.000 m. marxa indoor, amb un re-
gistre de 15’03”93, assolint plaça de 
finalista. 

Paquita Pérez era 8a en cate-
goria W-50 en la prova dels 800 m. 
llisos, amb un registre de 2’42”87, 
assolint també plaça de finalista en 
aquesta competició d’alt nivell in-
ternacional. 

Club Atlètic Igualada

Josep Martí i Lluís Marimon als Campi-
onats d’Europa Màster de Madrid

Podis de la UEC Anoia a la 
Cursa Popular de Vilanova 
del Camí

ATLETISME

Diversos corredors de la Secció 
de Curses de Muntanya de la 

UEC Anoia no es van voler perdre 
la XXIV Cursa Popular de Vilanova 
del Camí, celebrada el passat 18 
de març. A la cursa de 4,5 Km, el 
millor classificat dels corredors del 
club igualadí va ser David Borràs, 
en una 6a posició de la general i 3r 
de categoria sènior; David Checa, 
de la secció de BTT del club, va 
deixar la bici per un dia i va rea-
litzar la cursa a peu, arribant 71è 
de la general i 19è de la catego-

ria veterà. En categoria femenina, 
Montserrat Sala va arribar 79a de 
la general i 3a a la categoria vete-
ranes. Pel que fa a la cursa llarga 
de 10 Km, l’incombustible Albert 
Ferrer va ser 5è de la general i 1r 
veterà, David Núñez va arribar 51è 
de la general i 6è veterà, i Roger 
Soler va acabar 54è de la general 
i 20è veterà. L’única representant 
femenina a la cursa llarga va ser 
Diana Carrasco, que va ser 106a 
de la general i 5a a la categoria 
promesa. 
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1a Catalana: CF Igualada 2 - UE Sants 2
Empat amb gust amarg

FUTBOL

Enfrontament molt igualat el que 
es preveia veure a Les Comes, 

entre dos equips de la zona alta 
de la classificació. Els barcelonins 
estan sent un equip molt irregular 
a la lliga, però en els partits previs 
estaven traient molt bons resultats. 
En canvi, els blaus, tot i les bones 
sensacions, no acabaven de treure 
bons marcadors. 

No obstant, els jugadors de 
Mestre sortien al camp amb moltes 
ganes de revertir la situació i de-
mostrar que l’equip vol demostrar 
el seu millor nivell fins el final de la 
temporada.

El partit va començar amb poc 
ritme, els dos equips volien dominar 
al rival, però cap ho aconseguia i es 
generaven més ocasions per errors 
propis de cada equip que per juga-
des pròpies. Al minut 10, ambdós 
equips havien disposat d’una ocasió, 
una aturada de Dani i un pal de 
Martí. Es preveia un matx igualat i 
intens. 

Tot i això, el primer gol va arri-
bar ben aviat. Al minut 14, després 
d’una gran passada en profundi-
tat d’Èric, la va aprofitar Fran, per 
plantar-se davant del porter visitant 
i definir a la perfecció. Els blaus po-
saven l’1 a 0. El gol va fer augmen-
tar el nivell de pressió per part dels 
dos equips, el partit es va convertir 
en un joc de molt contacte, però 
en el que la qualitat de qualsevol 
jugador, podria fer marcar les dife-
rències.

Fins poc abans del descans, els 
espectadors no van presenciar oca-
sions clares, ambdues defenses es 
mostraven sòlides davant els intents 
per a moure el resultat. 

Es marxava al descans amb l’1 
a 0.

A la represa, l’enfrontament es 
va endurir, moltes disputes al mig 
del camp, que dificultaven el joc 
trenat dels anoiencs. Les jugades 
d’estratègia eren molt importants 
per generar ocasions, tal i com es 
va demostrar al minut 59, quan els 

blaus van enviar una pilot a la fusta, 
després d’una gran connexió entre 
Èric i Bernat.

Minuts esbojarrats
El matx continuava igual, i en 

una falta directa a favor dels vi-
sitants, al minut 70, aconseguien 
empatar amb un llançament ma-
gistral de falta que va entrar per 
l’escaire. Els igualadins no es van 
donar per vençuts i en una gran 
recuperació d’Omar, que feia poc 
que estava al terreny de joc, as-
sistia a Martí, que defenia a la 
perfecció per tornar a avançar a 
l’Igualada, al minut 73.

L’enfrontament agafa un altre 
caire i al minut 78, els visitants van 
tenir un penal a favor, que no van 
desaprofitar per a tornar a igualar 
el marcador. El matx estava molt 
obert, qualsevol dels dos equips es 
podia emportar els tres punts. Els 
últims minuts van ser locals, que van 
tancar al Sants a la seva àrea, però 
no van poder trencar l’empat. S’arri-
bava al final del partit amb l’empat 
a 2.

Amb aquest resultat, els blaus 
se’n van a l’aturada de Setmana 
Santa amb 40 punts. 

Van jugar pel CFI: Dani; Bernat, 
David, Baraldés, Aleix; Joel, Güell, 
Èric; Fran, Martí i Doblas. També van 
jugar: Omar, Abde i Domènech.

Preferent Infantil G3: AE Piera A 2- UE Sant Ildefons A 3
Més cor que cap!!
FUTBOL

Diumenge al matí al seu munici-
pal el Piera rebia al segon classi-

ficat de la Lliga, el St. Ildefons.
L’equip va sortir endormiscat 

i en menys de deu minuts els pie-
rencs van encaixar dos gols seguits, 
sense tenir temps de recol·locar-se 
al camp. La resposta dels locals no 
es va fer esperar i Sergi retallava 
distàncies, abans d’acabar la pri-
mera els nois de Paco van tenir més 
oportunitats per empatar el partit, 
però amb el 1-2 marxaven als ves-
tuaris.

Als pocs minuts de començar 
la segona part els visitants van 
posar terra de pel mig amb un 

altre gol. El Piera no va abaixar els 
braços, però jugaven més amb el 
cor que amb el cap. Els anoiencs 
van disposar d’una oportunitat 
manifesta de gol després d’una 
greu errada visitant, però el xut 
va sortir desviat. No va ser fins 
l’últim minut quan Omar retallava 
distàncies però sense temps per 
empatar el partit.

Van jugar per l’AEP: Àlex C., 
Àlex M., Arnau, César, Èrik (p), Jan, 
Lucas, Omar (1), Òscar, Pol A., Pol S., 
Sergi (1), Sergio.

Cadet: Capellades CF 3 - UE Sant Maure 1
Els locals planten cara 
als segons

FUTBOL

Treballada victòria del Cadet del 
Capellades al Camp Munici-

pal davant la Unió Esportiva Sant 
Maure, segon classificat del grup i 
ferm aspirant al títol.

Partit jugat sota una intensa 
pluja amb una primera part molt 
igualada que al final reflectia 1-1 

amb gols del local Cels i David pels 
visitants.

La intensitat, entrega i lluita, 
que altres partits no han tingut els 
jugadors del Capellades van tenir 
el seu fruit, fent dos gols més, Bart 
i Jordi. Jugant així aconseguirem 
grans coses nois...

La Penya Madridista de 
Vilanova aconsegueix 
l’ascens a la Divisió d’Honor

FUTBOL SALA

L’entitat vilanovina que presi-
deix Toni González, la Penya 

Madridista de Vilanova, que cada 
any disputa el triangular de ger-
manor de penyes de l’Anoia, 
va crear enguany un equip de 
futbol sala militant a la mateixa 
categoria que els equips d’Òdena 
i Piera.

D’aquesta lliga en vam jugar, 
divendres, el darrer partit que 
es saldava amb victòria per 2-3 a 
casa del Serralleria Alies.

Amb aquesta victòria l’equip 
vilanoví ocupava la segona posi-
ció a només tres punts del líder 
el què li dona l’ascens a la cate-
goria de Divisió d’honor. Desta-
car la trajectòria de l’equip so-

bretot en la segona volta que ha 
aconseguit set victòries consecu-
tives.

Des d’aquestes ratlles no que-
da més que felicitar els jugadors 
i l’entitat pel bon paper que han 
fet en aquesta competició.

Formen l’equip de futbol sa-
la de la Penya Madridista de Vi-
lanova del Camí: Toni González 
(entrenador); Jesús Jiménez, Jo-
nathan Vargas, Miguel Carrasco-
sa, Sergio Expósito, Carlos Caldi-
to, Jordi Sans, Walid, Javi García, 
Jesús Oropesa, Sergio Palacios, 
Faysal, Edgar Gaig, Rubén Gá-
mez, Sergio Caldito i Toni Calde-
ra. Ocupa el càrrec de President 
José Antonio González Carrillo.

Gran cap de setmana per l’Anoia CG

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

El passat cap de setmana l’Anoia 
Club Gimnàstic va participar en 

diverses competicions del Consell 

Esportiu i de la Federació Catalana 
de Gimnàstica. Es va celebrar la cin-
quena jornada de gimnàstica artísti-
ca del Consell Esportiu del Baix Llo-

bregat, a Masquefa. Aquesta va ser 
la segona jornada de la temporada 
per les gimnastes de les categories 
benjamines nivell A i B. Del nivell 
A, Berta Garcia i Irina Cuadros. 
En nivell B, Alba Ramírez, Blanca 
Tomàs, Carmen Aguilar, Carla Caro, 
Maria Martínez i Martina Regordo-
sa. Totes amb molt bones puntua-
cions. Per les gimnastes federades 
es va celebrar a Manresa la segona 
fase de la Copa Catalana, i l’Anoia 
CG va participar amb les gimnas-
tes Aura Cots i Jana Busquets en 
la categoria de Via olímpica, nivell 
1. Ambdues gimnastes van obte-
nir puntuacions més altes que les 
obtingudes en la primera fase, cal 
destacar la setena posició a l’aparell 
de salt, de la Jana Busquets i la seva 
desena posició a l’aparell d’assimè-
triques. També va competir la gim-
nasta Kala Tolosa, en la categoria de 
Base 6, i amb un excel·lent exercici 
de terra, va obtenir la vuitena posi-
ció, en aquest aparell. Moltes felici-
tats a les gimnastes, per l’esforç i la 
molt bona progressió, i també a les 
seves entrenadores, Juliana Botelho 
i Lisa Santa.
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Veterans del Club Excursionista UECANOIA
Seguim per la Segarra: del Canós a Granyena

EXCURSIONISME 
“És aquesta terra austera / d’ho-

ritzons esbalandrats, / de rostolls i 
guaretades / i poblets de murs tor-
rats, / de coscolls i farigola / d’aspra 
fulla i ressecats / de camins esmu-
nyedissos / plens de pols i pedre-
gam....” Això és la Segarra, amb 
panorames d’una certa grandesa 
i una soledat molt pacífica. Tantes 
vegades com calgui, sempre hi tor-
nem.

El dijous 22 de març l’autocar 
ens deixa a El Canós (427 m), una 
entitat de població del municipi 
dels Plans de Sió. El poble fou una 
vila closa que ha conservat l’estruc-
tura medieval, pràcticament la ma-
teixa que hi devia haver cap a la 
fi del segle XI. El petit nucli clos té 
una entrada principal a la banda de 
llevant que aboca a la plaça Major i 
un únic carrer que acaba en un altre 
portal, molt estret. 

Caminem cap a migdia, a po-
nent de la Curullada, sobre la costa 
dreta de la vall, tot passant pel Tos-
sal de les Bruixes, travessem la via 
del tren de Renfe, continuem pels 
Plans de Tordera, passem per un 
pont elevat de l’autovia A-2, i fem 
cap al poble de Fonolleres (450 m) 
del municipi de Granyanella, que 
està situat en un tossal a la dreta 
del riu d’Ondara. A la part més alta 
s’alça la gran casa senyorial que fou 
l’antic castell de Fonolleres i que 
actualment els seus propietaris han 
rehabilitat i restaurat per a poder-hi 
viure. La seva església parroquial 
(Santa Maria de Fonolleres) que 
conserva trets romànics encara que 
ha estat molt retocada, ja és esmen-

tada el 1118. La resta està format 
per un grapat de cases aturonades 
que conformen amb prou feines 
un parell de carrers. La major part 
d’elles van ser construïdes o refor-
mades al segle XVIII, tal com s’indica 
en algunes llindes datades. 

Continuem de baixada fins al 
Molí de Fonolleres, travessem el 
riu Ondara i arribem al poble de 
La Móra (440m). Aquí esmorzem 
acompanyats pel senyor Ramon 
Cos Casanovas, propietari i alcalde 
d’aquest poble només habitat per 
tres famílies, que ens convida amb 
uns porrons de mistela que acom-
panyem amb les galetes que porten 
els Joseps. Visitem l’església de Sant 
Jaume, romànica del s. XII on desta-
ca un campanar de cadireta de tres 
ulls de grans dimensions.

Després de passar per un po-
blat ibèric al Pla de les Tenalles, ar-
ribem al poble de Granyanella (510 
m) que dóna nom al municipi i que 
es troba encastellat a l’esquerra de 
l’Ondara i al redós de l’antic castell 
del qual no en queda res. El po-
blet s’estructura formant un carrer 
circular i un altre que, sota a una 
volta, baixa cap a migdia. Tot i que 
l’estructura de la trama urbana és 
d’època medieval, les cases van ser 
reedificades majoritàriament durant 
el segle XVIII, i en bona part han 
estat restaurades modernament 
configurant un conjunt homogeni, 
de façanes de pedra del país, amb 
arcs adovellats i finestrals emmar-
cats amb grans carreus de pedra 
motllurada. En un d’ells hi podem 
llegir la data de 1716. L’església par-
roquial de Sant Salvador és fora del 

poble i apareix esmentada el 1112, 
però que va ser refeta al s. XVII i 
té una semblança amb l’estil de les 
construccions barroques de Poblet. 
L’antiga església romànica era al 
mateix lloc, com es pot observar en 
una paret i en la portalada lateral. 

El llarg recorregut finalitza a 
Granyena de Segarra (636m) on ens 
recollirà l’autocar. Aquí els serrats i 
les valls de l’alta Segarra es van ani-
vellant, els prats són espaiosos i els 
tossals són planells de poca elevació, 
flanquejats de pins i coronats de 
roures, alzines o rebolls. Les restes 
del castell de Granyena documentat 
des de l’any 1054, però correspo-
nents a èpoques diverses, estan situ-
ades al capdamunt del turó sota el 
qual s’estén el poble i actualment és 
un munt de runes. Granyena havia 
estat un nucli emmurallat i un dels 
portals que tenia el recinte era a la 
part de migdia, a l’actual carrer del 
Pou. Es conserva un arc adovellat, 
amb indicis del que degué ser la 
muralla exterior i uns metres més 
amunt, un portal de volta ogival 
que obria el clos format per les ca-
ses del poble. Destaquem la plaça 
Roca Sastre inaugurada l’any 1999, 
un espai que preserva l’harmonia 
estètica de l’arquitectura popu-
lar originària, utilitzant elements 
antics, alguns recuperats i reubicats 
i altres construïts de bell nou tot 
respectant l’estil original. L’esglé-
sia parroquial de Santa Maria de 
Granyena actual és un gran edifici 
neoclàssic, un dels més grans i inte-
ressants de la Segarra, construït a 
la fi del s. XVIII amb tres naus i un 
alterós campanar vuitavat a la part 
superior, que marca la silueta de la 
vila,.

Participants 32. Distància 15 km 
incloent els circuits urbans. Desni-
vell acumulat 330 m. Temps net de 
camí 3,40 h. Amb una perfecta co-
ordinació de Francesc Sabaté, To-
ni Brugués i Josep Balada. Pròxima 
excursió, dijous 5 d’abril a Castellcir 
(Moianès)
Text: Joan Mollà P. i Francesc Sabaté

Foto: Joan Mollà

A l’església de Sant Jaume del nucli de La Mora. 

A Sant Esteve de Ferriols 
amb la Colla Excursionista de 
Vilanova del Camí

EXCURSIONISME

El diumenge 18 de març, els 
amics de la colla vam fer una 

sortida senzilla i bonica per conèi-
xer millor una part de la nostra 
comarca, sense dificultats per 
caminar i gaudint tranquil·lament 
de la natura.

Vam sortir amb els cotxes a 
les 7.30 h del matí i ben aviat ja 
érem a Bellprat, on comencem ca-
mí els 35 excursionistes d’avui. Ca-
minem una estona i aviat trobem 
l’església romànica de Sant Este-
ve de Ferriols, també coneguda 
per Sant Blai, que fou construïda 
a la darreria del segle XII, inicis 
del XIII, i situada en una vila rural, 
documentada des de l’any 1194. 
La planta de l’església, avui sen-
se culte, és d’una nau rectangular 
sense distinció amb el presbiteri. Al 
mur de migdia hi ha un contrafort 
afegit i a l’interior dos arcs de mig 
punt descarreguen els paraments 
de la paret nord. La coberta de la 
teulada és d’un sol pendent. Tam-
bé coneguda popularment sota 
l’advocació de Sant Blai, aquesta 
església és un exemple de la cris-
tianització d’un antic lloc de culte 
pagà de tradició ancestral cons-
tatat a les inscultures que hi ha al 
davant.

Esmorzem, fem la foto de grup 
i continuem camí. Després d’una 

estona i una bona xerradeta amb 
els companys arribem on hem co-
mençat, a Bellprat, més relacionat 
amb la Conca de Barberà que amb 
l’Anoia. Aquesta petita població 
rural és un regal per al visitant 
que fuig de l’agitació i el soroll 
quotidià. Amb prop de 100 habi-
tants, conserva les ruïnes de l’antic 
Castell de Queralt, l’església romà-
nica de Sant Jaume de Queralt i 
els petroglifs o inscultures de Sant 
Esteve de Ferriols, un conjunt de 
cassoletes i reguerons marcats en 
una roca plana i que recorden una 
roca de sacrificis associada a la cul-
tura megalítica, els dòlmens o els 
menhirs.

Agraïm aquesta bonica sortida 
als nostres vocals Josep Marimón, 
Julio Abad i Diego Rivera.

La propera sortida serà el diu-
menge 15 d’abril, al Vilar de Cabó 
(Alt Urgell). Sortirem amb autocar 
des del lloc habitual a les 6-7 h del 
matí i tornem a les 20 h. 

Les inscripcions es poden fer el 
dijous de la setmana de la sortida 
de 19.00 a 20.30 h al c/ Montserrat, 
28 (Restaurant Nou) de Vilanova 
del Camí. Els socis també als telè-
fons 93 803 43 88 i 627 646 512, 
WhatsAppp, cevcami@hotmail.com 
i Facebook.

Francesca Cullerés
Foto: Jaume Sayós

El Club Natació Igualada, a la 
Vertical d’Ogassa
CURSES VERTICALS

El passat dissabte es va celebrar a 
la comarca del Ripollès el Cam-

pionat de Catalunya de curses ver-
ticals, la Vertical d’Ogassa.

El mal temps va obligar a l’or-
ganització a retallar el recorregut 
que finalment va ser de 2,4 quilò-
metres i 740 metres de desnivell 
positiu ja que en un principi era de 
3,7 quilòmetres i 1.099 metres de 
desnivell.

Si aquestes curses es caracterit-
zen per la seva dificultat tècnica i 
la seva duresa, aquesta es va incre-

mentar degut a la gran quantitat 
de fang al llarg de tot el recorre-
gut i el fort vent dalt la muntanya.

Es van proclamar campions de 
Catalunya de la modalitat en Pere 
Rullan amb un temps de 31 minuts 
53 segons i la Gisela Carrión amb 
40 minuts 46 segons. El corredor 
de la secció d’excursionisme del 
CNI, en Josep M. Moreno va cobrir 
el recorregut amb un temps de 47 
minuts 50 segons, obtenint una 
bona 6a posició de la seva cate-
goria.

L’Igualada Femení HCP, a la fase d’ascens a 
l’OK Lliga 
HOQUEI PATINS

L’Igualada Femení supera l’elimi-
natòria d’accés a la fase d’ascens 

a l’OK lliga femenina, en superar al 
CHP Bigues i Riells en els dos partits 
d’aquesta prèvia.

El dissabte, les igualadines su-
peraven en el partit d’anada a les 
vallenques, a casa seva, per un con-
tundent 3 – 9, gràcies a l’efectivitat 
que les anoienques van assolir en 
els primers vint minuts del partit 
anant al descans amb un inapel·la-
ble 0 – 5.

Les locals van reaccionar a la se-
gona part, però l’equip de la “Pul-
gui” va saber mantenir les diferèn-
cies en el marcador que acabaria 
clarament favorable a les iguala-
dines, a l’espera del partit de torna-
da l’endemà a Les Comes.

Amb sis gols de renda per a les 
locals, el CHP Bigues i Riells venia 
amb la intenció de donar la cara i 
guanyar, almenys, el partit.

Tot i tenir les seves opcions, les 
igualadines s’acabarien imposant 
per 4 – 2 a les biguetanes i accedien 
a la fase d’ascens a l’OKlliga feme-
nina.

Definit ja el quadrant fins a la 

gran final, la propera eliminatòria, 
al millor de tres partits, serà con-
tra el Cerdanyola CH amb el fac-
tor pista favorable a les vallenques. 
Aquesta eliminatòria començarà el 
cap de setmana del 7 d’abril a la pis-
ta del club degà, el cap de setmana 
del 14 d’abril a Les Comes i en cas 
de tercer partit, aquest es disputaria 
a Cerdanyola el cap de setmana del 
21 d’abril.

Les igualadines intentaran com-
petir contra un equip que té equip 
a l’OKlliga i que podria fer baixar 
vàries jugadores per superar l’elimi-
natòria. Una pràctica molt estesa a 
Nacional Catalana, on quasi tots els 
equips juguen a l’OKlliga femenina, 
i que adultera notablement la mà-
xima competició catalana femenina 
d’hoquei patins.

Tot i això, la il·lusió per retornar 

a l’OKlliga femenina és màxima.

Equips base
Pel que fa a la resta de partits 

de la jornada; el Minifem guanya-
va 0-3 en la seva visita a Caldes de 
Montbui i manté la primera posició 
del seu grup.

El FEM14 “A” empatava a casa 
(3-3) contra el Vilassar i encara té 
opcions de classificar-se pels Campi-
onats de Catalunya.

El Comarcal perdia a casa contra 
l’Olesa per un ajustat 2-3 en una 
competició on el resultat és el de 
menys.

El FEM16 guanyava a Les Co-
mes al CP Manlleu “B” per 3-2 que, 
tot i la victòria, quedava matemà-
ticament fora dels Campionats de 
Catalunya. Classificació a banda, la 
valoració de la temporada és molt 
positiva, doncs el 70% de l’equip el 
formen jugadores de la categoria 
FEM14 que tenen, juntament amb 
la resta de l’equip, una destacable 
projecció i han competit de tu a tu 
al rival en pràcticament tots els par-
tits.

La propera jornada serà el cap 
de setmana del 7 d’abril. 
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MOTOR Joan Vidal

Irresistible
Audi RS 5 2.9 TFSI quattro tiptronic

MOTOR

Aquí les aparences no enga-
nyen. Estem al volant d’un dels 

coupés 2+2 gran turisme d’altes 
prestacions més impressionants del 
moment. La segona generació de 
l’Audi RS 5 va inaugurar el renovat 
llenguatge de disseny RS amb les 
grans entrades d’aire amb la trama 
de niu d’abella juntament amb la 
graella frontal Singleframe i els 
vistosos grups òptics amb tecno-
logia Matrix LED. Arrodoneix la 
imatge externa els prominents pas-
sos de roda que s’han eixamplat en 
15 mil·límetres, les atractives llan-
tes de 20 polsades, el sistema d’es-
capament RS amb les sortides ova-
lades, l’spoiler i un difusor específic 
per a aquest model que reforça 
encara més l’esportivitat.

Per dins, l’ambient esportiu en 
vermell i negre predomina en la 
seva exclusivitat, com els seients 
entapissats en cuir nappa fina amb 
costures de trama de diamant i els 
logos RS brodats. Logo que tam-
bé veiem en el volant, ombrel·les 
de les portes i en el selector del 
canvi. Per altra banda, va dotat de 
la darrera tecnologia en infoen-
treteniment i Internet mitjançant 
la tecnologia 4G i, pel que fa a la 
part més esportiva, en l’Audi virtu-
al cockpit ens informa de la pressió 
dels pneumàtics, el par motor i les 
forces G.

Mecànicament deixa enrere el 
motor atmosfèric V8 per muntar 
el 2.9 TFSI V6 biturbo, que és una 
meravella en prestacions i, sobre-
tot, en el so. Els dos turbocom-
pressors estan situats en posició 
central, entre les dues bancades 
dels cilindres. La veritat és que 
l’eficiència d’aquest potent motor 

impressiona des del primer qui-
lòmetre. Més encara si tenim en 
compte que la transmissió auto-
màtica tiptronic de vuit velocitats 
és rapidíssima entre marxes. Clar 
que cal tenir present el que te-
nim entre mans, però ens ajuda 
molt el sistema quattro de tracció 
total permanent, que inclou un 
diferencial central autoblocant, els 
discs de fre davanters ceràmics, un 
esquema de suspensió esportiva RS 
amb Dynamic Ride Control (DRC) 
que aporta una seguretat increï-
ble. A més, podem modificar els 
paràmetres de conducció mitjan-
çant el sistema Audi drive select 
entre “dinamic”, “individual” o 
“comfort” per ajustar-nos al que 
volem en cada moment i fins a 30 
assistents a la conducció.

El que més m’ha agradat 
d’aquest atractiu automòbil espor-
tiu, que amida 4,72 m de llargada, 
és que no té algunes de les limi-
tacions d’altres dels seus compe-
tidors. Bona capacitat de maleter, 
àmplies quatre places i un motor 
que es comporta admirablement 
bé en una conducció tranquil·la. 
La sensació de qualitat del seu 
habitacle, el tacte dels materials, 
de l’equip de so Bang & Olufsen 
Sound System 3D amb un ampli-
ficador de 755 vats, 16 canals i 20 
altaveus són elements propis d’un 
cotxe de la categoria Premium 
amb l’al·licient de poder gaudir 
d’un esportiu d’altes prestacions si 
ho desitgem.

Cilindrada: 2.894 cc / Potència: 
450 cv / Pes: 1.730 kg / Tracció: 
total / Acceleració 0 a 100 km/h: 
3,9 segons / Consum mitjà: 8,7 
l/100km / Preu: 100.990 euros.

La fase final del Top 4 Lliga Catalana juvenil 
femení va passar per Les Comes

HANDBOL

El passat cap de setmana, 24 i 25 
de març, va tenir lloc la Fase Final 

del Campionat de Catalunya Juvenil 
Femení que comptà amb la participa-
ció dels equips KH-7 BM Granollers, 
Handbol Sant Quirze, EH Sant Vicenç-
Bar Mi Casa i Felmar BM La Roca.

Les semifinals de la competició 
femenina es van disputar dissabte a 
Vilanova del Camí organitzades pel 
CH Vilanova, i diumenge, a La Sala 

de Barri del Complex Esportiu Les 
Comes d’Igualada, els partits pel 3r 
i 4t lloc i la final amb el suport del 
Club Handbol Igualada i el Servei 
d’Esports de l’Ajuntament d’Igua-
lada.

L’equip KH7-BM Granollers va 
aconseguir la tercera posició en el 
seu enfrontament amb l’equip EH 
Sant Vicenç-Bar Mi Casa. En la final, 
l’equip Handbol Sant Quirze va ob-
tenir el primer lloc del TOP4 amb 

la seva victòria davant del Felmar 
BM La Roca. A títol individual, la 
jugadora de l’Handbol Sant Quirze, 
Janna Sobrepera, va ser reconeguda 
com la millor jugadora del Campi-
onat.

La cerimònia d’entrega de tro-
feus va comptar amb la participació 
de la Regidora d’Esports de l’Ajun-
tament d’Igualada, Rosa Maria Plas-
sa; vicepresident de la Federació 
Catalana d’Handbol, Ricardo Nuez; 
delegat territorial, Joan Alcoberro; 
vicepresident del CH Igualada, Josep 
Aguilera i delegat federatiu, Josep 
Francesc Martínez.

Excel·lent cap de setmana que 
va portar a la comarca el millor de 
l’handbol base femení català. Un 
gran esport en expansió que cada 
vegada compta amb més practi-
cants tant femenins com masculins 
en la Conca d’Òdena.

Sènior femení - Lliga: CH Vilanova 27 - St. Boi 24
El Vilanova exhibeix el seu millor joc en 
l’avantpenúltim partit de lliga

HANDBOL

A casa i davant les càmeres de 
LaXarxa TV i d’una grada plena 

de públic, l’equip local feia un dels 
millors partits de la temporada.

A base de desplegar una bona 
defensa i ràpides jugades les vilano-
vines es van escapar en el marcador 

des dels primers minuts i van portar 
les regnes del partit durant els 60’ 
de joc.

L’equip va marxar al descans 
amb 3 gols d’avantatge (16-13) des-
plegant la millor versió del seu joc. 

Els primers minuts del segon 
temps el ritme de joc va baixar i la 

Coope de St. Boi va vole posar les 
coses molt difícils. Però novament re-
acció vilanovina en el tram final del 
partit i merescuda victòria per 27-24 
davant un equip que ja tenia una 
plaça segura per a les fases d’ascens. 

Una bona tarda esportiva la que 
es va poder viure diumenge a Can Ti-
tó, que va oferir una dosi de motiva-
ció extra a l’equip entrenat per Diaz i 
molta emoció a la grada. El partit es 
podrà seguir també en diferit a l’en-
llaç de Laxarxa.cat en l’apartat d’es-
ports o bé al canal 159 de Movistar +

Van jugar pel CH Vilanova: Ca-
ballero, C / Caballero E. (p). Lidia (2), 
Sandra (5), Ainhoa (2), Tània M. (3), 
Tània C. (6), Ana (2), Núria M., Júlia 
(6) i Marta H. (1).

Núria F.

Sènior masculí - Lliga 2a Catalana: 
SA Súria 25 - Finques Argent CH Igualada 29
Els igualadins consoliden el seu liderat
HANDBOL

El dissabte passat el Finques Argent 
Handbol Igualada es va desplaçar 

a Súria per jugar un partit transcen-
dental contra el co-líder el SA Súria, 
un equip que ha demostrat en tota 
la temporada que és un dels millors 
d’aquest grup i que empataven a 
punts amb l’Igualada. El partit era 
molt important per ambdós equips, 
ja que el guanyador quedava líder 
en solitari a la lliga.

Des de l’inici del partit els igua-
ladins van jugar molt concentrats i 
amb encerts tant en defensa com 
en atac, la primera part l’Igualada 
va dominar el partit, sempre anant 
pel davant en el marcador i al mi-
nut 15 d’aquesta primera part el 
resultat era de 6 a 9 pel Finques Ar-
gent Handbol Igualada, la resta del 
temps de la primera part l’Igualada 
sempre va anar pel davant del SA 
Súria amb 3 o 4 gols de diferència, 
al minut 30 el resultat era de 12 a 
15. S’anava al descans amb certa 
tranquil·litat.

En la segona part l’Igualada va 
sortir molt fort per mantenir la seva 
diferència i amb un joc molt ràpid i 
efectiu aconseguia contenir les juga-
des del rival que intentava per tots 
els mitjans atrapar a l’Igualada en el 
marcador. 

Amb aquest resultat l’Igualada 
es posa líder en solitari i a manca 
de 3 partits per acabar la tempo-
rada l’Igualada només depèn d’ell, 
només guanyant dos d’aquests 
partits l’Igualada es pot proclamar 
campió i pujar directament a 1a Ca-
talana, fet històric pel Club Hand-
bol Igualada.

Dirigits i entrenats per Pol Cante-
ro, van jugar: Porters: Jordi Bermejo, 
Eric Plaza (10 aturades), Carles Serra 
(7 aturades). Pista: Roger Calzada 
(2), Adrià Suero (5), Marc Vilches (2), 
Esteban Lezama (2), Oscar Visa (8), 
Josep Lluis Àlvarez, Sergi Garcia (9), 
Rubén Àlvarez, Jordi Grado, Iker Sa-
buquillo (1), David Cubí.

Resultats dels equips base 
del CH Igualada

Juvenil masculí - 2a Catalana: 
CEH BCN Sants 23 - CH Igualada 26

Van jugar pel CHI: Fernando Al-
mendro, Arnau Capitán, Joel San-
taeulària, David Malpartida, Xavi Oli-
va, Marc Espinagosa, Arnau Torner, 
Xavier Reina, Toni Puig, Marc An-
dreu i a la porteria Guillem Nuñez i 
Dani Arias. Entrenador Josep Garcia.

Cadet masculí - 2a Catalana: CH 
Igualada 29 - H La Garriga 35

Van jugar pel CHI: Dani, Edgar 
,Pol, Isaac, Manel, Sergi,José Carlos, 

Biel,Dimas, Guillem, i Agustín i Marc. 
Entrenador: David.

Infantil femení - 1a Catalana: BM 
KH7 Granollers “B” 19 - Acadèmia 
Igualada CHI 27

Van jugar pel CHI: Aroa, Alba, 
Judit, Erika, Mèlat, Núria, Aina i Jú-
lia. Entrenadors: Sergio i Olga. 

Aleví femení - Jocs Escolars Baix 
Llobregat: SEA Els Costerets ver-
mells 1 - Acadèmia Igualada CHI 3

Van jugar: Ariadna, Clàudia, 
Emma, Iona, Jana, Míriam, Nayara 
i Vinyet.

A la banqueta, sota la direcció 
del Nico i de la Mònica.

Aleví groc: Acadèmia Igualada 
CHI 7 - EH Sant Vicenç 9

Partit contra els tercers de la lli-
ga. 

Entrenador: Cesc Carles Juga-
dors del CHI: Jan Rojo, Roger Oli-
veres, Guiu Gomez, Eric Angel, Bru 
Margalef. Porters: Miquel Baró, Xavi 
Alonso.
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SALUT
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. 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 

Marta Muñoz Tarragó

TERÀPIES NATURALS 
IGUALADA

Teràpia Regressiva, Reiki, 
Feng shui

Associada a 
COFENAT i ANYDA

terapias@martamuñoz.com
martamuñoz.com

636 879 203

Serveis concertats i/o 
a domicili

OFERTA 1r ANIVERSARI: 

1a SESSIÓ 
GRATUÏTA

C/ Prat de la Riba, 10, baixos 
08700 Igualada
Tel. 639354674 

jimycorcelles@gmail.com

Luis Luque i “Melendi”, classificats per al 
Mundial FCI 2018
AGILITY

El cap de setmana passat es 
van celebrar a Castellar de la 

Frontera (Cadis), les últimes pro-
ves selectives per accedir al Cam-
pionat del Món d’Agility que se 
celebrarà a Suècia el proper mes 
d’octubre. 

Dos jutges europeus (Alema-
nya i Luxemburg) han estat els 
encarregats de portar-nos unes 
finals de selectives de vertigen, 
amb unes pistes molt tècniques i 
exigents. 

El montbuienc Luis Luque, 
amb el seu ja conegut canitx 
“Melendi”, van sortir a donar-ho 
tot i van tancar el cap de setmana 
amb la plaça per al mundial a la 
butxaca, tant per a la competició 
individual com per a la d’equips. 

És el setè any consecutiu que 
es classifiquen per al Mundial 
d’Agility FCI, convertint-se així en 
l’únic equip en tot Europa que 
aconsegueix aquesta fita. 

Amb tot això, Luis Luque, 
president del Club Agility Rival-
can de Santa Margarida de Mont-
bui, també ha aconseguit la classi-
ficació per al WAO (World Agility 
Open), que es disputarà el mes 
de maig a Holanda i també està 

classificat per a l’EO (European 
Open), que tindrà lloc a Àustria 
al juliol. 

Un any de grans èxits amb 
aquest triplet de classificatòries 
que portaran l’agility de casa nos-
tra a tot Europa!

Noves actuacions de les 
patinadores de l’Igualada 
Hoquei Club

PATINATGE ARTÍSTIC

El dissabte 17 de març les pati-
nadores de l’Igualada HC van 

participar als Jocs Escolars de pati-
natge artístic, que es van celebrar 
a Sant Just Desvern. Hi van parti-
cipar les patinadores Claudia Cla-
ver i Núria Barrado (Benjamí C) i 
Rut Martí (Benjamí A), en diversos 
torns.

L’equip tècnic es mostra “molt 
satisfet” pels resultats obtinguts, 
que superen els aconseguits en la 

primera jornada dels Jocs Escolars. 
L’objectiu de les patinadores és se-
guir treballant per a participar a 
les finals territorials, que tindran 
lloc el cap de setmana de 19 i 20 
de maig.

Per altra banda, la patinadora 
juvenil Marta Bossa va participar 
a la preselecció del campionat de 
Barcelona juvenil, disputada a la 
Garriga. La igualadina va partici-
par al grup 1 --d’un total de 5-- 
amb una actuació que li va valer 
per aconseguir la 17a plaça, que li 
dona accés a la categoria juvenil 
C, que celebrarà el seu campio-
nat territorial després de l’estiu. 
L’entrenadora Ester Fornell valora 
molt positivament aquest fet, ja 
que és el segon any consecutiu que 
accedeix a aquest nivell. En total, 
hi van participar un total de 150 
patinadores dividides en 5 grups.

http://www.eideg.com
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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

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

 
Centre dental 

Odontologia integral 
especialitzada 

 

• 1ª visita + radiografies + diagnòstic 
    GRATUïTS 

• Descomptes a jugadors i familiars      
del CLUB HANDBOL IGUALADA 

Telèfon : 93 803 76 99 
Carrer Santa Caterina, 18  08700 Igualada 

www.dcdentigualada.com  
dcdentigualada@gmail.com 

 

Dr. Mariano Devoto Nogueira 

    

    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.

• Primera visita gratuïta

•  Descomptes per família nombrosa i monoparental 
5% en les visites de tractament i de revisió.

•  Descomptes del 50% en l’estudi d’ortodòncia.
Promoció fins a 31/03/18

    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

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

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

HORARI

De dilluns a divendres
de 9 a 13.30h.

i de 15 a 20.30h.
Dissabtes hores 

convingudes

IGUALADA
c/ Lleida, 34 
Tel. 93 806 75 66 - 618 938 508

SALUT

2a Provincial B: ATT Castellar 5 - CTT Vilanova 1
Es juga bé però no es puntua

TENNIS TAULA

Tot i la derrota els palistes del 
CTT Vilanova no van tenir una 

mala actuació i van tancar les par-
tides amb parcials força ajustats 
que s’acabaven decantant a favor 
dels locals; realment aquesta tem-
porada els vilanovins no estan 
tenint molta sort i és que ni jugant 
bé aconsegueixen imposar-se als 
rivals.

Els resultats de la jornada van 
ser els següents:  Bernat López 1 - 

Adrian Salgado 3 (2-11,7-11, 11-9 
i 8-11).
Manuel Suero 1 - Alex González 3 
(7-11, 13-11, 8-11, 16-18).
Adrián Sánchez 0 - Eric Fernández 
3 (8-11, 8-11, 9-11).
B. López 3 - A. González 1 (11-1, 
11-9, 10-12, 13-11).
A. Sánchez 0 - A. Salgado 3 (9-11, 
9-11, 5-11).
M. Suero 0 - E. Fernandez 3 (9-11, 
9-11, 10-12).

Participació als Jocs 
Escolars

Dissabte es tancava el circuit 
dels Jocs Escolars, on els jugadors 
de l’IES Pla de les Moreres, que en-
trenen al CTT Vilanova, van tenir 
una destacada actuació, quedant 
en primer lloc Marcos, segon Pau 
i el tercer era Rafa en la categoria 
cadet i guanyant el Trofeu a la par-
ticipació de les escoles; en catego-
ria Infantil David Pacheco acabava 
en tercera posició.

El tècnic Edu Amat deixa l’Igualada HC
HOQUEI PATINS

L’Igualada Hoquei Club ha arri-
bat a un acord amb el tècnic 

Edu Amat per desvincular-se de 
l’entitat anoienca després de 
quasi dues temporades al club.

Edu Amat era el tècnic del se-
gon equip de l’entitat, el Vallter 
Igualada HC i també tècnic de 
l’equip júnior. Tot i els mals re-
sultats, que fan que l’equip hagi 
de disputar ara un play-off per 
evitar el descens, el club sempre 
havia confiat en el treball del 
tècnic, que la temporada passada 
havia aconseguit l’ascens a la Na-
cional Catalana.

Edu Amat vol deixar clar que 
“deixo la meva tasca al club per 
motius personals i agraeix al 
club, i en especial al coordinador 
Marc Muntané, per les facilitats 
posades davant d’aquesta situ-
ació. També vull agrair el tracte 
rebut en aquest club durant els 
quasi dos anys que he estat aquí 
i desitjo els millors èxits espor-
tius”.

Des de l ’ Igualada Hoquei 
Club també es vol agrair la tasca 
realitzada.

De manera provisional, i per 
afrontar aquest final de tempo-
rada, es farà càrrec del segon 
equip de l’entitat el tècnic Carles 

Piernas, que és el segon entrena-
dor del primer equip. Pel que fa 
a l’equip júnior, el coordinador 
Marc Muntané, amb ajudes pun-
tuals d’altres tècnics de la casa, 
afrontaran aquests dos darrers 
mesos de competició.
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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  

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

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

El Cafè del Poble
Montmaneu

Tel. 938092865 / 622155965

Esmorzars de 
forquilla i ganivet

Dinar diari
Sopars caps de 

setmana
Obert de dilluns a 

diumenge
Dimecres tancat

CALÇOTADES
Trucar per informació

Ctra. d'Igualada a Tous
43421 Bellprat
659 31 74 21

cancasellas2016€gmail.com

MENJA SA, MENJA ECO
OFERTA SOPARS DISSABTE NIT, 

GRUPS PRIVATS, LLOC PER DORMIR

www.cancasellas.es

ABIERTO 
DE MARTES A DOMINGO

Servicio de noche 
los jueves, viernes y sábados

NUESTRAS 
ESPECIALIDADES

Cocina Gallega
Carne Gallega

Cochinillo de Salamanca
Tapas

Menús diarios
Carnes y pescados

Salón para banquetes
C/ Piscina s/n · La Torre de Claramunt · Tel. 93 801 18 92

CALÇOTADES

CALÇOTADES

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
Granissats de xarops 

concentrats de dotze sabors

C/ Llacuna, 50 – IGUALADA - Tel. 93 803 67 74 – Mòbil 616 11 23 40 - www.equipabar.com - anoia@equipabar.com

2a Provincial “A” - G1: Lluïsos de Gràcia 4 - 
CTT La Torre de Claramunt 3
Tocarà patir

TENNIS TAULA

Nova derrota del CTT La Torre de 
Claramunt en el seu desplaça-

ment del cap de setmana passat al 
barri de Gràcia contra un equip jove, 
però de gran nivell, que malgrat la 
resistència oposada pels palistes de 
la Torre va aconseguir decantar l’en-
contre en el partit de dobles.

Els resultats parcials van ser els 
següents:

Alex Navarro 3 - Oriol Vélez 1, 
Antonio Tendero 0 - Àlex Olivella 3, 
Xavi Pérez 0 - Pau Rosés 3, Alex Na-
varro 0 - Àlex Olivella 3, Xavi Pérez 
3 - Oriol Vélez 1, Antonio Tendero 
3 - Pau Rosés 1, Tendero-Pérez 1 - 
Olivella-Rosés 3.

D’esquerra a dreta, pel CTT La Torre de Claramunt: Alex Navarro, Xavi Pérez i 
Antonio Tendero. Pel CTT Lluïsos de Gràcia: Pau Rosés, Oriol Vélez i Àlex Olivella

Bon paper del CE Montbui a nivell V i a 
Copa Catalana

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Gran començament per a Marta 
Villar, que va representar el CE 

Montbui a la 1a fase de nivell V, 
que va tenir lloc a Girona el diu-
menge 11 de març. Amb un gran 

exercici, que va defensar fins al 
final, va lluitar entre 35 partici-
pants i va acabar en 7a posició. Un 
gran treball i una gran actitud. Les 
seves entrenadores i el club estan 
molt orgullosos i contents del seu 

treball i la seva perseverança. Una 
gran gimnasta.

D’altra banda, el diumenge 18 
de març, a Vilablareix (Girona), el 
CE Montbui va participar en la 1a 
fase de Copa Catalana. Marta Alon-
so, unes de les més veteranes del 
club va ser la representant del club 
montbuienc i també va defensar 
el seu treball fins al final, en una 
competició carregada d’emocions 
a l’espera dels resultats. Tot l’equip 
tècnic i el club estan molt orgullo-
sos d’aquesta gran gimnasta que 
demostra cada dia els esforços i el 
treball que implica la gimnàstica rít-
mica, amb una bona posada al tapís 
molt treballada i defensant els seus 
exercicis amb elegància.

Continueu així, Marta’s, tot el 
club està amb vosaltres. Ara cal 
continuar treballant per la següent 
competició.
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■ MONT-ÀGORA CINEMES
La tribu.  Dia 29 a les 18.30. 
Gorrión rojo. Dia 29 a les 20.30.
La casa junto al mar. Dia 29 a les 20.30.
Tomb Raider. Dia 30 a les 18.00. Dia 31 a les 16.15 i 20.30. Dia 1 a les 16.15. Dia 2 a les 18.30. Dia 3 a 
les 16.30. 
Sin rodeos. Dia 30 a les 20.30. Dia 31 a les 18.45. Dia 1 a les 18.45 i 20.30. Dia 2 a les 20.45. Dia 3 a les 
18.45.
Celestial Camel. Dia 30 a les 18.30. Dia 31 a les 16.30. Dia 1 a les 16.30 i 20.45. Dia 2 a les 18.15. Dia 3 
a les 16.30.
Loving Pablo. Dia 30 a les 20.30. Dia 31 a les 18.30 i 20.45. Dia 1 a les 18.30. Dia 2 a les 20.30. Dia 3 a 
les 18.30.

■ ATENEU CINEMA
Maria Magdalena.  Dia 30 a les 18.00. Dia 31 a les 19.00. Dies 1 i 2 d’abril a les 17.00. Dia 3 a les 
19.30. Dia 4 a les 17.30. Dia 5 a les 17.30 (V.O.S.E.).
Tomb Raider. Dia 30 a les 20.30. Dia 31 a les 16.30 i 21.30. Dies 1 i 2 d’abril a les 19.30. Dia 3 a les 
17.00. Dia 5 a les 20.00 (V.O.S.E.

■ CASAL DE TOUS
Tres anuncios en las afueras. Dies 30 i 1 d’abril a les 18.00.
50 primaveras. Dia 30 a les 19.50.
La pasión de Cristo. Dia 30 a les 21.30. Sessió especial amb entrada gratuïta.
Wonder. Dia 1 d’abril a les 19.50. Dia 2 a les 18.00.
Suite francesa. Dia 2 a les 19.50.

Sin rodeos. Espanya, 2018. Comèdia. Direcció: Santiago Segura. Intèrprets: Maribel Verdú, Diego Martín, Rafael Spregelburd, David 
Guapo, Cristina Pedroche, Santiago Segura, Cristina Castaño, Bárbara Santa-Cruz, Candela Peña, Enrique San Francisco, Daniel 
Medina, Toni Acosta, Fernando Gil, Olvido Gara “Alaska”. Paz té una vida aparentment perfecta... però li falta alguna cosa i no sap 
què, així que visitarà un “sanador” que li oferirà la solució als seus problemes: una poció a base de plantes mil·lenàries per alliberar 
la tensió. La noia es trobarà amb uns resultats sorprenents.

Celestial Camel. Rússia 2015. Aventures. Direcció: Yuriy Feting. Intèrprets: Mikhail Gasanov, Viktor Sukhorukov, Petr Novikov, Irina 
Hurgunova.  Altynka és una cria de camell albí que se la ven el patriarca d’una família per a poder afrontar econòmicament el 
naixement del seu nou fill. Després de la venda la mare camell s’escapa per trobar la cria. La seva desaparició és un desastre per 
la família. El fill gran, Bayir de 12 anys, emprendrà el viatge per l’estepa per trobar l’animal que és la base de l’economia familiar. 

Loving Pablo. Espanya, 2017. Drama. Direcció:Fernando Léon de Aranoa. Intèrprets: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, 
Julieth Restrepo, Óscar Jaenada, David Ojalvo, David Valencia, Lillian Blankenship, Giselle Da Silva, Nathan Cooper, Pedro Calvo, 
Manuel José Chavez, Joavany Alvarez. Drama sobre el narcotraficant colombià Pablo Escobar; basat en el llibre “Amando a Pablo, 
odiando a Escobar”, escrit per la periodista colombiana Virginia Vallejo, on conta la relació amorosa que va mantenir amb el 
narcotraficant en la dècada dels 80.

María Magdalena. Regne Unit, 2018. Bíblica. Direcció: Garth Davis. Intèrprets: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, 
Tahar Rahim, Denis Menochet, Shira Haas, Hadas Yaron, Tawfeek Barhom, Charles Babalola, Zohar Shtrauss, Uri Gavriel. Pel·lícula 
biogràfica bíblica que conta la història de Maria , una dona jove a la recerca d’una nova forma de vida. Restringida per les 
jerarquies de l’època, Maria desafia a la seva família tradicional en unir-se a un nou moviment social dirigit per Jesús de Nazaret.

Tomb Raider. EEUU, 2018. Acció. Direcció: Roar Uthaug. Intèrprets: Alicia Vikander, Daniel Wu, Dominic West, Walton Goggins, 
Kristin Scott Thomas, Alexandre Willaume, Adrian Collins, Hannah John-Kamen, Nick Frost. Lara Croft, la filla independent d’un 
excèntric aventurer desaparegut fa pocs anys, s’ha convertit en una jove de 21 anys sense cap propòsit a la vida. Per sobreviure 
treballar de missatgera en bicicleta. Decidida a forjar el seu propi camí no vol seguir l’imperi empresarial del seu pare, i també es 
nega a reconèixer que se n’ha anat per sempre. Un dia la noia ho deixa tot enrere i surt a la seva recerca...

La casa junto al mar. França, 2017. Drama. Direcció: Robert Guédiguian. Intèrprets: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan, Jacques Boudet, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Yann Tregouët, Geneviève Mnich, Fred Ulysse. En una petita 
cala prop de Marsella, en ple hivern, tres germans tornen a casa del seu pare. A tots els va bé. Serà el moment de descobrir què 
ha quedat dels ideals paterns, del món fraternal que va construir en aquest lloc màgic al voltant d’un restaurant per a obrers. 
L’arribada d’una patera a una cala propera canviarà les seves reflexions.

La tribu. Espanya, 2018. Comèdia. Direcció: Fernando Colomo. Intèrprets: Carmen Machi, Paco León, Luis Bermejo, Julián López, 
Bárbara Santa-Cruz, Manuel Huedo, Rebeca Sala, Manel Fuentes, Horacio Colomé, Jorge Asín. Virgina treballa de fer feines i 
és “streetdancer” vocacional; quan recupera el seu fill que va donar en adopció, i que ho ha perdut tot, fins i tot la memòria, 
descobriran que tot i venir de móns diferents porten el ritme a la sang.

Gorrión rojo. EEUU, 2018. Thriller. Direcció: Francis Lawrence. Intèrprets:  Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons, Charlotte 
Rampling, Mary-Louise Parker, Matthias Schoenaerts, Joely Richardson, Nicole O’Neill, Sergej Onopko, Sergei Polunin, Kristof 
Konrad, Simon Szabó. Dominika Egorova és reclutada contra la seva voluntat per ser una seductora “ensinistrada” del servei de 
seguretat rus. El seu primer objectiu és un funcionari de la CIA; els dos joves agents cauran en una espiral d’atracció i enganys que 
amenacen les seves carreres i la seguretat dels seus països.

Tres anuncios en las afueras. Regne Unit, 2017. Thriller. Direcció: Martin McDonagh. Intèrprets: Frances McDormand, Woody 
Harrelson, Sam Rockwell, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges, Peter Dinklage, John Hawkes, Abbie Cornish, Brendan Sexton III, 
Samara Weaving, Kerry Condon, Nick Searcy, Lawrence Turner, Amanda Warren, Michael Aaron Milligan. Mildred Hayes, una dona 
de 50 anys i que ha perdut la filla per assassinat, decideix iniciar una guerra contra la policia del seu poble ja que considera que no 
fan prou per resoldre el cas i fer justícia.

50 primaveras. França, 2017. Comèdia. Direcció: Blandine Lenoir. Intèrprets: Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale 
Arbillot, Lou Roy-Lecollinet, Sarah Suco, Marlène Veyriras, Philippe Rebbot, Samir Guesmi, Laurie Bordesoules. Aurore Tabort està 
separada, acaba de perdre la seva feina i rep la notícia que ha de ser àvia. Als seus 50 anys sembla que està estancada, però quan es 
trobar per casualitat un antic amor de joventut, es produeix un canvi en la dona i es nega a admetre que aquesta podria ser l’ocasió 
per començar una nova vida.

Wonder. EEUU, 2017. Drama. Direcció: Stephen Chbosky. Intèrprets: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson, Izabela Vidovic, 
Noah Jupe, Mandy Patinkin, Danielle Rose Russell, Millie Davis, Elle McKinnon, Bryce Gheisar, Daveed Diggs, Ty Consiglio, Kyle 
Harrison Breitkopf, Sonia Braga. Un neu de deu anys nascut amb una deformitat a la cara ha estat operat fins a 27 vegades; el nen 
s’esforçarà per encaixar en la seva nova escola.

La pasión de Cristo. EEUU, 2004. Bíblica. Direcció: Mel Gibson. Intèrprets: Jim Caviezel, Monica Bellucci, Maïa Morgenstern, Francesco 
Cabras, Rosalinda Celentano, Claudia Gerini, Sergio Rubini. Anys 30 de la nostra era. A la província romana de Judea, un misteriós 
fuster anomenat Jesús de Nazaret anuncia l’arribada del “regne de Déu” i s’envolta d’un grup d’humils pescadors: els Apòstols. Els 
ensenyaments de Jesús farà la gran multitud de seguidors el reconeguin com el Messies. Seguirà la traïció i la mort de Jesús a la creu.

Suite francesa. Regne Unit, 2014. Romàntica. Direcció: Saul Dibb. Intèrprets: Michelle Williams, Matthias Schoenaerts, Kristin Scott 
Thomas, Sam Riley, Margot Robbie, Ruth Wilson, Alexandra Maria Lara, Tom Schilling, Eileen Atkins, Lambert Wilson. Any 1940, 
durant l’ocupació alemanya de l’exèrcit nazi a França. Lucile Angellier està a l’espera de notícies del seu home i viu controlada per la 
seva sogra. Un dia arriben al poble un grup de refugiats fugint de l’ocupació, i seguidament un grup de soldats alemanys al que cal 
donar-los refugi a les cases. Amb les dones hi entra a viure un oficial anomenat Bruno.
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“La casa junto al mar” de 
Robert Guédiguian
Compromís renovat

L’últim film del cineasta francès 
Robert Guédiguian es centra en 

un retrobament familiar a la casa 
del pare, malalt, propietari d’un 
restaurant senzill en un poblet 
pescador prop de Marsella. Els 
tres germans cridats a examinar 
les seves vides passades i a encarar 
el seu futur immediat són Angèle 
(Ariane Ascaride), una actriu vete-
rana amb residència parisenca; 
Joseph (Jean-Pierre Darroussin), 
un home madur que viu amb una 
noia més jove; i Armand (Gérard 
Meylan), l’únic germà que ha 
seguit la tradició familiar de la res-
tauració sense abandonar el lloc.

El pas i el pes implacable del 
temps certifica la renúncia a l’he-
rència ideològica paterna, constata 
l’esvaïment dels somnis de joven-
tut, mentre alguns ara es veuen 
entregats a un cinisme descregut i 
desencisat. Però el rencontre em-
peny forçosament a repensar les 
seves vides i reflexionar sobre els 
seus posicionaments actuals per 
obrir-se a nous reptes. 

I en aquesta cruïlla vital, la 
problemàtica actual dels immi-
grants clandestins llençats a les 
costes europees entra en joc com 
a nou actor a prendre en conside-
ració. La intromissió d’una nova re-
alitat en les seves vides estancades 
els obliga a reposicionar-se. Com a 
persones d’esquerres i progressis-
tes compromeses amb la justícia i 
la igualtat, es veuran empesos de 

nou a la solidaritat i l’ajuda davant 
el drama humanitari dels refugiats.

Convé recalcar que Robert 
Guédiguian és un dels pocs cine-
astes que ha demostrat, pel·lícula 
rere pel·lícula, una coherència te-
màtica i una preocupació huma-
nitària, sempre a través d’una in-
dissimulada imbricació social, tot 
fent gala d’una estreta fidelitat 
als valors del compromís personal 
i col·lectiu.

És remarcable el fet que la pel-
lícula estableix un diàleg amb una 
seqüència d’un film anterior del di-
rector marsellès, “Ki lo sa?” (1985), 
rodat en el mateix port i amb la 
majoria dels seus protagonistes. 
Un fet que actua com a tribut a 
una família artística, una mena de 
troupe que perviu a través dels 
anys i dels films --només cal recor-
dar que el realitzador francès és 
la parella de l’actriu protagonista, 
Ariane Ascaride--. 

Actors habituals i motivacions 
socials intactes que es veuen ara 
també interpel·lats per la nostàl-
gia, amb les evocacions d’infància, 
les relacions fraternals i el records 
familiars. Però el passat conviu al-
hora amb les noves urgències del 
moment, com la possibilitat d’un 
amor tardà o les diferències d’edat 
insalvables en una relació de pare-
lla. L’aire crepuscular i melancòlic 
del conjunt que sobrevola el relat 
es complementa amb la rellevància 
ineludible que aporta un entorn 
natural privilegiat, el territori pro-
pi, el tros de costa que ha marcat 
les seves vides. 

Un film que traspua senzillesa 
i austeritat, però no simplicitat ni 
lleugeresa, i encomana tanta ten-
dresa com amor i bonhomia. “Una 
casa junto al mar” és un suau me-
lodrama coral fet de retrets, però 
també d’humor, plenament vitalis-
ta i positiu, malgrat tots els entre-
bancs. El seu paisatge físic i humà 
acaba per esbossar una mena d’Ar-
càdia perduda, i ara recuperada, 
que fa que el conjunt transmeti un 
ineludible alè de conte adult i de 
faula moderna.

Joan Millaret Valls




