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Diumenge, 
37a Mitja Marató 
de l’Anoia

Pàg. 37  

Trobada d’Esbarts 
Infantils i Juvenils

Pàg. 24 

El Grup Laude 
compleix 25 anys

Pàg. 27 

Els Bombers 
t’acompanyen a 
donar sang

Pàg. 28 

Concert del grup 
Essència de Gospel 
a Montbui

Pàg. 26

OPOSICIONS AGENTS RURALS
Oferta de 50 places

*Curs de 175 hores presencials
*Grup Lleida - Inici: 30 de març
*Grup Manresa - Inici: 6 d’abril

*Grup Tarragona - Inici: 13 d’abril

La comarca aposta fort per ser referent 
al món del tèxtil

L’Anoia, comarca amb una trajectòria de més de 300 anys de fabricació tèxtil vol tornar a ser referent en aquest sector, així de la mà del Clúster 
Tèxtil i Moda d’Igualada s’ha impulsat una ambiciosa campanya de comunicació per donar-se a conèixer i competir al mercat global amb la res-

ta de clúster tèxtils europeus en igualtat de condicions. Una part de la campanya és el fashion film titulat “Knitting Dreams” que permetrà pro-
mocionar el tèxtil d’Igualada en diversos festivals internacionals especialitzats en aquest tipus de gènere cinematogràfic que triomfa actualment 
al sector de la moda.   Pàg. 5

Canvi horari. La nit del dissabte al diumenge cal avançar 
una hora els rellotges per adaptar-se a l’horari d’estiu

Montbui ja té el projecte del nou Parc Fluvial

L’Ajuntament de Montbui disposa ja del projecte per executar les obres d’urbanització del nou Parc Fluvial 
que es construirà just entrar al municipi pel pont nou del barri de Vista Alegre. El projecte suposarà la 

creació d’un espai lúdic i d’oci, un pulmó verd de 80.000 metres quadrats, plantejat en cinc zones molt perfi-
lades, amb zona de pícnic i barbacoes, jocs infantils de trepa, una petita bassa, una devesa, un prat, diversos 
miradors i camins de connexió. El projecte contempla també la Via Blava de l’Anoia promoguda per la Dipu-
tació. L’obra suposarà una inversió total de 2,5 milions d’euros.   Pàg. 23
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- Bellprat: 977 881 240
- El Bruc: 93 771 00 06
- Cabrera d’Anoia: 93 774 90 17
- Calaf: 93 869 85 12
- Calonge de Segarra: 93 868 04 09
- Capellades: 93 801 10 01
- Carme: 93 808 00 51
- Castellfollit de Riubre.: 93 869 30 31
- Castellolí: 93 808 40 00
- Copons: 93 809 00 00
- Hostalets de Pierola: 93 771 21 12
- Igualada: 93 803 19 50
- Jorba: 93 809 40 00
- La Llacuna: 93 897 60 63
- Masquefa: 93 772 50 30
- Montmaneu: 93 809 20 10

- Òdena: 93 801 74 34
- Òrpi: 93 808 01 39
- Piera: 93 778 82 00
- La Pobla de Claramunt: 93 808 60 75
- Els Prats de Rei: 93 869 81 92
- Pujalt: 93 868 12 88
- Rubió: 93 809 41 81
- Sant Martí de Tous: 93 809 60 02
- Sant Martí Sesgueioles: 93 868 11 22
- Sant Pere Sallavinera: 93 869 88 30
- Sta. Mgda. de Montbui: 93 803 47 35
- Sta. Maria de Miralles: 93 808 03 01
- La Torre de Claramunt: 93 801 03 29
- Vallbona d’Anoia: 93 771 80 02
- Veciana: 93 809 00 55
- Vilanova del Camí: 93 805 44 22
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EMERGÈNCIES MÈDIQUES: 061

FUNERÀRIA 
ANOIA, S.L.

Avinguda Vilanova, 44 - 08700 IGUALADA 
Tel. 93 803 11 14  

www.funerariaanoia.cat

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 28 de març: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 29: Adzet, Av. Barcelona, 9. 
Dia 30: Secanell, Òdena, 84. 
Dia 31: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 1 d’abril: Bausili, Born, 23.
Dia 2: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 3: Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner. 
Dia 4: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
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Campanya d’Aigua de Rigat en favor de 
Creu Roja Anoia per lluitar contra la pobresa

Pla director del verd urbà de 
Santa Margarida de Montbui

IGUALADA

L’empresa Aigua de Rigat ha llan-
çat una campanya per animar els 

seus usuaris a passar-se a la factura 
digital i contribuir  així a reduir el 
consum de paper i la producció de 
residus. L’usuari no només podrà 
rebre les factures de forma digital 
sinó també la resta de correspon-
dència relativa al servei li podrà 
arribar a través de correu elec-
trònic. D’aquesta manera, a més, 
la comunicació és més efectiva i 
immediata.

Sota el lema “Cada gest, soste-
nible”, Aigua de Rigat ha elaborat 
una campanya que posa el focus 
en la sostenibilitat medi ambiental 
i social. D’una banda, la companyia 
promou reduir el consum de paper 
alhora que es disminueix la gene-
ració de residus, la qual cosa té un 
impacte directe en la sostenibilitat 
del planeta. De l’altra, Aigua de 
Rigat destinarà l’estalvi que suposa 
deixar d’enviar aquesta correspon-
dència a una causa social: el Pro-
grama de Pobresa Energètica de 
Creu Roja. La companyia va desti-
nar 15.000 euros l’any 2018 a fons 
socials a 6 municipis de la comarca 
de l’Anoia on dona servei, de for-
ma que 98 llars en situació de vul-
nerabilitat econòmica van pagar 
zero euros pel seu servei d’aigua. 
Amb aquesta donació a Creu Ro-
ja, Aigua de Rigat reforça el seu 
compromís per garantir l’accés a 
l’aigua a la població vulnerable. 

Per tal de facilitar el tràmit als 
seus usuaris, Aigua de Rigat ha po-
sat en marxa el lloc web  www.

holafacturadigital.com, des d’on es 
pot omplir un senzill formulari. 

Amb la campanya “Els boscos, 
vius. I la correspondència, digital”, 
Aigua de RigatIGUA DE RIGAT es-
pera  assolir un increment signifi-

catiu dels usuaris que es passen a 
la factura electrònica i, d’aquesta  
manera, fer entre tots i totes un 
gest important per a la sostenibili-
tat del planeta. 

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

La Diputació de Barcelona ha 
realitzat el Pla director del verd 

urbà de Santa Margarida de Mont-
bui, una eina de planificació i ges-
tió per la millora de la jardineria 
pública del municipi. El treball 
inclou un inventari i una diagnosi 
dels espais verds i de l’arbrat viari 
amb propostes de gestió i mante-
niment per a la seva millora.

D’acord amb aquest estudi, 
Santa Margarida de Montbui dis-
posa d’un total de 1.794 arbres, 
dels quals 520 són d’arbrat viari, 
i d’1,17 Ha d’espais verds urbans 
amb manteniment freqüent i uti-
litzables per la ciutadania. La resta 
d’espais verds, aproximadament 
0,30 Ha, són espais residuals sense 
us definit o zones de transició amb 
l’entorn natural, i no estan real-
ment a disposició de la població de 
manera efectiva.

El treball observa que Santa 
Margarida de Montbui gestiona 
activament el seu verd urbà, però 
analitzant globalment les dades i 
d’acord amb les observacions de 
camp es detecta un potencial de 
millora. 

En aquest sentit s’han propo-
sat tres línies encaminades a mi-
llorar el verd urbà com són un in-
crement de la qualitat dels espais 
verds i de l’arbrat viari, la millora 
de les connexions i accessibilitat 
en aquests espais i la millora de 
l’organització del servei.

El document desenvolupa ca-
dascuna d’aquestes línies amb 
descripcions detallades, i a més 
a més fa una proposta per cadas-
cun dels espais existents. Per aca-
bar es fa un estimació econòmica 
i una priorització de les propos-
tes pels propers set anys.
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Salut acredita 34 equips d’atenció primària 
de la Catalunya Central per la seva bona 
pràctica assistencial 

Dimarts de la setmana passada, a 
Barcelona, el Departament de 

Salut va lliurar els certificats d’acre-
ditació a un total de 130 equips 
d’atenció primària (EAP) de Cata-
lunya, dels quals 34 pertanyen a 
la Catalunya Central, per la seva 
bona pràctica assistencial. Amb 
aquests ja són 369 els EAP de Cata-
lunya acreditats, que suposen la 
pràctica totalitat, ja que els equips 
nous s’acreditaran de manera pro-
gressiva. 

Durant l’acte de lliurament 
dels certificats, que es va fer a l’Au-
ditori AXA de Barcelona i que va 
aplegar uns 600 professionals, la 
consellera de Salut, Alba Vergés, 
va destacar “l’aposta claríssima 
d’aquesta legislatura per l’Aten-
ció Primària com a eix vertebrador 
del sistema de salut” i alhora com 
a “peça clau per millorar l’estat 
de salut i el benestar de la pobla-
ció”. Vergés va subratllar també 
“l’esforç dels equips” i va aplaudir 
“l’entusiasme i l’orgull d’equip” 
amb què els professionals han re-
collit els certificats. “Estem al vos-
tre costat, som el mateix equip”, 
va afirmar la consellera, que va 
destacar que “per justícia” el con-
sell executiu de Govern del mateix 
dimarts va aprovar un Decret llei 
que garantirà que els professio-
nals de l’Institut Català de la Salut 
(ICS) recuperin enguany el 75% 
del complement de productivitat, 
és a dir, de les DPO. Aquest com-
plement de productivitat variable 

s’abonarà anualment durant el 
mes d’abril i l’any que ve s’arribarà 
al 100%. “És de justícia el retorn 
i alhora un reconeixement per a 
tots els professionals de la salut”, 
va reblar la consellera Vergés. 

Avaluar la qualitat de la 
primària 

L’objectiu principal de l’acre-
ditació és impulsar la millora con-
tínua de la qualitat en l’atenció 
primària de salut. En total, s’avalu-
en 347 aspectes, inspirats en estàn-
dards europeus, de bona pràcti-
ca assistencial com el lideratge, la 
planificació, la gestió de l’equip, 
la satisfacció dels pacients o les ali-
ances i la gestió dels recursos. Un 
cop assolida l’acreditació, condició 
imprescindible per formar part de 
la xarxa pública d’atenció primària 
i que s’ha de renovar cada quatre 
anys, els equips d’atenció primària 
han d’implantar plans de millo-
ra en aquelles categories que han 
obtingut un resultat més feble, i 
posteriorment es fa un seguiment 
de la seva evolució. Aquest sistema 
d’acreditació va ser impulsat pel 
Govern de la Generalitat i elabo-
rat per professionals experts en 
atenció primària i experts en me-
todologia d’avaluació de la quali-
tat, amb el consens de les societats 
científiques, col·legis professionals 
i patronals. L’acreditació d’equips 
d’atenció primària comprèn les 
activitats desenvolupades per 
aquests equips, tant de Medicina 

de Família, Pediatria, Infermeria, 
Treball Social i Odontologia i en les 
vessants tant assistencials com pre-
ventius, educatius i de promoció 
de la salut. 

Catalunya va ser pionera a 
Europa en implantar un sistema 
d’acreditació l’any 1981, inici-
at llavors en l’àmbit dels centres 
d’atenció hospitalària aguda. Ac-
tualment, tots els hospitals, públics 
i concertats, estan obligats a acre-
ditar la seva qualitat amb aquest 
model. En aquesta línia innovado-
ra, l’experiència assolida en l’acre-
ditació d’hospitals es va traslladar 
a partir del 2014 als equips d’aten-
ció primària de Catalunya, una ex-
periència inèdita a l’Estat. 

Els resultats obtinguts en les 
avaluacions fetes fins ara superen 
amb escreix el nivell fixat pel De-
partament de Salut. El fet que 
l’acreditació s’apliqui de manera 
continuada afavoreix que el nivell 
de qualitat augmenti de manera 
racional i progressiva. Catalunya, 
doncs, continua a l’avantguarda 
apostant per un projecte de ga-
rantia de qualitat de l’atenció amb 
una clara orientació al ciutadà i 
usuari del sistema. 

Llista d’equips acreditats a 
l’Anoia. EAP Anoia Rural, EAP Ca-
laf, EAP Capellades, EAP Igualada 
Urbà-Nord, EAP Piera, EAP San-
ta Coloma de Queralt, EAP Santa 
Margarida de Montbui i EAP Vila-
nova del Camí.

Núria Rabell explica, a l’Auga, la fam del cotó
IGUALADA

AUGA segueix programant 
cada curs un Treball de Recer-

ca d’un alumne d’algun institut 
de l’Anoia. Dilluns passat fou 
Núria Rabell, que en el seu pas 
pel “Pere Vives” havia escrit “La 
Crisi de la fam del cotó 1861-65 
i les seves implicacions socials i 
econòmiques a l’Anoia”.

Núria Rabell Hernéndez, ara 
ja amb 19 anys, va explicar amb 
claredat i seguretat uns fets his-
tòrics iniciats als Estats Units que 

van afectar moltíssim una Igua-
lada que va veure com milers de 
persones van deixar la ciutat per 
cercar treball a d’altres comar-
ques. Núria Rabell va fer un estu-
di ben documentat sobre el que 
no va escatimar de donar-hi la 
seva visió personal.

I el proper dilluns torna Jordi 
Camins per explicar com s’orga-
nitza una expedició a l’alta mun-
tanya.

Residents de l’ICS Catalunya 
Central es formen per 
fer ecografies a l’atenció 
primària 
L’objectiu és millorar els diagnòstics a 
l’atenció primària i evitar derivacions 
innecessàries 

Amb l’objectiu de millorar la 
resolució a l’atenció primà-

ria, l’Institut Català de la Salut de 
la  Catalunya Central ha fet una 
aposta clara, els darrers anys, per 
la formació dels professionals en 
plantilla, i també dels residents, en 
tècniques que poden ser aplicades 
a les consultes d’atenció primària 
per millorar els diagnòstics i evitar 
derivacions innecessàries al sistema 
hospitalari. Es tracta, per exemple, 
de la cirurgia menor, la crioteràpia 
o les infiltracions. Aquest any, la 
formació s’ha centrat en l’ús de 
les ecografies, en una jornada que 
s’ha fet als 21 residents que estan 

acabant la seva formació a l’ICS 
Catalunya Central. 

L’objectiu és que aquests resi-
dents, que iniciaran la seva tasca 
assistencial al juny, ja puguin incor-
porar l’ecografia a les seves visites 
diàries i donar una eina més de su-
port al diagnòstic a les noves gene-
racions de metgesses i metges de 
família de l’ICS Catalunya Central. 

Paral·lelament, i de manera 
progressiva, s’estan dotant d’ecò-
grafs els centres d’atenció primària 
i els consultoris de l’ICS Catalunya 
Central que compten amb professi-
onals referents formats en ecogra-
fies per poder fer aquestes proves. 

Èxit d’assistència a la 
conferència del nou Pla 
General Comptable

IGUALADA

Una seixantena d’assessors i 
comptables de la comarca de 

l’Anoia van assistir a una confe-
rència organitzada per la secto-
rial UEA assessors i que va comp-
tar amb el suport de l’Associació 
Catalana de Comptabilitat i Direc-
ció, un organisme que va néixer 
amb l’ànim de convertir-se en un 
nexe d’unió pels professionals i 
acadèmics que treballen a Cata-
lunya en l’àmbit de la comptabi-
litat. 

Sota el títol “Canvis norma-
tius en el Pla General Comptable i 
propera Reforma Comptable”, en 
aquesta jornada s’hi van destacar 
les principals novetats compta-
bles que s’incorporen al projecte 
de Resolució de l’ICAC sobre Pre-
sentació d’Instruments Financers i 
altres aspectes relacionats amb la 
regulació mercantil --entrada en 
vigor l’1 de gener de 2019-- i el 
projecte de Reial Decret que mo-
difica el Pla General Comptable 
--entrada en vigor l’1 de gener de 
2020--. En aquest sentit, en aques-
ta sessió informativa també es va 

aprofundir l’estat d’informació no 
financera el qual s’ha d’incorpo-
rar als comptes anuals de 2018, 
segons la Llei 11/2018, de 28 de 
desembre de 2018. 

La conferència va comptar 
amb la ponència de Jordi Rizo 
Gubianas, professor associat del 
Departament d’Economia i Em-
presa de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, expert comptable 
acreditat i assessor d’empreses. 
Aquesta conferència donarà pas 
a un curs de 8 hores i està adreça-
da a professionals del món de la 
comptabilitat i que properament, 
s’anunciarà amb més detall. 

UEA assessors 
La sectorial dels assessors de la 

Unió Empresarial de l’Anoia està 
formada per una trentena d’asses-
sors i gestors de la comarca. Des 
de la sectorial s’organitzen inicia-
tives com “Tardes de Debat”, que 
s’organitza el segon dimarts de 
cada mes per tal de promoure la 
relació i el networking i amb l’ob-
jectiu de posar sobre la taula els 
dubtes, unificar criteris, intercan-
viar idees o plantejar aquelles pro-
blemàtiques que aquests profes-
sionals es puguin trobar en el seu 
dia dai. A més, també s’organit-
zen cursos de formació contínua 
adreçat als mateixos assessors amb 
l’objectiu de facilitar i apropar la 
formació evitant que els professi-
onals s’hagin de desplaçar a fora 
de la ciutat per formar-se. Recor-
dem que la sectorial està oberta a 
tots els professionals que estiguin 
associats a la Unió Empresarial de 
l’Anoia.
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El Clúster Tèxtil i Moda d’Igualada es 
projecta al món per atraure nou negoci 
a la comarca
IGUALADA

La moda igualadina fa un salt 
endavant per projectar-se al 

món i poder competir així al mer-
cat global amb la resta de clús-
ter tèxtils europeus en igualtat 
de condicions. El Clúster Tèxtil i 
Moda d’Igualada va presentar, 
dijous passat, una ambiciosa cam-
panya de comunicació amb el 
nom d’“Igualada Fashion Go Digi-
tal”, impulsada per l’agrupació 
tèxtil FAGEPI amb la col·laboració 
de Fira d’Igualada, que compta 
amb iniciatives com el nou portal 
web de moda tricot.fashion i el 
fashion film “Knitting Dreams”.

L’objectiu de la campanya 
de promoció digital és projectar 
tot el potencial del clúster tèxtil 
d’Igualada al món per tal d’atrau-
re compradors i dissenyadors que 
apostin per fabricar al territori. 
Aquesta campanya compta amb 
el suport de l’Ajuntament d’Igua-
lada i es vincula a l’estratègia mu-
nicipal de suport a les Indústries 
del Disseny de la ciutat d’Igualada 
i a la comarca de l’Anoia.

La campanya compta amb du-
es grans accions de comunicació; 
d’una banda, el portal web tri-
cot.fashion, l’únic portal europeu 
especialitzat en gènere de punt, 
que serà un marketplace per po-
sar en contacte proveïdors i mar-
ques, a més de recollir continguts 
d’interès per al sector sobre mo-
da, innovació i aspectes tècnics de 
procés de fabricació tèxtil.

D’altra banda, l’acció estrella 
de la campanya és la creació d’un 
“Fashion Film”, un microcurtme-
tratge titulat “Knitting Dreams” 
que permetrà promocionar el tèx-
til d’Igualada en diversos festivals 
internacionals especialitzats en 
aquest tipus de gènere cinemato-
gràfic que triomfa actualment al 
sector de la moda.

Tant el portal web com el film 
es van presentar en un acte dijous 
passat a l’Adoberia Bella, que va 
comptar també amb una xerrada 
de l’expert en comunicació audi-
ovisual Josep Maria Ganyet i amb 
les intervencions del president de 
Fagepi, Josep Ignasi Reixach; el 
director de FITEX, David García, i 
l’alcalde d’Igualada i president de 
la Diputació de Barcelona, Marc 
Castells. L’acte va ser presentat 
pel periodista igualadí Joan Ma-
ria Morros i es va tancar amb un 
tast gastronòmic de productes de 
proximitat.

“Knitting Dreams”, el 
primer fashion film fet a 
l’Anoia

Un Fashion Film és un curt-
metratge que serveix a les grans 

marques de moda per promoci-
onar un producte amb un con-
cepte innovador i artístic, i amb 
les eines i tècniques pròpies del 
cinema. Hi ha diversos festivals 
internacionals especialitzats en 
aquest tipus de produccions au-
diovisuals a ciutats com Barcelo-
na, Madrid, Milà, Berlín, Los An-
geles, Londres, Miami i Istanbul. 
Precisament, amb l’objectiu que 
el tèxtil fet a l’Anoia tingui pre-
sència en aquests certàmens 
que se celebren arreu del món, 
el Clúster ha impulsat el micro-
curtmetratge “Knitting Dreams”, 
dissenyat i produït per l’empresa 
Boxcom d’Igualada, que fusiona 
cinema, moda i publicitat, i pre-
senta de forma creativa i estètica 
uns valors que van associats a la 
producció tèxtil anoienca, com 
ara la proximitat.

Amb aquest microcurt, de set 
minuts de durada, el Clúster Tèx-
til d’Igualada segueix els passos 
de marques com Prada, Dior, Car-
tier, Armani, Chanel o Zara, que 
ja han produït i promocionat els 
seus propis Fashions Films.

E l  m i c r o c u r t  “ K n i t t i n g 
Dreams” està penjat a internet i 
es pot visionar a l’enllaç: https://
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? -
v=U1_8EVJrkXk&feature=youtu.
be

Tricot.fashion, l’únic 
portal europeu 
especialitzat en punt

La web www.tricot.fashion, 
que estarà en funcionament el 
proper mes de juny, esdevindrà 
l’únic portal europeu especialit-
zat en gènere de punt. L’objectiu 
d’aquest web es atreure l’atenció 
de compradors, dissenyadors, res-
ponsables de producte de mar-
ques i cadenes de moda apor-
tant-los informació del sector del 
gènere de punt en general i, en 
especial, la informació relativa 
als proveïdors anoiencs perquè 
apostin per treballar amb ells. 
Un cop vinculats al portal i fami-

liaritzats amb el contingut, els 
internautes podran trobar fabri-
cants especialitzats en punt que 
treballen al clúster i contactar 
directament amb ells.

El contingut l’elaboraran es-
pecialistes en disseny en punt 
d’escoles de disseny o despatxos 
d’estilisme de prestigi i especi-
alistes d’innovació en punt de 
FITEX. A més del contingut propi 
de la web, s’elaborarà un but-
lletí-newsletter periòdic i altres 
eines per establir lligams i com-
plicitat amb els potencials usua-
ris del portal. Per tal de promo-
cionar el portal, el Clúster farà 
una campanya de e-màrqueting 
orientada a captar el públic ob-
jectiu.

El Clúster Tèxtil 
d’Igualada

L’Anoia és un territori ca-
racteritzat per emplaçar tradi-
cionalment activitats del sector 
tèxtil-confecció, amb una trajec-
tòria de més de 300 anys fabri-
cant diferents tipus d’articles que 
abasteixen els mercats de la mo-
da. Actualment, el Clúster Tèx-
til d’Igualada --Igualada Fashi-
on Cluster-- està format per 127 
empreses (una trentena d’em-
preses marquistes i un centenar 
d’empreses industrials, incloent 
tallers manufacturers i gestors 
de producció). Juntes fabriquen 
anualment sis milions de peces 
de punt per a marques i distri-
buïdors de tot Europa, generen 
1.211 llocs de treball i suposen 
una facturació agregada de gai-
rebé dos-cents milions d’euros 
anuals, segons dades de l’Infor-
me Econòmic Anual de l’Anoia 
de 2018.

El clúster anoienc de la moda 
és considerat el grup d’empre-
ses fabricants de gènere de punt 
més important de l’Estat espa-
nyol i és líder europeu en fabri-
cació d’articles de gènere punt 
exterior (tricotoses rectilínies).

Taller de nutrició amb el Fòrum de Dones 
ÒDENA

El dissabte 16 de març, el saló de 
plens de l’Ajuntament d’Òdena 

es va omplir amb el taller “Curs teò-
ric de cuina ràpida” organitzat pel 
Fòrum de Dones. En el taller es va 
explicar què són els nutrients, quins 
són, per a què serveixen, quins són 
els essencials, les millors fonts per a 
obtenir-los... També es va explicar 
com és un plat equilibrat i un àpat 
saludable. D’altra banda, el taller 
també va donar algunes pautes per 
a organitzar-se a la cuina i estalviar 

temps. Es va elaborar un menú set-
manal, es va orientar per a realitzar 
una bona compra i es va parlar de 

coccions llargues per tenir a mà i 
coccions ràpides per fer al moment. 
Els i les assistents van poder pre-
guntar i sortir de dubtes. Va ser una 
tarda molt entretinguda, profitosa i 
saludable.

La jornada va anar a càrrec de 
la dietista i professora d’alimentació 
saludable Isabel Albiñana Gordón, 
i era un acte gratuït i obert per a 
tothom. L’acte estava organitzat pel 
Fòrum de Dones d’Òdena i compta-
va amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Òdena.
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Caves Bohigas tanca el 2018 amb un 
nou augment de vendes als mercats 
nord-americà i nacional

ÒDENA

El cel ler  famil iar  de Caves 
Bohigas, situat a Òdena, ha 

tancat l’any 2018 amb un nou 
augment de les vendes als Estats 
Units i Espanya (principalment 
Catalunya, Balears i País Basc), 
que ja suposen el 46% del total 
del negoci, un 5% més que l’any 
anterior. En conjunt, les vendes 
en aquests dos països --EUA i 
Espanya-- han crescut un 11% 
en quatre anys i se situen en un 
26% i 20%, respectivament. 

En paral·lel, el negoci dels 
productes de gamma mitjana i 

alta (caves Reserva i Gran Re-
serva) continua a l’alça i ja su-
posa el 51% del total, enfront 
del 35% dels caves joves, el 
9% del vi i el 5% del cava ro-
sat. En concret, el 2018, Bohigas 
ha venut un 2% més de caves 
Reserva i Gran Reserva que el 
2017, i un 42% més que el 2014, 
quan va començar a produir-se 
l’augment de vendes als mercats 
nord-americà i nacional (i el ne-
goci d’aquestes gammes només 
representava el 20%). 

Per països, els EUA són, per 
primera vegada, el principal com-
prador de Bohigas, amb el 26% 
de la quota de mercat, seguit de 
Bèlgica, segon amb un 25%. En 
tercer lloc se situa Espanya, on 
les vendes ja representen el 20% 
del total, seguida de Gran Breta-
nya, Alemanya i Corea, amb un 9, 
5 i 4%, respectivament. 

Com a novetat destacada, 
el 2018, Caves Bohigas ha obert 
mercat a l’Àsia i ha venut per pri-

mera vegada els seus productes 
a Tailàndia i Filipines, gràcies al 
grup d’exportació Terra Nostra 
de Vinos, el consorci del qual for-
ma part Bohigas per al negoci a 
l’estranger. També ha venut per 
primer cop a Ucraïna. 

A més, la marca ha rebut el 
reconeixement de la premsa in-
ternacional, amb mencions per 
la seva qualitat als rotatius Wall 
Street Journal (“Can Spanish 
Sparkling Compete With Cham-
pagne?”, Pot competir el ca-
va espanyol amb el xampany?, 
21/09/2018) i The Washington 
Post (“5 bottles of bubbly, all $20 
or less, that promise to add holi-
day sparkle”, 5 ampolles d’escu-
mosos per 20 dòlars o menys que 
aportaran brillantor nadalenc, 
7/12/2018). 

Actualment, la producció de 
Bohigas se situa en les 500.000 
ampolles,  450.000 de cava i 
50.000 de vi. 

Novetats per a aquest 
any 

De cara al 2019, Bohigas cen-
trarà els seus esforços en millorar 
la productivitat, introduint inno-
vadors mètodes de treball, com 
el conegut com a lean factoring 
(o producció optimitzada). Tam-
bé pretén continuar incremen-
tant el negoci al mercat nacional, 
amb la consolidació de vendes de 
productes --com els caves Gran 
Reserva-- i noves accions que si-
tuïn la marca Bohigas en un seg-
ment alt del mercat. 

A més, a finals d’aquest any, 
Caves Bohigas --que celebra 90 
anys elaborant cava-- té previst 
treure al mercat un nou producte 
i renovar algunes imatges. 

Els Mossos detenen un home 
per vuit robatoris a domicilis 
d’Igualada i Vilanova del 
Camí
COMARCA

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

la comissaria d’Igualada van dete-
nir, el dia 19 de març, un home de 
41 anys, de nacionalitat espanyola 
i veí de Vilanova del Camí, com a 
presumpte autor de vuit delictes 
de robatori amb força a interior de 
domicili, tres delictes de robatori 
a interior de vehicle i un delicte 
d’estafa.

La investigació es va iniciar a 
principis de març, quan els Mossos 
van detectar un augment de ro-
batoris en domicilis i vehicles del 
barri de Camp del Rei, a Vilanova 
del Camí, i al barri del Sant Crist, 
d’Igualada.

Fruit de les diverses indagaci-
ons, els investigadors van esbri-
nar que en tots els fets l’autor feia 
servir un mateix modus operandi. 
Forçava les portes o finestres de 
cases i cotxes utilitzant una eina, 
tipus tornavís, per sostreure els ob-
jectes de valor. En un dels casos va 
sostreure una targeta de crèdit de 
dins un vehicle i va fer extraccions 
per un import de 950 euros.

Finalment, el passat 19 de març 
els mossos van localitzar i dete-
nir, a Igualada, el presumpte au-
tor dels fets. Dos dies després, el 
detingut va passar a disposició del 
jutjat d’instrucció en funcions de 
guàrdia d’Igualada.

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

El jurat del Premi de composició 
Masquefa i Montgrins 2019 ja 

ha escollit les tres obres finalistes 
de l’edició d’enguany, que s’estre-
naran el diumenge 7 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 i durant l’actuació 
s’anunciarà el veredicte i s’estre-
naran les obres finalistes. 

En aquest sentit, el jurat, for-
mat per Josep Prats, Marcel Sa-
baté i Jesús Ventura, es va reunir 
el dia 18 de març per deliberar i 
seleccionar les obres finalistes. El 
veredicte ha estat per unanimi-
tat i els tres membres han valo-
rat molt positivament la feina de 
tots els autors. L’Ajuntament de 
Masquefa dota aquest premi amb 
3.000 euros i el jurat es reserva el 
dret de premiar una única obra 
o bé de distribuir lliurement la 
dotació entre les obres finalistes o 
d’atorgar accèssits amb el nombre 
i dotació que acordi. 

El Premi de composició de mú-
sica per a cobla Masquefa i Mont-
grins 2019 s’atorga en el marc del 
cicle de música “Masquefa sona 
bé”, que promou la divulgació 

musical al municipi. El premi està 
impulsat per la regidoria de Cul-
tura i compta amb la col·laboració 
de la Cobla Montgrins i l’organit-
zació de ‘Masquefa sona bé’. 

El consistori, la Cobla Mont-
grins i ‘Masquefa sona bé’ mos-
tren la seva satisfacció per haver 
assolit l’objectiu de promoure la 
composició i la interpretació de 
música per a cobla en la tercera 
edició d’aquest premi.

Òdena celebra per tercer any 
consecutiu el Dia Mundial de 
la Poesia

ÒDENA

El passat divendres 22 el municipi 
d’Òdena celebrava el Dia Mun-

dial de la Poesia amb un emotiu 
acte a l’ermita de Sant Miquel, on 
els veïns i veïnes amants i aficio-
nats de la poesia van participar 
recitant els seus poemes o poe-
mes d’altres autors. Es van reci-
tar un bon grapat de poemes, en 
diferents idiomes, alguns fins i 
tot acompanyats de la música de 
la guitarra d’en Pere Regordosa, 
tècnic de cultura de l’Ajuntament 
d’Òdena, qui va delectar als assis-
tents amb un petit repertori de 
cançons.

L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde, Francisco Gui-
sado, qui va donar la benvingu-
da i va agrair la participació en 
l’acte. La regidora de comunicació 
Vanessa Massons també hi va ser 
present. Marc Guarro, corrector i 
moderador del club de la lectura 

del municipi va ser l’encarregat de 
conduir l’acte.

Aquesta ha estat la tercera 
edició, i tot i ser una activitat de 
participació minoritària, enguany 
es van aplegar més d’una trente-
na de persones, deu de les quals 
van participar recitant poemes. El 
consistori aposta per seguir oferint 
aquest espai íntim d’homenatge a 
la cultura 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.

Fanals 
fotovoltaics
MONTMANEU

S’han instal·lat al nucli de Mont-
maneu i a l’entorn de la bàscula 

municipal, uns fanals fotovoltaics 
que han estat subvencionats per la 
Diputació de Barcelona.
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Música del s. VI fins al s. XX en el quart 
concert del festival internacional d’orgue
IGUALADA 

El passat diumenge, dia 24, es va 
fer el quart concert del XXVI Fes-

tival Internacional d’Orgue d’Igua-
lada que organitza l’Ajuntament de 
la ciutat, amb la direcció artística de 
Joan Paradell i Solé. La protagonis-
ta va ser l’organista lituana Renata 
Marcinkut-Lesieur. Com en tots els 
concerts del Festival, Jaume Planas 
va fer la presentació, Anna Miran-
da va ser la registrant i la visió per 
pantalla va anar a càrrec de Jordi 
Balsells i Josep Aguilera.

El concert va començar amb les 
7 danses que formen part de l’Ano-
nimus Vilnensis del segle VI, un con-
junt de boniques i variades danses, i 
va continuar amb la Fuga en do sos-
tingut menor de Mikalojus Kons-
tantinas Ciurlionis (1875-1911), un 
autor lituà que va ser també pintor 
i que va gaudir d’una gran popula-
ritat tant a Lituània com a la Unió 
Soviètica, de forma que l’any 1975, 
per celebrar el centenari del seu nai-
xement, un astrònom rus va batejar 
amb el seu nom un petit asteroi-
de que va descobrir. En un concert 
d’orgue no hi podien faltar obres 
del gran mestre Johann Sebastian 
Bach (1685-1750). En aquesta ocasió 
van ser dos Preludis Corals: “Aus 
der tiefe rufe ich” BWV 745 i “Wer 
nur den lieben Gott lasst walten” 
BWV 691 i la que segurament és la 
més cèlebre obra d’orgue de Bach, 
malgrat que se n’està discutint l’au-
toria, la Tocata i Fuga en re menor 
BWV 565. 

Després va ser el torn de dos 
autors francesos amb una preciosa 

transcripció per a orgue de P. Gouin 
de la cançó “Après un rêve” op.7 
núm. 1 de Gabriel Urbain Fauré 
(1845-1924) i el Final (de la Sonata 
núm. 1 en re menor) de Félix Ale-
xandre Guilmant (1837-1911). El 
concert va acabar amb una gran 
obra de l’autor belga Flor Pee-
ters (1903-1986) la Peça de Concert  
op.52a que és la transcripció per a 
orgue sol de l’últim temps d’un con-
cert que el mateix autor havia escrit 
per a orgue i orquestra.

Renata Marcinkut-Lesieur ens 
va delectar amb aquest programa 
amb obres de temps i autors tan 
diferents, trobant el millor so per a 
cada peça. Juganera en les prime-
res danses, ens va fer sentir molt 
bé el caràcter “acadèmic” de la Fu-
ga de Ciurlionis. Va brodar els dos 
Preludis Corals de Bach, trobant la 
registració més adequada en el nos-
tre orgue que, per cert, va ser molt 
elogiat per ella. I no cal dir que ens 
va oferir una molt bona i personal 
versió de la famosa Tocata que és 

tan coneguda per tothom. Ens va 
commoure la seva versió de la can-
çó de Fauré i va demostrar tota la 
seva tècnica i virtuosisme en la difí-
cil obra de Guilmant. Amb la peça 
de Peeters que va ser escrita cap a 
l’any 1944, en plena segona guerra 
mundial i que reflexa molt bé en la 
seva escriptura i sonoritat aquesta 
circumstància, la intèrpret ens va 
fer sentir tota la tristor i dificultats 
d’aquells moments.

Al públic, força  nombrós, mal-
grat no arribar a omplir del tot la 
basílica, li va agradar molt l’actua-
ció de l’organista i ho va demostrar 
amb grans aplaudiments. En agraï-
ment, Renata Marcinkut-Lesieur va 
interpretar com a bis Cantilena re-
ligiosa una obra de l’autor francès 
Théodore Dubois (1837-1924). Des-
prés va baixar al presbiteri on va ser 
obsequiada per Pere Camps, regidor 
de Promoció cultural i Relacions ins-
titucionals i va tornar a rebre els 
calorosos aplaudiments del públic.

Maria Dalmases

Montbui va celebrar la 
3a Gala de la Comunitat 
Educativa

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dimecres de la setmana passada 
va tenir lloc la tercera edició de 

la Gala de la Comunitat Educativa 
de Montbui, una de les activitats 
més importants i destacades del 
16è “Fem Més Escola”. Durant la 
gala, celebrada a la sala petita de 
Mont-Àgora, i a la qual van assistir 
una setantena de persones, es va 
retre homenatge a diversos profes-
sionals de l’educació que enguany 
s’han jubilat, com ara Montse 
Recio i Lidia Salvia (mestres de l’es-
cola Antoni Gaudí), Jaume Moncu-
nill (professor de l’Institut Mont-
bui), Joana Batallé (responsable 
del Pla Educatiu d’Entorn) i també 
es va retre un homenatge especial 
per commemorar el 50è aniversari 
de l’escola Garcia Lorca. 

Durant l’acte també es van lliu-
rar sengles “plotters” commemo-
ratius amb imatges dels alumnes 
dels centres educatius del muni-
cipi: les dues llars d’infants (San-
ta Anna i L’Estel), les tres escoles 
(Montbou, Garcia Lorca i Antoni 
Gaudí) i de l’Institut Montbui. Du-
rant la gala es va emetre un espot 
de promoció de l’ensenyament pú-
blic al municipi. Va presentar la 
gala el periodista local Óscar López 
i van amenitzar musicalment el 
grup “The Curlies”.

L’alcalde, Teo Romero, i el re-
gidor d’Educació i Esports, Josep 
Palacios, van ser els encarregats de 
fer el lliurament dels guardons als 
respectius docents homenatjats. 
Per acabar l’acte, l’alcalde va do-
nar les gràcies a tots els professio-
nals dels centres públics d’educació 
de Montbui: “sense la vostra tasca 
i dedicació diària en benefici de la 
comunitat això no seria possible. 
Estem orgullosos de la feina que 
realitzeu”. El batlle montbuienc va 
remarcar la importància de “po-
der celebrar aquí a Mont-Àgora, 
un equipament que tot just ara 
compleix el seu quart aniversari, 
una gala tan simbòlica i tan impor-
tant per a nosaltres. Hem defensat 
sempre una educació pública i de 
qualitat per a tothom i ho continu-
arem fent. Per a nosaltres defen-
sar l’educació pública de qualitat 
és treballar vers una societat més 
justa i amb més oportunitats per a 
tothom”. 

Darreres activitats 
realitzades del “Fem Més 
Escola”

Dijous passat va tenir lloc una 
Jornada de Portes Obertes a l’esco-
la Antoni Gaudí i es va celebrar el 
Taller de Música, adreçat a pares, 
mares, nens i nenes de les Llars 
d’Infants, a càrrec de Glòria Tomàs. 

Divendres al matí, els alumnes 
de la llar d’infants L’Estel van visi-
tar l’escola Antoni Gaudí. I a la tar-
da, l’escola Antoni Gaudí va acollir 

l’activitat “Gaudim del teatre: un 
món de contes”. 

Dissabte al matí, la Biblioteca 
Mont-Àgora va acollir un labora-
tori de lectura en família, activitat 
que portava per títol “Els contes 
més sentits a través dels cinc sen-
tits”. 

Dimecres, taula rodona: 
“Escola Garcia Lorca: 50 
anys educant”

El proper dimecres 3 d’abril, 
a partir de les 7 de la tarda, amb 
entrada lliure i gratuïta per a tot-
hom, tindrà lloc a la sala petita 
de Mont-Àgora una esperada tau-
la rodona, en el marc de la com-
memoració del 50è aniversari de 
l’escola Garcia Lorca. Amb el títol 
“Records amb olor de guix i ales 
de papallona”, la taula rodona 
serà moderada per Mireia Rubio, 
periodista i exalumna de l’escola. 
Formaran part de la taula: M. Isa-
bel Sanjurjo, Amelia Raposo, Fran-
ciso M. Ocaña, Júlia Estaran, Silvia 
Latorre, Sebas Márquez, Judit Vá-
zquez, Pedro Zamora i José Luís 
Rubio, tots ells exmestres, exalum-
nes i exmembres de l’Associació 
de pares. 

L’actual Escola García Lorca 
va ser la primera del Nucli Urbà 
montbuienc, estrenada a la tardor 
de 1969 com a “Escuela Nacional 
Mixta San Mauro”. Acollia moltís-
sims nens i nenes de les famílies 
arribades a Montbui procedents de 
diferents indrets d’Espanya.

En aquell moment l’escola te-
nia vuit aules i hi treballaven vuit 
mestres. Amb els anys, l’escola es 
va anar ampliant. L’any 1981 es va 
construir el que avui es coneix com 
a Educació Infantil, i va quedar 
consolidada com a escola d’una 
línia. També aquell any se li canvia-
ria el nom a “Escola García Lorca”.

L’any 1988 es va construir la 
primera pista poliesportiva de 
l’escola; al 2003 es va inaugurar 
l’ampliació i reforma del menjador, 
despatxos i aula d’anglès. També 
es va construir el gimnàs i la pis-
ta actual. L’any 2007 l’escola pas-
sa a tenir dues línies i, per adap-
tar el centre, es posen mòduls i 
s’habiliten cinc aules ubicades a 
Mont-Àgora, les quals es van inau-
gurar el setembre de 2014.
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LLETRADA SILVIA

lletradasilvia@gmail.com

SÍLVIA PIQUÉ
Tel. 93 803 49 36

C/ Castellfollit, 3 - Igualada

La UEA organitza una nova trobada amb 
empreses logístiques i de transport per 
conèixer les seves prioritats en matèria 
de comunicacions i infraestructures
COMARCA

Empreses que disposen de flo-
ta de camions, empreses logís-

tiques, de transport de persones i  
mercaderies van ser els convidats 
a una trobada que va organitzar la 
UEA amb l’objectiu de conèixer de 
primera mà quines són les priori-
tats que aquests empresaris creuen 
necessàries per a millorar la mobili-
tat a la comarca. 
El desdoblament de 
la B224 i la C-15, i la 
connexió de la Ronda 
Sud amb Sant Genís, les 
reclamacions prioritàries

D’entre les vies  priorità-
ries tots els assistents van estar 
d’acord en la necessitat de millo-
rar la connexió amb l’Anoia Sud 
amb el desdoblament de la B224 
fins a Piera i també la C-15 fins a 
Vilafranca del Penedès.

La connexió de la Ronda Sud 
amb Sant Genís és una altra de 
les demandes dels empresaris. 
Aquesta connexió convertiria la 
ronda sud en una xarxa arterial 
que descongestionaria el trànsit 
i facilitaria les connexions amb 
l’A-2 i la C-244 convertint-se en 
una  autèntica via de circumval-
lació de les poblacions de la Co-
marca. 

També es va reclamar la con-
nexió entre els polígons de Rigat 
i el de les Gavarreres, una obra 
que no suposaria una gran in-
versió i facilitaria molt el trànsit 
entre aquests dos polígons. 

A nivell de polígons es creu 
necessari que es tingui en comp-
te l’amplada de carrers i roton-
des que facilitin el pas dels cami-
ons i autocars i en aquest sentit 
també es creu bàsic prioritzar els 
serveis bàsics en els polígons com 

les connexions elèctriques, tele-
fonia i la necessitat que es plani-
fiquin pàrquings de camions pels 
transportistes, tinguin un espai 
adequat i en condicions. 

A nivell d Igualada  creuen 
que cal que es facin més zones 
de càrrega i descàrrega i s’am-
pliïn les zones peatonals per des-
congestionar el trànsit. 

Les aportacions i propostes 
dels assistents van ser recollides 
per l’entitat per tal de treba-
llar-hi. Al llarg d’aquest any la 
patronal, amb la col·laboració de 
la CUMA (Comissió d’Urbanisme i 
Mobilitat de l’Anoia), realitzarà 
diverses trobades per escoltar i 
conèixer de primera mà les se-
ves necessitats, conscient de la 
preocupació dels empresaris en 
matèria d’infraestructures i co-
municacions.

Primera sessió dels Punts 
d’Interès Turístic

COMARCA

Dimecres dia 13 de març, el Con-
sorci per la Promoció de l’Alta 

Anoia va acollir la sessió d’inicia-
ció als PIT (Punts d’interès turístic) 
iniciativa impulsada pel Consell 
Comarcal de l’Anoia amb el suport 
de la Diputació de Barcelona.  

Qualsevol establiment que 
pugui donar informació al turista 
pot ser PIT, un restaurant, una 
casa rural...

De la part de l’Alta Anoia, 
aquest any s’hi sumen dos esta-
bliments de turisme rural: Cal Se-
nyoret de Conill i Cal Carulla de 
l’Astor. 

El matí va cloure amb una vi-
sita guiada al Museu Josep Caste-
llà i una visita al nucli històric de 
Els Prats de Rei a càrrec de Cristi-
na Mas, alcaldessa del poble.

Veciana va viure una participada Festa 
de Sant Gabriel
VECIANA

Amb un ambient totalment 
primaveral, diumenge passat 

el poble de Veciana va celebrar la 
festa en honor al seu patró, l’ar-
càngel Sant Gabriel.

La festa va començar a les 11 
del matí amb una missa oficiada 
per monsenyor Romà Casanova, 
bisbe de Vic, que va fer petita 
l’església de Santa Maria de Ve-
ciana. A l’altar el va acompanyar 
mossèn Enric Garcia, com a ti-
tular de la parròquia, i la Coral 
de Veciana, que va cloure l’ofici 
cantant els goigs a llaor del sant. 
Un cop acabat l’acte litúrgic, l’al-
calde de Veciana, Jordi Servitje, 
i la regidora Mireia Duran van 
donar la benvinguda a l’hereu i 
la pubilla d’enguany, Oriol Jimé-
nez i Jana Mata, i van obsequiar 
i acomiadar la parella formada 
per Martí Palmés i Neus Masana, 

que han representat Veciana a 
Fira Anoia i altres esdeveniments 
culturals de la comarca durant els 
darrers mesos.

A la sortida del temple, entre 

ballades de sardanes i un ambi-
ent distès, es va fer el reparti-
ment del típic panet beneït a tots 
els assistents, gentilesa enguany 
de la família Trull de Cal Brunet.

El bingo especial de primavera aplega més 
d’una cinquantena de poblatans
LA POBLA DE CLARAMUNT

Més d’una cinquantena de 
poblatans i poblatanes van 

participar, el dimecres 20 de 
març, al bingo especial de prima-
vera. L’activitat, que va tenir lloc 
a la tarda al Teatre Jardí, la va 
organitzar l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran amb la col·labo-
ració de la regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament.

Els guanyadors i les guanya-
dores dels bingos que es van can-
tar van ser: Juana Majada, Vir-

ginia Esteve, Robledo i Carmen 
Martínez, Antonio Puga i Rosa 
Mateu. Les tres primeres premi-
ades i premiat van rebre com a 
obsequi una panera amb diversos 
productes alimentaris i la dar-
rera, un pernil, tots cedits per 
l’entitat organitzadora. Després 
de jugar al bingo, els i les partici-
pants van poder berenar.

A més d’aquesta activitat, 
l’associació organitza per al dis-
sabte 6 d’abril una excursió al 
Museu del Tren de Vilanova i la 
Geltrú amb dinar al restaurant 
El Lledoner, de Vallirana. El lloc i 
l’horari de sortida serà a la plaça 
de l’Ajuntament a les 9 del matí. 
Cal un mínim de 25 persones per 
poder fer l’excursió. 

Les persones interessades es 
poden apuntar fins al 3 d’abril al 
Local Social de l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal, de dilluns a dijous, de 
les 9 del matí a les 12 del migdia, 
i, de dilluns a divendres, de les 4 
a les 7 de la tarda. El preu és de 
33 euros per als socis de l’enti-

tat i de 38 euros per als qui no 
són socis. Per a més informació 
es pot trucar al telèfon 938 087 
800. La proposta compta amb la 
col·laboració de la regidoria de 
Benestar Social de l’Ajuntament.

Mor el pilot d’un planejador 
en un accident
IGUALADA-ÒDENA

El pilot d’una avioneta sense 
motor va morir diumenge al 

migdia després que l’aparell s’es-
tavellés a l’aeròdrom d’Iguala-
da-Òdena. Segons els Bombers de 
la Generalitat, l’avís del succés es 
va rebre a les 13.26 hores i va pas-
sar quan l’aparell s’acabava d’en-

lairar, caient a la  zona sud-est de 
la pista de l’aeròdrom.

Fins al lloc de l’accident s’hi 
van desplaçar cinc dotacions dels 
Bombers i tres ambulàncies del 
Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM), que no van poder fer res 
per salvar la vida del pilot.

1r Campionat de Botifarra

MONTMANEU

Dissabte passat al Cafè del 
poble de Montmaneu i amb 

un nombrós grup de participants, 
es va celebrar el I Campionat de 
Botifarra de Montmaneu. 

El campionat començava a 

primera hora de la tarda i es va 
allargar fins al vespre, essent els 
guanyadors d’aquest primer tor-
neig Francesc Requesens i Alfons 
Marimon, els quals van ser ob-
sequiats amb productes típics de 
la zona.

L’Associació de Veïns Barri 
de Montserrat a Catalunya 
en Miniatura

IGUALADA

El passat 24 de març un grup de 
veïns del barri de Montserrat 

van participar a la sortida que 

s’organitzava des de l’Associació 
de Veïns del barri a Catalunya en 
Miniatura; sortida que va ser de 
l’agrat de tots els participants.
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*PVP recomanat a la Península i Balears per Subaru Forester 2.0i CVT 
Sport. IVA, Impost de matriculació, transport i descompte comercial 
inclòs, pintura metal·litzada exclosa. Consum Comb. Gamma Forester 
(l/100km)8,8 (WLTP). Emissions CO2 Comb. Gamma Forester (g/km) 
199 (WLTP) 169 (NEDC). Segons el que disposa el Reglament d’execució 
(UE) 2017/1151 i (UE) 2017/1153. Consum Comb. Forester 2.0i XT CVT 
(l/100km) 8,5. Emissions CO2 Comb. Forester 2.0i XT CVT (g/km)197. 
D’acord a EC 715/2007-2016/646W. El preu pot no correspondre amb el 
model visualitzat. L’equipament i les funcions de seguretat poden variar 
segons el model i l’acabat. **Gasolina + GLP 1.750 € (PVP). Només 
aplica a versions gasolina.

902 100 022 / www.subaru.es

Tracció 4 x 4 permanent (SAWD) + 
Sistema d’assistència a la conducció 
EyeSight + Càmera de visió posterior i 
lateral + Sistema antirampa + Control 
de descens + X-Mode.

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

¡VINE A CONÈIXER LA RESTA DE LA   
NOSTRA GAMMA ECO SUBARU GLP I  
DISFRUTA DE LES SEVES AVANTATGES!

SUBARU FORESTER

MÉS SEGUR
TOTPER VIURE-HO

EL LLOC

MÀXIMA SEGURETAT DE SÈRIE 

DES DE 27.900€*

Ara amb opció   
**

Presentat el 15è aniversari de la VolCAT, 
que arriba amb novetats i millores
IGUALADA

El “Museu de la pell d’Iguala-
da” acollia ahir dimecres la 

presentació institucional de la 
VolCAT 2019, en què l’alcalde 
d’Igualada i President de la Dipu-
tació de Barcelona, Marc Castells; 
Daniel Laga, coordinador d’Es-
ports a la Diputació de Barcelo-
na; la representant de la Fede-
ració Catalana de Ciclisme, Anna 
Villar; i Albert Balcells, director 
de la VolCAT, han presentat l’es-
deveniment davant els mitjans 
de comunicació.

Els amants de la BTT es 
reuniran a Igualada per 
Setmana Santa

Del 18 al 21 d’abril, la capital 
de la comarca de l’Anoia, tor-
narà a acollir, per cinquè any, la 
VolCAT. Una prova destinada a 
ciclistes professionals que bus-
quen punts pel rànquing inter-
nacional, en ser una cursa UCI en 
la categoria XCS S2; però alhora, 
també a aquells participants po-
pulars que busquen descobrir un 
territori ideal per a la pràctica 
del Mountain Bike, tal com co-
mentava Marc Castells.

També va fer referència al 
fet, que justament aquest any 
que la ciutat és Ciutat Europea 
de l’Esport, la prova creix de 3 
a 4 etapes, durant les quals es 
podran explorar llocs increïbles.

Albert Balcells va destacar 
que es tracta d’una edició espe-
cial que, any rere any, ha evo-
lucionat i que atrau molts ciclis-

tes internacionals, 1.000 inscrits 
de 20 nacionalitats, que volen 
gaudir d’unes vacances diferents, 
trobant zones espectaculars com 
les vistes a Montserrat, que es 
trobaran en alguna de les eta-
pes. O gaudir del Festival, que 
comptarà amb multitud d’activi-
tats per a tots els públics. I d’al-
tres que es marquen la carrera 
com un objectiu professional, 
com és el cas del campió d’Eu-
ropa de XCM, Alexey Medvedev; 
el campió del Món de XCE, Ti-
touan Perrin-Ganier; o campions 
nacionals com Hans Becking o 
David Valero. Per acabar va voler 
donar les gràcies a totes aquelles 
institucions i patrocinadors que 
ajuden a fer possible la VolCAT. 

Com és el cas del patrocinador 
principal, GIANT, fabricant nú-
mero 1 del món.

Daniel Laga va recalcar que 
la VolCAT encaixa amb la filoso-
fia de la Diputació de Barcelona, 
creant afició i fomentant l’esport 
en tots els àmbits.

Finalment, Anna Villar va in-
sistir que la Federació Catalana 
de Ciclisme se sent orgullosa de 
potenciar i donar suport a la Vol-
CAT. Un esdeveniment que en-
senya el ciclisme a tots, des dels 
més populars fins als més petits.

Un esdeveniment que s’es-
pera amb gran expectació i que 
mai decep. Últimes inscripcions 
disponibles, a Ticketoci.

L’Ajuntament instal·la caixes 
niu per xot a la rambla de 
Sant Isidre

Pintada creativament la 
façana de la deixalleria 
municipal
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

En el marc del pla de millo-
ra d’equipaments municipals, 

durant els darrers dies l’artista 
Dazoart ha pintat creativament la 
façana de la deixalleria municipal. 
El nou disseny, molt cridaner, juga 

amb una combinació de colors i 
posa èmfasi en el cicle de reciclat-
ge dels residus. 

Cal recordar que Dazoart va 
ser també el responsable de pintar 
el magatzem de Mont-Social i un 
dels murs externs de Mont-aQua. 

IGUALADA

Tot i que sovint passa desa-
percebut per a la majoria de 

vianants, el xot o Otus scops, un 
petit mussol protegit, nia al cen-
tre d’Igualada i ho acostuma a fer 
aprofitant els forats dels plàtans 
que hi ha a la rambla de Sant Isi-
dre. No obstant això, ho fa en 
precarietat i sovint els polls cauen 
del niu. Per tal de proporcionar-los 
un lloc de nidificació adequat, 
l’Ajuntament d’Igualada ha instal-
lat dues caixes niu especials per a 
aquesta espècie. 

El xot és una espècie que es 
pot trobar a Catalunya des de la 
primavera fins a la tardor, quan 
migra cap a l’Àfrica en busca de 
millors temperatures. Mesura uns 
vint centímetres i s’alimenta fo-
namentalment d’insectes i petits 
rosegadors, ajudant a combatre 
de forma natural espècies molestes 
per a la ciutadania. Un cop feta la 

instal·lació, ara es farà un segui-
ment per verificar si les caixes són 
ocupades i si la població de xots 
nidificants a la Rambla augmenta. 
L’empresa ZooEthics, especialitza-
da en la gestió de fauna, és l’en-
carregada de dur a terme els tre-
balls, d’acord amb el departament 
municipal de Medi Ambient.

Foto: Anna Olea / Ocisport
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Homenatge a les persones nascudes el 1932
VILANOVA DEL CAMÍ

La Junta de Pensionistes i Jubilats 
de Vilanova del Camí ja ha posat 

data a la Setmana de la Gent Gran. 
Serà del 6 al 12 de maig i el pro-
grama d’activitats inclou algunes 
novetats i sorpreses importants per 
celebrar el seu vintè aniversari.

Alguns actes, com l’Homenatge 
a la gent gran, que enguany reco-
neixerà les persones nascudes l’any 
1932, es mantenen al programa tot 
i que amb alguns canvis, per exem-

ple, en el tipus de convocatòria. 
Fins ara, la Junta enviava una carta 
als nascuts l’any de l’homenatge 
però degut a les restriccions de la 
Llei de Protecció de Dades, ara se-
ran els propis veïns els que hauran 
de sol·licitar-ho a la Junta del Casal 
de la Gent Gran.

Si vàreu néixer l’any 1932 o co-
neixeu a alguna persona nascu-
da aquest any i voleu participar a 
l’Homenatge, cal que us poseu en 
contacte amb l’Associació de Pen-

sionistes i Jubilats. Els trobareu al 
Casal de la Gent Gran, de dilluns a 
divendres de 4 a 7 de la tarda. Cal-
drà identificar-se amb algun docu-
ment oficial com el DNI o carnet de 
conduir, per exemple, on hi figuri 
la data de naixement.

L’Homenatge a les persones 
nascudes el 1932 es farà en el de-
curs d’una cerimònia que tindrà 
lloc dissabte 11 de maig, a Can Pa-
passeit.

Pepita Gabarró i Bernades, 
àvia centenària vilanovina

VILANOVA DEL CAMÍ

Pepita Gabarró i Bernades és la 
nova àvia centenària de Vilano-

va del Camí, des de dimecres de la 
setmana passada. Amb la cançó de 
Cumpleaños Feliz, de fons, l’alcal-
dessa vilanovina Noemí Trucharte 
i la regidora de Serveis Personals, 
Sílvia Cáceres van sorprendre-la, a 
la Residència Igualada, el dia que 
feia 100 anys.

La visita de l’alcaldessa i la re-
gidora va estar plena d’emocions: 
un ram de flors, pastís d’aniversari 

i un brindis que van compartir amb 
la seva cuidadora, la Mercè, i al-
guns amics del carrer Major, la Ro-
sa i l’Assumpció, i el seu bon amic 
Pedro, que està pendent d’ella a la 
residència.

L’àvia viu a la Residència Igua-
lada des de fa un any i mig i el 
seu estat de salut és un xic delicat. 
No es va casar mai ni té família 
propera, --la seva germana i el seu 
cunyat van morir fa anys--  així és 
que la Mercè és la seva família i qui 
la cuida des de fa més de 15 anys.

Ada Parellada realitza una demostració 
culinària al Mercat de Calaf
CALAF

En el marc del cicle “Activitats per 
a tota la família en clau de mer-

cat” amb què des de la regidoria 
de promoció econòmica, promouen 
diferents activitats per dinamitzar 
el Mercat de Calaf, Ada Parellada va 
realitzar dissabte 23 de març al matí 
una demostració culinària. 

A partir de les 11h, la xef del 
restaurant Semproniana va anar de 
compres per les diferents parades 
del mercat i a alguns dels comerços 
locals de Calaf. Un cop adquirits tots 
els ingredients, a les 12h, en un es-

pai habilitat a la plaça dels Arbres, 
va realitzar un showcooking davant 
una seixantena de persones. La re-
coneguda cuinera va anar explicant 

els diferents productes que utilitza-
va per a cada un dels plats, detallant 
algunes de les seves propietats, la 
temporada que són habituals, etc. A 
més, també donava consells de com 
conservar-los, formes de cuinar-los, 
com combinar-los per treure’n el 
màxim profit, etc. 

Finalment,  el resultat de la jor-
nada gastronòmica van ser quatre 
plats i unes postres: una amanida de 
cigrons, una truita oberta farcida, 
una botifarra amb gambes i aranja 
i mandarina amb mel i mató i nous.

La gent gran gaudeix d’un excel·lent 
diumenge a Tordera

VILANOVA DEL CAMÍ

Fins a 115 persones han gaudit 
aquest diumenge de la Festa de 

la calçotada a Tordera. Una activi-
tat organitzada per l’Associació de 
Pensionistes i Jubilats de Vilanova 
del Camí que es va completar amb 
la visita i tast al museu de les Gale-
tes Trias i al mercat setmanal de 
Tordera.

Des de l’entitat han fet un ba-
lanç molt positiu d’aquesta sortida 
que van compartir més d’un cente-
nar de persones inclosa la regidora 
de Serveis Personals, Sílvia Cáceres 
i el primer Tinent d’Alcalde, Fran-
cisco Palacios.

Tant l’esmorzar com el dinar 
es van fer a la Masia Can Gibert 
de Sant Genís de Palafolls, on els 

van servir “una calçotada perfec-
ta”, asseguren des de la Junta de 
l’entitat.

Les persones que van partici-
par a la sortida han quedat gra-
tament satisfetes, afirmen els or-
ganitzadors, que donat els bons 
resultats es planteja repetir l’ex-
periència.

L’Institut Molí de la Vila recupera 
“el projecte Vall d’Hebron”
CAPELLADES

Fa uns anys Capellades va parti-
cipar dins un projecte que es va 

conèixer com “Vall d’Hebron”. Es 
tractava d’un estudi que va fer un 
seguiment dels alumnes de l’escola 
de primària --Marquès de la Pobla-- 
i de secundària --Institut Molí de la 
Vila--, detectant trastorns d’apre-
nentatge que afecten el rendiment 
acadèmic de l’alumnat.

Des de la regidoria d’Educació 

i des de la direcció de l’Institut s’ha 
treballat insistentment per tal que 
continuar amb una nova fase del 
projecte, que ara s’anomena “Pro-
jecte PERIS 2018-2021”.

Aquest mes de març els respon-
sables actuals de l’estudi varen fer-
ne la presentació a l’Institut Mo-
lí de la Vila --amb l’Alcalde, Aleix 
Auber, i la regidora d’Educació, 
Susana Moreno--,  i a la direcció 
de l’institut --Margarida Pinto--. 

En aquesta trobada es va explicar 
com se seguirà treballant l’atenció 
a l’alumnat, concentrant-se en els 
qui actualment estan cursant segon 
de l’ESO. En aquest sentit, la direc-
tora del centre, Margarida Pintó, 
destaca com “aquesta és una gran 
oportunitat per a tot l’alumnat: la 
possibilitat de disposar de professi-
onals ajudant-los a superar les se-
ves dificultats i oferint-los més eines 
educatives”.

L’Aula Escola de Dansa 
participa a la Temporada de 
ballet, al Poblenou

IGUALADA 

Alumnes de la escola de ballet 
de l’Aula Escola de Dansa 

d’Igualada han participat, aquest 
cap de setmana, en la XXIII tempo-
rada de Ballet celebrada al Poble-
nou de Barcelona durant tres dies, 
de divendres a diumenge, organit-
zada per Carles Ibáñez, professor 
de ballet amb la col·laboració de 
l’Associació de Professors de Dansa 
Acadèmica de Barcelona i la Fede-
ració Catalana de Professors de 
Dansa.

Durant el divendres i diumen-
ge, alumnes de l’Aula Escola de 
Dansa d’Igualada van participar 

a la mostra de ballet, en la que hi 
prenia part també un gran nom-
bre d’escoles de ballet d’arreu  de 
Catalunya. Les noies igualadines 
van tenir molt protagonisme en 
la jornada del divendres on van 
presentar amb molt bona acollida, 
un total de quatre coreografies 
originals de les professores Irene i 
Maritxu Enrique i Ruth Martínez, 
“Aqualata”, “Camí ral”, “Rec 00” i 
“El mal querer”.

A la jornada del diumenge 
l’Aula hi va participar amb una 
coreografia de Sònia Gutiérrez i 
amb alumnes més joves.

Un home mor mentre 
treballava en unes obres 
MASQUEFA

Dimarts passat, al matí, els 
Agents de la Policia de la Gene-

ralitat - Mossos d’Esquadra de la 
comissaria d’Igualada van rebre 
l’avís que un home havia quedat 
atrapat sota una màquina excava-
dora.

L’home estava realitzant unes 
obres al costat de la carretera 
B-224z, al terme municipal de Mas-
quefa, quan l’excavadora que con-
duïa va bolcar i va quedar atrapat 
sota la màquina. Quan els mossos 
han arribat al lloc dels fets l’home 
ja estava mort.

La víctima era un home de 64 
anys, de nacionalitat espanyola i 
veí de Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès).

Fins al lloc s’hi van desplaçar 
dues patrulles dels Mossos d’Es-
quadra, una patrulla de la Policia 
Local de Masquefa, personal del 
Sistema d’Emergències Mèdiques i 
els Bombers de la Generalitat.

La Unitat d’Investigació de la 
comissaria d’Igualada ha obert una 
investigació i ha posat els fets en 
coneixement del jutjat d’instrucció 
en funcions de guàrdia de Marto-
rell i del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies.

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment de Masquefa lamenta aquest 
infortunat incident i trasllada el 
seu més sincer condol a la família i 
amistats de la víctima.

Reconeixement a l’Ajuntament per bones 
pràctiques en la gestió municipal
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Montbui és una 
de les institucions reconegudes 

per bones pràctiques en la ges-
tió durant el període 2014-2018. 
L’Ajuntament ha estat guardonat 
amb uns Diplomes que acrediten 
el reconeixement de bones pràc-
tiques de polítiques realitzades a 

Montbui. L’experiència avaluado-
ra ha anat a càrrec de la Fundació 
Pi i Sunyer i la Federació de Muni-
cipis de Catalunya. 

Com explica l’alcalde mont-
buienc Teo Romero “aquest re-
coneixement vol premiar les bo-
nes practiques de gestió en els 
governs locals, premiant aquelles 

accions o iniciatives considerades 
com a exemplars en el període 
2014-2018. En el nostre cas es re-
coneix la bona praxis en l’àmbit 
del desenvolupament econòmic i 
també la contribució a la innova-
ció i la Governança local durant 
aquests darrers quatre anys”.
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Es posa una pilona automàtica per accedir 
al carrer Major
CAPELLADES

La Brigada d’Obres de l’Ajunta-
ment de Capellades ha comen-

çat els treballs per instal·lar una 
pilona automàtica a la part de la 
plaça Sant Miquel que porta al 
carrer Major, davant el Racó de 
Sant Jordi.

El regidor d’Urbanisme, Ser-
gi Pérez, explica com “la volun-
tat de l’equip de govern és re-
gular l’accés en aquesta zona. 
Ara només hi podran passar els 
vehicles que tinguin el coman-
dament -- veïns o comerciants-- i 
així s’evitarà d’una banda que 
alguns cotxes que no coneixien 
la zona quedin en aquesta zona 

a vegades justa per algunes mi-
des, i de l’altra evitar que en una 

àrea comercial es pugui accedir 
reiteradament en vehicle, volem 
prioritzar la peatonalització”.

Ara que ja s’ha fet el forat, 
ha quedat tallat el pas de vehi-
cles, durant 30 dies. Les properes 
setmanes es continuarà amb l’en-
cofrat de l’obra, la instal·lació 
elèctrica i la pròpia pilona.

Els veïns que desitgin tenir un 
comandament, l’hauran de sol·li-
citar a l’Ajuntament de Capella-
des. Aquest comandament també 
servirà per regular la pilona que 
ja hi ha instal·lada al principi del 
carrer Major, venint de la plaça 
Àngel Guimerà.

Acord de col·laboració amb 
Ampans en la formació dels 
joves
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Alcalde de Montbui Teo Rome-
ro i el Director General d’AM-

PANS Toni Espinal van ratificar 
dilluns l’acord de col·laboració 
entre la institució municipal mont-
buienca i aquesta entitat per tal 
de garantir que en el municipi es 
desenvolupin projectes formatius 
de noves oportunitats per a joves. 

Romero i Espinal es van tro-
bar a l’Ajuntament de Montbui 
per repassar el desenvolupament 
del projecte que està realitzant 
AMPANS a Montbui, i que, espe-
cialment, es du a terme en l’espe-

cialitat de mecatrònica, a l’antic 
espai Calçats Ferrer, sota la direcció 
tècnica de Raúl Martínez, de Fer-
roluar.

L’Ajuntament de Montbui, com 
va explicar l’Alcalde Teo Romero, 
“continuarà potenciant progra-
mes d’atenció i de suport a aquells 
joves que ho necessitin, especial-
ment a aquells que hagin aban-
donat un itinerari educatiu. Amb 
AMPANS busquem formar als jo-
ves de Montbui en competències 
transversals i facilitar-los que acon-
segueixin inserir-se en el mercat 
laboral”.
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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

Joan Maragall, 3, local 2- IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 
E-mail: jmmorros@jmmorros.com - www.jmmorros.com

Busquem 

DEPENDENTES
per a les nostres botigues 

d’Igualada. 
Imprescindible experiència  

en venda.
 

Enviar CV a  
lulaoutlet@gmail.com

Anem de calçotada!
LA LLACUNA

El dimecres 20 de març, la Junta 
del Casal havia proposat fer una 

sortida per anar a gaudir d’una 
bona calçotada, cosa molt típica i 
que es troba en plena temporada 
per aquestes dates.

Però com que el dia és molt 
llarg, el matí el dedicàrem a fer 
cultura. Vam sortir de la Llacuna a 
les 8 h i després de fer una parada 
per esmorzar a la Panadella con-
tinuàrem fins a la bonica població 
d’Arbeca, ja en terres de Lleida. A 
l’arribar ja ens esperava una guia 
oficial per acompanyar-nos a 4 km, 
als afores del poble, on es troba 
enclavada la Fortalesa Ibèrica ano-
menada Els Vilars, conjunt històric 
i arqueològic monumental únic al 
nostre país. Segons les explicacions 
que ens anava fent la guia, aquest 
assentament es va construir durant 
la 1a Edat del Ferro i va estar ha-
bitat ininterrompudament durant 
400 anys. Al llarg del recorregut 

un es queda admirat de la forma 
tan intel·ligent en què ja es feien 
les construccions en aquella època, 
per tal de donar protecció i segu-
retat als seus habitants. Acabada 
la visita vàrem retornar al centre 
d’Arbeca i a l’oficina de turisme 
i agrobotiga, on vàrem ser obse-
quiats amb un tast de productes de 
la zona, on destaca la qualitat del 
seu oli d’oliva arbequina, famós 
arreu del món.

Tot seguit reprenguérem el ca-
mí, deixant les terres de  Lleida per 
entrar a la província de Tarragona, 
a la població d’Alcover, on ja ens 
esperaven per començar a celebrar 
una animada calçotada, de la qual 
tots els components de l’excursió 
en vàrem sortir molt satisfets. Aca-
bat l’abundós àpat, una estoneta 
d’exercici ballant i a l’hora con-
vinguda reprenguérem el camí de 
retorn cap a casa.

Lluís Capellades
Soci del Casal

Celebració del 4t aniversari 
de l’espai de les arts i del 
coneixement, Mont-Àgora
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El passat dijous 21 de març es 
commemorava el quart ani-

versari de la inauguració de l’Es-
pai de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora. El gran centre de la 
cultura montbuienc s’ha consoli-
dat durant aquest període com a 
espai referent en la difusió de la 
cultura, les arts i l’educació a nivell 
municipal.

D u r a n t  a q u e s t  p e r í o d e 
Mont-Àgora ha duplicat els usuaris 
que utilitzaven de forma prèvia el 
servei de Biblioteca (de 20.000 a 
40.000 usuaris anuals), i, de la ma-
teixa manera s’ha consolidat una 
programació regular de cinema co-
mercial a les dues sales principals, 
la Sala Auditori (sala gran) i la sala 
de Petit Format (sala petita).

També durant aquest període 
Mont-Àgora ha estat l’espai que 
s’han celebrat algunes de les acti-
vitats més destacades del municipi: 
Premis Bou, Gala de l’Esport, Pas-
sarel·la del Comerç, activitats de 
Festa Major, de Festa Major d’Hi-
vern...sense oblidar la realització 

de jornades tècniques, convencions 
i trobades sectorials. 

Moltes de les activitats lligades 
a cursets, tallers i activitats de difu-
sió cultural es duen a terme de for-
ma regular en aquest equipament 
de més de 1000 metres quadrats.

Com explica l’Alcalde mont-
buienc Teo Romero “ens sentim or-
gullosos del nostre gran temple de 
la cultura. Mont-Àgora s’ha con-
vertit en aquests quatre anys en el 
gran equipament del coneixement 
i les arts de Montbui”. Romero va 
afegir que “Mont-Àgora compleix 
amb escreix una funció social i de 
difusió cultural: hi celebrem ta-
llers, cursets, promoció de les arts 
musicals, la dansa... les escoles de 
Montbui tenen a Mont-Àgora un 
espai de formació amb moltes pos-
sibilitats”. El batlle montbuienc va 
recordar que “Mont-Àgora és un 
equipament sostenible i que està 
totalment pagat. És un espai que 
és referent cultural a la comarca 
de l’Anoia i que en quatre anys ha 
evolucionat però encara té moltes 
possibilitats de créixer”.

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena crea el 
Premi Natividad Yarza a la recerca en gènere 
L’àrea d’Igualtat de gènere de 

la Mancomunitat Intermunici-
pal de la Conca d’Òdena (MICOD) 
ha creat el Premi Natividad Yar-
za per als treballs de recerca de 
Batxillerat que investiguin temes 
relacionats amb els feminismes i 
analitzats des de la perspectiva de 
gènere. 

S’entén la perspectiva de gè-
nere com una aproximació crítica a 
qualsevol fenomen que desvetlla, 
visibilitza, analitza o afronta les 
desigualtats entre dones o homes, 
incloent-hi les institucions socials 
i culturals que les sustenten, com 
la família, la sexualitat, la divisió 
sexual del treball, els processos de 
socialització, les lleis, les creen-
ces, valors i normes socials, entre 
d’altres. La perspectiva de gènere 
considera el gènere com a cons-
trucció històrica de caràcter social 
i cultural, que actua com a principi, 
ordena l’accés de manera desigual 
als recursos (materials, ideològics i 
simbòlics) i crea una jerarquia en-
tre allò que es defineix en cada 
context com a masculí o femení, 
articulant-se i reforçant altres de-
sigualtats. 

Aquesta primera edició del 
Premi Natividad Yarza premiarà 
els treballs de recerca que s’estan 
treballant actualment i es pre-

sentaran el primer trimestre del 
curs 2019/2020, i van adreçats a 
tot l’alumnat escolaritzat en algun 
municipi de la Conca d’Òdena, és a 
dir, en instituts i centres d’Iguala-
da, Vilanova del Camí i Santa Mar-
garida de Montbui. 

Hi haurà premi per a l’alumnat 
i premi per al centre educatiu. Es-
tà dotat en 1.000 euros, 500 dels 
quals són per l’alumne/a i el premi 
per al centre és en forma de tallers 
del Programa de Coeducació de 
la Mancomunitat, que treballen 
aspectes relacionats amb la igual-
tat de gènere, els feminismes, la 
prevenció de violències masclistes i 
prevenció de LGTBIfòbia, pel valor 
de 500 euros. 

Qui va ser Natividad 
Yarza? 

Va néixer a Valladolid l’any 
1872, va estudiar a l’Escuela Nor-
mal de Maestras d’Osca i, a partir 
de 1906, va exercir en diversos po-
bles de Catalunya i l’Aragó, en-
tre els quals cinc de l’Anoia, com 
Santa Margarida de Montbui, Vi-
lanova del Camí, Igualada, Bell-
prat i la Pobla de Claramunt. Va 
ser una republicana conseqüent, 
va participar en l’activitat política 
d’aquell període apassionant i, a 
les eleccions municipals del 14 de 

gener de 1934, va convertir-se en 
la primera alcaldessa elegida per 
sufragi popular a Catalunya i Espa-
nya. Ho va ser de Bellprat. Quan va 
produir-se l’alçament franquista, el 
1936, ja tenia 63 anys d’edat, però 
va allistar-se immediatament per 
anar al front d’Aragó a fer costat 
a les forces lleials a la República. 
Després va romandre a Barcelona 
i, acabada la guerra, va marxar cap 
a l’exili. 

La commemoració del 8 de 
Març, Dia internacional de les Do-
nes, dona el tret de sortida al pre-
mi que s’entregarà l’any vinent, 
coincidint també amb aquesta da-
ta. Es poden consultar les bases del 
premi al web www.micod.cat i, per 
a qualsevol dubte, es pot contactar 
amb l’Àrea d’Igualtat de gènere de 
la MICOD, al telèfon 93 803 19 50.

Endesa avança en l’automatització de la 
xarxa elèctrica de la Catalunya Central amb 
una inversió d’1,7 milions d’euros
Endesa, en línia amb el seu Gran 

Pla de Qualitat i amb la volun-
tat de preparar la xarxa elèctrica 
per al futur, ha instal·lat durant 
el 2018 un total de 98 nous tele-
comandaments en infraestructu-
res elèctriques de la zona de la 
Catalunya Central, en concret a 
les comarques del Bages, Osona, 
Anoia, Ripollès, Cerdanya, Bergue-
dà i Moianès, uns nous sistemes 
de control remot que permeten 
realitzar maniobres d’operació a 
distància. D’aquesta manera es 
redueix el temps de resposta en 
cas d’incidències i s’assegura la 
continuïtat i qualitat del submi-
nistrament elèctric a la comarca. 
La inversió, aportada íntegrament 
per la companyia, ha estat d’1,7 
milions d’euros.

Amb aquesta millora, el Cen-
tre de Control que Endesa té a 
Barcelona pot accionar a distàn-
cia els dispositius de maniobra 
de les instal·lacions sense haver 
de desplaçar equips sobre el ter-
reny en cas d’incidències, ja si-
guin pròpies o derivades de l’ac-
ció d’agents externs, ja que el 
Centre de Control rep informació 
que permet detectar i aïllar els 
defectes que puguin produir-se a 
la xarxa mitjançant els elements 
de detecció de pas de defec-
te. D’aquesta manera s’estalvia 
temps en la localització d’avaries, 
amb la conseqüent reducció del 
temps d’interrupció del submi-
nistrament elèctric als clients que 
s’alimenten d’aquestes instal·la-
cions, més de 300.000 de forma 

directa, i indirectament totes les 
comarques.

A banda d’això, en 38 instal-
lacions s’han substituït els ele-
ments de maniobra convencionals 
per cabines de nova tecnologia 
que incorporen un gas de caracte-
rístiques especialment aïllants. Els 
nous dispositius redueixen la ne-
cessitat de manteniment, ja que 
el gas incorporat s’autoregenera, 
a diferència de l’oli que pateix 
una descomposició gradual. Al-
hora, el material conté propietats 
dielèctriques, fet que impedeix 
una bona conducció de l’electri-
citat i disminueix el risc d’incidèn-
cia, gràcies a la seva alta estabili-
tat tèrmica i química.

Endesa està realitzant, en els 
últims anys, una important inver-
sió en la tecnificació de la seva 
xarxa per dotar la infraestructura 
elèctrica dels darrers avenços tec-
nològics, amb l’objectiu de donar 
una resposta adequada a les espe-
cificitats del territori i a les neces-
sitats del seu mercat. La reforma 
apropa les instal·lacions de la com-
panyia a un model de gestió més 
eficient de la xarxa mitjançant la 
automatització de les seves infra-
estructures, un aspecte bàsic de les 
anomenades xarxes intel·ligents o 
smart grids.

La Gent Gran del Pla d’Òdena 
aprenen què fer davant un 
incendi a l’habitatge

ÒDENA

En el marc de les xerrades de 
“L’hora del cafè”, la tarda del 

dimarts 19 va tenir lloc el taller 
“Incendis en l’habitatge. Què fer?”, 
al Centre Cívic del Pla d’Òdena. La 
conversa va anar a càrrec del bom-
ber Moisés Galán i els assistents van 
poder aprendre què fer davant un 
incendi a casa i com prevenir-lo.

“L’Hora del Cafè” s’ha convertit 
en una cita fixa al calendari d’un 
bon grup de persones que l’esperen 
cada mes. La següent trobada plani-
ficada serà el 19 d’abril, són gratuï-
tes i estan obertes a tothom.

“L’hora del Cafè” és un espai de 
trobada que va sorgir de manera 
espontània després que el casal de 
la gent gran del Centre Cívic del Pla 
organitzés una activitat amb motiu 
del Dia de la Dona, va ser aleshores 
quan els i les participants van consi-
derar la possibilitat de donar-li con-
tinuïtat a les trobades amb contin-
gut d’interès. I així ha estat gairebé 
un any després.

En aquestes trobades el que es 
pretén és tenir un temps i espai, 
amb un clima relaxat i tranquil, amb 
bona companyia per parlar sobre 
temes que interessin i que ajudin al 
creixement personal.
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REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ 
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Presentat, a Igualada, el Dia de l’Educació 
Física al Carrer

Continuen les tasques de 
millora als espais públics

IGUALADA

A un mes vista de la celebració 
del Dia de l’Educació Física al 

Carrer (DEFC) el 25 d’abril vinent, 
el Museu de la Pell de la capital 
d’Igualada va acollir el president 
del COPLEFC, Pere Manuel, com 
a impulsor del DEFC, que va estar 
acompanyat per Aleix Gabarró, 
sub-director general d’Ordenació 
Curricular del Departament d’Edu-
cació, i Oriol Marcè, sub-director 
general d’Activitats Esportives i 
Infraestructures de la Secretaria 
General de l’Esport, a més de Marc 
Castells, alcalde d’Igualada en qua-
litat d’amfitrió. 

Pere Manuel va referir-se a 
l’oportunitat d’encaix que permet 
un acte com el DEFC, en possibili-
tar al COPLEFC d’asseure’s enmig 
del Govern en matèria d’Educació i 
d’Esport, perquè “l’Educació Física 
està al mig de tots dos àmbits”. 
Com a segon aspecte, va recordar 
el desconeixement de la ciutada-
nia i la societat en general com a 
justificació per a la promoció de 
l’esdeveniment. També va posar 
en relleu el veritable significat de 
l’Educació Física, que va més enllà 

de l’esport i que promou hàbits sa-
ludables per a tota la vida. La qual 
cosa el va portar a demanar més 
hores per a l’assignatura i a rei-
vindicar la tasca que es fa des del 
Col·legi en contra de les exempci-
ons, perquè tot l’alumnat, futurs 
ciutadans, l’assumeixin. 

L’acte va continuar amb la pre-
sentació dels reptes marcats aquest 
any al DEFC 2019, com són un des-
plegament més gran al  territo-
ri, una més amplia col·laboració 
d’entitats i administracions, la pre-
sentació de noves eines de difu-
sió i, evidentment, un més elevat 
nombre de participants. Uns ob-
jectius que són a l’abast, tenint en 
compte algunes dades centrades 
en Catalunya després de la inicia-
tiva inicial nascuda a la població 
asturiana de Laviana. El salt que 
ha viscut la mobilització és real-
ment espectacular, des dels escas-
sos 1.500 alumnes participants el 
2016, als més de 15.000 que ja hi 
ha ara mateix inscrits, com també 
pel que fa a centres participants, 
que van ser 16 a la primera edició 
celebrada a casa nostra, mentre 
que fins al moment ja són més de 

150 els que hi ha registrats. I el 
mateix es pot dir quant a territori, 
amb una trentena de comarques 
on es viurà el DEFC. 

Dos professors d’Igualada van 
llegir el manifest del DEFC, que 
és el text que es proposa com a 
cloenda de l’activitat que es durà 
a terme per tot el país, des de l’Alt 
Empordà al Montsià, i del Segrià i 
la Terra Alta a qualsevol comarca 
de la costa.  

En darrer lloc, Marc Castells, 
alcalde d’Igualada, va destacar la 
força del professorat en general i 
també d’Educació Física, als quals 
va atorgar el caràcter de refe-
rents per als alumnes posant-se ell 
mateix com a exemple respecte 
del professor que va tenir. I atesa 
aquesta capacitat, va considerar 
que “està bé que es facin actes 
com el DEFC, al carrer, perquè la 
societat ho vegi”. Encara més con-
tundent va ser en afirmar que “no 
hi ha societat sana sense esport”. 
Respecte de la condició de Ciutat 
Europea de l’Esport 2019, l’alcal-
de va manifestar que “va més en-
llà d’organitzar-hi actes esportius, 
perquè del que es tracta és que 
sigui una línia troncal en la vida 
de la ciutat”. Es va mostrar agraït 
a la tria del COPLEFC per a l’orga-
nització de l’acte central del DEFC 
a Igualada, i va expressar el seu 
suport a la iniciativa del Col·legi de 
Professionals de l’Activitat Física i 
de l’Esport de Catalunya perquè 
“volem que la nostra ciutadania 
pugui viure millor” i l’esport sens 
dubte hi ajuda.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Durant els darrers dies s’han dut 
a terme diferents actuacions 

per millorar espais públics. Així, 
al Nucli Antic, s’han culminat les 
tasques d’enformigonat i millora 
del carrer d’en Pedret, una reivin-
dicació veïnal que s’ha dut a terme 
sense malmetre l’encant d’un dels 
carrerons amb més encant del nucli 
històric montbuienc.

D’altra banda, també s’ha fet 
efectiva una massiva plantada 

d’arbres a diferents espais del mu-
nicipi, d’acord amb les recomaci-
ons del Pla Director de Verd Urbà. 
Aquesta plantada s’ha acompanyat 
d’una neteja dels parterres de la 
base dels arbres.

Per últim, durant la setmana 
que ve es preveu que comencin 
les obres d’ampliació de 60 nín-
xols i 24 columbaris. Es tracta d’uns 
treballs que permetran ampliar 
aquest espai i, més endavant, tam-
bé millorar-ne la seva il·luminació.

Festa familiar pel 40è 
aniversari de l’AMPA de 
l’Escola Ateneu Igualadí

IGUALADA

El dissabte 23 de març, l’AMPA 
va organitzar una festa familiar 

amb motiu del 40è aniversari de 
l’Escola Ateneu Igualadí. Els assis-
tents van poder gaudir de l’espec-
tacle “Futur-Oh!” de la Lali BeGo-
od, acompanyada pel Quico 13. 
L’espectacle va tenir una durada 
d’una hora i mitja i la canalla va 
ballar, cantar i gaudir de les can-

çons del duet. Qui va voler, va 
poder comprar el cd-llibre i fer-se 
fotos amb la Lali 

Durant tota la festa, que va du-
rar quasi 3 hores, hi ha haver un 
taller de pintar cares i un photocall 
en què grans i petits s’hi van poder 
fer fotos ben divertides. 

L’AMPA agraeix la col·laboració 
en la taquilla inversa, que ajudarà 
en les despeses de la festa.
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LA POBLA DE CLARAMUNT

El grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a la 

Pobla de Claramunt va escollir, 
com a candidat a les properes elec-

cions municipals del 26 de maig, el 
republicà Albert Duran.  

Duran ja va ser el cap de llista 
en les darrers eleccions de 2015, 
i ara, després de 4 anys de man-
dat a l’oposició, repeteix al capda-
vant de la formació municipal. En 
aquest sentit, ERC La Pobla està 
treballant per configurar un pro-
jecte municipal en què la renova-
ció, el treball colze a colze amb 
els veïns i la participació ciutadana 
sigui clau per al poble. 

ERC La Pobla vol donar un nou 
aire al municipi, amb un govern 
nou que aporti idees per a trans-
formar el poble, i tot fent-ho es-
coltant els veïns i donant suport a 
les entitats municipals que donen 
vida a les activitats socials i cultu-
rals de la Pobla.OFRENA DEL CIRI VOTIU A 

MONTSERRAT
L’Ajuntament d’Igualada procedirà, com cada any, a oferir el Ciri Votiu de la ciutat a la 
Verge de Montserrat, juntament amb les entitats i institucions igualadines que enguany 
celebren un aniversari destacat, com són: la Coral Infantil Gatzara (50 anys), l’Institut 
Pere Vives Vich (50 anys), la Parròquia de la Sagrada Família (50 anys) i l’Espeleo Grup 
Anoia - EGAN (30 anys).

L’acte tindrà lloc el dissabte, dia 13 d’abril, en la missa conventual de les 11h del 
matí, a la basílica de Montserrat. Posteriorment, a les 12h, els assistents seran 
rebuts pel Pare Abat en audiència especial a la Sala de la Façana de la porteria del 
Monestir.

S’invita els igualadins/es a assistir a aquest acte d’oferiment per tal d’acompanyar el 
Consistori i les esmentades entitats i institucions de la ciutat.

L’Ajuntament d’Igualada organitza una sortida gratuïta amb autocars des de l’Estació 
d’Autobusos, el mateix dissabte dia 13 d’abril, a les 9h del matí. La tornada a Igualada 
serà també amb autocars i se sortirà de Montserrat a les 14h.

Els interessats que vulguin utilitzar aquest mitjà de transport gratuït poden 
inscriure’s fins al 3 d’abril al telèfon 93 803 19 50 (departament de Protocol) o bé 
adreçar-se a les oficines de l’Ajuntament.

Igualada, març de 2019

Igualada Som-hi impulsa una aliança de 
municipis per aconseguir el carril Bus-VAO 
a la B-23

Jordi Rabell encapçalarà 
la candidatura d’Esquerra 
Vallbona en les municipals 
VALLBONA D’ANOIA

El grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a 

Vallbona d’Anoia va escollir, el cap 
de setmana passat, mitjançant el 
sistema d’eleccions primàries, Jordi 
Rabell com a candidat a les prope-
res eleccions municipals del 26 de 
maig.  

Rabell és una persona implica-
da en el seu poble, on ha format 
part de diverses entitats, com l’en-
titat cultural Camí Ral o el Jovent 
de Vallbona, i també ha sigut cap 
de l’agrupament escolta. Actual-
ment és membre del grup de dia-
bles de Vallbona.

Rabell ha estat col·laborant 
amb l’equip republicà durant els 
últims quatre anys, després de sor-
tir escollit regidor en les eleccions 
del 2015. En aquest sentit, des del 
grup republicà s’aposta per una 
continuïtat, tot incorporant noves 
persones a l’equip, que busca ela-

borar una llista oberta, transversal 
i el màxim de representativa pos-
sible.

ERC Vallbona vol treballar per 
donar un nou enfoc al municipi, 
enfortint l’administració més pro-
pera, com és l’ajuntament, i treba-
llant per als veïns des de la proxi-
mitat i la participació.

Albert Duran repetirà com a 
cap de llista d’Esquerra a la 
Pobla en les municipals 

IGUALADA

La candidatura Igualada Som-
hi, liderada per Jordi Cuadras, 

continua la seva Agenda Exterior, 
amb la qual visita ciutats amb 
experiències d’èxit en diferents 
àmbits o bé administracions que 
poden compartir objectius amb 
la ciutat. Precisament en aquesta 
línia, la candidatura que formen 
PSC, Comuns i Igualada Oberta ha 
impulsat una aliança amb alcaldes 
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona per reclamar el carril Bus-
VAO d’entrada a Barcelona per la 
carretera B-23 fins a la Diagonal.

El candidat a l’alcaldia, Jor-
di Cuadras, reivindica que “des 
d’Igualada necessitem el carril 
Bus-VAO per assegurar una con-
nexió de 40 minuts amb Barce-
lona durant totes les hores del 
dia”. El projecte de carril Bus-VAO 
permetria reservar un carril d’ac-
cés a Barcelona per a autobusos 
i vehicles d’alta ocupació, el que 
facilitaria un temps de trajecte 
competitiu entre Igualada i Bar-
celona sense que les retencions 
que hi ha, sobretot a les prime-
res hores del dia, tinguessin cap 
efecte i s’arribés en 40 minuts a 
Barcelona.

Jordi Cuadras i el seu equip 
han estat rebuts pel vicepresident 
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, Antoni Poveda. Durant la 
trobada els ha lliurat el projecte de 
carril Bus-VAO a la B-23, “que està 
pendent d’un acord entre la Ge-
neralitat i l’Estat que els municipis 
que el volem hem de reclamar”. 
Poveda, que també és l’alcalde de 
Sant Joan Despí, ha detallat que el 
carril Bus-VAO és fàcil encabir-lo a 
la carretera, sense construir cap es-
tructura de nou. El projecte preveu 
reduir la mitjana dels dos sentits 
de circulació, repintar els carrils i 
afegir una via reservada per a au-

tobusos i vehicles d’alta ocupació 
d’entrada a Barcelona.

Igualada Som-hi també s’ha re-
unit amb l’alcalde de Sant Feliu 
de Llobregat, Jordi San José, que 
dona suport a l’aliança per acon-
seguir el nou carril i comparteix 
la importància de disposar d’un 
Bus-VAO d’entrada a Barcelona a 
través de la B-23 fins a l’avingu-
da Diagonal. Cuadras i San José 
han acordat portar l’assumpte als 
plens municipals de les poblacions 
afectades a partir de la proposta 
d’Igualada Som-hi per fer força i 
aconseguir el projecte.

Jordi Cuadras afirma que “el 
carril per a autobusos i vehicles 
d’alta ocupació a la B-23 és clau 
per a Igualada perquè ens pot 
donar qualitat de vida, oportu-
nitats laborals i ens pot convertir 
en ciutat de referència gràcies a 
una connexió ràpida”. El candi-
dat d’Igualada Som-hi afegeix que 
aquest és un projecte “per a millo-
rar les comunicacions d’Igualada 
a curt termini, però a mig i llarg 
termini ens comprometem a lluitar 
per un tren gran i ràpid”. Amb la 
mateixa filosofia dels suports re-
collits aquest dilluns, Cuadras asse-
gura que “aconseguirem les alian-
ces que siguin necessàries per fer 

realitat el tren gran. Ens movem 
per Igualada des del minut zero 
i aquest serà el nostre tarannà si 
tenim la confiança de la ciutadania 
per governar la ciutat a partir del 
proper mes de maig”.

En les visites de l’Agenda Exte-
rior a l’Àrea Metropolitana, Jordi 
Cuadras ha estat acompanyat per 
l’economista Quim Roca, que serà 
el número 3 de la llista d’Igualada 
Som-hi. Roca és diplomat en Ci-
ències Empresarials i llicenciat en 
Administració i Direcció d’Empre-
ses (ADE). També té un Màster en 
Gestió Tributària i en aquests mo-
ments està cursant un segon Màs-
ter de Direcció Financera. Treballa 
de controller financer en un grup 
de 10 empreses amb presència a 
tot l’Estat i també és el primer se-
cretari del PSC d’Igualada.

La incorporació de Quim Roca 
al número 3 s’afegeix a la de la in-
fermera, investigadora i professo-
ra universitària Montse Montaña, 
que ocuparà el número 2; a la de 
l’empresari Manel Pla, que també 
formarà part de la candidatura i 
també ha participat de les reuni-
ons de l’Agenda Exterior a l’Àrea 
Metropolitana, i a la del catedràtic 
d’Història Pere Pascual, que tanca-
rà la llista.

Antoni Dalmau tancarà la 
llista electoral d’Enric Conill 
(ERC)

IGUALADA

L’historiador i escriptor Antoni 
Dalmau ha acceptat l’oferiment 

d’Enric Conill per concórrer en la 
darrera posició de la llista electo-
ral d’ERC per a les properes elec-
cions municipals com a indepen-
dent. Dalmau va ser president de 
la Diputació de Barcelona, vice-
president del Parlament, regidor a 
l’ajuntament de Barcelona i Iguala-
da i històric dirigent del PSC.

Per la seva banda, l’arquitecte i 
candidat republicà, Enric Conill, ha 
destacat que “tenir el suport del 

Toni és un luxe i li agraeixo molt 
que confiï en la nostra candidatura 
i en mi”, alhora que ha destacat 
“el bagatge d’una persona amb 
una gran estima a la ciutat i amb 
una gran vocació de servei que ha 
exercit tant en la seva etapa polí-
tica com també com a historiador i 
escriptor”. Conill ha assenyalat que 
“tenir el suport d’Antoni Dalmau 
significa complementar amb enca-
ra més encert la visió progressista 
de la nostra candidatura i ser l’al-
ternativa de progrés i futur per a 
Igualada”.
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HOTEL BRUC. Per a més informació truqueu als telèfons 937 710 061 / 937 710 036 / 937 710 251 - e-mail: hotel@hotel-bruc.es - www.hotel-bruc.es

Nou saló ubicat en el recinte de la piscina per a la celebració de banquets amb total exclusivitat de 
les seves instal·lacions en un espai de 4.500 metres. 
Consta dels serveis següents:
Carpa de rebuda dels convidats, espai verd per a la celebració de la cerimònia civil, terrassa panorà-
mica per al servei d’aperitiu, barbacoa, saló envidrat situat davant la piscina amb cabuda fins a 200 
persones, “xiqui parc”, carpa per al ball i la barra lliure, piscina amb salts d’aigua i llum, pàrquing per 
a tots els convidats, habitacions, etc.

Us oferim diferents salons, totalment renovats, per a la celebració del vostre ban-
quet de noces, amb cerimònia civil al jardí amb la muntanya de Montserrat al fons, 
aperitiu a les terrasses del jardí, fi de festa a la discoteca (a l’estiu a l’aire lliure) i una 
habitació de luxe per als nuvis. Diverses opcions de menús i preus. Informeu-vos.

Rebem visites per veure les instal·lacions tots els dies de la setmana, de 9 a 17 
hores. Cita prèvia.

L’advocada i esportista Carlota Carner se 
suma a l’equip de Marc Castells i Junts per 
Igualada a les properes municipals
IGUALADA

Marc Castells, candidat de Junts 
per Igualada per a les prope-

res eleccions municipals del 26 de 
maig, va presentar dimarts passat 
una nova incorporació al seu equip 
per optar a revalidar l’alcaldia. Es 
tracta de Carlota Carner, advocada 
penalista i destacada jugadora de 
bàsquet igualadina. 

Carner és graduada en Dret 
per la Universitat Pompeu Fabra i 
màster d’accés a l’exercici de l’ad-
vocacia amb menció especial en 
Dret Penal per la Barcelona Scho-
ol of Management-UPF. També ha 
cursat formació complementària 
en àmbits com la Violència de Gè-
nere, els Delictes Lleus o el Dret i 
l’Esport. Ha desenvolupat la seva 
trajectòria professional en depar-
taments legals de diferents em-
preses i actualment exerceix en un 
reconegut bufet penalista a Barce-
lona. En el vessant esportiu, és ju-
gadora i capitana del primer equip 
del Club Bàsquet Igualada, com-
petint a la màxima categoria del 
país, la Copa Catalunya. Ha estat 
seleccionada dues vegades (2017 i 
2019) per jugar l’All-Star de Copa, 
organitzat per la Federació Catala-
na de Bàsquet.

Carlota Carner assegura que 
“sempre m’he sentit molt lligada 
a la meva ciutat, Igualada, i ara 
tinc l’oportunitat de contribuir des 
d’una altra perspectiva a mantenir 
i fer créixer el seu

teixit associatiu, que és molt 
actiu en tots els àmbits”. Veu Igua-
lada com “una ciutat de progrés, 
referent en activitats de promoció 
econòmica, de lleure i lúdiques, 
culturals o esportives” i afegeix 
que “m’uneixo a aquest projecte 
per aprendre de la feina ja feta, 
per seguir apostant per la políti-
ca municipal com una eina per als 
ciutadans i ciutadanes i per apor-
tar tota la meva empenta, il·lusió 
i esforç per treballar en la millora 
del dia a dia de les igualadines i els 
igualadins”.

Marc Castells afirma que Car-
ner “és un exemple de jove igua-

ladina que excel·leix en els àmbits 
personal i professional i estem con-
vençuts que, amb la seva vàlua, 
empenta i motivació, sumarà molt 
al nostre projecte per seguir des-
tacant i consolidant Igualada com 
el gran referent entre les ciutats 
mitjanes del país”.

La setmana passada, Junts per 
Igualada ja va presentar la primera 
de les noves incorporacions a la se-
va llista, la professora Marisa Vila. 
Les properes setmanes continuarà 
donant a conèixer noves incorpo-
racions i detalls del seu projecte 
per a la ciutat.

Joan Tardà i Alba Vergés, caps 
de cartell al tradicional Sopar 
de la República d’ERC Anoia
La formació republicana presentarà totes 
les seves candidatures a la comarca per a les 
eleccions municipals 

El proper divendres 12 d’abril, 
el restaurant Scorpia d’Òdena 

acollirà el tradicional Sopar de la 
República i la 15a edició del Premi 
Estel Blanc, organitzats per Esquer-
ra Anoia. 

A l’acte, celebrat cada any en 
motiu de la proclamació de la re-
pública feta per Francesc Macià, 
ara fa 88 anys, hi haurà com a caps 
de cartell la consellera de Salut, 
Alba Vergés, i el diputat al Congrés 
Joan Tardà.

La formació republicana apro-
fitarà l’esdeveniment per a pre-
sentar totes les candidatures co-
marcals a les eleccions municipals 
del proper mes de maig. Els repu-
blicans han treballat en els darrers 

quatre anys per a configurar llis-
tes properes i transversals en cada 
municipi. 

Agrupació Sigarra, premiats 
amb l’Estel Blanc

En el mateix sopar s’entregarà 
el Premi Estel Blanc, que enguany 
celebra la seva 15a edició, i recau-
rà en l’Agrupació Cultural i Recre-
ativa Sigarra, organitzadors, entre 
d’altres, del Pessebre Vivent dels 
Prats de Rei. 

Per assistir a l’acte cal reser-
var amb antelació enviant un 
correu electrònic a l’adreça ano-
ia@esquerra.cat, o bé trucant al 
676865449. El preu del sopar és de 
18 euros per persona.
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Presentació de la candidatura  
CUP Vallbona
VALLBONA D’ANOIA

Aquest proper diumenge 31 
de març, a les 12 del migdia 

al jardí de Cal Pitxeró de Vallbo-
na, tindrà lloc la presentació de la 
candidatura de la CUP Vallbona 
d’Anoia.

En aquest acte es farà la pre-
sentació de la llista electoral  i hi 

haurà intervencions per part d’al-
gunes persones candidates.

S’explicarà també com s’ha cre-
at la llista i com està organitzat el 
grup (comissions, grups de treball, 
etc).

En acabar l’acte hi haurà un 
pica-pica.

Neus Carles encapçalarà la llista de Poble 
Actiu en una aposta amb marcat caràcter 
femení i intergeneracional
L’actual regidora Eva Pedraza, Pau Ortínez, Toni Olivé i Judit Balasch 
l’acompanyaran als cinc primers llocs

IGUALADA
Neus Carles, Eva Pedraza, 

Pau Ortínez, Toni Olivé i Judit Ba-
lasch seran els cinc primers can-
didats de la llista amb què Poble 
Actiu, la candidatura municipalista 
impulsada per la CUP, concorrerà a 
les eleccions igualadines del maig. 
Els seguiran, correlativament, el 
també regidor Albert Mateu, Elisa-
bet Farrés, Oriol Càlichs, Rosa Pere-
lló i Claudia Torres, tancant així els 
deu primers llocs de la llista amb sis 
dones, el màxim que la llei permet.

Poble Actiu va anunciar dis-
sabte passat, en un acte celebrat 
al local del Barri de Xauxa, les 21 
persones que formen la llista elec-
toral completa per a les eleccions 
municipals. Una llista en què des-
taca la majoria de dones (12 do-
nes per 9 homes), una major re-
presentació generacional que al 
2015 i una aposta per reflectir la 
diversitat igualadina, amb perso-
nes residents a totes les zones de la 
ciutat i representatives de diversos 
sectors com esport, cultura, joves i 
gent gran, sanitat, ensenyament, 
empresa, serveis, indústria o sindi-
calisme.

Durant l’acte, Neus Carles ha 
volgut posar en valor el paper de 
la CUP a l’Ajuntament aquests dar-
rers anys, “una tasca constant, de 
la que ens sentim orgullosos i de 
la que rebem l’herència, confiant 
que es veurà també reconeguda 
per moltes més persones el pro-
per 26 de maig”. Carles ha valo-
rat també la importància del teixit 
social igualadí i de les iniciatives 
associatives, alhora que ha reivin-
dicat Poble Actiu com un projecte 
que s’oposa radicalment “a la po-
lítica de fum del govern Castells i 
de qui el vulgui imitar”, amb vo-
luntat d’aconseguir “una ciutat vi-
va i justa, amb menys desigualtat, 
més inclusiva i més cohesionada. 
Perquè volem una Igualada que 
no deixi ningú enrere i volem que 
aquest canvi arribi ja”, va reblar.

Llista electoral de Poble 
Actiu per al 26 de maig

1.- Neus Carles. 40 anys. Mes-
tra i professora de violí. Treballa 
en escoles de música i en projec-
tes socials. Cofundadora de la JO-
SA-Aleví i de l’Aula Orquestra de 
Montbui. Ha participat en nom-
broses entitats musicals i culturals 
de la ciutat. Sempre que pot va 
al teatre, a concerts, exposicions 
i xerrades. Estudiar i llegir són les 
seves aficions.

2.- Eva Pedraza. 41 anys. Lli-
cenciada en belles arts i estudis 
en producció audiovisual. Cap de 
comunicació a una consultoria am-
biental. 4 anys com a regidora per 
la CUP. Activista, feminista, ecolo-
gista. Militant de la CUP Països Ca-
talans, sòcia de diverses entitats i 
interessada en l’art contemporani, 
els viatges, la nutrició i el consum 
sostenible.

3.- Pau Ortínez. 29 anys. Gra-
duat en enginyeria de la construc-
ció i màster en enginyeria de l’or-
ganització. Treballa en una con-
sultora ambiental. Ha participat 
activament a l’escoltisme, en pro-
jectes d’acollida de persones nou-
vingudes i en entitats per la gestió 
pública i ecosistèmica de l’aigua. 
Articulista a mitjans i aficionat a 
la lectura.

4.- Toni Olivé. 56 anys. Doctor 
en direcció d’empreses. Professor 
universitari d’estratègia empresa-
rial i emprenedoria. Ha estat direc-
tiu en diverses empreses d’Iguala-
da. Col·labora en diversos mitjans 
de comunicació, és soci i participa 
de diverses entitats i és membre 
del consell de redacció de la Revis-
ta d’Igualada.

5.- Judit Balasch. 22 anys. Gra-
duada en antropologia social i 
cultural. Ha treballat en diferents 
espais educatius no formals. Vin-
culada al món de l’associacionisme 
cultural i juvenil a Igualada. ac-
tualment al projecte de Cal Cuta 
amb altres joves. Feminista i anti-
feixista. Amant de qualsevol for-
ma d’expressió artística, especial-
ment de la dansa.

6.- Albert Mateu. 36 anys. Lli-
cenciat en sociologia i en perio-
disme, treballa com a professor 
de geografia i història a secundà-
ria. Sindicat. Regidor per la CUP el 
darrer mandat, participa o és soci 
de diverses entitats locals i nacio-
nals, així com d’iniciatives de l’eco-
nomia social i solidària. Afició pel 
grafisme i el periodisme de dades, 
a llegir i a fer teatre.

7.- Elisabet Farrés. 51 anys. Lli-
cenciada en ciències religioses i en 
filosofia. Ha estudiat dibuix, mú-
sica i cant. Treballa de professora 
a l’institut Pere Vives d’Igualada. 
Participa en diferents entitats cul-
turals de la ciutat i ha explorat en 
els camps de l’aprenentatge des 
de la docència i les ampes. Forma 
part de plataformes de debat i de 
defensa del territori.

8.- Oriol Càlichs. 42 anys. Tècnic 
especialista en hostaleria i turisme. 

Responsable de la cuina de l’escola 
pública Ramon Castelltort. Afiliat 
a la Intersindical-CSC, articulista 
a mitjans locals, vinculat al Casal 
Popular d’Igualada ‘El Foment’ i a 
l’Ateneu Igualadí de la Classe Obre-
ra, entre d’altres entitats culturals i 
polítiques d’Igualada.

9.- Rosa Perelló. 65 anys. Actu-
alment jubilada, ha treballat d’ad-
ministrativa a l’Escola Municipal 
de Música d’Igualada. Mare de dos 
fills, és membre de Xarxa Iguala-
da i de l’Associació Promotora de 
la Llengua Catalana. També vin-
culada a entitats de lluita contra 
l’esclerosi múltiple o el càncer i 
a l’Aula Universitària de la Gent 
Gran de l’Anoia.

10.- Claudia Torres. 50 anys. 
Integradora social, treballa com 
a guia i tallerista al Museu Molí 
Paperer de Capellades. Vinculada 
a Atlas a través de diferents pro-
jectes com canvia el Xip o Nosal-
tres, participa també activament 
a Igualada Solidària i a altres ini-
ciatives en favor de la inclusió, la 
convivència i la cohesió social.

11.- Pau Aymerich. 26 anys. En-
ginyer agrícola, MSc Animal Scien-
ce i estudiant doctorat industrial. 
Membre de la Coll@nada, del cor 
d’Homes i del Ball de Pastorets.

12.- Marina Muñoz. 21 anys. 
Treballa com a cambrera en una 
cafeteria. Militant feminista, col-
labora amb el CSA Delícies i ha mi-
litat a l’esquerra independentista.

13.- José Luis Pérez “Bibi”. 50 
anys. Pare de dos fills, treballa-
dor de la indústria del metall, és 
sindicalista a la CGT i membre del 
secretariat permanent de la Fede-
ració Metal·lúrgica de Catalunya.

14.- Neus Pelfort. 38 anys. Lli-
cenciada en Belles Arts. Professora 
de secundària i del PTT d’Igualada. 
Vinculada a la coral dels Verdums, 
a Xalest, i al Cor d’Acció.

15.- Verónica González. 37 
anys. Mare de dos nens, treballa 
a la cooperativa Àuria i és vice-
presidenta de l’AMPA de l’escola 
pública Dolors Martí.

16.- Aura Ferrer. 22 anys. Es-
tudiant del Grau d’Infermeria al 
Campus Universitari d’Igualada. 
Participa de La Coll@nada, de La 
Falka i de l’Assemblea Feminista.

17.- Miquel Benito. 23 anys. Es-
tudiant d’Informació i Documenta-
ció i de Comunicació. Coordinador, 
entrenador i jugador del primer 
equip del Club Bàsquet Igualada.

18.-  Núria Falcones. 39 anys. 
Llicenciada en Publicitat i RRPP, 
treballa en comunicació. A la junta 
de l’AMPA del Garcia Fossas i de 
les EPIS (Escoles Públiques d’Igua-
lada).

19.- Abraham Giménez. 33 
anys. Enginyer en electrònica in-
dustrial, treballa com a tècnic de 
manteniment elèctric. Compositor, 
guitarrista i cantant.

20.- Marta Vallès. 46 anys. Di-
plomada en infermeria, especiali-
tat pediatria. Treballa al CSA-Hos-
pital d’Igualada com a infermera 
de torn de nit a la unitat mater-
no-infantil.

21.- Joan Domingo. 43 anys. 
Llicenciat en sociologia i tècnic a 
l’administració municipal. Membre 
d’Òmnium Cultural, dels Voladors i 
d’altres entitats igualadines.

Junts per Capellades es 
reuneix amb el conseller 
Damià Calvet
Els regidors demòcrates presenten vuit 
propostes de millora per al desdoblament 
de la C-15

CAPELLADES

El dia 14 de març, el regidor del 
PDECAT i candidat a l’alcaldia 

per Junts per Capellades, Marce-
l·lí Martorell, i la regidora Elisabet 
Serret van reunir-se amb el conse-
ller del Govern de la Generalitat i 
responsable del Departament de 
Territori i Sostenibilitat per parlar 
de primera mà de les vuit al·lega-
cions en forma de propostes de 
millora del projecte de desdobla-

ment de la carretera C-15 al seu 
pas per Capellades.

Aquestes es basen en mitigar 
l’impacte ambiental al seu pas pel 
Congost del Capelló, especialment 
a nivell sonor i visual, ja sigui amb 
un tractament sonoreductor de 
l’asfalt, en l’apantallament i fins i 
tot amb algun fals túnel.

Per altra banda, es demanen 
diversos passos de vianants per 
connectar la muntanya, la zona 
boscosa de Miramar i l’estació de 
Ferrocarrils de la Generalitat amb 
al resta del municipi, així com una 
coordinació amb la Diputació de 
Barcelona per al projecte de Vies 
Blaves.

Finalment, es demana que 
l’1% cultural s’inverteixi en el pro-
jecte de reactivació cultural i tu-
rística de Capellades, en el Museu 
Molí Paperer i en el Parc Prehis-
tòric.

El PSC de Piera presenta unes 
llistes guanyadores 

PIERA

Divendres passat, dia 22, l’agru-
pació de Piera va aprovar les 

seves llistes per a les properes elec-
cions municipals del mes de maig, 
amb el suport de la totalitat de la 
militància. El cap de llista, Javier 
Perellón, lidera una candidatura 
renovada amb un 60% de dones i 
un gran nombre de gent indepen-
dent, que mai ha estat vinculada a 
la política i s’involucra en aquest 
projecte.

Perellón ha parlat sobre la 
constitució de les llistes i decla-
ra: “Són persones que tenen una 
gran representativitat social, de 
l’àmbit de l’educació, del funcio-
nariat, que formen part d’entitats, 
associacions i empreses, persones 
que encaixen amb les prioritats del 
programa. És una llista formada 
per homes i dones que estan vin-
culats a la vila i que provenen de 
diferents barris”. El socialista afir-
ma que compta amb gent que té 
molta experiència i està molt satis-

fet i segur que és una candidatura 
per guanyar.

Amb l’eslògan “Tots som Pie-
ra” fixa l’atenció en un projecte 
integrador amb l’objectiu de mi-
llorar els desequilibris urbanístics, 
potenciar la formació i l’ocupació, 
la seguretat i donar un impuls a 
la cultura i l’esport a través de les 
entitats del municipi, afavorir el 
comerç i el desenvolupament in-
dustrial, l’atenció de la gent gran i 
l’impuls a la joventut. El candidat a 
l’alcaldia afirma: “Sabem què hem 
de fer, sabem com fer-ho i ho vo-
lem fer. Tenim la ferma voluntat 
de treballar més i millor pels ciuta-
dans de Piera, defensant els inte-
ressos de tota la població amb un 
projecte que aposta per un futur 
sense exclusions, en el que tots i 
totes tinguin les mateixes oportu-
nitats. Una Piera del present i del 
futur on tots podem estar orgu-
llosos de pertànyer a aquesta po-
blació, on es pugui visualitzar un 
futur comprometedor”.
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Fem Òdena AM es presentarà 
demà en un acte obert a 
tothom
L’acte estarà apadrinat per la diputada 
igualadina al Congrés Carolina Telechea

Enric Conill (ERC) explicarà en una 
conferència el projecte de transformació per 
Igualada 

En suport de l’Enric Conill i la llista d’ERC

IGUALADA

L’arquitecte i candidat d’ERC a 
l’alcaldia d’Igualada, Enric Conill, 

farà una conferència demà diven-
dres sobre el projecte de transfor-
mació d’Igualada que tenen els 
republicans per a Igualada. Serà 
a les 8 del vespre al Museu de la 
Pell. També hi participarà el pri-
mer tinent d’alcalde de Manresa i 
arquitecte, Marc Aloy. 

En la conferència de l’arqui-
tecte i candidat a l’alcaldia, Enric 
Conill, s’exposaran els eixos princi-
pals de la candidatura en l’àmbit 
de la transformació d’Igualada. El 
candidat republicà a l’alcaldia des-
granarà el projecte de ciutat que 
presenta ERC per tal de “modernit-
zar-la i transformar-la per adaptar 
l’espai públic a les necessitats del 
segle XXI”. Segons Conill, “amb 
aquesta conferència pretenem 

modestament oferir una visió de 
futur de la ciutat, traçar una línia 
d’evolució i transformació d’Igua-
lada per donar resposta a les noves 
necessitats que tenen les ciutats i 

no quedar-nos enrere”. L’arquitec-
te i candidat també ha destacat 
que “per elaborar aquest projecte 
hem comptat amb diferents ex-
perts en la matèria, diversos arqui-
tectes i urbanistes ens han ajudat a 
construir una bona proposta per a 
Igualada”.

La conferència també compta-
rà amb la participació del primer 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Manresa, l’arquitecte Marc 
Aloy, que és regidor d’urbanisme 
del consistori manresà  i en aquest 
mandat ha aconseguit tirar enda-
vant i aprovar el nou POUM del 
municipi, amb una àmplia majoria 
i consens de la ciutat. El primer 
tinent d’alcalde de Manresa expli-
carà l’evolució que ha fet el seu 
municipi i les noves necessitats que 
plantegen ciutats com Igualada.

IGUALADA

L’Enric Conill, el cap de la llista 
d’ERC a les properes eleccions 

municipals, m’ha proposat de tan-
car la seva llista. És ben cert que 
no tinc aspiracions de tornar a 
l’Ajuntament, ni milito tampoc a 
ERC, però li he respost que sí. És 
un honor que m’ho hagi demanat 
i és la manera més visible i més 
compromesa de manifestar el meu 
suport a ell personalment i al pro-
grama que defensa. Penso que és 
un excel·lent candidat, i que seria 
una sort per a Igualada de tenir-
lo com a alcalde, ja que reuneix 
algunes de les millors condicions 
per exercir aquesta responsabilitat 
política: és jove i actiu, honrat, ben 
preparat professionalment i bon 
coneixedor de l’Ajuntament, d’on 
actualment ja és regidor. D’altra 
banda, ha sabut reunir al seu vol-
tant un equip de gent que coneix 
bé els diversos àmbits ciutadans i 
que porta al darrere un bagatge 
personal molt positiu. Crec, doncs, 
que la llista presenta un bon líder 
i un bon equip, i tots dos elements 
són necessaris per a la feina de 
governar la ciutat.

Penso, com ell i com molts 
altres dels nostres conciutadans, 
que a l’Ajuntament li anirà bé un 
canvi de color polític, més que res 
per abordar les grans qüestions de 
ciutat que, ara com ara, no sem-
blen tenir resposta. No soc tan cec 
com per dir que l’actual equip de 
govern ho ha fet tot malament, 
ni per creure que els problemes 
i les expectatives d’Igualada mi-
lloraran d’una manera radical pel 
sol fet que l’Enric Conill accedeixi 
a l’alcaldia. Les coses no són tan 
simples. Però sí que crec que ens 
fa falta un model de ciutat i un 
projecte de futur que fins ara no 
he sabut veure, i em fa tot l’efec-
te que, més enllà d’un activisme 
constant, necessitem una visió 
clara i un coratge imprescindibles 
perquè les coses vagin millor. D’al-
tra banda, ni es pot acontentar 
tothom ni tots els partits tenen 
les mateixes receptes, sinó que cal 
plantar cara a les grans urgències 
que ens tenallen en aquests mo-
ments, com ara el planejament 
urbanístic de la ciutat, la millora 
de l’habitatge o la promoció eco-
nòmica, terrenys en els quals s’han 
fet molts projectes i s’han avan-
çat moltes promeses que no s’han 
convertit en realitat. La crisi que 
hem sofert ha estat tan forta que 
necessitem respostes més decidi-
des: ens cal enfocar la nostra situ-
ació amb una determinació molt 
més clara, que vagi al fons de les 
coses i que no es quedi només en 
el terreny de la imatge, de l’agita-
ció o de la propaganda. I cal fer-
ho amb una voluntat progressista, 
que afavoreixi els sectors socials i 

les zones urbanes més desvalguts 
de la nostra ciutat.

D’altra banda, Igualada no viu 
pas sola en el món, ni al marge 
dels problemes generals del país, 
de manera que tampoc no voldria 
un alcalde o un govern municipal 
que pretengui viure allunyat del 
moment crucial en què ens trobem. 
No es pot fugir d’estudi davant de 
la pèrdua de qualitat democràti-
ca general que s’està produint, ni 
davant l’empresonament o l’exili 
dels governants que vam escollir 
democràticament i que són tractats 
d’una manera ignominiosa només 
per les seves idees. Per tant, no po-
dria donar suport a grups polítics o 
coalicions que, o bé han estat còm-
plices del que ha passat, o bé es ne-
guen a prendre partit i es mostren 
tebis o indiferents davant aquestes 
situacions. Estan en joc els drets 
individuals i col·lectius de tots els 
catalans, igualadins inclosos.

Crec que les notícies que anem 
tenint dels aspirants a entrar a 
l’Ajuntament ens permeten espe-
rar una campanya i unes elecci-
ons amb un contingent elevat de 
persones preparades i generoses, 
amb voluntat sincera de servei a 
la nostra ciutat. Cadascuna d’elles 
reuneix sens dubte qualitats per 
representar-nos dignament, però 
en el seu conjunt, en la suma de 
condicions més favorables per al 
govern municipal, trobo que l’En-
ric Conill i la llista d’ERC ofereixen 
més garanties i millors possibilitats 
per traçar un futur més promete-
dor i optimista per a la ciutat que 
estimem.

Antoni Dalmau i Ribalta

Trobada oberta “Cafè i alcaldessa” 
amb Noemí Trucharte 
VILANOVA DEL CAMÍ

L’alcaldessa de Vilanova del 
Camí, la socialista Noemí Truc-

harte, reprèn avui dijous, 28 de 
març, la seva ronda de trobades 
amb la ciutadania per recollir les 
seves impressions sobre el muni-
cipi, la gestió municipal i els pro-
jectes de futur. Amb el títol “Cafè 
i alcaldessa”, Trucharte convida la 
població a fer un cafè avui dijous 
a les 15.15 h, a Flor de Tè, al carrer 
de Santa Llúcia, 93 de Vilanova 

del Camí, a prop de l’escola Joan 
Maragall. 

L’objectiu d’aquestes trobades 
és oferir un espai distès i agrada-
ble per intercanviar impressions i 
recollir propostes i suggeriments 
dels veïns de Vilanova del Camí. 
Trucharte apunta que la troba-
da és oberta a tothom i reconeix 
que “els ajuntaments hem de fer 
l’esforç d’apropar la política a la 
ciutadania amb iniciatives com 
aquesta”. 

A més, des del PSC vilanoví, 
la seva candidata a la reelecció 
afegeix que “les aportacions dels 
veïns són molt importants per a 
nosaltres, donat que ens perme-
tran complementar les propostes 
que preparem en el nostre pro-
grama electoral” diu Noemí Truc-
harte, que espera que les queixes 
i propostes que reculli “ens ajudin 
a continuar amb el progrés de Vi-
lanova de Camí”.

ÒDENA

Demà divendres 29 de març, a 
les 20 h, al Teatre Unió Agrí-

cola d’Òdena tindrà lloc la presen-
tació de l’equip de la candidatura 
Fem Òdena AM, encapçalada per 
la periodista odenenca Maria Saya-
vera. 

En la trobada, oberta a tots els 
veïns del municipi, es presentarà la 
llista configurada per a les elecci-
ons municipals del mes de maig, a 
més de tot l’equip de treball que 
durant els darrers mesos ha estat 

elaborant les propostes per al con-
junt del poble, mitjançant la parti-
cipació veïnal. 

L’acte estarà apadrinat, a més, 
per la diputada igualadina al Con-
grés Carolina Telechea, candidata 
número 3 a les llistes d’Esquerra 
Republicana en les properes elecci-
ons Generals. 

En finalitzar l’acte s’oferirà una 
copa de cava per a tots els assis-
tents i es convidarà a compartir 
una estona més distesa tot con-
versant. 

Junts x Vilanova presenta les 
noves incorporacions 

VILANOVA DEL CAMÍ

El candidat a l’alcaldia de Vilano-
va del Camí, Jordi Barón, ha fet 

pública una de les noves incorpo-
racions a l’equip de “Junts x Vila-
nova del Camí”; es tracta d’Espe-
rança Grado, emprenedora entu-
siasta que compta amb una llarga 
trajectòria en el món de l’empresa 
i l’economia del 3r sector. 

Esperança Grado afirma su-
mar-se a l’equip de Junts x Vila-
nova atreta per la voluntat de 
construir una Vilanova millor i en 
positiu de cara als pròxims anys, 
i poder aportar tot el seu conei-
xement i experiència per ajudar a 
impulsar unes polítiques de dina-
mització econòmica i social d’èxit 

i que ens permetin situar Vilanova 
com a referent en el conjunt de 
la comarca de l’Anoia i de la Ve-
gueria del Penedès. 

Barón afirma que cal sumar els 
millors talents del nostre municipi 
per posar-los al servei de Vilanova; 
amb compromís, responsabilitat 
i ganes d’afrontar els reptes que 
tenim de cara al futur de la nostra 
ciutat; perquè tots Junts #Som Pre-
sent i #Creem Futur, i perquè Junts 
hem de treballar per una #Vilano-
va en positiu! 

Pots seguir la candidatura al 
Facebook: Junts x Vilanova del Ca-
mí, a Instagram: Junts x Vilanova 
del Camí i al Whatsapp: 689 815 
164.
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Ayer, miércoles día 27 de marzo 
de 2019,

POL GARCÍA MÁRQUEZ 
cumplió 15 años.

¡Los padrinos te desean muchas 
felicidades!

Els Socialistes de Masquefa 
presentaran dissabte la seva 
candidatura

MASQUEFA

Els Socialistes de Masquefa pre-
sentaran la seva candidatura a 

les eleccions municipals el proper 
dissabte, 30 de març, a les 12 del 
migdia, als jardins del CTC. Amb 
aquest acte, obert a tota la ciu-
tadania, el PSC posa en marxa la 
precampanya anunciant l’equip 
de persones que formen part de 
l’equip.

Es tracta d’una candidatura 
renovada, paritària, amb 7 do-
nes i 6 homes. És un equip trans-

versal i obert, format per veïnes 
i veïns amb un marcat caràcter 
socialdemòcrata, progressista, 
d’esquerres i amb diverses sensi-
bilitats ideològiques. Es presenta 
sota el lema “Ens Uneix Masque-
fa”.

A l’acte de presentació tam-
bé hi participarà Carles Cuerva, 
candidat de l’Anoia al Congrés 
dels Diputats pel PSC. Entre els 
seus objectius hi ha: aconseguir 
la connexió de l’A2 amb la B224 
mitjançant la prolongació de la 
B40, i el carril bus a la B23. Mas-
quefa tindrà connexió directa 
amb el Congrés dels Diputats.

L’acte de presentació tindrà 
una durada aproximada d’una 
hora i finalitzarà amb una copa 
de cava i un petit pica-pica per 
als assistents.

Els Socialistes conviden tot-
hom a assistir-hi i a descobrir el 
futur de Masquefa.

Daniel Gutiérrez Espartero
Candidat del PSC a l’alcaldia 

de Masquefa

La CUP de Masquefa fa pública la 
candidatura per encarar les properes 
municipals
MASQUEFA

Dissabte passat, la CUP de Mas-
quefa va fer la presentació de 

la candidatura amb la qual es pre-
sentarà a les properes eleccions 
municipals, tot just després de la 
celebració d’una calçotada popu-
lar a la plaça 1 d’Octubre. 

La CUP local havia mantingut 
en segon pla el nom de les perso-
nes que encapçalaran la llista de 
les eleccions municipals. Tot i que 
ja fa mesos que la resta de forma-
cions locals havien fet públic el 
nom del cap de llista, la CUP «ha 
apostat per treballar les propos-
tes per incloure en el programa 
electoral treballat en assemblees 
temàtiques, posant així el projec-
te de poble per davant de presen-
tacions personals i mediàtiques», 
segons manifesta Sílvia Rotger, 
actual regidora al consistori mas-
quefí. 

L’acte va començar amb una 
calçotada popular i va continuar 
amb la presentació de les 5 pri-
meres persones que encapçalaran 
la llista. Àngel Salgado va presen-
tar l’acte, que va començar amb 
la intervenció d’Anna Mas, edu-
cadora social, que va recalcar «la 
necessitat d’abandonar l’assisten-
cialisme i apostar amb fermesa 
per polítiques socials, que ens fa-
cin realment una vila integradora. 
Consolidar un projecte educatiu és 
imprescindible per canviar el rumb 

que ha agafat Masquefa, orfe de 
polítiques educatives, socials i fe-
ministes que ens assegurin un fu-
tur digne».

A continuació, Ariadna Isern, 
treballadora de l’àmbit de recursos 
humans, afirmava que «molts dels 
problemes de la societat, i especial-
ment les joves, és la manca d’ofer-
tes laborals que acaben generant 
frustració. Generar polítiques en-
focades a reduir l’atur i potenciar 
la borsa de treball no és sinònim 
de portar grans empreses. Cal una 
feina més curosa. Generar llocs de 
treball allunyats de la precarietat 
és la millor oferta que podem fer a 
Masquefa».

Raül Navarro, llicenciat en Ci-
ències Polítiques, va donar «impor-
tància a la Participació Ciutadana 
com a eix bàsic per recuperar la 
confiança de la gent i assolir així 
un ajuntament on la transparèn-
cia sigui el motor del canvi que 
serveixi per fer polítiques que re-
alment cobreixin les necessitats del 
carrer». 

Carles Bou, membre de la Pla-
taforma pel Tancament de l’Abo-
cador de Can Mata, va manifestar 
«el màxim compromís per fer rea-
litat el tancament de la planta de 
reciclatge que tantes molèsties i 
perjudicis està provocant a la ciuta-
dania, no entrant en negociacions 
econòmiques que derivin en pactes 
cuinats en despatxos». 

L’acte el va tancar Sílvia Rotger, 
actual regidora, que va confirmar 
que tornarà a encapçalar la candi-
datura, ja que es veu “amb ganes, 
força i motivació per continuar els 
propers 4 anys». Durant la seva 
intervenció va recordar que «qua-
tre anys després, i malgrat la feina 
feta, queda molt per fer. Vam en-
trar a l’Ajuntament perquè el que 
hi havia no ens agradava. Quatre 
anys després, assegurem que cal 
fer neteja, cal implementar, ur-
gentment, polítiques d’esquerres.» 
La candidata cupaire, al final de la 
intervenció, va endurir el seu dis-
curs i va manifestar que «han estat 
4 anys durs, 4 anys de veure com 
intervencions tan bàsiques com de-
fensar el paper de la dona a les ins-
titucions han topat amb un som-
riure còmplice i patriarcal per part 
del govern. Per això, i molt més, 
estem convençudes que aconse-
guirem escombrar i fer fora aquest 
govern i capgirar Masquefa.»

L’acte va finalitzar convidant 
a participar de les properes con-
vocatòries d’àmbit municipal que 
durant les properes setmanes ani-
ran celebrant, amb actes on do-
naran detalls de les propostes que 
portaran al programa electoral i 
que «en tots els casos, posen les 
persones al centre de la política i 
defugen d’interessos personals i 
partidistes».

Poble Actiu presentarà dissabte les seves 
propostes per al barri del Rec 
Participaran en la xerrada l’arquitecte Toni Valls 
i el geògraf Alfons Recio
IGUALADA

La candidatura de Poble Actiu, 
impulsada per la CUP, presen-

tarà aquest dissabte les seves 
propostes pel barri del Rec. Per a 
la candidatura d’esquerra trans-
formadora, el barri del Rec és un 
barri amb futur que pot acollir 
nou sòl industrial, habitatges, 
equipaments i comercial. La xer-
rada s’engloba en un seguit d’ac-
tes que Poble Actiu organitzarà 
durant els mesos que falten fins 

a les eleccions municipals del 26 
de maig. 

La xerrada serà el dissabte 30 
de març, a les 11 h del matí, a 
l’Associació Manel Caro, “la Ma-
ca”, ubicada al carrer Sant Anto-
ni de Baix 33, i consistirà en una 
exposició per part de l’arquitec-
te Toni Valls i el geògraf Alfons 
Recio, membres de l’equip gua-
nyador del concurs d’idees per 
repensar el barri del Rec, que ex-
posaran el projecte guanyador. 

Seguidament, membres de la can-
didatura de Poble Actiu exposa-
ran quines propostes tenen per 
al barri del Rec i defensaran la 
necessitat que els canvis al barri 
s’englobi en un canvi de planeja-
ment general que necessàriament 
vindran de la mà del nou POUM. 
Així mateix, es presentaran les 
propostes d’urbanisme i mobilitat 
en relació a tota la ciutat. Final-
ment, l’acte clourà amb un debat 
amb les persones assistents.   

Necessitem incorporar 
PERSONAL amb experiència 

per fer 

VENDA TELEFÒNICA 

de cartera de clients 
consolidada.

Sector alimentació.
Interessats enviar currículum a 

l’apartat de correus 295 d’Igualada  
o al mail  

comercialdeproductos@hotmail.es

Chakir El Homrani acompanyarà 
Salvador Vives, alcaldable per ERC, 
en la seva presentació
CAPELLADES

El proper dimarts 2 d’abril, la 
Biblioteca El Safareig de Cape-

llades acollirà la presentació de 
l’alcaldable per Esquerra Republi-
cana a Capellades, Salvador Vives. 

Vives va ser escollit per l’exe-
cutiva local com el proper cap de 
llista a les municipals del mes de 
maig, rellevant així Àngel Soteras, 
qui fins ara havia estat al capda-
vant de la formació i que continua-
rà col·laborant-hi. 

ERC de Capellades a hores 
d’ara està treballant en el govern, 
on Vives n’és regidor d’Acció so-
cial, treball i ocupació i transpa-
rència. Des de l’ajuntament, els 
regidors republicans han pogut im-
pulsar diferents polítiques d’àmbit 
social, cultural, econòmic i tecno-
lògic, mentre han continuat tre-

ballant com a grup la proximitat 
amb tots els veïns i la participació 
ciutadana de tots els capelladins.

En la presentació del dimarts 2 
d’abril, a les 19.30 h a la Biblioteca 

El Safareig, l’alcaldable republicà 
estarà acompanyat pel conseller 
de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, Chakir El Homrani, en un acte 
obert a tothom. 
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OFERTA!!! 
DIGUES QUE HAS VIST AQUEST ANUNCI I TINDRÀS LA PRIMERA REVISIÓ GRATIS!

Guanya salut amb la 
Quiropràctica

La Quiropràctica té fama de resultar eficaç en casos de mals d’esquena, però el seu enfocament és molt més ampli. 
El crani i la columna vertebral abriguen el cervell i la medul·la (sistema nerviós central); el nostre ordinador intern.
En estar incorrectament alineades les vèrtebres provoquen interferències en el flux dels impulsos nerviosos, 
donant lloc a una disminució de la funció i d’energia vital i de salut.

Sóc en Patrick Chausson, doctor en Quiropràctica des de 1974, del Columbia Institute of Chiropractic de New York. 
He exercit, des de fa més de 40 anys, a Califòrnia, París i, els darrers 25 anys, a Espanya (Barcelona, Menorca, 
Sitges, Vilafranca i ara a Igualada).

Què és la Quiropràctica?
La Quiropràctica és la branca de 

les ciències que estudia els proble-
mes de la columna vertebral i com 
aquests afecten la salut, el benes-
tar i la qualitat de vida. La Quiro-
pràctica es basa en el fet científic 
de que el sistema nerviós, compost 
pel cervell, medul·la espinal i tots els 
nervis del cos, controlen i coordinen 
el funcionament de cada cèl·lula, 
teixit, òrgan i sistema del nostre cos.

Aquest sistema nerviós està 
protegit per la columna vertebral, 
i del bon estat d’aquesta depèn la 
teva salut, harmonia i benestar.

Què fa un quiropràctic?
El quiropràctic ajusta la co-

lumna vertebral. Aquest ajust 
consisteix en una maniobra suau i 
indolora que permet la descol·lo-
cació d’una vèrtebra desalineada 
en relació a les demés vèrtebres, 
per tal d’alliberar la pressió en 
aquest nivell perquè desaparegui 
el dolor i que flueixi sense interfe-
rència l’impuls nerviós.

Per què he de visitar un quiro-
pràctic?

La gent ve al quiropràctic per-
què li fa mal en algun lloc, ja sigui 
dolor de cervicals, dorsals, lumbars 

o bé perquè tenen hèrnies discals, 
mals de cap, vertígens, etc.

Però la Quiropràctica va més 
enllà, i del fet de tenir una bona 
cura de la columna vertebral de-
pendrà el bon funcionament del 
sistema nerviós, ajudant d’aquesta 
manera a mantenir la mobilitat i 
la flexibilitat, i a la prevenció dels 
processos degeneratius de les arti-
culacions.

Estic operat de la columna. Puc 
visitar un quiropràctic?

Si estàs operat de la columna i 
continua el dolor es pot fer Quiro-
pràctica, tenint en compte el què  

es va fer en la cirurgia. Encara que 
l’operació hagi anat bé, si la co-
lumna segueix mal equilibrada el 
dolor es descompensa a un altre 
lloc, o al mateix, perquè la força de 
la gravetat es concentra sobre un 
lloc específic en comptes de distri-
buir-se harmoniosament per tota 
l’estructura.

Si no tinc dolor, he de visitar 
un quiropràctic?

El fet de no tenir dolor no és 
senyal de bona salut. El dolor és 
l’últim símptoma que apareix. En 
el 90% de la població, un dia o 
altre apareix el mal d’esquena, i 
val més prevenir que curar, ja que 
com més antic sigui el problema, 
més lenta és la recuperació. Hi ha 
gent a qui el dolor li apareix amb 
els anys, però el problema s’havia 
desenvolupat anteriorment, sense 
adonar-se’n, i quan els símptomes 

apareixen volem que se’n vagin 
ràpidament, però a partir d’aquí 
necessitarem temps per a la recu-
peració.

Quins estudis ha de tenir un 
quiropràctic?

5 o 6 anys d’estudis universita-
ris (5.500 hores) fent el doctorat. 
S’estudia als EE.UU., Austràlia, Ja-
pó, Anglaterra, França, Dinamarca, 
Suïssa i Espanya.

Què he de fer per concertar 
una visita?

Cal que ens truquis al nostre 
centre, als telèfons 656 707 921 o 
931 805 918, i la Raquel, la nostra 
assistent, et donarà hora. Digues 
que has llegit aquest article i tin-
dràs una primera revisió gratuïta 
de la teva columna vertebral. Fes-
ho i comença a beneficiar-te de la 
Quiropràctica.

Testimonis:
Mª Dolores Garrido, 82 anys
“Vaig venir amb dolor ciàtic a la cama dreta; em feia mal per caminar i dormia molt malament. Els met-

ges, com a alternativa, em van dir que m’havia d’operar, però jo no ho volia.
El meu fill em va recomanar venir al quiropràctic i des de la primera sessió vaig notar una millora molt 

gran. En només 6 visites vaig notar la recuperació i avui puc fer una vida més normal i amb més qualitat”.

Paquita Bisbal
“Estic encantada amb el Patrick Chausson, ja que per a mi ha sigut la meva salvació. Tinc escoliosi, amb 

molt de dolor, i estic completament recuperada; només faig manteniment. Tinc 60 anys i treballo; la feina 
m’encanta i ho puc fer. 

No tinc paraules per agrair l’energia que tinc gràcies a ell. Gràcies!”.
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El Pla de Salut Comunitària 
convida les famílies a 
participar en un programa 
de parentalitat positiva

Nou programa de les activitats dels 
equipaments cívics de la Generalitat

Agenda d’activitats a La Lliga

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament vilanoví i el Servei 
d’Atenció Primària segueixen tre-

ballant en la segona fase del pro-
jecte del Pla de Salut Comunitària 
de Vilanova del Camí, COMNOVA. 
Ho fan juntament amb l’Agència 
de Salut Pública de l’Anoia i la par-
ticipació del veïnat. Actualment el 
projecte es troba al final de la sego-
na fase.

En aquesta segona fase s’han 
incorporat les aportacions dels veïns 
i veïnes de Vilanova del Camí que 
van prioritzar el treball en “Salut 
mental i risc familiar en infants i 
adolescents”. Per donar resposta a 
aquesta necessitat, el grup de tre-
ball ha decidit centrar el projecte 
en la parentalitat positiva, adreçat 
a famílies amb nens i nenes menors 
de 12 anys escolaritzats a primària.

El programa d’habilitats paren-
tals treballa sobre un conjunt de 
conductes que ofereixen benestar 
a l’infant i faciliten positivament 
el desenvolupament integral des 
d’una perspectiva de cura, afecte, 
protecció, seguretat personal i de 
no violència.

L’objectiu d’aquest programa 
és facilitar que els pares i mares 
adquireixin estratègies personals, 
emocionals i educatives per tal que 
les famílies puguin afrontar els pro-
blemes quotidians en el procés de 
creixement.

Els conceptes sobre els que es 
treballarà són el respecte, l’afecte, 
el reconeixement, l’autoestima, l’as-
sertivitat, l’escolta activa, l’expressió 
de sentiments i emocions, l’empa-
tia, la comunicació eficaç, el suport 
parental per a la resolució de pro-
blemes, la negociació i establiment 
d’acords, l’organització de la vida 
familiar i l’autoregulació del com-
portament.

El programa es realitzarà en 9 
sessions de dues hores de durada, 
cada dimecres des del 24 d’abril fins 
al 26 de juny, de 17.30 a 19.30 h en 
un espai a Vilanova del Camí, enca-
ra per determinar.

Si penseu que podeu col.laborar 
fent alguna activitat pròpia i ade-
quada per a nens i nenes de 6 a 12 
anys, podeu contactar al telèfon del 
CAP de Vilanova del Camí, 93 806 
33 02. 

IGUALADA

Ja ha sortit al carrer el nou llibret 
amb les activitats del trimestre 

Abril-Juliol 2019, on es detalla el 
seguit de propostes a cada un dels 
equipaments cívics de la Generali-
tat a Igualada, 

Casal del Passeig, Casal Cívic 
Montserrat i Ludoteca Sant Miquel.

Les activitats són tant de cai-
re esportiu com cultural, a més 
de cuina, informàtica, artístiques 

i creatives, o de noves tecnologi-
es. Moltes d’elles són de matrícula 
oberta i cal fer la inscripció, i d’al-
tres són de tot el curs, així que els 
alumnes ja no s’han de tornar a 
apuntar.

En aquest mateix fulletó hi 
ha la informació referent a les 
propostes d’estiu per als infants 
i jove.

Així que el més indicat és fer-se 
amb un programa per poder-se in-

formar abastament de les activitats 
i horaris, ja que són molt variades. 
Cal destacar que les inscripcions 
comencen el dia 9 d’abril i que les 
activitats d’estiu per a joves obren 
inscripcions el 15 de maig.

En les pàgines del programa 
s’hi detalla també tota la infor-
mació d’entitats i associacions que 
estan vinculades als equipaments 
cívics.

CAPELLADES

Demà divendres 29, Trobada 
poètica. A les 19.30 h, al Saló 

Rosa de La Lliga, lectura i recitat 
de poemes. Entrada lliure.

Víctor Balaguer Cirera serà el 
centre d’aquesta trobada poètica. 

Dissabte 30, teatre: “Una nit 
a casa seva… senyora”, pel Grup 
Escènic Casino de Caldes de Mont-
bui. A les 19.30 h, al teatre La Lli-
ga. Preu: 10 euros els socis i 12 eu-
ros els no socis. 

La representació d’aquest vo-
devil del dramaturg francès Jean 
de Létraz explica les peripècies que 
viu un escriptor passant una nit a 
casa dels senyors Dubreil per poder 
conquerir el cor de la senyora de 
la casa. 

Diumenge 31, Xarxa Teatre in-
fantil. A les 18.00 h, al Teatre La 
Lliga. Preu: 4,5 euros els socis i 6 
euros els no socis. Pagament a par-
tir de 3 anys. Organitza: Xarxa de 
Capellades.

Diumenge, Mercat d’Antiguitats al Passeig 
Verdaguer  
IGUALADA

Torna el Mercat d’Antigui-
tats aquest diumenge 31 de 

març de les 8 del matí a les 2 del 
migdia,   al Passeig Verdaguer 
d’Igualada, més de 150 exposi-
tors es tornaran a donar cita a la 
Fira d’Antiguitats i Col·leccionis-
me, i així ho seguiran fent cada 
últim diumenge de mes fins al 
mes de juny.  

Els visitants podran passejar 
per un Passeig Verdaguer ple de 
parades a les dues bandes des 
del carrer Sant Magí fins el car-
rer Sant Vicenç. 

La Fira d’antiguitats i col·lec-
cionisme es va iniciar l’any 1980 
i des del 1993 es va completar 
amb la Mostra d’art i artesania. 
El mercat és un punt de trobada 
per a tots els amants de les anti-
guitats i el col·leccionisme (mo-
nedes, postals, xapes de cava, 
discs …) realitzant vendes, com-

pres i fins i tot d’intercanvi de 
materials entre els mateixos ex-
positors.  El Mercat d’Antiguitats 
està organitzat per Fira d’Iguala-

da, l’entitat local responsable de 
fomentar fires, mercats, festes i 
potenciar el comerç i la indústria 
d’Igualada i la seva comarca.

Inscripcions per al curs d’auxiliar 
de magatzem per a joves
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Fins el  proper 5 d’abri l  es 
poden formalitzar a l’espai 

Mont-Activa (àrea de Promo-
ció Econòmica ubicada al CCC 
La Vinícola) les inscripcions per 
a un Curs d’Auxiliar de Magat-
zem amb el certificat de carre-
tons elevadors. El curs està espe-
cialment adreçat a joves d’entre 

18 i 29 anys en situació d’atur i 
inscrits al SOC. Es tracta d’una 
formació específica i transver-
sal, d’un total de 162 hores. S’hi 
inclouen 30 hores de pràctiques 
en empresa. El curs començarà el 
proper 25 d’abril.

Les inscripcions es podran for-
malitzar fins al 5 d’abril, en hora-
ri de 9 a 14 hores, a Mont-Activa.

L’activitat és possible pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, la 
Generalitat de Catalunya i el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) depenent del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social del 
govern d’Espanya, amb el suport 
de l’Ajuntament de Montbui.

Mont-Jove organitza una sortida a practicar 
“Pain-Ball”
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El servei de suport i assessorament 
juvenil Mont-Jove organitza per 

al proper 6 d’abril una sortida a 
practicar “Paintball” al paintball 

“Els Maquis”. L’activitat té un preu 
de 22 euros (preu de l’entrada al 
“Paintball”), que dóna dret a llen-
çar 300 boles durant 4 hores. El cost 
de l’autobús anirà a compte de la 

regidoria de Joventut. Per a inscrip-
cions i més informació us podeu 
adreçar a Mont-Jove, al carrer Sant 
Miquel, 6, en horari de dilluns a 
divendres de 16.00 a 19.30 hores.

Inscripcions a la Trobada d’extreballadors 
de l’empresa Vda. Biosca - Escorpión
IGUALADA

Un grup de extreballadors i 
extreballadores de l’empresa 

Viuda Biosca, més coneguda a 
Igualada com a Escorpión, ha 
organitzat, per al dissabte dia 6 

d’abril, a les 13.30 h, un dinar al 
restaurant Canaletas per retro-
bar-se i de convivència, adreçat a 
totes les persones que van tenir 
una relació laboral amb l’em-
presa.

Tothom que hi vulgui partici-
par cal que ho comuniqui, per tal 
de fer la inscripció, abans del dia 
2 d’abril, als telèfons següents: 
669 689 921, 689 529 581 o 616 
764 340. 

Sortida cultural a Sitges
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Associació Inama de Mont-
bui organitza pel proper dia 7 

d’abril una sortida cultural a Sit-
ges. L’activitat inclou transport, 
dinar, visita guiada al Palau Mari-

cel i visita guiada pels carrers del 
nucli antic sitgetà i per les cases 
modernistes de la vila. El preu 
per prendre part a l’activitat és 
de 45 euros els adults i de 30 
euros els infants (fins a 12 anys). 

Les inscripcions es podran 
formalitzar els dilluns, dimecres 
i divendres als Locals Parroquials 
del carrer La Tossa de 19 a 20 ho-
res. Places limitades. 
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El Teatre de l’Aurora busca més Amics 
coincidint amb el Dia Mundial del Teatre 
IGUALADA

Fa quatre anys, el Teatre de l’Auro-
ra va impulsar el projecte “Amics 

del Teatre de l’Aurora”. Amb el 
suggerent lema “Tenir amics no té 
preu”, la iniciativa va irrompre a 
la ciutat per buscar, precisament, 
Amics i Amigues que volguessin col-
laborar amb el projecte cultural col-
lectiu del Teatre de l’Aurora. Durant 
aquests anys el teatre ha sumat més 
de 100 suports d’arreu de la comar-
ca, un ampli grup de persones que, 
de forma voluntària i altruista, col-
laboren destinant temps o diners 
a participar en aquest projecte de 
diverses maneres: col·laborant en 
tasques d’atenció al públic; formant 
part de la comissió responsable de 
la programació del teatre, integra-
da per espectadors (essent aquesta 
una experiència pionera a Catalu-
nya) i també contribuint al sosteni-
ment econòmic amb anualitats de 
50 euros. 

Ara, el Teatre de l’Aurora vol 
continuar creixent de la mà dels 
espectadors. Coincidint amb el Dia 
Mundial del Teatre, la sala inde-
pendent vol continuar sumant més 
amics i amigues per fer créixer col-
lectivament aquest projecte cultu-
ral. 

Un projecte col·lectiu 
basat en la complicitat i la 
cooperació 

El Teatre de l’Aurora és gesti-
onat per la cooperativa Unicoop 
Cultural, hereva de les cooperati-
ves de consum La Económica i La 

Igualadina. Des dels seus orígens, 
la història d’Unicoop Cultural, i la 
del Teatre de l’Aurora com a mo-
tor d’aquest projecte, ha estat lli-
gada a la suma de la voluntat, el 
compromís i l’esforç de moltes per-
sones que, amb la seva dedicació 
desinteressada durant molts anys, 
han aconseguit que aquest espai 
independent de cultura sigui avui 
una realitat viva. 

Motius per fer-se Amic 
del Teatre de l’Aurora 

Amb aquest projecte, els Amics 
del Teatre de l’Aurora ajuden a 
fer possible que es pugui continu-
ar oferint a Igualada una progra-
mació escènica professional i de 
qualitat, amb una setantena de 
funcions cada any d’espectacles de 
teatre, música i dansa, a la vegada 
que també es dona suport a les 
companyies de teatre d’Igualada i 
de l’Anoia, tant professionals com 
amateurs, que poden mostrar els 
seus treballs a l’Aurora. 

Amb la seva col·laboració, els 
Amics també ajuden al sosteni-
ment econòmic d’un projecte sense 
ànim de lucre i amb 19 anys d’exis-
tència, el del Teatre de l’Aurora, 
un espai independent, no públic, 
gestionat per Unicoop Cultural. En 
aquest sentit, cal destacar que un 
dels principals objectius del Teatre 
de l’Aurora és fomentar l’accessi-
bilitat al teatre i la cultura, mante-
nint preus assequibles i oferint un 
ampli ventall de descomptes a di-
versos col·lectius (joves, estudiants, 

jubilats, aturats, famílies nombro-
ses i monoparentals, etc). 

Avantatges per als Amics 
Tot i que els Amics col·labo-

ren amb el Teatre de l’Aurora de 
forma altruista i desinteressada, 
gaudiran d’una sèrie d’avantat-
ges, entre els quals cal destacar: 
2 entrades gratuïtes cada any per 
a l’espectacle que vulguin de la 
programació, preu reduït en la 
compra d’entrades de tots els es-
pectacles que es programin a l’Au-
rora, reserva telefònica d’entrades 
exclusiva tots els dies laborables, 
en horari d’oficina (la reserva per 
al públic general es fa només els 
dijous de 19 a 20 h), invitacions a 
assajos d’espectacles exclusius per 
als Amics i a d’altres activitats que 
s’organitzin puntualment, avan-
tatges i descomptes en altres ac-
tivitats culturals de la ciutat i una 
invitació al sopar de final de tem-
porada que se celebra el mes de 
juliol amb tots els Amics de l’Auro-
ra. També rebran un carnet que els 
acredita com a Amics del Teatre de 
l’Aurora. 

Fer-se Amic del Teatre de l’Au-
rora és molt senzill: es pot fer 
omplint una butlleta que es pot 
trobar a la web del teatre () o a 
les oficines del Teatre de l’Aurora, 
carrer de l’Aurora, 80 (plaça de Cal 
Font), els dies laborables en horari 
d’oficina. Els interessats també po-
den fer-se Amics al mateix teatre 
els dies que hi hagi funcions pro-
gramades. 

Mònica Torra torna a 
Les Golfes amb un nou 
espectacle de contes 
per a adults 
Estrenarà “Memoràndum”, sobre la memòria 
i els records

Els Veïns de Pinedes de 
l’Armengol ja podran votar 
al seu barri

IGUALADA

El Teatre de l’Aurora estrenarà 
demà divendres, 29 de març, a 

les 21 h, el nou espectacle de con-
tes per a adults de Mònica Torra, 
que ja ha visitat amb molt d’èxit 
la sala independent en repetides 
ocasions. Aquest cop estrena-
rà “Memoràndum”, un recull de 
contes amb un mateix rerefons: 
la memòria i els records. A través 
de diverses històries es pregunta 
com funciona el cervell a l’hora 
d’interpretar records. Com se’n 
descarten uns i com en mantenim 
uns altres i quin paper hi juguen 
els sentiments i les emocions. El 
pianista Txema Riera acompanyarà 
les històries creant atmosferes que 
quedaran en la memòria. 

Què cal recordar? Hi ha algú 
que ho pugui decidir? I si s’oblida 
alguna cosa? Dona, això és el més 
probable. I si només recorda el que 
vol? Això segur. Doncs llavors no 
serà la realitat. Bé, potser serà la 
seva realitat, al cap i a la fi tots 
construïm la nostra història. 

Els contes per a adults s’em-
marquen dins del Cicle Les Golfes 
i es duen a terme a la sala petita 
del Teatre de l’Aurora, un espai 
molt acollidor que permet gau-
dir de les propostes artístiques de 
manera molt pròxima. El Cicle Les 

Golfes programa petites joies de 
petit format. 

Horari i venda d’entrades. La 
representació tindrà lloc el diven-
dres 29 de març a les 21 h. Després 
de la funció, els espectadors po-
dran compartir les seves opinions 
en una tertúlia amb Mònica Torra. 
Les entrades tenen un cost de 8 eu-
ros i 6 euros (amb els descomptes 
habituals). Es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Teatre 
de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada funció.

LA TORRE DE CLARAMUNT

Durant la legislatura passada el 
consistori de la Torre de Clara-

munt es va negar a posar les meses 
electorals al centre social Font de 
l’Armengol, de Pinedes de l’Ar-
mengol, al·legant problemes de 
seguretat, tot i que aquest centre, 
abans i després d’aquelles elecci-
ons, ha estat utilitzat amb norma-
litat per realitzar grans esdeveni-
ments, com la Cavalcada de Reis o 
Halloween, que convoquen cada 
any un gran nombre de veïns en 
un curt espai de temps.

Aquesta vegada, Manuel Co-
ca, regidor del PSC de la Torre de 
Claramunt, amb el seu nou equip, 
es va posar mans a l’obra, no va 
deixar estament sense consultar i 
va procedir a seguir els passos que 
des d’aquests els havien marcat. 
Així, es va sol·licitar per moció al 
consistori la col·locació de taules 
electorals a Vilanova d’Espoia i a 
Pinedes de l’Armengol, ja que vo-
lien que tots els veïns tinguessin 
l’opció de poder votar al seu barri; 
es va aprovar per majoria absoluta 
i es va enviar la sol·licitud a l’ofici-
na del cens. Aquesta va contestar 
que no hi podia haver taules als 

dos barris, ja que Espoia no com-
plia amb el mínim d’electors, que 
són 200. Veient que a l’ajuntament 
no hi havia voluntat de prendre la 
decisió de posar les taules a Pine-
des, ja que són ells el que tenen 
la potestat de fer-ho, es va decidir 
tornar a presentar la moció, aques-
ta vegada sol·licitant que les meses 
electorals estiguessin a Pinedes de 
l’Armengol, ja que és el barri més 
habitat, amb més de 1700 empa-
dronats que serien altament perju-
dicats, com fins ara, si les taules se-
guissin estant solament a Vilanova 
d’Espoia, i es va tornar a aprovar 
per majoria absoluta. 

Un membre de l’equip, veí  de 
Pinedes, va rebre la setmana passa-
da la resposta de l’oficina del cens 
a la seva petició particular com a 
veí  de Pinedes, i dies després de 
l’ajuntament, que el canvi sol·lici-
tat es farà efectiu i es podrà votar 
a les eleccions del 28 d ‘abril i en 
les del 26 de maig a Pinedes de 
l’Armengol. Tot l’esforç de l’equip 
del PSC de la Torre de Claramunt i 
d’algun veïns que van sol·licitar el 
canvi de centre s’ha vist recompen-
sat: les meses electorals a Pinedes 
de l’Armengol seran un fet.

Dilluns, “Dona el millor 
de tu - Dona sang”
IGUALADA

El proper dilluns dia 1 d’abril, 
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h, es 

durà a terme un acapte de sang 

per part del Banc de Sang i Teixits. 
Tindrà lloc a l’Aula de Formació de 
l’Hospital d’Igualada.

Si en pots donar, vine!
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ELS PETITS ANUNCIS

*  Cosim VORES i CREMALLERES de pantalons. Telèfon 
635 197 399, atenc whatsapp (Norma).

*  COMPREM i RECOLLIM COSES VELLES en general: 
mobles, llibres, joguines, monedes, etc. També buidem 
pisos i cases. Tel. 627 917 579.

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

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

*  ES LLOGUEN PLACES DE PÀRQUING PER A 
AUTOCARAVANES, al centre d’Igualada, i TRASTER de 
10 m2 a la zona del Rec. Tel. 93 805 06 78 i 649 905 545.

*  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.

El Parc Natural de Montserrat 
serà el nou destí de la 
sortida a balmes catalanes

CALAF

Diumenge arriba la tercera cami-
nada del cicle “12 mesos, 12 

caminades a balmes de Catalunya” 
que organitza la Mancomunitat de 
l’Alta Segarra amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Calaf i la Dipu-
tació de Barcelona. 

Aquest cop, la sortida es realit-
zarà al Parc Natural de Montserrat. 
Per arribar-hi, es marxarà de Calaf 
en autobús sobre les 08h del matí 
i l’arribada serà sobre les 14h. Per 
inscriure’s, cal fer-ho a través de 
l’Oficina de Turisme de Calaf al  93 
868 08 33 o calaf.turisme@calaf.
cat. El preu són 10 euros i inclou el 
transport i assegurança.

El recorregut a través del Parc 
Natural de Montserrat permetrà 
descobrir la balma de Can Solà i 
d’en Soteres, el pont foradat de 
Rocamiquela, la capella romàni-
ca de St. Miquel de Villaclara i les 
coves de Can Llucià. El grau de di-
ficultat és bàsic i per això, per això 
està recomanada a públic general. 
Es recorrerà una distància de 12,3 
km.

Unitat formativa per a 
emprenedors “Idees de 
negoci ecològiques”
VILANOVA DEL CAMÍ

Pablo Chamorro de l’empresa 
Millenium BCN-VAL, SL, es farà 

càrrec de la propera sessió de for-
mació de Promoció Econòmica 
de Vilanova del Camí, el proper 8 
d’abril al Centre d’Innovació Ano-
ia. Chamorro introduirà el concep-
te ecològic en el desenvolupament 
d’idees de negoci.

El monogràfic s’adreça a per-
sones empresàries, directives i em-
prenedores que tinguin motivació 
de tirar endavant projectes em-
presarials que tinguin en compte 
diferents factors ecològics. Durant 
la sessió, Chamorro oferirà eines 
per facilitar la possibilitat de crear 

nous models empresarials que es 
regeixin pels valors de l’ecologia.

La sessió es farà al Centre d’In-
novació Anoia de 9:30 a 13:30 h i 
és gratuïta. Tot i així cal fer inscrip-
ció prèvia. Podeu fer el tràmit a 
través del web: www.vilanovaenli-
nia.cat, per telèfon al 93 805 44 11 
extensió 5 o per correu electrònic: 
peconomica@vilanovadelcami.cat

Aquesta formació està subven-
cionada per l’Àrea de Desenvolu-
pament Econòmica de la Diputació 
de Barcelona i compta amb el su-
port del Departament d’Empresa i 
Coneixement, Catalunya Emprèn i 
el Fons Social Europeu.

“La lleugeresa i altres cançons”, 
de Teatre Nu
SANT MARTÍ DE TOUS

La lleugeresa i altres cançons, 
és l’última producció de la 

companyia anoienca Teatre Nu, 
un espectacle protagonitzat per 
l’actriu i cantant Aida Oset, que 
l’actor Ivan Benet ha co-escrit (i 
a la vegada dirigit) conjuntament 
amb Víctor Borràs. 

El passat mes de setembre 
la companyia va fer una fun-
ció prèvia a l’estrena al Festival 
Temporada Alta de Girona. Ara, 
mig any més tard, el públic de 
la comarca té una nova oportu-
nitat de veure l’espectacle en un 
espai de molta proximitat com 
és La Casa del Teatre Nu. La fun-
ció s’emmarca dins la gira que la 
companyia fa prèviament a l’es-
tada a la Sala Beckett de Barcelo-
na, on hi seran des del 25 d’abril 
fins el 12 de maig. 

Un homenatge a les 
infermeres

“La lleugeresa i altres can-
çons” neix de la voluntat de tras-
lladar la filosofia als escenaris a 
partir del pensament de Gilles Li-
povetsky, qui descriu en la seva 
obra la societat hipermoderna: 
una societat on floten constant-
ment la idea de lleugeresa, l’alli-
berament de lligams, la provisio-
nalitat, el núvol, la virtualitat… 
Una societat en la qual es veu im-
mersa la protagonista de l’obra. 
Una infermera que ha hagut de 
deixar la seva feina i intenta posar 
a lloc totes les peces del que va 
passar el dia D a l’hora H. Un mo-
nòleg intern, desordenat on poc a 
poc les peces van encaixant com si 
es tractés d’un thriller i on la mú-
sica (composta per la pròpia Aida 

Oset) funciona com a via d’escapa-
ment de la realitat. 

La lleugeresa i altres cançons és 
un espectacle pensat perquè l’es-
pectador es diverteixi, s’emocioni 
però també pensat amb la voluntat 
de fer-nos connectar amb l’essència 
de la raça humana i qüestionar-nos 
alguns aspectes de la realitat que vi-
vim en aquests temps hipermoderns. 

Podeu veure “La lleugeresa i 
altres cançons” a La Casa del Tea-
tre Nu el dissabte 30 de març a les 
20h. El preu de l’entrada és de 12 
euros. Descompte de 2 euros pels 
amics de La Casa i Gent Gran de 
Tous, acumulables. Podeu reser-
var les vostres entrades enviant un 
mail a teatrenu@teatrenu.com o 
bé trucant al 677 519 625 (María). 
La Casa del Teatre Nu oferirà servei 
de bar pels assistents. Portes ober-
tes a partir de les 19h.

Creu Roja Anoia impulsa un programa 
per combatre l’atur
IGUALADA

Creu Roja a l’Anoia, té a punt 
una acció formativa de l’especi-

alitat de jardineria, de 75 hores de 
durada, per a un total de aproxi-
madament 10-15 alumnes, a Igua-
lada, en horari de 9:30 a 14:30 de 
dilluns a divendres, que començarà 
al mes de maig.

Aquest curs està adreçat a per-
sones dintre del col·lectiu de per-
sones aturades residents a la co-
marca de l’Anoia (aturats de llarga 
durada, immigrants amb dificultats 
d’inserció laboral, famílies mono-
marentals...) i té per objectiu l’ad-
quisició de competències bàsiques, 
transversals, tècniques i tècnic pro-
fessionals  per crear un perfil dife-
rencial d’operari de jardineria. És 
una de les accions previstes al Pro-
jecte d’Itineraris sociolaborals per 

a famílies amb especials dificultats, 
cofinançat per fons propis i d’ IRPF, 
realitzat a l’assemblea de Creu Ro-
ja de l’Anoia, ubicada a Igualada, 
durant el període 2019.

L’objectiu principal del pla és 
l’activació de les persones no ocu-
pades i no integrades en els siste-
mes d’educació o formació, que 
permeti la seva inclusió en el mer-
cat laboral. 

Algunes de les accions previstes 
estan relacionades amb la capaci-
tació professional, la formació en 
competències transversals tècni-
ques i també el reforç i desenvolu-
pament de competències bàsiques 
i personals per tal de millorar la 
ocupabilitat del participant. 

El programa contempla tam-
bé un seguit de mesures comple-
mentàries amb l’objectiu de què 

la manca de recursos no suposi un 
fre a la participació; sobretot es 
prioritzaran ajudes vinculades a la 
realització d’accions formatives i 
de conciliació. 

Un altre punt fort del projecte 
és la generació d’aliances empresa-
rials a través d’una xarxa d’empre-
ses col·laboradores que participa-
ran de manera molt activa, refor-
çant la tasca d’orientació i forma-
ció que duu a terme la Creu Roja, 
com processos formatius, pràcti-
ques en empreses, gestió d’ofertes, 
mentoring, coaching empresarial...

Si esteu interessats o coneixeu 
persones que ho puguin estar, us 
podeu adreçar a Creu Roja a l’Ano-
ia, Carrer de les Comes, 34 d’Igua-
lada o trucar al 93 803 07 89.

Pla de Salut Comunitària de Capellades
CAPELLADES

El “Pla de Salut Comunitària de 
Capellades, Capellades@Salut”, 

és el nom del projecte que s’aca-
ba d’engegar de manera conjunta 
des de l’Ajuntament i el Centre 
d’Atenció Primària -CAP Capella-
des-.

L’objectiu principal és conèixer 
les opinions i percepcions que te-
nen els capelladins respecte a allò 
que suma salut i benestar a la vila 
i allò que en treu. Per començar el 

dia 11 d’abril, a les 6 de la tarda, al 
Saló Rosa de La Lliga es convidarà 
les entitats i particulars de Cape-
llades per parlar-ne. Posteriorment 
es lliurarà enquestes d’opinió per a 
tothom qui vulgui.

Un cop analitzat tot aquest 
material es farà una nova sessió 
de retorn de la informació i de les 
intervencions que es faran.

Tal com destaca el regidor 
d’Acció Social, Salvador Vives 
“l’objectiu d’aquest projecte és im-

plicar les persones d’una manera 
activa en la millora de la salut i del 
benestar a Capellades. Conjunta-
ment amb l’equip de professionals 
del CAP  hem valorat que si treba-
llem de manera conjunta, redui-
rem les situacions de malestar i pa-
timent que a tots ens preocupen”.

Capellades@Salut s’emmarca 
en el Pla de Salut de 2016-2020, 
que vol reduir les desigualtats de 
salut que malauradament pateixen 
els veïns i veïnes de Capellades.

31 de març, Dia Mundial contra el càncer 
de còlon

IGUALADA

El Punt Comarcal de l’Anoia de 
l’AECC-Catalunya contra el 

Càncer organitza per avui dijous  
dues conferències per commemo-
rar el Dia Mundial contra el Càn-
cer de Còlon (31 de març), amb 

la finalitat de conscienciar a la 
població sobre aquesta malaltia 
i recaptar diners per a la recerca 
oncològica i per donar suport a 
les famílies i pacients.

Així a les 6 de la tarda la Dra. 
Griselda González impartirà la 

xerrada “Prevenció del càncer de 
còlon i recte, què podem fer?”; 
seguidament, Rosa Paredes, ex-
perta en estomaterapia i acom-
panyada del testimoni de l’Esther 
López Villar portarà a terme la 
conferència sota el títol “Les os-
tomies”. 

Campanya informativa a 
l’Hospital

També avui dijous 28 de març 
(al llarg de tot el matí), hi haurà 
una taula informativa al vestíbul 
de l’Hospital, de l’Associació Es-
panyola Contra el Càncer.
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AULA TIC

El nou Parc Fluvial, un projecte de 2,5 milions d’euros
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Montbui disposa 
ja del projecte per executar les 

obres d’urbanització del nou Parc 
Fluvial, el qual estarà ubicat a la 
zona camp del Gabarró, per sota 
de la plaça de la Unió de Vista Ale-
gre i del marge dret del riu Anoia 
entre el punt més a l’oest d’aquest 
camp i el Pont Vell de Montbui. 
El projecte de l’obra l’ha redactat 
l’empresa Batlle i Roig Arquitectes, 
i suposarà una inversió total de 2’5 
milions d’euros. 

L’Ajuntament de Montbui, que 
disposa de part del finançament en 
forma de subvencions, està treba-
llant per agilitzar els tràmits admi-
nistratius. L’objectiu és poder licitar 
i començar l’actuació durant els 
propers mesos.  

El projecte de Parc Fluvial 
montbuienc inclou la urbanitza-
ció i adequació de l’actual zona 
agrícola del Camp d’en Gabarró, a 
tocar de Vista Alegre, en el marge 
montbuienc del riu Anoia. Supo-
sarà la creació d’un espai lúdic i 
d’oci, un pulmó verd de 80.000 me-
tres quadrats ubicat a tocar d’una 
de les entrades a Montbui.

Com explica l’Alcalde mont-
buienc Teo Romero “el nou Parc 
Fluvial és el gran projecte que ens 
permetrà integrar definitivament 
el riu Anoia en el nostre dia a dia. 
Fins ara el riu ens separava d’Igua-
lada. Volem que a partir d’ara 
aquest nou espai ens uneixi i es 
converteixi en una zona de lleu-
re, un espai de berenador, amb 
la possibilitat de barbacoes, amb 
un ús públic i amb la realització 
d’una activitat econòmica”. Rome-
ro va assenyalar que “estem par-
lant d’una actuació ambiciosa, que 
ha de ser punt clau integrat amb 
la Via Blava que resseguirà el riu 
Anoia”. Romero va recordar que 
“aquest projecte completa l’actu-
ació del 2012, feta a la zona alta 
del riu”, i apunta també que “és 
una actuació molt important i que 
especialment ens permetrà gua-
nyar una zona per a tothom: amb 

elements lúdics, amb vegetació i 
arbres, amb una làmina d’aigua... 
D’alguna manera volem complir un 
somni. Que aquest nou espai sigui 
lloc de gaudi i de lleure per a tot-
hom i, a la vegada, sigui un moto-
ret de dinamització de l’economia. 
Montbui ha d’aprofitar l’avantatge 
de ser un municipi que té riu”.  

Un projecte amb cinc 
zones molt definides

El futur Parc Fluvial de Mont-
bui planteja cinc zones molt perfi-
lades. D’entrada hi haurà una zona 
d’aparcament, ubicada a la cota su-
perior i a la qual s’accedirà des del 
carrer Jaen. El projecte estableix un 
aparcament sota els arbres amb una 
franja de formigó central que es-
tructurarà les places a costat i costat.

En la zona de les antigues ter-
rasses agrícoles es concentraran 
bona part dels equipaments i zo-
nes d’activitat. Es mantindran les 
tres terrasses que hi ha actualment, 
evitant els moviments de terra en 
aquesta zona. En la terrassa supe-
rior s’hi col·locarà un equipament i 
uns banys públics. La terrassa inter-
mèdia albergarà una gran zona de 
pícnic i barbacoes, equipada amb 
taules grans, bancs i graelles. Re-
lacionada amb aquesta terrassa i 
amb la inferior hi haurà uns jocs in-
fantils de trepa, formats per troncs 
de fusta, xarxes i cordes que pre-
serven el caràcter fluvial del lloc. El 
paviment d’aquesta zona serà de 
sauló amb uns camins de formigó 
que surten des de l’espina central i 
s’allarguen per cada terrassa. Cada 
terrassa tindrà una doble alinea-
ció d’arbres que donaran ombra a 
l’espai.

Les deveses estaran ubicades 
al peu del talús que limita amb el 
parc fluvial. Seran espais sota una 
retícula de pollancres, pensats com 
a zones d’estada i de pícnic i equi-
pats amb gran varietat de jocs in-
fantils per a totes les edats. Entre 
les deveses i el prat es formaran 
unes grades de pedra arenisca, on 
els usuaris es podran asseure i gau-

dir del paisatge. Aquesta grada es-
tarà oberta a tota l’esplanada, així 
que funcionarà com un amfiteatre 
quan hi hagi activitats i/o celebra-
cions municipals. A la devesa més 
gran hi haurà dues clarianes sense 
arbres, on s’ubicaran les barbacoes. 
S’estructura amb un camí central 
de formigó. A l’altra devesa hi hau-
rà una gran quantitat de jocs infan-
tils, tots ells fets principalment de 
fusta. En el talús s’hi col·locarà un 
joc de trepa i un tobogan. En tota 
la superfície de la pollancreda, hi 
ha un prat baix trepitjable, a excep-
ció de les zones de barbacoes on hi 
ha paviment de sauló.

Com a quart espai clarament 
diferenciat, el projecte contempla 
la Via Blava, que és el camí que 
creua l’àmbit en tot el seu am-
ple i va paral·lel al riu. És un camí 
que s’unirà en ambdós extrems 
amb la Via Blava de l’Anoia pro-
moguda per la Diputació. La secció 
proposada per a aquest camí està 
pensada per a controlar l’aigua 
d’escorrentia.

A la Via Blava s’hi podrà acce-
dir des de dos punts. A l’oest, el 
camí de formigó que prové del car-
rer Jaen hi desembocarà. En aquest 
punt es crearà un doble eixampla-
ment del camí, una zona d’estada 
relacionada amb el riu i acompa-
nyada per una alineació d’arbres; 
i una altra zona d’observació de la 
fauna i flora, equipada amb una 
línia de bancs de pedra arenisca 
sota una alineació d’arbres.

A l’est de l’àmbit, els camins 
de formigó preexistents i els nous 
camins del Parc Fluvial crearan una 
placeta. Des de la placeta surt un 
pont de formigó que donarà con-
tinuïtat a la Via Blava. En aquesta 
zona hi haurà unes grades de fusta 
que salven els desnivell i estabilit-
zen els talussos existents.

L’esplanada serà la zona del 
Parc Fluvial compresa entre les gra-
des de les deveses i la mota per on 
discorre la Via Blava. Serà un espai 
molt versàtil, on hi podran tenir 
cabuda moltes activitats lúdiques, 
celebracions, etc.

Es preveu també la creació 
d’una petita bassa, que estarà en 
el creuament entre el camí d’ac-
cés de formigó i la Via Blava. La 
bassa farà 67 metres de llarg per 
10 d’amplada, i no superarà en 
cap cas el metre i 20 centímetres 
de profunditat. La bassa, especial-
ment adequada per als amfibis de 
la zona, comptarà amb un sensor 
que activarà una bomba d’aigua, 
que reomplirà aquesta bassa sem-
pre i quan la làmina d’aigua bai-

xi dels 40 centímetres a la zona 
menys profunda. 

Cal dir també que el projecte 
de nou Parc Fluvial de Montbui 
proposa una millora del sòl agríco-
la que hi ha actualment a la zona, 
un llaurat i una sembra de prat 
florit, d’altura mitja i trepitjable, 
que requereixi poc manteniment. 

A l’hora de realitzar l’actuació 
es tindrà en compte la topografia 
original del terreny. Per superar 
les diferències de nivell existents 
entre la trama urbana i la cota 
fluvial, es reutilitzaran i milloraran 
els camins ja existents, completant 
així el projecte d’urbanització de 
la part alta del riu dut a terme 
prèviament per l’Ajuntament l’any 
2012. 

El projecte de construcció del 
nou Parc Fluvial inclourà diferents 
enderrocs i tasques de moviment 
i neteja del terreny, També es cre-
aran els nous espais, s’habilitaran 
els subministraments d’aigua i 
llum i s’augmentarà la vegetació 
de la zona per aportar una major 
biodiversitat.

Jornada de portes obertes al  Campus 
Universitari Igualada-UdL
IGUALADA

El Campus Universitari Igualada 
de la Universitat de Lleida (UdL) 

celebra el dissabte dia 6 d’abril la 
Jornada de Campus Oberts per a 
famílies, un esdeveniment dirigit a 
pares, mares i estudiants que vul-
guin informar-se sobre els estudis, 
tant de grau com de màster, que 
s’imparteixen al campus iguala-
dí. A més, en aquesta Jornada es 
podran conèixer també les instal-
lacions, el professorat i els serveis 
del centre.

Les visites s’organitzaran en di-
ferents torns, en funció de l’oferta 
formativa que es vulgui conèixer. 
Pels estudis en ciències de la sa-
lut, que ofereix la Facultat d’In-
fermeria i Fisioteràpia, caldrà ins-
criure’s al torn de les 10h. D’altra 
banda, tots els interessats en els 
graus i màsters d’enginyeria que 
l’Escola Politènica Superior de la 
UdL imparteix al campus anoienc, 
s’hauran d’inscriure al torn de les 
12h. Les inscripcions s’han de fer 
abans del dia 31 de març a través 
de la web de la Universitat de Llei-
da: www.udl.cat.    

El dia 4 de maig es celebra-
rà una nova Jornada de Campus 
Oberts per a pares i mares i ja es 

pot formalitzar la inscripció a la 
web del UdL.   

L’oferta formativa del 
Campus Igualada-UdL 

Els estudis de l’Escola Politècni-
ca Superior de la UdL que s’impar-
teixen al Campus Universitari Igua-
lada-UdL són el grau en Enginyeria 
en Organització Industrial i Logísti-
ca, el grau en Enginyeria Química i 
el  grau en Tècniques d’Interacció 
Digital i de Computació. Aquest 
darrer, un grau en formació dual, 

és a dir, on l’estudiantat fa pràc-
tiques remunerades en empreses 
amb un contracte laboral alhora 
que es forma a les aules. Final-
ment, en l’àmbit de l’enginyeria, 
el campus igualadí ofereix també 
el màster universitari en Enginyeria 
del Cuir, únic a Europa. 

En la branca de les ciències de 
la salut, la Facultat d’Infermeria 
i Fisioteràpia de la UdL ofereix a 
Igualada el grau en Infermeria i el 
doble grau en Fisioteràpia i Nutri-
ció Humana i Dietètica.
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L’òpera «La forza del 
destino» en directe a 
l’Ateneu Cinema

IGUALADA

El dimarts 2 d’abril a l’Ateneu 
Cinema es podrà seguir en 

directe des de la ROH de Lon-
dres la retransmissió de l’òpera 
«La forza del destino». En aques-
ta ocasió la sessió començarà a 
les 19.15 h.,  més aviat de l’ho-
ra habitual per la llarga durada 
de la retransmissió, 4 hores i 15 
minuts.

Christof Loy dirigeix un re-
partiment de cantants ple d’es-
trelles, amb la presència d’Anna 
Netrebko, Jonas Kaufmann i Lu-
dovic Tézier en l’èpica òpera de 
Verdi dirigida per Antonio Pa-
ppano.

Leonora s’enamora de Don 
Álvaro, però quan el seu pare 
prohibeix el seu matrimoni, un 
fatal accident desencadena un 
drama d’obsessió, venjança i tra-
gèdia. 

Jonas Kaufmann i Anna Ne-
trebko protagonitzen l’epopeia 
de Verdi «La forza del destino», 
una òpera que exigeix el màxim 
dels cantants per la seva pode-
rosa música i el més rotund trac-
tament teatral pel relat d’una 
amarga venjança que es duu a 
terme més enllà de la distància i 
el temps.

La producció arriba a The 
Royal Opera amb una sensacio-
nal posada en escena procedent 
d’Amsterdam plena de color i ac-
ció. 

Les entrades ja es poden 
comprar anticipades a la taquilla 
de l’Ateneu cinema i

online a www.ateneucine-
ma.cat; tenen un preu 15 euros 
i (13 per als socis Ateneu), el ma-
teix dia les entrades valdran 18 
euros (15 per als socis Ateneu).

La Trobada d’Esbarts Infantils i Juvenils 
enceta l’agenda d’actes per a commemorar 
el Dia Internacional de la Dansa
IGUALADA 

Igualada compta amb nombroses 
escoles de dansa i agrupacions 

que la converteixen en una ciu-
tat amb una arrelada tradició en 
aquest vessant artístic. Per això, 
des del departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament d’Iguala-
da es vol reivindicar aquesta pràc-
tica amb motiu del Dia Internaci-
onal de la Dansa, que se celebra 
mundialment cada 29 d’abril. La 
proximitat de la Setmana Santa 
ha fet que, aquest any, els actes 
se celebrin fins i tot durant el mes 
de maig.   

Els actes s’iniciaran aquest diu-
menge, 31 de març, a les 11:30h 
a la Plaça de l’Ajuntament, amb 
la Trobada d’Esbarts Infantils i Ju-
venils, una activitat gratuïta or-
ganitzada per l’Agrupació Folklò-
rica Igualadina amb el suport de 
Ajuntament. Aquesta trobada dels 
balladors més petits comptarà amb 
diverses colles que faran actuaci-
ons tradicionals fins al migdia del 
diumenge. Comptarà amb l’Esbart 
Santa Eulàlia de Banyeres del Pe-
nedès, l’Esbart Arrels de Lleida, 
l’Agrupació Cultural i Dansaire del 
Pla del Penedès, el Casal Cultural 
Dansaires Manresans i l’Agrupació  
Folklòrica Igualadina.

El diumenge, 5 de maig, a les 
18h al Teatre Municipal l’Ateneu, 
es durà a terme l’acte central de la 
commemoració, amb la 21a Mostra 
de Dansa Ciutat d’Igualada, on es 
commemora el naixement de Je-
an-Georges Noverre, considerat el 
pare del ballet modern. Diversos 
grups i escoles de dansa oferiran 
una mostra de les seves novetats 
i millors coreografies. El preu de 

l’entrada serà de 3 euros i l’acte 
l’organitzen el departament de 
Promoció Cultural de l’Ajuntament 
i les escoles i associacions de dansa 
d’Igualada. Fins ara han confirmat 
la seva participació l’Aula Escola de 
Dansa,  l’Estudi de Dansa i Expres-
sió Dell’Arte i la Companyia Jove 
de Dansa d’Igualada Dell’Arte, l’Es-
cola de Dansa del Consell Comarcal 
de l’Anoia, Espai d’Arts Escola de 
Dansa, Atrezzo Dansa i Arts Escè-
niques, l’Escola de Dansa Oriental 
Luna Mora, l’Esbart Dansaire Ate-
neu Igualadí, l’Agrupació Folklò-
rica Igualadina, l’Estudi de Ballet 
Montserrat Andrés i, per primera 
vegada, Concèntric Dansa d’Igua-
lada i Urban Essence Dance School 
d’Igualada. A la Mostra també hi 
prendran part escoles foranes com 
l’Escola de Dansa Esther Insa de 
Barcelona i l’Escola de Ballet Maria 
Cinta de Manlleu. També està pre-
vista la participació d’altres esco-
les convidades, que es confirmaran 
més endavant.  

L’espectacle central de la com-
memoració serà el dissabte, 11 de 

maig, a les 21h al Teatre Municipal 
l’Ateneu, amb IT dansa, que pre-
sentarà The Prom, In Memoriam 
i Whim. IT Dansa és una compa-
nyia que va néixer l’any 1998 per 
contribuir a la professionalització 
d’alumnes que havien acabat els 
estudis de dansa a l’Institut del Te-
atre de Barcelona. Vint anys des-
prés, s’ha convertit en una compa-
nyia de prestigi que torna a Igua-
lada per presentar aquestes tres 
creacions. El preu de l’entrada és 
de 18 i 15 euros. L’alumnat de les 
escoles de dansa de la ciutat gaudi-
ran d’un descompte del 50% pre-
sentant el val de descompte que 
facilitarà la mateixa escola.   El dar-
rer acte serà el diumenge, 19 de 
maig, a les 12h, al Teatre Municipal 
l’Ateneu, amb la Roda d’Esbarts 
Infantils i Juvenils Catalònia, comp-
tant amb la participació dels  grups 
Esbart Dansaire de Granollers, Es-
bart Castell de Tona, Esbart Dan-
saire de Monistrol i Bitrac Dansa. 
El preu és gratuït i l’acte és orga-
nitzat per Bitrac Dansa, igualment 
amb el suport de l’Ajuntament.

«Dintríssim» del grup Xiula tanca 
la temporada de la Xarxa
IGUALADA

Conèixer-se a un mateix no és 
una tasca fàcil, per això val 

més començar a explorar-se des 
de petit. Aquest diumenge dia 
31 de març, a les 6 de la tarda, 
al Teatre Municipal l’Ateneu el 
grup Xarxa Igualada proposa Xiu-
la, que  presenta el seu nou disc 
Dintríssim. És un espectacle inte-
ractiu d’animació on combinen 
els seus clàssics Verdura i peix o 
Polls amb les noves cançons que 
s’originen en un viatge a l’interior 
del cos humà. Un recorregut per 
estils musicals variats amb temes 
que treballen valors de manera 
divertida i crítica.  Les entrades 
són a 6 euros i a 5 euros per als 
socis de Xarxa. La venda d’entra-
des és al vestíbul de l’Ateneu, des 
d’una hora abans de l’inici de l’es-
pectacle. 

Xiula 
Una de les experiències d’ani-

mació musicals més innovadores és 
la que proposen els quatre intèr-
prets de Xiula. Des de fa uns anys 
fan cançons  pròpies i per encàrrec 
i creen espectacles que animem a 
tota mena de públics. 

Des d’una mirada farandulera, 
però professional, treballen amb 
continguts crítics i amb esperit, 
perquè estan molt connectats al 
món de l’educació i a les necessi-
tats i conflictes de les persones i la 
nostra societat. 

Actualment formen la banda 
en Jan Garrido –músic, educador 
social i ànima del grup-; Rikki Ar-
juna –també músic i educador so-
cial-; l’Adrià Herèdia, un músic 
implicat en un munt de bandes 
i en Marc Soto, músic i membre 
del grup La Sra. Tomasa.  Des de 
molt joves han estat en el món 
de la música i el lleure i a diversos 
grups fent espectacles d’anima-
ció i clown, teatre i pel·lícules i 
participant a altres projectes mu-
sicals com Rocamadour i La Sra. 
Tomasa. 

Dintríssim, dins del cos
Els quatre músics de Xiula, des-

prés de viatjar tant pel món, deci-
deixen iniciar l’aventura definitiva: 
un recorregut per l’interior del cos 
humà, on podran descobrir alguns 
dels secrets i de les problemàtiques 
que s’amaguen en cadascun de no-
saltres. 

L’espectacle és un concert te-
atralitzat on les noves cançons de 
Xiula es combinaran amb alguns 
dels clàssics del grup. A través de 
la música, l’humor i acompanyats 
per projeccions anatòmiques sor-
prenents, els Xiula s’enfrontaran al 
sucre, vibraran amb els polls, gau-
diran d’una meditació màntrica col-
lectiva, rapejaran sobre la verdura i 
el peix, i tractaran altres temes que 
afecten a tots i totes, com els mocs 
o les pantalles.

L’espectacle està pensat per es-
devenir un trajecte on el públic pu-
gui prendre consciència d’alguns 
temes que tots i totes tenim per 
treballar; volen provocar el diàleg 
entre pares, mares i els seus fills i fi-
lles en una sèrie de problemàtiques 
quotidianes i alhora transcendents. 

Melodies modernes i lletres crí-
tiques en un espectacle interactiu 
que us pentinarà els ‘chakres’ i les 
xacres.

Divendres de pregària al Sant 
Crist d’Igualada
IGUALADA

Demà divendres dia 29 de 
març, a 3/4 de 8 de la tarda, 

i a l’església del Roser tindrà lloc 
el quart dels Misereres o Diven-
dres de Pregària al Sant Crist 
d’Igualada. 

En aquesta ocasió, la celebra-
ció serà presidida per Mn Josep 
Lluís Aguilar, rector de la parrò-
quia de Santa Maria de Capella-
des, on s’hi venera la imatge del 
Sant Crist Miracler. Una repre-
sentació de l’esmentada comuni-
tat parroquial tindrà cura de les 
lectures i pregàries. Es continua 
doncs, amb la tradició de convi-
dar en els Misereres d’enguany 
a parròquies que també vene-
ren una imatge del Sant Crist. 
En aquest cas, una parròquia de 
la mateixa comarca de l’Anoia, 
si bé pertanyent a un bisbat di-
ferent, com és el de Sant Feliu. 

Animarà els cants Florenci Oliva, 
acompanyat a l’orgue per Lluís 
Victori.

La celebració d’aquest proper 
divendres, s’integra dins la com-
memoració de les 24 hores del 
Senyor, iniciativa del Sant Pare 
Francesc, que enguany acumula 
una edició més i que se celebra 
a nivell arxiprestal en diferents 
esglésies de la comarca.

Divendres passat  tingué lloc 
el tercer dels Misereres d’en-
guany, que  comptà amb la par-
ticipació de membres de la co-
munitat parroquial de Bellpuig, 
amb el seu rector Mn Abel Trulls 
que presidí la celebració. En 
aquesta parròquia s’hi venera 
una imatge del Sant Crist de Bòr-
mio, que gaudeix d’una gran de-
voció i veneració en aquesta vila 
de l’Urgell. 

Concert d’orquestres de 
l’ECMMI
IGUALADA

El proper diumenge 31 de març 
tindrà lloc un concert de l’Or-

questra de l’Escola/Conservatori 
Municipal de Música d’Igualada, 
en formació simfònica; l’Orques-
tra 4 Cordes, el grup de corda dels 
més petits de l’ECMMI i alumnes de 

violí i violoncel de l’escola Gabri-
el Castellà, que oferiran un variat 
repertori amb obres de Mozart, 
Vivaldi, Beethoven.

El concert començarà a les 12 
del migdia i es farà al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu; és d’entrada gra-
tuïta.
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- Administrativa / Telemarketing. 

- Ajudant de cuina per a restaurant d’Igualada. 

-  Enginyers de processos i químic. Perfil 
júnior per pla de carrera al sector paperer.

-  Operaris per producció per portar màquines 
d’alimentació a  empresa de Jorba. 

- Electromecànic (part elèctrica).

-  Operaris soldadors TIG-FIL, robots de 
soldadura, per taller mecanitzat d’Igualada. 

-  Rebobinadors – ajudants per a empresa de 
paper situada a Piera. 

-  Carretoners amb carnet de carretilla i pont 
grua.

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

L’Ajuntament d’Igualada proposa tres nous 
tallers formatius gratuïts sobre autònoms, 
comunicació i consum 3.0  

IGUALADA

La regidoria de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 

d’Igualada, en el marc de la Xar-
xa Anoia Emprèn i amb la col·la-
boració de l’àrea de Desenvolu-
pament Econòmic de la Diputació 
de Barcelona i el programa Cata-
lunya Emprèn de la Generalitat 
de Catalunya, proposa en els pro-
pers mesos activitats formatives 
per l’acompanyament de perso-
nes emprenedores i la consolida-
ció i el creixement d’empreses. 

El primer taller de formació, 
“10 coses que els autònoms han 
de saber i ningú els explica”, 
abordarà diferents aspectes, no 
sempre coneguts, que regulen 
les normatives i que afecten els 
treballadors autònoms. En el de-
curs de la sessió s’analitzarà quin 
és el llindar òptim per transfor-
mar-se en S.L., les bonificacions 
de la quota d’autònoms, l’atur, 
la pluriactivitat, la contractació 
de col·laboradors, la contractació 
de familiars, la conciliació amb la 
vida personal, les mesures contra 
el frau fiscal i el treballador autò-
nom econòmicament dependent 
(TRADE). Aquesta activitat està 
adreçada principalment a perso-
nes emprenedores que estan pla-
nificant el seu projecte empresa-
rial i professionals autònoms amb 
la seva empresa ja en funciona-
ment. La sessió anirà a càrrec de 
Yolanda Presa, experta en l’àmbit 
fiscal, laboral i econòmic financer. 

Té una durada total de 4 hores i 
es realitzarà el dia 6 de maig, de 
9 a 13h.  

La segona activitat, “Kit bà-
sic de comunicació per donar a 
conèixer el teu negoci”, té per 
objectiu ajudar a les empreses de 
nova creació a conèixer les eines 
per desenvolupar una identitat 
corporativa eficaç, saber-la ade-
quar al sector de l’activitat i di-
ferenciar-se de la competència a 
través de les eines de comunica-
ció. Entre els continguts que es 
tractaran durant l’activitat, s’in-
clouen el posicionament comerci-
al (qui som i com volem ser per-
cebuts?), la identitat corporativa 
per a la construcció de la marca 
(el logotip, el base line, el manual 
bàsic d’identitat corporativa), la 
targeta de visita, el web, la pre-
sentació corporativa, les xarxes 
socials, l’e-mailing i newsletter. 
L’activitat està adreçada principal-
ment a persones emprenedores 
que tinguin un projecte empresa-
rial o que estan començant la se-
va activitat i tenen dubtes sobre 
la comunicació que estan desen-
volupant. La sessió serà impartida 
per Montserrat Codina, experta 
en comunicació i redactora cre-
ativa publicitària per a empre-
nedors, PIMEs i grans empreses. 
L’activitat té una durada total de 
5 hores i es realitzarà el dia 21 de 
maig, de 9 a 14h. 

Finalment, el tercer taller serà 
“El nou consumidor és 3.0. Com 

acomplir amb les seves expecta-
tives”. El seu objectiu és conèixer 
com són i què esperen les noves 
generacions (mil·lenials, centen-
nials, etc.) i les que no són tan no-
ves però amb renovats hàbits de 
consum i quines són les seves in-
quietuds i exigències cap al mer-
cat. La sessió permetrà aprendre a 
dibuixar el client objectiu: què és 
un arquetip de client 3.0 i quines 
expectatives cal generar-li; desco-
brir l’evolució del consumidor en 
general (canvi d’hàbits, necessi-
tats i motivacions); aprendre les 
tècniques online i offline amb les 
quals es pot abordar aquesta no-
va tipologia de consumidor per 
no deixar-lo indiferent; identificar 
noves oportunitats de negoci ins-
pirades en els nous hàbits i ten-
dències de consum i, finalment, 
emprar les noves tecnologies com 
a eina d’innovació per generar 
noves propostes de productes i 
serveis pels canals més adients. 
L’activitat, que està adreçada 
principalment a persones empre-
nedores o empreses de recent cre-
ació, serà impartida per Montse 
Ramos, experta en màrqueting i 
vendes i col·laboradora a la UPC, 
UB i Fundemi Universitat Ramon 
Llull, entre altres. L’activitat té 
una durada total de 8 hores i es 
realitzarà els dies 4 i 11 de juny, 
de 9 a 13 h. 

Tallers gratuïts i 
inscripcions obertes

Els tallers de formació són 
gratuïts i les places limitades. Es 
pot consultar el programa com-
plet dels cursos a l’apartat Servei 
de formació per al desenvolupa-
ment empresarial del web www.
igualada.cat. Les inscripcions es 
poden fer al formulari https://
goo.gl/forms/uSlGIvE9OyK43YNi1 
o contactant amb l’IG-Nova Tec-
noespai, on també es poden fer 
les inscripcions, al telèfon 93 806 
65 55.

Nova programació del cicle poètic i musical 
De Pell Sensible
IGUALADA

El cicle poètic i musical De Pell 
Sensible obre una nova progra-

mació. 

Aquest dissabte, record a 
Maria Aurèlia Capmany

La seva primera proposta tin-
drà lloc aquest dissabte, 30 de 
març, a les 20h, amb la repre-
sentació de Carola, a càrrec de 
Q-ars Teatre, per commemorar el 
centenari de naixement de Maria 
Aurèlia Capmany. L’acte comptarà 
amb la lectura teatralitzada de 
la novel·la Feliçment, jo sóc una 
dona, interpretada per l’actriu 
Anna Güell dirigida per Francesca 
Piñón. El text suposa un retaule 
magnífic de la societat catalana 
del segle XX, en què una dona 
parla amb la màxima sinceritat 
dels records que guarda, dels seus 
amors i del seu periple vital com a 
conseqüència de néixer dona i de 
classe humil. La lluita per intentar 
assolir la seguretat econòmica i, 
en últim terme la llibertat, sense 
l’ajuda dels homes. La presentació 
d’aquesta primera sessió anirà a 

càrrec d’Isabel Casas, llibretera de 
Llegim?. 

Les entrades es poden adquirir 
anticipadament al Punt de Difusió 
Cultural i Turística (c/ Garcia Fossas, 
2) de dimarts a dijous de 18:30 a 
20:30h, el divendres de 18 a 21h i 
els dissabtes d’11 a 14h i de 18 a 
21h. També el mateix dia de l’actu-

ació, una hora abans, a la mateixa 
Adoberia de Cal Granotes, a la Bai-
xada de la Unió s/n. Tenen un preu 
de 5 euros anticipada i 7 euros el 
mateix dia, amb l’aforament limi-
tat a noranta persones. 

Com és habitual, les propostes 
d’aquesta temporada es faran a 
l’Adoberia de Cal Granotes i, en 
aquesta ocasió, també a la Biblio-
teca Central, al maig i al setembre. 
El dissabte, 27 d’abril a les 20h, Cal 
Granotes rebrà cançó d’autor i po-
esia amb Ivette Nadal i Caïm Riba, 
que presentaran Arbres, mars en 
concert. 

El divendres, 17 de maig a 
les 19:30h, a la Biblioteca Central 
--que celebra el seu vintè aniversa-
ri-- es presentarà El Tast, amb l’ac-
tor Pep Garcia-Pascual i la intèrpret 
Andrea Peirón, fent una lectura 
dramatitzada d’aquest text de Ro-
ald Dahl, acompanyada de música. 

Finalment el dissabte, 28 de se-
tembre, a les 20h, la Biblioteca re-
brà Aula Brecht (Si els taurons fos-
sin persones), amb la companyia El 
Globus, en el marc del Mercat de 
Lletres. 

El Brogit del silenci a 
El Portal del Llevador

IGUALADA

El proper 4 d’abril, a les 7 de la 
tarda, a la sala d’exposicions 

d’El Portal del Llevador (Carrer 
de la Concepció, 13) tindrà lloc la 
presentació del llibre El brogit del 
silenci de Maria Amèlia Pedrerol. 

Es tracta d’una novel·la editada 
per Gregal que es desenvolupa 
entre Barcelona i Llançà i té com a 
protagonista una mestra d’educa-
ció especial  que se sent realitzada 
ajudant els nens amb dificultats, 
però té problemes en l’aspecte 
personal i familiar; finalment ani-
rà trobant respostes a partir de 
diferents situacions i encontres 
que acabaran sacsejant els racons 
més ignots de la seva consciència.
Maria Aurèlia Pedrerol, nascuda a 
Barcelona l’any 1950 és escriptora 
i psicòloga de professió,  fou can-
tautora i component molt activa 
del col•lectiu Els setze jutges. 

L’acte, organitzat conjunta-
ment per la Llibreria Llegim...? i la 
sala El Portal del Llevador  comp-
tarà amb la presència de l’autora 
i serà presentada per Montserrat 
Combalia,  professora de llengua 
i literatura,  oferirà una lectura 
de fragments a cura de Martha 
Llorens. 
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Essència de Gospel actua diumenge a 
Montbui
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El grup vilafranquí Essència de 
Gospel oferirà un concert a 

l’Ateneu de Montbui aquest pro-
per diumenge 31 de març, a partir 
de les 19 h.

Aquesta és la primera vegada 
que el grup actua en aquesta po-
blació i oferirà un concert d’una 
hora i quart on repassarà el seu 
repertori que abasta els diferents 
estils del gospel més contemporani 
amb temes dels compositors més 
actuals d’aquest gènere musical 
com són en BazilMeade, Joe Pace 
o Donald Lawrence, entre d’altres.

Essència de Gospel el com-
ponen una vintena de cantaires, 
acompanyats per en Daniel Gon-
zàlez al piano, Víctor Solana a la 
bateria i sota la direcció d’Argemí 
Curto.

El grup ha treballat amb di-
rectors com Ramon Escalé, Sònia 
Moreno i Karol Green i a banda 

dels concerts que regularment 
realitza per diverses poblacions 
del Penedès, Anoia i Garraf, ha 
actuat a Itàlia (2016), França 
(2018) i aquest proper desembre 
a Alemanya.

E l  concert  que ofer i ran 
aquest diumenge serà un espec-

tacle ple d’energia amb la clara 
voluntat de fer passar una molt 
bona estona a tothom que els 
vulgui escoltar i amb el clar de-
sig de que tothom en surti molt 
animat. El preu del concert el 
posa el mateix públic mitjançant 
el sistema d’entrada invertida.

Jornada de portes obertes a 
la nova piscina coberta

MASQUEFA

El nou equipament esportiu 
municipal es podrà visitar el 31 

de març; i a partir de l’1 d’abril ja 
es trobarà plenament operatiu per 
a tots els usuaris.

Els veïns de Masquefa ja po-
dran començar a gaudir de la nova 
piscina municipal coberta habilita-
da a la zona esportiva del camp de 
futbol (passatge del camp, s/n). 

El nou Complex Esportiu Mu-
nicipal (CEM) de Masquefa es po-
drà visitar el diumenge 31 de març 
amb rutes guiades obertes a tota la 
població des de les 11 h. fins a les 
14 h. i de 17 h. a 19 h., amb l’objec-
tiu de donar a conèixer els serveis 
que s’oferiran durant tot l’any a la 
nova instal·lació: entre ells, dues 
piscines cobertes, sala de fitness i 
d’activitats dirigides, tres pistes de 
pàdel o una zona d’spa. 

Primera setmana 
d’activitats gratuïtes

I a partir de l’1 d’abril, l’equi-
pament obrirà ja les seves portes 
perquè els usuaris en puguin co-
mençar a fer ús i formalitzar les se-
ves matriculacions. En aquest sen-
tit, de l’1 al 7 d’abril tots els serveis 
que es prestin al complex seran de 
caràcter íntegrament gratuït.  

Període de matriculació 
per al programa 
d’activitats esportives  

Mentrestant, el nou CEM de 
Masquefa ofereix a tots els usuaris 
matrícula gratuïta durant el mes 
d’abril. Així, les persones interes-
sades a utilitzar els diferents espais 
de l’equipament tindran l’oportu-
nitat d’apuntar-se durant tot un 
mes sense haver de pagar matrí-
cula.   

A través del següent enllaç i 
del web www.cemmasquefa.cat 
(que es trobarà operatiu al llarg 
dels propers dies) es poden consul-
tar les quotes d’inscripció, les quo-
tes mensuals, el preu dels abona-
ments i el cost de les entrades pun-
tuals per a les diverses activitats i 
serveis que es prestaran a l’espai. 
Per a més informació, els usuaris 
poden trucar al telèfon 93 135 14 
08 o enviar un correu electrònic a 
l’adreça info@cemmasquefa.cat. 

“Avi, et trauré d’aquí!”, 
demà a Capellades

CAPELLADES

Després d’haver-lo donat a 
conèixer divendres passat a l’Es-

pai Òmnium Cultural de Manresa, 
a càrrec de l’historiador Joaquim 
Aloy i dissabte passat a La Llibre-
teria de Gelida, en una sala plena 
de gom a gom, i a càrrec del també 
historiador Ramon Arnabat, aquest 
proper divendres 29 de setembre 
l’escriptor Joan Pinyol presentarà 
el llibre “Avi, et trauré d’aquí! (Sal-
donar edicions, 2019) al seu poble.

L’acte, organitzat per la regi-
doria de Cultura de l’Ajuntament 
de Capellades, tindrà lloc a la sala 
gran del teatre de la Lliga a les 
20.00 i comptarà amb les interven-
cions de Clàudia Rius, periodista 
cultural i cap de redacció de www.
nuvol.com i de Francesc Gil-Lluch, 
editor.

De la mateixa manera que en 
les anteriors presentacions Joan 
Pinyol donarà a conèixer el con-
tingut del llibre en el qual dona 
compte de la lluita que fa vora on-
ze anys que du a terme per treu-
re l’avi matern, Joan Colom Solé, 
del Valle de los Caídos i també es 
projectaran algunes seqüències del 
documental del programa Sense 
Ficció que el 2013 va estrenar TV3 
i que va servir per conscienciar la 
població d’uns fets, el trasllat de 
milers de víctimes republicanes cap 
al mausoleu franquista, que es van 
amagar durant dècades.

Després de Capellades el llibre 
es continuarà donant a conèixer 
en poblacions com Moià (5 d’abril), 
Reus i Falset (6 d’abril), Barcelona 
(9 d’abril) i Igualada (12 d’abril).

La Biblioteca celebra el Dia Internacional del 
Llibre Infantil i Juvenil
IGUALADA

Els llibres tenen aquesta qua-
litat meravellosa: ens enco-

manen calma. Tot just obrim 
un llibre i ens endinsem en les 
seves tranquil·les profunditats 
deixem de sentir que tot passa 
corrents al voltant nostre sense 
que puguem apreciar res». Són 
paraules de l’escriptor i il·lustra-
dor lituà Kestutis Kasparavicius, 
autor del cartell del Dia Interna-
cional del Llibre Infantil i Juvenil, 
que se celebrarà arreu el dia 2 
d’abril, sota el lema «Els llibres 
encomanen calma.

La Biblioteca Central d’Igua-
lada s’afegeix un any més a 
aquesta festa literària per pro-
moure la literatura infantil, amb 
diverses propostes que comença-
ran el dimarts 2 d’abril a les 6 de 
la tarda, amb una Hora del conte 
especial en què Lídia Clua expli-
carà la història d’en Frederick, 

basada en el llibre de Leo Lionni. 
Durant tot el mes d’abril el Racó 
dels il·lustradors de l’àrea infan-
til estarà dedicat a Kestutis Kas-
paravicius. Les seves il·lustraci-
ons es reconeixen fàcilment pels 

objectes representats en el seu 
estil únic i realista, els interiors 
animats i les perspectives molt 
ben aconseguides. És autor d’una 
seixantena de llibres traduïts a 
tantes llengües que el poden lle-
gir nens d’arreu del món, des del 
Japó fins a Amèrica.

L’IBBY (Organització Interna-
cional per al Llibre Juvenil) pro-
mou des de 1967 la celebració 
del Dia Internacional del Llibre 
Infantil que se celebra el 2 d’abril 
(coincidint amb la data de naixe-
ment de Hans Christian Ander-
sen), amb l’ànim d’inspirar amor 
pels llibres i la lectura i per cridar 
l’atenció de la comunitat interna-
cional sobre la literatura infantil 
i juvenil. Durant el mes d’abril hi 
haurà una mostra de llibres d’An-
dersen així de les novetats que 
acaben d’arribar a la Biblioteca 
per als lectors més menuts.

Pla Local de Prevenció de Residus amb 
l’objectiu de reduir la generació de deixalles 
al municipi
MASQUEFA

La Junta de Govern Local va 
aprovar el 18 de març el Pla 

Local de Prevenció de Residus 
Municipals de Masquefa, un pro-
jecte que compta amb la col·labo-
ració de l’Agència de Residus de 
Catalunya i que té com a objec-
tiu establir estratègies concretes 
que potenciïn un ús més eficient 
i racional dels recursos i fomentin 
la reducció de deixalles al poble 
involucrant tots els agents impli-
cats: veïns, empreses, comerços, 
entitats, associacions i adminis-
tracions. 

En aquest sentit, Masquefa 
presenta actualment una elevada 
generació de residus per càpita: 
1,97 kg/habitant i dia, segons xi-
fres de l’any 2017. Una dada su-
perior a la mitjana de Catalunya 
(1,39 kg/habitant i dia). Mentres-
tant, pel que fa a la recollida se-
lectiva, l’any 2017 la xifra a Mas-
quefa se situava en el 30%; lluny 
de la mitjana catalana, 39,92% 
l’any 2017.  

Es vol assolir l’any 2023 
un 10% de reducció en 
el pes de la generació de 
residus

Per tot plegat, el consistori, 
s’ha fixat com una de les seves pri-
oritats fomentar la prevenció de 
residus i evitar els impactes i els 
costos mediambientals i econòmics 
que se’n deriven de forma directa. 
Una línia d’acció que s’ha traduït 
en l’adopció d’un nou model de 
recollida de residus i en l’elabo-
ració d’un Pla Local de Prevenció 
de Residus Municipals encaminats 
a complir amb els objectius de re-
ducció dels residus municipals es-
tablerts en el PRECAT20: assolir 
l’any 2023 un 10% de reducció en 
el pes de la generació de residus 
respecte a l’existent l’any 2010; és 
a dir, passar de les 6.608,62 tones/
any del 2010, a les 5.947,76 tones/
any el 2023.  

Així, el Pla Local de Prevenció 
de Residus Municipals inclou una 
diagnosi exhaustiva de l’actual ge-

neració de residus a Masquefa on 
s’analitzen i quantifiquen els pro-
cessos de generació de residus i els 
punts forts i febles del municipi al 
voltant de la gestió de residus. I en 
un segon bloc, es detallen les prin-
cipals actuacions de millora a portar 
a terme; entre elles: Conscienciar 
a la població envers el malbarata-
ment alimentari; Realitzar tallers de 
malbaratament alimentari a escoles; 
Analitzar l’estat actual de la socialit-
zació de llibres als centres escolars; 
Promoure la utilització d’elements 
reutilitzables (bosses, carmanyoles, 
malles per la fruita, etc.) per a rea-
litzar la compra; Fomentar l’embol-
call reutilitzable per l’esmorzar als 
centres educatius; Fomentar l’ús de 
la deixalleria i del servei de recollida 
de voluminosos; Realitzar tallers de 
reparació per a la ciutadania; Am-
bientalitzar les compres i contractes 
de l’Ajuntament; Ambientalitzar els 
esdeveniments públics, i entre al-
tres, formar als treballadors de l’ad-
ministració municipal en l’àmbit de 
la prevenció de residus.
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Dijous 4 d’abril comença la Mostra Igualada 
en la seva 30a edició

IGUALADA

La setmana passada es va presen-
tar la 30a Mostra Igualada, que 

tindrà lloc del 4 al 7 d’abril. 
En el seu 30è aniversari la Mos-

tra reivindica la cultura com a font 
d’aliment imprescindible per créi-
xer com a persones de la mà de 
l’eslògan “Espectacles que et fan 
créixer”. El conjunt de la progra-
mació ofereix un cartell ric en for-
mats, gèneres i estils amb especta-
cles per a infants a partir de 3 anys, 
joves i públic familiar. La Mostra 
és el punt de trobada anual dels 
professionals del sector amb una 
Llotja i activitats adreçades a com-
panyies i programadors per proveir 
les programacions familiars d’arreu 
del territori català i facilitar l’accés 
als circuits estatals i internacionals.

La Mostra en xifres
Enguany la Mostra Igualada re-

uneix 55 companyies en un total 
de 114 representacions. D’aquestes 
companyies, 39 són de Catalunya, 
11 de la resta de l’Estat i 5 inter-
nacionals. Dels 55 espectacles que 
es podran veure, hi haurà 20 estre-
nes: 12 absolutes i 8 a Catalunya. 
La Mostra tindrà 18 espais, 11 de 
sala i 7 de carrer, a més de 3 itine-
rants, entre els quals un recorregut 
al costat del riu Anoia. 

La Mostra JOVE
Els darrers anys la Mostra ha 

apostat per conquerir també el pú-
blic juvenil (a partir de 12 anys) 
centralitzant totes les propostes 
per aquesta franja d’edat a L’Es-
corxador, que per tercer any con-
secutiu es convertirà en un espai 
gestionat pels mateixos joves, amb 
l’acompanyament de l’equipament 
juvenil La Kaserna i la Mostra. A 
través d’un Grup de Participació 
Jove, una trentena de nois i noies 
es reuneixen periòdicament per 
proposar, debatre i decidir totes les 
activitats paral·leles que no formen 
part de la programació oficial. 
D’aquesta manera la Fira contri-
bueix a dissenyar l’espai segons les 
inquietuds dels mateixos joves. 

Durant els quatre dies de Fira 
el Grup de Participació Jove ha or-
ganitzat una quinzena d’activitats. 

El viaje de Ulises 
de Teatro Gorakada 
inaugurarà la Mostra 
Igualada

El dijous 4 d’abril a les 21h tin-
drà lloc l’espectacle inaugural de la 
30a Mostra Igualada amb El viaje 
de Ulises de la companyia basca 
Teatro Gorakada, que ja van par-
ticipar a la Mostra Igualada amb 
Moby Dick (2017). La companyia 
oferirà un espectacle que plante-

ja el viatge de l’heroi grec com a 
metàfora de la vida i com a lluita 
contra les dificultats i les diverses 
maneres de resoldre-les. Un viatge 
ple de peripècies úniques i de jocs 
compartits en què cada acte, cada 
escena, és un univers en sí. 

L’espectacle es farà al Teatre 
Municipal l’Ateneu és gratuït però 
cal tenir entrada per accedir-hi.

La prestigiosa companyia 
internacional Plasticiens 
Volants portarà per 
primer cop a l’Estat 
Leonardo, somnis i 
malsons, un espectacle 
de gran format al Parc 
Central

El plat fort de la 30a edició 
tindrà lloc el dissabte 6 d’abril a 
les 21:30h amb l’actuació de la 
companyia francesa Plasticiens Vo-
lants, que oferirà un espectacle de 
gran format al Parc Central d’Igua-
lada. La prestigiosa companyia té 
una llarga trajectòria internacio-
nal i ha actuat arreu del món, des 
de grans ciutats fins a places de 
pobles, des de petites festes fins a 
esdeveniments mundials com ara 
cerimònies dels Jocs Olímpics, co-
neixent espectadors dels cinc con-
tinents. 

L’espectacle que porten a la 
Mostra, Leonardo, somnis i mal-
sons, es podrà veure per primer 
cop a l’Estat espanyol. Es tracta 
d’una proposta molt visual pen-
sada per ser vista per milers de 
persones. L’obra està basada en la 
figura de Leonardo da Vinci i rein-
venta les fantasies del mestre de 
la mà de Salai, el seu deixeble. La 
companyia, a través de figures in-
flables gegants, evoca els invents, 
el coneixement, l’art, tècnica i els 
processos creatius de da Vinci. 

La Mostra a les escoles
Un any més, els alumnes dels 

centres educatius d’Igualada seran 
els primers espectadors de la Mos-
tra amb les funcions escolars del 
dijous 4 i el divendres 5 d’abril. En 
total uns 4.199 alumnes, 3.556 de 
primària i 643 de secundària. La 
Mostra treballa cada cop més amb 
les escoles i instituts per potenciar 
les arts escèniques als més petits 
de la mà dels centres educatius 
de la ciutat i els seus docents, tant 
veient espectacles com participant 
en activitats paral·leles.

Els itineraris de la Mostra 
Per fer més accessible i seg-

mentar el volum de programació, 
la Mostra Igualada es divideix en 
4 itineraris en funció del públic al 
qual es dirigeixen els espectacles. 

Així, trobem l’itinerari ‘Per als més 
petits’, amb espectacles per a nens 
i nenes a partir de 3 anys; l’Itine-
rari ‘Per als no tan petits’, a partir 
de 6 anys; la “Mostra JOVE”, per a 
noies i noies a partir de 12 anys i 
l’itinerari ‘Per a tothom’, amb pro-
postes per a tots els públics.

La Mostra PRO
Un any més la Mostra PRO 

s’instal·larà al Museu de la Pell i 
l’Adoberia Bella i tindrà La Llotja 
de professionals com a epicentre 
de tota l’activitat. Dins de les ac-
tivitats professionals, cal destacar 
la jornada professional de dijous 
al matí amb la taula rodona ‘In-
fància, cultura i ciutat’ al voltant 
de repensar les ciutats perme-
tent que l’acció cultural hi tingui 
un paper rellevant amb espais i 
equipaments adequats, inclusius, 
multifuncionals i segurs, garan-
tint la llibertat de moviments i 
incloent la participació dels in-
fants i adolescents en els proces-
sos de disseny, ja que també en 
són usuaris; i el 10è Mercat de 
Projectes d’espectacles que possi-
bilita la producció de muntatges 
que ara només són una idea. 

Altres activitats que es desen-
voluparan al llarg dels quatre di-
es de Fira són reunions ràpides 
i trobades pactades o informals 
que afavoreixen el contacte en-
tre els diferents agents.

Acord entre la CCMA i 
l’Ajuntament d’Igualada 
per a la difusió de les 
activitats de la Mostra

Aquesta setmana la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals (CCMA) i l’Ajuntament 
d’Igualada han signat un acord 
de col·laboració per tal de difon-
dre les activitats programades a 
la Mostra d’Igualada, que aquest 
any celebra 30 anys de recorregut 
amb el lema “Espectacles que et 
fan créixer”. 

Segons aquest acord, que té 
una durada de dos anys, els mit-
jans de la CCMA difondran les 
activitats programades durant la 
30a edició de la Mostra d’Iguala-
da-Fira d’espectacles infantils i ju-
venils, que tindrà lloc a la capital 
de l’Anoia entre el 4 i el 7 d’abril. 

Aquest acord s’emmarca en 
la missió de promoció i difusió 
de la cultura que té la CCMA, i 
en el seu compromís per garantir 
la cobertura dels grans esdeve-
niments culturals i dels festivals 
més rellevants del país, a través 
de la col·laboració amb les institu-
cions que treballen per fomentar 
la cultura, l’educació, la creació i 
la innovació.

Leonardo, somnis i malsons. Espectacle de celebració dels 30 anys Mostra Igualada

El Grup Laude compleix 
25 anys

IGUALADA

L’any 1993, la parròquia es va 
plantejar la necessitat d’impul-

sar una renovació de les celebra-
cions litúrgiques. Amb el suport 
del rector Mn. Joan Raurell i de 
Mn. Joaquim Fàbregas, es va ini-
ciar un projecte amb un grup de 
joves amics de diverses corals i de 
l’escola.

L’eix central de l’activitat era 
l’animació musical de l’eucaristia 
del diumenge al vespre. El projecte 
va començar el primer diumenge 
d’Advent del curs 1993-1994 i va 
ser un èxit ben aviat perquè va 
esdevenir un punt de trobada dels 
joves. La celebració va anar crei-
xent fins a omplir bona part de 
l’església gran. 

Sovint, després de la missa el 
grup acabava la festa compartint 
sopar i fent música al carrer, inter-
pretant tot tipus de músiques po-
pulars i erudites, objecte de gaudi 
per a tots.

Laude també ha participat al-
tres celebracions, misses i ordena-
cions, casaments, confirmacions, 
primeres comunions, benediccions 
de rams, comiats, festivals de mú-
sica cristiana, pregàries, convivènci-
es, assajos i actuacions en diversos 
llocs. 

De manera ininterrompuda du-
rant aquests 25 anys, el grup ha 
seguit animant aquesta celebració 
fins a dia d’avui, i ha comptat amb 
la participació de més de 120 joves. 
Hem  compartit el projecte amb 
diversos rectors, Mn Salvador Mun-
dó, Mn. Josep Massanna i ara Mn. 
Eduard Flores.

Fruit de l’activitat del grup, 
Laude ha transmès l’amor per la 
música i creiem que també molts 
altres valors universals com la ge-
nerositat, l’amistat, la solidaritat 

i el respecte. Bona part dels joves 
han esdevingut músics en diverses 
facetes,  i també alguns han seguit 
un camí compromès amb els valors 
cristians.

Els fidels de Santa Maria que 
durant els anys han seguit el grup 
amb entusiasme donen fe de la 
tasca de Laude. Com molts han 
manifestat obertament, la música 
els ha obert el cor i els ha ajudat a 
seguir el missatge de les celebraci-
ons amb plenitud.

Laude ha tingut sempre una 
gestió col·legiada, i assembleària 
sense òrgans de direcció. Cal reco-
nèixer però la tasca dels qui han 
preparat les celebracions, repertori 
i direcció musical, així com també 
l’animació del grup, i també la de 
molts altres col·laboradors amb qui 
hem comptat de forma totalment 
desinteressada.

El grup musical celebra 
els 25 anys amb un 
concert festiu

Laude es projecta al futur amb 
una nova perspectiva; de tots es sa-
but que les esglésies no estan gaire 
plenes, més aviat bastant buides, 
i una mica de música, encara que 
sigui bona, no és la pedra troncal 
del que necessita l’església. Molts 
joves no reconeixen en aquesta es-
glésia aquells valors que anhelen, 
sovint també perquè desconeixen 
el fons de l’evangeli de Jesús, i 
tampoc l’església sap com expli-
car-se ara que la velocitat del món 
i dels esdeveniments no permeten 
la contemplació assossegada dels 
misteris i ens porten a cercar un 
resultat immediat i positiu. 

Per això la nostra proposta es 
destil·lar el que és essencial en el 
grup per a aportar-ho allà on ens 
acullin, sigui a la missa del diumen-
ge o en altres espais on hi hagi 
algú obert a escoltar. Aportem el 
que tenim, els valors dels que hem 
parlat, generositat, amistat, solida-
ritat, respecte i si es possible, bona 
música que arribi al cor.

Ho celebrarem el proper dis-
sabte 30 de març a les 6 de la tarda 
amb un concert festiu a la basílica. 
Agraïm ja d’entrada a en Xavier 
Morlans la seva participació  com 
també a tots els altres amics que 
ens acompanyin, músics, cantants 
i públic.

Hi esteu tots convidats! L’entra-
da es lliure.

Grup Laude

Diego Paqué, viatge musical 
per Alemanya
IGUALADA

El músic-autor igualadí inicia un 
nou recorregut musical per tres 

ciutats germanes.
La primera trobada amb el 

públic alemany serà a la ciutat de 
Fulda, avui dia 28, i compartirà es-
cenari amb Frank Molino, guitarris-
ta llatinoamericà, establert al país 
germànic.

Divendres 29 Diego Paqué es-
tarà a la ciutat de Kassel, la qual ja 
ha gaudit de la seva música, sempre 
amb una excel·lent acollida de la 
inetiquetable proposta musical de 
l’artista.

Culminarà, el dissabte 30, a la 
ciutat de Fritzlar, on el trio compost 
per ell mateix, i els llatins Pedro So-
riano i Rui Reis, tots dos residents a 
Alemanya, oferiran un nou concert.

Tres actuacions musicals plenes 
de la calidesa del sud i magnífica-
ment acollides pel públic alemany. 
Respectuosos amb les execucions 
artístiques, és a la seva culminació 
final quan els assistents piquen de 
peus al terra en senyal del seu gaudi 
amb les cançons, les lletres, els sons 
de les guitarres i les percussions de 
Diego Paqué.
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DIA A DIA

DIJOUS 28 - Sta. Esperança, St. Guntram i Sts. Castor i Doroteu
■  Al matí, a l’Hospital d’Igualada, taula informativa pel Dia Mundial contra el càncer de còlon.
■  A 1/4 de 4 de la tarda, a Montbui (Mont-Àgora), xerrada: “La importància de la nostra actitud davant del nostre nego-

ci”. Setmana del Comerç de Montbui.
■  A les 4 de la tarda, al Casal de la Gent Gran (Vilanova del Camí), votacions per escollir el nom del Casal.
■  A 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), sessió de cinefòrum amb la projecció de “Wonder”. Del projec-

te “Stop, tu pots”.
■  A les 6 de la tarda, a Igualada (punt comarcal AECC-Catalunya, rambla Nova 32), xerrades: “Prevenció del càncer de cò-

lon i recte, què podem fer?” i “Les ostomies”.
■  A les 7 del vespre, al Centre Cívic Centre (c/ Trinitat, 12) d’Igualada, xerrada: “Què sabem de la insulina?”, per Esther 

Maldonado. Organitza: Associació de Diabètics de l’Anoia - Adc.

DIVENDRES 29 - Sta. Beatriu, St. Eustasi, St. Armogast i St. Ciril
■  A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Club de literatura i cinema: cicle “Històries passen al tren”, amb la 

projecció de la pel·lícula “La noia del tren”.
■  A les 7 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre (Igualada), xerrada: “Què està passant amb el lloguer a Igualada?”.
■  A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Club de lectura infantil: “El llibre misteriós” de Joris Chamblain.
■  A 2/4 de 8 de la tarda, a Capellades (Saló Rosa), lectura i recital de poemes.
■  A 3/4 de 8 de la tarda, a l’església del Roser, Miserere - Divendres de pregària.
■  A les 8 de la tarda, al Teatre La Lliga (Capellades), presentació del llibre “Avi, et trauré d’aquí!”, de Joan Pinyol.
■  A les 9 del vespre, al Teatre de l’Aurora (Igualada), sessió de contes amb Mònica Torra: “Memoràndum”.

DISSABTE 30 - St. Joan Clímac, St. Règul i St. Quirí
■  A partir de les 10 del matí, a Igualada (plaça de Cal Font), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants. 

Campanya: Els Bombers t’acompanyen a donar sang.
■  A les 11 del matí, a l’Associació Manel Caro, “la Maca” (c/ Sant Antoni de Baix, 33 d’Igualada), presentació de les pro-

postes de Poble Actiu per al barri del Rec. Amb la participació de l’arquitecte Toni Valls i el geògraf Alfons Recio.
■  A les 12 del migdia, a la Biblioteca Central (Igualada), lliurament de premis del concurs de dibuix infantil “Surt a veure 

els Tres Tombs”.
■  A les 12 del migdia, als jardins del CTC de Masquefa, presentació de la candidatura dels Socialistes de Masquefa a les 

eleccions municipals.
■  A partir de les 4 de la tarda, a Igualada (plaça de Cal Font), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre do-

nants. Campanya: Els Bombers t’acompanyen a donar sang.
■  A les 6 de la tarda, a Igualada (basílica de Santa Maria), concert pel 25è aniversari del Grup Laude.
■  A les 6 de la tarda, a Can Papaseit (Vilanova del Camí), ball de la Gent Gran amb el trio Together.
■  A 2/4 de 8 de la tarda, a l’espai Mont-Àgora, lliurament dels premis del 17è Concurs de fotografia per a dones “Com ens 

veiem les dones?”
■  A 2/4 de 8 de la tarda, a Capellades (Teatre La Lliga), “Una nit a casa seva... senyora”, amb el Grup Escènic Casino de 

Caldes de Montbui.
■  A les 8 de la tarda, a Igualada (Adoberia de Cal Granotes), cicle De Pell Sensible. Lectura teatralitzada amb Q-arts Tea-

tre: “Carola”.
■  A les 8 de la tarda, a Sant Martí de Tous (Casa Teatre Nu), espectacle La lleugeresa i altres cançons. 

DIUMENGE 31 - Beat Amadeu, duc de Savoia, St. Amós i Sta. Balbina
■  Al matí, a Igualada (Passeig Verdaguer), mercat d’art, antiguitats i col·leccionisme.
■  A les 10 del matí, a Igualada (Rambla Sant Isidre), sortida de la 37a Mitja Marató de l’Anoia, 15ns 10 Km. Ciutat d’Igua-

lada i 5ns 5 Km. Ciutat d’Igualada.
■  A les 11 del matí, a Masquefa, portes obertes de la nova piscina municipal.
■  A 2/4 de 12 del migdia, a Igualada (pl. Ajuntament), Trobada d’Esbarts infantils i juvenils.
■  A les 12 del migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), concert simfònic amb l’Orquestra de l’Escola Conservatori 

Municipal de Música d’Igualada.
■  A les 5 de la tarda, a Masquefa, portes obertes de la nova piscina municipal.
■  A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball de tarda amb música en directe de Raül.
■  A 2/4 de 6 de la tarda, a Sant Pere Sallavinera (local social), concert solidari a benefici de la Fundació Gavina, amb dife-

rents grups de la Coral Infantil Nova Cervera.
■  A les 6 de la tarda, a Capellades (teatre La Lliga), espectacle de Xarxa, teatre infantil i familiar.
■  A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), espectacle familiar: “Dintríssim de Xiula”. Organitza: La Xarxa.
■  A les 6 de la tarda, a la basílica de Santa Maria d’Igualada, concert de cloenda del Festival Internacional d’Orgue, amb 

Nicolò Antonio Sari i Héctor Penadés Estrada (trombó).
■  A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt, ball de la gent gran amb el músic Atlantis.
■  A les 6 de la tarda, al Casal de Calaf, cicle Músiques a cau d’orella, concert de Pau Vallvé.
■  A les 6 de la tarda, al CCC La Vinícola de Montbui, ball de la gent gran amb la música de Miguel Jiménez. Organitza: 

Associació de la Gent Gran de Montbui.
■  A les 7 de la tarda, a Montbui (Ateneu del nucli antic), concert del grup Essència de Gospel.

DILLUNS 1 D’ABRIL - St. Hug, St. Venanci i Sta. Teodora
■  Al matí, a l’Hospital d’Igualada, unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■  A la tarda, a l’Hospital d’Igualada, unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■  A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió setmanal d’AUGA: “Expedicions a les altes munta-

nyes”. Amb l’igualadí Jordi Camins.

DIMARTS 2 - St. Francesc de Paula i Sta. Maria Egipcíaca
■  A les 6 de la tarda, al Casal Cívic Montserrat (Igualada), xerrada: “Bulling i ciberbulling”, amb M. Inés Vidal Mauri.
■  A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), sessió de l’hora del conte: “Frederick”, amb Lídia Clua (contes amb 

titelles).
■  A 1/4 de 8 de la tarda, a l’Ateneu Cinema (Igualada), retransmissió en directe des de la Royal Opera House de Londres 

de l’òpera “La fuerza del destino”. 
■  A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca El Safareig de Capellades, presentació de l’alcaldable per ERC, Salvador Vives, amb 

la presència de Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies.
■  A les 8 de la tarda, als locals parroquials de Santa Maria (Igualada), conferència: “Audició i comentari de la Passió se-

gons Sant Lluc”, amb Jordi Agustí Piqué, teòleg, organista i monjo de Montserrat.
■  A les 8 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí (Igualada), presentació del llibre “Ernest Lluch”, de Joan Esculies.

DIMECRES 3 - St. Sixte I, Sta. Fara, St. Àgape i Beata Guiomar
■  A les 7 de la tarda, a Mont-Àgora (Santa Margarida de Montbui), taula rodona: Escola Garcia Lorca, 50 anys educant.
■  A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Club del còmic “Blankets” de Craig Thompson.

DIJOUS 4 - St. Plató, St. Benet el Negre i Beata Liduvina
■  Comença la Mostra Igualada, 30a Fira d’espectacles infantils i juvenils.
■  A les 7 de la tarda, a Igualada (Portal del Llevador), presentació del llibre “El brogit del silenci”.
■  A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), conferència: “El poeta Joan Llacuna, una veu sobre crits de profe-

tes”. Amb Jaume Farrés Cobeta.
■  A 2/4 de 8 de la tarda, a la Llibreria Aqualata (Igualada), presentació del llibre “El viatge de Lowie”, de Lluís Biarnes.
■  A les 9 de la nit, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), espectacle inaugural de la Mostra Igualada: “El viaje de Uli-

ses”, de Teatro Gorakada.

Xerrada: bulling 
i ciberbulling
IGUALADA

Com podem evitar-ho? Quines 
pistes ens han de posar en aler-

ta amb els infants i joves? 
Una psicòloga especialitzada 

ens ajudarà a entendre què és, per 
què passa i què podem fer per evi-
tar-ho, dimarts vinent dia 2 d’abril, 

a les 6 de la tarda, al Casal cívic 
Montserrat on s’hi farà una xer-
rada participativa sobre bulling i 
ciberbulling, per joves a partir de 
12 anys, mares, pares i adults in-
teressats. A càrrec de M. Inés Vidal 
Mauri.

Xerrada: Què està passant 
amb el lloguer a Igualada?
IGUALADA

El recent constituït Sindicat de 
Llogateres d’Igualada, convo-

ca als veïns i veïnes d’Igualada al 
seu primer acte “Què està passant 
amb el lloguer a Igualada?”, que 
tindrà lloc al Espai Cívic Centre 
demà divendres 29 de març a les 
7 de la tarda i comptarà amb la 
participació també del Sindicat de 
Llogateres de Barcelona, la PAH 

Anoia i l’associació de masoveria 
urbana igualadina Obrint Portes. 
Aquest acte pretén ser el precur-
sor d’una mobilització massiva a 
Igualada en pro de la defensa del 
dret a l’habitatge i un lloguer asse-
quible, estable, segur i digne, de la 
mà de grups, associacions, plata-
formes i d’altres que ja fa dies que 
lluiten contra la precarització de 
l’habitatge igualadí. 

Concert solidari de la 
Coral Infantil Nova Cervera

SANT PERE SALLAVINERA

Els grups cantaires Escatxics, Bar-
rufets i Petits, de la Coral Infan-

til Nova Cervera, seran els protago-
nistes del concert solidari a bene-
fici de la Fundació Centre Obert 
Joan Salvador Gavina (que ajuda 

els infants del Raval de Barcelona), 
que es farà diumenge 31 de març a 
2/4 de 6 de la tarda, al local social 
de Sant Pere Sallavinera. Tothom 
hi és convidat. Acte organitzat per 
la Parròquia de Sant Pere Salla-
vinera.

Assajos de Caramelles

MONTMANEU

Aquest dissabte  sota la direcció 
de Mireia Duran i Gemma Tei-

xé Escura, han començat els assaigs 
de les tradicionals caramelles a 

Montmaneu, i com cada any el Dia 
de Pasqua, oferiran un repertori de 
cançons populars a Montmaneu i 
La Panadella.

Vida Creixent present a les 
“24 Hores per al Senyor”
IGUALADA

Vida Creixent, moviment laic 
d’església dedicat a la gent 

gran, se sentirà molt honrat amb 
la presència de qui vulgui assistir 
demà divendres 29, a la Prime-
ra estació (celebració arxiprestal 
en sis estacions), a l’església dels 
Pares Caputxins, de les 12 a 2/4 
d’1 del migdia. Tothom hi esta 
convocat.

El Pa i el Vi 
Aquella espiga daurada que 

la falç ha de segar, / al molí serà 
farina i el forner en farà bon pa. / 
Aquell raïm que madura prompte 
se’l trepitjarà / i un quant temps 
dintre la bota en bon vi es conver-
tirà./ El pa i vi, en Eucaristia s’ha 
transformat a l’Altar. / És cos i sang 
de Déu home que ens nodreix en 
Combregar.//
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Igualada tindrà una nova promoció 
d’habitatges públics impulsats pel govern 
de la Generalitat
IGUALADA

El Govern va presentar, dijous 
passat, la convocatòria d’en-

guany per a la construcció d’habi-
tatges de lloguer assequible a dife-
rents municipis de Catalunya. El 
director de l’INCASÒL, Albert Civit, 
acompanyat per la directora de 
l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya, Judith Gifreu i la degana del 
COAC, Assumpció Puig, va expli-
car els concursos per a la redacció 
de projecte i direcció d’obres de 
promoció d’habitatges en un acte 
celebrat a la seu del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
a Barcelona.

Aquestes promocions formen 
part de la tercera convocatòria del 
Programa de lloguer assequible 
promogut pel Govern amb l’ob-
jectiu de donar un nou impuls al 
parc d’habitatge públic de la Ge-
neralitat de Catalunya. El progra-
ma es va iniciar l’any 2017 i des 
d’aleshores convoca anualment els 
concursos per a la construcció de 
noves promocions. Les dues pri-
meres convocatòries suposaran la 
construcció de 9 promocions amb 
un total de 277 habitatges i una 
inversió de 30,49 milions d’euros. 
La tercera convocatòria supera 
aquesta xifra amb un total de 394 
habitatges i 46,89 milions d’euros.

30 habitatges de lloguer 
a Igualada

La tercera convocatòria consis-
tirà en la construcció de nou noves 
promocions que seran gestiona-
des per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, amb un total de prop 
de 400 habitatges de lloguer. Les 
noves promocions s’ubicaran en 
solars propietat de l’INCASÒL o bé 
cedits pels ajuntaments. A Iguala-
da la ubicació d’aquests 30 habi-
tatges en construcció serà al carrer 
Joan Serra i Constansó, al polígon 
de Les Comes. 

L’INCASÒL ha presentat al CO-
AC els concursos per seleccionar els 

equips d’arquitectes que redacta-
ran el projecte i dirigiran les obres 
de construcció d’aquestes promo-
cions. 

La valoració de les propostes la 
farà un jurat integrat per membres 
del COAC, l’INCASÒL, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i un re-
presentant de l’ajuntament dels 
municipis on s’ubiquen les promo-
cions.

Es preveu que l’adjudicació 
dels concursos es produeixi al llarg 
d’aquest any, es redactin els pro-
jectes i es licitin les obres durant 
l’any vinent i es puguin iniciar les 
obres l’any 2021.

El director de l’INCASÒL, Albert Civit

Fins al 5 d’abril, obert el 
període d’inscripcions per 
l’Ecofira

CALAF

L’Ecofira de Calaf, l’única fira 
dedicada al producte ecològic, 

les energies renovables i el con-
sum responsable de la comarca de 
l’Anoia i de l’Alta Segarra, arriba 
a la seva quarta edició el proper 
14 d’abril. 

El certamen preveu conver-
tir-se un any més en aparador i 
punt de trobada de persones i pro-
fessionals que, des d’àmbits diver-
sos, treballen per la sostenibilitat 
ambiental, social i econòmica del 
país i així ho demostra la trentena 
de paradistes que han presentat 
la seva sol·licitud com a expositors 
fins al 15 de març, quan es va tan-
car el primer període d’inscripci-
ons. 

Aquest any, l’eix temàtic de la 
fira és el Residu Zero i per això, 
destaquen propostes que fomen-
ten el repte de disminuir progressi-
vament la generació de residus fins 
a reincorporar totes les matèries al 
cicle productiu o als sistemes natu-
rals com les Bitsy bags, unes bosses 
reutilitzables i sostenibles com al-
ternativa al plàstic o Biopompas, 

empresa de venta de productes 
de neteja i cosmètica a granel, en-
tre altres. A més, des de l’orga-
nització de la fira es potenciarà 
que els assistents portin les seves 
carmanyoles i bosses reutilitzables 
per tal de fomentar la compra a 
granel del expositors alimentaris 
com formatges, fruites, verdures, 
embotits, etc. 

D’altra banda, l’Ecofira tam-
bé inclourà expositors de diferents 
sectors econòmics com són les 
energies renovables, la biocons-
trucció, el reciclatge, la salut am-
biental, l’artesania i un llarg et-
cètera de propostes vinculades a 
l’ecologia, el medi ambient i la 
sostenibilitat. Enguany destaca el 
concessionari Servisimo que pre-
sentarà l’Audi E-Tron, un vehicle 
100% elèctric. Es pot consultar la 
llista actual complerta d’expositors 
a la web www.firescalaf.cat. 

La segona convocatòria per 
inscriure’s estarà oberta a expo-
sitors i/o talleristes fins al proper 
5 d’abril, una setmana abans de 
realitzar-se la fira.

Presentacions literàries

IGUALADA

Per la setmana vinent, i de cara 
a tot el mes d’abril, Llibreria 

Aqualata ha programat diverses 
presentacions literàries; les més 
imminents seran, dimarts dia 2 a 
l’Ateneu Igualadí, quan es farà 
la presentació del llibre «Ernest 
Lluch» de Joan Esculies. L’acte 
comptarà amb la presència de l’au-
tor i serà presentat per Jordi Ayma-
mí. Començarà a les 8 de la tarda.

Ernest Lluch (1937-2000) és en-
cara avui, gairebé vint anys després 
del seu assassinat pel terrorisme 
D’ETA, una de les figures més es-
timades i recordades de la nostra 
història contemporània. Les suc-
cessives i variades vides d’aquest 
intel·lectual a qui agradava agitar, 
conversar, i debatre per convèncer 
i deixar-se convèncer, el van dur 
per quatre grans geografies penin-
sulars, Catalunya, el País Valencià, 
Madrid i el Nord (Santander i Sant 
Sebastià). Totes elles es recorren en 
aquesta biografia, minuciosa en els 
detalls i alhora de visió panoràmi-
ca, resultat d’un llarg i rigorós tre-

ball de documentació i de més de 
seixanta entrevistes a personatges 
que van compartir molts moments 
de la vida d’Ernest Lluch. La seva 
lectura ens permet també apro-
fundir en la història d’unes Espa-
nyes que Lluch va imaginar en les 
quals tothom, des de la diversitat 
i respecte mutu, s’hi podria sentir 
còmode.

Una segona presentació literà-
ria per la setmana vinent és la del 
llibre «El viatge de Lowie»de Lluís 
Biarnés, i que es farà a la Llibreria 
Aqualata, dijous dia 4 d’abril a 2/4 
de 8 de la tarda. L’acte serà presen-
tat per Francesc Miralles i comptarà 
amb la presència de l’autor.

Als seus 59 anys, en Llorenç es 
retroba amb el seu vell amic Cel, a 
qui fa temps que no ha vist. Junts 
emprendran un viatge al passat 
per recuperar la música, que està 
prohibida a tot el país des de fa 
dos anys. Una escletxa secreta en 
l’espai-temps els retorna al 1987, 
quan tenien 20 anys i les bandes 
afterpunk es feien sentir a la nit de 
Barcelona.

Dissabte, “els Bombers t’acompanyen 
a donar sang”

IGUALADA

Igualada acollirà aquest dissabte, 
de 30 de març a Cal Font, de 10 a 

14 i de 6 a 20hores, una jornada de 
donació de sang en el marc de la 
campanya “Els Bombers t’acompa-
nyen a donar sang”. Es tracta del 
primer any en què la ciutat partici-
pa en aquesta campanya organit-
zada pel Banc de Sang i Teixits i els 
Bombers de la Generalitat de Cata-
lunya. Juntament amb Igualada, 
un total de 28 municipis se sumen 
a aquesta iniciativa solidària que 
busca aconseguir el màxim nombre 
de donacions de sang just abans 
de Setmana Santa, època en què 
baixen les reserves.

Organitzada pels Bombers de 
la Generalitat i el Banc de Sang i 
Teixits, la cinquena edició de “Els 
Bombers t’acompanyen a donar 
sang” es va inaugurar el dia 9 de 
març a La Seu d’Urgell i es clourà 
oficialment el dia 30.

Setmana Santa, època 
crítica

Les reserves de sang baixen 
considerablement durant Set-
mana Santa. El canvi d’hàbits i 
les vacances fan que la població 
s’acosti menys als punts de do-
nació. Amb aquesta campanya 
es vol incentivar la donació les 
setmanes prèvies a l’abril per tal 

d’assegurar que es mantenen les 
reserves.

Cal tenir en compte que les 
plaquetes, un dels elements que 
s’extreu de cada donació de sang, 
caduquen als 5 dies i que els glò-
buls vermells als 42. Per això, és im-
portant mantenir les donacions al 
llarg de tot l’any i aconseguir unes 
1.000 donacions cada dia.

Bombers amb Cor
Aquesta iniciativa va néixer a 

partir d’un grup de bombers de 
diferents àmbits i regions d’emer-
gències que volen donar suport a 
la donació de sang. Per això, més 
enllà de donar sang, els bombers 
difondran les campanyes i el dia de 
la donació les dinamitzaran. El car-
tell d’enguany està protagonitzat 
per bombers de Sabadell. Bombers 
amb Cor és una iniciativa altruista 
d’un grup de professionals del Cos.

Qui pot donar sang?
La donació de sang és un ac-

te solidari i de participació ciuta-
dana. Per al donant només és un 
moment, per a molts malalts pot 
suposar la vida. Pot donar sang 
qualsevol persona sana entre 18 i 
70 anys que pesi més de 50 quilos. 
En el moment de la donació no 
s’ha d’estar en dejú.

Segueix el cicle Músiques a cau d’orella 
amb Pau Vallvé 
CALAF

Diumenge vinent, dia 31 de 
març, a les 18.00 h, la sala de 

fusta del Casal de Calaf serà l’esce-
nari d’un concert a càrrec de Pau 
Vallvé, dins el cicle Músiques a cau 
d’orella.

Amb més de 20 anys damunt 

escenaris i després de dues llar-
gues gires presentant el seus dos 
anteriors treballs, Pau Vallvé torna 
aquest 2019 per presentar el seu 
16è disc, “Life vest under your se-
at”. Un directe explosiu, elèctric 
i alhora introspectiu i emocional. 
Aquesta mescla tan característica 

a la que ens té acostumats el músic 
barceloní.

Venda d’entrades una hora 
abans de la funció a les taquilles 
del Casal de Calaf. Preu: 10 euros 
per als socis i 12 euros per al públic 
general.
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Activitats al Col·legi Monalco
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Guerra algebraica: 
una classe diferent de 
matemàtiques a PFI

Els alumnes de PFI han fet una 
classe diferent. 

A l’hora de matemàtiques 
s’han organitzat en grups de tres. 
Cada grup tenia un portaveu i era 
el responsable d’agafar de dins 
d’una capsa un paperet que te-
nia un enigma matemàtic i que 
s’havia de resoldre utilitzant els 
coneixements d’àlgebra que estan 
estudiant ara. 

Cada grup havia de resoldre 
l’enigma el més ràpid possible i 
si l’encertaven guanyaven punts. 
L’equip que tenia més punts gua-
nyava la guerra algebraica!

En Ruben, en Javi i l’Andrea 
han sigut els guanyadors: enho-
rabona, bona feina!

Us deixem un parell d’enig-
mes perquè aneu practicant per la 
propera Guerra algebraica que hi 
haurà aviat. Sort!

Enigma 1: El pare d’en Pep té 
el triple d’edat que ell i quan pas-
sin 10 anys la suma de les seves 
edat serà 80 anys. Quina edat té 
cadascú? 

Enigma 2: Si sumem 27 al do-
ble d’un nombre el resultat que 
obtenim és 47. Quin és el nombre?

Xerrada sobre el Projecte 
d’Orientació a 4t d’ESO, 
AIM SOLO

Aquest curs hem iniciat un 
programa innovador i disruptiu 
en orientació acadèmica i pro-
fessional per als alumnes de 4t 
d’ESO.

Aquesta setmana s’han lliurat 
els primers informes d’orientació 
acadèmica-professional als alum-
nes de 4t d’ESO, a través de la 
consultoria AIM SOLO.

S’ha fet una trobada amb 
alumnes i famílies per tractar en 

que ha consistit el treball de for-
ma global i donar algunes dades, 
també s’han explicat els informes 
de forma detallada.

XXVII Festa de les Arts

Dijous 21 de març, al Teatre de 
l’Ateneu, va tenir lloc la celebra-
ció de la XXVII Festa de les Arts, 
dels alumnes d’ESO i Batxillerat, 
enguany sota el lema “Implicar’t”.

L’acte uneix diferents actua-
cions de caire artístic representa-
des pels propis alumnes de l’escola 
amb l’entrega de premis de les 
obres literàries i artístiques.

Tot plegat, una acte excepcio-
nal i molt emotiu.

Gràcies, professorat, alumnes, 
pares i mares i membres de l’AM-
PA, i a la regidora de l’Ajuntament 
d’Igualada, Particia Illa per la seva 
assistència.

Gràcies a tots per la vostra col-
laboració.

Examen del nivell B2 - 
First Certificate

Els dies 8 i 9 de març, 33 alum-
nes de Batxillerat i de 4t d’ESO es 
van examinar a la nostra Escola 
del nivel B2 d’anglès , correspo-
nent al certificat FIRST dels exà-
mens de Cambridge.

Al l larg del divendres es 
van examinar de la prova oral 

(speaking) i el dissabte al matí 
va ser el torn de la prova escrita. 
Les proves es van iniciar abans 
de les 9 del matí i es van allargar 
fins la 1 del migdia. En aquest cas 
s’avaluava la comprensió escrita 
(Reading i Use of English), la com-
prensió oral (listening) i l’expres-
sió escrita (writing).

Des de l’Escola, animem els 
alumnes a obtenir aquesta cer-
tificació de Cambridge ja que és 
necessària a l’hora d’obtenir la 
titulació universitària i també pel 
futur acadèmic i professional del 
nostre alumnat.

Us mantindrem informats dels 
resultats obtinguts.

A primària treballem 
l’Itinerari d’aprenentatge

Aquest 2n trimestre els Ver-
daguers estem treballant l’Itine-
rari d’Aprenentatge: “En quina 
època m’hauria agradat viure?”. 
Una de les activitats relacionades 
amb els sectors de treball ha es-
tat les xerrades de familiars d’al-
guns dels alumnes explicant el 
seu ofici. Amb aquest objectiu 
hem pogut apropar-nos a la rea-
litat valorant els diferents sectors 
econòmics. Agraïm la col·labora-
ció de les famílies amb les expli-
cacions i materials aportats.

IGUALADA

Xerrada amb l’Institut 
Guttmann 

El Ferran, de l’Institut Gutt-
mann, ens ha explicat la seva ex-
periència i ens ha fet reflexionar 
sobre la importància de prevenir 
els accidents. Ha estat una xerra-

da molt interessant i de ben segur 
que ha fet que els nostres alumnes 
prenguin consciència sobre la im-
portància d’aquest tema. Gràcies 
Ferran!

Participació a la Firt Lego 
League

Felicitem l’equip TIC Team 
Monalco que va participar a la 

First Lego League que es va ce-
lebrar al Campus Universitari 
d’Igualada. La superació de reptes 
amb el robot i l’exposició del Pro-
jecte Científic van omplir d’activi-
tat la jornada.

Projecte Antàrtida

Des de Monalco (Igualada) fins 
a l’Antàrtida!

Els alumnes de primer 
i tercer d’ESO reben 
formació en Suport Vital 
Bàsic

Tot l’alumnat de 1r d’ESO i 3r 
d’ESO del centre ha rebut durant 
les quatre darreres setmanes (fe-
brer i març) la formació en Suport 
Vital Bàsic als centres educatius.

L’activitat a primer d’ESO s’ha 
desenvolupat en tres sessions: la 
primera de caire teòric (amb pre-
sentació de powerpoint, pòsters) 
i les dues restants han estat pràc-
tiques que incloïen la coavalua-
ció i l’autoavaluació dels mateixos 
alumnes.

Els alumnes de tercer d’ESO 
han practicat la seqüència sencera 
en Reanimació Cardiopulmonar i, 
per tant, s’han familiaritzat amb 
l’ús del DEA. També han realitzat 
alguna sessió més de caràcter ava-
luatiu a les classes d’Educació Fí-
sica.

Les pràctiques amb les nines 
Anne i un simulador DEA s’han 
pogut fer gràcies al material en 
préstec del CRP de l’Anoia. Tota 
aquesta formació ha seguit les 
directrius que marca el Consell 
Català de Ressuscitació, l’Europe-
an Resucitation Council i el De-
partment d’Educació, i l’han dut 
a terme quatre docents del propi 
centre que han rebut la formació 
enguany: dos docents pertanyen 
al Departament d’Educació Física 
i dos al Departament de Llengua i 
literatura castellanes.

Visita a les exposicions 
de Stanley Kubrick al 
CCCB i de Jaume Plensa al 
MACBA

El passat dia 6 de març els 
alumnes de Batxillerat d’Arts Plàs-
tiques i Arts Escèniques varen anar 
a visitar dues exposicions al cor del 
Raval de Barcelona.

Al Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB), els 
alumnes van realitzar una visita 
guiada per l’exposició sobre Stan-
ley Kubrick. La mostra recull els ini-
cis de Kubrick com a fotògraf a la 
revista Look i fa un recorregut cro-
nològic pels dotze llargmetratges 
a través de documents de recerca 
i producció, fotos fixes, utillatge, 
vestuari, maquetes…

Al Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA), l’exposició 

de Jaume Plensa recull una vinte-
na de peces que mostren el seu 
recorregut des dels anys 80 fins a 
l’actualitat i es fa present el diàleg 
entre la representació humana i 
l’abstracció. 

Aina Solsona (2n 
Batxillerat) participa a la 
fira Exporecerca Jove

El dies 28 de febrer i 1 i 2 de 
març l’Aina Solsona, de segon de 
batxillerat científic, va presentar 
el seu treball de recerca sobre Fo-
tosíntesi artificial a la fira Expore-
cerca Jove. 

L’Exporecerca Jove és una fira 
de recerca internacional oberta al 
públic, on joves de secundària i 
batxillerat d’arreu del món poden 
presentar els seus projectes d’in-
vestigació durant tres dies. Els par-
ticipants presenten els seus treballs 
en stands personalitzats per ells 
mateixos, i tenen l’oportunitat de 
difondre i donar a conèixer la seva 
recerca al públic visitant.

El treball de l’Aina consistia a 
comprovar, seguint el mètode ci-
entífic, a quin pH i amb quin cata-
litzador es pot obtenir l’eficiència 
màxima de la semireacció d’oxi-
dació de l’electròlisi de l’aigua, un 
dels processos considerats fotosín-
tesi artificial, ja que es substitueix 
el corrent elèctric per energia pro-
porcionada per la llum solar. I, així 
mateix, pretenia concloure si la fo-
tosíntesi artificial podrà ser una de 
les principals fonts de combustible 
del futur. Cal felicitar l’Aina per 
tota la feina feta i per l’excel·lent 
treball!

Visita del periodista 
Marcel Tarazona dins del 
programa “Premsa a les 
escoles”

El passat dia 5 de març el pe-
riodista Marcel Tarazona va visitar 
l’institut Joan Mercader dins del 
programa ”Premsa a les escoles” 
del col·legi de periodistes.

A la xerrada va assistir-hi 
l’alumnat de 1r de batxillerat so-
cial i humanístic, l’alumnat de 3r 
d’ESO de l’optativa de Revista i 
l’alumnat de 1r d’ESO de l’opta-
tiva Fem de periodistes. Tarazo-
na va parlar de les “fake news” i, 
posteriorment, es va dur a terme 
un taller pràctic per experimentar 
com es pot arribar a distorsionar la 
informació.
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Activitats a l’escola Escolàpies

L’alumnat de La Gaspar presenta a Matter 
Barcelona la proposta de revista

Notícies de l’Acadèmia 
Igualada IGUALADA

Les Llunes hem començat 
el projecte de les fruites

En aquest semestre, els nens i 
nenes de les Llunes estem portant 
a terme el projecte de les fruites. 
Per començar hem fet la presen-
tació de les fruites més conegudes 
pels infants i hem posat el racó de 
la fruiteria, on han trobat caixes 
amb fruita, carros, caixa registra-
dora… tot preparat perquè puguin 
treballar-ho mitjançant el joc sim-
bòlic. 

Per fer aquest racó més proper, 
hem anat a veure la fruiteria del 
mercat i hem comprat una gran 
varietat de fruites, les quals hem 
pogut observar, olorar, tocar i pro-
var. Unes ens han agradat més que 
d’altres, però podem dir que les 
hem tastades totes. 

També hem realitzat activitats 
d’experimentació com estampació 
amb pintura, amb taronja, poma i 
pinya tallades per la meitat o ma-
nipulació de les peles de taronja i 
mandarina seques i triturades. 

Hem observat diferents fruites 
tallades per la meitat a la taula de 
llum i ens ha agradat molt veure 
el cor de la poma o les llavors del 
kiwi i les maduixes, la forma de la 
taronja també es veia molt bé. 

Per últim hem posat les fruites 
dins d’una caixa fosca i els nens 
només tocant-les havien d’intentar 
esbrinar quina era. Les han reco-
negut molt bé només fent servir 
el tacte!

Fomentem l’hàbit lector

Per fomentar l’hàbit de la lec-
tura amb els més petits, aquest 

mes de març els nens i nenes de les 
Formigues (I3) vam fer una visita a 
la Biblioteca. Allà el Dani, el biblio-
tecari, ens va mostrar molts contes 
per la nostra edat i que si ens agra-
daven, ens els podíem emportar 
a casa uns dies amb el carnet de 
la biblioteca. Així, abans d’anar a 
dormir els pares i les mares ens els 
podrien narrar. Després que ens 
expliquessin el conte de “El lleó de 
la biblioteca” de Michelle Kindsen, 
vam poder conèixer tots els hàbits 
que cal tenir en compte en una bi-
blioteca: estar en silenci, que quan 
s’acaba un conte es deixa a un car-
retó perquè les bibliotecàries el re-
col·loquin i que no s’hi pot entrar 
fent soroll. Va ser una bona estona 
de descoberta de llibres i compartir 
històries fascinants. Quines ganes 
de tornar-hi!

2n: Projecte “Quins 
animals”

L’alumnat de 2n s’ha endinsat 
en el fantàstic món dels animals, 
a través d’un treball per projectes. 
Han investigat i après les carac-
terístiques dels animals i com es 
poden classificar. Per grups, han 
escollit un animal i l’han investigat 
a fons, amb informació trobada a 
la biblioteca, a casa i amb els Ipads 
de l’escola. Han exposat el que han 
après a la resta de la classe i han 
muntat una exposició amb els seus 
animals creats amb material reci-
clat. Han après a treballar en grup, 
compartir i contrastar opinions. Les 
famílies i tota l’escola han pogut 
gaudir de totes les creacions elabo-
rades pels nens i nenes. 

English Day 2019
El dimarts 12 de març vam ce-

lebrar l’English Day. Enguany va 
estar ambientat en el “Saint Pa-
trick’s Day”. La setmana anterior 
a la festa, els nens d’I5, 3r i 4t de 
Primària van pintar “shamrocks” i 
“Leprechaun masks”.

Els més grans, aprofitant que 
en Hendrick, un dels nostres au-
xiliars de conversa, és irlandès, 
van poder conèixer moltes coses 
d’aquesta festa tan celebrada a 
Irlanda.

Uns quants dies abans tam-
bé vàrem començar a escoltar i 
aprendre algunes de les cançons 
més populars d’aquest dia. Du-
rant tota aquesta setmana vam 
poder gaudir, a les entrades i sor-
tides de l’escola, d’algunes de les 
cançons irlandeses tradicionals 
del Saint Patrick’s day. Al matí, 
ens vam reunir tots els nens de 
l’escola al pati i vam fer una pe-
tita rua, tot lluint alguna peça de 
roba de color verd, les màscares 
que havíem pintat i les fulles de 
trèvol. Els alumnes de quart ens 
van llegir una petita introducció 
en anglès i català que havien pre-
parat sobre aquesta festa i tots 
els altres la vam poder escoltar. 
Per acabar la festa, els mateixos 
alumnes ens van delectar amb 
una dansa típica irlandesa que 
havien preparat amb la Chloe, 
l’auxiliar d’anglès dels més petits, 
amb molta il·lusió per aquest dia. 
Va ser, com cada any, un dia dife-
rent i divertit!

Visitem l’orgue de Santa 
Maria

Sabíeu que a Igualada tenim 
un instrument molt antic, dels 
més importants de Catalunya i 
que ens pot passar desaperce-
but? Cada any s’organitza un 
Festival Internacional! Es trac-
ta de l’orgue de Santa Maria. 
L’alumnat de 2n el va poder veu-
re de prop, conèixer com es fa 
perquè soni i, fins i tot, gaudir 
d’algunes cançons tocades per 
l’organista que ens va fer la visi-
ta! Tota una experiència!

Cultura de pensament

L’Acadèmia Igualada, consci-
ent del canvi de paradigma que 
es viu a l’ensenyament en l’àmbit 
mundial, va fer un estudi sobre 
les diferents metodologies d’ar-
reu del món per poder valorar 
quina era la millor per als seus 
alumnes.

Després de molts debats, 
l’equip educatiu va arribar a la 
conclusió que calia una meto-
dologia que ensenyés als alum-
nes a saber pensar i fer del seu 
pensament un pensament visible, 
de manera que, en el futur, po-
guessin resoldre problemes amb 
eficàcia, prendre decisions ben 
meditades i gaudir de tota una 
vida d’aprenentatge.

Va ser quan vàrem incorporar 
el Projecte Empremta, la cultura 
del pensament, que ve de la mà 
del Projecte Zero de la Universi-
tat de Harvard (2008). L’equip di-
rectiu es va desplaçar als EUA per 
veure de primera mà les esco-
les capdavanteres en l’aplicació 
de la cultura del pensament i la 
consolidació dels coneixements 
de la neurociència a l’aula. Com 
l’alumne incorporava el llenguat-
ge, les rutines i les destreses de 
pensament aprenent d’una ma-
nera motivadora i activa a estruc-
turar el seu pensament, a fer-lo 
visible i millorant els aprenentat-
ges del continguts curriculars. Els 
alumnes feien connexions, cons-
truïen explicacions, compartien 
idees i aprenien amb el movi-
ment i la interacció. Feien que 
el seu treball fos col·laboratiu i 
guanyessin en autonomia perso-
nal i intel·lectual. 

Des de fa dos anys, l’escola 
s’està formant en aquesta me-
todologia de pensament. Tot 
l’equip educatiu és conscient de 
la importància del seu rol en el 
desenvolupament d’aquesta me-
todologia innovadora a l’aula. 
El seu paper com a orientador és 
fonamental, però sobretot com 
a realimentador, incentivant els 
alumnes quan demostren que els 
seus processos de pensament es-
tan evolucionant i ajudant-los a 
progressar.

Amb el Projecte Empremta 
l’Acadèmia promou que la cul-
tura del pensament sigui en tot 
moment visible i part de les ex-
periències quotidianes i habituals 
dels seus alumnes.

Visita a la vil·la romana 
de l’Espelt

Els alumnes de 5è de l’Acadè-
mia Igualada hem visitat la vil·la 
romana de l’Espelt, una de les 
poques que tenim a la comar-
ca, al costat de la vil·la roma-
na del Vilar del Met a Vilanova 
del Camí. L’objectiu de la sortida 
era conèixer les peculiaritats de 

l’antiga vil·la romana i fomen-
tar la imaginació per recrear 
habitatges d’altres èpoques. Re-
cordem que les vil·les romanes 
eren un conjunt d’edificacions 
juntament amb els camps dels 
voltants. Hi havia un gran edifici, 
que era on vivien els propietaris, 
construccions per a usos agrícoles 
(estables, graner...) i per a activi-
tats artesanes (forn, ferreria, fus-
teria...), i també els habitatges 
dels esclaus.

Juguem a escacs

Jugar a escacs ens encanta, 
però a més a més permet dur a 
terme estratègies de raonament, 
de pensament matemàtic, me-
mòria, capacitats de decisió... 
Amb la pràctica del joc aprenem 
a exercitar i gaudir d’un conjunt 
de tècniques, estratègies i vir-
tuts. De passada, entenem tot el 
seu potencial i les seves dimen-
sions: humanes, socials, cientí-
fiques, artístiques, esportives... 
També compartim amb altres 
persones l’experiència de prac-
ticar i jugar, com ha estat el cas 
del nostre director, que s’ha pre-
sentat a la classe per fer algunes 
partides amb nosaltres.

Visitem la Ludoteca

Els alumnes de 3r d’E. Primà-
ria de l’Acadèmia Igualada hem 
realitzat l’activitat “Visita la lu-
doteca d’Igualada”, que consis-
teix en donar a conèixer jocs de 
taula cooperatius i la tipologia 
d’aquests. Ens vam dividir en 
grups per tal de jugar amb dife-
rents jocs de regles cooperatius i 
després fer una posada en comú.

IGUALADA

El passat 5 de març, l’alumnat de 
segon de Gràfica Publicitària de 

l’escola “La Gaspar” d’Igualada va 
presentar la valoració final de la 
proposta de la revista Matter Barce-
lona. El projecte té l’objectiu de fer 
col·laborar l’escola i l’empresa dins 
l’entorn “Talent Creatiu i Empresa” 
juntament amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.

L’alumnat va mostrar una gran 
professionalitat, tot fent la presen-
tació a la seu de l’empresa Matter, 
on cadascun va defensar la seva 
proposta després d’incorporar can-

vis i/o nous plantejaments pel que 
fa a retícula, maquetació i contin-
guts segons el “feedback” mantin-
gut en la trobada del 18 de desem-
bre de 2018.

La resolució definitiva de la re-
vista triada i el lliurament de pre-
mis es durà a terme el 24 d’abril a 

l’auditori Axa, a l’Illa Diagonal de 
Barcelona. L’escola municipal d’art 
i disseny “La Gaspar” ofereix ense-
nyaments oficials professionalitza-
dors en l’àmbit del disseny, concre-
tament en les especialitats de dis-
seny gràfic i disseny en pell.

Per tant, té com a objectiu faci-
litar la inserció laboral i la qualifica-
ció professional dins el món laboral, 
fer un aprenentatge de les tecnolo-
gies actuals en un ambient real de 
treball, comprendre el procés pro-
ductiu i participar-hi, adquirir hàbits 
en relacions humanes en l’empresa, 
entre altres coses que aconsegueix 
amb la FTC. 
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Notícies de l’institut GuinovardaL’alumnat del Pompeu Fabra i 
del Joan Maragall celebren el 
Dia Internacional de la Poesia 
omplint de paraules el carrer

L’alumnat del Pla de les Moreres reflexiona 
sense tabús per trencar amb les violències 
sexuals 

PIERA

Taller d’emprenedoria

Els dies 6 i 11 de març, els 
alumnes de 2n de CFGM de l’insti-
tut Guinovarda van participar en 
un taller d’emprenedoria.

A partir de diferents eines, 
estratègies, jocs i dinàmiques de 
grup es va intentar facilitar l’auto-
coneixement i fomentar l’aparició 
d’actituds emprenedores.

El taller realitzat va aconseguir 
el seu objectiu: afavorir l’esperit 
emprenedor, l’autonomia i l’eman-
cipació de les persones joves.

Xerrada formativa 
Projecte Apilo XII

El 12 de març, els alumnes de 
2n d’ESO de l’institut Guinovarda 
van assistir a una xerrada sobre el 
reciclatge de piles.

L’educador ambiental els va in-
formar sobre els recursos que ofe-
reix la campanya per augmentar la 
recollida selectiva de piles.

La xerrada va girar al voltant 
del projecte Apilo XII, de la impor-
tància de l’energia en la societat 
actual i de la necessitat del seu em-
magatzematge, dels residus, del 
reciclatge i de l’aprofitament de 
les piles.

Amb aquestes xerrades es 
pretén fomentar la recollida se-
lectiva de les piles i el seu apro-

fitament posterior com a recurs, 
donar a conèixer el projecte Apilo 
XII i motivar els alumnes per impli-
car-los com agents Apilo i difondre 
d’aquesta manera el missatge de la 
campanya.

Esquiada a la Masella

Els dies 14 i 15 de març, els 
alumnes de 2n i 3r d’ESO de 
l’institut Guinovarda van anar a 
esquiar a l’estació d’esquí de la 
Masella.

Van ser dos dies que van 
aprofitar per practicar un esport 
d’hivern i per gaudir de la natura 
i del paisatge dels Pirineus. Van 
assistir a un curset d’esquí amb 
monitors i van poder posar en 
pràctica la manera de baixar es-
quiant sense accidentar-se.

Després d’aquesta experièn-
cia esportiva, esperem que tots 
hagin millorat la condició física 
i hagin après a lliscar, patinar, 
relliscar... per la blanca neu pi-
rinenca.

Fira Futur de Masquefa

El 14 de març, la Fàbrica Ro-
gelio Rojo de Masquefa va ser 
l’escenari de la 13a edició de Fira 
Futur. Un escenari que va oferir, 
com cada any, als joves els recursos 
necessaris per orientar millor el seu 
futur acadèmic i/o professional.

Al llarg del dia, els alumnes de 
4t d’ESO de l’institut Guinovarda 

van poder gaudir de tot el que 
oferia la Fira, tant a la Sala Poliva-
lent com al pati de La Fàbrica Roge-
lio Rojo.

Van visitar estands d’oferta for-
mativa, punts d’orientació, espais 
d’experiències (xerrades) i forma-
ció per a professionals. També van 
conèixer de més a prop les diferents 
opcions formatives i professionals 
de l’Anoia Sud i en el seu àmbit 
d’influència a través de la participa-
ció directa d’instituts, com el Guino-
varda, acadèmies, serveis d’orienta-
ció, cossos de seguretat...

La visita ha estat una experièn-
cia enriquidora per a tot el jovent 
que hi va assistir i que es troba a 
punt de decidir quin serà el seu fu-
tur en el món estudiantil i/o laboral.

Taller d’interpretació 
poètica al CaixaFòrum 

El 15 de març, els alumnes de 
1r de Batxillerat van participar en 
un taller d’interpretació poètica al 
CaixaFòrum de Barcelona.

En aquest taller els alumnes 
van treballar, juntament amb un 
actor, la música del poema, el to 
de veu, el gest dels versos i apre-
ciarà la manera que tenen les pa-
raules de transmetre’ns sentiments 
quan les interpretem amb el rit-
me, la dicció i la puntuació preci-
sos. A través d’una tria de poemes 
de diferents registres i fragments 
d’alguna peça teatral aprendran a 
escoltar la veu del poeta i a inter-
pretar-la amb emoció.

L’objectiu d’aquest taller va 
ser que els alumnes aprengues-
sin a identificar els elements del 
llenguatge i de les paraules que 
serveixen per transmetre senti-
ments, interpretar i desxifrar la 
simbologia del poeta a través de 
l’observació i la reflexió i gaudir 
de les experiències i les creacions 
culturals.

VILANOVA DEL CAMÍ

Aquesta setmana, els alumnes 
de 3r de la ESO de l’Institut 

Pla de les Moreres participen en 
una activitat anomenada “Tabú: 
Tu tries què t’hi jugues!” a l’es-
pai de Can Muscons de Vilanova 
del Camí. Es tracta d’un joc per 
parlar de les violències sexuals 
i per acompanyar els nois i les 
noies a sentir-se lliures en la seva 
manera de ser, d’estimar i de 
relacionar-se. 

Els límits i el consentiment, 
l’assetjament i la cosificació del 
cos de les dones són alguns dels 
temes que la dinàmica propo-
sa per visibilitzar violències que 
són quelcom quotidià, però que 
cal poder identificar i assenyalar 
per eradicar-les. “Aquest fet és 
cabdal per construir una socie-
tat més justa i igualitària i per 

abordar les violències sexuals des 
de la prevenció”, afirmen des de 
l’institut.

Partint de quatre murals que 
es disposen per l’espai municipal 
de Can Muscons, i que són la por-
ta d’entrada als tres recorreguts 
virtuals, mitjançant un codi QR, 
cada jove haurà de respondre 
quina opció escolliria en les di-
ferents situacions que es plante-
gen. En finalitzar els recorreguts 
es realitzarà una activitat grupal 
que compartiran amb la resta de 
companys i que facilitarà la di-
namització i la reflexió sobre els 
continguts treballats.

Des de l’institut expliquen 
que una de les línies estratègi-
ques del PEC del Pla de les Mo-
reres és la coeducació, una acció 
educativa fonamentada en el re-
coneixement de les potencialitats 
i individualitats de l’alumnat, per 
potenciar la igualtat real d’opor-
tunitats.

VILANOVA DEL CAMÍ

L’alumnat de 3r i 4t de l’escola 
Pompeu Fabra i el de 4t de l’es-

cola Joan Maragall han estat els 
protagonistes aquest dijous de 
l’activitat Paraules al carrer, un 
recital de poemes en directe i en 
diferents espais del municipi. Una 
experiència que des dels centres 
han valorat molt positivament i 
que aposten per repetir el curs 
vinent.

L’activitat proposada i pro-
moguda pel Centre de Recursos 
Pedagògics de l’Anoia és la pri-
mera vegada que es porta a ter-
me a Vilanova del Camí i ha servit 
per treballar la llengua de manera 
transversal. Les escoles vilanovines 
valoren molt positivament aquesta 
experiència, que ha ajudat a apro-
par un gènere complicat com la 
poesia a l’alumnat, però també a 
la ciutadania.

A l’escola Pompeu Fabra han 
treballat la poesia a l’aula a partir 
de la visita de l’autora Lola Casas, 
qui va donar-los consells pràctics 
per recitar els poemes. Els nens i 
nenes han treballat aspectes rela-
cionats amb la vida i obra de l’au-
tora i han escollit tres dels seus 
poemes: “S’acaben les vacances”, 
“Obligacions” i “L’entrepà”, reco-
llits al llibre “Poemes de cada dia”.

Dijous passat, els alumnes de 
3r els han recitat a la farmàcia del 
barri i a la residència Amavir i els 
de 4t al Parc de La Lluna i al CAP, 
“en una aposta clara per fer bar-
ri”, explica Alba Saumell, coordi-
nadora de Cicle Mitjà a l’escola 
Pompeu Fabra. Una de les visites 
més emocionants ha estat la que 
ha fet un grup de 3r a la residència 
Amavir, on van recitar els tres poe-
mes que havien preparat i els avis, 
a canvi, els van cantar una cançó. 

Di jous al  matí ,  un grup 
d’alumnes de l’escola Joan Ma-
ragall ha recitat dos poemes da-
vant l’Edifici d’Entitats. El públic, 
treballadors de diferents depar-
taments municipals i del Jutjat de 
Pau, ha descobert un univers di-
ferent amb el poema “Que venen 
els marcians” de Ricard Bonmatí, 
que a primers de maig visitarà l’es-
cola i l’alumnat que ha recitat un 
dels seus poemes tindrà l’oportu-
nitat de conèixer-lo en persona i 
d’intercanviar experiències amb el 
poeta.

El grup del Joan Maragall tam-
bé ha recitat “La vaca cega” de 
Joan Maragall, un autor i un po-
ema amb què l’escola hi té una 
estreta relació. Montserrat Ri-
balta, assegura que l’experiència 
ha estat molt enriquidora, tot i 
que caldrà valorar una organit-
zació diferent pel que fa al reci-
tal conjunt, i també ha destacat 
l’aprenentatge que tant alumnes 
com professors adquireixen amb 
un acte com aquest. Dijous, per 
exemple, es van assabentar que, a 
banda de ser el Dia Internacional 
de la Poesia, ho era també de la 
Síndrome de Down.

L’alumnat, diu Ribalta, quan 
tenen l’oportunitat de mostrar la 
feina que fan a la família i la ciu-
tadania, troben més sentit a allò 
que fan i en gaudeixen d’una al-
tra manera. Ribalta també ha po-
sat de relleu que activitats com 
aquesta ajuden a cohesionar les 
escoles vilanovines i és una bona 
oportunitat perquè l’alumnat dels 
dos centres comparteixi activitats i 
experiències 

Paraules al carrer, poesia i arts 
plàstiques, que de ben segur po-
drem seguir gaudint en noves edi-
cions.

Alumnes del Milà i Fontanals 
a la Fira d’Empreses 
Simulades de Brussel·les
IGUALADA

Del 13 al 26 de març, el alum-
nes d’Administració i Finances 

de l’Institut Milà i Fontanals van 
viatjar a Brussel·les per assistir a la 
Fira d’Empreses Simulades que es 
va celebrar a la capital belga. l’Ins-
titut Milà i Fontanals participa en 
aquesta experiència des de l’any 
1999 i ha format part de les fires 
que durant aquests anys han tingut 
lloc a Molins de Rei, Lleida, Reus, 
Barcelona, Nova York i enguany a 
Brussel·les.

Aprofitant l’estada, els alumnes 
també van tenir l’oportunitat de fer 
una visita guiada al Parlament Euro-
peu i a la ciutat de Bruges.
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TAULELL D’EXPOSICIONS
■  A La Gaspar Sala d’Exposicions , Mireia Vilanova presenta “Lekker 

Lekker Haai”, fotografies de la fauna marina Sud-africana. Fins 
demà.

■  A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “Sibèria, on Europa es 
troba amb Àsia”, quadres en aquarel·la i pastel de Natalia Dubovik. 
Fins diumenge.

■  Al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada, Igualadiníssim: 30 anys de 
Mostra Igualada. Fins al 14 d’abril. 

■  A la Sala d’Exposicions de la Pobla de Claramunt, col·lecció d’instan-
tànies de l’Arxiu Fotogràfic Municipal. Fins dissabte.

■  A la Casa Bas de Capellades, obres del Concurs de pintura ràpida 
Joan Campoy. Fins diumenge.

■  A Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, exposició “Imatges 
per al Dia Internacional de les Dones”. Recull de les obres presenta-
des al 6è Concurs de Cartells per al 8 de març. Fins demà.

■  A Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, exposició de fo-
tografies participants al 17è Concurs “Com ens veiem les dones?”. 
Del 30 de març al 14 d’abril. (Dissabte, a les 19.30 h, lliurament de 
premis del concurs i inauguració de l’exposició).

■  A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “Surt 
a veure els Tres Tombs”, mostra dels millors dibuixos escolars del 
concurs de dibuix organitzat pel Gremi de Traginers. Del 29 de març 
al 13 d’abril. Lliurament de premis: dissabte 30 de març, a les 12 del 
migdia.

■  A La Gaspar Sala d’Exposicions, “La gènesi de la forma”, recull 
dels treballs d’alumnes de l’Escola Municipal d’art i disseny Gaspar 
Camps. De l’1 al 30 d’abril.

■  Al Museu de la Pell d’Igualada, “1939. L’abans i el després. El salva-
ment del retaule de Rubió”. Del 2 d’abril al 30 de juny.

■  A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “Mostra Igualada, 3 
dècades d’espectacles infantils i juvenils. Del 3 al 21 d’abril. (S’inau-
gurarà el dijous 4 d’abril, a les 20 h).

■  Al Museu de la Pell d’Igualada, “Espai Aniversari de la Mostra Igua-
lada”. Del 4 al 7 d’abril.

“La gènesi de la forma” 
s’exposa a La Gaspar
IGUALADA

De l’1 al 30 d’abril, a La Gaspar 
Sala d’Exposicions es pot visi-

tar la mostra “La gènesi de la for-
ma”, que és un recull dels treballs 
de recerca de l’alumnat de segon 

curs del cicle formatiu de Gràfica 
Publicitària de l’Escola Municipal 
d’art i disseny Gaspar Camps sobre 
els mecanismes i les forces físiques 
que generen la forma. 

La Sala Municipal i el Museu de la Pell 
acolliran dues exposicions de Mostra 
Igualada 
IGUALADA

Coincidint amb la celebració 
de Mostra Igualada, la Fira de 

referència de les arts escèniques 
per a tots els públics de Catalu-
nya, que enguany celebrarà la 
seva 30a edició, dos espais de la 
ciutat acolliran dues exposicions 
per commemorar aquesta efe-
mèrides.

Mostra Igualada, 3 dècades 
d’espectacles infantils i juvenils. La 
Sala Municipal d’Exposicions acolli-
rà, del 3 al 21 d’abril, aquesta mos-
tra, que és un recorregut gràfic i 
audiovisual per les tres dècades de 
vida de la fira d’espectacles infan-
tils i juvenils. Reviu la història de la 
Mostra a través dels seus especta-
cles, fotografies i cartells. S’inaugu-

rarà dijous vinent, dia 4 d’abril, a 
les 20 h.

Espai Aniversari de la Mostra 
Igualada. Al Museu de la Pell, del 4 
al 7 d’abril, es podrà visitar aquesta 
exposició, que és un recorregut per 
una desena de companyies o enti-
tats relacionades amb el món del 
teatre infantil i juvenil que celebren 
anys (de 5 a 45) durant el 2019.

Exposició de Marcial a Sitges

Maria Garcia Cortadella al cicle 
d’exposicions d’exalumnes de 
l’institut Pere Vives

Dissabte es lliuren els premis del 
17è Concurs de Fotografia 
“Com ens veiem les dones?”

L’artista igualadí Marcial Fernán-
dez Subirana exposarà una mos-

tra de les seves pintures d’abstrac-
ció geomètrica a Sitges, on hi està 
molt arrelat. Es farà a l’hotel ME 
Sitges Terramar, Passeig Marítim, 
80. 

La inauguració i vernissat-
ge tindrà lloc el divendres dia 5 
d’abril a les 7 de la tarda i l’ex-
posició es podrà veure fins al dia 
30 d’abril. En farà la presentació 
el professor i artista Paco Muñoz 
Anglada.

IGUALADA 

La il·lustradora Maria Garcia 
Cortadella és la convidada al 

VIII cicle d’exposicions d’artistes 
exalumnes del Pere Vives Vich, que 
coincideix amb el 50è aniversari del 
centre educatiu. Alumna del Pere 
Vives Vich del 2002 al 2006 i filla 
dels professors de l’institut Núria 
Cortadella i José Ramón Garcia, 
cursà el batxillerat artístic al Joan 
Mercader i la Llicenciatura de Belles 
Arts a la UB i la “University of the 
West of England” a Bristol amb 

l’especialitat d’Il·lustració. Cursà un 
postgrau d’“Il·lustració creativa i 
tècniques de comunicació visual” a 
l’Escola EINA, mentre treballava en 
atenció al client en diversos museus 
de Barcelona. Es traslladà a Munich 
on compaginà estudis a “Mediade-
sign Hochschule” amb la feina com 
a il·lustradora i dissenyadora grà-
fica i la instrucció de cursos d’arts i 
manualitats per a infants. Des del 
2017 viu a Catalunya i compagina 
feines com a il·lustradora freelance 
amb la criança de la seva filla.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El proper dissabte, 30 de març, 
Dones amb Empenta (DAE) 

lliurarà els premis del 17è Con-
curs fotogràfic “Com ens veiem 
les dones?”. L’acte tindrà lloc al 
centre MontÀgora de Montbui, a 
les 19.30 h, amb la inauguració de 
l’exposició amb les obres partici-
pants.

Divendres es va tancar el ter-
mini per a la presentació de les 
obres, que es poden veure a través 
de Facebook i Instagram @done-
sambempenta #ConcursDAE2019. 
El tema d’aquest any és “Nosaltres 
i les altres”, en referència a les do-
nes que formen part de la nostra 
vida. 

DAE convoca aquest concurs 
des de l’any 2002 amb motiu del 
8M i amb el suport de l’Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui. És una proposta que 
busca la participació, a través de 
la reflexió sobre un tema concret, 
cada edició un de diferent, amb 
perspectiva de gènere, i l’expressió 
a través d’un llenguatge artístic i 
alhora accessible com és la foto-
grafia.

S’estableixen 3 categories: 1r 
premi de 100 euros, 2n premi de 
75 euros i Premi del Públic de 50 
euros, amb el suport de l’Ajunta-
ment de Montbui. Els dos primers 
premis seran decidits pel jurat for-
mat per a aquesta edició. El Premi 

del Públic és decidit per la foto-
grafia més votada per Facebook i 
Instagram.

L’exposició restarà oberta fins 
al 14 d’abril.

Al Museu de la Pell, des del 2 d’abril, 
exposició “1939. L’abans i el després. 
El salvament del retaule de Rubió”
La mostra, en el marc dels 80 anys del final de la Guerra Civil, vol posar 
en valor el paper dels museus com a dipositaris de la memòria material 
IGUALADA

A partir del proper dimarts, 
2 d’abril, el Museu de la Pell 

d’Igualada i Comarcal de l’Anoia 
acull l’exposició “1939. L’abans i el 
després. El salvament del retaule 
de Rubió”. S’integra en una inicia-
tiva transversal al territori, organit-
zada per la Xarxa de Museus Locals 
de la Diputació de Barcelona i en 
la qual hi participaran un total de 
vint-i-cinc museus. L’objectiu és 
assenyalar aquestes institucions 
com a dipositàries de la memòria 
material i, per tant, també de la 
reflexió històrica dels precedents, 
els esdeveniments i les conseqüèn-
cies de la guerra, així com el seu 
paper fonamental en la salvaguar-
da del patrimoni. 

Al Museu de la Pell s’exposaran 
dos fragments del guardapols del 
retaule gòtic de Rubió, que seran 
el pretext per explicar com es va 
aconseguir salvar aquest magnífic 
element, el procés de la seva res-
tauració acabada la Guerra Civil, el 
seu retorn a l’església de Rubió i la 

conservació d’algunes parts origi-
nals no restituïdes, com la predel·la 
o aquests fragments del guarda-
pols, actualment conservats al Mu-
seu Episcopal de Vic i al Museu de 
la Pell, respectivament.  

Aquesta exposició forma part 
també del programa “El temor 
d’un futur incert. 80 anys del fi-
nal de la Guerra Civil a Igualada”, 
promogut des del departament de 
Promoció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, amb una àmplia agen-
da d’exposicions, conferències, te-
atre i cinema per recordar aquells 
moments d’incertesa a la ciutat en 
acabar la guerra. L’exposició es po-
drà veure fins al 30 de juny, amb 
entrada lliure.

Des de 1998 Registre a la Generalitat nº 21240

• 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
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L’ENLLAÇ AMB EL CONSUM    Alfons Conesa

T’has trobat mai amb un problema de consum?
Envia les teves consultes a:

latossa@latossa.com

RETALLS DE L’ESCOLA ÀURIA

El nostre Espai de 
Relax amb coixins 
reciclats

Els alumnes de l’aula de Secundà-
ria B de l’Escola Àuria d’Educa-

ció Especial d’Igualada tenim entre 
12 i 14 anys, som un grup bastant 
autònom, homogeni i amb algu-
nes necessitats i capacitats especials. 
Però també som un grup molt moti-
vat a aprendre, a descobrir coses 
noves i amb un munt d’idees que 
ens ajuden a fer un procés d’apre-
nentatge més dinàmic i adaptat a 
les nostres necessitats.

Al començament de curs vam 
prendre consciència que la nostra 
energia i els interessos individuals 
sovint provocaven petits conflictes 
entre nosaltres, fet que ens costava 
gestionar. Érem conscients, doncs, 
que necessitàvem eines per poder 
autogestionar-nos i poder aconse-
guir un ambient d’aula més tran-
quil, on ens sigui més fàcil escol-
tar-nos els uns als altres i poder tre-
ballar amb tranquil·litat. 

Així, doncs, vam pensar fer 
un racó a l’aula que ens permetés 
aconseguir els nostres objectius. 
Aquest lloc el vam anomenar: “Es-
pai de Relax”. 

Per poder-lo construir vam 
pensar en afegir un cartell amb les 
nostres cares. A dalt hi hauria les 
fotografies de les cares contentes i, 
a sota, les fotografies amb les cares 
enfadades, ja que volíem expressar 
que allà hi entraríem enfadats i sor-
tiríem contents. 

En aquell espai també hi vam 
col·locar tot de material plàstic per 
poder tranquil·litzar-nos: colors, 
pintures, cartolines, plastilina, tiso-
res, cola blanca, diaris, fang, etc. A 
més a més, també hi vam col·locar 
llibres, vam plantar plantes per do-
nar-hi vida i un sabater per deixar-hi 
les sabates.

Però ens faltava alguna cosa! 
Volíem estar més còmodes, així que 
va començar a sorgir la idea de po-
sar-hi coixins per asseure’ns. Vam 
pensar de comprar-los, però fent 
cas al tema transversal de l’escola, 
que és “Reciclar i reutilitzar”, vam 
pensar de fer-los nosaltres amb ma-
terials reciclats. 

I com ho vam fer?
Una de les idees que vam vo-

tar va ser utilitzar les lones que 
pengen dels fanals de la ciutat on 
s’exposen: les festes populars de la 
ciutat, les campanyes electorals, les 
obres de teatre, etc. Vam pensar 
que aquelles lones les haurien de 
llençar i que, en lloc de tirar-les, ens 
les podrien donar, ja que crèiem 
que era un material força resistent 
per poder-hi fer coixins. Igualment, 
d’aquesta manera també preníem 
consciència del nostre entorn i com 
ens podia permetre fer experiències 
d’aula significatives i vivencials. 

I per fer el farciment dels coi-
xins?

Era complicat perquè havia 
de ser tou i ens costava pensar 

què hi podríem ficar. Fins que un 
dia va arribar la Comissió d’Escola 
Verda i vam veure la quantitat de 
papers que havíem llençat al con-
tenidor del paper. Així doncs, vam 
decidir que si guardéssim tots els 
papers en brut per llençar i des-
prés els trituréssim, podríem om-
plir els coixins.

Un cop ja teníem la idea, ens 
havíem de posar mans a l’obra! 

Per començar, vam haver d’anar 
a l’Ajuntament d’Igualada a dema-
nar les lones. Ens vam preparar què 
diríem per demanar-ho i cadascú 
es va memoritzar una part del dis-
curs. Així que, un cop ja ho sabíem, 
vam anar cap a l’Ajuntament i ho 
vam explicar-ho tot molt bé! Vam 
preguntar per les lones, però ens 
van dir que visitéssim l’edifici de 
Promoció Cultural que allà potser 
en devien tenir, perquè allà no les 
guardaven.

Així doncs, vam anar cap a la 
plaça Sant Miquel i vam entrar a 
l’edifici de Promoció Cultural, vam 
tornar a exposar la idea que teníem 
i allà sí que en tenien! Allà ens vam 
trobar amb el regidor de Promoció 
Cultural i Relacions Institucionals 
i dos companys seus més. Ells ens 
van donar un munt de lones molt 
divertides. Ens van dir que quan ho 
tinguéssim tot fet que els aviséssim, 
que vindrien a l’escola a veure com 
ens havia quedat!

Quan vam tornar a l’aula està-
vem molt contents i vam començar 
a triar lones, a dissenyar el patró 
dels coixins, a mesurar per tallar i 
finalment a cosir amb fil i agulla. 
Ens va portar força feina perquè 
ens vam adonar que era molt difícil 
cosir les lones que ens havien donat, 
eren molt dures! Però com que es-
tàvem tan engrescats al final ens en 
vam sortir!

Mentrestant, també anàvem 
triturant el paper en brut amb la 
trituradora i ho anàvem guardant 
en bosses enormes.

Un cop ja vam tenir les bosses 
de paper triturat i els coixins cosits 
per dos costats vam introduir les 
tires de paper en brut a dins de la 
funda de lona i vam acabar de co-
sir el tros que havíem deixat. I per 
fi, vam aconseguir fer els coixins 
reciclats. 

Ara ja podem dir que tenim un 
“Espai de Relax” per seure, rela-
xar-nos, llegir, pintar, crear i, sobre-
tot, escoltar-nos els uns als altres i 
poder gestionar els petits conflictes 
que apareixen entre nosaltres. 

Però el més bonic de tot és que 
aquesta petita experiència ha per-
mès crear un ambient d’aula fantàs-
tic i un vincle entre tots i totes molt 
especial, com tots nosaltres! 

Elisabeth Mauri 
Mestra de Secundària B 

de l’Escola Àuria (Igualada)

Informació, educació i formació

Benvolguts lectors,
En la celebració del 15 de març, Dia Mundial 

de les Persones Consumidores, es va debatre i par-
lar de temes molt importants pel que fa als drets 
dels consumidors. Aquesta setmana parlarem d’un 
d’ells: el dret a la informació, a l’educació i la for-
mació.

Si volem exercir el nostre dret a la salut i a la 
seguretat, a la defensa dels nostres interessos eco-
nòmics i socials, demanar danys i prejudicis i la re-
paració del dany, tots ells drets bàsics, que els vivim 
intensament en el nostre dia a dia, cal que tinguem 
clar que també tenim el nostre dret a la informació, 
l’educació i la formació.

La vulneració dels drets que més ens preocupen, 
perquè ens afecten diàriament com a persones 
consumidores, ja siguin de forma física, econòmica 
o moral, acostumen a començar per una mala infor-
mació, volguda, enganyosa o per falta de coneixe-
ment de la normativa pel productor dels béns o del 
prestador de serveis.

Un etiquetatge amb informació incompleta, 
ambigua o enganyosa, cal que si la detectem, ja 
sigui d’antuvi o per les causes posteriors que s’han 
produït després de la compra, reclamem o denun-
ciem.

Però per detectar les vulneracions del regla-
ment de consum, cal que tinguem la formació su-
ficient com per saber quina és la informació obli-
gatòria que ha d’acompanyar a cada producte que 
està disponible a l’establiment per a la seva venda.

O si, a través dels mitjans de comunicació tra-
dicionals o per les xarxes ens ofereixen quelcom, 
ja sigui un producte, un servei o una promoció, cal 
que coneixem en quines condicions han de comuni-
car-ho perquè no resulti una publicitat enganyosa 
ja que si el resultat ens atrau i el comprem o ens 
interessem per l’oferta, puguem copsar a temps, si 
totes les bondats que en titulars ens comuniquen 
són o no falses, o si amb la seva ambigüitat ens por-
ten a la confusió. A l’hora de la veritat, la informa-
ció no és la real i no es compleixen les propietats, 
característiques i qualitats anunciades o a vegades, 
amb lletra petita, es condicionen de tal manera les 
característiques, que el resultat és completament 
contradictori amb allò que publicitaven.

Cal doncs que estem amatents i disposats a 
aprendre, procurem assistir a aquelles xerrades que 
les administracions de consum organitzen, dirigides 
a les persones consumidores ja que, igual que en la 
nostra feina, el coneixement ens ajuda a millorar 
i ser més eficients. La formació, i si és continuada 
millor, ens fa estar al dia i  prosperar en la nostra 
professió o millorar en el nostre lloc de treball. No 
oblidem que el primer ofici que tenim quan arri-
bem a aquest món i plorem de gana, cercant el pit 
de la mare, és el de consumidor. I aquest ofici ens 
acompanyarà i el farem sempre, tota la vida, fins 
que ens morim. I com tot ofici és canviant, ja que 
nosaltres també canviem els hàbits de vida, canviem 

els costums, condicionats pels canvis socials i aven-
ços tecnològics i si volem estar al dia per defensar 
els nostres drets com a consumidors cal una forma-
ció continuada.

Ofici aquest de consumidor que requereix res-
ponsabilitat, reflexió i criteri a l’hora de prendre les 
decisions de consum, i ningú ens n’ha ensenyat. De 
petits, més que consumidors, som consumistes. Cal, 
doncs, que aprenguem l’ofici i ens cal educació.

Aquesta educació de consum és imprescindible 
iniciar-la a l’escola perquè aprenguem a actuar amb 
criteri a l’hora de consumir, reflexionant de la ne-
cessitat d’aquest consum i les seves conseqüències. 
Si ho fem així, serem responsables amb nosaltres 
mateixos amb la nostra salut, la nostra butxaca i el 
nostre entorn, serem responsables amb el medi am-
bient i amb la sostenibilitat del planeta.

El futur està en la mainada, en els adolescents i 
els joves, les noves generacions que rebran el nostre 
llegat, que ells gestionaran i també el deixaran per 
altres.

Aquest esforç educatiu és indispensable i neces-
sari, el tenim a l’abast mitjançant l’escola de con-
sum de Catalunya que gestiona l’Agència Catalana 
de Consum.

L’escola apropa a tots aquests col·lectius d’edat 
que són el futur, els tallers de consum que ense-
nyen des de les aules de l’escola i de les aules de 
les escoles on arriben els tallers, que en itinerància, 
recorren periòdicament totes les escoles del país 
transmetent aquests valors que tot consumidor ha 
d’interioritzar.

L’escola de Consum també fa formació als res-
ponsables de consum, tant de l’administració com 
de les empreses, oferint els cursos de tècnics en con-
sum. Aquesta és una bona eina perquè les empreses 
tinguin cura d’oferir productes i serveis segurs, ben 
informats. I pel que fa als tècnics de l’Administració, 
els serveixi per preservar i defensar els drets dels 
consumidors o evitar la competència deslleial entre 
empreses.

Des de l’escola de Consum de Catalunya es pro-
cura a través d’aquesta formació continuada, po-
sar-nos al dia de les noves normatives i de les noves 
relacions de consum.

Tenim a l’abast, en cas de dubte, la web  www.
consum.gencat.cat, on trobarem tota la informació 
que necessitem per un consum segur i responsable.

També disposem de l’aplicació Infoconsum que 
ens ajuda, de forma immediata, en aquelles situa-
cions no previstes i que ens poden causar incertesa 
o angoixa. Amb aquesta aplicació, que ens acompa-
nya a reu en el mòbil, quan ens trobem davant de 
qualsevol fet que vulneri els nostres drets, podem 
fer la denúncia immediatament on-line.

Estimats lectors,
Els drets que tenim els consumidors, son irre-

nunciables, que la falta del coneixement  ens faci 
no defensar-los.
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LES POSTRES                               Joan Valls

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

“3 nits de torb i 
1 Cap d’any”
El Ripollès va viure, entre finals 

del 2000 i inicis del 2001, l’an-
goixa d’un dels pitjors accidents 
de muntanya dels Pirineus. Des-
prés d’un matí de bon temps, 
el torb es va aixecar el 30 de 
desembre i va atrapar diversos 
excursionistes. S’organitzà una 
àmplia operació de rescat: uns 
sobrevisqueren i altres s’hi que-
daren per sempre. En diverses 
zones van acabar morint nou 
persones, de les quals set a l’en-
torn de Balandrau (pic de 2.585 
metres), en un dels operatius 
més complexos que es recorden.

Aquest és el tràgic relat que 
Jordi Cruz Serra, llicenciat en ci-
ències físiques i meteoròleg, ens 
conta en el llibre “3 nits de torb 
i 1 Cap d’any. Crònica d’una tra-
gèdia al Pirineu” (Símbol Editors, 
novembre 2018. 200 pàgines). 
Amb ritme àgil i viu, aquest lli-
bre és la narració, hora per hora, 
d’aquells dies i les seves nits.

Explica Jordi Cruz en el lli-
bre que, la tardor de 2007, uns 
mesos després d’haver pujat el 
Balandrau, va tenir l’oportunitat 
de parlar amb dos grups d’alum-
nes de graduat superior de Me-
teorologia que havien escollit 
per als seus treballs de graduat 
estudiar la situació meteorolò-
gica que va provocar els acci-
dents de finals de l’any 2000 al 
Balandrau. Aleshores va conèi-
xer amb detall què va provocar 
els accidents, però no fou fins 
deu anys més tard quan, final-
ment, va decidir investigar més a 
fons el que va passar aquells dies 
d’hivern als Pirineus. A la vista 
dels fatídics resultats, Cruz va 
sentir la necessitat d’endinsar-se 
en el coneixement de tot el que 
havia passat, i de saber com ho 
van viure els seus desafortunats 
protagonistes. Fou quan la seva 
dona li va suggerir que en podia 
escriure un llibre. «Parla amb les 
persones que van sobreviure --li 
va dir-- i amb els membres de 
l’equip de rescat. Investiga. I si 
escrius un llibre, jo seré la prime-
ra a llegir-lo.» 

Josep Vilà, l’únic excursionis-
ta que va sobreviure (tenia 18 
anys), explica aquesta vivència 

aclaparadora: «- I tu qui ets?, 
li va preguntar la Mònica Gu-
dayol a la seva parella, Josep Vi-
là, mentre descendien exhausts 
i morts de fred pel torrent de 
Fontlletera. La frase va confir-
mar els pitjors temors de Vilà. 
El ferotge torb havia agafat per 
sorpresa vuit muntanyencs a Ba-
landrau. Vilà va aguantar dues 
nits al ras. Havia vist morir la 
seva parella i havia trobat el ca-
dàver de l’Oriol. «La tarda de 
l’1 ja no tenia esperances, patia 
congelacions als peus i un debi-
litament extrem. Em vaig posar 
en una escletxa del torrent de 
Fontlletera, em vaig tapar la ca-
ra i vaig tancar els ulls. De sobte 
vaig sentir l’helicòpter i li vaig 
fer senyals». És l’únic supervi-
vent de les vuit persones sorpre-
ses pel torb.

El prologuista del llibre, Fer-
ran Latorre, acaba el seu escrit 
dient: «Aquest llibre ens ense-
nya que mai no hem de subes-
timar la força de la natura. Una 
situació com la del torb, prou 
habitual a casa nostra i sovint 
relativitzada per molts excursi-
onistes, va acabant essent fatal 
per a un grup de gent amb mol-
ta experiència. Per a mi aquest 
relat és un aprenentatge, i tant 
de bo aquest llibre i la descrip-
ció d’aquests dies tràgics a ca-
vall dels anys 2000 i 2001 serveixi 
perquè fets com aquells no es 
tornin a repetir i puguem gaudir 
de la muntanya amb joia i segu-
retat.»

Hipèrboles molestes
La hipèrbole, aquest recurs esti-

lístic tan emprat, no ja en la 
llengua literària sinó també en 
la nostra parla diària, ha de tenir 
sempre la seva dosi i la seva 
oportunitat. Si no és així, a mi 
em carrega molt, francament. 
Dos exemples, un d’ambiental i 
un de lingüístic.

L’ambiental ens porta al trist 
i injust judici que, gairebé cada 
dia, estem vivint des del Tribunal 
Suprem. La realització televisiva 
és penosa i tot plegat és hiper-
bòlic. Des del marc, que fa olor 
de naftalina, fins a contínues ex-
pressions retòriques, referides 
a les “excel·lències” dels magis-
trats o fins i tot a l’“excel·lèn-
cia” de la sala. I, posats a fer 
joc, les acusacions també ho són 
d’hiperbòliques. Oi tant!

I l’altre exemple és televisiu, 
de la televisió nostrada. El pre-
sentador d’un programa de cui-
na, gairebé diari, no troba altre 
recurs que, després de provar el 
seu propi plat, autoqualificar-lo 
de “brutal”. Cada dia! I mira que 
fa temps que dura! I a un al-
tre presentador ara li dona per 
acomiadar-se de l’audiència amb 
aquest adjectiu: “que tingueu 
una tarda espectacular”. Ja l’hi 
he sentit dir en tres ocasions, no 
sé si per emular la “brutalitat” 
del cuiner… Com haurà de ser 
una tarda “espectacular”? Es pot 
tenir una tarda “espectacular” 
pencant de 4 a 8 en una oficina? 
Pot ser “brutal” un plat de ble-
des? Hipèrboles…

BAULA s’acomiada en un sopar  
molt emotiu

CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i Felip

Després de 25 anys d’inten-
sa activitat en el compromís 

solidari, dissabte passat BAULA 
va tancar el seu cicle en un ambi-
ent familiar i molt emotiu. Enrere 
quedava un llarg camí de vivèn-
cies, experiències i aprenentatges 
recordats ara, després d’una etapa 
que començava d’ençà la joventut, 
però contemplat ja des d’una mira-
da d’adults.

Mica en mica ens anàvem re-
trobant vells amics i amigues, com-
panys de viatge d’aquest trajecte 
que ha durat 25 anys. Al voltant 
d’unes taules on compartíem un 
pa amb tomàquet, conversàvem 
animadament. Tothom sabíem que 
es tractava d’un comiat, però tam-
bé que no era un adéu per sempre.

Així ens ho recordava, en nom 
de tot el grup de BAULA, en Rafa 
Sánchez en la seva emotiva inter-
venció. Va parlar d’una BAULA que 
deixem enrere i que podrà estar 
buida de persones, però la deixem 
plena de contingut. “Aquests 25 
anys s’han anat omplint de reuni-
ons, conferències, viatges, sopars 
solidaris..., que ens han servit per 
ser crítics amb aquest sistema uni-
versal que afecta a tants milions de 
persones, i que beneficia només a 
uns pocs”. Va recordar el comen-
çament de Baula amb un projec-
te d’ajut a un menjador infantil 
de Nicaragua, “las ollas de soya” 
a Masaya, per continuar amb un 
projecte d’electrificació a la Comu-
nitat David Tejada, de Paiwas, per 
tal de posar llum a la foscor de la 
nit d’algunes famílies, però --so-
bretot-- per disposar d’electricitat 
en un petit dispensari on es rea-
litzaven cures i necessitaven posar 
una nevera per a la conservació 
de les vacunes. Més tard, al mateix 
Paiwas, es va dur a terme el projec-
te “la casa del niño y la niña”, per 
endegar tot seguit una nova etapa 
amb CEF MUJER, a Panamà, becant 
estudiants indígenes per tal que 
poguessin desplaçar-se a la capital 
i exercir estudis secundaris que no-
més s’hi feien allà. L’ajut s’estenia 
també a la seva estada i manteni-
ment, així com al cost dels estudis, 

perquè llavors --a Panamà-- eren 
privats”.

“Enmig de la nostra activitat 
vàrem haver de fer una campa-
nya d’urgència a tenor de l’Huracà 
Mitch, que l’any 1998 va colpejar 
amb força Centreamèrica i, en par-
ticular, algunes de les comunitats 
en les que hi havíem treballat”. En 
un temps rècord vàrem poder en-
viar-hi més d’un milió de les anti-
gues pessetes”, recordava.

Baula es va vincular aviat amb 
els Comitès Óscar Romero, arribant 
a ser-ne els coordinadors de tots 
els C.O.R. de l’estat. És que han be-
gut del missatge d’Óscar Romero, 
aquest bisbe assassinat al Salva-
dor i qualificat de màrtir per ser la 
veu dels senseveu, tant al Salvador 
com a tota l’Amèrica Llatina, així 
com també el missatge del català 
Pere Casaldàliga i tot el corrent de 
l’església anomenada “teologia de 
l’alliberament”. És allò de “les se-
ves causes són les nostres causes”.

Més tard, de la mà de Josep 
Maria Pujol, explicava, continuà-
rem la nostra activitat a Rwanda. 
Els contactes que hi va deixar allà 
l’actual rector de la Parròquia de 
Sant Maure va permetre un apro-
pament a la realitat d’Àfrica i 
aprofundir així en el que no és ja 
“el tercer món” sinó una realitat 
de països empobrits.

Recordaven també l’activisme 
dut a terme, per exemple, quan 
varen penjar crespons negres als 

fanals denunciant el genocidi al 
Zaire, o quan durant molts dilluns 
ens concentràvem fent sonar la 
sirena de guerra i s’escoltava el 
bombardeig de la guerra dels Bal-
cans, que ens posaven els pèls de 
punta, o les cassolades contra la 
guerra a l’Iraq, o a les manifestaci-
ons contra la guerra... 

Rafa Sánchez recordava tam-
bé el compromís de Baula amb la 
realitat que ens envolta: l’acollida 
d’un grup d’emigrants africans on 
ajudàvem amb classes de llengua 
(o bàsicament suport afectiu), el 
projecte de la Casa del Món que, 
a banda de donar classes de català 
i castellà, el que es pretenia era 
establir llaços amb les dones de la 
comunitat magrebina; fins la nos-
tra participació a “Som Poble” on, 
de la mà d’altres entitats i perso-
nes particulars, hem treballat en el 
banc d’aliments...

En Rafa concloïa la valoració 
que, tant per a ell mateix com per 
a les companyes que representava, 
havien significat aquests anys, per-
què aquesta vivència els ha servit 
per ser millors persones, per apren-
dre a tractar tothom per un igual 
sense importar el seu color de pell, 
l’ètnia, la religió ni el sexe: crec, va 
dir, que, en el fons, és el que hem 
intentat transmetre amb les nostre 
activitats, perquè hem après que 
per ser efectius cal ser, sobretot, 
afectius.

maribelanoia@gmail.com

La gent de Baula
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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.

Puntualitzacions als 
articles de Joaquim 
Bacardit

A l’article del 14-3-2019 sobre 
l’“Orquestra-cobla Triomfal” explica 
que el debut de The Nightingale 
Boys va ser el 12 de gener de l’any 
1933 al Teatre de l’Ateneu Igualadí. 
En realitat va ser el dia 9 de març 
del mateix any. 

Efectivament, a mitjan any 1934 
hi va haver l’escissió de Ramon Pu-
jol, que va registrar el nom de The 
Nightingale Boys. Tota la resta de 
músics de l’orquestra --i no “el gruix 
més important de l’“orquestra”, 
com diu l’article--, van crear The 
Bird Boys.

Per tant, l’actuació a les festes 
del segon aniversari del Centre Sar-
danístic Lleidatà, el març de 1936, 
no era la cobla igualadina sinó la 
que va crear l’escindit Ramon Pu-
jol. Poques coses se’n saben de l’or-
questra de Ramon Pujol i de quins 
músics van formar-ne part. El cert 
és que els que van mantenir la fama 
van ser els The Bird Boys.

A començaments del règim 
franquista, el 1939, quedaren pro-
hibits els noms catalans i estrangers 
i The Bird Boys va haver de canviar 
de nom: va passar a dir-se “Triunfal 
Orquesta”. L’orquestra va quedar 
formada per: Miquel Prim i Ametller 
(trompeta), Josep (Pepet) Mestre i 
Llacuna (trompeta), Salvador Riera 
i Llibre (trombó), Francesc Realp i 
Lladó (violí), Pere Morera i Perelló 
(saxo alt), Bonaventura Castellà i 
Freixas (saxo alt), Baudili (Baldiri) 
Sala i Carbonell (saxo tenor), Adelí 
Casulleras i Gassó (piano), Joan Ser-
vitje (contrabaix) i Joan Montaner i 
Guix (bateria).

Manuel Morera (Morereta) i 
Castells va entrar com a saxo alt i 
cantant a la Triunfal Orquesta l’any 
1942, i no l’any 1939 com es diu a 
l’article del 21-3-2019. També van 
entrar el mateix any Josep M. Oriol 
i Murt (saxo baríton) i Eusebi Corbe-
lla (trompeta) i van plegar Francesc 
Realp i Bonaventura Castellà.

Jordi Mestre i Costas

18 anys
829 dijous amb informació rigo-

rosa i completa de l’Anoia conver-
teixen L’Enllaç en un instrument ver-
tebrador i de cohesió del territori.

Per molts anys i que en complei-
xi molts més!

Jaume Rodríguez Enrich

Divuit anys...!!!
... i en un obrir i tancar d’ulls 

resulta que el “nostre” setmanari ja 
té divuit preciosos anys.

Divuit anys al peu del canó ex-
plicant fil per randa el que passa a 
la comarca de l’ANOIA.

Hem conegut tota l’actualitat 
de la nostra comarca i llegit els arti-
cles de col·laboradores i col·labora-
dors setmana rere setmana. No han 
fallat i els esperem.

Però avui, amics i amigues, es 
tracta de felicitar totes les persones 
de la redacció, d’una manera espe-
cial i amb molt “carinyo”: Dolors, 
Vinyet, Carme i la directora, Pepita 
Segura, a més d’altres persones que 
em deixo i que estan també al peu 
del canó.

Fa vuit, o tal vegada deu anys, 
que com a persona de la comarca 

he posat el meu petit gra de sorra... 
i m’ha agradat! Amb més encert 
unes vegades que altres, però el sol 
fet que L’Enllaç ho publiqués m’ha 
donat una satisfacció. L’escripto-
ra “de pega” s’ha sentit contenta, 
però si d’una cosa estic satisfeta és 
del fet d’haver-vos conegut.

Moltes FELICITATS i moltes GRÀ-
CIES per ser hi!!!

Maria Teresa Mora Sanahuja
Piera

¿Familia? No, gracias
Las familias generalmente se 

llevan bien, ya que suelen celebrar 
todos los eventos unidas y con muc-
ha alegría y buen rollo entre todos: 
aniversarios, cumpleaños, Navidad, 
salidas al campo, incluso viajes o 
vacaciones. Todo muy bien.

Pero cuando llega la hora de las 
HERENCIAS todo cambia. Todo lo 
que antes era armonía y buen rollo 
se rompe en mil pedazos y sale a 
relucir el lado más oscuro de cada 
uno, una maldad inimaginable y 
mucha envidia. Y unos dicen que 
merecían más, ya que habían hecho 
más méritos que los demás, e incluso 
se llega al caso de la unión de varios 
miembros de la familia para quitarle 
lo suyo a otro, sin ningún escrúpulo. 
Eso es maldad y envidia…

Ahora toca reflexionar si vale la 
pena tanta maldad y si van a ser fe-
lices haciendo estas cosas. El dinero 
y las herencias destruyen a familias 
que antes habían estado unidas.

Que cada uno piense que sus 
actos pueden hacer mucho daño 
a personas o familias que no se lo 
merecen.

Salud, suerte y, a pesar de todo, 
¡viva la familia!

José Montiel

Carta al nedador Enric 
Ferrer

Aquesta setmana vull dirigir 
aquest escrit al Sr. Enric Ferrer, ne-
dador de 85 anys i que ens sorprèn 
gratament pels èxits que assoleix, 
aconseguint tantes medalles i tot 
gràcies al seu esforç. Dies enrere lle-
gíem en aquest setmanari els èxits 
aconseguits a Pontevedra i a Barce-
lona, i crec recordar que vol partici-
par en alguna competició que tin-
drà lloc a Corea. Repeteixo, la meva 
felicitació per ara i pel que encara 
ha de venir. En una altra ocasió, ja 
fa temps, vaig poder-lo felicitar per-
sonalment i llavors li vaig comentar 
que a la meva família tinc tres néts 
que practiquen esport, ell em va 
respondre que els encoratgés a se-
guir practicant. A dia d’avui encara 
en fan; el Martí d’11 anys als torne-
jos escolars en diverses modalitats, 
recentment el dia 17 es va celebrar 
al Xipreret el torneig Johan Cruyff 
amb participació dels alumnes de 
sisè de primària; la seva escola, el 
Garcia Fossas va quedar en tercer 
lloc i per això van ser reconeguts 
amb una medalla que els lliurava 
l’alcalde d’Igualada. Aquesta meda-
lla s’afegeix a la que el Martí ja té 
d’anteriors vegades.

El Jan de tretze anys, aquest 
és futbolista cent per cent, però 
aquest any juga en un equip format 
de nou a L’Ateneu i tenen alguna 
dificultat, però ells no defalleixen i 
continuen amb la il·lusió necessària.

L’altre nét, el Ferran, de trenta 
un anys, és un fan de la bicicleta 

de BTT i pilot federat amb l’equip 
Ibiza Tracks Trideporte; el dia deu 
va participar a Menorca a una cursa 
de 180 km. on va quedar segon, i al 
juliol es desplaçarà a Itàlia, on ja fa 
anys participa a una cursa que dura 
vuit dies; a més cada setmana amb 
els companys d’Igualada fan quilò-
metres i quilòmetres.

Quan els meus néts sàpiguen el 
que he escrit s’enfadaran, però ja 
està dit. 

Vull afegir que cada setmana 
llegeixo la gran quantitat d’esports 
que es practiquen a la comarca i 
aprofito per felicitar tots els espor-
tistes que deixen molt alt el nom de 
la nostra ciutat i la comarca i que se 
n’aconsegueixin molts més!

Cristina Collado

Tots contra Europa
Vaig parlar amb un company 

que feia molt de temps que no veia 
i vàrem coincidir en els temps glori-
osos del PSC, del qual ell es va des-
vincular ja fa molt de temps. El vaig 
retrobar a l’Ateneu Igualadí, vam 
encetar la conversa parlant de la 
família, va comentar-me sobre les 
seves filles, que jo havia conegut de 
menudes. Em va dir que una d’elles 
treballava a les institucions de la 
Unió Europea i que es guanyava 
molt bé la vida, jo li vaig dir que 
treballar per a aquests organismes 
supranacionals t’assegura un bon 
sou i un retir confortable i amb bo-
nes pensions. Qualsevol pare estaria 
molt content de veure una filla amb 
un futur tan segur, però la meva 
sorpresa va ser la seva resposta. Sí 
que acceptava que la seva filla tenia 
un molt bon lloc de treball, però va 
dir-me que la UE l’havia decebut 
perquè només vol una Europa d’es-
tats i no recolza de forma adequada 
les aspiracions de Catalunya. 

Les nacions europees de dimen-
sions semblants a la nostra Catalu-
nya, on es volen equiparar els cata-
lans més possibilistes en el tema de 
la independència són: Dinamarca, 
Irlanda. Holanda o Bèlgica. Aques-
tes nacions han esdevingut inde-
pendents al llarg de la història amb 
processos més o menys complexos 
i no exempts de violència, com la 
independència d’Irlanda els anys 20. 
El triomf de la Unió Europea ha es-
devingut un paradigma ultra naci-
onal que ha constituït una entitat 
política amb molta força, tant social 
com econòmica, i ha despertat to-
tes les alarmes en altres potències 
dominants des de fa anys al món, 
com són els Estats Units i, sobretot, 
la Rússia de Putin, tant per la com-
petència com pel ressentiment pro-
vocat per la pèrdua de l’hegemonia 
de l’antiga URSS. Hem d’admetre 
que la UE no és una unió sòlida i 
que avança amb molts entrebancs 
propis d’una unió imperfecta pro-
vocats pels propis i per interferèn-
cies externes. Steve Bannon, antic 
cap de campanya de Donald Trump, 
està a Europa per alimentar el po-
pulisme i el nacionalisme dels estats 
integrants de la UE, per dinamitar-la 
des de dins. Davant d’una estabilitat 
tan precària dins la UE, com algú 
pot pensar que els seus organismes 
alimentaran o recolzaran qualsevol 
moviment independentista dins les 
seves fronteres que pot accelerar 
encara més la seva pròpia disgre-
gació?

Galo Ball Ratés

DEFUNCIONS
Abel Domingo Quiroga de la Vega, de 76 anys (Igualada); Joan Gratacós Albertí, de 
78 anys (Capellades); Ton Vidal Panadés, de 95 anys (Igualada); Maria Vives Vila, de 
97 anys (Igualada); Maria Barrachina Casanova, de 95 anys (Igualada); Juan García 
García, de 53 anys (Igualada); Manuel Moral Rodríguez, de 77 anys (Igualada); Mercè 
Planell Torrellardona, de 83 anys (Òdena);  Agustí Closa Torras, de 88 anys (Castellolí); 
Pietat Bisbal Batet, de 93 anys (Igualada); Fuensanta Cabrera Rodríguez, de 84 anys 
(Igualada); Josep Vives Casals, de 92 anys (Igualada); Carme Fàbregas Faidella, de  88 
anys (Igualada); Enrique Munuera Expósito, de 81 anys (Santa Margarida de Mont-
bui); Juan Vélez Rodríguez, de 87 anys (Igualada); Nuria Luna Poyato, de 27 anys 
(Capellades); Josep Sabaté Palau, de 91 anys (Igualada); Josep Pujol Guberna, de 58 
anys (Igualada); Josep Cortés Contel, de 73 anys (Igualada); Félix Casado Miranda, 
de 70 anys (Igualada); Maria Fabregat Gómez, de 97 anys (Igualada); Montserrat 
Torras Balcells, de 78 anys (Igualada); Josep Santacana Amat, de 97 anys (Igualada); 
Pere Martí Poch, de 67 anys (Vilanova del Camí); Roger Montaner Gómez (Igualada); 
Àngela Rovira Carol, de 105 anys (Santa Margarida de Montbui); Antoni Grau Prat, 
de 90 anys (Igualada); José Ortíz Padilla, de 92 anys (Santa Margarida de Montbui).

Com va néixer la 
sardana “Recordant 
nostra terra”
La setmana anterior comentava 

que la cobla-orquestra Triomfal 
va viatjar a Mallorca l’any 1944, 
acompanyant el cor de La Llàntia i 
entre les peces triades van tocar la 
sardana del malaurat mestre iguala-
dí Joan Montaner, “Recordant nos-
tra terra”, la qual s’hagué de repetir 
per tres vegades consecutives, en un 
passeig de Palma atapeït de gent.

Les circumstàncies que envolten 
el naixement d’aquesta sardana, tot 
i que no tenen res de transcendent, 
tampoc no són les habituals en la 
gestació d’una composició musical. 
Aquesta sardana té la seva petita i 
sentimental anècdota pel fet d’estar 
revestida de l’angoixa i malencolia 
viscuda per un músic igualadí inci-
dentalment emigrat de la nostra 
terra l’any 1939. Aquell home de 
temperament dinàmic i ànima sen-
sible era el mestre Joan Montaner 
i Guix.

Malgrat les hores difícils i nos-
tàlgiques que s’escolaven en el 
camp de concentració francès de 
Bram, on ell es trobava internat 
durant els mesos subsegüents a la 
nostra Guerra Civil, mai no s’inter-
romperen, ni tan sols no s’apaiva-
garen en ell, els íntims batecs d’una 
sempre candent vocació: la música. I 
fou en aquestes circumstàncies que 
va escriure la música de la sardana 
“Recordant nostra terra”, la qual no 
gaires anys més tard seria una peça 
clau i insubstituïble en el repertori 
de la coral La Llàntia i una de les 
sardanes més populars arreu de la 
nostra comarca.

Ja feia temps que el mestre 
Montaner havia retornat a Igua-
lada quan un dia va comentar al 
seu amic Ignasi Castelltort que tenia 
una sardana feta al camp de con-
centració i que li agradaria que li 
posés lletra. L’usual és fer la música 
basant-se en la lletra i no a l’inrevés. 
En aquest cas la música ja estava 
feta i això era una dificultat per al 

Sr. Castelltort. La melodia l’obligava 
a encabir-hi uns versos de rima de-
sigual en els que, indefectiblement, 
s’hi esquitxaren alguns rebles dels 
quals no quedà gaire satisfet. Creia, 
però, que en essència interpretava 
la idea central del músic.

Lluny de ma terra / el meu cant / 
de melangia / va regalimant. 

Després de l’èxit de Mallorca la 
demanaren altres grups corals de 
la regió, alguns col·legis, àdhuc una 
banda de València. Es gravà en disc. 
L’any del centenari de la coral La 
Llàntia la cantà una coral alema-
nya: la coral de la BASF de Ludwigs-
haven am Rhein, composta per un 
centenar de cantants. El gest fou 
emotiu i el públic l’escoltà i aplaudí 
dempeus.

Per la primavera de 1944 la lle-
tra de la sardana ja estava compos-
ta. Tot seguit, el mestre Montaner 
es va posar a harmonitzar-la a qua-
tre veus amb vista a un immediat 
objectiu: que la cantés La Llàntia, i 
per dir-ho amb una expressió íntima 
i familiar, La Llàntia del seu cor, ja 
que tothom sabia la transcendent 
influència que en la seva vida tin-
gué la Coral de la qual encara en 
parlava uns dies abans de la seva 
mort. Es planyia de que per culpa 
de la seva malaltia s’havien hagut 
de suspendre els assaigs de la se-
va última obra “Cant a Igualada”, 
la qual s’havia d’estrenar el dia de 
Santa Cecília de 1967. No va poder 
ser. Ell moria precisament la matei-
xa vigília de la festa de la patrona 
de la Música.

Aquesta és la petita història de 
“Recordant nostra terra”. I, en evo-
car-la, “se’m fa tan viva que sento 
també quelcom dintre meu que “de 
melangia va regalimant...”, segons 
va redactar el senyor Ignasi Castell-
tort i Miralda, autor d’aquesta lle-
tra.

Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

EL RACÓ DE L’AVI SAM  Santi Abad i Muntané

Per ser president
Jo pensava que per ser president

de qualsevol estament
s’havia de tenir una certa categoria
i comptar amb una especial jerarquia
per arribar a dalt de tot
--i poder xupar més del pot--.
Però es veu que en política això no funciona,
doncs ja sabeu tots que, fins no fa gaire,
en un cert partit hi havia un estaquirot
amb un posat de badoc i molt carallot

que quant parlava més del compte
s’entrebancava amb la dicció
i ens encaminava cap a la reflexió
i d’aquell missatge trobar la solució.
No parlava francès, ni anglès,
ni cap idioma que fos conegut; 
tret de l’espanyol i res més.
Però a ell això no li feia res,
ja en tenia prou amb el sí i amb el no
per respondre a qualsevol qüestió.
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Resultats dels equips de pàdel del 
CT Can Bonastre a la Lliga Guinot Prunera

El CT la Pobla d’escacs 
aconsegueix mantenir la 
categoria

Marta Segura rebaixa en 
un minut el rècord de 
l’Encantada

PÀDEL

Tres victòries i una única derro-
ta aquest passat cap de setma-

na pels equips de la Lliga Guinot 
Prunera de la secció de pàdel del 
CT Can Bonastre.

L’equip “A”, que juga a la se-
gona categoria va aconseguir una 
nova victòria, aquest cop per 3-0 
davant de l’Espadel d’Esparregue-
ra, que el referma en el liderat en 
solitari del grup. La parella 1, amb 
Xavi Maresma i Pere Soler, va gua-
nyar per 6-2 i 6-0. La parella 2, amb 
Joan Anton Recasens i Jose Luís 
Jordano, es van imposar per un 
doble 6-2. La parella 3, amb Mario 
Lopez i Dídac Duran, van aconse-
guir el punt per 6-0 i 6-1.

L’equip “C” del club, que juga 
a tercera categoria, va perdre a la 
pista del líder del grup, el +Kpàdel 
per 3-0. Tot i la derrota, l’equip 
lluita per passar a la següent fase. 
La parella 1, amb José Maria Ro-
mero i Francesc Valdívia, van per-
dre per 6-1 i 6-2. La parella 2, amb 
Diego Pérez i Fran Díaz, van caure 
per 6-1 i 6-4. La parella 3, amb Jor-
di Gallego i Jesús Coca, van perdre 
el seu punt per 4-6, 6-4 i 6-2.

L’equip +35, que juga a catego-
ria única, va aconseguir una victòria 

molt important a la pista del Pàdel 
Indoor Gavà per 1-2 que fa que esti-
gui a un pas de confirmar el liderat 
final de la primera fase. La parella 
1, amb Javi Cabeza i Jordi Bautista, 
van perdre per dos sets a 1. La pa-
rella 2, amb Dídac Durán i Jaume 
Mallafré, van guanyar per dos sets a 
un .La parella 3, amb Dani Sanchez 
i Gerson Jimenez van aconseguir el 
punt per 1-6, 6-3 i 6-3.

L’equip +45 del club, va acon-
seguir la seva dotzena victòria con-

secutiva, aquest cop a casa per 3-0 
davant La Llacuna. L’equip conti-
nua en primera posició de la lliga 
i segueix intentant guanyar el títol 
d’aquesta gran Lliga de veterans. 
La parella 1, amb Joan Anton Re-
casens i Joan Castilla, van guanyar 
per 6-0 i 6-3. La parella 2, amb Javi 
Cabeza i Jose Pope, van derrotar 
els rivals per un doble 6-0. La pa-
rella 3, amb David Cadenas i Xavi 
Morente, van guanyar el seu punt 
per un doble 6-0.

ESCACS

La secció d’escacs del CT la Pobla 
ha aconseguit mantenir la cate-

goria dins del grup IV de la Sego-
na Provincial de la Lliga Catalana, 
després d’haver obtingut l’ascens 
la temporada anterior. La compe-
tició ha finalitzat a mitjan de març 
i, durant la lliga, l’equip poblatà 
s’ha mostrat competitiu en tots els 
enfrontaments i ha quedat en el 
cinquè lloc de la taula, amb quatre 
punts i mig.

Els poblatans van iniciar la lliga 
el 20 de gener i l’han finalitzat 
el 17 de març. De les nou jorna-
des disputades, en van guanyar 
quatre, en van perdre quatre i 
en van empatar una. Pel que fa 

als contrincants, cal destacar els 
potents equips de Sant Adrià i de 
Sant Josep, de Badalona, que han 
obtingut l’ascens de categoria. Són 
equips de poblacions més grans 
que la Pobla de Claramunt, fet que 
encara fa més meritòria la posició 
de la secció poblatana.

Durant aquesta temporada, 
els jugadors que han format part 
d’aquest equip han estat: Anto-
ni Mabras, Manel Torres, Juan Lo-
rente, Manuel i David Zumel, Jo-
sep Antoni Jiménez, Carlos Pérez, 
Sergi Cristóbal, Josep Sabaté i 
Àngel  Cervelló. Des de l’entitat 
es vol agrair l’esforç i la dedicació 
d’aquests jugadors i la col·labora-
ció de l’Ajuntament.

CURSA DE MUNTANYA

Diumenge passat  8  mem-
bres de la secció de curses de 

muntanya del Club Excursionista 
UECANOIA es van desplaçar fins a 
Guardiola de Font Rubí per córrer 
l’Encantada, cursa de muntanya 
inclosa dins el Circuit de Curses de 
Muntanya “Gran Penedès” amb 
dues distàncies de 12 i 25 km.

Els recorreguts comencen a la 
zona esportiva de Guardiola, surt 
del poble passant per Can Rovireta 
i després recorre els voltants del 
poble com el castell de Font Rubí, 
l’Agulla, el Corriol de la Cova, la 
Masia de Pareres, etc.

A la cursa curta 12km i 300m 
de desnivell positiu, Joan Rosich 
aconseguia una 2a posició absolu-
ta parant el crono amb 00:51:00; 
David Borràs 4t, David Patiño 13è, 
Txus Oliva 39è i Anna Alejandro 
123a absoluta i 16a fèmina.

Pel que fa a la llarga de 25 km 
i 800 m. positius, Francesc Llobet 
finalitzava 23è absolut 9è de la se-
va categoria, Marta Segura 25a ab-
soluta i 1a fèmina amb un temps 
02:26:00 rebaixant en un minut 
l’anterior rècord de la prova en 
aquesta categoria. Darrera seu va 
entrar Dani Grados en 51a posició 
absoluta.

Diumenge, 37a Mitja Marató de l’Anoia, 
15ns 10 Km i 5ns 5 Km Ciutat d’Igualada
ATLETISME 

El Club Atlètic Igualada Petro-
miralles, en col·laboració amb 

els Ajuntaments d’Igualada, Vila-
nova del Camí i Sta. Margarida de 
Montbui, organitzen per aquest 
diumenge, 31 de març, a partir de 
les 10 h del matí, la 37a edició de 
la Mitja Marató de l’Anoia (21.097 
m), conjuntament amb la 15a edi-
ció dels 10 Km Ciutat d’Igualada, 
i enguany amb la 5a edició dels 5 
Km Ciutat d’Igualada, que comp-
ten amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya, de la Diputació de 
Barcelona i de la Federació Cata-
lana d’Atletisme, i amb la col·labo-
ració de Petromiralles i Marathon 
Esports i de diverses entitats i fir-
mes comercials. La Mitja Marató 
forma part de la 13a Xallenge de 
Mitges Maratons Gran Premi Dipu-
tació de Barcelona.

Les tres curses tindran la sorti-
da i l’arribada a la Rbla. Sant Isidre 
d’Igualada. Per a totes les curses 
el recorregut transcorrerà entre 
les poblacions d’Igualada, Vilano-
va del Camí i Sta. Margarida de 
Montbui, mentre que els 5 km te-
nen el recorregut íntegrament per 
Igualada. 

Informació actualitzada de la 
prova i inscripcions a la pàgina 
web www.mitjamaratoanoia.
cat, amb inscripcions obertes fins 
avui dijous, 28 de març. I també 
fins avui hi ha un punt d’inscripció 
presencial a Marathon Esports, al 
c/ La Torre, 9 d’Igualada. 

Dispositiu especial de 
trànsit, diumenge, amb 
motiu de la Mitja Marató 
de l’Anoia

Aquest proper diumenge tin-
drà lloc la 37a edició de la Mit-
ja Marató de l’Anoia (21.097 m.), 
conjuntament amb els 10 Km. Ciu-
tat d’Igualada i els 5 Km Ciutat 
d’Igualada, competicions que es 
duran a terme entre les poblaci-
ons d’Igualada, Vilanova del Camí 

i Montbui, amb sortida i arribada 
a la igualadina Rambla Sant Isi-
dre. L’Ajuntament de Montbui hi 
col·labora en l’organització logís-
tica d’una prova que comportarà 
diferents afectacions a la circula-
ció dels vehicles tant al Boulevard 
com a la zona més propera a Vista 
Alegre (carrer Almeria, Passeig Es-
panya…).

Ambdues proves tindran un 
destacat protagonisme a Mont-
bui, ja que els participants pas-
saran per dos dels tres principals 
accessos viaris que hi ha entre 
Montbui i Igualada: el pont Gran 
i el pont de Vista Alegre. El Bou-
levard montbuienc i la zona de 
Vista Alegre seran espai de pas 
per als corredors, i això condicio-
narà durant gairebé tres hores el 
trànsit de vehicles per dues de les 
vies de circulació més importants 
de Montbui. 

Des de la Policia Local de 
Montbui s’adverteix que és mi-
llor no utilitzar el vehicle si no és 
estrictament necessari entre dos 
quarts de 10 del matí i fins a dos 
quarts d’una de la tarda del pro-
per diumenge. Els talls de trànsit 
afectaran el Pont Gran i el Pont de 
Vista Alegre. Es podrà circular pel 
pont de La Palanca, un accés que 
es recomana que s’utilitzi tant per 
a les comunicacions internes com 
també per si es vol accedir a la 
Ronda Sud o al Nucli Antic.

Per pal·liar les afectacions pos-
sibles, la Policia Local de Montbui 
està treballant en col·laboració 
amb la Policia Local d’Igualada, 
el Club Atlètic Igualada (entitat 
organitzadora) i un grup de volun-
taris, tot configurant un dispositiu 
especial de trànsit que garantirà 
la circulació dels veïns de les zones 
més afectades, de la millor manera 
possible, tenint en compte que és 
previst permetre el pas de vehicles, 
només de forma molt puntual i 
en aquells casos de força major, i 
sempre dirigint-los cap al carrer 
del Pont .

Cal destacar que el transport 
públic també es veurà afectat. Tant 
l’autobus urbà de les 10.45 com el 
de les 11.45 hores tindran afecta-
cions. En aquests casos es deixarà 
pas al “bus petit” de la companyia 
Masats, però sempre amb preva-
lència de pas dels corredors, el que 
pot comportar notables endarreri-
ments horaris. El recorregut que 
realitzarà aquest “bus petit” serà 
entrada des d’Igualada pel Pont de 
la Palanca, passant pel carrer del 
Pont, carretera de Valls, es desviarà 
a través d’un agent al Bou, cap al 
carrer Parlament per un agent de 
policia ubicat allà. Tot seguit passa-
rà pel carrer Santa Maria, carretera 
de Valls, Passeig Espanya, carrer 
de La Mercè i novament retornant 
a Igualada pel carrer del Pont i el 
Pont de la Palanca.

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 més de 30 anys d’experiència
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Sènior masculí - Lliga EBA: Anagan Olivar 76 - Monbus CB Igualada 75
La ratxa de victòries s’estronca a Saragossa
BÀSQUET

Amb sis victòries consecuti-
ves, els igualadins viatjaven 

a Saragossa per seguir la ratxa 
victoriosa que els mantindria al 
capdavant de la classificació. Però 
l’Anagan Olivar és sempre un 
rival complicat, format per joves 
talents que tenen com a objectiu 
fer-se un lloc al primer equip del 
Tecnyconta Zaragoza.

El desplaçament passava fac-
tura als de l’Anoia i el primer 
quart acabava amb un resultat de 
31-15. Al segon període els igua-
ladins es situaven i es refeien per 
ajustar el marcador. Amb un par-

cial de 14-24 s’arribava al descans 
amb 45-39 al marcador.

A la represa, els visitants se-
guien amb el mateix guió que al 
segon quart i van aconseguir un 
nou parcial a favor de 18-29 amb 
el qual s’avançaven i es situaven 
amb un marcador de 63-68 al final 
del tercer quart. Després de remar 
i remar per posar-se per davant al 
marcador, els de l’Anoia van arribar 
justos al final de partit i el parcial 
de l’últim quart va ser de 13-7 a fa-
vor dels aragonesos, que acabarien 
enduent-se el partit per 76-75.

Aquesta derrota situa els 
igualadins de nou a la tercera 

plaça de la classificació. A falta 
de quatre partits encara està tot 
per decidir i cada jornada serà 
una final en el que resta de tem-
porada.

Monbus CB Igualada: Miki 
Stobart (12), Sergi Carrión, Mi-
quel Benito, Edu Burgès (5), Jordi 
Torres (14), Carles Fons (22), Jau-
me Torres (4), Pau Camí, Toni La-
molla, Alex Matencio, Edu Tejero 
(14) i Roger Pérez (4).

Propera jornada. Dissabte 
vinent, a les 17.45 h, el Monbus 
CB Igualada rep el Tenea - CB Es-
parreguera.

Sènior femení: 
UE Mataró Contrutoni Ponce 60 - Yvette Pons CB Igualada 75
Una passa més per aconseguir l’objectiu 
BÀSQUET

Les jugadores blaves van sortir 
desconcertades i van deixar 

que les mataronines es posessin 
per davant en el marcador amb un 
parcial de 15-6, però al minut 5 es 
van posar la granota de treball i 
van marcar el seu territori a través 
de molt bones defenses i, sobretot, 
van controlar el rebot defensiu, 
que tant ens havia fet patir els pri-
mers minuts, i van anar reduint 
distàncies al marcador fins a que-
dar dos punts per sota al final del 
primer quart, amb 19-17.

Al segon quart l’equip va se-
guir amb la mateixa dinàmica 

ascendent i va posar la directa 
per capgirar el marcador i aga-
far un avantatge de 9 punts al 
descans. Cal destacar un primer 
parcial de 0-8 als tres primers 
minuts del segon quart, per 
acabar amb 2-11 en els darrers. 
A la represa l’equip va sortir amb 
la mateixa solidesa, però el Ma-
taró va començar a ajustar molt 
les seves línies defensives i va 
augmentar el seu encert. L’Igua-
lada, per la seva part, no deixa-
va que s’apropessin en el mar-
cador i aquesta va ser la tònica 
de tota la segona part. Va ser 
un partit sòlid en defensa, en 

què contrarestàvem la seva en-
vergadura a la zona amb la nos-
tra defensa asfixiant a les seves 
interiors i el control de la línia 
exterior. També cal destacar la 
bona presa de decisions en atac 
i el control del ritme del partit. 
Una passa més per aconseguir 
l’objectiu, cal seguir treballant!

Parcials: 19-17, 9-20, 14-19, 18-
19.

Van jugar pel CBI: Carner (15), 
Xairó (7), Soler (15), Lamolla (15), 
Jané (10), Amatllé (3), Gener (5), 
Aniento (2), Carrasco (3), Iglesias, 
Enrich i Segués.

Resultats dels equips base del CB Igualada
Premini femení: El Rovell de l’ou 

CB Igualada 38 - Bàsquet Pia Saba-
dell 55

Van jugar pel CBI: Edna More-
ra, Ona Onieva, Marie Pierrou, Cloe 
Caldito, Ariadna Montiel, Bruna Oli-
van, Èlia Garí, Belinda Ojide i Cèlia 
Torrens. 

Infantil femení A: Safa Claror 77 
- Dental Mercè & Sagarra CB Igua-
lada 62

Van jugar pel CBI: Noa, Judit, 
Marmo, Gal·la, Jana, Marqui, Carla 
i Sira.

Preinfantil masculí: UE Horta 82 

- Benzinera bonÀrea CB Igualada 61
Van jugar pel CBI: Biel Closa, 

Oriol Blanco, Diego Calle, Roger 
Bernàldez, Albert Vancells, Albert 
Sàbat, Eudald Balsells, Olau Riera, 
Santi Puiggené, Gerard Bernàldez, 
Edmon Alcoceba. 

Cadet femení C: Comercial Godó 
CB Igualada 47 - Joviat 53

Van jugar pel CBI: Greta, Ada, 
Blanca, Aina, Gisela, Helena, Xènia, 
Elena, Gal·la i Mar. 

Cadet femení D: Club Nou Bàs-
quet Vilanova 41 - McDonalds CB 
Igualada 37

Van jugar pel CBI: Júlia Pujo-
là, Arlet Cots, Clàudia Robles, Jú-
lia Poch, Júlia Gumà, Vinyet, Laura 
Martínez, Ariadna Corominas.

Júnior femení B: Sitges 37 - Di-
nàmic Sport CB Igualada 61

Victòria plàcida però treba-
llada. Les igualadines van comen-
çar amb un parcial de 5-11 que 
va marcar la tònica del partit. Al 
segon quart, diverses jugades ràpi-
des de contraatac permetien aga-
far un avantatge de 15 punts que 
ja no es reduiria. Segona part de 
joc més lent i ordenat.

Pau Vergara (Club Frontennis 
Igualada), al Campionat 
d’Espanya Infantil 

FRONTENNIS

El passat cap de setmana es va 
jugar a Carlet (València) el Cam-

pionat d’Espanya de Frontennis 
Infantil amb Pilota Preolímpica de 
Federacions. El jugador del Club 
Frontennis Igualada Pau Vergara 
Cebrián va ser seleccionat per la 
Federació Catalana. Tot i no arribar 
a les fases finals del Campionat, ha 

demostrat un bon nivell competi-
tiu a l’enfrontar-se a Federacions 
com la Valenciana, campiona en 
les categories infantil masculina 
i femenina, l’Aragonesa i la de 
Castella La Manxa. Sens dubte, ha 
estat una molt bona oportunitat 
per a agafar experiència de cara a 
propers campionats. 

Antoni Font 

Igualada acollirà les prèvies 
del Campionat d’Espanya de 
Pilota Olímpica 
FRONTENNIS

Aquest dissabte, durant tot el dia, 
i diumenge al matí es jugaran 

als frontons del Club Frontennis 
Igualada les prèvies del Campionat 
d’Espanya de Frontennis Masculí 
de Pilota Olímpica. El Club Fron-
tennis Igualada hi participa amb 3 
parelles, 2 jugaran a Igualada i la 
tercera es desplaçarà a Toledo, ja 
que aquestes prèvies es disputen a 
tres localitats diferents. A les prèvies 

que es jugaran a Igualada hi partici-
paran parelles d’Igualada, Terrassa, 
Tenerife, País Valencià... Seran dues 
jornades en què es podrà començar 
a veure el nivell de Pilota Olímpi-
ca. Cal recordar que els Campionats 
d’Espanya es jugaran al Molí Nou 
els dies 3, 4 i 5 de maig en categori-
es femenina i masculina. Una com-
petició sense antecedents a Igua-
lada i esperem que alguna parella 
igualadina es pugui classificar.

Bons resultats de Sara 
Mitjans al Campiona 
d’Espanya

ESQUÍ  ALPÍ

La Molina va acollir del 22 al 24 
de març les finals del Campionat 

d’Espanya U14/U16 entre, Súper 
Gegant, Gegant, Eslàlom i Combi-
nada.

El tram final de la temporada 
d’hivern sempre reserva cites de mà-
xim interès, com la celebrada aquest 
cap de setmana a La Molina i on es 
veuen les cares els millors esquia-
dors de tot l’Estat, ni més ni menys 
que durant tres dies consecutius.

Divendres es va donar el tret 
de sortida amb el Súper Gegant 
(SG), la prova de més velocitat del 
programa i en acabar els corredors 
d’U16 es canvien d’esquís per fer 

una màniga de Eslàlom (SL) i així 
fer l’anomenada Combinada Alpi-
na (CA), on la Sara va fer una molt 
bon 8è lloc.

Amb bones condicions de neu 
durant tot el cap de setmana, dis-
sabte va ser el torn del Gegant 
(GS), on Sara Mitjans va fer un 10è 
lloc.

Amb la mateixa motivació i les 
reserves d’energia que els queda-
ven a les cames, el diumenge es va 
tancar la competició amb l’Eslàlom 
(SL), on la Sara Mitjans va fer en la 
primera màniga un 12è lloc, però 
a la segona màniga va fer 4a que-
dant al total amb 7a posició a la 
cursa més tècnica.

Ingravita segueix sumant

ESCALADA INDOOR

Aquest passat dissabte dia 
23 de març es va celebrar a 

Ingravita la festa pel 7è aniver-
sari juntament amb la final de la 
Lligueta.

La Lligueta és una competi-
ció interna del rocòdrom igualadí 
que té una durada de 6 setma-
nes i consisteix en fer el màxim 
de punts cada setmana. Ingravita 
cada setmana, segons el seu pro-
grama d’equipament, munta una 

sèrie de blocs (recorreguts escala-
bles de colors) dels quals 10 eren 
puntuables per la lligueta.

Els participants, ja poden ser 
usuaris habituals o esporàdics, 
l’únic que havien de fer era aga-
far una butlleta i anotar-se els 
punts aconseguits cada setmana, 
fins al llarg de 6 setmanes.

Un cop passat aquest temps els 
escaladors i escaladores amb millor 
puntuació passen a la final, que en 
aquest cas va coincidir amb l’ani-

versari del 7è any de funcionament 
d’Ingravita.

Per la final de dissabte, Ingravita 
va proposar l’estil “campionat del 
món”. Això vol dir que cada par-
ticipant tenia 5 minuts per escalar 
cadascun dels 5 blocs que hi havia 
a la final. Cada bloc tenia diferents 
versions adaptades a les categories 
dels esportistes. D’aquesta manera 
es va poder organitzar en 5 blocs 
una varietat molt gran de nivells, 
ja que a la final hi havia escaladors 
i escaladores amb molta experièn-
cia i nivell alt i d’altres relativament 
novells.

Els podis de la lligueta 2019 van 
ser els següents: Absoluta masculi-
na: Roberto, Roger Sirvent i David 
Cañadas; absoluta sub18 femení: 
Alba Pelfort (CE Uecanoia), Cristina 
Morera i Gal·la Ramis. Sub 18 mas-
culina: Marc Ramirez (CE Uecanoia), 
Nil Pelfort (CE Uecanoia) i Gerard 
Castells. Veterans: Josep Sánchez (CE 
Uecanoia), Puu i Dani Bello. Vetera-
nes: Ester Ramon, Montse Tarrida i 
Carola Fusté.
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Cap de setmana de pòdiums 
per a l’Anoia CG

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

El passat cap de setmana es va 
celebrar la segona fase de la 

Copa Catalana de gimnàstica artís-
tica femenina, per a les categories 
Escolars A, B, C i E. L’Anoia Club 
Gimnàstic va tornar a casa amb 
excel·lents classificacions, medalles 
i trofeus.

En la categoria Escolar A 3 apa-
rells van competir les gimnastes 
més petites de 5, 6 i 7 anys, Gise-
la Marimon, Lua Guitian i Marta 
Casado. En la categoria Escolar B 
3 aparells, Aroa Garcia, Clara Gra-
nado i Laia Guell. En Escolar B 4 
aparells, Carla Maria Jordan, Júlia 
Garí, Mia Muñoz, Mia Rodríguez, 
Paula Casado i Raquel Granados. 
En Escolar C 3 aparells, Aina Leo-

nés, Clara Miserachs, Júlia Bisbal i 
Mar Claramunt. En Escolar C 4 apa-
rells, Carla Cuesta i Irina Quadros. I 
per finalitzar, les més grans en Es-
colar E, Aina Sánchez i Ona Vidal. 

L’equip d’Escolar C 3 va obtenir 
el bronze per equips, Aina Leonés 
l’or a terra, Júlia Bisbal plata en 
la classificació individual general, i 
plata a terra. 

També cal destacar les se-
güents classificacions: Carla Cues-
ta plata a salt, Carla Jordan plata 
a terra, Ona Vidal sisena a terra, 
Clara Miserachs desena a terra i 
Mar Claramunt desena a terra. 
Moltes felicitats a les gimnastes i 
a les entrenadores, Alícia Borrega, 
Juliana Botelho i Laia Poch. 

El sots 16 de l’Anoia Rugby 
Club jugarà la semifinal de 
lliga a Les Comes 

RUGBI

El proper dissabte, 30 de març, 
les noies i nois de l’Anoia Rug-

by Club i d’Esparreguera jugaran 
contra el Sitges B, al camp de 
Les Comes d’Igualada, una de les 
semifinals que dona accés a lluitar 
pel títol de lliga de tercera cata-
lana de la Federació Catalana de 
Rugbi. 

La segona posició a la lliga re-
gular els permet jugar el partit a 
casa; els Hippo-Víkings han hagut 
de suar molt per poder disputar 
aquest partit i ara els toca gaudir 
d’aquesta semifinal jugant a casa 
davant la seva afició. 

El rival, el Sitges B, és un equip 
al que ja s’han enfrontat durant la 
fase regular, amb victòria dels de 
l’Anoia. Tot i això no val a badar 
i el proper dissabte, a les 15.30 h 
al camp de Les Comes, els Hippo-
Víkings sortiran al terreny de joc 
per jugar la seva primera semifi-
nal, sabent que ho hauran de fer 
molt bé per guanyar i assolir un 
lloc per a la final. A les grades hi 
seran, com sempre, els seguidors 
incondicionals dels Hippo-Víkings 
que els han animat durant tota 
la temporada, tant a casa com als 
desplaçaments. 

Anoia Rugby Club

Podis de les gimnastes anoienques a la 2a 
fase de Copa Catalana Base

GIMNÀSTICA RÍTMICA 

CG Ballerina 
Aquest dissabte, 23 de març, es 

va celebrar a Lloret de Mar, la 2a 
fase de Copa Catalana individual 
base de  gimnàstica rítmica. Un 
cop més, les gimnastes del Club 
Gimnàstic Ballerina van fer una 
mostra del seu gran potencial i van 
utilitzar aquesta competició com a 
preparació per al pròxim Campio-
nat d’Espanya, en el que participa-
ran d’aquí a quinze dies.

En categoria Infantil Base, amb 
l’aparell de maces, Gisela Ramírez 
va fer un exercici amb una gran 

sensibilitat i va aconseguir una 
molt bona execució. Ens va delec-
tar, un cop més, amb l’elegància 
que la caracteritza en cadascuna 
de les seves competicions.

Per la seva banda, Carlota Za-
mora va sortir a pista amb el ritme 
i expressivitat que la caracteritza, 
aconseguint fer vibrar el públic i 
mostrant el gran nivell que té com 
a gimnasta i que va assolint dia a 
dia.

En categoria Juvenil Base, en 
aparell de cinta, Sandra Domín-
guez va estar realment preciosa, 
amb una gran sensibilitat, fent de 
cada moviment una expressió in-

nata per a tots els presents que 
vam gaudir de la seva posada en 
pista.

Per finalitzar la jornada, Paula 
Mensa va lluitar a pista amb la for-
ça que la caracteritza i va executar 
un complex exercici que li va valer 
la recompensa de la classificació 
per al Campionat d’Espanya, a més 
de pujar a la tercera posició del 
podi, entre 75 gimnastes de la ca-
tegoria, i es situa entre les millors 
gimnastes catalanes en la seva ca-
tegoria, després de classificar-se 
per a la Final de Copa Catalana Ba-
se, que se celebrarà a finals d’abril.

El club felicita les gimnastes i el 
cos tècnic, i els vol transmetre mol-
ta força per a aquesta temporada, 
amb tantes vivències positives fruit 
d’un gran esforç i del treball del 
dia a dia. 

Igualada CG Aula 
L’Igualada Club Gimnàstic Aula 

està content per la feina i evolució 
de les seves gimnastes en aquesta 
2a Fase Copa Catalana Nivell VII. 
Hi van participar deu gimnastes 
del club, en una competició amb 
molt nivell, en què les gimnastes 
van lluir al tapís. Cal destacar la 
boníssima segona posició de Gina 
Castelltort en Aleví base, que va 
fer un gran exercici.

El club igualadí segueix treba-
llant de cara a pròximes competici-
ons i es prepara amb molta il·lusió 
per al proper Campionat d’Espa-
nya individual base que tindrà lloc 
a principis d’abril  a Guadalajara, 
cinc gimnastes del club represen-
taran a Catalunya al campionat: 
Violeta Aguilera, Martina Espinalt, 
Gina Castelltort, Arlet Oliva i Ruth 
Reymundi, les joves ja es prepa-
ren amb moltes ganes per assolir 
aquest repte.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula 
segueix endavant amb la seva tem-
porada satisfets i amb molts ànims 
per superar nous reptes.

Cinc patinadores del PA Igualada a la fase 
intercomarcal d’interclubs
PATINATGE ARTÍSTIC

El diumenge 24 de març es va 
celebrar a Sant Vicenç de Torelló 

la primera fase del grup d’Inter-
clubs on el Club Patinatge Artís-
tic Igualada va quedar enquadrat 
amb el CPA Viladecavalls, el CPA 
Cerdanyola del Vallès i el CP Llo-
riana.

Tot i ser un grup molt potent, 
amb clubs de llarga tradició dins 
el patinatge artístic i col·locats a 
la part alta de la classificació de 
clubs de la Federació Catalana de 
Patinatge, els 22 patinadors/es del 
club igualadí que hi van participar 
van aconseguir uns resultats excel-
lents, obtenint 5 podis, que classi-
fiquen automàticament aquestes 
patinadores per la propera fase 
intercomarcal de la competició.

En categoria certificat la Berta 
Roset va ser primera, i en Iniciació 
C Majors l’Alexandra Burczynska 
també va aconseguir la primera 
posició.

Però s’ha de destacar el domini 
absolut del PA Igualada a la cate-
goria Iniciació A, ja que el podi va 
ser totalment igualadí amb la Ma-
riona Raurich a la primera posició, 
l’Iris Ruiz a la segona i l’Ainara Va-
rela a la tercera. A més, en aques-
ta categoria 5 de les 6 primeres 

classificades, van ser patinadores 
del club.

I els resultats encara haurien 
pogut ser millors ja que dues pati-
nadores van aconseguir la quarta 
plaça i dues més la cinquena de les 
seves respectives categories, que-
dant-se a les portes de la classifica-
ció per la següent fase.

La resta de participants del 
club van ser:

Anna Domènech, Ana Fernán-
dez i Gisela Santiago en Iniciació A.

Marina Laporta, Mireia Cutan-
da, Maria Escoda i Naia Mariño en 
Iniciació B.

Anna Badia en Iniciació C Ma-
jors.

Gisela Laporta en Iniciació C 
Menors.

Úrsula  Pontnou,  Monika 
Kulykova, Martina València, Daniel 
Llorach, Berta Victor en Iniciació D 
Majors.

Chiara Xaus, Abril Llopis i Arlet 
Domènech en Iniciació D Menors.

Els següents reptes del club, 
seran les proves de nivell que rea-
litzaran vàries patinadores la set-
mana que ve i el primer trofeu que 
organitzarà el club, el dia 7 d’abril 
a Les Comes d’Igualada.
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Gairebé ple de victòries dels equips 
igualadins
HOQUEI LÍNIA

Sènior: Jujol 3- HL Igualada 7. 
Dissabte passat es disputà a la pista 
de Sant Joan Despí el partit corres-
ponent a la Lliga Catalana on el 
club igualadí jugà de manera ex-
traordinària. A la primera part, els 
igualadins van començar a realitzar 
un molt bon joc i els gols també 
arribaren poc a poc.

La segona part, ja més tran-
quils i entrats al partit el 100% els 
de Jujol intentaren parar un Igua-
lada superior, que en cap moment 
es rendí. Enhorabona per aquest 
partit. 

Van jugar per l’HLI: Jaume 
Doncel, Nil Domènech, Albert Gui-
llen, Marc Cano, Alex Cano, Roger 
Alemany, Adam Gràcia. Porter: Uri 
Sànchez.

Benjamí:  HL Igualada 4 - Ga-
dex B 1. Partit fàcil pels igualadins 
ja que jugaven contra el penúltim 
de la classificació. Els jugadors fe-
ren un bon joc i donaren minuts 
als més petits de la casa. Les 3 parts 
foren disputades al màxim però la 
superioritat dels de la casa posaren 
el marcador a favor. L’equip ocupa 
la segona posició a la classificació.

Van jugar per l’HLI: Toni Bandé, 
Iker Jiménez, Jan Aguilera, Max 
López, Roger Marcos, Oriol Mar-
cos, Guillem Montells, Nahya Gil, 
Jan Gil. Portera : Laia Roig. Entre-
nador: Samu Piquer.

Aleví: HL Igualada 1- CHL Jujol 
5. A priori aquest resultat no re-
flexa com va anar el partit. Va ser 
un dels complicats que s’havien de 
disputar i els jugadors ho donaren 
tot, sense excepció, davant un Jujol 
una mica més superior però si en 
encert. 

Van jugar per l’HLI: Biel Guer-
rero, Biel Gelabert, Joan Roig, 
Marc Hueva, Judit López, Ot Sánc-
hez, Martina Font, Laia Silvestre, 
Joan Cusachs. Porter: Yeray Loren-
zo. Entrenador: Samu Piquer.

Infantil: HL Igualada 7 - Jujol B 
2. L’equip cada vegada més compe-
netrat, feu un gran i 

partit. La primera part va ser 
dominada pels jugadors iguala-
dins, que hi posaven ganes i molta 
intensitat, i no va deixar  escapar 
cap oportunitat per arribar a por-
teria. En la segona, i amb la rela-
xació de dominar el marcador, els 
jugadors van aprofitar per realitzar 
nombroses jugades i fer així el joc 
més interessant.

Van jugar per l’HLI: Biel Segura, 
Laia Xin Mercadé, Unai Guerrero, 
Sergi Gelabert, Julian Carrasco, Ar-
nau Santano, Martí Roig, Ian López 
i Jan Gamboa. Porter: Unai Gràcia.

Els prebenjamins es mantenen 
líders

L’últim partit de la Jornada fo-
ra el dels prebenjamins. Els més 

xics es jugaven mantenir la primera 
plaça del campionat.

Així que la primera part van 
sortir amb moltes ganes i amb 
nombroses ocasions per poder 
marcar. Però el primer gol no volia 
arribar. A la segona part, i amb 
moltes ganes d’aconseguir la victò-
ria tots els jugadors posaren el seu 
granet de sorra, els defenses in-
tentaven que el porter no tingués 
feina i els davanters avançaven el 
marcador amb xuts i passes des de 
dins l’àrea.

La tercera part seguir igual que 
la segona. Un gol dels de Rubí po-
saren el marcador en contra. Però 
la ràpida reacció dels igualadins 
donaren al final una victòria més 
que merescuda a l’equip local. De 
moment segueixen primers en la 
classificació. 

Van jugar per l’HLI: Santi So-
lano, Enoc Soler, Jan Gil, Nahya 
Gil, Guillem Montells, Marc Roig i 
Adrià Búrria. Porter: Albert Solano. 
Entrenador: Samu Piquer.

Bona actuació del CAI als 
classificatoris del Campionat 
de Catalunya de relleus

ATLETISME 

Dissabte passat es van dur a ter-
me, a les pistes de l’Hospitalet, 

les proves corresponents a la fase 
classificatòria dels Campionats de 
Catalunya de relleus de la catego-
ria sub 10 (benjamí).

Amb una multitudinària par-
ticipació, hi prengueren part tres 
equips del Club Atlètic Igualada 
Petromiralles/Jocnet, dels quals el 
masculí “A” es va classificar per a 
la final corresponent.

Cal destacar l’actuació del 
l’equip masculí “A” de 4x60 m, 
classificats amb un temps de 40”5, 
amb el conjunt format per Mikel 
Fariñas, Martí Paín, Iker Pérez i 
Guillem Llorach, que va entrar 3r 
de la sèrie classificatòria.

L’equip sub 10 masculí “B” del 
CAI de 4x60 m va ser 5è de la 2a 
sèrie, amb un temps de 43”0, amb 
l’equip format per Bernat Poch, 
Ivan Martínez, Guim Jiménez i Ki-
lian Busquets, però no es va classi-
ficar per a la final en la seva condi-
ció d’equip “B”.

L’equip sub 10 femení de 4x60 
m, format per Berta Ferrús, Eva 

Hidalgo, Berta Márquez i Elia Mar-
tínez, va ser 5è en la 4a sèrie clas-
sificatòria, amb 42”6, però no va 
accedir a la final.

Atletes del CAI al GP de 
Marxa de Gavà i al 1r 
Trofeu Sant Just

També dissabte passat, Ares 
Giménez, marxadora infantil del 
CAI Petromiralles/Jocnet, partici-
pava en la cursa sub 14 del 3r Gran 
Premi de Marxa Atlètica Ciutat de 
Gavà. L’anoienca era 13a amb un 
temps de 20’49”9 per cobrir els 3 
km d’aquesta categoria.

Els guanyadors absoluts foren 
Iria Teijeiro (Hinaco Monzón) amb 
25’24”3 i Antonio Redondo (Atl. 
Vng.org) amb 22’48”3, ambdós so-
bre 5 Km de recorregut.

D’altra banda, diumenge pas-
sat, Marcel·la Solé, atleta juvenil 
del CAI Petromiralles, va impo-
sar-se en la prova dels 800 m llisos 
de categoria sub-20, corresponent 
al 1r Trofeu St. Just Desvern, amb 
un temps de 2’22”96, marca perso-
nal de la igualadina. 

Club Atlètic Igualada

2a Catalana: Igualada Femení HCP 8 - Cerdanyola CH 1
El títol ja és a tocar!
HOQUEI PATINS

A Les Comes, l’Igualada va supe-
rar clarament un bon Cerda-

nyola, que acabaria cedint a la 
segona part. Amb aquesta victòria, 
les igualadines es mantenen en el 
liderat, a dotze punts dels segon 
classificat i a manca de cinc partits 
per acabar la lliga.

Igualada Femení HCP: Zoe Tor-
ras (P), Carla Batlle (P), Abril Batlle 
(1), Maria Bonet (1), Mariona Si-
mon, Queralt del Àguila (3) i Carla 
Claramunt (3). Entrenadora: Marta 
Soler.

El proper partit serà diumenge 
que ve, els quarts de final de la 
Copa de la Lliga en eliminatòria a 

un sol partit, contra el CH Mataró 
de Primera Catalana, just després 
del primer partit corresponent al 
Playoff per l’ascens a Oklliga feme-
nina, que es disputarà a les 16.00 
h a Les Comes, contra el CH Vi-
la-sana.

Resultats dels equips base de l’Igualada 
Femení HCP

Fem14 “A”: CH Claret 2 - Igua-
lada Femení HCP 10

Les igualadines es mantenen 
a la zona noble de la taula.

Van jugar: Eva Besa (P), Gi-
na Balcells (2), Ariadna Busqué 
(3), Laura Crespo (4), Mariona 
Cabestany, Aina Caro i Jana Cos-
ta (1). Entrenadora: Teresa Tor-
rents.

Fem14 “B”: Igualada Femení 
HCP 2 - HC Alpicat 4

Derrota a casa en un bon 
partit.

Van jugar: Blanca Garcia (P), 
Alèxia Costa, Laia Puig, Júlia Sa-
bater, Paula Lucas, Alba Cires i 
Laia Ortega. Entrenador: Manel 
Cervera.

Fem12: Igualada Femení HCP 
3 - CP Manlleu 1

L’equip continua remuntant 
en una jornada amb dos partits.

Van jugar: Iona Lubian (P), 
Carla Vila (2), Carla Gualda, Cris-
tina Vila (1), Abril Besa, Núria 

Taixé, Lara Llobet i Laia Ortega. 
Entrenadora: Teresa Torrents

Fem12: CH Caldes 7 - Iguala-
da Femení HCP 4

Van jugar: Iona Lubian (P), 
Carla Vila (1), Carla Gualda (1), 
Cristina Vila (2), Abril Besa, Laia 
Ortega i Lara Llobet. Entrenado-
ra: Teresa Torrents

MiniFem: Igualada Femení 
HCP 3 - CHP Sant Feliu 0

Les igualadines continuen 
imparables.

Van jugar: Kasandra Albiol 
(P), Carme Taixé (P), Jana Expó-
sito, Mercè Riba, Ona Bru, Júlia 
Alsina i Laia Montiel.

Corredors UECANOIA a la 
Cursa Solidària Vertical 
Montserrat

CURSA VERTICAL

Aquest passat dissabte dia 23 de 
març, tres corredors del Club 

Excursionista UECANOIA van parti-
cipar en la segona edició d’aquesta 
Vertical que és una iniciativa soli-
dària dels Bombers de la Generali-
tat i que s’emmarca dins el projec-
te solidari Bombers amb Causa.

La Vertical Montserrat és una 
cursa amb sortida individual, on 
els corredors han de pujar per les 
escales de servei que hi ha al cos-
tat dels dos funiculars de Mont-
serrat, des de l’estació inferior del 
funicular de la Santa Cova fins a 
l’estació superior del funicular de 
Sant Joan.

Per les característiques tèc-
niques d’aquesta prova, la Verti-
cal Montserrat forma part de la 
Towerrunning World Association 
(TWA) 2019 (desnivell: 388 metres; 
distància total: 1000 metres; es-
glaons totals: 2180 metres; Pen-
dent màxima: Funicular Santa 
Cova 56,5% i Funicular Sant Joan 
65,2%).

Els tres corredors del Club Ex-
cursionista UECANOIA que van 
prendre part dins la categoria 
open d’aquesta prova van ser: Pere 
Marsé amb un temps de 16’ 29”, 
David Núñez 16’ 45” i Emili Soler 
17’00”.
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Jornada positiva per als 
equips Meskepàdel

PÀDEL
Masculí de 2a federat. L’equip 

es va desplaçar a les instal·lacions 
del Martorell Pàdel Club, d’on tor-
naven amb una victòria per 1-2.

De parella 1, Xavi Cintas i 
Irineo Barni guanyaven per 1-6 i 
0-6. De parella 2, Sergio Peralta i 
Rubèn Fito queien a 3 sets per 6-3, 
4-6 i 6-4.. La parella 3, Pere Ramon 
i Pau Borrega, guanyaven per 2-6 
i 0-6. 

Femení de 2a federat. L’equip 
rebia a casa el Resort Berga, amb 
victòria de les locals per 3-0.

La parella 1, Basi Maturana i 
Maria Fernández, derrotava les 
oponents per un doble 6-2. La pa-
rella 2, Berta Carrera i Miriam Ve-
ga, vencia per un doble 6-4. De 
parella 3, Montse Ortiz i Concepció 
Bacardit guanyaven per 6-2 i 6-3.

Padelcat masculí 3a. L’equip re-
bia a casa el CT Can Bonastre, amb 
victòria local per 3-0.

De parella 1, Jesús Haro i Hèc-
tor Longarón vencien per 6-1 i 6-2 
contra José Romero i Francesc Val-
divia. La parella 2, Fernando Medi-
na i Tati Luque, derrotaven Diego 
Pérez i Francisco J  Díaz per 6-1 i 
6-4. De parella 3, Raúl Zajara i Nico 
Expósito guanyaven a 3 sets per 
4-7, 6-4 i 6-2 contra Jesús Coca i 
Jordi Gallego.

Padelcat femení 2a. L’equip es 
va desplaçar a Can Busqué, d’on 
en treien un punt.

La parella 1, Giuliana Elias i 
Mari Pavón, queia per un doble 
6-1 davant Serrano-Susin. La pa-
rella 2, Yolanda Sánchez - Laura 
Luna, guanyava en 3 sets a Valls-
Pérez per 3-6, 6-3 i 5-7. La parella 
3, Sonia Ruiz i Clara Vives, queia 
per 7-6 i 6-4 davant Oller-Carcia.

Pade lcat  femení  de  3a . 
L’equip rebia a casa el Pàdel 7 i 
guanyava per 3-0.

La parella 1, Basi Matura-
na i Cristina Jolonch, guanyava 
per 6-4 i 6-2. La parella 2, Maria 
Fernández i Sol Esteve, derrotava 
les rivals per 6-3 i 6-2. La parella 
3, Joana Pareja i Concepció Bacar-
dit, vencia per 6-0 i 6-1.

Padelcat mixt. L’equip es des-
plaçava a casa del Ca n’Amat, 
d’on va tornar amb victòria per 
1-2.

La parella 1, Sergio Peralta i 
Mari Pavón, derrotaven Oriol Mat 
i Eva Villar per 3-6 i 4-6. La parella 
2, Xavi Linares i Clara Vives, gua-
nyava per 5-7 i 3-6 contra Rosa 
Ariolo i Carles Blanco. La parella 
3, Francesc Pol i Giuliana Elías, 
queia en 3 sets davant Francesc 
Pascual i Layla Soler per 3-6, 6-3 
i 6-4.

Jornada desigual per als equips de l’Esquaix 
Igualada
PADEL 

Lliga Pàdel +45. Segueix la rat-
xa amb una nova victòria per 3-0 
contra l’Infinit, que els permet as-
solir la segona posició de la Lli-
ga. De moment esplèndida segona 
volta de l’equip Oxford. 

Els resultats dels 3 partits van 
ser els següents: Joan Corcelles i 
Isidre Marimon vers Carles Lladó i 
Josep Costa: 6/4, 4/6, 6/4.

Lluís Fernandez i Albert Homs 
s’imposaven a Siscu Garcia i Joan 
Morros per 6/3, 6/2.

David Sanuy i Àngel Solé ven-
cien Lluís Pol i Pepe Yebra per 6/3, 
6/4.

L’equip Cambridge que també 
milita en aquesta Lliga, jugava fo-
ra, a Santpedor, a les instal·lacions 
del IndorPadel 7. El resultat final 
va ser de 2-1 per als locals.

Jaume Grané i  Josep J. Pana-
des perdien per 6/2, 6/7, 6/4.

Xavi Balp i Andreu Torà gua-
nyaven per un doble 6/2.

Jordi Soler i Jordi Pallarès per-
dien per 4/6, 6/7.

En aquesta lliga va tot molt 
ajustat i encara pot passar de tot. 
Tocarà seguir remant.

1a Masculina Lliga de la Fede-
ració Catalana. Equip de circums-
tàncies amb derrota contra els sò-
lids líders de la categoria. Res van 
poder fer els palistes de l’Esquaix 
que van perdre els seus tres partits 
en dos sets. Haurem de seguir llui-
tant per mantenir la categoria en 
aquesta complicada lliga.

2a Masculina - Lliga Guinot 
Prumera. Derrota per 1-2 jugant a 
casa contra els del Village de Mas-
quefa. També aquest equip li ha 
costat molt muntar les 3 parelles. 

Tot i les circumstancies, un valuós 
puntet que no va gens.

Els marcadors van ser els se-
güents: Lluis Piqué - Xavi Loren-
te guanyaven per 3/6, 6/1, 7/6. Nil 
Munné i Agustí Homs queien per 
3/6, 2/6. Pere Farré i Joan Llorach 
perdies a tres sets per 3/6, 7/5, 3/6.

3a Masculina - Lliga Guinot 
Prunera. Aquest cop sí!!! Gran vic-
tòria per 3-0 jugant a casa con-
tra els nois del PadelIndoor Ca 
N’Amat. Ja els tocava una victòria i 
aquesta ha estat fantàstica. A veu-
re si dona oxigen per afrontar el 
que queda d’aquesta segona fase 
de la lliga.

Els resultats de la jornada van 
ser: 

Josep Buron i Jose M. Alonso 
guanyaven 6/2, 6/3.

Juli Caro i Juanjo De Miguel 
guanyaven per 6/1, 6/4.

Maurici Palomas i Albert Gomi-
cia guanyaven per un doble 6/3.

2a Femenina - Lliga Guinot 
Prunera: Tocava desplaçament a les 
instal·lacions de Sports La Pava de 
Castelldefels. Amb un equip amb 
moltes baixes, les igualadines no 
van poder sumar un bon resultat 

de l’enfrontament. La derrota de 
les noies del primer equip va ser 
per 3-0. Va

Van defensar els colors iguala-
dins: Elia Soriano i Eva José, i Rosa 
M Riba i Alba Sanou. 

3a Femenina - Lliga Guinot 
Prunera: Gran victòria de les igua-
ladines a casa i per un resultat de 
2-1 i que veient el resultat ben 
just va anar d’aconseguir el ple! 
Aquest resultat situa l’equip a les 
posicions capdavanteres de la Lli-
ga. 

Van jugar per l’Esquaix Iguala-
da: Carme Exposito i Encarna Del-
gado (2/6, 6/7); Rosa Calvet i Mar 
Marimon (7/5, 6/3), i Rosa Mas i 
Georgina Carrer (6/1, 6/0).

4a Femenina - Lliga Guinot 
Prunera:

Un altre puntet guanyat per les 
noies de 4a que jugaven a casa; el 
marcador global va ser d’1-2 i amb 
molt bones sensacions.

Van jugar per l’Esquaix Igua-
lada: Mireia Conde i Gemma Fer-
nandez (6/7, 1/6); Monica Balcells i 
Raquel Alonso (6/1, 7/6), i Francina 
Marin i Paula San José (2/6, 2/6).

Segueixen les competicions per als palistes 
del Club Infinit

PÀDEL

El Femení A, que juga a Primera 
Interior de la Lliga de la Fede-

ració Catalana, va perdre a casa 
contra el Pàdel Indoor 7 de Santpe-
dor per 1 a 2. La parella 1, formada 
per Imma Vidal i Lourdes Cabot, 
va perdre per 3-6 i 1-6; la parella 
2, Eva Prades i María José Santa-
maría, van guanyar per 6-4 i 6-1, 
i la parella 3, Anna Barrera i Vero 
Saucedo, van perdre per 4-6 i 3-6. 
Aquest punt aconseguit és impor-
tant per mantenir la categoria.

Les Veteranes Femenines, que 
juguen a Segona Categoria de la 
Federació Catalana, van guanyar 
per 3 a 0 a casa contra el Club Na-
tació Terrassa B. La parella 1, Giuli-
ana Elias i Yolanda Piñero, va gua-
nyar per un doble 6-0; la parella 2, 
Mercedes Gargallo i Anni Ureña, 
va guanyar per 6-4 i 6-2, i la parella 
3, Eva Prades i Yolanda Sánchez, va 

guanyar contra unes rivals més jo-
ves per 5-7, 6-1 i 6-2. L’Infinit es po-
sa líder, a tres punts de les segones.

El Masculí B, que juga a Sego-
na Interior de la Lliga de la Fede-
ració Catalana, va perdre un partit 
molt important contra Espàdel a 
Esparreguera, ja que es jugaven el 
liderat a la lliga, per 2 a 1. La pare-
lla 1, formada per Pere Carbonell 
i Adri Suero, van perdre per un 
doble 6-1; la parella 2, Fèlix Mira-
munt i David Sabaté, van guanyar 
un partit molt igualat per 3-6, 6-3 
i 0-6, i la parella 3, Oriol Vinardell 
i Jose Vivancos, van perdre un par-
tit molt igualat per 6-4 i 7-6. En 
aquests moments Espàdel és líder i 
a un punt el segueix l’Infinit.

El Masculí C, que juga a Tercera 
Categoria de la Lliga Guinot Prune-
ra, va perdre per 2 a 1 al camp 
del Complex Aquàtic, on la parella 
1, Alfred Bonet i Carlos Lapuente, 

van caure en un partit molt igualat 
per 7-6 i 7-5; la parella 2, Carlos 
Mora va perdre per un doble 6-4, i 
el punt per a l’Infinit el van donar 
Aitor Hernández i Gerard Altar-
riba.

El Masculí D, que juga a Quar-
ta Categoria de la Lliga Guinot 
Prunera, va guanyar per 3 a 0 a 
casa. La parella 1, Jordi Palomas i 
Germán Gutiérrez, va guanyar per 
un doble 6-2; la parella 2, Jordi 
Ollé i Dani Muriel, es va imposar 
també per un doble 6-2, i la parella 
3, David Berlanga i Toni Pelfort, va 
guanyar per un doble 6-0.

El Masculí +45, que juga la Lli-
ga Maxpeed, va perdre a la pista 
de l’Esquaix Igualada “Oxford” per 
3 a 0. La parella 1, Carles Lladó i 
Josep Costa, va perdre per 6-4, 4-6 
i 6-4 en un partit de més de dues 
hores; la parella 2, Siscu Garcia i Jo-
an Morros, va perdre per 6-3 i 6-2, 
i la parella 3, Lluís Pol i Pepe Yebra, 
va perdre per 6-3 i 6-4. A pesar de 
la derrota aquest equip continua 
quart a la Lliga Maxpeed.

Els Veterans Masculins, que 
juguen a Quarta Categoria de la 
Lliga de la Federació Catalana, van 
guanyar a casa per 3 a 0. La parella 
1 (+50), Oriol Vinardell i Fèlix Mi-
ramunt, va guanyar per 6-1 i 6-3; 
la parella 2 (+45), Joaquim Aguilar 
i Rosendo Pérez, va guanyar per 
6-2 i 6-1, i la parella 3 (+40), Paco 
Fernández i Carlos Pérez, va gua-
nyar per 6-0 i 6-2. Amb aquesta 
victòria, l’equip es col·loca tercer 
a la lliga de la Federació Catalana.

Corredors del Fesb3.0-Ixcor 
a les proves de Girona i 
Cambrils

BTT

Diumenge passat, els corredors 
de l’equip Fesb3.0-Ixcor van 

ser presents a la Mtb Challenge 
de Girona i a la segona prova de 
l’Scott Marató de Cambrils, on 
van aconseguir grans resultats. 

Hi van participar: Marta Casals, 
Kenneth Molas, Pedro Sánchez, 
Bet Danés, Joan Pérez, Zacarí-
as Mudarra, Ángel Ricart, Josep 
M. Sola, Arcadi Gabarró, Serafí 
Pérez, Genís López i Marc Cua-
dras.
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Veterans del Club Excursionista Uecanoia
La Segarra des de Cervera
EXCURSIONISME

Dijous 21 de març de 2019, pri-
mer dia de la primavera. Al 

sud-oest dels afores de Cervera, 
en una lleugera elevació del ter-
reny a la confluència del torrent 
Salat amb el riu d’Ondara, es troba 
Sant Pere el Gros (a 464 m), on 
comença l’excursió, ja que l’au-
tocar ens ha deixat a la malmesa 
església de Santa Magdalena, a 
un tir de pedra. Sant Pere el Gros 
és una església que respon a les 
formulacions pròpies de l’arqui-
tectura llombarda del segle XI i és 
un dels millors exemplars de l’ar-
quitectura medieval catalana que 
adopten la destacada tipologia de 
nau amb planta circular. Destaca 
pel fet de ser l’església romànica 
ubicada més a ponent de totes les 
construïdes en aquest període. És 
un monument declarat bé cultu-
ral d’interès nacional. Gràcies a la 
Dolors visitem el seu fosc interior, 
sense llum.

Ben aviat trobem les marques 
del GR-171, que pràcticament no 
deixarem fins a Pavia, final de 
l’excursió. Pujada suau però sos-
tinguda a l’enlairat lloc del Corral 
del Monjo (613 m alt), des d’on es 
domina tota la vall i les elevacions 
del Serrat de Montpaó. Segons el 
mapa, aquest és el nom que se li 
dona, però reconvertit en un re-
fugi de caçadors. La impressió a 
l’arribar-hi és una sèrie de curioses 
construccions iniciada amb deliris 
de grandesa; ho varen començar 
uns caçadors per fer-hi les seves 
trobades i no hi ha més coses rares. 
A prop hi ha una torre de guaita 
que correspon al nucli de St. Pere 
dels Arquells. Esmorzar i celebració 
del sant Josep.

Se segueix vers Rubinat (anti-
gament Rabinat), a 671 m. És petit: 
dos, tres carrers, un turó amb les 
restes del castell i l’església d’ori-
gen romànic de Santa Maria, amb 

tres naus i un campanar interes-
sant. Ni una ànima, un poble on hi 
regna el silenci més absolut. Més 
plàcids turons, més sembrats, cla-
pes d’alzines i pins, bancals i murs 
que salven el moderat desnivell 
i alguna barraca de pedra seca. 
Aquí es separen mitja dotzena de 
veterans/nes que fan la camina-
da més curta i que amb l’ajuda de 
l’autocar visitaran Sant Antolí i 
Vilanova, capital del municipi de 
Ribera d’Ondara, l’antiga església 
parroquial a la part alta del poble, 
al cim d’una costa, molt bellament 
restaurada, sense cap edificació 
que li faci nosa. En un racó de la 
placeta, curiosa i acurada zona de 
pícnic i extenses i boniques vistes.

Des de Rubinat, després de sis 
quilòmetres s’arriba a Pavia, a 705 
m d’altitud. El poble el conformen 
un grupet de cases, algunes masies 
i l’església de la Santa Creu de Pa-
via, que és d’estil romànic, inclosa 
a l’Inventari del Patrimoni Arqui-
tectònic de Catalunya i construïda 
directament sobre la roca mare. Al 

costat dret de la façana hi ha un 
campanar d’espadanya de dos ulls, 
del qual hi sobra l’actual arrebos-
sat. A Pavia encara es pot trobar 
la casa que fou del comanador de 
les illes conquerides per Colom, 
Joan de So, a la plaça del poble, al 
costat de cal Batiste. Segons la tra-
dició, Colom va rebre instrucció, en 
la seva infantesa, en el castell de 
Pavia, o a casa dels nobles So. En 
uns documents, avui desapareguts 
sota la runa de cases del poble, es 
podia llegir que l’any 1438 vivia 
darrere del castell de Pavia en Ber-
nat Colom, padrí del descobridor 
d’Amèrica.

Participants, 31. Dos itineraris: 
curt de 7,5 km i llarg de 13,5 km. 
Coordinadors, Francesc Sabaté, Jo-
sep Balada i, en la preparació, Toni 
Brugués. Pròxima excursió, dijous 4 
d’abril, amb autocar i de tot el dia, 
al Santuari del Corredor (Mares-
me), amb inscripció prèvia. Sortida 
a les 6,00 h.

Text i foto: Joan Mollà

2a Nacional femení: 
CE Sant Gabriel 5 - CF Igualada 0
Uns minuts tràgics 
sentencien les blaves
FUTBOL

Les igualadines visitaven un camp 
complicat amb l’esperança de 

revertir la dinàmica de resultats.
L’inici de l’enfrontament va ser 

molt positiu per a les jugadores 
de Jordi Torres, que van tenir du-
es grans ocasions per poder avan-
çar-se en el marcador. L’equip es 
mostrava molt còmode amb pilo-
ta, però patia en defensa. Molta 
igualtat, però el final de la prime-
ra part va ser un cop molt dur. En 
tan sols cinc minuts les locals van 

marcar tres gols. Un miratge per 
tot el que s’havia vist fins al mo-
ment. Però el gerro d’aigua freda 
va ser més gran quan, just abans 
del descans, van encaixar el quart 
gol.

Tocava aixecar-se a la segona 
meitat. Les anoienques ho van fer, 
però la dinàmica negativa va ser 
un factor complicat i, tot i seguir 
donant la cara en tot moment, el 
cinquè gol va arribar. Un marcador 
molt exagerat pel que s’havia vist.

Pere Santano

De l’Ametlla a l’Ampolla amb la Colla 
Excursionista de Vilanova del Camí
EXCURSIONISME

El diumenge 17 de març, tot i que 
tenim la primavera a tocar, per 

les temperatures que ens està fent 
sembla que ja fa dies que l’estem 
gaudint. Així doncs, amb una tem-
peratura agradable, els 50 excur-
sionistes ens posem en camí per 
fer un tram del GR-92 amb cons-
tants pujades i baixades, i en algun 
punts de mala petja, però amb un 
espectacular paisatge costaner. 

La nostra ruta passa per la plat-
ja de bon Capó, les Roques Daura-
des i port de l’Estany, i a poc a poc 
fem camí, sense córrer, ja que en 
molts trams hem d’anar amb cura 
d’on posem els peus.

Continuem per la platja de 
port Olivet, platja i cap de Santes 
Creus, platja de la Llenya i l’avenc 
del Xertolí. Ens delectem amb les 
vistes de la cala de l’estany Podrit, 
després arribem a la punta i cala 
de l’Àliga. Fem pujades i baixades, 
fa molta calor al migdia i la roba ja 
ens sobra. Continuem per la platja 
de l’Adolç del Me, la cala la Buena 
i la platja de Santa Llúcia. Ja ens 
queda poquet quan passem per 
la punta de Pinyana, cala Maria i 
el Baconer, per arribar al port de 
l’Ampolla i los Pinets.

Arribem a l’hora de dinar; fa 
força vent i fred, però el lloc val 

l’esforç. A l’hora de dinar els vocals 
ens van obsequiar amb ametlles 
garapinyades, vi, licor d’orujo amb 
grans de cafè i un pernil, que va 
ser tallat amb molta cura pel com-
pany Manolo. També hi va haver 
un pa de pessic emborratxat i ga-
letes amb vi ranci. I a més, per cele-
brar Sant Josep, pastís de xocolata 
amb nata. 

Cal agrair als nostres vocals 
Joan Piernas, Teresa Feliu, Ramon 
Codina i Montserrat Ramonjoan 
aquesta fantàstica sortida.

La propera excursió serà el 
dia 31 de març, en la 5a etapa del 
Camí de Sant Jaume Català, amb 
sortida a Girona i final a Amer (Gi-

ronès-Selva). La major part del  re-
corregut es fa per la via verda de 
Girona a Olot. Anem amb autocar, 
amb sortida a les 6 h i tornada a 
les 20 h. Recordeu de prendre les 
credencials del Camí. Nota: Cal te-
nir en compte que el dia 31 de 
març fan el canvi d’hora, penseu 
canviar els rellotges!

Les inscripcions es poden fer 
dijous, de 19 a 20.30 h al c/ Mont-
serrat, 28 (Restaurant Nou) de Vi-
lanova del camí. Els socis també 
als telèfons 93 803 43 88 i 627 646 
512,  WhatsApp, cevcami@hotmail.
com i Facebook.

Josep Balada i 
Francesca Cullerés

Foto: Jaume Sayós

Jornada poc encertada per 
als equips capelladins
FUTBOL SALA

La 19 jornada de lliga disputa-
da el cap de setmana passat no 

va tenir resultats massa favorables 
pels diferents equips del CFS Cape-
llades.

1a Catalana Sènior A: Abrera 
CE Futsal Autoescola Mesvial 8 - 
CFS Capellades Bar Biarritz 4

Partit molt disputat pel CFS Ca-
pellades a la pista d’un Abrera que 
sempre va anar per davant al mar-
cador, encara que a la primera part 
no va treure cap avantatge ja que 
cada gol era contestat pels capella-
dins aconseguint un 2-2 al descans.

La segona part va portar el ma-
teix camí fins al 4-3, moment en 
què els de Capellades van decidir 

arriscar jugant de 5, va ser quan els 
locals van aprofitar per a posar el 
8-4 final, resultat molt ampli per a 
l’esforç dels homes d’Ivan Quinte-
ro que van mantenir les ganes de 
portar-se el partit en tot moment.

3a Catalana Sènior B: Catsell-
bell FS “A” 3 - CFS Capellades 2.

2a Catalana Juvenil A: Bar 
Yuyu Capellades 4 - Instal·lacions 
Sergi Robles F.S. Montbui “A” 3.

3a Catalana Juvenil B: Llorença 
FC, CE “A” 6 - Capellades 3.

3a Catalana Prebenjamí A: CFS 
Capellades 2 - FS Olesa “B” 6.

3a Catalana Prebenjamí B: CFS 
Capellades 5 - Col·legi SAMC Cor-
nellà FS Groc 6.

Podis a totes les categories 
per a l’AE García Lorca

GIMNÀSTICA RÍTMICA

El diumenge 17 de març es va 
celebrar la primera jornada 

Comarcal de gimnàstica rítmica a 
Santa Margarida de Montbui.

L’AE García Lorca va ser l’encar-
regat d’organitzar la competició, 
que a més era la primera competi-
ció oficial en què participaven les 
seves gimnastes: un total de tretze 
individuals i cinc conjunts distri-
buïts en les diferents categories i 
nivells.

Va ser una matinal plena de 
rítmica en què totes les gimnastes 
de l’AE García Lorca van fer magní-
fiques actuacions, i això es va veure 
reflectit als resultats, ja que van 
aconseguir pujar al podi a totes 
les categories en què participaven: 
Lucía Rodríguez va ser la campiona 
en prebenjamí B; Alba López 1a 
i Mariam Ouaghli 2a, en preben-
jamí C; Noa Pérez 1a, en benjamí 
C; Júlia Rodríguez campiona i Jú-

lia González segona, en aleví B; 
Nahiala Rivas 2a i Jana Pérez 3a, en 
aleví A (pilota). En la categoria in-
fantil A (corda), Clàudia Garcia va 
aconseguir la 2a posició, a només 
una dècima de la primera, i Judit 
Vitòria va ser 3a. 

En modalitat de conjunt, les 
prebenjamines B es van procla-
mar campiones; els dos conjunts 
prebenjamí C (“Lunis” i “Grease”) 
van ser 2n i 3r, respectivament; el 
trio aleví es va proclamar campió; 
l’equip aleví A competia amb cinc 
pilotes, en el primer any a la mo-
dalitat d’aparell, i també van ser 
campiones.

Finalment, l’AE García Lorca 
felicita les gimnastes per aquesta 
gran jornada i les anima a continu-
ar treballant. També dona les grà-
cies al Club Gimnàstic Òdena per 
deixar el seu tapís de competició, 
sense el qual no s’hagués pogut 
celebrar la jornada.
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MOTOR Joan Vidal

Poder de seducció 
Hyundai i30 Fastback N

MOTOR

Ja hem provat el primer coupé 
de cinc portes del segment C de 

la mà del fabricant coreà. Un altre 
model de la gamma N que defi-
neix la nissaga d’automòbils d’alt 
rendiment de Hyundai Motor, que 
va néixer a Namyang i posada a 
punt en el circuit de Nürburgring, 
després de l’espectacular acolli-
da que ha tingut i està tenint en 
el mercat europeu la berlina i30 
N, que va sortir a finals de 2017, 
així com ben segur tindrà la per-
sonalització esportiva N Line en 
les dues carrosseries. El seu preu 
és de 39.250 euros, però amb els 
descomptes actuals es pot rebaixar 
fins a 6.500 euros. 

La personal graella N, la línia 
vermella sota el para-xocs davan-
ter, les motllures en negre, l’aleró 
posterior, retrovisors exteriors pin-
tats en negre piano i la doble sorti-
da del tub d’escapament, a més de 
l’esvelta silueta del Fastback, són 
un impacte visual que ens avisa 
que estem davant d’un cotxe molt 
especial. I és així, ja que el motor 
turbo de gasolina T-GDI de quatre 
cilindres i 2.0 litres entrega una 
potència lineal de 275 CV amb fun-
ció overboost i el canvi manual de 
6 velocitats. Un model apte tam-
bé per a la competició en circuits, 
però després de provar-lo per les 
sinuoses carreteres dels trams habi-
tuals on es diputava el Rally Valeo 
els puc assegurar que respon a una 
conducció esportiva d’alt nivell, en 
aquesta especialitat.

O sigui, que ens ofereix la do-
ble vesant. Per una banda és una 
elegant berlina tipus coupé amb 
una excel·lent capacitat de male-
ter de 450 litres (1.531 amb els 
respatllers dels seients posteriors 

abaixats) i per l’altra un aliat molt 
competitiu per gaudir de les seves 
prestacions amb els cinc modes de 
conducció: Eco, Normal, Sport, N i 
N Custom, que es poden seleccio-
nar mitjançant els dos botons situ-
ats en el volant. I si volem encara 
més esportivitat Hyundai ens plan-
teja el paquet Performance, que 
incorpora el diferencial electrònic 
N de lliscament limitat, per a una 
major tracció.

El nou i30 Fastback N, que 
amida 4,45 m de llargada, compta 
amb uns seients esportius persona-
litzats amb el logotip N, costures 
vermelles i de manera opcional en 
una combinació de tela i cuir, a 
més d’oferir les darreres solucions 
en connectivitat multimèdia An-
droid Auto o Apple CarPlay, nave-
gació 3D i càrrega inductiva per 
a l’smartphone sense fils. També 
dotat d’una extensa munió d’ele-
ments de seguretat i ajudes a la 
conducció dins del conegut pro-
grama Hyundai SmartSense, com 
per exemple el reconeixement dels 
senyals de trànsit i avisador intel·li-
gent de límits de velocitat (ISLW), 
l’assistent de llums llargues (HBA) 
que canvia de forma automàtica 
de llargues a curtes si detecta que 
s’apropa algun vehicle en direcció 
contrària i ens apropem a un que 
circula en el mateix carril, l’alerta 
d’atenció del conductor (DAA) i els 
assistents per prevenir una col·lisió 
frontal i de manteniment de carril 
(LKAS). Un atractiu coupé que mai 
deixa indiferent.

Cilindrada: 1.998 cc / Potència: 
275 cv / Tracció: davantera / Acce-
leració 0 a 100 km/h: 6,1 segons 
/ Pes: 1.595 kg / Consum homo-
logat: 7,8 l/100 km / Preu: 32.750 
euros. 

Nou
Hyundai TUCSON Híbrid 48V

Amb etiqueta ECO.

Gamma Hyundai Tucson Híbrid 48V: Emissions 
CO2 (g/km): 138-181. Consum mixt (l/100km): 

5,-6,9. Valors de consums i emissions obtinguts segons el nou cicle 
d’homologació WLTP. Emissions CO2 (g/km): 110-151 obtingudes 
segons el cicle NEDC correlat.
Exemple finançament Hyundai MOVE Smart per Hyundai Tucson Híbrid 48V 1.6 CRDI 85kW (116CV) 4x2 Klass: Preu 25.715€. 
Entrada 8.888,5€. Import sol·licitat 16.826,5€. Comissió formalització (3%): 504,8€ al comptat. Termini 48 mesos. 47 quotes 
de 190€, i una última quota d’11.614,02€ TIN 6,5%, T.A.E. 7,78%. Import total degut 21.048,82€. Preu total a terminis 
29.937,32€. Finançament ofert, subjecte a estudi i aprovació per part de Banco Cetelem S.A.U. PVP recomanat a la Península 
i les Balears. Incl. IVA, transport, impost matriculació, descompte  promocional, aportació de concessionari, oferta de 
manteniment i Pla Canvia a Hyundai aplicable per l’entrega d’un vehicle usat de titularitat del comprador durant almenys els 
6 mesos previs a la data de compra d’un vehicle nou Hyundai. No inclou les despeses associades a finançament (comissions, 
interessos o programes d’assegurança) que es poden consultar a www.hyundai.es/configurador. Oferta vàlida fins al 
30/04/2019. Model de les imatges: Hyundai Tucson Style. Manteniment vinculat al finançament del vehicle. La garantia 
comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España S.L.U. als seus clients finals és només 
aplicable als vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial de Hyundai, segons els termes i condicions del 
passaport de servei. Consulta les condicions del Programa Hyundai MOVE a la xarxa de concessionaris Hyundai o a 
www.hyundai.es/hyundaiMOVE

Com més t’esforces, més sort tens a la vida. Veritat que sí? 
Com el Tucson: a través del treball i la innovació, Hyundai ha 
creat un SUV que uneix la tecnologia més nova en seguretat
i connectivitat, amb la distinció d’un disseny únic. I com que
la sort crida a la sort, ara et pots emportar un Hyundai Tucson 
Híbrid 48V, des de 190€ al mes, finançant-lo amb Hyundai 
MOVE smart. A què esperes? Puja-hi, estàs de sort. La teva 
recompensa ha arribat.

Anoia Motor
Av. Barcelona, 121 - 08700 Igualada - Tel. 93 801 77 17 - www.anoiamotor.com

· 5 anys de garantia sense límit de km
· 5 anys d’assistència en carretera
· 5 anys de manteniment
· 5 anys d’actualització de mapes
· Compromís de devolució
· MyHyundai

190
programa MOVE smart
des de

€/mes
47 quotes de 190€
Entrada 8.888,5€
Última quota 11.614,02€
T.A.E. 7,78%

Sènior masculí - Lliga 1a Catalana: H Sant Llorenç-St. Feliu de Llobregat 
26 - Finques Argent CH Igualada 30
Molt bon partit i victòria dels igualadins
HANDBOL

Diumenge passat, el CH Igualada 
es va desplaçar a Sant Feliu de 

Llobregat per jugar un partit que 
va començar molt igualat, però a 
partir dels 10 minuts l’Igualada va 
començar a dominar el joc i es va 
posar per davant en el marcador. 
Amb una defensa i una porteria 
espectacular, els igualadins van 
arribar al descans amb un resultat 
de 13 a 16 i amb un bon joc que es 
preveia que continuaria a la sego-
na part.

A la represa, l’Igualada va con-
tinuar amb el seu domini i amb un 

porter que les parava totes, men-
tre que els atacs també eren de 
pissarra, tallaven el joc rival i el 
contraatac era demolidor, amb ju-
gades molt ràpides i efectives, tot 
i que el Sant Llorenç no donava el 
partit per perdut i va lluitar fins a 
l’últim moment, però el conjunt 
igualadí va ser clarament superior. 
Durant una estona, l’Igualada ha 
abaixat la guàrdia, possiblement 
per l’esgotament del joc trepidant, 
i el Sant Llorenç ho ha aprofitat 
per escurçar distàncies, però el 
conjunt anoienc ha reaccionat rà-
pidament i els últims 5 minuts de 

partit han estat seus i amb auto-
ritat s’ha arribat al final amb un 
marcador de 26 a 30.

CH Igualada. Porteria, Carles 
Serra (21 aturades). Pista ,Oscar 
Visa (4), Jordi Vilarrubias, Max Se-
gura, Esteban Lezama (1), Arnau 
Capitán, Josep Lluís Álvarez (1), Ru-
bén Álvarez (1), Alex Maruri (8), 
Sergi Garcia (5), Jordi Grado (4), 
Marc Vilches (1), Pere Sendra (2), 
Roger Calzada (3). Entrenador: Pol 
Cantero. Ajudant: Hilari Canales. 

Proper partit: dissabte vinent, a 
les 17.30 h, a la pista del Sant Este-
ve de Sesrovires B.

Resultats dels equips base del CH Igualada

Cadet femení - 1a Catalana: 
CH Igualada 27 - COOPE Sant Boi 
23

Treballada victòria davant les 
líders.

Van jugar pel CHI: Èrika Chia, 
Èlia Dueñas, Júlia Ars, Mireia 
Montleón, Núria Garriga, Aina 
Hornas, Júlia Lladó, Carla Carbó, 
Karen Garcia, Ariadna González, 
Marta López, Duna Marchante i 
Mèlat Olivé. Porteres: Xènia Mén-
dez, Martina Morales. Lesionades/
absents: Marta Vargas. Entrena-
dors: Sergio Morales i Ángel Ari-
as. Delegats: Jerson Chia i Jordi 
Lladó.

Cadet masculí - 1a Catalana: 
BM Granollers 31 - CH Igualada 36

Equip molt intents en defensa 
i molt eficaç en atac contra un 
totpoderós Granollers.

Van jugar pel CHI: Dani Leon, 
Isaac Castro, Sergi Callejas, Dimas 
Fruitós, Eric Perianes, Lluc Far-
rés, Gil Farrés, Marc Vidal, Martí 
Gubern, Miquel Collado, Guillem 
Núñez i Edgar Marí. Entrenats 
per: Eric, amb César a la part de 
delegats. 

Infantil femení - 1a Catalana: 
Acadèmia Igualada CHI 19 - CH. 
St. Esteve de Palautordera 7

Ja tocava un partit sense en-
surts ni pregàries.

Van jugar: Judit Solanelles, 
Aroa Sànchez, Rebeca Gutiérrez, 
Iona Gàmez, Claudia,Buchaca, 

Emma Badia, Emma Galán, Ruth 
López, Ona Fuster, Tilda Farrés, 
Ariadna Moliner, Marta Nuncio i 
Amelie Muñoz. Entrenadors: Olga 
Núñez i Marc Muntaner. Delegats: 
Pilar Arauz i Olga Hernández.

Infantil masculí B: CH Iguala-
da 20 - CHGeig A 27

Els igualadins van tenir fases 
del joc en què van desconnectar i 
això va hipotecar el resultat.

Van jugar: Guillem, Jan M., 
Jordi, Adrià, Anton, Quim, Ben-
non, i l’ajuda dels alevins Lluc i 
Guiu, dirigits per Marc i Pol.

Infantil masculí A: CH Iguala-
da 34 - CH Cerdanyola 27

Tot i la diferència de gols, el 
partit no es va decidir fins a la 
segona part.

Van jugar: Xavier Malpartida, 
Jan Tardà, Oriol Pou, Roger Trull, 
Arnau Vargas, Arnau Albareda, 
Jaume Magaña, Pol Alonso, Gue-
rau Llansana, Ot Palmés, Santi 
Cuevas, Aniol Gumà, Aitor Don-
cel i Oriol Cirera. Entrenadors: Nil 
Subirana i Joel Bretones.

Aleví masculí A: Acadèmia 
Igualada / CHI 25 - Sant Joan Des-
pí 29

Partit igualat amb un gran ni-
vell de joc.

Van jugar: Xavi Alonso i Mi-
quel Baró com a porters, i com 
a jugadors de camp: Roc Esteve, 
Àlex Arribas, Jan Marí, Damià Pou, 
Eloi Puig, Guiu Gómez, Jan Rojo, 
Lluc Pons, Èrik Angel, Oriol Min-
guito i Gabriel Cuevas, dirigits pels 
entrenadors Roger Calzada, Jana 
Elvira i Edgar Marí.
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SALUT

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
centrearal@gmail.com

www.centreauditiuaral.com

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- Taps de bany i de sorolls fets a mida

- Personal titulat

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...)

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. 669 388 447

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

De dilluns a divendres de 10 a 1h i de 5 a 8h

PEDIATRIA
HORARI: TARDES A PARTIR DE LES 16H

Dra. EVA ROLLÁN 
·  Visita prenatal: Assessorament a pares abans del nai-
xement i en lactància materna.   

·  Creixement i desenvolupament de l’infant: Seguiment 
des del naixement fins l’adolescència. 

·  Patologia pediàtrica general: Diagnòstic i seguiments 
de malalties comuns infantils. 

· Cura del nen sa i malalt: Visites programades. 

Rambla Sant Ferran, 62 - 08700 IGUALADA Tel. 93 805 25 25
C/ Folch i Torres, 60 - 09784 PIERA Tel. 93 779 47 90

Av. Països Catalans, 95 - 08700 IGUALADA Tel. 93 804 66 88

1a Catalana: CFJ Mollerussa 1 - CF Igualada 1
El domini no és suficient
FUTBOL

Un partit molt complet dels 
visitants que no es va poder 

rubricar amb la victòria. Els blaus 
tenien un duel directe a terres llei-
datanes, ja que visitaven un equip 
molt sòlid, que tan sols havia per-
dut cinc partits aquesta tempora-
da. Els jugadors de “Moha” tenien 
moltes ganes de donar un cop 
sobre la taula i demostrar la seva 
vàlua.

I així va ser com, amb un gran 
inici, els igualadins van ser molt 
superiors durant tot el primer 
temps. Es dominava el control 
del joc, que va generar una bona 
quantitat d’ocasions que no es van 
saber aprofitar. L’estil de joc habi-
tual de l’Igualada es va fer notar 
en tot moment, neutralitzant el 
joc d’atac dels locals. S’arribava al 
descans amb l’empat a zero.

A la represa, els anoiencs se-
guien amb la mateixa bona di-
nàmica. Possessions llargues que 
generaven més aproximacions a 
l’àrea rival. I més quan l’àrbitre 
va anul·lar un gol dubtós. Però no 
era el dia encertat de cara al gol i 
passaven els minuts amb el resul-
tat inicial. En els últims compas-
sos de partit Simón va ser capaç 
d’obrir el marcador i posar el 0-1. 

Semblava que els tres punts mar-
xaven cap a Igualada, però una 
de les poques ocasions locals, al 
minut 89, va servir per empatar 
l’enfrontament.

Un resultat que deixa descon-
tent l’Igualada, tot i la bona imat-
ge oferta per tot l’equip i que ser-
veix per sumar 43 punts. 

Pere Santano

Veterans: Olesa de Montserrat 3 - AV Igualada 2
Sense premi
FUTBOL

Bon partit dels nostres veterans al 
camp de l’Olesa de Montserrat. 

La manca de recanvis i les lesions de 
Paco Sevilla, que va ser substituït, 
Quim Soler amb problemes mus-
culars i Carles Farré, que va jugar 
coix quasi tot el partit, no van ser 
impediment per plantar cara a un 
equip clarament més jove. Una 
genialitat de Carlos Solís, que va 
veure el porter avançat, va posar 
per davant els igualadins en el mar-
cador. Deu minuts més tard, i grà-
cies a un penal que no va provocar 
gaire discussió, els locals empataren. 
Abans de marxar al descans, un pas-
sada de Balcells era aprofitada per 
Joan Costa per tornar a avançar els 
blaus.

A la represa, ben plantats els 
blaus al camp, van controlar un 
Olesa voluntariós però mancat de 

punteria en els metres finals. Un 
regal en defensa i una rematada en 
contraatac, en més que clar fora de 
joc, van deixar sense premi els igua-
ladins, que van merèixer molt més. 

Pels blaus van jugar: Diego, 
Sevilla, Pau, Robert, Calsina, Solís, 
Quim, Pep, Balcells, Alexis, Costa, 
a la banqueta Vicenç, delegat Ra-
monet. 

AVI / Joan Tort

Ramon Balcells
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SALUT
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 

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 

Dr. Joan Cornet Susana
Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Hores convingudes
Assistencial Anoia - Av. Països Catalans, 95

Pol. Les Comes - Igualada - Tel. 93 804 66 88

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

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

    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 10% en les visites de 
tractament i de revisió.

    Passeig Verdaguer nº 36, 2n 4a 
08700 IGUALADA 

93 804 1666 
 OBERT TOTES LES TARDES  

Primera visita gratuïta 

Descomptes per família nombrosa i monoparental
5% en les visites de tractament i de revisió. 

. Descompte del 10% en la entrada dels tractaments.
  Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

Passeig Verdaguer nº36, 2n 4a
08700 IGUALADA
938041666
www.clinicaortodonciadrustrell.com
clinicaustrell@gmail.com

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

Joaquim Fernandez Bayon
Col. 8699

Enrique Fernandez Bengoa
Col. 22914

Assesoria medica legal: Accidents de tràfic, Accidents  
laborals, Malaties professionals i Malalties comuns
Peritatges: Incapacitats, Seqüeles i Minusvàlues

Rambla Sant Ferran, 57, 3r 08700 Igualada · T. 93 804 22 65
info@bayonibengoa.cat · www.bayonibengoa.cat

ESPECIALITZAT EN SÒL PÈLVIC (PREPART I POSTPART) 

pod  igd
 Clínica podològica

Avda. Caresmar nº 6 
08700 Igualada
647 725 876

PODOLOGIA
GENERAL
PODOLOGIA
GERIÀTRICA
PODOLOGIA
INFANTIL
PEU
DIABÈTIC
PODOLOGIA
ESPORTIVA
PLANTILLES 
PERSONALITZADES
SEPARADORS 
DIGITALS DE SILICONA

PROMOCIÓ!
Març 2019

100€ de descompte
En implantologia i ortodòncia

Lorena Llamas, campiona 
al GP Ciudad de Eibar
CICLISME

Diumenge passat, la igualadina 
Lorena Llamas, ciclista pro-

fessional de l’equip Movistar, va 
aconseguir la seva primera victò-
ria d’aquesta temporada 2019 al 
guanyar el GP Ciudad de Eibar, 
primera cursa de la “Copa de 
España Féminas COFIDIS 2019”. 

Amb aquesta victòria aconse-
gueix el liderat de la Copa d’Es-
panya i també es va fer amb la 
victòria en la classificació de la 
muntanya.

Per arrodonir el dia van com-
pletar el podi les seves compa-
nyes d’equip Paula (2a) i Lourdes 
(3a). Un triplet de les ciclistes del 
Movistar femení amb la Lorena 
com a líder i que és la recompen-
sa a l’esforç i a la gran progressió 

de la igualadina en la seva se-
gona temporada com a profes-
sional.

La propera cursa de la Copa 
d’Espanya es disputarà el 31 de 
març a Almeria.

Abdelhakim Hamid (CAI), bronze al Campionat 
de Catalunya dels 10.000 m llisos sub 23
Riduan Boulbayem, primer sub 18 en 5.000 m llisos
ATLETISME 

Abdelhakim Hamid, atleta del 
Club Atlètic Igualada Petro-

miralles, va assolir la medalla 
de bronze en categoria sub 23 
al Campionat de Catalunya dels 
10.000 m llisos absolut, sub 20, 
sub 23 i Màster, que es va dur a 
terme dissabte passat a Sta. Colo-
ma de Gramenet, conjuntament 
amb la Reunió Catalana de Fons.

Riduan Boulbayem (CAI Pe-
tromiralles) assolia la victòria en 
categoria sub 18 masculina en 
la prova dels 5.000 m llisos de la 
Reunió Catalana de Fons. Hi par-
ticiparen 5 atletes del CAI, que 
van millorar diverses marques 
personals.

Abdelhakim Hamid assolia el 
3r lloc al Campionat de Catalunya 
sub 23 dels 10.000 m llisos, amb 

32’07”44, mínima estatal. En la 
mateixa cursa, dominada pel cam-
pió absolut Mohamed Zarhouni 
(FC Barcelona), es va retirar Ab-
derrazak Samaoui per problemes 
físics.

Riduan Boulbayem va assolir la 
victòria en la prova masculina dels 
5.000 m llisos sub 18 de la Reunió 
Catalana de Fons, amb un temps 
de 15’55”70. Era 3r Roger Suria 
amb 16’22”45 i 5è Cesc Lacueva 
amb 16’34”39.

La campiona de Catalunya ab-
soluta dels 10.000 m llisos va ser 
Míriam Ortíz (AA Catalunya) amb 
35’44”47. 

Club Atlètic Igualada

REUMATOLOGIA

Dra. Dolors Grados Cànovas
ESPECIALISTA EN MALALTIES DE 

L’APARELL LOCOMOTOR

• ARTROSI
• ARTRITIS
• OSTEOPOROSI
• FIBROMIÀLGIA

Rambla Sant Ferran, 62 - 08700 IGUALADA Tel. 93 805 25 25
C/ Folch i Torres, 60 - 09784 PIERA Tel. 93 779 47 90

Av. Països Catalans, 95 - 08700 IGUALADA Tel. 93 804 66 88
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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

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

23€

Can Casellas
Bellprat
977 88 01 87 / 659 317 421
cancasellas2016@gmail.com
Restaurant
*  Cuina casolana catalana amb producte d’elaboració 

pròpia (prèvia reserva).
*  Celebracions, convencions,  

reunions d’empresa.

Agroturisme
*  Allotjament a l’antiga casa dels 

masovers restaurada, amb capacitat 
per a 6 persones.

*  Apartament Torre de Guaita, per a 2 
persones.

Ctra. d'Igualada a Tous
43421 Bellprat

GOOGLE MAPS CAN CASELLAS IGUALADA

Menú calçotades

MENÚ CALÇOTADA
Calçots amb salsa romesco
Graellada de carn: 
xai, botifarra, cansalada, 
mongetes, cigrons, patates 
al caliu, carxofa i allioli
Postres i copa de cava
Aigua, vi i cafè

Preu 28 € amb iva inclòs

ABIERTO 
DE JUEVES A DOMINGO

Servicio de noche 
los jueves, viernes y sábados

CALÇOTADES por encargo
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

COMUNIONES

OK Lliga: Igualada Rigat HC 5 - Lleida Llista 1
Els igualadins golegen i recuperen 
la cinquena plaça 
HOQUEI PATINS

L’Igualada Rigat va guanyar per 
5-1 al Lleida Llista en un partit 

d’hoquei vibrant, ofensiu i més 
igualat del que indica el marcador. 
A la pista es va veure un Igualada 
Rigat molt seriós en atac i defensa i 
especialment perillós al contraatac. 
Els gols de Méndez, Baliu i Pla van 
donar la victòria i el cinquè lloc als 
arlequinats, fins llavors ocupat pels 
llistats. El Lleida, tot i que va avi-
sar en alguna ocasió, mai va poder 
posar-se per davant i no va ano-
tar fins que faltaven escassos tres 
segons de joc.

El partit va començar amb un 
intercanvi de cops a les dues por-
teries i Jordi Méndez va aprofitar la 
titularitat per anotar un doblet en 
dos minuts. El primer després d’una 
passada de Ton Baliu i el segon amb 
un míssil perfectament col·locat a 
l’escaire des del punt de la falta di-
recta en un tres contra dos perfec-
tament executat amb Baliu i Pla. 
La distància podria haver estat més 
gran si la parella arbitral no hagués 
anul·lat un gol de Méndez. L’entre-
nador de l’Igualada Rigat, Ferran 
López, va explicar que el gol havia 
estat anul·lat “per invasió a la zona 
de remat”. La porteria es va moure 
de lloc per una entrada de Baliu 
després que la pilota hagués entrat, 
tot i que prèviament semblava que 
havien donat la diana per bona. 

Amb tot, els llistats van estar actius 
i van tenir ocasions de gol, però uns 
locals molt concentrat en defensa 
i un Elagi Deitg molt lúcid els van 
privar de reduir distàncies. Els arle-
quinats també van advertir amb dos 
tirs al pal i el 0-3 va arribar abans 
del descans, amb una assistència en-
rere d’Oriol Vives cap a Ton Baliu, 
que no va donar opció al porter

A la represa la tònica va ser si-
milar. Un partit més equilibrat que 
el que indicava el resultat, i un joc 
marcat per les ofensives i els con-
traatacs dels arlequinats. L’autor del 
4-0 va ser Sergi Pla, des del punt de 
la falta directa. Els llistats van tenir 
ocasió de reduir distàncies amb un 
penal, però la bola va anar fora i 
Elagi Deitg va aturar el rebot. El cin-
què de l’Igualada podria haver arri-
bat en una falta directa, però Met 
Molas no la va transformar. L’Igua-
lada Rigat va realitzar uns bons mi-

nuts finals i sempre donava la sen-
sació que buscava alguna cosa més, 
tot i que ja guanyava 4-0. A falta 
de dos minuts Ferran López va fer 
debutar el juvenil Aleix Marimon 
a l’OK Lliga. Amb Jordi Méndez i 
César Vives a pista, els 4 jugadors 
eren formats a la pedrera iguala-
dina. El 5-0 el feia Méndez, un al-
tre cop assistit pel capità. A l’últim 
minut el debutant Aleix Marimon 
no va poder materialitzar una falta 
directa i a tres segons del final els 
lleidatans marcaven el 5-1 definitiu.

Van jugar per l’Igualada Rigat: 
Elagi Deitg, Ton Baliu, Sergi Pla, 
César Vives i Jordi Méndez --equip 
inicial--, Oriol Vives, Met Molas, Ro-
ger Bars i Aleix Marimon.

El proper partit serà contra l’Al-
cobendas, el dissabte 30 de març, 
a les 17 h, també al Pavelló de Les 
Comes.

Premsa IHC

Sheila Avilés (CAI), campiona 
d’Espanya de Trail per 
Federacions amb Catalunya 

ATLETISME 

Dissabte passat, l’atleta del Club 
Atlètic Igualada Petromiralles 

Sheila Avilés va assolir el Campio-
nat d’Espanya absolut de Trail Run-
ning per Federacions, en la seva 
participació amb la selecció cata-
lana en la primera edició d’aquest 
campionat, disputat a Múrcia, i 
que va comptar amb la participa-
ció dels atletes estatals capdavan-
ters de l’especialitat. Catalunya es 
va proclamar campiona estatal en 
categoria masculina i femenina.

Sheila Avilés era 2a individual 
en la prova del campionat esta-
tal absolut femení sobre 47,5 km i 
amb 2.700 m de desnivell positiu, 
amb un temps de 04.33.54, única-
ment superada per Azara García 
de los Salmones (Cantàbria), gua-
nyadora absoluta amb 04.29.59, 

en una gran actuació de la mont-
buienca, que es va classificar per al 
mundial de Trail de Portugal.

Sheila Avilés va ser la primera 
catalana classificada, seguida de 
Marta Molist, que era 3a, i entra-
va 5a Anna Comet, 8a Montserrat 
Martínez i 10a Mònica Vives. 

Catalunya va imposar-se clara-
ment amb un temps de 14.05.02, 
era 2a Múrcia amb 16.29. 23 i 3a 
Andalusia amb 16.49.36, entre vuit 
seleccions autonòmiques classifi-
cades.

En masculins, Catalunya va im-
posar-se també per davant d’An-
dalusia, 2a, i de Castella-Lleó, 3a 
entre 12 seleccions participants. El 
guanyador absolut masculí va ser 
Zaid Ait Malek (Múrcia), amb un 
temps de 03.57.47.

Club Atlètic Igualada
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■  MONT-ÀGORA CINEMES
Dumbo. Dia 29 a les 18.15 i 20.30. Dies 30 i 1 d’abril a les 16.15, 18.30 i 20.40. SALA GRAN.
Dolor y gloria. Dia 29 a les 18.30 i 20.30. Dies 30 i 1 d’abril a les 16.30, 18.45 i 20.45. SALA PETITA.

■  ATENEU CINEMA
Carmen y Lola. PAPERS DE CINEMA. Dia 28 a les 20.00. 
Dumbo. Dia 29 a les 18.00  i 20.30. Dia 30 a les 17.00, 19.30 i 22.00. Dies 31 i 1 d’abril a les 17.00 i 
19.30. Dia 3 a les 18.15 i 20.45. Dia 4 a les 17.30  i 20.00 h (V.O.S.E.). Apta per a tots els públics.

■    CASAL DE TOUS
Ballad from Tibet. Estrena. Film recomanat i promocionat pel Centre Internacional per a la Creativitat  
Audiovisual Plataforma Audiovisual de la UNESCO. Dia 30 a les 18.00 h i a les 19.45 h.
Cafarnaüm. Dia 31 a les 18.00.
4 latas. Dia 31 a les 19.50.

Dolor y gloria. Espanya, 2019. Drama. Direcció: Pedro Almodóvar. Intèrprets: Antonio Banderas, 
Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano, Nora Navas, Asier Flores, César 
Vicente, Raúl Arévalo, Neus Alborch, Cecilia Roth, Pedro Casablanc, Susi Sánchez, Eva Martín, Julián 
López, Rosalía, Francisca Horcajo. El film conta un seguit de retrobaments en la vida de Salvador 
Mallo, director de cinema. Alguns d’ells físics i d’altres recordats, com la seva infantesa als anys 60, 
quan va emigrar amb els seus pares buscant la prosperitat; també el primer desig, el primer amor 
adult ja a Madrid als anys 80, el dolor de la ruptura d’aquest amor i com l’escriptura va ser l’única 
teràpia per oblidar l’inoblidable; parla també de la descoberta del cinema... de la creació, de la difi-
cultat de separar la pròpia vida i de les passions que li donen sentit i esperança.

Ballad from Tibet. Xina, 2017. Drama. Direcció: Zhang Wei. Intèrprets: Lobsang Turpten, Yeshi 
Choedon, Karma Sangmo, Pama Gumi, Sonam Wangdu, Hao Huang, Gawang Dolma. El film conta 
la història d’un grup de nens tibetans que s’embarquen en una odissea per diferents raons. Thump-
ten, amb la visió parcial d’un ull i l’altre completament disfuncional, vol veure el món abans que la 
seva vida quedi fosca. Droma, una noia teixidora li vol demostrar a la seva àvia que és quelcom més 
que una senzilla treballadora, presentant-se a un programa de televisió. Sonam, un massatgista 
cec, està fart de la seva avorrida feina. Kalsang, segueix els altres perquè li sembla divertit. Amb 
l’ajuda d’una flora de motoristes i un productor de TV, el grup té com a objectiu cantar a la televi-
sió per així tenir una gran audiència.

Dumbo. EEUU, 2019. Aventures. Direcció: Tim Burton. Intèrprets: Colin Farrell, Michael Keaton, 
Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Nico Parker, Finley Hobbins, Deobia Oparei, Joseph Gatt, 
Sharon Rooney, Michael Buffer, Frank Bourke, Jo Osmond, Douglas Reith, Roshan Seth, Philip 
Rosch, Lucy DeVito, Sandy Martin, Lars Eidinger, Zoe Scott, Bern Collaco, Zak Holland, Bernardo 
Santos, Sarah Bennani, Jessie Vinning, Joakim Skarli, Richard Price, Erick Hayden, Amerjit Deu, Phil 
Zimmerman, Eleanor Ham, Nick Bartlett, Jason Shillingford, Arthur Wilde, Ragevan Vasan, Christian 
Wolf-La’Moy, Matthew David McCarthy, Chris Rogers, Craig Thomas Lambert, Ndongo Faye, Jack-
son Kai, Stephen Samson, Mickey Lewis, Tomasz Dabrowski, Kamil Lemieszewski, Hugh O’Brien, 
Stuart Whelan. Holt Farrier compta amb l’ajut dels seus fills Milly i Joe per cuidar un elefant acabat 
de néixer i que té una orelles tan grans que és la riota d’un circ en hores baixes. La família circense 
de Holt compta també amb la senyoreta Atlantis, Rongo, Pramesh Singh i el seu nebot, la grandi-
osa Catherine i el magnífic Iván. Max Medici l’amo del circ, es decep en veure les gran orelles del 
petit elefant fins que descobreix que és capça de volar, fet que portarà el circ a la prosperitat.

Carmen y Lola. Espanya, 2018. Drama romàntic. Direcció: Arantxa Echevarria. Intèrprets: Zaira 
Morales, Rosy Rodriguez, Moreno Borja, Carolina Yuste, Rafaela León. Carmen viu en una comuni-
tat gitana als suburbis de Madrid. Com qualsevol altra dona que ha conegut, està destinada a viure 
una vida que es repeteix generació rere generació. Però un dia coneix Lola, una gitana poc comuna 
que somia amb anar a la universitat, dibuixa grafits d’ocells i li agraden les dones. Carmen desenvo-
lupa ràpidament una complicitat amb Lola i descobreixen un món que, inevitablement, les porta a 
ser rebutjades per les seves famílies.

4 latas. Espanya, 2018. Drama. Direcció: Gerardo Olivares. Intèrprets: Jean Reno, Hovik Keuc-
hkerian, Susana Abaitua, Enrique San Francisco, Francesc Garrido, Arturo Valls, Juan Dos Santos. 
En saber que el seu amic Joseba està malalt, Tocho i Jean Pierre decideixen anar-lo a visitar a Mali. 
Recordant els viatges que van fer plegats als anys 80 creuant Àfrica en cotxes que després venien a 
Mali i Níger, s’aventuren a creuar el Sàhara amb un Renault 4L que conserva de la seva filla Ely. Serà 
una aventura plena d’emocions i de divertits retrobaments, que els canviarà la vida per sempre.

Cafarnaúm. Líban, 2018. Drama. Direcció: Nadine Labaki. Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, 
Boluwatife Treasure Bankole, Elias Khoury, Nadine Labaki. Davant un tribunal, Zain, un nen de 12 
anys, declara davant el jutge. Per què has demandat als teus propis pares? Per donar-me la vida...

“Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar
Autoficció

A “Dolor y gloria” Pedro Almo-
dóvar ens presenta Salvador 

Mallo (Antonio Banderas), un cine-
asta assetjat per múltiples dolors i 
patiments, la figura del creador en 
crisi, sense ganes de tornar a diri-
gir. La reposició d’un film seu antic, 
esdevingut un clàssic modern, 
l’empeny a posar-se en contac-
te amb el protagonista principal, 
Alberto Crespo (Asier Etxeandia), 
amb qui va deixar de parlar-se des-
prés de l’estrena, anys enrere.

Es tracta d’un film tàcitament 
autobiogràfic, amb un Antonio 
Banderas que sembla metamorfo-
sat en el mateix Almodóvar, des de 
l’aspecte físic a la pròpia indumen-
tària. Almodóvar basteix una ope-
ració metacinematogràfica, cine-
ma dins del cinema, a partir d’un 
relat calidoscòpic sustentat en una 
intersecció de títols, des de “La ley 
del deseo” a “La mala educación”. 
També arriba ben farcit de preo-
cupacions pròpies, transversals en 
tota la seva obra, així com tributs 
diversos, entre d’altres a Chavela 
Vargas.

A “Dolor y gloria” predomina, 
bàsicament, la intenció de passar 
comptes amb el passat. En aquest 
film confessionari, Salvador du a 
terme un exercici memorialista, 
ben bé de caire redempcional, per 
exorcitzar els seus dimonis. Així 
un text seu, i apropiat per l’actor 

Alberto, farà que quan sigui re-
presentat recuperi un personatge 
estimat, un antic amor de joventut 
dels anys moguts i agitats de “La 
movida”, Federico (Leonardo Sba-
raglia).

En aquest procés de reescrip-
tura vital, Antonio sublima tot el 
que fa referència a la seva infan-
tesa al poble manxec de Paterna. 
I en aquesta etapa primera evoca-
da, amb una Penélope Cruz com a 
nova figura maternal, es revela el 
naixement del seu primer desig, la 
seva pulsió homosexual. Al·ludeix 
també al seu pas pel seminari. I 
referma l’amor profés a la mare ja 
gran (Julieta Serrano), a qui cuida 
a casa, a Madrid, abans de morir.

“Dolor y gloria” funciona com 
un bonic mosaic narratiu que con-
té fins i tot escenes animades i uns 
crèdits que juguen amb l’abstrac-
ció. Un film que compta amb un 
treball extraordinari d’Antonio 
Banderas, alter ego d’Almodóvar, 
i que destaca per la sinceritat que 
desprèn tot plegat. Cal valorar la 
contenció en la sobreexposició per-
sonal, despullada de petulància i 
narcisisme. Així com la coherència 
i homogeneïtat del conjunt, tot 
esporgant la seva debilitat per les 
ocurrències, extravagàncies o sorti-
des de to. El film més rodó d’Almo-
dóvar en temps.

Joan Millaret Valls

“Yomeddine” d’A. B. Shawky
Els oblidats
El realitzador egipci-austríac A. B. 

Shawky ha dirigit un film sobre 
un desclassat que suplica l’estima 
i la comprensió per la seva con-
dició de leprós a “Yomeddine”. 
Beshay (Rady Gamal) és un leprós 
curat que després de la mort de la 
seva dona abandona la leproseria 
i emprèn una valenta road movie a 
la recerca de la família que l’havia 
oblidat. 

En aquest incert itinerari tro-
barà un inesperat company, un 
nen orfe, Obama (Ahmed Abdel-
hafiz), que fuig d’un orfenat. En 
el trajecte amb carreta són enga-
nyats, rebutjats o pateixen contra-
temps, com la dissortada mort de 
l’ase que els porta. Una pel·lícula 
d’itinerància i aventurera que, a 
part de la carreta, es serveix del 
tren, camioners solidaris o barcas-
ses per travessar el Nil. 

El film és deutor d’una tendèn-
cia al miserabilisme des dels ma-
teixos protagonistes principals o 
l’ús d’escenaris com una muntanya 
d’escombraries, on el protagonista 
busca ferralla i qualsevol cosa per 
treure’n profit. En una de les eta-
pes conformen una estranya con-
fraria de pàries, éssers deformes, 
‘freaks’ com s’autoanomenen, ex-
pulsats als marges de la societat, 

un espai on es troba l’autèntica 
camaraderia entre iguals. 

La història esdevé, finalment, 
una faula moderna sobre la tole-
rància, denunciant l’ostracisme en-
vers els leprosos, posant en evidèn-
cia que es tracta d’una marginació 
arrelada en la societat egípcia car-
regada de prejudicis. Una pel·lícula 
ben intencionada, de factura ex-
tremadament sòbria i força eficaç 
en el seu discurs, tot i compartir 
ingredients d’un molest cinema 
planyívol a l’estil de la seva com-
petidora en el darrer Festival de 
Canes, la premiada “Cafarnaúm” 
de Nadine Labaki.

Joan Millaret Valls



Nou servei de   LLOGUER DE VEHICLES – RENT A CAR 

A SERVISIMÓ, concessionari oficial Volkswagen, Audi i Skoda, estrenem un nou servei de 
LLOGUER de vehicles amb una amplia varietat de models d’última generació equipats amb 
la millor tecnologia i seguretat.  

Marxes d’excursió amb tota la família? Has de fer un trasllat?  Ara pots llogar el Volkswagen que millor s’adapti a 
cada moment i a les teves necessitats gràcies a la gran varietat de models d’última generació, tant turismes com 
vehicles comercials, que posem a la teva disposició. I, com bé sabem que cada viatge és únic, també pots contractar 
serveis addicionals i accessoris. Amb el nostre sistema de lloguer flexibles només pagaràs pel que utilitzes, sempre 
amb preus ajustats i amb la garantia del Grup Volkswagen. El servei ja es troba disponible a les nostres instal·lacions 
d’Igualada (Barcelona), Tàrrega i Mollerussa (Lleida).  


