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Tan ooobvi que s’ha d’explicar.

Vine a la Botiga Movistar del passeig de Mossèn Jacint
Verdaguer, 135 (Edifici Milar), i emporta’t un REGAL SEGUR.
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Igualada mostra el millor teatre infantil i juvenil

Durant quatre dies, del 4 al 7 d’abril, Igualada ha estat l’escenari més gran de Catalunya on s’hi ha programat el millor teatre infantil i juvenil; entre 
les 55 companyies que ho han fet possible, cinc eren internacionals, i setze de l’Estat Espanyol, donant-li així, a la 30 Mostra Igualada un gran valor 

com a fira del sector. Destacar de les dotze estrenes absolutes el macro espectacle que es feia dissabte a la nit, al Parc Central, i que va ser seguit per 
més de 4.000 persones. Els organitzadors que ja treballen per la propera edició a finals de març del 2020, es mostren més que satisfets per les xifres 
globals assolides, i estimen la participació en més de 27.000 espectadors.   Pàg. 5
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FARMÀCIES DE TORN
Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de 
l’endemà. A partir de les 12 de la nit caldrà adreçar-se, 
amb la recepta corresponent, a la Policia Local.

Avui dijous, dia 11 d’abril: Adzet, Av. Barcelona, 9. 
Dia 12: Secanell, Òdena, 84. 
Dia 13: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 14: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Juvé, Av. Montserrat, 
27 (22-9 h). 
Dia 15: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 16: Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner. 
Dia 17: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 18: Pagès, Pau Muntades, 54.
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Presentació de la guia per a 
una alimentació saludable 
“Petits canvis per menjar 
millor”

IGUALADA 

El dimecres 3 d’abril es va pre-
sentar la guia i els materials 

“Petits canvis per menjar millor”, 
de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, a l’Aula Magna de 
la Universitat d’Igualada, amb 
l’assistència de professionals del 
món de la salut, l’alimentació i 
l’ensenyament. La guia és una 
nova eina educativa desenvolu-
pada en el marc de l’estratègia 
PAAS (Pla integral per a la pro-
moció de la salut mitjançant l’ac-
tivitat física i l’alimentació salu-
dable) que va ser presentada per 
Gemma Salvador, dietista i nutri-
cionista de l’ASPCAT. 

El material presentat s’estruc-
tura en tres grans grups de mis-
satges concrets i senzills sobre 
els aliments i les conductes que 
cal potenciar, els que cal reduir i 
aquells que convé canviar-ne la 
qualitat per tal de ser més salu-
dables i respectuosos amb l’en-
torn. Un aspecte important a 
destacar d’aquests materials és 
que incorporen en cada apartat 
consells de promoció i consum 
responsable, de sostenibilitat i 
de reducció del malbaratament i 

també s’inclouen recomanacions 
per seguir una vida activa i social. 

L’objectiu d’aquest nou ma-
terial és sensibilitzar els professi-
onals i la població sobre aquells 
aspectes que, amb petites mo-
dificacions, poden millorar de 
manera important la qualitat i 
la sostenibilitat de la nostra ali-
mentació. 

Cal destacar que “Petits can-
vis per menjar millor” ha estat 
revisat i consensuat per 52 pro-
fessionals de diferents col·legis 
professionals, societats científi-
ques, entitats, universitats, fun-
dacions, associacions, divulgadors 
científics, diferents departaments 
de la Generalitat, etc. 

En la mateixa sessió es va 
donar a conèixer la campanya 
“Implica’t: ingredients per a un 
creixement saludable i feliç”, de 
prevenció dels trastorns de la 
conducta alimentària centrada 
en la primera infància i en la fa-
mília com a factor de protecció. 

La guia, els cartells i els fu-
llets informatius es distribuiran 
en centres d’atenció primària de 
salut, biblioteques i escoles, prin-
cipalment.

El Centre Cívic de Fàtima ha celebrat el seu 
24è aniversari

IGUALADA

El Centre Cívic de Fàtima d’Igua-
lada celebra aquest 2019 el 24è 

aniversari de la seva posada en 
marxa. Per això, les entitats que 
participen habitualment en la seva 
activitat, juntament amb la regido-
ria d’Entorn Comunitari, van dur 
a terme aquest dissabte, 6 d’abril, 
una jornada farcida d’activitats 

obertes al barri i al conjunt de la 
ciutat. Durant el matí hi va haver 
una xocolatada i tallers familiars 
amb els infants com a protagonis-
tes. Es va inaugurar també l’expo-
sició dels treballs fets pels alum-
nes que participen en els diferents 
cursos i tallers del centre. Ja a la 
tarda, es va celebrar una nova edi-
ció de la iniciativa De collita prò-

pia, amb les millors actuacions de 
l’alumnat que durant l’any parti-
cipa en les classes de dansa, cant 
o activitat física en aquest equi-
pament municipal. La celebració 
va finalitzar amb un pastís com-
memoratiu i música en directe a 
càrrec del grup anoienc La Séptima 
Trastada.

Arrenca un segon grup del programa 
Atenea, amb una quinzena de participants 

IGUALADA

Una quinzena de dones for-
marà part del segon grup del 

programa Atenea, que impulsen 
l’Ajuntament d’Igualada i Anoia 
Activa. Es tracta de dones amb 
una titulació tècnica superior o 
universitària, o amb una trajectò-
ria professional consolidada, que 
trobaran formació, orientació i 
acompanyament per ocupar llocs 
de treball adequats als seus per-
fils professionals. El grup treba-
llarà durant el segon trimestre del 
2019, i la passada setmana ja es 

va celebrar la primera trobada. Si 
alguna persona està interessada 
a unir-se a Atenea, les inscripci-
ons encara estan obertes a través 
d’Ig-Nova Ocupació. 

Atenea es va iniciar el 28 de 
gener, amb un primer grup de 
quinze participants amb el qual 
es va treballar durant tot el pri-
mer trimestre. El passat dimarts, 
2 d’abril, van començar les tro-
bades amb un segon grup d’una 
quinzena de dones, que se’n po-
drà beneficiar durant el segon 
trimestre.  

Atenea és un programa inno-
vador en el terreny de la igualtat 
d’oportunitats en el mercat de 
treball,  amb l’objectiu de fomen-
tar la inserció laboral de dones 
que tenen un alt nivell de quali-
ficació professional i que, tot ai-
xí, tenen dificultats alhora d’in-
tegrar-se al món laboral, o bé de 
promocionar-se dins l’empresa. 
Compta amb un nivell molt alt 
d’inserció i, en les darreres edi-
cions, dues de cada tres partici-
pants han trobat feina. El projec-
te preveu la realització d’itinera-
ris individualitzats i ofereix a les 
participants tres tipus d’accions: 
orientació professional, formació 
i pràctiques. El servei d’orientació 
professional i elaboració del pro-
pi projecte professional ofereix 
acompanyament en tot el procés 
de recerca de feina i d’inserció la-
boral, mitjançant sessions de grup 
i tutories individuals.  

En segon lloc, les participants 
reben formació grupal a través de 
tallers d’educació emocional per 
treballar competències que afa-
voreixin la recerca de feina i la 
inserció laboral. També es fan ta-
llers on es treballen estratègies i 
tècniques per a la recerca activa 
de feina, i finalment, el programa 
inclou sessions de networking amb 
empreses i reclutadors per generar 
oportunitats professionals per a 
les participants. A més, poden fer 
pràctiques laborals a les empre-
ses, on poden millorar el seu per-
fil professional i afavorir la seva 
inserció laboral. Un percentatge 
molt important de les participants 
troba feina a través d’aquestes 
pràctiques. 

El projecte Atenea està orga-
nitzat per l’Ajuntament d’Igua-
lada i el Consell Comarcal de 
l’Anoia i s’emmarca en el projecte 
Treball a les 7 comarques, subven-
cionat pel Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya en el marc dels 
Programes de suport al desenvo-
lupament local.  

Per a sol·licitar més informa-
ció es pot contactar amb Ig-Nova 
Ocupació, al carrer Lleida 78,  tru-
car al 93 805 57 10 o bé enviar un 
correu electrònic a ignovaocu-
pacio@aj-igualada.net.

EL DEFENSEM SENSE COMPLICAR-LI LA VIDA

CONSULTA GRATUÏTA DIMECRES MATÍ

EXPLIQUI’NS EL SEU PROBLEMA SOBRE: 
ACCIDENTS LABORALS, DE TRÀNSIT O 

CAIGUDES AL CARRER, ENTRE D’ALTRES I 
L’AJUDAREM DE FORMA FÀCIL
 Ctra. de Manresa, 45 / 08700 Igualada

Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com

Advocats

ELS PETITS ANUNCIS
*  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. 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.

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

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

mailto:ignovaocupacio@aj-igualada.net
mailto:ignovaocupacio@aj-igualada.net
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Mostra Igualada celebra 30 anys amb més de 27.500 espectadors
“Leonardo, somnis i malsons”, l’espectacle del 30è aniversari, va reunir prop de 4.000 persones, dissabte a la nit, 
al Parc Central
IGUALADA

Diumenge va acabar la 30a Mos-
tra Igualada, que ha tingut lloc 

del 4 al 7 d’abril. El Mercat estra-
tègic d’espectacles per a infants 
i joves ha transformat Igualada, 
durant quatre dies, en la capi-
tal dels espectacles per a tots els 
públics, amb una bona afluència 
tant de públic com del sector pro-
fessional.

La Mostra 2019 ha comptat 
amb la participació de 55 compa-
nyies, de les quals 39 de Catalunya, 
11 de la resta de l’Estat i 5 inter-
nacionals. La Fira ha estat escenari 
de 12 estrenes absolutes i 8 a Ca-
talunya.

Fins a la tarda de diumenge, 
la Mostra ja superava les 11.209 
localitats, assolint el 80% d’ocupa-
ció de l’aforament dels espais de 
pagament. Al final del diumenge 
s’estimava l’assistència en més de 
27.500 espectadors.

Enguany la Fira ha registrat un 
total de 765 professionals de 401 
entitats, superant així la xifra de 
les edicions anteriors. D’aquests, 
370 són catalans, 37 de la resta de 
l’Estat i 18 internacionals. La Llotja 
ha acollit un total de 58 expositors 
i 154 reunions ràpides.

Mostra Igualada 2019: 
espectacles que et fan 
créixer

Els plats forts d’aquesta 30a 
edició han estat l’espectacle inau-
gural a càrrec dels bascos Teatro 
Gorakada amb “El viaje de Ulises”, 
i l’espectacle de gran format de 
celebració dels 30 anys de la Fira, 
“Leonardo, somnis i malsons” de 
Plasticiens Volants. La prestigiosa 
companyia francesa, que va exhi-
bir l’obra per primer cop a l’Estat 
espanyol, va aglutinar prop de 
4.000 espectadors que van gau-
dir d’una experiència única i sense 
precedents a la capital de l’Ano-
ia. A més, l’espectacle va comptar 
amb la participació i implicació di-
recta de 20 voluntaris i voluntàries 
anoiencs.

D’entre les més de cinquanta 
propostes que s’han pogut veure 
aquests dies destaquen les estrenes 
absolutes de “Baobab. Un arbre, 
un bolet i un esquirol” de La Pe-
ra Llimonera, “Back 2 Classics” de 
Planeta Trampolí, “Mil bocins” de 
ZiPit Company, “Italino Grand Ho-
tel” de Companyia La Tal, “Joc de 
cadires” de CAL Teatre, “Oops!” 

de Teatre Mòbil i “Planeta M.Art” 
de Marcel Gros. També les funcions 
de la Mostra JOVE de “PlayOff” 
de La Joven Compañía, “CALMA!” 
de Guillem Albà (estrena a Cata-
lunya) i “Amor Oscuro [Sonetos]” 
de Viridiana Centro de Producción 
Teatral. Pel que fa a les propostes 
internacionals destaquen “Piccoli 
sentimenti” dels belgues Tof Théa-
tre, “A grande floresta” dels por-
tuguesos Teatro do Mar i “Supera-
bile” dels italians-alemanys Teatro 
la Ribalta Kunst der Vielfalt.

La Mostra PRO
Enguany el nombre de profes-

sionals acreditats ha passat de 682 
(2018) a 765 (2019), el que suposa 
un increment del 12%. La Fira tei-
xeix cada vegada més vincles d’àm-
bit internacional. En aquesta edició 
s’han acreditat programadors de 
teatres i festivals provinents de pa-
ïsos com Alemanya, França, Holan-
da, Romania, Taiwan, Turquia i la 
Xina, entre d’altres.

De tota l’activitat programada 
cal destacar el 10è Mercat de Pro-
jectes, les reunions ràpides i la Jor-
nada Professional, enguany dedi-
cada a obrir debat sobre “Infància, 
cultura, ciutat”, que abordava els 
elements fonamentals de la creació 
de polítiques culturals adreçades a 
infants i joves: transversalitat, par-
ticipació i innovació.

La Mostra JOVE
Aquest 2019 s’ha consolidat el 

Grup de Participació Jove, un pro-
jecte innovador en què una tren-
tena de nois i noies d’entre 12 i 18 
anys, amb la coordinació directa 
de la Mostra i l’equipament juvenil 

la Kaserna d’Igualada, han creat 
un programa amb una quinzena 
d’activitats paral·leles per comple-
mentar la programació oficial a 
L’Escorxador, el punt de trobada jo-
ve. La Mostra JOVE els involucra no 
només en el disseny de la progra-
mació, sinó també en el desenvolu-
pament de tasques de coordinació, 
planificació, producció i difusió.

Canada House, millor 
aparador comercial

Un total de seixanta comerços 
locals han participat enguany, en la 
7a convocatòria del Concurs d’Apa-
radors Comercials, coordinat pel 
departament de Comerç de l’Ajun-
tament. El lliurament dels premis 
va anar a càrrec de l’alcalde, Marc 
Castells; del regidor de Promoció 
Cultural, Pere Camps, i del direc-
tor de La Mostra d’Igualada, Pep 
Farrés. 

El primer premi va ser per a Ca-
nada House; el segon premi va ser 
per a Igualada Foodies, i el tercer 
premi es va concedir a Pel i Ploma. 
Es van concedir també quatre ac-
cèssits a Carnisseria Ibáñez, Moda 
Íntima Glòria, Joan Carles Joiers i 
Alfil.be.

Pep Farrés s’acomiada 
com a director artístic de 
la Mostra Igualada

Aquesta 30a edició de la Mos-
tra Igualada ha estat l’última del 
Pep Farrés, que tanca la seva tra-
jectòria com a director artístic 
després de cinc anys de feina. 
Pep Farrés va entrar el 2015 i, des 
de llavors i juntament amb tot 
l’equip de la Mostra, ha desenvo-
lupat una proposta artística que 
ha ampliat i incorporat nous pro-
jectes a la Fira d’arts escèniques 
infantils i juvenils de Catalunya.

Dins l’àmbit professional, ca-
da any s’han incrementat el nú-
mero de propostes rebudes per 
actuar a la Mostra. La Fira s’ha 
obert cap a l’Estat espanyol i cap 
a Europa i cada vegada és més 
coneguda i valorada, motiu pel 
qual es reben moltes propostes 
de creadors espanyols i interna-
cionals

En els últims cinc anys la Mos-
tra ha tingut per objectiu obrir 
la Fira a totes les disciplines escè-
niques i apostar pel mestissatge 
entre gèneres. La programació 

dels darrers anys ha sigut una 
clara aposta per reivindicar que 
als nens se’ls pot parlar de tot, 
una eina per trencar tabús i fer-
se preguntes de la mà de les arts 
escèniques.

Una de les aportacions clau 
de Farrés ha estat la Mostra JO-
VE: una aposta per l’oferta tea-
tral per als adolescents i joves, 
per als espectadors de 12 a 18 
anys, aquest segment social tan 
oblidat en molts aspectes, i que 
també ho és en la cultura. “Des 
del primer moment ens vam mar-
car com a objectiu omplir aquest 
forat de propostes teatrals se-
ductores, d’activitats adreçades a 
gent jove i organitzades per gent 
jove.”

Pel que fa al Voluntariat de 
la Mostra, que des dels seus inicis 
gestiona el Grup Xarxa Igualada, 
el projecte de Farrés ha incorporat 
dues noves branques que eixam-
plen el grup ja existent: per una 
banda el Grup de Participació Jove 
i, per l’altra, el projecte de Famílies 
Acollidores. “Això ha permès crear 
lligams entre artistes i espectadors 
i solucionar la falta de places ho-
teleres que pateix la ciutat. És un 
projecte potent del qual n’estem 
orgullosos”.

“Uns anys de molta feina, 
de dormir poc però de 
somiar molt”

“El meu pas per la Mostra ha 
estat una experiència enriquido-
ra, que m’ha permès conèixer mi-
llor aquest ofici que tant estimo i 
viure’l des d’una altra perspectiva. 
Uns anys de molta feina, de dormir 
poc però de somiar molt.”
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Els dos projectes d’un pressupost 
participatiu ja són una realitat

LA TORRE DE CLARAMUNT

La Torre de Claramunt estrena-
va aquests dies un espai d’om-

bra a la zona de jocs infantils del 
parc de Pinedes de l’Armengol i 
nous fanals al camí del Xaró cap 
al camp de futbol. Aquests són els 
dos projectes que els veïns i veïnes 
del poble van escollir en el primer 
procés de participació ciutadana 
que l’ajuntament de la Torre de 
Claramunt va convocar per decidir 
els projectes que els seus ciutadans 
volien per al municipi.

Tot just ara fa un any que 
l’Ajuntament va enviar a les llars 
un formulari per emplenar convi-

dant els torredans i torredanes a 
participar en el projecte de par-
ticipació ciutadana per proposar 
projectes amb un pressupost de 
30.000 euros per repartir entre 
dos projectes escollits pel poble. Es 
van poder presentar les propostes, 
aquestes van passar a la fase de 
validació tècnica i finalment es van 
fer les votacions. Així, els projectes 
guanyadors van ser la zona d’om-
bra del parc de Pinedes i els fanals 
al camí de Xaró, unes obres que ja 
s’han executat i de les quals el po-
ble ja en pot gaudir.

Pel que fa a l’espai d’ombra a 
la zona de jocs infantils del Parc 

de Pinedes de l’Armengol, l’um-
bracle té unes dimensions de 40 
m2 i s’ha construït amb 6 pilars 
de ferro i amb una coberta incli-
nada de placa amb imitació a una 
teula àrab. Sota l’umbracle s’han 
instal.lat dues taules de pícnic. 
Amb aquesta infraestructura s’ha 
aconseguit crear un espai d’esbar-
jo acollidor ideal per a refugiar-se 
del sol d’estiu i gaudir de l’oci en 
família.

El segon projecte ha consistit 
en la instal·lació de 116 balises so-
lars col·locades a terra a una dis-
tància de tres metres cada una al 
camí del Xaró fins arribar al camp 
de futbol. Amb aquesta interven-
ció s’ha aconseguit millorar la se-
guretat, tant per a vianants com 
per a ciclistes. 

A banda de les millores per 
al poble que han suposat aquests 
dos projectes, tot el procés parti-
cipatiu ha estat una experiència 
de consciència col·lectiva, ja que 
els veïns i veïnes han conegut els 
costos de les obres i han valorat i 
prioritzat necessitats.

Període de votacions dels pressupostos 
participatius

L’Igualada Fashion Lab es 
presenta a les entitats del 
disseny, el tèxtil i la pell de 
l’Anoia

IGUALADA

L’ A j u n t a m e n t  d ’ I g u a l a d a , 
MODACC i FITEX han presen-

tat el projecte Igualada Fashi-
on Lab a una desena d’entitats i 
agents socioeconòmics de l’Ano-
ia, convidant-les a implicar-s’hi i 
sumar esforços per a fer-lo reali-
tat. L’Igualada Fashion Lab és un 
Pla d’Especialització Competitiva 
Territorial (PECT) de les indústries 
del disseny de la comarca per als 
propers dos anys. Compta amb un 
pressupost total de gairebé dos 
milions d’euros, dels quals un 50% 
prové dels fons europeus FEDER i 
un 25% de la Diputació de Barce-
lona. 

L’Igualada Fashion Lab l’impul-
sa un consorci format per l’Ajunta-
ment d’Igualada com a entitat co-
ordinadora, l’Agrupació Catalana 
del Tèxtil i la Moda (MODACC) i la 
Fundació Privada per a la Innova-
ció tèxtil d’Igualada (FITEX) com 
a entitats sòcies, i els ajuntaments 
de Santa Margarida de Montbui, 
Vilanova del Camí i Òdena com a 
entitats participants. 

El passat 2 d’abril, el consor-
ci es va reunir amb representants 

de l’Igualada Leather Cluster, TIC 
Anoia, l’Institut Milà i Fontanals i 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
Gaspar Camps “La Gaspar”. Altres 
agents que també es preveu im-
plicar són la Unió Empresarial de 
l’Anoia, Fira d’Igualada, Disseny 
Igualada, la Universitat de Lleida 
o la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena.  

La trobada va servir per in-
formar els agents socioeconòmics 
sobre les accions que es duran a 
terme durant els propers dos anys, 
així com la forma en què poden 
participar i implicar-se en el seu 
desplegament.  

Les entitats col·laboraran amb 
Igualada Fashion Lab de tres ma-
neres. D’entrada, faran activitats 
de difusió i seran finestres del pro-
jecte per a les empreses vincula-
des a les indústries del disseny en 
els seus àmbits i territoris. A més, 
participaran en l’organització co-
ordinada d’activitats de transfe-
rència de coneixement i promoció 
comercial adreçades a les empre-
ses. Per últim, estan convidades a 
compartir propostes en el marc de 
les activitats del projecte.

VALLBONA D’ANOIA

L’Ajuntament  de  Val lbona 
d’Anoia ha obert, fins al 17 

d’abril, el període de votacions 
dels pressupostos participatius 
2018-2019, als quals es destinaran 
fins a 10.000 euros dels pressu-
postos municipals. Els vallbonencs 
podran prioritzar fins a dos dels 
set projectes presentats omplint 
la butlleta de votació dels tríp-
tics informatius que trobaran a 
l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia 
o descarregant-la del web muni-
cipal.

L’hauran de lliurar presencial-
ment a la recepció de l’Ajunta-
ment fins al 17 d’abril de 8 a 15 h 
i els dies 15 i 16 d’abril de 16.30 a 
19 h. Dissabte dia 13 d’abril també 
es podrà lliurar al vestíbul d’entra-
da de l’Ajuntament de 10 a 13 h. 
Poden participar en aquestes vota-
cions totes les persones majors de 
16 anys que tinguin el domicili o 

estiguin empadronats a Vallbona 
d’Anoia. En el moment de lliurar 
la butlleta de votació a l’Ajunta-
ment caldrà que mostrin el DNI o 
el certificat d’empadronament.

Després de valorar-ne la via-
bilitat, només 7 de les 14 propos-
tes han passat a la fase de vota-
ció, segons han aprovat i validat 
l’equip tècnic i la comissió de se-
guiment dels pressupostos parti-
cipatius:

1. Instal·lació d’un aparell de 
climatització al gimnàs (valor esti-
mat: 2.500 euros).

2. Remodelació dels lavabos 
del poliesportiu (valor estimat: 
3.000 euros).

3. Compra de mobiliari i ma-
terial per a l’Espai Jove (valor esti-
mat: 2.500 euros).

4. Instal·lació d’una taula de 
tennis taula exterior (valor esti-
mat: 1.000 euros).

5. Material per a l’Associació 

de Defensa Forestal (valor esti-
mat: 3.500 euros).

6. Reformes dels vestidors de la 
piscina (valor estimat: 5.000 euros).

7. Instal·lació d’aparells de cli-
matització als vestuaris del po-
liesportiu (valor estimat: 5.000 
euros). 

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia va posar en marxa el no-
vembre passat per primera vega-
da el procés participatiu  per de-
cidir a quin o quins projectes es 
destinaran fins  a 10.000 euros del 
pressupost municipal.  La condi-
ció era que les propostes fossin 
competència municipal, fossin in-
versions, fossin sostenibles i fos-
sin respectuoses amb els criteris 
d’inclusió, equitat i drets humans. 
D’altra banda, els projectes pro-
posats també havien de donar 
resposta a necessitats concretes, 
complir la normativa i ser avalua-
bles econòmicament.

Òdena Village ofereix el primer campament 
de l’Anoia

ÒDENA

El centre d’esport i natura Òde-
na Village ha incorporat a les 

seves instal·lacions, al bell mig de 
la natura, un campament juvenil, 
l’únic que es pot trobar a l’Anoia i 
comarques de rodalia. El nou equi-
pament té una capacitat per a 106 
persones, està destinat a un públic 
prioritàriament juvenil però també 
disponible per a tots els públics.

En total, s’han instal·lat inicial-
ment 14 tendes d’11m2 cada una, 
una tenda gegant de 50m2 desti-
nada a menjador i a la realització 
d’altres activitats (tallers, jocs, cur-
sos, xerrades, presentacions, for-
mació...), dos mòduls amb dutxes i 
WC i un mòdul com a office.

S’ha inclòs dins del perímetre 
del campament un espai de ter-
reny a l’aire lliure per a la realit-

zació d’activitats diverses tal com 
jocs, vetllades, esports, així com 
d’altres amb característiques simi-
lars.

Amb aquest nou equipament, 
Òdena Village fa créixer la seva 
oferta de serveis i omple un buit 
en l’oferta turística i lúdic esporti-
va de la comarca i de més de 100 
km a la rotonda. El campament és 
un espai ideal per a la realització 
de colònies infantils i juvenils, per 
a l’estada de clubs esportius però 
també una nova opció d’allotja-
ment per a esportistes, o simple-
ment una nova experiència per 
sortides familiars i o amb amics. 

Òdena Village disposa de cir-
cuits creats per a la realització de 
running, bicicleta o raid d’orienta-
cio amb obstacles. També es realit-
zen jocs d’orientació i geocoaching 
vinculats amb el medi natural. A 
més, de passejades amb rucs cata-
lans. 

El barri dels Gats acull 
l’onzena Festa de la Forja

PIERA

El passat dissabte es va celebrar 
la Festa de la Forja al barri dels 

Gats. La jornada va engegar amb 
l’esmorzar popular i els tallers de 
forjar, oberts a la participació de 
tothom. Enguany, hi va haver una 
àmplia proposta de tallers adre-
çats sobretot als més petits, com el 

taller de fer figures de fang, el de 
cistelleria, el de bijuteria artesana 
o el de bufar vidre. 

La festa va integrar un concert 
vermut, amenitzat pel grup Els 
Forgats, format en la seva totali-
tat per músics del barri dels Gats. 
Seguidament, es va servir l’escude-
lla del ferrer amb carn d’olla, feta 
pels cuiners del barri. En aquest 
sentit, es va fer un agraïment a les 
cuineres que han fet l’escudella 
tots aquests anys i que en aquesta 
edició han estat rellevades per ve-
ïns i veïnes del barri del raval. A la 
tarda, una mica plujosa, es van fer 
jocs per als infants que van servir 
per tancar la festa.

El Gremi de Traginers, als 
Tres Tombs d’Anglesola
IGUALADA

Diumenge passat, dia 7 d’abril, el 
Gremi de Traginers d’Igualada 

es va desplaçar a Anglesola, una de 
les darreres poblacions del territori 
català que celebra els Tres Tombs. 
Els igualadins hi van participar 
amb l’emblemàtic carro de la palla, 
el carro de trabuc i dos carruatges 
particulars.

La propera sortida es realitzarà 
diumenge 5 de maig a Rubí, on 
enguany tindrà lloc la XXII Trobada 

Nacional dels Tres Tombs, per tal 
de posar punt i final a la tempora-
da traginera.
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Les empreses Pedial, Proquibsa i Fidemus concentren centenars 
de persones en la fira celebrada a Salou

Més de 400 persones van par-
ticipar en la cinquena edició 

de l’ExpoFira dirigida al sector de 
la restauració, alimentació, neteja, 
manteniment i serveis pel Canal 
Horeca que es va portar a terme el 
28 de març a l’Hotel 4R Salou Park 
Resort de Salou.

La fira va ser organitzada per 
les empreses Pedial, alimentació 
Horeca, Proquibsa i Fidemus i hi 
van participar Moritz Barcelona, 
Pavidors Qualitat, HTH, GCT Plus, 
Vins Roqueta, Cava Mas Ferrer, 
Dispafred, Experience in Hotels 
Group, Bitàcora sea delicatessen 
i Marcos. Tots ells van presentar 
els seus productes que es van po-
der degustar en el decurs de la 
fira.

Aquesta edició de l’ExpoFira 
va ser presidida pel 129è President 
de la Generalitat de Catalunya, Ar-
tur Mas a títol particular, qui va 
mantenir un dinar distès previ a 
la celebració de la fira. Va estar 
acompanyat pel propietari de l’Ho-
tel 4R Salou Resort, Xavier Roig i 
pel president de les empreses orga-
nitzadores, Ferran Debant Garcia, 
així com pels directors d’aquestes 
empreses Ferran i Sergi Debant 
i Nicolás Molina. Al dinar hi van 
assistir hotelers i restauradors de 
la zona i van debatre temes que 
preocupen al sector. Artur Mas va 
destacar que “si el turisme va bé, 
una part del país va bé, vol dir que 
funciona i això és important per a 
l’economia de Catalunya. Del sec-

tor turístic en viuen moltes per-
sones”. I va afegir “els hotelers 
m’han manifestat el que més els 
preocupa i és la poca celeritat de 
l’administració pública. Els projec-
tes tirarien endavant més ràpida-
ment si això fos així”. 

En el dinar es van degustar 
productes del mar com lluç, rap, 
verat, tots ells vinguts directament 
de l’empresa Fidemus, una de les 
organitzadores de l’esdeveniment.

Xavier Roig va rebre de mans 
del President Mas una distinció 
per haver acollit en el sí de l’ho-
tel aquesta fira tan participada. 
Roig va dir “tinc molt bona relació 
amb la família Debant, fa anys que 
treballem junts i valorem molt po-
sitivament que hagin triat Salou 

per a portar a terme la celebració 
d’aquesta fira”.

En el decurs de l’ExpoFira, Fer-
ran Debant Coll, director de les 
empreses organitzadores va co-

mentar “tenim molt bona acollida 
dels empresaris de la Cosa Daurada 
i esperem que d’aquí en endavant 
aquesta fira sigui un referent a la 
zona. Segur que la repetirem”.

D’esquerra a dreta: Xavier Roig, propietari de l’Hotel 4R Salou Park Resort de 
Salou, Ferran Debant Coll i Nicolás Molina directors de les empreses organitza-
dores i Ferran Debant, president de Pedial alimentació, Fidemus i Proquibsa en el 
moment dels parlaments de tancament de l’ExpoFira de Salou.

Xavier Roig, propietari de l’Hotel 4R Salou Park Resort de Salou, rep de mans del 
129è President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, l’agraïment per la rea-
lització de l’ExpoFira en el seu recinte.

Moment de la benvinguda als assistents 
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Investigació de la titularitat dels camins 
municipals 
VALLBONA D’ANOIA

La Diputació de Barcelona ha 
realitzat un estudi d’investiga-

ció sobre la titularitat dels camins 
del municipi de Vallbona d’Anoia, 
un treball orientat a determinar la 
gènesi dels camins investigats, com 
ara origen i antiguitat, així com la 
seva funcionalitat o ús públic o pri-
vatiu, per tal de poder-ne aclarir la 
seva naturalesa, pública o privada.

Per aquest treball s’han inves-
tigat un total de cinc camins selec-
cionats per l’Ajuntament inclosos 
en el Catàleg de camins del muni-
cipi. El resultat de la investigació 
ha determinat que un dels camins 
estudiats s’ha considerat de do-
mini públic, dos s’han considerat 
parcialment públics i un altre camí 
i un sender de construcció o desen-
volupament més recent no s’han 
pogut documentar pel que no es 
creu que puguin ser considerats 
plenament de domini públic.

La investigació s’ha centrat en 
l’anàlisi del corpus documental dis-
ponible, ja sigui cartogràfic, foto-
gramètric, administratiu o literari, 
que es conserva al mateix arxiu 
municipal o en altres arxius, biblio-

teques i publicacions promogudes 
pel municipi. En l’àmbit documen-
tal, una font d’informació bàsica 
són les planimetries municipals ela-
borades per l’Instituto Geográfico 
Catastral durant el primer quart 
del segle XX, atès que es tracta 
generalment del primer mapa mo-
dern del terme municipal on apa-
reix reflectida l’estructura bàsica 
de la xarxa viària a una escala rela-
tivament gran d’1:25.000. Aquests 
mapes formen part de la delimi-
tació topogràfica de cada munici-
pi que va fer l’exèrcit i consta de 
diversos documents: les actes i els 
quaderns de delimitació entre cada 

municipi i dos plànols per municipi; 
un sols amb informació topogràfi-
ca i l’altre que situa els termes del 
municipi, els camins i les principals 
masies.

Una segona font d’informa-
ció són les fotografies aèries tant 
del 1946 i del 1967, i els cadastres 
antics de 1977. Aquests mapes te-
nen pel seu detall i antiguitat un 
important valor topogràfic, geo-
gràfic i històric, així com l’evolució 
o consideració fins al cadastre ac-
tual. En tercer lloc, s’ha investigat 
la informació que aporta la des-
cripció de les finques a través de la 
seva descripció, els amillaraments 
de la riquesa rústica i pecuària de 
diversos anys, que es conserven al 
mateix arxiu municipal o a l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó.

Així mateix, s’ha consultat altra 
informació especialment cartogrà-
fica; és el cas dels mapes topogrà-
fics nacionals d’Espanya a escala 
1:50.000 i 1:25.000 i d’altra infor-
mació de caràcter històric, de la 
cartoteca digital del Centre Excur-
sionista de Catalunya i altres col-
lectives, així com de la Biblioteca 
virtual del Ministeri de Defensa.

La façana de l’Ajuntament 
s’il·lumina de blau per 
l’autisme

VILANOVA DEL CAMÍ

El 2 d’abril és el Dia Mundial de 
Conscienciació sobre l’Autisme i 

la façana de l’ajuntament vilanoví 
es va il·luminar de blau per donar 

visibilitat a aquest trastorn. Aques-
ta no és la primera vegada que 
l’edifici s’il·lumina; l’any passat ja 
es va portar a terme aquesta acció 
seguint l’exemple d’altres instituci-
ons i entitats d’arreu del món. 

D’aquesta manera, l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí vol 
mostrar el seu suport i solidaritat 
amb les persones que pateixen 
Trastorn d’Espectre Autista (TEA) i 
les seves famílies.

Amb aquest gest es dona su-
port a la campanya internacional 
de sensibilització “Light up blue”, 
impulsada fa anys per l’organitza-
ció Autism Speaks, una de les en-
titats referents en l’àmbit mundial 
sobre el TEA.

Sortida al Monestir de les 
Avellanes 

IGUALADA

El passat dia 3 d’abril les Dones 
de les tardes dels dimecres vam 

visitar el Monestir de Santa Maria 
de Bellpuig de les Avellanes. Una 
antiga abadia de canonges.

Es va fundar a partir de la 
unió de dues comunitats gràcies a 
la generositat dels comptes d’Ur-
gell al 1166. Al 1205 es va conver-
tir en la comunitat més important 
de Catalunya. 

La activitat va acabar amb la 
desamortització del 1835, des de 
aquesta data ha passat per diver-
sos usos.

El 1990 passar a la comunitat 
de germans Maristes que varen 
restaurar l’edifici.

Va ser declarat monument his-
tòric artístic el 1931.

Josefina Gassó
Dones de les tardes dels dimecres

Desaïllat, el segon treball 
de Taknata 

La formació d’Albert Puig, Òscar 
Domènech, Jordi Matas i Gés 

Kaméle van oferir al teatre de Cal 
Eril, un viatge de sensacions a tra-
vés de la seva música, acariciant la 
sorra de la platja, escoltant els sons 
del vent, hipnotitzats per el ball de 
les onades i la comunió de llums, 
sabors i aromes de Formentera. Era 

la presentació del segon treball del 
quartet Taknata, “Desaïllat”.

El públic que va omplir el teatre, 
es va deixar transportar pel trident 
de corda i el compàs de la percus-
sió, que amb un so delicat, superb 
i contundent va hipnotitzar tota la 
sala. Disc ben remasteritzat i amb 
excel·lent sonoritat, però que no 
podrà posar-se a l’alçada del directe, 
ja que el directe dels Taknata és sen-
zillament sublim.

Desaïllat ve amb format CD amb 
la portada de Joan Codina i ja és a 
la venda on-line i a la botiga igua-
ladina Posa’l disc. Properament els 
podrem gaudir a La Bastida.

Joan Tort Garcia

L’Ajuntament i Polígons dels Plans renoven el 
compromís per a la dinamització dels polígons

VILANOVA DEL CAMÍ

L’alcaldessa Noemí Trucharte i 
Ramon Felip, president de l’As-

sociació Polígons dels Plans van sig-
nar, la setmana passada, un nou 
conveni de col·laboració per reno-
var el compromís de dinamització 
dels polígons d’activitat econò-
mica. Durant la signatura els han 
acompanyat Francisco Palacios, 
regidor de Promoció Econòmica i 
Rosa Vilarrubias, dinamitzadora de 
Polígons dels Plans.

En el marc d’aquest conveni, 
l’ajuntament vilanoví cedeix l’ús 
d’un espai al Centre d’Innovació 
Anoia per facilitar la tasca de l’en-
titat i, des de l’àrea de Promoció 
Econòmica també es dona suport 
tècnic. Així mateix, l’Ajuntament 
ha concedit a l’entitat una sub-
venció de 3.000 euros per tirar en-
davant iniciatives i activitats per a 
l’impuls dels polígons i de la seva 
dinamització.

Per la seva banda, l’Associa-
ció d’empreses i propietaris dels 
Polígons dels Plans es compromet 
a portar a terme actuacions que 
permetin endreçar i modernitzar 
els polígons i alhora incentivar la 
instal·lació de noves empreses. 

Una vegada més, Ramon Fe-
lip va recordar als representants 
municipals el lema de l’entitat, 
“El valor de la cooperació” per in-
sistir en la necessitat de compartir 
informació i projectes de primera 
mà.

Ramon Felip va fer referència 
explícita al reconeixement de Bo-
nes Pràctiques que l’Ajuntament 
va rebre el passat mes de febrer 
en el marc de la conferència so-
bre innovació democràtica i bon 
govern que van organitzar la Fun-
dació Carles Pi i Sunyer d’estudis 
autonòmics i locals i la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC). 
Les entitats organitzadores van 

reconèixer a Vilanova del Camí 
dues Bones Pràctiques, d’una ban-
da el Sistema d’Informació Geo-
gràfica (SIG) de l’Àrea d’Obres i 
Urbanisme i, de l’altra, el projecte 
de dinamització econòmica dels 
Polígons dels Plans.
L’Associació Polígons dels 
Plans creu que l’energia 
fotovoltaica té molta 
potencialitat en el món 
empresarial

Durant la signatura del con-
veni, el president de Polígons dels 
Plans va posar de relleu una de 
les apostes de l’entitat, l’energia 
fotovoltaica. Ramon Felip assegu-
ra que aquest tipus d’energia té 
moltes potencialitats, les empreses 
poden consumir l’energia elèctrica 
que autoprodueixin i estalviar en 
la facturació de la llum.

Aquest tema ja va centrar una 
jornada monogràfica al Centre 
d’Innovació el passat mes de fe-
brer que va comptar amb la parti-
cipació d’una trentena d’empreses. 
L’acte que va despertar l’interès 
dels assistents va anar  a càrrec 
de Powen amb qui l’associació Po-
lígons dels Plans ha arribat a un 
acord per tal que realitzin un es-
tudi de viabilitat i estalvi gratuït 
per a les empreses associades que 
estiguin interessades. 

Construïts tres nous passos 
elevats
VILANOVA DEL CAMÍ

La setmana passada van finalit-
zar dos dels tres passos elevats 

que s’han projectat des de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí: el 
del carrer Verge de Montserrat i 
el de Rafael de Casanovas. Durant 
els propers dies està previst també 
enllestir el del carrer Teixidors amb 
Frai Juníper Serra, al barri La Pau.

Aquesta actuació forma part 
d’una planificació més àmplia que 
estudia i valora la construcció de 

passos elevats en diferents carrers 
del municipi amb l’objectiu de pa-
cificar el trànsit.

El projecte ha anat a càrrec de 
l’empresa Servicon Algar SL, per un 
import de 29.040 euros IVA inclòs.

Agent cívic informatiu pel projecte 
Porta a Porta
CAPELLADES

En el marc del projecte de reco-
llida selectiva Porta a Porta 

Anoia Verda, Capellades disposa 
ara d’una agent cívic que realit-
za diverses tasques d’informació, 
assessorament i coordinació en 
relació al funcionament de l’ope-
rativa de recollida.

L’agent estarà també de di-
l luns a divendres a l ’oficina 
d’atenció al ciutadà del Porta 
a Porta, al carrer Portal núm. 2 

(antic correus) de 13 h a 15 h per 
subministrar bosses compostables 
per a la fracció orgànica a qui 
les hagi acabat.  Es manté tam-
bé l’horari de l’oficina d’atenció 
(els dimarts de 10 h a 15 h i els 
divendres de 16 h a 19 h) per a 
qualsevol altra tema o necessitat 
de la ciutadania en relació al Por-
ta a Porta.

A més, l’agent cívic realit-
zarà també tasques en relació a 
la tinença d’animals domèstics. 

L’Ajuntament va aprovar l’orde-
nança reguladora  sobre la tinen-
ça d’animals domèstics i de com-
panyia on es recullen les normes 
sanitàries i de benestar animal, la 
identificació i cens de cada ani-
mal així com les obligacions de 
tota persona propietària envers 
el seu animal. L’agent informa-
rà als ciutadans de les qüestions 
relacionades amb aquesta orde-
nança.  
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REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ 
DE VIDRE D’AUTOMÒBIL

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

TRATADO NO TRATADO

Av. de la Ctra. d’Igualada, 50
93 776 10 52

08784 PIERA

Bellprat, 35
93 804 13 89
08700 IGUALADA

Pau Muntades, 24
93 806 72 86
08700 IGUALADA

www.ralarsa.com
Atenció les 24 h.
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La consellera Vilallonga visita l’Ajuntament i 
signa al Llibre d’Honor de la Ciutat

IGUALADA

Dijous passat, la recentment 
nomenada consellera de Cul-

tura de la Generalitat de Cata-

lunya, Mariàngela Vilallonga, va 
visitar la capital de l’Anoia coin-
cidint amb l’arrencada de la 30a 
edició de la Mostra Igualada, Fira 

d’Espectacles Infantils i Juvenils. 
A la seva arribada va ser rebu-
da pels regidors del consistori i 
l’equip directiu de l’esdeveniment 
al Saló de Sessions, on va signar 
al Llibre d’Honor de la ciutat i va 
mantenir una breu trobada amb 
l’alcalde, Marc Castells. Posterior-
ment, la consellera i les autoritats 
municipals es van desplaçar fins 
al Museu de la Pell per visitar la 
llotja de professionals i, a con-
tinuació, van participar també 
en l’obertura de l’exposició que 
repassa, a La Sala Municipal d’Ex-
posicions, les tres dècades de tra-
jectòria de la Mostra Igualada.

El sector tèxtil protagonitza 
el programa “Anem per 
Feina” de Canal Taronja 
Anoia d’aquest mes

IGUALADA

El sector tèxtil ha estat l’eix pro-
tagonista del programa Anem 

per Feina a l’Anoia d’aquest mes 
d’abril. El Kubb del Restaurant Seso-
liveres acollia la gravació de la ter-
túlia econòmica, de Canal Taronja, 
conduïda per Ramon Felip que va 
conservar amb empreses del sector 
tèxtil i del retail que han participat 
recentment a la fira BSTIM.

Entre els convidats hi va haver 
el President de Fira d’Igualada i la 
Unió Empresarial de l’Anoia, Joan 
Domènech; el President de FAGEPI 
i Director General de Punto Blanco, 
Josep Ignasi Reixach; el Director Ge-
neral de Fitex, David García i també 
Josep Díaz, Gerent de Diutex.

Tots ells van reflexionar so-
bre l’economia local centrada 

en el món tèxtil, les possibilitats 
d’exportació a la resta del país i, 
també, sobre les últimes notícies 
econòmiques que afecten l’Anoia 
i Catalunya.

La tertúlia es va emetre ahir 
dimecres a Canal Taronja Anoia i 
durant la setmana arribarà a les 
altres televisions del grup i a diver-
sos canals locals del país.

Una vintena de convidats entre 
els què s’hi comptaven els parti-
cipants a la tertúlia acompanyats 
per representants del món em-
presarial, polític i social, van parti-
cipar en el sopar-tertúlia posterior 
al programa realitzat en el mateix 
restaurant en el que es va parlar 
del sector del sector del tèxtil, el 
gènere de punt, la innovació i les 
oportunitats de negoci.

Aprovada la construcció del vial  
per a vianants i bicicletes 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 

El divendres 29 de març, l’Ajun-
tament de Montbui va aprovar 

inicialment, per Ple ordinari, el pro-
jecte executiu de construcció d’un 
nou vial per a vianants i bicicletes, 
d’una longitud de 600 metres i que 
enllaçarà la sortida sud del Nucli 
Urbà montbuienc fins a la rotonda 
de la C-37 que dona accés a la Dei-
xalleria Municipal. Es tracta del pri-
mer tram del que ha d’acabar sent, 
en un futur, una via verda paral·lela 
a la C-37 que millori la mobilitat 
per a vianants i bicicletes entre el 
Nucli Urbà i el Nucli Antic de Mont-
bui. El projecte ha estat realitzat 
per l’Estudi d’Enginyeria Vall SLP.

El punt d’inici i de connexió 
amb la trama urbana de Montbui 
és a la cantonada de la travessia 
urbana de la C-37z amb el carrer 
de Sant Jordi. El nou camí tindrà 
2’5 metres d’amplada, que per-
metrà dividir-lo en dos carrils per 
a circulació de bicicletes, un per 
a cada sentit de la marxa. El pro-
jecte té un pressupost de 240.000 
euros.

Com va explicar l’alcalde, Teo 
Romero, “es tracta d’una obra que 
va en la línia d’afavorir la connexió 
entre nuclis, i que començarem ini-
cialment en aquest tram, del límit 
sud del Nucli Urbà, fins a l’accés 
a la deixalleria. L’objectiu és que 
aquest camí per a vianants i bicicle-
tes ajudi a millorar la intercomuni-
cació entre els dos principals nuclis 
de Montbui”.
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El barri La Pau estrena un espai multijocs 
i camp de vòlei platja

VILANOVA DEL CAMÍ

La setmana passada es va obrir al 
públic un nou espai lúdic per a 

les famílies a l’antic camp de futbol 
del barri La Pau.

Aquest nou equipament, que 
comparteix espai amb les pistes 

de petanca, incorpora una pista 
de vòlei platja, un rocòdrom per 
a infants de 4 a 10 anys amb 66 
preses i planta de 4x2 m; una tiro-
lina de fusta de 20 m de llargada i 
una petita estructura multijoc amb 
torre i tobogan per als més petits. 
El servei ha anat a càrrec de l’em-
presa Happyludic Playground and 
Urban Equipment SL, i ha suposat 
una inversió de 33.700 euros.

Els treballs han suposat el 
desmuntatge de les estructures 
metàl·liques i les porteries que 
hi havia antigament al camp de 
futbol i l’adequació del terreny 
per tal de facilitar la instal·lació 
dels nous elements de joc. Per tal 
de delimitar la pista de vòlei ha 

estat necessari fer una vorada de 
formigó i la construcció del perí-
metre i l’emplenat amb sorra fina 
de platja.

També s’ha instal·lat una nova 
tanca metàl·lica de reixat galvanit-
zat per diferenciar l’espai dedicat 
al joc de la petanca i el del parc 
multijocs. Per aprofitar aquesta 
tanca s’hi ha col·locat també una 
xarxa per evitar que les pilotes en-
trin a la pistes de petanca.

Aquesta zona de joc encara 
disposa d’un espai lliure i diàfan 
que es pot utilitzar per a la pràcti-
ca lliure d’activitats de lleure, però 
que en un futur podria acollir la 
possible ampliació de pistes de joc 
o esportives.

Joves de 3r d’ESO desmunten la violència 
sexual analitzant agressions quotidianes 
que sovint amaguen
VILANOVA DEL CAMÍ

L’alumnat de 3r d’ESO de l’Ins-
titut Pla de les Moreres ha par-

ticipat en una activitat que els 
ha permès treballar situacions de 
violència sexual quotidianes, però 
sovint amagades. Ho han fet per 
mitjà d’una activitat anomenada 
“Tabú: Tu tries què t’hi jugues!” a 
l’espai de Can Muscons, que els ha 
permès identificar-les i valorar-les 
per poder prevenir-les. 

L’acció s’ha organitzat conjun-
tament per l’Espai Jove i la regi-
doria de Joventut amb l’Institut 
Pla de les Moreres. Carles Palet, 
dinamitzador de l’Espai Jove, va 
coordinar l’activitat, basada en una 
eina educativa que han desenvolu-
pat l’Institut Català de les Dones, la 
Direcció General de Joventut, l’As-
sociació Candela i La Bonne (Cen-
tre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison). Es desenvolupava 
seguint un itinerari virtual per dins 
de Can Muscons; els joves es troba-
ven un codi QR i quan l’escaneja-
ven els apareixia un xat per conti-
nuar una història a base d’algunes 
preguntes sobre les quals havien 
de prendre posició i decisions.

En el soterrani es treballava el 
tema de “Com lligar” --com ens 
relacionem en el moment d’esta-
blir relacions afectives. Es feia per 
mitjà d’un debat i també analit-
zant les lletres de les cançons que 
escolta el jovent, on van assenyalar 
rols de dominància i de contingut 
masclista. 

Al pis del mig es treballava el 
concepte de sexpreading, la difu-
sió d’imatges de contingut sexual 
sense el consentiment de qui hi 
apareix, per violentar algú, que és 
completament diferent al sexting, 
és a dir, compartir fotos o contin-
gut eròtic de mutu acord i de for-
ma consensuada.

Al pis de dalt hi havia un 
itinerari no mixt dinamitzat per 

Palet. Les noies treballaven el te-
ma dels “piropos” i és significatiu 
com nenes tan joves de 3r d’ESO 
ja van deixar testimoni de l’asset-
jament, la persecució pel carrer, 
tocaments…. Per la seva banda, els 
nois treballaven el tema de la co-
sificació per mitjà d’una dinàmica 
anomenada Les llistes de puntu-
ació. Van parlar de si mai havien 
fet llistes a la classe sobre les més 
guapes, de si això es fa amb els 
nois, quin és el concepte de mas-
culinitat… Palet destaca que tots 
els nois tenen clar aquest concepte 
i que l’intenten perseguir, i a més 
van confessar que sovint se senten 
vulnerables.

El treball no mixt va acabar 
amb una campanya publicitària 
dels nois contra la cosificació i les 
noies van fer un mural lliure per 
denunciar la incomoditat que els 
provoquen els “piropos”. 

A l’activitat hi va participar 
l’alumnat de 3r d’ESO, però segons 
explica Palet “s’està valorant am-
pliar-la també a 4t i repetir-la, any 
rere any, perquè ha funcionat molt 
bé”.

Detinguts dos menors per robatoris 
a l’interior de domicilis
MASQUEFA

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

la comissaria d’Igualada van dete-
nir, el dia 1 d’abril, dos menors, 
de nacionalitat espanyola i veïns 
de Masquefa com a presumptes 
autors de set delictes de robatori 
amb força a interior de domicili.

La investigació es va iniciar el 
mes de març, quan els Mossos i la 

Policia Local de Masquefa van de-
tectar un augment de robatoris en 
domicilis a la zona del nucli urbà i 
a la urbanització del Maset.

Durant la investigació, els mos-
sos i la policia local van esbrinar 
que els autors feien servir un ma-
teix modus operandi. Sempre ac-
tuaven a la mateixa zona i en la 
mateixa franja horària i, a més, 
per forçar les portes sempre ho 

feien amb una palanca. Entre els 
objectes sostrets hi havia una moto 
pocket bike, una bicicleta, un cotxe 
teledirigit i un patinet elèctric.

Finalment, els mossos van lo-
calitzar i detenir, a Igualada i Mas-
quefa, els dos presumptes autors 
dels fets. Un dels detinguts va que-
dar en llibertat amb mesures cau-
telars i l’altre va ingressar en un 
centre de menors.

Treball genealògic de les 
Cases Comtals Catalanes
IGUALADA

Dijous passat l’igualadí Jaume 
Torras va fer entrega del seu 

treball genealògic de les Cases 
Comtals Catalanes a l’equip docent 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, concretament a l’àrea 
d’Història Medieval, de la Facultat 
de Lletres.

Aquest treball, que consta de 
dues parts, pel seu extens contin-
gut didàctic, també ha estat dipo-
sitat a l’Arxiu Comarcal del Bages, 
al Arxiu Comarcal d’Igualada, al 
Casal de Prada de Conflent, així 
com també a altres entitats inte-
ressades en el seu estudi i divul-
gació. 

També resulta consultable des 
de la mateixa pàgina web del Fons 
de la Biblioteca Nacional de Ca-
talunya, on simplement posant el 

nom del autor, o el títol de l’obra, 
s’accedeix a la mateixa.

Donem aquí però, l’enllaç que 
la Biblioteca Nacional de Catalu-
nya li ha designat, per als lectors 
que els hi pugui interessar el seu 
contingut; http://cataleg.bnc.cat/
record=b2704938~S13*cat

Nou jardí vertical al Centre de Dia 
Montserrat
IGUALADA

El Centre de dia Montserrat ha 
engegat un nou projecte amb 

motiu de l’arribada de la primave-
ra, decorant amb flors una de les 
parets blanques que dona sortida 
al jardí on hi ha el parc de salut.

La paret ha estat decorada 
amb un jardí vertical. L’equip del 
centre ha aprofitat uns palets de 
fusta i els ha penjat a la paret. Per 

protegir-los de les inclemències del 
temps han comptat amb la col·la-
boració del tècnic de jardineria i 
fuster Joan Francesc i de l’usuari 
del centre, Juan Agudelo.

Usuaris i personal van fer una 
sortida al centre de jardineria Ro-
set per triar, remenar i comprar les 
plantes que finalment han format 
part del jardí vertical. El resultat ha 
estat una paret molt ben decorada 

i plena de color per donar la ben-
vinguda a la primavera.

Finalitzat amb èxit el taller 
de mones de Pasqua

CALONGE DE SEGARRA 

El taller va comptar amb la parti-
cipació d’una vintena de veïns i 

veïnes de Calonge de Segarra i de 
poblacions properes. 

Es van realitzar dues sessions: 
la primera, el 30 de març, en la 
qual es va ensenyar a elaborar el 
pa de pessic i la mona de fruita; i 
el 6 d’abril, la segona, on va ser el 
torn d’aprendre a fer la mona de 
mantega (Sara) i es va iniciar als 
ous de xocolata. El taller va anar 
a càrrec de la pastissera Núria Ale-
many qui va explicar l’elaboració 
de les mones i dels ous de xocolata 
d’una forma amena i entenedora. 
A l’acabar el taller tots els assis-
tents van poder degustar les delici-
oses mones.

Valentí i Marsal tanquen 
el trimestre de l’Auga
IGUALADA

Darrera sessió del trimestre amb 
un Ateneu ple per veure l’es-

pectacle “Mort a les cunetes”. Un 
Ateneu que va aplaudir repetida i 
llargament a un Joan Valentí que 
va tornar a demostrar quin actoràs 
és. Ben secundat per l’acordionista 
Martí Marsal i amb una escenogra-
fia sòbria i molt eficaç van portar 
al cor dels assistents una història 
que no s’ha de repetir mai més.

AUGA tornarà a finals d’abril 
amb un recital de la soprano Eu-

làlia Ara i els pianistes Giuseppe 
Tavanti i Angela Avanzati.

Diada de la Gent Gran a 
Carme

CARME

Aquest passat diumenge 7 
d’abril va tenir lloc a Carme 

una nova edició de la Diada de la 
Gent Gran.

Va ser un acte festiu i d’home-
natge a les persones de més edat 
del municipi, centrat en vàries ac-
tivitats que es van desenvolupar al 
llarg de tota la jornada.

Al migdia va tenir lloc una mis-

sa per celebrar la diada i, a con-
tinuació, un dinar on més d’un 
centenar d’avis i àvies van poder 
degustar un menú de festa. L’acte 
va finalitzar amb la representació 
de l’espectacle Mrs. Brownie (una 
producció del Teatre Nu) que va 
omplir la sala del teatre de bona 
música i de l’esperit encoratjador 
de les seves protagonistes.

http://cataleg.bnc.cat/record=b2704938~S13*cat
http://cataleg.bnc.cat/record=b2704938~S13*cat
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Vilanova del Camí acollirà,
el proper 17 de setembre,

la tercera trobada de munici-
pis de Catalunya amb el topò-
nim de Vilanova. Una jornada
que esdevindrà un marc
incomparable per mostrar les
singularitats de cada Vilanova,
aquelles que les fan úniques i
especials. Vilanova del Camí
serà, doncs, un espai obert per
compartir experiències, cultu-
res i tradicions.

Els preparatius d’aquesta
gran festa, en la que s’espera
que hi participin més d’un
miler de persones, hi tenen
cabuda actes lúdics, culturals i
festius, però també institucio-
nals. 

Pel que fa als actes de
caràcter lúdic cal destacar una
mostra gastronòmica dels pro-
ductes més típics de cada una
de les Vilanoves. Els visitants
tindran l’oportunitat de tastar,
entre altres delícies, el xató de
Vilanova i la Geltrú, o les car-
gols de Vilanova de Segrià o
de Bellpuig. També hi haurà
un espai per als dolços de Vila-
nova d’Escornalbou o de Vila-
nova de la Barca, i tampoc hi

podia faltar el vi d’Alella,
denominació d’origen del
Vallès. Però caldrà dedicar una
especial atenció a la “Tisana
de les Vilanoves”, una infusió
d’herbes que es farà especial-
ment per aquesta trobada i
que incorpora una herba espe-
cial de cada municipi: des del
margalló o l’atzavara de la
Geltrú, al lliri de Bellpuig o el
fonoll de Segrià.

També cal destacar la cerca-
vila que recorrerà alguns dels
carrers principals de Vilanova
del Camí i en la que hi participa-
ran els gegants de Vilanova del
Vallès, Vilanova d’Escornalbou,

Vilanova del Bellpuig ,Vilanova i
la Geltrú i Vilanova del Camí. El
més espectacular serà, però,
veure com va creixent el gegant
de Sau, en Romà, que ara per
ara és el gegant més gran del
món. Fa 6 metres d’alçada i pesa
110 quilos.

Pel que fa als actes de
caràcter institucional cal desta-
car la signatura d’un compro-
mís d’amistat entre els alcaldes
de les 11 Vilanoves. Un pacte
que vol oficialitzar aquests
espais de convivència i la seva
continuïtat.

L’acte principal, però, serà
la inauguració de la Plaça de

les Vilanoves, un nou espai
verd de Vilanova del Camí que
portarà el nom i l’essència de
tots els municipis de Catalunya
que comparteixen aquest
topònim. L’agermanament de
les terres de les Vilanoves serà
un dels moments més emotius
de l’acte inaugural.

Després de la inauguració
es farà un dinar en el que està
previst que hi participin més
d’un miler de persones. 

Els vilanovins i vilanovines
que vulguin participar es
podran inscriure a l’Ajunta-
ment a partir del 24 de juliol.

Vilanova del Camí acollirà la tercera trobada de
Vilanoves de Catalunya

Si vols festa i xerinola

per Sant Joan vine a Ca l’Alemany,

on coca i cava hi trobaràs i d’una bona revetlla gaudiràs

Tel. 93 803 21 24 - IGUALADA

La II Trobada de Vilanoves va ser a Vilanova de Segrià el 30 de maig de 2004
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Tot en articles
tèxtils per a
publicitat

Servei de
serigrafia i brodat

Padrins i padrines, tot a punt per a la Pasqua!
Mones de fruita, xocolata, gema i sara, i també tot l’assortit de figures i ous de xocolata.

Bona Pasqua!
FESTIUS OBERT: 

Polígon Les Comes, Cal Font i El BrucTel. 93 803 21 24

Les cooperatives escolars 
afronten la recta final dels 
seus projectes

IGUALADA

Les cooperatives Crea’t Maris-
ta i Màgia Marista dels Maris-

tes d’Igualada, Escoomix i Esco-
o&Company de les Escolàpies, 
Imaginar per Crear i Fullshop de 
l’Acadèmia Igualada, Evac i Ener-
gi.coop de l’Emili Vallès, Mavets 
i Mopins del Col·legi Monalco, 
Cre@ant_somnis del Col·legi Mare 
del Diví Pastor, Montupia i Magic 
Shop de l’Escola Pia i Platicracks 
del Gabriel Castellà, van visitar 
la setmana passada l’Ajuntament 
d’Igualada, on van ser rebudes 
per l’alcalde, Marc Castells, i el 

regidor de Promoció Cultural, 
Pere Camps. 

En les seves visites van presen-
tar els productes que han elaborat 
i han obtingut el permís de ven-
da a la via pública per a poder 
comercialitzar-los properament. 
Les cooperatives han estat creades 
novament pels alumnes de 5è de 
Primària, en el marc del programa 
Cultura emprenedora a l’escola 
impulsat per la Diputació de Bar-
celona i coordinat dins l’àmbit lo-
cal pels departaments d’Ensenya-
ment i de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada.

TICAnoia signa un conveni  
amb la Universitat de Lleida
IGUALADA

L’Associació per a l’Impuls de les 
TIC a l’Anoia i l’Escola Politècnica 

Superior de la Universitat de Lleida 
han signat un conveni marc de col-
laboració per fomentar les relacions 
entre la universitat i les empreses 
TIC de la comarca per promoure la 
incorporació al mercat professional 
dels estudiants i graduats en Tèc-
niques en Interacció Digital i Com-
putació.

El conveni pretén afavorir la re-
lació directe per a la promoció d’ac-
cions conjuntes per fomentar la re-
lació entre estudiants del nou Grau 
en Tècniques en Interacció Digital i 
Computació i el món professional, 

atenent especialment a l’intercanvi 
d’informació entre el coneixement 
de la professió i les sortides laborals 
i professionals. En la mateixa línia 
es busca fomentar els nous avenços 
en tecnologia i investigació per a tot 
allò relacionat amb l’activitat TIC i 
col·laborar en l’àmbit acadèmic i, en 
particular, en el desenvolupament 
de la metodologia de Formació Dual.

L’acord es materialitzarà en una 
comissió paritària de seguiment for-
mada per representants de la Uni-
versitat de Lleida i TICAnoia que tre-
ballarà per fomentar la divulgació 
tecnològica, la formació contínua, 
la inserció i l’orientació professional, 
i tots aquells aspectes relacionats 

amb l’àmbit TIC en general, així 
com col·laborar per oferir Forma-
ció Dual als estudiants del grau que 
s’imparteix al Campus Igualada-UdL.

Sobre el Grau en 
Tècniques d’Interacció 
Digital i de Computació

Es tracta d’un grau de 3 anys 
impartit al Campus Igualada-UdL, 
que té com a principal novetat, a 
nivell universitari, ser una forma-
ció absolutament vinculada al món 
empresarial. Està adreçat a estudi-
ants amb interès per la tecnologia 
i la informàtica i, en particular, pel 
disseny i la implementació d’aplica-
cions interactives.

Segona sortida de “Coneixem 
el nostre territori” a Pujalt
ELS PRATS DE REI

Dijous passat, el Consorci per la 
Promoció de l’Alta Anoia va 

organitzar la segona sortida dins 
el programa “Coneixem el nostre 
territori”, que té per objectiu apro-
par a la mateixa gent de la zona els 
béns patrimonials d’interès patrimo-
nial i turístic de l’Alta Anoia. 

Aquesta vegada el torn va ser 
per al poble de Pujalt, concreta-
ment el Memorial de l’Exèrcit Popu-
lar, que va comptar amb el guiatge 
i explicació d’Anna Escorihuela. La 

visita va commocionar, va apropar 
a la realitat del poble, els seus ha-
bitants i la zona durant la Guerra 
Civil i, com a novetat, es van veure 
les recentment inaugurades cuines 
del campament i els habitatges dels 
cuiners. 

Després de la visita del Memo-
rial, Mn. Joan Sanglas, rector de la 
parròquia de Pujalt, va acompa-
nyar la visitar a l’església de Sant 
Andreu, que durant la guerra va 
ser “el hogar del soldado” i la ca-
pella de la Puríssima Concepció, 

que era el lloc on assajava la banda 
de música. 

Després de passar un matí en-
tre història, pedra, memòria i en-
cant, la propera sortida portarà els 
participants a gaudir del paisatge, 
llegendes i un nou patrimoni: el del 
Castell de Boixadors, a Sant Pere 
Sallavinera. 

Les inscripcions ja estan obertes 
i es poden fer per correu electrònic 
a info@altaanoia.info, trucant al te-
lèfon 93 868 03 66 o per whatsapp 
al 659 19 21 10.
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La Coral de Santa Maria va viure una 
extraordinària jornada festiva als Prats de Rei

IGUALADA

La Coral de Santa Maria d’Iguala-
da va celebrar l’anual arrossada 

--la setena-- als Prats de Rei, amb 
un complet programa organitzat 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment dels Prats de Rei.

Al caliu d’una singular acollida 
i les mostres d’afecte i simpatia 
dels vilatans pradencs, foren els 
trets més remarcables de la troba-
da que es va viure dissabte passat 
dia 6 d’abril. La trobada va acabar 
amb una audició musical, que el 
primer tinent d’alcalde Marc Sen-
diu, va qualificar el mateix vespre 
en un elogiós “tweet”, de “magní-
fic concert”.

De primer antuvi hom es con-
centrà a l’esplanada de la torre de 
guaita de la Manresana (segle XII), 
d’origen romànic i declarada bé 
d’interès cultural. S’assistí a la pro-
jecció d’un audiovisual i tot seguit 
es visità la capella veïna de sant 
Andreu. 

Després a la plaça Major, hi 
hagué la recepció oficial per part 
de l’alcaldessa Cristina Mas. El 
president de la Coral igualadina 

Lleonard del Rio pronuncià unes 
paraules de confraternització i de 
bon veïnatge, recordant una ce-
lebrada actuació coral, realitzada 
a instàncies de Mn. Esteve Prats 
l’any 1991, amb motiu de la darre-
ra representació del XIX Pessebre 
Vivent en la que s’oferí el “Poema 
nadalenc”, un muntatge litera-
ri-musical sobre un text d’Antoni 
Canals. També a nivell personal Del 
Rio recordà el pregó de festa ma-
jor que, convidat per l’aleshores 
alcaldessa Maria Bertran, va pro-
nunciar el 14 d’agost de 1993. Tot 
seguit, lliurà a Cristina Mas, actual 
alcaldessa, un obsequi artesanal, 
amb l’escut de la Coral gravat so-
bre vidre, realitzat per la cantai-
re Mercè Travesset; també li feu a 
mans, els seus darrers poemaris, i li 
imposà el “foulard” de la Coral da-
vant l’aplaudiment dels expedicio-
naris. Cristina Mas per la seva ban-
da donà la benvinguda al grup de 
cantaires, i va correspondre amb 
tres novetats editorials “El llibre 
d’orgue de Prats de Rei” de Do-
mingo Monfort, “1-O un dia, mil 
emocions” i “Segarra Sigara, cruï-

lla entre Ibèria i Hispània”. L’acte 
oficial va acabar amb el cant d’”Els 
Segadors”.

Tot seguit hom es desplaçà al 
Santuari de la Mare de Déu del 
Portal i desprès a l’església par-
roquial de Santa Maria, on foren 
complimentats per Lluïsa Vilaseca 
de Casamitjana i Mn. Carles Riera 
Fonts, respectivament. Aquest dar-
rer va lliurar a la Coral els llibres 
“La veu d’un campanar” de Roser 
Solanas i “A Mn. Esteve Prats i Llus-
sà”. La Coral va oferir a cadascuna 
de les esglésies la interpretació de 
una cançó: “Sota la vostra protec-
ció”, de Gregori Estrada i “Laudate 
Dominum” de Valentí Miserachs, 
respectivament. Desprès hi hagué 
una visita guiada al Museu arqueo-
lògic municipal Josep Castellà Real. 

A primera hora de la tarda tin-
gué lloc l’arrossada i en acabar no 
hi mancaren els tradicionals jocs de 
sobretaula.

Al capvespre, s’oferí a la Sala 
municipal polivalent, un concert 
coral sota la direcció de Coni Tor-
rents i amb l’acompanyament al 
piano de Maite Torrents. En total 
foren dotze peces, en les que no 
hi varen faltar cançons tradicionals 
catalanes, havaneres, sardanes, i 
obres dels grans mestres. El nom-
brós públic no va regatejar càlids 
aplaudiments i participà en alguns 
moments de la cantada. La vet-
llada va acabar amb el “Cant a la 
senyera” i “Els Segadors” que el 
públic escoltà dempeus.

L’Ajuntament dels Prats de Rei, 
edità un punt de llibre, en record 
de la trobada.

Usuaris de la piscina de 
Les Comes es queixen 
de la instal·lació

El Dr. Joan Miquel Noguera 
presenta un estudi mèdic a 
Las Vegas

Un moment del concert a la Sala municipal polivalent. (Foto: Joan Talavera)

IGUALADA

Un estudi sobre les fractures 
humerals  dóna rel levàn-

cia als factors socioeconòmics 
dels pacients. Aquests són els 
resultats que el Dr. Joan Miquel 
Noguera, del Servei de Trauma-
tologia del Consorci Sanitari de 
l’Anoia, va presentar al Congrés 
de l’AAOS2019 - American Aca-
demy Of OrthopaedicSurgeons, 
a Las Vegas el passat mes de 
març.

Aquest estudi multicèntric 
(amb col·laboració amb l’Hospi-
tal del Mar i de l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol) analitzaven 
l’evolució de pacients que havi-
en patit fractures proximals de 
l’húmer. En aquests pacients es 
van analitzar el tipus de frac-
tura, les malalties, a més d’un 
qüestionari que abordava l’esta-

tus socioeconòmic dels pacients. 
Els resultats van mostrar que 
l’efecte de diferents qüestions 
socials o econòmiques tenia un 
impacte sobre els resultats de 
la fractura major que no pas el 
tipus de fractura o l’edat. Fins 
ara, les decisions terapèutiques 
en aquestes fractures es prenien 
en base a l’edat del pacient, el 
desplaçament de la fractura o 
les malalties que pateixen els 
pacients. L’estudi posa de relle-
vància aquests factors que pro-
bablement caldrà prendre en 
consideració.

El congrés de l’Acadèmia 
Americana (AAOS) va reunir en-
guany entorn a trenta mil ins-
crits de procedència molt diversa 
i es tracta del congrés de trau-
matologia més popular a nivell 
mundial. 

IGUALADA

Plataforma Les Comes, nascu-
da per defensar els drets dels 

usuaris/usaries de la Piscina de 
Les Comes, ja siguin aquests 
abonats o usuaris eventuals, 
va entrar al registre de l’Ajun-
tament el passat 13 de febrer 
del 2019 el document en el 
que exposaven les seves rei-
vindicacions. Fins a dia d’avui 
des de l’Ajuntament no se’ls 
ha donat cap resposta oficial. 
Aquest col·lectiu d’usuaris confir-
men que: “creiem que la piscina 

de Les Comes, és la instal·lació 
esportiva que més usuaris te, 
sigui per deixadesa, envelliment 
de les instal·lacions, manca d’in-
versió o poca voluntat dels que 
hi ha la capdavant de la gestió, 
s’està discriminant directament a 
determinats col·lectius d’usuaris 
/ usuàries. No es tracta d’esta-
blir diferències d’us basades en el 
preu, sinó fer una gestió adequa-
da, en la que tots els col·lectius 
hi estiguin equitativament repre-
sentats”.

Trobada d’extreballadors 
d’Escorpión

IGUALADA

El dissabte 6 d’abril es va cele-
brar la segona trobada d’extre-

balladors/es de l’empresa Vda. José 
Biosca Riera, coneguda també com 
Escorpión.

A la trobada de germanor hi 
van participar unes 120 persones 
i va tenir lloc al Restaurant Cana-
letas. L’acte va ser molt emotiu 

per part de tots els assistents, ja 
que es van tornar a retrobar com-
panys que durant molts anys van 
compartir els seus llocs de treball a 
l’empresa.

Durant l’acte també hi va ha-
ver moments de sentit record per a 
tots aquells treballadors difunts els 
darrers anys.

Ferran Debant reconegut pel Cos de Mossos 
d’Esquadra

El President de Grup Taelus de 
comunicació, Ferran Debant, 

rebia aquesta setmana, de mans 
del comissari dels Mossos d’Esqua-
dra a la regió central, Sergi Pla, la 
medalla distintiva del Cos de Mos-
sos per la seva col·laboració amb 
aquest col·lectiu.

L’acte celebrat el 9 d’abril a 
Solsona va ser presidit per la dele-
gada del Govern, Alba Camps a la 
Sala Polivalent de la capital del Sol-
sonès on es va fer el lliurament de 
felicitacions als membres del cos de 
la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra de la Regió Policial 
Central (RPC) amb motiu de la ce-
lebració del Dia de les Esquadres. A 
l’acte també hi van assistir el direc-
tor dels Serveis Territorials d’Inte-
rior, Eduard Freixedes, l’alcalde de 
Solsona, David Rodriguez, el cap i 
sotscap de la Regió Policial Central, 
el comissari Sergi Pla i l’intendent 
Josep Guillot, entre altres autori-
tats i comandaments del CME.

Es van lliurar un total de 179 
felicitacions, 167 de les quals in-

dividuals tipus A, 6 van ser de ti-
pus B i 6 van estar felicitacions col-
lectives. Entre aquestes, 3 es van 
atorgar al personal administratiu, 
3 a membres d’altres cossos poli-
cials, 6 a ciutadans i 4 a membres 
dels serveis centrals, institucions i 
organitzacions en reconeixement 
a la tasca de coordinació i col·la-
boració amb el cos de Mossos d’Es-
quadra.

De les felicitacions individu-
als cal destacar-ne set fora de 
servei. L’actuació en un accident 
de trànsit amb ferits greus, la de-
tenció de l’autor d’un robatori 
d’un telèfon mòbil, la localitza-
ció d’un conductor begut que 
circulava de forma temerària, la 
detenció d’autors de robatoris in-
terior de domicili i vehicle, la de-
tenció d’un conductor que havia 
fugit d’un control policial i anava 
sota els efectes de l’alcohol, i aju-
dar a una noia semi inconscient 
per consum de substàncies de la 
que n’estaven abusant sexual-
ment. 

Realçar també la felicitació 
concedida a un ciutadà que va 
atendre a una persona que acaba-
va de tenir un accident de trànsit. 
La seva assistència va ser transcen-
dental per tal de preservar la vida 
de l’accidentat.

Es va fer un reconeixement es-
pecial als efectius de la RPC que 
enguany fa 25 anys que van entrar 
a formar part del cos de Mossos 
d’Esquadra essent de la 7a pro-
moció.

Cal destacar les nou medalles 
de bronze amb distintiu blau ator-
gades a mossos de la regió, de les 
quals set es van entregar a Solsona 
i dues seran lliurades a l’acte cen-
tral de les Esquadres de Barcelona 
que es farà properament.

A més, també es va fer lliura-
ment de medalles corresponents 
el 2017 al cap de la Policia Local 
de Manlleu, Jesús Calvo, al direc-
tor de Seguretat del Monestir de 
Montserrat, Jesús Alcantarilla, i al 
cap de sector de Foment, Llorenç 
Torruella. 
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Esport i natura, a la Setmana 
Cultural i a les colònies de 
l’escola Maria Borés 

LA POBLA DE CLARAMUNT

Esport i natura van centrar la Set-
mana Cultural i les colònies en 

què van participar els alumnes de 
l’escola Maria Borés de la Pobla 
de Claramunt, que van tenir lloc 
del 20 al 22 de març. Els estudi-
ants de segon, quart i sisè van fer 
una estada a la casa de cal Candi, 
a Vilada, i els d’infantil, primer i 
cinquè van fer diverses propostes 
relaciones amb l’entorn natural i 
l’activitat física.

De colònies hi van anar 74 
nens i nenes. Durant els tres dies, 
van participar en diversos tallers 
i activitats, com estampar una sa-
marreta amb tints naturals, circuits 
d’orientació o practicar tir amb 
arc. Algunes de les propostes més 
divertides que van poder fer van 
ser piragüisme i un circuit d’arbres, 
els de quart i sisè, i anar amb un 
patinet d’aigua, escalar en un ro-
còdrom i fer equilibris en un pont 
tailandès, els de segon. Abans 
d’anar a dormir, els i les alumnes 
van fer jocs de nit i l’últim dia van 
poder ballar amb la música d’una 
discomòbil.

A les propostes de la Setma-
na Cultural hi van participar 134 
alumnes. Els d’educació infantil i 
primer, el dimecres 20, van fer una 
sortida al Molí de les Forques, i els 

de cinquè, el dijous 21, van fer una 
excursió als Masets, acompanyats 
d’excursionistes locals. El divendres 
22, al camp de futbol municipal 
del Pas Blau, els nens i nenes van 
passar una bona estona en una 
trobada d’esports i aventura, or-
ganitzada des del Consell Esportiu 
de l’Anoia. Es va muntar un cir-
cuit amb diferents proves, com jocs 
amb un paracaigudes, jocs de pun-
teria o tradicionals. Els alumnes 
van dinar a l’equipament esportiu 
i a la tarda, van tancar la jornada 
amb música i ball.

A més de totes aquestes pro-
postes, l’alumnat va treballar di-
versos esports de manera coope-
rativa, és a dir, barrejant alumnes 
de diferents edats en un grup que 
havia de buscar informació sobre 
un esport concret. També van fer 
sessions de cinema sobre temàtica 
esportiva. 

El mes de març, en concret, el 
dijous 21, l’alumnat de tercer del 
col·legi poblatà també va celebrar 
el Dia Mundial de la Poesia amb la 
lectura en diferents espais públics, 
una proposta impulsada des del 
Centre de Recursos Pedagògics de 
l’Anoia. Els nens i nenes van llegir 
poemes a la plaça de l’Ajuntament 
i a l’entorn del safareig, al nucli 
antic.

El Castell de Claramunt acull un taller de 
fotografia de Light Painting
LA POBLA DE CLARAMUNT

El Castell de Claramunt va ser 
l’escenari, el dissabte 6 d’abril 

a la nit, d’un taller de Light Pain-
ting, una tècnica fotogràfica que 
consisteix en pintar amb llum en 
un espai. L’activitat va anar a càr-
rec del fotògraf Sergi Boix i hi van 
participar una vintena de persones.

La proposta la va organitzar 
l’Agrupació Fotogràfica el Castell 
de la Pobla de Claramunt amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. El 
taller va incloure una part teòrica, 
que es va fer a la Sala Celler de la 
masia de can Galan, seu de l’enti-
tat organitzadora, i una de pràcti-
ca, que va tenir lloc al monument 

poblatà. A més, els i les partici-
pants van poder compartir un so-
par a l’Hotel Robert. Els assistents 

han fet una valoració molt positiva 
de la iniciativa.

Els treballadors d’Original Buff, SA han 
lliurat un donatiu a Càritas Anoia Segarra
IGUALADA

La darrera setmana de març, 
Almudena Cara i Jordina Lluch, 

de l’empresa Original Buff, SA, es 
van reunir amb Salvador Serra i 
Montserrat Roca, de Càritas Ano-
ia-Segarra, per fer el lliurament 
d’una donació de 2000 euros per 
als projectes de Càritas.

Cada any, els treballadors i tre-
balladores de l’empresa celebren un 
mercat de Nadal solidari i els benefi-
cis obtinguts els destinen a entitats, 
associacions, fundacions o projec-
tes escollits pels mateixos empleats. 
Aquest any han decidit donar part 
de la recaptació a Càritas.

Càritas destinarà aquest re-
cursos a l’arranjament d’un pis 
on hi podran viure persones amb 
risc de vulnerabilitat que tenen 
molta dificultat per trobar un ha-
bitatge digne. Per a Càritas és 
molt important comptar amb la 
solidaritat d’empreses i particu-
lars per poder mantenir la inde-
pendència i la llibertat a l’hora 
de decidir les ajudes i de definir 
els projectes.

Esperem que gestos com 
aquest es repeteixin i que la so-
lidaritat amb les persones vul-
nerables del nostre entorn vagi 
creixent.

Continuen les activitats 
culturals a la Biblioteca 
Mont-Àgora

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Durant aquest mes d’abril con-
tinuen les activitats culturals a 

la Biblioteca Mont-Àgora. Durant 
tot aquest mes es podrà veure a la 
Biblioteca la mostra “Estàs convi-
dat”, exposició de dissenys d’invi-
tacions de noces i complements de 
Gemma Bodas Kiss The Bride.

Dissabte passat va tenir lloc 
una sessió de “L’hora del conte a 
la voreta del mar”. La companyia 
Patawa va conduir aquest especta-
cle sensorial, amb música, cançons 
i colors en moviment en el mar, i 
on tots els seus habitants són els 
protagonistes. 

Aquest passat dimarts una 
quinzena de persones van partici-

par en un taller creatiu d’enqua-
dernació japonesa. La proposta va 
permetre als assistents enquader-
nar àlbums i llibres a l’estil japo-
nés, i va anar a càrrec de Clàudia 
J. Torres. 

Fins el proper divendres 27 
d’abril es realitza a la Bibliote-
ca Mont-Àgora l’activitat#”Reci-
clacultura: El teu llibre pot ser part 
d’una història”. Es tracta d’un pro-
jecte de venda de llibres de sego-
na mà, que organitza la Biblioteca 
Mont-Àgora per tal de col·laborar 
en el programa #reciclacultura de 
la Fundació Servei Solidari, per tal 
de ser destinats a l’alfabetització 
de persones nouvingudes.



14 MIRANT ENRERE 11 d’abril de 2019

Emotiva taula rodona per commemorar el 
50è aniversari de l’escola García Lorca
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 

Dimecres de la setmana passa-
da, a la tarda, va tenir lloc, a 

la Sala de petit format Mont-Àgo-
ra, una taula rodona en el marc 
del programa commemoratiu del 
50è aniversari de l’escola García 
Lorca. L’acte, molt emotiu i nostàl-
gic, tenia com a títol “Records amb 
olor de guix i ales de papallona” 
i va ser conduït, magistralment, 
per la periodista i escriptora Mireia 
Rubio, exalumna de l’escola, que 
va transmetre les seves pinzella-
des i records personals durant la 
trobada, a la qual hi van assistir 
una quarantena de persones, entre 
mestres, exmestres, exalumnes, 
persones amb càrrecs a l’Associació 
de Pares, etc.

Va començar l’activitat amb 
un petit fragment del document 
“Montbui, revivim…”, amb la pro-
jecció d’un tall explicatiu sobre els 
inicis de l’escola, l’any 1969, a càr-
rec del primer director del centre, 
Pedro Rodríguez. Seguidament es 
va conformar la taula rodona, amb 
els exmestres del centre M. Isabel 
Sanjurjo, Amelia Raposo, Francisco 
M. Ocaña i Júlia Estaran; també els 
exalumnes Sebas Márquez i Judit 
Vázquez, així com els exmembres 
de l’Associació de Pares Pedro Za-
mora i José Luis Rubio.

Es van recordar fets destacats 
de la història del centre, com el 
canvi de nom, la consecució de mi-
llores i nous equipaments per al 
centre, les nombroses anècdotes 
tant d’escola com d’AMPA (es va 
recordar que en aquells anys les si-
gles eren “APA”) i les persones que 
van deixar empremta al centre. 
Tothom va coincidir en que “van 
ser uns anys que recordarem sem-
pre. Vam tenir una infància feliç, 
i ens estimàvem la nostra escola”, 
com va explicar Mireia Rubio.

Els exmetres van destacar 
el caliu especial d’aquest centre, 
on, des de fa 50 anys, s’han for-
mat moltes generacions de mont-
buiencs. Malgrat les limitacions de 
mitjans, les procedències diverses 
de molts mestres i alguns alumnes, 

l’escola García Lorca va anar crei-
xent creant complicitats i deixant 
una empremta molt positiva.

L’alcalde Teo Romero, exalum-
ne del centre (com també el re-
gidor d’Educació Josep Palacios) 
va tancar la taula rodona agraint 
“la participació dels assistents, 
que heu fet un magnífic exercici 
de memòria, transportant-nos a 
moments molt bonics de la nostra 
infància i recordant situacions o 
anècdotes entranyables. Ja són 50 
anys d’una escola que ens ha mar-
cat a tots i que és un orgull per a 
tots els montbuiencs. Vull agrair 
també la tasca de la direcció de 
l’escola en la preparació d’aquesta 
magnífica activitat, que és part de 
la història viva del nostre munici-
pi”.

S’instal·la il·luminació solar 
a l’espai d’agility del Parc 
Fluvial
VILANOVA DEL CAMÍ

Passejar al capvespre amb les 
mascotes per l’espai d’agility del 

Parc Fluvial de Vilanova del Camí, 
és des de fa uns dies més fàcil, grà-
cies a la instal·lació de lluminàries 
solars. En total s’han col·locat 5 
fanals solars que han suposat una 
inversió de 6.000 euros.

L’espai d’agility del Parc Fluvial 
supera els 2.000 metres quadrats 
i disposa d’una quinzena de jocs, 
amb els que es configura un circuit 
que serveix per entrenar els gos-

sos per a les competicions d’agility. 
També es pot utilitzar per passejar 
i entretenir a les mascotes en un 
espai delimitat i condicionat.

Adéu definitiu a Teodora 
Vaquero, la centenària més 
gran d’Amavir

VILANOVA DEL CAMÍ

Aquest dimarts, Vilanova del 
Camí ha donat el comiat defi-

nitiu a Teodora Vaquero qui el 
passat febrer complia 106 anys. 
La Teodora va traspassar diumen-
ge i tot i que és llei de vida i ja 
tenia molts anys --era la persona 

de més edat de la residència Ama-
vir-- “deixa un buit molt gran”, tal 
i com expressa la seva família. 

Teodora Vaquero va néixer a 
Montealegre de Campos, a la pro-
víncia de Valladolid.

Des de molt jove es va dedicar 
a servir, i la seva feina la va portar 
per tota Castella. Va arribar a Bar-
celona gràcies a una recomanació i 
més tard va venir a Igualada, on va 
fer de minyona al Cilindro, amb la 
família Serra, casa on va conèixer 
al Severiano, un home d’origen ex-
tremeny, vidu i amb tres fills, amb 
el qual es va casar. 

Teodora Vaquero era una àvia 
amb molta energia i bon humor 
que encomanava amb facilitat a 
qui anava a visitar-la o la saludava 
pels passadissos de la residència.

María Luque celebra els 
102 anys 

VILANOVA DEL CAMÍ

El passat divendres, María Luque, 
una de les centenàries vilano-

vines, complia un any més. I ja en 
van 102! L’alcaldessa Noemí Truc-
harte i el regidor Camilo Grados la 
van visitar a la residència Amavir 
per compartir una estona amb ella. 

Des de l’Ajuntament li van re-
galar un ram de flors, en nom del 

municipi, i van celebrar l’aniversari 
amb la família Caballero Luque i el 
personal del centre. 

La Maria va arribar a Catalunya 
als anys 50 i a Vilanova del Camí 
ha vist créixer la família.

És una dona molt estimada, a 
qui assenyalen amb paraules amo-
roses.

El grup vilanoví ‘A cent cap als 100’ passeja 
per les rodalies d’Artés 

VILANOVA DEL CAMÍ

El grup del cicle de passeja-
des “A cent cap als 100” de 

la Diputació de Barcelona ha 
participat a la tercera camina-
da d’aquest curs. Va ser el pas-

sat dijous. El grup de Vilanova 
del Camí va gaudir d’una matinal 
per les rodalies d’Artés que els 
ha permès passejar entre camps 
de cereals, vinyes, barraques de 
pedra seca i boscos.

L’excursió va sortir del Parc 
Can Crusellas i va passar per un 
celler familiar i una cooperativa 
reconeguda pels seus vins i un 
dels caves amb més història de 
Catalunya.

El dinar es va fer al complex 
de Cal Sitges.

Caminada pel Dia Dia Mundial de l’Activitat 
Física
VILANOVA DEL CAMÍ

Una trentena de persones van 
participar dilluns de la cami-

nada saludable organitzada pel 
CAP de Vilanova del Camí. L’ac-
tivitat que compta amb el suport 
d’Esports Vilanova, s’emmarca en 
la celebració del Dia Mundial de 
l’Activitat Física.

L’activitat va començar a les 
9 h amb un esmorzar saludable 
a les portes del centre de salut 
vilanoví, i seguidament es va fer 

camí en direcció a la muntanya 
del Pi. 

El recorregut de tornada es 
va fer pel Rec.

Visita familiar al Circ a les Feixes
VECIANA

El passat diumenge dia 6 d’abril 
un grup de famílies del municipi 

de Veciana van realitzar una sortida 
al “Circ a les Feixes” del municipi 
de Copons. Una vegada allí, l’equip 
de Tot Circ van fer passar una bona 
matinal a xics i grans combinant 
circ, natura i lleure. L’activitat, que 
va tenir una molt bona acollida, va 
estar organitzada per l’Ajuntament 
de Veciana amb l’objectiu d’aug-
mentar la cohesió i la relació entre 
els veïns i veïnes del poble.
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Junts per Piera es presenta amb Josep 
Llopart i Gardela al capdavant d’una llista 
renovada
PIERA

Demà divendres 12 d’abril, a les 
19.30 h, tindrà lloc la presen-

tació de la candidatura de Junts 
per Piera a les eleccions municipals 
del 26 de maig. L’acte es durà a 
terme a la Sala Auditori del Teatre 
Foment de Piera i ha de servir per-
què Josep Llopart presenti els eixos 
principals de la seva proposta per 
als propers quatre anys. 

Al llarg de la setmana, i a tra-
vés de les xarxes socials, Junts per 
Piera ha donat a conèixer les noves 
incorporacions de l’agrupació, que 
formen part d’una llista renovada i 

transversal. A l’acte també hi inter-
vindrà l’actual alcalde d’Igualada 
i president de la Diputació de Bar-

celona, Marc Castells, que no ha 
dubtat en donar suport a una llista 
realment il·lusionada de poder tre-
ballar per Piera i pels pierencs i les 
pierenques. 

Josep Llopart destaca que 
“hem aconseguit arribar a molta 
gent que no està vinculada a cap 
partit polític i de diferents ideolo-
gies, però que té la finalitat comu-
na de voler treballar amb Junts per 
Piera”. Es tracta, segons Llopart, 
“d’una ferma aposta de present i 
de futur d’una candidatura en què 
11 dels 17 membres no havien es-
tat mai en una llista electoral”.

Poble Actiu proposa que el 10% del 
pressupost d’inversions es decideixi 
mitjançant pressupostos participatius 
També proposa convertir els consells de districte en consells de barri 
efectius i millorar la transparència de l’Ajuntament 
IGUALADA

Poble Actiu ha presentat, en roda 
de premsa, les seves propos-

tes en ètica política, transparèn-
cia i participació per a les elecci-
ons municipals del proper mes de 
maig. En l’àmbit de l’ètica políti-
ca, l’actual regidora cupaire Eva 
Pedraza, i també representant de 
Poble Actiu, ha exposat que, en 
cas que la candidatura governi, “la 
retribució dels càrrecs electes o càr-
recs de lliure designació en cap cas 
serà superior a 2’5 vegades el sala-
ri mínim interprofessional”. Tam-
bé ha defensat la necessitat que 
“tant els càrrecs electes com els 
càrrecs de confiança han de rendir 
comptes de la seva activitat, plan-
tejant uns objectius concrets i ava-
luant-ne els resultats de manera 
periòdica”. Per altra banda, ha cri-
ticat la duplicitat d’alguns càrrecs 
de confiança d’Igualada amb càr-
recs representatius en altres ciutats 
i ha argumentat que “cal separar 
clarament el què és la tasca repre-
sentativa de les tasques de caràcter 
tècnic-professional, així com aca-
bar amb la dualitat de càrrecs polí-
tics i tecnico-polítics”.

Toni Olivé, membre de Poble 
Actiu, ha exposat la necessitat 
que “la transparència passi tant 
per la publicació de les dades com 
per fer-les accessibles a tothom”. 
Per altra banda, Neus Carles ha 
defensat la necessitat que “s’in-
formi dels costos, processos i re-
sultats de tots els projectes, plans 
i actuacions de l’Ajuntament, tot 
criticant el govern actual, que ni 
rendeix comptes de la inversió 
econòmica ni publiquen els resul-
tats finals per tal de poder valorar 
l’impacte d’aquests projectes i ac-
tuacions”. 

Pau Ortínez ha exposat que 
la candidatura municipal igua-

ladina es compromet en la crea-
ció de Pressupostos Participatius 
amb un valor del 10% del pres-
supost d’inversions que al llarg 
de tot el mandat podria equiva-
ler al voltant del 4 milions d’eu-
ros, que la ciutadania decidirà 
a què destinar mitjançant un 
procés de democràcia directa”. 
Els Pressupostos Participatius són 
una de les principals apostes de 
la candidatura, que s’emmiralla 
en el funcionament de ciutats 
com Badalona, molt allunyades 
dels només 15.000 euros que el 
govern Castells destina a pressu-
postos participatius. Pau Ortínez 
també ha explicat que crearan 
un Pla Estratègic de Participació 
Ciutadana en què es potenciarà 
la participació ciutadana, perquè 
“Poble Actiu considera la par-
ticipació ciutadana com una ei-
na bàsica per trencar la barrera 
entre la gent i les institucions”. 
Finalment, la candidatura d’es-
querra transformadora ha apun-
tat que reconvertiran els Consells 
de Districte en Consells de Barri 
per “convertir-los en una eina de 
debat i amb capacitat decisòria”.

Presentació de José Martín, 
candidat a l’alcaldia pel PSC, 
amb assistència del secretari 
d’Estat
LA TORRE DE CLARAMUNT

El candidat a l’alcaldia de la Torre 
de Claramunt pel PSC, José Mar-

tí n, serà presentat demà diven-
dres, dia 12 d’abril, a les 19.00 h, al 
nucli de la Torre (centre social Sant 
Joan Baptista).

Assistiran a l’esdeveniment el 
Secretari d’Estat per a l’Avanç Di-
gital i número 2 al Congrés per la 
llista del PSC, Francisco Polo, i Car-
les Cuerva, secretari d’organització 
del PSC de l’Anoia i número 12 al 
Congrés. 

Igualada Som-hi demana explicacions a 
Marc Castells per permetre una parada de 
l’extrema dreta al Centre Cívic de Fàtima
IGUALADA

La candidatura d’Igualada Som-hi 
(PSC - Comuns - Igualada Oberta) 

ha emès un comunicat de premsa 
en què emplaça el govern de la 
ciutat a donar explicacions sobre 
el permís que ha donat a l’extre-
ma dreta per muntar una parada 
al Centre Cívic de Fàtima durant 
la celebració del 24è aniversari de 
l’equipament.

Igualada Som-hi posa en con-
text els fets i recorda que “aquest 
partit ja havia explicat que havia 
demanat ubicar parades informa-
tives a la ciutat i l’Ajuntament no 
els havia respost. Justament des-
prés d’aquestes declaracions, el 
govern de la ciutat els ha donat 
permís per ubicar-la al barri de Fà-
tima, concretament a la plaça del 
Centre Cívic. I ho ha fet el dia de 
l’aniversari d’aquest equipament, 
quan hi havia tot d’activitats in-

fantils programades durant el ma-
tí que no s’han pogut desenvolu-
par amb normalitat”.

Davant aquests fets, Igualada 
Som-hi demana al govern de Marc 
Castells que expliqui si aquest par-
tit d’extrema dreta havia demanat 
permís per ubicar la parada en al-
tres punts de la ciutat en els quals 
no se’ls va donar autorització. Si és 
així, demana que expliqui per què 
sí que ha permès ubicar-la a Fàtima 
i que aclareixi si hi ha barris d’Igua-
lada on l’extrema dreta sí que pot 
anar-hi i altres on no pot anar-hi. 
Per últim, Igualada Som-hi demana 
al govern de la ciutat que expliqui 
per què ha donat permís d’instal-
lar la parada de l’extrema dreta en 
un lloc en el qual hi havia progra-
mades diferents activitats infantils.

La candidatura del PSC, Co-
muns i el grup ciutadà Igualada 
Oberta lamenta la “poca previsió 

del govern de Marc Castells i el 
fet que un dia que havia de ser de 
celebració i festa al barri de Fàtima 
ha acabat sent un dia amb el barri 
tancat per un cordó policial dels 
Mossos d’Esquadra, de conflicte 
i de temor entre diversos veïns i 
veïnes”. Igualada Som-hi afirma 
que “treballem per una societat on 
l’extrema dreta no hi trobi espai. 
Defensem els valors del respecte, la 
convivència i la diversitat amb do-
nes i homes nascuts aquí i nascuts 
a fora, que estimen de maneres 
diverses i que mereixen que tots 
els barris de la ciutat siguin tractats 
de primera”.

El comunicat de premsa d’Igua-
lada Som-hi ha estat consensuat 
amb diversos veïns i veïnes del bar-
ri amb els quals el candidat Jordi 
Cuadras i altres membres del seu 
equip s’han reunit al llarg del dis-
sabte per tractar l’assumpte.

El Compromís per la Conca 
interpel·la els grups polítics 
locals sobre com planificar el 
futur del territori

IGUALADA

El passat divendres 22 d’abril, en 
un acte informatiu sobre el nou 

Pla director de la Conca d’Òdena 
que va reunir unes 350 persones 
al Teatre de l’Ateneu Igualadí, 
les entitats Per la Conca i Unió de 
Pagesos van presentar el Compro-
mís per la Conca, un document 
que exposa quatre criteris bàsics 
per al planejament urbanístic de 
futur del territori.

Els 4 punts del 
Compromís per la Conca

1. Participació ciutadana. La 
participació àmplia i real de la 
ciutadania és imprescindible per 
posar l’interès general al centre 
del desenvolupament del territo-
ri. L’exposició d’informació públi-
ca detallada, la interlocució amb 
les organitzacions interessades, el 
plantejament d’alternatives i la 
cerca de consens social han de ser 
la norma en el planejament urba-
nístic i territorial. 

2. Indústria de futur. La indús-
tria ha sigut històricament font de 
riquesa i d’ocupació a la Conca, i 
continuarà sentho en el futur si 
s’adapta a l’actual revolució del 
coneixement. Cal prioritzar l’acti-
vitat econòmica local i potenciar 
inversions que estiguin fonamen-
tades en la innovació i la sosteni-
bilitat. 

3. Urbanisme sostenible. Els sò-
ls agraris i forestals són un recurs 
finit i d’alt valor estratègic, no 
una reserva de sòl urbanitzable. 
Cal apostar per un model urba-
nístic compacte, que es desenvo-
lupi a partir dels nuclis de pobla-
ció i polígons actuals i que eviti 
la urbanització de sectors aïllats, 
altament consumidors de sòl, o 
que destrueixin altres activitats ja 
existents. 

4. Dinamització rural. El món 
rural té valor des de les perspecti-
ves històrica, cultural, econòmica i 
paisatgística. La pagesia és passat 
i present, i la necessitem pel fu-

tur. Hem de reconèixer, respectar 
i potenciar el paper de l’activitat 
agrària i continuar la tasca de di-
namització del territori a partir 
d’un model que posi al centre el 
món rural des de totes les seves 
vessants: residencial, de producció 
d’aliments, turisme, pràctica es-
portiva... 

Així mateix, ens comprometem 
a vetllar per tal que d’altres perso-
nes, entitats i administracions pú-
bliques desenvolupin la seva acti-
vitat de forma alineada a aquests 
criteris. 

Per una Conca sostenible, viva 
i amb futur! 

Adhesió de 36 entitats i 
centenars de ciutadans

A data d’avui, el compromís 
compta ja amb l’adhesió de 36 
entitats ambientals, socials, cultu-
rals i sindicals de la Conca d’Òde-
na i comarca. També l’han sig-
nat més de 120 persones a títol 
individual. El document segueix 
obert a noves adhesions a través 
del portal web perlaconca.org/
compromis.

Per la Conca i Unió de Pagesos 
faran arribar la proposta a tots 
els grups polítics i agrupacions 
d’electors de la Conca d’Òdena 
que tinguin intenció de presen-
tar-se a les eleccions municipals 
del proper 26 de maig, amb la pe-
tició que es manifestin de forma 
clara -a favor o en contra- respec-
te als continguts del Compromís.  
Des dels dos col·lectius anuncien 
també que durant les properes 
setmanes convocarem xerrades in-
formatives sobre el Pla director i 
el macropolígon de Can Morera 
a diferents barris i pobles de la 
Conca. Així mateix, i com ja es va 
anunciar a l’acte de l’Ateneu Igua-
ladí, es convoca una concentració 
a Igualada el dissabte 4 de maig a 
la tarda per tal de fer visible l’opo-
sició de la ciutadania a la imposi-
ció de grans superfícies industrials 
al territori.
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Esquerra presenta Salvador Vives  
com a candidat a les municipals
CAPELLADES

La Biblioteca El Safareig acollia la 
setmana passada, amb una molt 

bona resposta de públic, la presen-
tació de l’alcaldable per Esquerra, 
el regidor d’Acció Social de l’actual 
Ajuntament de Capellades, Salva-
dor Vives.

El candidat es presenta per 
primer cop com a alcaldable per 
Esquerra. L’acte de la presenta-
ció va comptar amb el suport del 
conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies, Chakir El Homrani, i del 
tinent d’alcalde de l’actual govern 
capelladí, Àngel Soteras.

L’acte va ser presentat per l’Àn-
gel Soteras, fins ara al capdavant 
de la llista capelladina, el qual va 
destacar la preparació i la força de 
voluntat del candidat: «Per repre-
sentar Esquerra a Capellades cal 
creure que ho pots fer, poder-ho 
realment fer i, sobretot, voler-ho 

fer. El Salvador creu, pot i vol. I a 
Esquerra hi creiem i volem que si-
gui el nostre candidat».  

El candidat va agrair a tota 
la gent d’Esquerra de Capellades 
--militants, simpatitzants i amics-- 
la seva confiança per encapçalar 
la llista d’Esquerra a les properes 
eleccions municipals  del 26 de 
maig,

Vives va explicar que accepta 
el repte amb moltes ganes de tre-
ballar-hi per aconseguir l’alcaldia 
i que és “necessari guanyar l’alcal-
dia” perquè «Capellades no pot 
continuar sense tenir una plani-
ficació de llarg recorregut, i això 
només ho podem fer les persones 
d’Esquerra».

L’últim bloc de la seva presen-
tació el va destinar a explicar els 
25 objectius claus del programa de 
govern per als propers 4 i 8 anys.

El tancament de la presentació 
el va realitzar el conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, Chakir 
El Homrani, qui va realitzar una 
brillant cloenda tot ressaltant la 
importància de la política munici-
pal com aquella més propera als 
veïns i veïnes i els valors republi-
cans de “fer una política propera, 
oberta i transversal».

Assemblea i presentació de la candidatura 
de PARTICIPA #volemunapoblamillor
LA POBLA DE CLARAMUNT

El diumenge 7 d’abril, a les 12h 
del migdia, l’agrupació d’elec-

tors PARTICIPA #volemunapobla-
millor de La Pobla de Claramunt va 
presentar la seva candidatura per 
a les pròximes eleccions municipals 
del 26 de maig. L’acte va ser con-
duït pels tres regidors Berta Pons, 
Mari Pau Castaño i Antoni Mabras, 
junt amb la resta de candidats. 
Durant l’acte  es va explicar la filo-
sofia i les motivacions que mouen 
aquest projecte constituït ara fa 
cinc anys, i que no té cap vinculació 
amb cap partit polític. 

En el decurs de l’acte, es va fer 
un repàs de les actuacions i pro-

postes que el grup ha aportat en 
aquests primers 4 anys al consistori 
com a principal força de la oposició 
i es van recollir les propostes de 
tots els veïns que van participar de 
l’acte.

El públic assistent va ser molt 
participatiu preguntant i propo-
sant sobre aspectes d’acció muni-
cipal com cultura, medi ambient, 
urbanisme, indústria, educació i 
barris entre molts d’altres temes. 
No menys important va ser la par-
ticipació dels nens i nenes del mu-
nicipi al taller titulat “La Pobla dels 
Nens”, els quals van fer un mural 
tot dibuixant la Pobla que volen. 

PARTICIPA emplaça a tota la 
ciutadania a seguir aportant les se-
ves opinions i propostes a través de 
Facebook i Instagram on a més, hi 
trobarà més informació del grup, o 
a través del correu electrònic vole-
munapoblamillor@gmail.com.

Presentació de Cristina Checa com a número 
2 de Junts x Vilanova
VILANOVA DEL CAMÍ

El candidat a l’alcaldia de Vila-
nova del Camí, Jordi Barón, ha 

donat a conèixer una de les noves 
incorporacions a l’equip de Junts 
x Vilanova del Camí. Es tracta de 
Cristina Checa, qui acompanyarà 
Barón fent tàndem com a número 
2 de la candidatura en les pròxi-
mes eleccions municipals del 26 de 
maig a Vilanova del Camí. 

Cristina Checa, vilanovina de 
tota la vida, compta amb una llar-
ga experiència professional com a 
tècnica en prevenció de riscos labo-
rals en una important empresa del 
nostre territori, que combina amb 
l’entusiasta tasca de ser mare de 3 
fills i haver participat d’una forma 
activa, durant els últims anys, en 
l’AMPA de la escola. 

Checa afirma que ha acceptat 
donar el pas per encapçalar el pro-

jecte de Junts x Vilanova, junta-
ment amb l’alcaldable Jordi Barón, 
pel fort convenciment de que a 
Vilanova del Camí cal un canvi de 
rumb polític que retorni la dignitat 
institucional i el bon govern que 
mereix la ciutat. 

“Em presento amb la il·lusió i 
la convicció de treballar per millo-
rar Vilanova els pròxims anys amb 
un gran sentit del compromís i res-
ponsabilitat, i poder posar tots els 
meus coneixements i experiència 
al servei del poble que m’ha vist 
créixer”. Afirma també que: “hem 
de treballar tots junts, sempre en 
positiu i fent propostes que ens 
ajudin a deixar als nostres fills un 
municipi millor que el que ens hem 
trobat”. 

Tots Junts #Som Present i #Cre-
em Futur, i Junts hem de treballar 
per una #Vilanova en positiu! 

Podeu fer arribar les vostres 
inquietuds o idees per seguir millo-
rant #Vilanovadelcamí,

a través de Facebook: Junts 
x Vilanova del Camí; Instagram: 
Junts x Vilanova del Camí o bé 
Whatsapp: 689.81.51.64.

Miquel Vives i Elagi Deitg, 
noves incorporacions a la 
llista de Marc Castells

IGUALADA

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

cions municipals del 26 de maig, 
ha fet públiques dues noves 
incorporacions a la llista que 
encapçalarà: Miquel Vives i Elagi 
Deitg.

Miquel Vives és llicenciat en 
Física per la UB, màster en Di-
recció de Projectes per La Salle i 
postgrau en BigData & Data Sci-
ence per UB. Sempre ha treba-
llat a la branca de les TIC, inici-
alment com a programador per 
a aplicacions bancàries i després 
com a cap de projectes de desen-
volupament de software a mida 
per a empreses i administracions. 
Des de fa 12 anys treballa per a 
una empresa del grup Deutsche 
Telekom, T-Systems Iberia. Vives 
valora que “ara tinc l’oportunitat 
de sumar coneixements i esforç 
a un equip que està canviant la 
meva ciutat, vull contribuir a re-
soldre els problemes i ajudar a 
millorar la vida dels meus veïns i 
veïnes”. 

Per la seva banda, Elagi Deitg 
és llicenciat en Administració i 
Direcció d’Empreses amb la men-
ció Programa Universitat-Em-
presa de la UAB i treballa com 
a gestor en l’administració eco-
nòmica de les oficines exteriors 
d’ACCIÓ, l’agència per a la com-
petitivitat de l’empresa de la Ge-
neralitat. A banda, és esportista 

professional i des de l’any 2012 
és el porter titular de l’Iguala-
da Hoquei Club, destacant com 
un dels millors jugadors de l’OK 
Lliga en aquesta posició. Deitg, 
nascut a Vic però molt vinculat a 
Igualada des de fa uns anys, afir-
ma que “assumeixo el repte de 
treballar per la ciutat i retornar a 
la gent d’Igualada tot el que he 
rebut per la seva part”, i afegeix 
que “vull fer meus els reptes que 
té Igualada com a ciutat de pre-
sent i de futur i vull treballar per 
fer-los realitat”.

Castells apunta que “el Mi-
quel Vives i l’Elagi Deitg són dues 
persones que sumen molt al nos-
tre projecte, que comparteixen 
un esperit inquiet i moltes ganes 
de treballar per impulsar i mi-
llorar Igualada”. Vives i Deitg se 
sumen a les altres noves incor-
poracions: la professora Marisa 
Vila, l’advocada i també espor-
tista Carlota Carner i l’empresari 
immobiliari Jordi Marcé.

En els propers dies, Junts per 
Igualada aprovarà i farà oficial la 
llista definitiva per a les eleccions 
municipals i començarà a expo-
sar a la ciutadania els detalls del 
seu projecte per als propers qua-
tre anys, que segons Castells té 
l’objectiu “de seguir consolidant 
Igualada com una absoluta refe-
rència entre les ciutats mitjanes 
del nostre país”.
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR
CURS 2019-2020

L’objecte de la subvenció és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del 
servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en centres de segon cicle 
d’educació infantil (EINF-2C), educació primària (EPRI), secundària (ESO) de 
jornada partida a més d’educació especial (EE) de centres públics i concertats de 
la comarca de l’Anoia, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració 
de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants per al curs 
2019-2020

    Terminis                            LLOC DE LLIURAMENT            PERÍODE

    
Podreu trobar la documentació i les Bases de la Convocatòria d’Ajuts de Menjador 
del curs 2019-2020 a l’adreça següent del Consell Comarcal de l’Anoia: http://
www.anoia.cat/departaments/ensenyament/ajuts-individuals-de-menjador

Presentació de les 
sol·licituds per part de 
les famílies

 
Centres docents

 de l’Anoia
del 08 d’abril de 2019 
al 17 de maig de 2019

Eva Maria Vadillo serà la 
número 2 de la candidatura 
de Noemí Trucharte
VILANOVA DEL CAMÍ

El PSC de Vilanova del Camí ha 
donat a conèixer que Eva Maria 

Vadillo Margarit serà la número 2 
de la candidatura que lidera l’al-
caldessa Noemí Trucharte per a 
les eleccions municipals del 26 de 
maig. 

Vadillo és actualment regidora 
d’Educació, Joventut i Festes, àrea 
en què ha gestionat projectes com 
millores als centres educatius, la 
introducció de noves activitats a la 
Festa Major i un projecte per crear 
un espai jove a la masia de Can 
Muscons. 

Per a l’alcaldessa, Noemí Truc-
harte, Eva Maria Vadillo “és una 
treballadora incansable, amb un 
compromís sense límits per Vila-
nova del Camí” i afegeix que “ha 
liderat amb gran professionalitat 
els projectes de les seves àrees, que 
repercuteixen en la millora de la 
qualitat de vida dels vilanovins i 
vilanovines”. 

En un terreny més personal, 
Trucharte explica que “durant 
aquest temps al govern hem es-
tablert una gran complicitat i ens 

entenem a la perfecció, i això és 
clau quan treballem pels nostres 
ciutadans”. 

Vadillo celebra acompanyar 
l’alcaldessa al capdavant de la llista 
i espera que la ciutadania “ens faci 
confiança per poder continuar els 
projectes que hem engegat i que 
ens fan molta il·lusió, més quan 
alguns veïns ens expressen la seva 
satisfacció per la feina que fem”. 

Els socialistes vilanovins, lide-
rats per Noemí Trucharte, donaran 
a conèixer pròximament el conjunt 
de l’equip amb el qual optaran a 
les properes eleccions municipals.

Acte de Poble Actiu per 
reflexionar com combatre la 
segregació escolar des dels 
municipis
IGUALADA

Avui dijous 11 d’abril, a les 7 
de la tarda, tindrà lloc una 

xerrada sobre segregació esco-
lar a l’Espai Cívic Centre. L’ac-
te, organitzat per la candidatura 
municipalista Poble Actiu, impul-
sada per la CUP Igualada, comp-
tarà amb la presència de Joan 
Cuevas, politòleg vinculat a la 
Fundació Jaume Bofill i actual-
ment assessor de l’Àrea d’Acció 
Social i Cultura de l’Ajuntament 
de Sabadell. 

Joan Cuevas ha redactat jun-
tament amb Xavier Bonal, pro-
fessor de sociologia de l’educació 
a la UAB, l’informe “Combatre 
la segregació escolar: de l’ame-
naça a l’oportunitat”. En aquest 
informe detallen quines són les 
accions que poden fer els munici-
pis per a combatre la segregació 
escolar de manera efectiva tot 

plantejant les mesures no com 
a una amenaça per a les esco-
les més elitistes, sinó com a una 
oportunitat per a millorar com a 
país i ciutat. L’objectiu d’aques-
tes accions és millorar els resul-
tats educatius, reduir l’abando-
nament escolar, augmentar la 
cohesió social i repercutir positi-
vament sobre la situació econò-
mica. 

Durant l’acte també es pre-
sentaran i explicaran les propos-
tes en l’àmbit d’educació de la 
candidatura de Poble Actiu en-
tre les quals destaquen crear una 
nova escola pública amb llar d’in-
fants al centre de la ciutat, tari-
far les taxes de les llars d’infants 
municipals segons la renda fami-
liar, incrementar el pressupost en 
inversions per a les escoles públi-
ques d’Igualada i redactar un pla 
local contra la segregació escolar. 

El PP proposa destinar el 
35% de la inversió municipal 
a habitatge o a ús social
IGUALADA

El Partit Popular d’Igualada 
proposa facilitar l’accés a l’ha-

bitatge de lloguer en general i a 
l’ús social en particular, i fomen-
tar així el mercat mitjançant la 
Promotora Igualadina Municipal 
d’Habitatge (PIMHA). Aposten 
de manera clara, ferma i deci-
dida per la creació d’habitatge 
social a Igualada, perquè és una 
de les necessitats bàsiques de 
moltes famílies. Proposen desti-
nar 10 milions d’euros durant els 
propers 4 anys a PIMHA perquè 
adquireixi, remodeli, reformi i 
construeixi nous habitatges en 
terrenys de titularitat municipal. 

Cal donar prioritat a les proble-
màtiques reals dels ciutadans i, 
sens dubte, aquesta és evident. 

El portaveu del PP a l’Ajun-
tament d’Igualada, Joan Agra-
munt, recorda que en aquesta 
última legislatura el capítol de 
despesa en inversions ha estat 
d’un total de 28.577.000 euros 
del consolidat i afegia que, si 
d’aquesta quantia hi destinem 
el 35% per import de 10 milions 
d’euros, aproximadament, Igua-
lada disposaria de prop d’un cen-
tenar d’habitatges que l’Ajunta-
ment podria destinar a l’habitat-
ge per al lloguer social.

ERC celebra amb èxit la presentació de 
Marc Bernàldez i el seu equip
VILANOVA DEL CAMÍ

Divendres passat, ERC de Vila-
nova del Camí va fer oficial la 

presentació de Marc Bernàldez i 
els membres de la llista que es pre-
sentaran a les Eleccions Municipals 
del 26 de maig. 

L’acte es va obrir amb la lectu-
ra d’una carta que Oriol Junqueras 
va escriure des de Soto del Real 
per donar suport a la formació de 
Vilanova, animant-los a no defallir, 
a seguir endavant amb optimisme 
treballant amb un somriure, co-
hesionats, amb voluntat i determi-
nació i afegia: “... volem una ma-
joria imbatible que faci imparable 
el nostre ideal Republicà i aquesta 
majoria comença per Vilanova del 
Camí, per tots i cadascun dels nos-
tres pobles i ciutats...”.

A continuació els convidats a 
l’acte: Carolina Telechea, diputa-
da al Congrés; Alba Vergés, conse-
llera de Salut, i Xavier Castellana, 
senador de les Corts, van adreçar 
unes paraules als assistents i de 
suport per a Marc Bernàldez i el 
seu equip. Tots ells varen ressaltar 
la importància del treball que es fa 
en l’àmbit municipal i van empla-
çar la formació i el candidat Marc 
Bernàldez a continuar treballant 
amb ganes pel poble, a estar a peu 
del carrer, a fer-se visibles, a ser 

propers a les persones i escoltar-les 
per poder tenir èxit. 

Seguidament, Marc Bernàldez 
va fer un discurs de candidatura 
en el qual es presentava com a 
ciutadà de tota la vida de Vilano-
va, motiu pel qual ha pogut veure 
l’evolució d’un poble que ha cres-
cut en número d’habitants però 
que ha minvat en serveis, abo-
cant-se a créixer com a ciutat dor-
mitori en el que no es fa massa 
vida. Per això, va dir, la intenció 
és poder capgirar aquesta situa-
ció amb un poble amb més ser-
veis, un poble que creixi al mateix 
ritme que els seus veïns i veïnes, 
amb idees de futur. Durant el seu 
parlament l’alcaldable va llegir 
un conte en el qual la moralitat 
descriu l’ideal de la formació pel 

municipi i va agrair el treball de 
tot l’equip que forma ERC Vilano-
va del Camí. Un treball encaminat 
a que Vilanova esdevingui un dels 
municipis punters a la comarca de 
l’Anoia. 

L’última part de l’acte va estar 
dedicada a presentar, un per un, 
tots els membres que formaran la 
llista per a les Eleccions Municipals, 
des del número 17 fins al número 
2, explicant breument qui són, i 
què els ha portat a presentar-se a 
la llista d’ERC Vilanova del Camí. 

Sota l’eslogan: #SomEquip 
#SomVilanova, ERC Vilanova del 
Camí ha demostrat ser un equip 
molt ben cohesionat, amb il·lusió 
i ganes de treballar junts per a la 
millora del municipi.

Marc Bernàldez i equip durant la presentació de la candidatura.

Vilanova 365 convida dissabte a la 
ciutadania a l’estrena del seu nou local
VILANOVA DEL CAMÍ

Vilanova 365 vol compartir 
amb la ciutadania de Vilano-

va del Camí l’estrena del local 
electoral de la candidatura, situ-
at al carrer Santa Llúcia, en un 
dels accessos a la Plaça del Mer-
cat. La trobada inclourà un ver-
mut popular amb els assistents a 
les 12 del migdia.

L’equip de V365 ha treballat 
des del gener per adequar el lo-
cal i ja fa dos mesos que hi ce-

lebra reunions setmanals cada 
dijous. “Volem que la gent de 
Vilanova sàpiga que té les portes 
obertes per parlar amb nosaltres 
de tot allò que afecta a la vida 
dels vilanovins i vilanovines”, 
afirma Vanesa González.

D’altra banda, des del partit 
es vol agrair la participació ciu-
tadana rebuda a través de pro-
postes concretes al web www.
vilanova365.com, així com de la 
interacció directa al carrer.
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Properes trobades de 
presentació d’Òdena a Fons
ÒDENA

Per a aquesta setmana hi ha pro-
gramades tres trobades per pre-

sentar personalment la candidatu-
ra d’Òdena a Fons a tots els veïns i 
veïnes del municipi i recollir opini-
ons, propostes, etc. dels odenencs.

Les trobades van començar di-
marts passat, al Centre Agrícol, i 
seguiran avui dijous, 11 d’abril, a 

les 19.30 h al centre cívic del bar-
ri de Sant Pere i demà divendres 
dia 12, a les 19.30 h, al centre de 
l’Espelt

Rectificació
En la darrera edició de L’Enllaç, 

en la nota de l’equip d’Òdena a 
Fons, es va publicar, erròniament 
Jesús Martínez, quan el correcte és 
M. Jesús Martínez.

El PSC-Anoia farà una activa 
campanya a la comarca per 
les Eleccions Generals
Es comptarà amb la presència del Secretari 
d’Estat d’Avenç Digital, el diputat i filòsof 
Manel Cruz, així com la diputada Mercè Perea 
i José Zaragoza 

COMARCA

El PSC de l’Anoia també vol con-
tribuir per aconseguir un govern 

socialista fort a Espanya, i és per 
això que ha previst diverses visites 
i actes a la comarca durant aquests 
dies per poder mobilitzar més vots.

Així, la setmana anterior ja es 
va poder comptar amb la visita 
de la diputada al Parlament Alícia 
Romero al mercat de Capellades; 
dissabte, parada al mercat de Piera 
i el diumenge Mercè Perea, dipu-
tada al Congrés i número 3 a l’ac-
tual candidatura, va ser al mercat 
d’Òdena.

En els tres casos s’ha estat do-
nant respostes als dubtes de les 
persones que s’apropaven, així 
com escoltar noves demandes, que 
en paraules del candidat anoienc 
Carles Cuerva, “són demandes que 
han d’arribar al Congrés, algunes 
de les quals ja hem reclamat i que 

els pressupostos de l’estat feien 
possible realitzar-les”. Algunes 
d’elles són millorar l’autovia A-2, 
la carretera B-40 entre Masquefa 
i Abrera o la millora de la xarxa 
ferroviària que passa per Calaf, 
a part, com no, dels temes soci-
als com les pensions o l’impuls de 
l’àmbit rural.

Així, per als propers dies es 
destaca la visita del Secretari d’Es-
tat d’Avenç Digital i número 2 de 
la llista al Congrés, Francisco Polo, 
demà divendres dia 12 a diversos 
municipis de l’Anoia; el sopar amb 
el diputat i filòsof Manel Cruz el 
dilluns 15, a les 21.00 h, a l’Ateneu 
Igualadí (cal confirmar assistència 
a anoia@socialistes.cat) o l’acte 
central a la plaça del Mercat de 
Vilanova del Camí, el dimecres 24 
d’abril a les 19.00 h, amb José Za-
ragoza, a part de les visites a mer-
cats de les diputades i candidates 
Mercè Perea i Lídia Guinart.

Els socialistes anoiencs creuen 
que hi ha un perill real que la dre-
ta dels tres caps governi o que el 
govern estigui excessivament con-
dicionat per altres, de manera que 
per garantir que tothom avanci és 
necessari un govern fort, amb un 
ampli suport.

Carmen Manchón 
encapçalarà la llista de 
Ciutadans (Cs) a l’alcaldia 
d’Igualada

IGUALADA

Carmen Manchón serà la candi-
data de Ciutadans (Cs) a l’al-

caldia d’Igualada en les eleccions 
del proper 26 de maig. 

Manchón, de 53 anys, actual-
ment és empresària en el sector 
serveis, com a agent comercial. 
Compta amb una llarga experi-
ència en l’administració pública 
en l’Agència Tributària. És diplo-

mada en formació del professo-
rat per la UAB i ha treballat com 
a tècnic de formació en centres 
de reciclatge i formació ocupaci-
onal. Durant 8 anys ha treballat 
com a mestre en diversos cen-
tres escolars de la comarca. For-
ma part de Ciutadans (Cs) des 
de 2017 i és la coordinadora de 
l’agrupació d’Igualada. 

Candidatures en altres 
set municipis de l’Anoia

Aquesta és la primera vega-
da que Ciutadans concorre a uns 
comicis municipals a Igualada, 
capital de la comarca, i també 
ho farà en les poblacions de Vila-
nova del Camí, Santa Margarida 
de Montbui, Capellades, Cabre-
ra d’Anoia, Piera, Masquefa i als 
Hostalets de Pierola. El projecte 
és fruit dels últims anys de tre-
ball de les agrupacions locals en 
la zona.

Igualada Som-hi inaugura local electoral a la 
Rambla convertit en un espai obert a tothom
IGUALADA

La candidatura d’Igualada Som-hi 
(PSC - Comuns - Igualada Ober-

ta) ja té local electoral. Ubicat a la 
Rambla, davant el Foment, és un 
espai obert a tothom. Amb una 
tarda de dissabte festiva amb la 
participació de molta gent, l’equip 
liderat per Jordi Cuadras va con-
vidar la ciutadania a conèixer el 
local on els membres de la llista 
escoltaran els igualadins i les igua-
ladines, explicaran les propostes 
per la ciutat i organitzaran actes 
de petit format com debats i tro-
bades temàtiques. La inauguració 
del local també ha servit perquè 
tots els membres de la llista s’ha-
gin donat a conèixer a la ciutada-
nia de manera distesa.

El candidat a l’alcaldia Jor-
di Cuadras, explica que “portem 
molts mesos de feina amb troba-
des amb molta gent arreu de la 
ciutat per construir un projecte 
per guanyar i governar a partir 
de les eleccions municipals del 26 
de maig”. Cuadras reivindica que 
“la política local és proximitat i 
contacte directe amb el ciutadà, 

escoltar molt i proposar, que és 
el que portem fent tots aquests 
mesos” i ara el local d’Igualada 
Som-hi servirà perquè “tothom qui 
vulgui pugui venir a intercanviar 
impressions amb els membres de 
l’equip i a enriquir amb més pro-
postes el nostre projecte per a fer 
una Igualada millor”.

A més de la inauguració del 
local, la candidatura de progrés 
formada per PSC, Comuns i el grup 
ciutadà Igualada Oberta va iniciar 
dissabte parades informatives que 
recorreran tots els barris de la ciu-
tat. “Ja hem fet trobades als barris 
per construir el programa electoral 
i ara sortim al carrer per explicar 
les nostres propostes i continuar 
escoltant a tots els igualadins i 
igualadines. Estem a peu de carrer 

i estem al costat de la gent per ser 
l’altaveu de tothom”, explica l’al-
caldable Jordi Cuadras.

El local d’Igualada Som-hi, ubi-
cat a la Rambla Sant Isidre número 
27 d’Igualada, estarà obert al pú-
blic cada dissabte i diumenge de 
6 a 8 de la tarda i més endavant 
obrirà cada dia de la setmana. Els 
dissabtes i diumenges al matí, els 
membres de la llista faran para-
da als diferents barris de la ciutat, 
tal i com ja van fer aquest cap de 
setmana al Mercat de la Masu-
ca. Tothom qui vulgui trobar-se 
amb el candidat Jordi Cuadras i 
el seu equip al local electoral en 
qualsevol altre dia o hora, pot de-
manar-ho escrivint un missatge al 
Whatsapp d’Igualada Som-hi: 603 
86 40 15.
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Els descomptes del Calaf 
Cultura Jove, ara també a 
través de la compra “online”
CALAF

Calaf Cultura Jove és un projecte 
social impulsat per l’Ajuntament 

de Calaf que té l’objectiu d’afavo-
rir l’accés dels joves d’entre 12 a 
35 anys de Calaf a espectacles de 
teatre, dansa i concerts de les pro-
gramacions estables del Casino i del 
Casal de Calaf, oferint descomptes 
del 50%.

Fins ara, els joves havien de fer 
dos passos per beneficiar-se’n. Pri-
mer, havien d’anar a buscar un val 
de descompte durant els 5 dies an-
teriors a l’espectacle a l’Ajuntament 
o una tarda a l’Oficina de Turisme i 
després, el mateix dia de l’especta-
cle, entregar-lo a la taquilla al com-
prar l’entrada.

Després de la prova pilot, s’ha 
decidit consolidar el projecte de 
Calaf Cultura Jove millorant el 
sistema de compra d’entrades i 
oferir-lo en línia. Així només cal-
drà omplir un formulari a calafcul-

turajove, fins al 30 d’abril, que és 
totalment gratuït.

Un cop corroborades les dades 
(estar empadronat a Calaf i tenir 
entre 12 i 35 anys), es farà arribar 
un codi personal i intransferible a 
cada persona.

A partir del 10 de maig. Es po-
drà entrar a les plataformes en lí-
nia del Casino i del Casal i comprar 
l’entrada. Apareixerà una opció on 
introduir el codi de Calaf Cultura Jo-
ve i s’aplicarà el 50% de descompte. 

Els joves que tot i complir els 
requisits, no s’hagin inscrit al formu-
lari abans del 30 d’abril, no podran 
beneficiar-se de la compra online 
fins a la propera campanya d’ins-
cripcions. Es podran continuar ad-
quirint els descomptes en paper a 
l’Ajuntament en horari d’atenció al 
públic (de dilluns a divendres 08.30h 
a 14h i dijous de 17h a 20h) o a l’Es-
pai Jove el dimecres a la tarda de 
17h a 19h. 

Comença el cicle “Diumenges 
de teatre” 

Manel López presenta el 
llibre “Internet de las cosas”

ÒDENA

El pròxim diumenge 14 d’abril 
comença el cicle de “Diumenges 

de teatre” al Teatre Unió Agrícola 
d’Òdena amb la programació inici-
al de tres obres que tindran lloc el 
diumenge 14 d’abril, 5 de maig i 9 
de juny, totes a les 12 del migdia i 
amb un preu popular de 3 euros.

Així la primera sessió, que tin-
drà lloc aquest diumenge, serà 
amb la representació “Mare Ter-
ra”, un espectacle d’actors i tite-
lles per a infants sobre l’aparició 
de la vida a la Terra. El Bernat té 

cinc anys i una pila de preguntes 
sense resposta: “D’on van sortir la 
lluna, el sol, les estrelles i el pla-
neta Terra?”; “Com és que tots els 
dinosaures es van morir?”, “Abans 
de ser a la panxa de la mare, on 
era jo?”. Una nit, quan s’acaba 
d’adormir, uns personatges molt 
estranys entren a la seva habitació, 
hi construeixen una carpa de circ i 
es preparen per explicar-li, a través 
de diferents números, l’origen de 
la vida al planeta Terra, des de la 
gran explosió del Big Bang fins a 
l’aparició de l’ésser humà.

La segona obra, que serà el 5 
de maig, serà “Katia” amb Montse 
Pelfort i Maria Berenguer, un es-
pectacle per a infants a partir de 3 
anys, inspirat en les preguntes dels 
nostres fills sobre la naturalesa i en 
els llibres de Charles Darwin, Ric-
hard Dawkins i Richard Feynman. 

La tercera obra serà el diumen-
ge 9 de juny amb “El silenci d’Ha-
melin” amb Olalla Moreno, Jordi 
Farrés i Pep Farrés.

IGUALADA

El consultor i docent tecnològic 
Manel López i Seuba presenta 

el seu sisè llibre, Internet de las 
cosas. La transformación digital 
de la Sociedad, editat per Ra-Ma. 
La presentació, organitzada per 
la llibreria Aqualata i la Biblioteca 
Central d’Igualada, tindrà lloc el 
proper dimarts dia 16 d’abril a les 
19h a la Biblioteca de la ciutat. 
Manel López, parlarà de les claus 
del seu nou llibre acompanyat 
del president de TICAnoia, Jaume 
Catarineu. 

El llibre, és una obra de divul-
gació tecnològica que posa llum 
sobre l’impacte de les noves tecno-
logies a la societat i que ens ajuda 
a entendre i posar les bases a una 
revolució que està canviant, i can-
viarà, la forma en que es viu: la 
Revolució 4.0. 

En el llibre, Manel López ex-
plica de manera amena i pràcti-
ca, com IoT està canviant totes les 

esferes de la societat, empenyent 
empreses, governs i ciutadans a 
adaptar-s’hi. Un fenomen que està 
penetrant en tots els sectors pro-
ductius i que “es convertirà en la 
revolució més important de tots els 
temps”, suposant la “plena entra-
da a la quarta revolució industri-
al”, segons explica l’autor.

Celeste Alías porta “Tot sembla tan senzill”, 
al Teatre de l’Aurora
IGUALADA

Aquest diumenge 14 d’abril a 
les 19 h el Teatre de l’Aurora 

acollirà el concert Tot sembla tan 
senzill de Celeste Alías, en el marc 
del Cicle Escena Sonora organitzat 
per El Gest.  

L’obra surt de l’admiració i 
l’amor que la cantant Celeste Alías, 
una de les veus amb més persona-
litat i projecció de l’escena musical 
catalana, sent per Montserrat Abe-
lló (1918-2014), una de les poetes 
més significatives i prestigioses de 
la literatura catalana dels segles 

XX i XXI. Alías posa veu a un espec-
tacle amb la complicitat del guitar-
rista Santi Careta i la rapsoda Sònia 
Moya. El resultat, un espectacle 
lluminós i emotiu en què la pa-

raula d’Abelló pren nous matisos 
i reflexos i la música s’amara de la 
dicció d’aquesta poeta excel•lent i 
estimada. 

Horari i venda d’entrades. El 
concert Tot sembla tan senzill tin-
drà lloc el diumenge 14 d’abril a 
les 19 h. Les entrades  tenen  un  
cost de 12 euros  i 10 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 ca-
da funció. Més informació a www.
teatreaurora.cat. 

La Clara Queraltó presenta el llibre 
“El que pensen els altres”
PIERA

Clara Queraltó Olivé, filòloga 
especialitzada en teoria de la 

literatura, presenta la seva prime-
ra obra literària El que pensen els 
altres, un recull de divuit narra-
cions curtes que li van valer ser 
mereixedora del premi Mercè 
Rodoreda 2017.

L’amistat entre dues nenes òr-
fenes que ha durat tota la vida, 
unes sabatetes de xarol que repre-
senten un preciós regal per una 
nena de sis anys, l’àvia que pren 
consciència de la seva malaltia, 
el fill que ha hagut d’aprendre a 
viure amb una mare addicta o el 
policia antidisturbis que no supor-
ta l’enfrontament físic són alguns 

dels punts de partida d’aquest 
intens recull de contes. La debu-
tant Clara Queraltó ens passeja 
per escenaris quotidians amb uns 
personatges que semblen els al-
tres, els secundaris, uns magnífics 
perdedors que es troben amb una 
vida que els ve gran però que se 
submergeixen en situacions i emo-
cions íntimes lligades a sentiments 
universals. La por, la decepció, el 
dubte, la solitud o la culpa assolen 
uns personatges que tot i margi-
nals d’entrada, reflecteixen espais 
en què qualsevol, de manera ínti-
ma, es pot veure reflectit. Perquè 
de vegades passa que la vida em-
peny endavant quan un voldria 
aturar el temps, quedar-se en un 

racó del passat i no haver d’afron-
tar allò que inexorablement es veu 
obligat a viure.

La trobada serà a la Biblioteca 
el proper dimarts 16 d’abril a les 
19h.

El Mercat de la Masuca regalarà per Pasqua 
més de 4.000 ous de xocolata
IGUALADA

El Mercat de la Masuca endolcirà 
la Pasqua d’aquest any amb un 

regal per a totes les persones que 
s’acostin al mercat municipal. Els 
paradistes i comerciants de l’Asso-
ciació de Botiguers de la Masuca 
repartiran ous de xocolata i, a més, 
es farà un curs de mones de Pas-
qua de la mà del mestre pastisser 
Josep Maria Altarriba Roch. 

Els comerciants volen celebrar 
la Pasqua d’una forma molt ori-
ginal i dolça i per això reparti-
ran més de 4.000 ous de xocolata 
per a totes aquelles persones que 
s’acostin i comprin al Mercat de la 
Masuca durant dos dies: el dijous 
18 d’abril i el dissabte 20. Hi hau-

rà un ou de xocolata per a cada 
compra que es realitzi en un esta-
bliment de l’associació que aplega 
la pràctica totalitat dels comerci-
ants de la Masuca. Serà un regal 
serà directe, sense sorteig i fins a 
exhaurir existències. En total hi 
haurà més de 4.000 ous per a la 
quarantena de botigues membres 

de l’Associació de Botiguers de la 
Masuca. 

A més, el Mercat de la Masu-
ca organitzarà el mateix dijous 18 
d’abril un taller de mones de la mà 
del mestre pastisser Josep M. Altar-
riba Roch. El taller es farà de 5 de 
la tarda a 8 del vespre a l’Aula de 
Cuina i serà gratuït per a tothom.

Demà es lliuraran els ajuts municipals als 
estudiants universitaris i de cicles formatius

Xerrada sobre cohabitatge sènior a La Lliga
CAPELLADES

Avui dijous, dia 11 d’abril, a les 
19.30 h, el Saló Rosa de La 

Lliga de Capellades acollirà una 
xerrada que tractarà el tema del 
cohabitatge sènior a l’Anoia.  Amb 
entrada lliure.

Carme Valldosera i Sílvia Sote-
ras, membres d’Espai de Vida de 
Castellolí, explicaran el projecte 
de cohabitatge sènior, de perso-
nes entre 50 i 75 anys, en el marc 
del cooperativisme d’habitatge en 
cessió d’ús que planteja Sostre Cí-

vic. L’objectiu d’aquest projecte és 
desenvolupar un estil de vida en 
comunitat, amb el compromís de 
participar activament, tot potenci-
ant un espai sostenible, saludable i 
el més econòmic possible.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Demà divendres, a partir de les 7 
de la tarda, tindrà lloc al vestí-

bul de Mont-Àgora l’acte de lliura-
ment d’ajuts als estudiants univer-
sitaris i de cicles formatius. Aques-
ta onzena convocatòria es saldarà 
amb el lliurament de 65 ajuts a 
estudiants universitaris i 12 ajuts a 
estudiants de cicles.

Cal destacar que en el còm-
put de les 11 convocatòries cele-
brades fins al moment l’Ajunta-
ment de Montbui hi ha destinat 
330.000 euros i s’han concedit un 
total de 899 ajuts municipals als 
estudiants. En aquesta oportuni-
tat la majoria dels ajuts oscil·lava 
entre els 400 i els 600 euros.

L’alcalde montbuienc, Teo 

Romero, valora de forma molt 
positiva “el fet de donar suport 
a aquells estudiants del nostre 
municipi que continuen la seva 
formació. Després d’onze convo-
catòries estem plenament satis-
fets d’aquesta contribució que 
realitza la comunitat envers els 
més joves”.
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Pavvla presenta disc a 
Músiques de butxaca abans 
de l’estrena al Primavera 
Sound

IGUALADA

Pavvla, l’artista indie emergent 
amb més projecció de casa nos-

tra actuarà a Músiques de butxaca 
aquest divendres 12 d’abril dins la 
gira de presentació del seu segon 
disc.

Paula Jornet (1996), Pavvla 
com a nom artístic quan agafa un 
micròfon. Santcugatenca. Ha pu-
blicat dos discos amb temes propis 
en tres anys. Entre l’un i l’altre en-
cara va tenir temps de compondre 
les cançons de l’exitosa obra “La 
importància de ser Frank”. I de re-
presentar-la. I de fer concerts per 
Europa i els Estats Units. Els reco-
neixements no han trigat a arribar: 
Premi Butaca a la Millor Compo-
sició Musical i Premi TB Revelació. 

Pavvla expressa en aquest disc 
els problemes i pensaments quo-
tidians que viu la seva generació. 
L’artista crea una narrativa que es 
va desenvolupant i reprenent du-
rant tot el disc. Una història unità-
ria que entoma amb una sonoritat 

més electrònica, afegint sintetitza-
dors i traient  guitarra, sense per-
dre el seu to melangiós habitual.

La gira de  Secretly Hoping You  
Catch Me Looking  va començar 
aquest gener al Festival del Mil-
lenni i després ja no ha parat. 
Aquest divendres 12 d’abril serà a 
Músiques de butxaca  per després 
actuar al Festival Strenes de Girona 
i al Primavera Sound.

A Músiques de butxaca vindrà 
acompanyada de Pau Calero (te-
clats i sintetitzadors) i Aleix Iglesias 
(bateria elèctrica).

El concert serà a les 23 h al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 euros amb gintònic 
inclòs i de 10 euros pels socis de 
l’Ateneu, Cineclub, Amics del Tea-
tre de l’Aurora i Òmnium Cultural.

Les entrades es poden comprar 
online a través de www.musiques-
debutxaca.cat, anticipades a Se-
cretaria de l’Ateneu o mitja hora 
abans del concert a taquilla.

Festa de la Mare de Déu de la 
Pietat, copatrona d’Igualada

IGUALADA

Demà divendres, 12 d’abril, a 
3/4 de 8 del vespre, se celebra 

aquesta Solemnitat al seu santu-
ari de l’Escola Pia. L’ofici solem-
ne serà concelebrat i presidit pel 
Pare Andreu Trilla, escolapi. 

Durant l’ofertori, s’oferirà el 
tradicional ciri votiu de la ciutat 
a la Mare de Déu de la Pietat. 
La Schola Cantorum, dirigida per 
Antoni M. Prat i acompanyada 
a l’orgue per Josep Xaubet so-
lemnitzarà l’eucaristia. Durant la 
comunió es cantarà Stábat Mater 
de Zoltàn Kodàly. Al final de la 
celebració tots els fidels podran 
venerar l’alabastrina imatge de 
la copatrona mentre es cantarà la 
Pregària igualadina a la Mare de 
Déu de la Pietat, de Jaume Boloix 
i Canela, i els seus goigs.

Unida a aquesta celebració hi 
haurà el sisè miserere quaresmal, 
amb el cant del salm i l’Adoració 
de les Cinc Llagues a Jesús crucifi-
cat, recordant com la imatge del 
Sant Crist d’Igualada va passar la 
vigília del prodigi a l’antic convent 
dels Agustins, l’actual Escola Pia.

El divendres passat tingué lloc 
el darrer dels Misereres celebrat 
a l’església del Roser. En aquesta 
ocasió presidí la celebració Mn. 
Josep Maria Vilaseca, rector de la 
parròquia de Santa Maria de l’Al-
ba de Tàrrega (Urgell), parròquia 
en la qual s’hi venera la imatge 
del Sant Crist Trobat. Tingueren 
cura de les pregàries i ofrenes, 
membres de l’esmentada comuni-
tat parroquial, mentre que dirigí 
els cants en Florenci Oliva acom-
panyat a l’orgue per Lluís Victori.

L’Ecofira de Calaf arriba aquest diumenge 
amb una edició dedicada al Residu Zero
CALAF

L’Ecofira de Calaf, dedicada al 
producte ecològic, les energies 

renovables i el consum responsable 
de la comarca de l’Anoia i de l’Alta 
Segarra, arriba a la seva quarta 
edició aquest cap de setmana. Els 
visitants podran trobar estands de 
diferents sectors com les energies 
renovables, la bioconstrucció, el 
reciclatge, la salut ambiental, l’ar-
tesania i un llarg etcètera de pro-
postes vinculades a l’ecologisme, 
el medi ambient i la sostenibilitat. 
Enguany, destaca el concessionari 
Servisimó que presentarà l’Audi 
E-Tron, un vehicle 100% elèctric.

D’entre els més de quaranta 
projectes d’arreu de Catalunya 
que participaran com a expositors, 
també es realitzaran diferents ac-
tivitats paral·leles com demostraci-
ons, tallers, ponències, degustaci-
ons, etc.

L’eix temàtic de la fira és el 
Residu Zero i per això, aquest any 
inclourà propostes que fomenten 
el repte de disminuir progressiva-
ment la generació de residus fins 
a reincorporar totes les matèries al 
cicle productiu o als sistemes natu-
rals, com una xerrada sobre “L’estil 
de vida Residu Zero” o un taller 
per crear una esponja vegetal a 
càrrec d’Ester Peñarubia. En aquest 
sentit, també hi haurà expositors 
com les Bitsy bags, unes bosses reu-
tilitzables i sostenibles com a alter-
nativa al plàstic, Biopompas, una 
empresa de venta de productes de 
neteja i cosmètica a granel, entre 
altres.

A més, fins les 17h també po-
dran gaudir de l’espai eco gastro-
nòmic, per menjar i beure amb 
productes ecològics i naturals.

2n concurs d’Instagram 
de l’Ecofira

Després de l’interès de l’any 
passat, on hi van participar gairebé 
un centenar de persones, aquest 
any es tornarà a realitzarà un con-
curs de fotografies de l’Ecofira a 
través de la plataforma Instagram. 
S’hi podrà concursar amb les eti-
quetes #concursecofira19 #eco-
firacalaf i #calaf_vilaverda. Les 
imatges s’hauran de fer durant el 
diumenge 14 d’abril i aquestes es 
projectaran en directe a l’EcoFira 
amb l’objectiu que així es pugui se-
guir la fira a temps real mitjançant 
aquesta plataforma. És una forma 
participativa de difusió de la vila 
on la població de totes les edats 
pot participar. Els concursants po-
dran guanyar un lot ecològic i dues 

entrades per a les botigues anti-
gues de Calaf.

Es pot consultar tota la pro-
gramació, la llista d’expositors i les 
bases del concurs a la web www.
firescalaf.cat.

Comerciants de Calaf 
promouen la campanya 
«Cerca l’intrús»

Els comerciants de Calaf han 
engegat una campanya per su-
mar-se a l’Ecofira de Calaf i a la 
sensibilització entorn del Residu 
Zero.

L’activitat consisteix en visitar 
els aparadors de la llista de comer-
ços participants fins al 13 d’abril i 
localitzar a cada un el residu intrús 
que consisteix en objectes de plàs-
tic o de rebuig que acaben conver-
tint-se en residus pel planeta.

Per participar, cal omplir una 
butlleta que està disponible a 
tots els comerços col·laboradors 
de la campanya i on hi ha la rela-
ció d’objectes intrusos que s’han 
de trobar. Un cop identificats, s’ha 
d’omplir la butlleta amb el número 
del comerç on s’ha trobat cadascun 
i amb les dades personals del par-
ticipant.

Finalment, s’ha de dipositar la 
butlleta a la bústia del Punt d’In-
formació Turístic de la plaça dels 
Arbres.

Entre tots els participants, el 
14 d’abril a les 13h a la plaça dels 
Arbres, en el marc de l’Eco Fira, es 
realitzarà un sorteig de 6 premis 
que consisteixen en un pack “Molt 
per descobrir” de Fem País.
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El Cor de Teatre i Troia, una veritable 
Odissea; espectacle per gaudir en família
IGUALADA

El proper diumenge, 14 d’abril, 
a les 19h, el Teatre Municipal 

l’Ateneu d’Igualada rebrà el Cor 
de Teatre i el seu muntatge Troia, 
una veritable Odissea.  

L’espectacle, que es pot gaudir 
en família, s’inspira en La Ilíada 
i L’Odissea, els dos poemes èpics 
fundacionals de la cultura euro-
pea atribuïts a Homer. Els trenta 
intèrprets de la companyia faran 
reviure la Guerra de Troia i el re-
torn d’Ulisses a Ítaca amb les seves 
veus a cappella. El guió i la direcció 
musical són de David Costa, amb 
arranjaments musicals de Pere-Ma-
teu Xiberta i escenografia de Xavi-
er Erra. Joan Maria Segura signa la 
direcció escènica i coreogràfica.   

Un espectacle sense text, una 
fusió escènica i musical potent, ex-
pressiva i molt plàstica des de la 
mirada de Cor de Teatre.

Les entrades es poden com-
prar anticipadament al web www.
ticketea.com i al Punt de Difusió 
Cultural i Turística d’Igualada, al 
c/ Garcia Fossas 2, fins divendres 
de 18:30 a 20:30h i dissabte d’11 a 
14h. També des d’una hora abans 
de la funció a la taquilla del tea-
tre, al Passatge Vives. Les localitats 
tenen un preu de 20, 18 i 15 eu-
ros, amb descomptes per a diversos 
col·lectius. Els joves de fins a 25 
anys podran comprar les entrades 
a 5 euros, acreditant la seva edat 
amb el DNI, en una proposta que 

s’emmarca en la campanya Fins als 
25 a cinc. 

Cor de Teatre 
Cor de Teatre no és pròpia-

ment un grup vocal ni tampoc una 
companyia teatral, sinó les dues 
coses alhora. Un grup de cant coral 
que trenca esquemes, que canta 
un repertori polifònic sense parti-
tures i que trenca amb la distribu-
ció característica d’aquestes for-
macions sobre l’escenari per incor-
porar moviment, acció i recursos 
propis de l’àmbit teatral. Cor de 
Teatre treballa des de fa vint anys 
en la recerca de noves sonoritats, 
experimentant amb el seu poten-
cial expressiu i la interpretació. Per 
tot això, és molt més que un grup 
vocal, és una companyia que ha 
obert un nou camí en la interpre-
tació del repertori polifònic.  

Troia, una veritable 
odissea 

La Ilíada i L’Odissea són dos 
clàssics i el conjunt d’episodis més 
important de la mitologia i les 
llegendes gregues. Grans cors de 
la història de la música, arranjats 
per ser interpretats a cappella, fan 
evolucionar i segueixen el relat 
en tot moment. Aquesta odissea 
musical és alhora un recorregut a 
capella a través de grans cors de 
la història de la música, amb peces 
de compositors com Purcell, Bach, 
Händel, Mozart, Verdi o Wagner. 

Troia, una veritable odissea té 
dues parts clarament diferencia-
des. Després d’escoltar Penèlope 
i el cor grec, que introdueixen en 
la història, i de descobrir els déus 
de l’Olimp, màxims responsables 
dels destins dels homes, es veurà 
com el conjur de l’amor d’Afrodita 
sobre Paris i Helena, reina d’Es-
parta i esposa de Menelau, és la 
causa de l’inici de la guerra entre 
grecs i troians. La mort d’Aquil·les 
i l’escena del cavall gegantí gira 
la sort de la guerra a favor dels 
grecs. Amb la tornada dels grecs a 
casa, acaba La Ilíada però la histò-
ria continua amb les aventures de 
l’astut Ulisses, protegit per la de-
essa Atena, que explica L’Odissea. 
Es reviurà l’episodi a la cova del 
gegant Polifem, els naufragis pro-
vocats pels déus contra els grecs, 
la baixada d’Ulisses a l’Hades i 
l’aventura amb les malvades sire-
nes caníbals. 

Foto: David Ruano

VII Dictat en Català 
IGUALADA

El dissabte 27 d’abril tindrà lloc 
la setena edició del Dictat en 

Català a Igualada, organitzat per 
l’APLEC (Associació Promotora 
de la Llengua Catalana). Es tracta 
d’una activitat oberta a tothom 
que vulgui passar una bona estona 
posant a prova els seus coneixe-
ments sobre l’ortografia catalana. 
Enguany es dictaran textos de l’es-
criptor igualadí Oriol Solà i Prat. 
Com en les anteriors edicions, s’es-
tableixen dues categories: adults 
(a partir de 16 anys) i joves (de 12 
a 16 anys). Hi haurà premis pels 
tres primers guanyadors de cada 
categoria. 

El Dictat es durà a terme a l’Es-
pai Cívic Centre (C/Trinitat, 12) a 

les 10 h (categoria adults) i a les 
11h (categoria joves). Els resultats 
es faran públics el mateix dissabte 
a les 12h a l’Espai Cívic Centre i 
acte seguit, es repartiran els pre-
mis. Es comptarà amb l’assistència 
del regidor de Promoció Cultural i 
Comerç, Pere Camps.

La inscripció és gratuïta i es pot 
fer fins el 25 d’abril. Per inscriure’s 
en la categoria d’adults cal envi-
ar un correu electrònic a l’APLEC 
(aplecaplec@gmail.com) amb el 
nom, edat i telèfon. En el cas dels 
joves, cal que l’institut o escola 
passi una llista a l’APLEC amb el 
nom i el curs dels alumnes selecci-
onats per participar-hi o bé que els 
joves interessats enviïn un correu 
amb el nom, edat i telèfon.

L’institut Milà i Fontanals oferirà la doble 
titulació de Batxillerat-BatxiBac
IGUALADA

El BatxiBac és la doble titula-
ció de Batxillerat (Espanya) i el 

Baccalauréat (França) fruit d’un 
acord entre el govern espanyol 
i el govern francès per oferir les 
dues titulacions en ambdós paï-
sos. El BatxiBac es pot cursar en 
qualsevol modalitat - humanísti-
ca, social, científica i tecnològica- i 
comporta fer el trenta per cent de 
les hores de batxillerat en francès 
(amb matèries i estades a França) 
i fer una prova final externa per 
tal d’obtenir la doble titulació. El 
BatxiBac, a banda de la competèn-
cia en llengües (els alumnes acre-
ditaran el nivell B2 de francès en 
acabar el Batxillerat), els ofereix 
una titulació internacional i, per 
tant, obre una nova via d’accés a la 
Universitat. 

El curs 2019-20, l’institut Mi-
là i Fontanals oferirà el BatxiBac 
com a continuació del projecte de 
l’institut Badia i Margarit --amb un 
projecte educatiu que contempla 

el francès i les matèries en llen-
gües estrangeres des de primer de 
l’ESO. Hi podrà  accedir l’alumnat 
amb el nivell exigit de francès. Les 
places són limitades a 12 i cal fer 
una prova d’accés. 

El projecte BatxiBac públic a 
Igualada arriba per la necessitat 
de donar continuïtat al projecte 
iniciat per l’institut Badia i Mar-
garit. És fruit d’un treball intens i 
conjunt de les direccions tant del 
Milà i Fontanals  com del Badia i 
Margarit  per tal de sumar les po-
tencialitats dels dos centres amb 
una línia continuista i unes instal-
lacions òptimes. 

Per a més informació es poden 
consultar els espais específics Bat-
xillerat i BatxiBac a la web del cen-
tre: https://agora.xtec.cat/iesmila/
oferta-educativa/batxillerat/

Representants de les direccions de 
l’Institut Badia i Margarit i Milà i Fon-
tanals d’Igualada

Noves visites guiades Anoia Patrimoni
COMARCA

Tous medieval
El proper dissabte, 13 de març 

a partir de les 11 del matí, es durà 
a terme una nova visita guiada al 
Tous Medieval a càrrec d’Anoia Pa-
trimoni. Aquesta ruta inclou la visi-
ta al «poblet», el Castell de Tous i 
l’església parroquial de Sant Martí, 
que conserva elements cabdals de 
la història de Tous, com ara el sar-
còfag de Bernat de Tous. 

El punt d’inici de la visita se-
rà al local de l’AECOM (c/ Major, 
núm.1) i té un preu de 2,5 euros. 

Castell de Jorba
Diumenge es durà a terme una 

nova visita guiada al Castell de Jor-
ba. Aquest castell, que caracteritza 

el perfil de Jorba, es troba domi-
nant l’antic Camí Ral i esdevingué 
una peça clau del domini de l’anti-
ga Baronia de la Conca d’Òdena 
així com, anteriorment, de l’expan-
sió comtal cap a la Segarra. 

L’inici de la visita es realitzarà a 
les 12 del migdia essent el punt de 
trobada la plaça de l’Ajuntament 
de Jorba amb un preu de 3 euros. 

Castell de Montbui
El mateix diumenge 14 d’abril 

es durà a terme una nova visita 
guiada al Castell de Montbui d’en-
guany. Aquesta visita, consistent 
en un recorregut pel cim de la Tos-
sa, té com a objectiu situar en el 
marc dels castells de frontera, la 
ubicació del castell de Montbui, 
la seva rellevància i la seva situa-
ció estratègica, així com la impor-
tància patrimonial de l’església de 
Santa Maria, obra cabdal del pri-
mer romànic a la comarca. 

Aquesta visita, que està previst 
s’iniciï a les 12 del migdia h, té un 
preu de 5 euros.

Podreu trobar més informació 
al web www.anoiapatrimoni.cat 
o bé al telèfon 635 922 384.

Actes pel Dia Mundial de 
l’Activitat Física
CAPELLADES

Aquest divendres es celebra a 
Capellades el Dia Mundial de 

l’Activitat Física.
Primer es començarà amb una 

caminada organitzada des del CAP 
Capellades. Una mica abans de les 
9 del matí, al mateix CAP, es farà les 
inscripcions.L’arribada és prevista 
cap a un quart de dotze del migdia, 
a la Bassa, on es farà un esmorzar 
saludable.

Mitja hora més tard, més acti-
vitat física, en aquesta ocasió de la 

mà de Margarida Barnús, que farà 
ball i expressió corporal.

L’acte acabarà amb els parla-
ments.

Part d’aquesta activitat coinci-
dirà amb una nova edició de la Tri-
atló, on participen els dos instituts 
de Capellades, que també celebra 
el Dia Mundial de l’Activitat Física. 
Els alumnes, de manera individual 
o bé en grups de 3, primer corren, 
després van en bicicleta i finalment 
neden a la Bassa.

Avi, et trauré d’aquí,  
a la Biblioteca Central

IGUALADA

Aquest divendres 12 d’abril a les 
set de la tarda i a la sala d’actes 

de la Biblioteca Central d’Iguala-
da (plaça de Cal Font) tindrà lloc la 
setena presentació del llibre “Avi, et 
trauré d’aquí!” de l’escriptor cape-
lladí Joan Pinyol. L’acte s’emmar-
ca en el programa d’activitats que 
l’Ajuntament d’Igualada ha organit-
zat per commemorar els 80 anys del 
final de la guerra civil i arriba des-
prés de les molt participades presen-
tacions del llibre en llocs com Man-
resa, Gelida, Capellades, Moià, Reus, 
la Torre de Fontaubella, al Priorat i 
Barcelona, aquest passat dimarts. 

A l’acte, que serveix per sacse-
jar consciències respecte d’un greu-
ge de la guerra civil que va quedar 

molt temps en l’oblit, intervindran 
l’historiador manresà i creador del 
portal de webs www.memoria.cat, 
Joaquim Aloy, l’editor de Saldonar, 
Francesc Gil-Lluch i el mateix autor. 

A “Avi, et trauré d’aquí!” Pinyol 
desenterra la memòria republicana 
amagada al Valle de los Caídos, hi 
detalla la història de l’avi, les raons 
del trasllat secret cap al mausoleu 
franquista i el camí recorregut du-
rant 10 anys per treure’l del costat 
del seu botxí. L’endemà dissabte es 
donarà a conèixer també a Sant Ju-
lià de Vilatorta, població on el fe-
brer de 1939 el Joan Colom, l’avi del 
Joan Pinyol, va ser fet presoner de 
l’exèrcit rebel. Una lluita plena d’es-
perança i contra l’oblit que fa dies 
que recorre el territori.

Més de setanta persones a la presentació del llibre a la Torre de Fontaubella (el 
Priorat) el passat 6 d’abril

Missa mensual en llengua 
anglesa
IGUALADA

El proper dissabte 13 d’abril, com 
cada segon dissabte de mes, se 

celebrarà una missa en llengua 
anglesa, a 2/4 de 5 de la tarda, a 
l’altar del Sant Crist de la basílica 
de Santa Maria d’Igualada. A l’inici 
de la celebració es cantarà “The 
Lord’s my Shepherd”. Amb motiu 
de la festivitat del dia de Rams, en 
el moment de l’evangeli, es llegi-

rà la passió segons sant Lluc, amb 
dues pauses musicals en què s’in-
terpretarà el cant de Taizé “Where 
true Charity and Love Abide”. En el 
moment de la meditació el cant de 
Taizé “God is forgiveness” i durant 
la comunió “Jesus Christ, bread of 
life”. Es clourà la celebració amb 
el cant “Do not be afraid”. El salm 
del dia és “My Lord, my Lord, why 
have you forsaken me”.
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Òscar Cadiach a l’homenatge 
a l’alpinista Quico Dalmases
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AL TEU NEGOCI
Tarifes flexibles i transparents per a PYMES
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SANT MARTÍ SESGUEIOLES 

Demà 12 d’abril a les 8 del ves-
pre al local social “La Fàbrica” 

l’alpinista tarragoní i primer cata-
là en assolir sense l’ajut d’oxigen 
artificial els 14 vuit mils, serà el 
convidat d’honor en  l’homenatge 
que es farà en memòria del tam-
bé alpinista Quico Dalmases i en 
reconeixement al seu pare en Joan 
Dalmases. 

Aquest 2019 es compliran 30 
anys de la desaparició d’en Quico 
Dalmases en intentar escalar jun-
tament amb en Jordi Canyameres 
la fins ara única repetició de la ru-
ta txecoslovaca per la cara oest al 
cim del Dhaulagiri de 8.167m. En 
Quico va ser un excel·lent alpinista 
dels anys 80, tot i així no va ser 
massa conegut ja que mai feia pu-
blicitat de les seves ascensions, era 
dels que feia alpinisme per a ell, 
no per els demès. Després de morir 
es varen començar a fer públiques 
algunes de les seves ascensions de 
compromís i d’extrema dificultat a 
cims dels Alps, Dolomites i Andes. 

Els fets van ocórrer l’octubre 
de 1.989: al sisè dia d’escalada de 
la ruta txecoslovaca al Dhaulagiri 
a 7.600m d’alçada, els va entrar el 
mal temps i van baixar fortament 
les temperatures, van estimar que 
podien estar a 40 sota zero. Al setè 
dia van intentar sortir cap al cim 
ja que la única via coneguda per 
escapar d’aquella situació passa-
va per fer el cim i intentar baixar 
per la via normal, van haver de 
recular i tornar a muntar la tenda 

prop dels 7.600m. La temperatura 
no millorava i ja amb símptomes 
de congelacions al vuitè dia varen 
haver de prendre una decisió per 
tal d’intentar sortir d’aquell infern 
i intentar salvar les vides. 

El pare d’en Quico, Joan Dal-
mases que actualment té prop dels 
90 anys, no ha descansat en tots 
aquest anys per tal d’intentar lo-
calitzar el cos del seu fill, posant-se 
en contacte amb totes les expedici-
ons que podia, tant nacionals com 
internacionals que anaven a fer el 
Dhaulagiri, fins que finalment té 
clares evidències de que el seu fill 
descansa a pocs metres del cim. 

L’acte d’homenatge programat 
per demà divendres és gratuït i 
obert a tothom; l’Òscar Cadiach 
passarà la projecció “Hat-Trick ca-
talà!” sobre les seves ascensions 
entre maig i juliol del 2012 a l’An-
napurna, al Dhaulagiri i al K2

Primeres activitats a l’Espai Jove  
Can Muscons

VILANOVA DEL CAMÍ

La setmana passada es va sig-
nar el contracte per a la urba-

nització exterior de Can Muscons. 
L’obra té un pressupost de 128.000 
euros IVA inclòs i anirà a  càrrec 
de l’empresa Boscirem SL. El ter-
mini d’execució de les obres és de 
2 mesos.

El projecte contempla la urba-
nització exterior de l’accés directe 
des del camí del cementiri fins a la 
planta semisoterrada. L’obra impli-
carà la construcció d’un mur verd, 
diferents paviments exteriors i una 
escala per comunicar la planta bai-
xa i l’accés al semisoterrani.

Així mateix es contempla la 
continuïtat de la vorera del camí 
a Can Muscons i la línia d’enllu-
menat públic fins al pont de la ri-
era de Can Bernades així com la de 
l’accés a la zona esportiva.

Jornada de portes 
obertes

L’Espai Jove organitza una Jor-
nada de Portes Obertes per mos-
trar l’espai on es traslladarà el ser-
vei a partir del 24 d’abril; així el 
dilluns 15 d’abril a partir de les 4 
de la tarda i fins les 7, es mostrarà 
l’equipament per tal que els pro-
pis joves, les famílies o qualsevol 
persona pugui conèixer la ubicació 
i instal·lacions del servei de joven-
tut.

El 17 d’abril l’Espai Jove 
celebra el Dia Europeu de 
la Informació Juvenil

La masia de Can Muscons, ubi-
cada al camí del cementiri de Vi-
lanova del Camí, acollirà el proper 
17 d’abril de 9:00 a 24:00 h unes 
jornades que organitza l’Espai Jove 
en motiu de la Celebració del Dia 
Europeu de la Informació Juvenil 
(European Youth Information Day).

La jornada iniciarà el matí amb 
4 campionats: de Playstation, Ten-
nis Taula, Futbolí i Billar, on els jo-
ves de 12 i 29 anys podran demos-
trar les seves habilitats i obtenir 
diferents premis. Per tal de parti-
cipar en aquestes competicions cal 
fer inscripció que podrà fer-se el 
mateix dia de 9:00 a 11:00 h. Les 
competicions s’allargaran fins a les 
14:00 h.

A la tarda, a partir de les 
17:00 h, es portaran a terme un 
seguit d’activitats vinculades amb 

la Informació Juvenil. Els joves 
podran trobar un Espai d’Orien-
tació Laboral, que funcionarà 
de 17:00 a 18:00 h, on els joves 
podran aprofundir sobre temes 
relacionats amb sortides profes-
sionals i també sobre recursos i 
competències bàsiques que cal 
tenir en compte per forjar-se el 
futur que desitgin.

Així mateix podran visitar un 
espai amb Experiències de Mo-
bilitat Internacional, de 18:00 a 
19:00 h, per tal que aquells joves 
interessats en gaudir d’una ex-
periència a l’estranger, puguin 
conèixer de primera mà les vivèn-
cies d’altres joves.

A les 19:00 h tindrà lloc la 
presentació del Col·lectiu Femi-
nista que ha nascut a les aules de 
batxillerat de l’Institut Pla de les 
Moreres i que ha rebut el suport 
en matèria de participació juvenil 
de l’Espai Jove. Aquesta presen-
tació anirà seguida d’un Taller 
de Gènere, a les 19:30 h,  a càr-
rec de Dones amb Empenta que, 
sota el títol: “Només Sí, és Sí!” 
posarà la mirada en la prevenció 
dels diferents tipus de violències 
i abusos que es produeixen en 
espais d’oci.

Durant tota la tarda, de 17:00 
a 20:00 h,  hi haurà un Taller de 
Cuina on els i les joves podran anar 
passant i elaborar el seu propi be-
renar de la mà d’una tallerista en 
pastisseria.

Finalment, per concloure les 
jornades, està previst un Concert 
de La Séptima Trastada, que co-
mençarà a les 20:30 h. I per acabar, 
a les 22:30 h, el programa es clou-
rà amb una sessió de Cinefòrum 
amb la projecció de la pel·lícula “A 
Escondidas” de Mikel Rueda que 
aborda sobre les relacions juvenils, 
els drets LGTBI i el fet migratori.

Concurs 
#InfoCanMuscons

El Dia Europeu de la Infor-
mació Juvenil, és una proposta 
d’ERYICA (l’Agència Europea per 
la Informació i l’Assessorament 
dels Joves) amb l’objectiu d’aug-
mentar la visibilitat i el reconei-
xement de la informació juvenil 
i els serveis que ofereix. És per 
això, que al llarg de la jornada, 
hi haurà instal·lat a Can Muscons 
un Photocall per sumar-nos a la 

campanya internacional fent-nos 
fotos que podem publicar amb 
les etiquetes #newinfo i #info-
selfie.

Des de Joventut es fa una cri-
da a la participació dels informa-
dors i informadores i les persones 
que treballen en l’àmbit de la jo-
ventut, les associacions juvenils, 
i els propis joves perquè es facin 
un selfie i expliquin alguna cosa 
que hagin descobert gràcies als 
serveis d’informació juvenil. Així 
mateix, entre tots els participants 
de la campanya que utilitzin 
l’etiqueta #InfoCanMuscons es 
sortejarà un altaveu Bluetooth.

Des de l’Oficina Jove de l’Ano-
ia, també es sumen a la campa-
nya amb l’etiqueta #infoanoia-
jove i per la celebració europea 
ens acompanyaran a Can Muscons 
amb l’Oficina Mòbil d’Informació 
Juvenil de què disposa el servei 
comarcal de Joventut.

Taller sobre els sexismes 
a l’Espai Jove 
ÒDENA

El pròxim dimarts 16 d’abril l’Es-
pai Jove d’Òdena ofereix el 

taller “El cos com a missatge”, un 
espai per a reflexionar i aprendre 
sobre els sexismes. La trobada serà 
a 2/4 de 8 de la tarda al Centre 

Unió Agrícola i està recomanada 
als joves de més de 12 anys.

El Taller està organitzat pel De-
partament de Joventut de l’Ajun-
tament d’Òdena amb la col·labora-
ció de la Mancomunitat d’Òdena.
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SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El passat dimecres 3 d’abril es 
va aprovar inicialment, pel Ple 

montbuienc, el primer POUM (Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal) 
de Montbui. Es tracta del docu-
ment de planejament urbanístic 
que ha de guiar la planificació al 
municipi durant els propers anys.

El POUM ha estat elaborat 
durant els darrers dos anys i mig 
per l’empresa LAND Urbanisme i 
Projectes SLP. El nou document, 
aprovat inicialment, permetrà que 
Montbui s’actualitzi a la normati-
va vigent en matèria d’urbanisme, 
substituint les Normes Subsidiàries 
de planejament que van ser apro-
vades l’any 1982, i que encara són 
vigents.

Projecció demogràfica a 
l’alça

El POUM aprovat inicialment 
planteja com a data-horitzó l’any 
2031 i es projecta, de forma molt 
realista, que en aquell moment el 
municipi pugui tenir 11.700 habi-
tants, prop de 2.000 més que no 
pas actualment. Pel que fa als ha-
bitatges, el document planteja que 
caldria preveure sòl per a un mí-
nim de 1.500 habitatges i per a un 
màxim de 2.500. Aquest moderat 
creixement es planteja molt per so-
ta del que plantejava el Pla Direc-
tor Urbanístic de la Conca d’Òde-
na l’any 2008. En el document del 
POUM s’assenyala “la disponibilitat 
de sòl i l’atracció residencial que 
representa disposar d’equipaments 
de qualitat, amb els quals compta 
actualment el municipi”.

Un model de creixement 
compacte, complex i 
integrador

El POUM montbuienc planteja 
un model de creixement compac-
te, complex i integrador. La seva 
situació estratègica dins la Conca 

d’Òdena, amb una ubicació molt 
propera a Igualada i al seu barri 
del Rec, fa que el POUM incorpori 
el concepte de “Gran Ciutat”, es-
pecialment pel que fa a la planifi-
cació d’equipaments, sempre tre-
ballant per aconseguir un municipi 
equipat i de serveis. 

El Pla aprovat també vol res-
pectar la identitat i les caracterís-
tiques pròpies dels dos nuclis prin-
cipals que formen el municipi de 
Montbui, potenciant les seves ca-
racterístiques especifiques i la seva 
identitat pròpia.

El document de planificació es-
tratègica posa èmfasi en la impor-
tància del concepte de ciutat-parc: 
potenciant el parc fluvial del riu 
Anoia, la reserva d’espais lliures 
públics a la muntanya del Pi i pre-
visió d’una reserva important de 
terrenys per a espais lliures en el 
desenvolupament dels nous sectors 
urbanitzables. A la vegada, es po-
tencien els diversos eixos verds del 
municipi, al llarg dels diferents tor-
rents (de les Bruixes, Can Rafeques 
i Can Lledó), així com es planteja la 
creació d’un gran parc al costat del 
torrent Garrigosa, al Nucli Antic.

Un dels elements destacats del 
nou POUM montbuienc és l’aposta 
per un urbanisme que faciliti la di-
versificació i la complementarietat 
de les activitats econòmiques. El 
Pla no preveu nou sòl urbanitzable 
per a usos industrials, ja que per a 
això es contempla el sector Polígon 
Plans de La Tossa, on s’haurien de 
concentrar les noves empreses.

El Pla vol potenciar que el Bou-
levard comercial s’estengui al llarg 
de tota la Carretera de Valls per 
tal d’afavorir l’increment de les 
activitats comercials i de serveis al 
municipi. El document també fa 
una simplificació normativa per 
facilitar la implantació de noves 
activitats emergents, activitats 
industrials, comerç i serveis, que 
siguin compatibles amb els usos 
residencials.

“Recosit urbà”, en el 
creixement residencial

El Pla proposa un creixement 
residencial en consonància amb les 
previsions del document elaborat 
pel Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques de la Gene-
ralitat, que fixa els escenaris previs-
tos en aquesta matèria per al 2026. 
Aquest creixement previst a llarg 
termini buscaria relligar els barris 
existents al Nucli Urbà, per tal de 
millorar la seva connexió, i de passa-
da reordenar la xarxa viària. Aquest 
“recosit” urbà ha de permetre la 
integració dels diferents barris, mi-
llorant-ne l’accessibilitat i facilitant 
la relació i la cohesió social.

Mobilitat sostenible: un 
quart pont per a la zona 
oest i la variant de la C-37 
al Nucli Antic

Dins del nou POUM, agafa una 
importància rellevant un nou vi-
al previst a la zona oest del Nu-
cli Urbà, que permetrà completar 
la trama en aquest límit urbà del 
municipi i possibilitar l’enllaç amb 
l’estructura urbana d’Igualada, per 
la zona de Sant Jaume Sesoliveres, 
a partir d’un nou pont sobre el riu 
Anoia. La creació d’aquest nou eix 
paral·lel al Boulevard i al carrer de 
la Mercè és un dels elements més 
destacats del document.

Pel que fa al Nucli Antic, el Pla 
preveu la construcció d’una variant 
nord de la C-37, la qual permetria 
transformar la carretera de Valls en 
un vial urbà i de baixa intensitat 
de trànsit.

Es preveuen, a més, dues ro-
tondes, tant a l’entrada com a la 
sortida del Nucli Antic, les quals 
delimitaran la zona de baixa velo-
citat i de característiques urbanes.

Espais naturals: 
preservats i potenciats

Montbui disposa d’un patri-
moni natural reconegut, en què 
sobresurten la Tossa, la Serra de 
Miralles i l’espai de la Muntanya 
del Pi. El Pla manté com a espais de 
protecció els terrenys que formen 
la Xarxa Natura 2000 i afegeix com 
a espai a preservar la muntanya 
del Pi.

Sòl urbà: polígons 
d’actuació urbanística

El POUM aprovat inicialment 
inclou diferents unitats d’actuació 
urbanística (zones i polígons en sòl 
urbà). En aquest aspecte cal des-
tacar la unitat d’actuació de Can 
Jepet (per a ús industrial) i qua-

tre petites unitats d’actuació amb 
usos residencials al Tint del Closa, 
a la zona de l’Artés, a la zona de 
Can Rafeques - Carretera de Valls i 
també al Camí dels Horts (al Nucli 
Antic).

Cinc sectors de sòl 
urbanitzable

El document aprovat preveu 
cinc sectors de sòl urbanitzable 
delimitat, amb una superfície de 
36’07 hectàrees i un potencial de 
1.108 habitatges. D’aquestes hec-
tàrees, 27 són de nova classificació.

D’aquests cinc sectors, un cor-
respon al Nucli Antic, concretament 
al sector Camp de la Sort, que ha 

L’Ajuntament de Montbui ha aprovat, inicialment, 
el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Vista aèria nucli urbà.

Sol urbanitzable vial Oest.

Unitat actuació 5: Can Jepet, usos industrials.

Unitat actuació 2: Artés, 37 habitatges.

Sol urbanitzable Camp de la Sort.
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de permetre conformar un gran 
parc urbà al costat del Torrent Gar-
rigosa i l’obtenció de l’antic camp 
de futbol del Nucli Antic com a 
equipament esportiu. En aquest es-
pai es preveuen diferents tipologi-
es d’habitatges unifamiliars aïllats, i 
també habitatges per a joves.

Pel que fa al Nucli Urbà, el 
desenvolupament de dos nous sec-
tors: “Vial Oest” i “Cases de l’Ins-
titut” permetria l’obertura de la 
nova “Ronda Oest”, un vial que 
connectaria els barris de La Pon-
derosa i Vista Alegre, des de l’avin-
guda de l’Esport fins al passeig Ca-
talunya, creant un eix de connexió 
amb Igualada a través d’un nou 
pont que es construiria per con-
nectar amb el barri de Sant Jaume 
Sesoliveres. El desenvolupament 
d’aquests dos sectors es preveu de 
baixa intensitat, amb habitatges 
unifamiliars.

També cal destacar el sector 
“Can Rafeques”, situat al sud del 
Nucli Urbà, entre la trama urbana 
i la futura prolongació de la carre-
tera de Valls. Es tracta d’un sector 
que estarà connectat directament 
amb la zona esportiva municipal a 
través d’una rotonda i d’una millo-
ra dels accessos.

I, per últim, el POUM re-
cull l’ordenació i determinacions 
de l’Àrea Residencial Estratègica 
(ARE), les determinacions i norma-
tiva del qual continuen vigents tot 
i ser un document de l’any 2009. El 
Pla aprovat recull, però, que el seu 
desenvolupament s’haurà d’ajustar 
a les fases i terminis més adequats 
per assolir els seus objectius de fa-
cilitar l’accés a l’habitatge i de qua-
litat urbana. 

Entre el sòl urbà i els nous sec-
tors urbanitzables, el POUM fa una 
previsió de 2.048 habitatges, dels 
quals la meitat es reserven a habi-
tatges de protecció pública.

Equipaments

Al Nucli Antic, pel que fa a 
equipaments, el Pla inclou dins el 
sòl urbà i com a equipament pri-
vat el Club Esportiu Les Moreres, i 

també remarca com a nous equipa-
ments públics l’antic edifici de Cal 
Truco i l’equipament de la Solana. 
A més, s’incorpora com a equipa-
ment públic l’antic camp de futbol 
del Nucli Antic, dins el sector urba-
nitzable “Camp de la Sort”, per fa-
cilitar la seva cessió i compensació 
dins d’aquest sector.

Al Nucli Urbà, els àmbits per 
a nous equipaments públics són 
l’antic magatzem de Calçats Ferrer, 
a tocar del passeig Catalunya, ai-
xí com una part dels terrenys que 
ocupava l’antiga fàbrica del Tint del 
Closa, a tocar del pont de “la Palan-
ca”. També són terrenys previstos 
per a equipaments públics els ter-
renys contigus a les piscines i la zona 
esportiva. Finalment, el Pla preveu 
l’ampliació de sòls per a equipa-
ments a partir del desenvolupament 
dels sectors urbanitzables.

Termini d’exposició 
pública i possibles 
al·legacions

Després de la seva aprovació 
inicial s’exposarà al públic durant 
dos mesos. Durant aquest període 
d’informació pública (tràmit obert 
a la ciutadania) es podran presen-
tar al·legacions.

De la mateixa manera, el 
POUM aprovat es sotmetrà al trà-
mit d’informe dels organismes 
competents i a l’audiència dels mu-
nicipis contigus. A continuació es 
procedirà a l’aprovació provisional 
del POUM pel Ple de l’Ajuntament, 
que ha d’incorporar la resolució 
individualitzada i raonada de totes 
i cadascuna de les al·legacions pre-
sentades. El POUM, un cop aprovat 
provisionalment, es trametrà al De-
partament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat de Catalunya 
per a la seva aprovació definitiva, 
la qual va a càrrec del conseller de 
Territori i Sostenibilitat. Entra en 
vigor un cop es publica al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Cal destacar que el document 
aprovat inicialment ja es pot con-
sultar a la pàgina web municipal 
www.montbui.cat a l’adreçahttp://

www.montbui.cat/lajuntament/in-
formacio-oficial/pla-dordenacio-ur-
banistica-municipal-poum-aprova-
cio-inicial/. De la mateixa manera, 
properament s’habilitarà a l’Ajun-
tament de Montbui una Oficina del 
POUM per respondre a la ciutada-
nia sobre dubtes, possibles al·lega-
cions, etc.

“Teo Romero: és un 
POUM contingut, 
respectuós i que no fa 
volar coloms”

L’alcalde montbuienc, Teo 
Romero, va voler agrair la tasca 
realitzada pel regidor d’Urbanis-
me, Josep Lluís González, i per 
l’equip tècnic encarregat del pro-
jecte. El batlle va recordar que “és 
el primer POUM de la història de 
Montbui. És un bon document. Un 
POUM contingut, respectuós i que 
no fa volar coloms. Vam prometre 
que el faríem en aquest mandat, 
i hem complert”. Romero va ex-
plicar que “el document parteix 
d’una visió de ciutat ampla, el que 
hem defensat, la ‘Ciutat Gran’ din-
tre de la Conca, un municipi amb 
equipaments i serveis, però sempre 
preservant la identitat dels dife-
rents nuclis, com el Nucli Antic, la 
Mallola, el Saió i el Coll del Guix”. 
Teo Romero va destacar que el 
POUM amplia els espais de protec-
ció natural (inclou també la mun-
tanya del Pi). El batlle socialista 
montbuienc va assenyalar que “el 
document planteja treure la vari-
ant de la C-37 al Nucli Antic, així 
com un vial Oest al Nucli Urbà que 
enllaçaria la zona esportiva muni-
cipal amb Igualada per la zona del 
Pla de la Massa. Aquí es contempla 
un quart pont de connexió amb 
Igualada, que milloraria les con-
nexions en sentit Lleida, i que s’ha 
de completar amb l’acabament de 
la segona fase de la Ronda Sud, la 
qual tancaria la trama urbana del 
Nucli Urbà”. Precisament, la zona 
propera a aquest vial Oest podria 
disposar d’una tipologia d’habitat-
ge unifamiliar i aïllat, “quelcom 
que durant molts anys no ha estat 
possible al Nucli Urbà montbuienc, 
que l’entenem sota el concepte de 
Ciutat-Jardí residencial”, com va 
matisar l’alcalde. Romero va re-
marcar que “el creixement urba-
nístic es planteja també cap al Sud, 
a la zona ja prevista de l’ARE, amb 
criteris d’aprofitament del terreny 
i de ciutat-compacta”. En clau de 
conurbació, Teo Romero va asse-
nyalar que el POUM posa en valor 
les potencialitats residencials del 
sud de la Conca d’Òdena, en com-
plementarietat amb un Nord de la 
conurbació més industrial. El batlle 
va recordar que “el POUM és un 
document viu, ara arriba la fase de 
retorn i de possibles al·legacions 
per part de tots els agents impli-
cats. L’Ajuntament habilitarà una 
Oficina del POUM que atendrà les 
demandes de totes les persones 
interessades”.

Sòl urbanitzable: cases institut. Sòl urbanitzable: ARE.

El Saió, preservació d’espais.
Unitat actuació 3: Carretera de Valls - carrer Pont, 56 habitatges.

Unitat actuació 1: Nucli Antic, camí dels Horts, 12 habitatges.

Unitat actuació 4: El Tint del Closa, 62 habitatges.

Sol urbanitzable zona can Rafeques.
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DIA A DIA
DIJOUS 11 - St. Estanislau, St. Isaac i St. Antipas
■  A les 9 del matí, al CAP de Montbui, inici caminada popular pel Dia Mundial de l’Activitat Física i sessió de  

txi-kung.
■ A les 12 del migdia, al cementiri vell d’Igualada, ruta cultural pel cementiri amb el guia David Martínez.
■  A 2/4 de 7 de la tarda, al barri de Montserrat (c/ Pau Muntadas 81, Igualada), activitat infantil i familiar: 

“Chiki-barri, contes i històries”.
■  A les 7 de la tarda, a l’Adoberia Bella (Igualada), presentació del catàleg “Sigara Segarra. Cruïlla entre Ibèria i 

Hispània”
■  A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Club del lectura del llibre “Jardí vora el mar”, de Mercè 

Rodoreda.
■  A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació del llibre “Tous i les seves masies 1”, d’Elisa 

Vidal.
■ A 2/4 de 8 del vespre, al Teatre de l’Aurora (Igualada), espectacle musical “Nem a endreçar les golfes”.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a Capellades (Saló Rosa), xerrada del projecte Cohabitatge sènior a l’Anoia.
■ A les 8 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), xerrada amb Albert Sánchez Piñol.

DIVENDRES 12 - St. Juli I, St. Damià, St. Zenó i Sta. Visia
■ Tot el dia, a Vilanova del Camí (Can Papasseit), marató de donació de sang amb el Banc de Sang i Teixits.
■ A les 9 del matí, al CAP de Capellades, inici caminada pel Dia Mundial de l’Activitat Física.
■  A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació del llibre “Avi et trauré d’aquí” de Joan  

Pinyol.
■  A les 7 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre (Igualada), punt d’informació de l’Associació d’Amics del Camí de 

Sant Jaume d’Igualada i l’Anoia.
■  A 2/4 de 8 del vespre, al Teatre de l’Aurora (Igualada), presentació del llibre “Entre Itaca i Icària”, de Xavier 

Domènech, Àngels Barceló i Joan Tardà.
■  A 3/4 de 8 del vespre, al Santuari de la Mare de Déu de la Pietat, Miserere Divendres de pregària al Sant Crist 

d’Igualada.
■ A les 8 del vespre, a l’espai Artèria (Igualada), presentació del llibre de Roger Velázquez, “Sinestèsia”.
■  A les 8 del vespre, a Sant Martí Sesgueioles (local La Fàbrica), homenatge a l’alpinista Quico Dalmases, amb 

presència d’Òscar Cadiach.
■  A les 11 de la nit, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), cicle de Músiques de butxaca, amb Pavvla “Secretly 

hoping you catch me looking”.

DISSABTE 13 - St. Hermenegild, St. Martí I, St. Carpus i St. Ursus
■  Tot el dia, a Igualada (Espai Cívic Centre i Casal del Passeig), 4a Jornada gastronòmica de les plantes oblida-

des: tallers familiars, xerrades, exposicions, tasts, fira de productes silvestres, música...
■ Al matí, a Igualada (Pg. Verdaguer - c/ St. Magí), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ A les 11 del migdia, a Montserrat, Ofrena del Ciri Votiu a la Verge de Montserrat.
■ A les 11 del matí, a Sant Martí de Tous, visita guiada amb Anoia Patrimoni.
■ A les 12 del migdia, al cementiri vell d’Igualada, ruta cultural pel cementiri amb el guia David Martínez.
■  A la tarda, a Igualada (Pg. Verdaguer - c/ St. Magí), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre  

donants.
■  A les 6 de la tarda, al Centre d’Innovació Anoia (Vilanova del Camí), ball de la Gent Gran amb el duet Doble Perfil.
■  A les 6 de la tarda, al Centre d’Innovació Anoia (Vilanova del Camí), ball de tarda amb el duo Doble Perfil.
■ A les 7 de la tarda, a Les Comes, partit de bàsquet Sènior masculí Lliga EBA.
■  A les 9 de la nit, a la basílica de Santa Maria (Igualada), Passió Segons Sant Lluc (1744) de GP Telemann amb 

l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, la Coral Mixta d’Igualada, la Coral Canigó de Vic i els solistes Ulrike Haller 
(soprano), Jordi Casanova (tenor) i Joan Garcia-Gomà (baríton).

DIUMENGE 14 - Diumenge de Rams - Sts. Tiburci, Valerià i Màxim, St. Lambert
■ Al matí, a Calaf, Eco Fira de Calaf.
■ Tot el dia, al Bruc, festival Som País: xerrades, música, fira d’artesania, caminades...
■  A les 12 del migdia, al Teatre Unió Centre Agrícola d’Òdena, cicle Diumenges de teatre amb l’espectacle  

“Mare Terra”.
■ A les 12 del migdia, a Jorba, visita guiada al Castell, amb Anoia Patrimoni.
■ A les 12 del migdia, a la Tossa, visita guiada al Castell de Montbui, amb Anoia Patrimoni.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig (Igualada), ball de tarda amb la música en directe de Pere Rico.
■  A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal (La Pobla de Claramunt), ball de tarda amb el músic Tago Mago.
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí, trobada country.
■ A les 6 de la tarda, a Masquefa (fabrica Rogelio Rojo), ball popular amb el Grup Choffers.
■  A les 6 de la tarda, al CCC La Vinícola de Montbui, Ball de la Gent Gran amb la música d’Elisabeth Mayoral. 

Organitza: Associació de la Gent Gran de Montbui
■  A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora (Igualada), Cicle Escena Sonora, concert de Celeste Alías “Tot sembla 

tan senzill”.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), espectacle musical: “Troia, una veritable Odissea”.

DILLUNS 15 - Stes. Basilissa i Anastàsia, St. Telm i St. Crescent
■ A la tarda, a Vilanova del Camí (Can Muscons), jornada de portes obertes a l’Espai Jove.
■  A les 7 del vespre, a la sala de sessions de l’Ajuntament d’Òdena, xerrada sobre el centre d’acollida per a joves 

que migren sols i presentació del programa de mentoria.

DIMARTS 16 - Sta. Júlia, St. Toribi de Liébana, Sta. Engràcia i Sta. Bernadeta Soubirous
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Club de lectura de literatura infantil.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, presentació del llibre El que pensen els altres, de Clara Queraltó.
■  A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació del llibre “Internet de las cosas” de Manuel 

López.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a Òdena (Espai Jove),  taller sobre els sexismes: El cos com a missatge.

DIMECRES 17 - La M. D. de l’Alegria, St. Anicet, St. Elies, St. Robert i Sts. Pau i Isidor
■ Tot el dia, a Vilanova del Camí (Can Muscons), actes pel Dia Europeu de la Informació Juvenil.
■ A les 5 de la tarda, a Capellades (Cal Ponet), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per atendre donants.

DIJOUS 18 - Dijous Sant - St. Eleuteri i la seva mare Antia, St. Perfecte
■ Tot el dia, al Parc Central d’Igualada, VolCat Festival.
■ A les 4 de la tarda, a Igualada (Parc Central), sortida primera etapa de la VolCat BTT.
■  A les 5 de la tarda, a l’Aula de Cuina del Mercat de la Masuca (Igualada), taller de mones amb el mestre  

pastisser Josep M. Altarriba Roch.
■  A les 9 del vespre, a Igualada (barri de Fàtima), processó de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Maria Santíssima 

de los Dolores.

L’OMIC, demà divendres a la 
plaça del Mercat
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Oficina Mòbil d’Informació al 
Consumidor, l’OMIC tornarà a 

fer parada a Vilanova del Camí 
demà 12 d’abril. La població podrà 
plantejar dubtes o assessorar-se 
sobre informació al consumidors 
de la mà del personal tècnic de la 
Diputació de Barcelona.

L’ens provincial i l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí orga-
nitzen de forma conjunta la visita 
de l’Oficina Mòbil d’Informació 

al Consumidor per atendre totes 
aquelles qüestions o dubtes relaci-
onades amb l’àmbit dels drets dels 
consumidors: etiquetatge i garan-
ties de productes, compra i lloguer 
d’habitatges, serveis bancaris, as-
segurances, compravenda de ve-
hicles, serveis postvenda, compres 
fora d’establiments…

El vehicle quedarà instal·lat a 
la plaça del Mercat de les 12 a la 1 
del migdia.

Aquest diumenge, Festa de 
Rams a Sant Pere del Vim
VECIANA

Aquest diumenge 14 d’abril el 
municipi de Veciana encetarà 

els actes de Setmana Santa amb la 
celebració de la missa de Rams a 
l’església de Sant Pere del Vim.

La benedicció de palmes, llo-
rers i palmons tindrà lloc a les 11 
del matí i donarà pas a l’acte litúr-
gic oficiat per mossèn Carles Riera 
i acompanyat per les veus de la 
Coral de Veciana.

Autor de l’Anoia, estrenes 
novetat literària? Inscriu-te 
a la Galàxia poètica
IGUALADA

Aquest petit projecte poètic 
que és La Galàxia Poètica i 

que està impulsat per l’Associ-
ació Cultural Galàxia d’Iguala-
da, entitat cultural sense ànim 
de lucre, amb la finalitat de dis-
posar d’un espai poètic a la ciu-
tat d’Igualada, obrint l’art de la 
poesia als poetes i poetesses, i 
al públic en general, obre la par-
ticipació, aquest mes d’abril, a 

autors/es de novetats literàries 
de la nostra comarca de l’Anoia.

La propera sessió de Galà-
xia Poètica està programada pel 
dia 27 d’abril i hi acostumen a 
participar 6 poetes amb acompa-
nyament d’altres artistes (músics, 
pintura, dansa...). 

Així que ja es poden fer les 
inscripcions via email a: associaci-
oculturalgalaxia@gmail.com/ tel. 
636 919 373.

Punt informatiu per al Camí 
de Sant Jaume 
IGUALADA

L’Associació d’Amics del Camí 
de Sant Jaume d’Igualada i de 

l’Anoia atendran, demà divendres, 
tothom que vulgui rebre infor-
mació del Camí de Sant Jaume 
de Galícia, en alguna de les seves 
rutes o simplement informació 
necessària per fer el camí; també 
es lliuraran Credencials a qui en 
necessiti.

El punt informatiu de l’Associ-
ació d’Amics del Camí de St. Jaume 

serà obert de 7 a 9 del vespre a 
l’Espai Cívic Centre del carrer de la 
Trinitat 12 d’Igualada.

Inscripcions pel taller Ens 
divertim amb llengua de 
signes
PIERA

Avui dijous 11 d’abril comencen 
les inscripcions per participar 

al taller infantil “Ens divertim amb 
llengua de signes” que ha organit-
zat la Biblioteca de Piera en col·la-
boració amb Dispiera

La proposta es durà a terme 
el dijous 25 d’abril a les 17.30h a 
la biblioteca pierenca. A càrrec de 
la Roser Vilà, intèrpret de llengua 
de signes, els participants passaran 
una tarda diferent i divertida apre-
nent llengua de signes; aprendran 

el seu nom, a presentar-se amb les 
mans... i faran jocs i cançons. 

L’activitat s’adreça a nens i ne-
nes de 8 a 12 anys. És gratuït i les 
places són limitades.
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El Consell Comarcal convoca els ajuts de 
menjador per a alumnes d’ensenyament 
obligatori
IGUALADA

El Consell Comarcal de l’Anoia ha 
obert la convocatòria de sol·li-

cituds de subvencions per a l’ator-
gament d’ajuts individuals per a 
la utilització del servei escolar de 
menjador per a alumnes escola-
ritzats en centres de segon cicle 
d’educació infantil, educació pri-
mària, secundària de jornada par-
tida, a més d’educació especial de 
centres públics i concertats de la 
comarca de l’Anoia.

Pot sol·licitar aquest ajut 
l’alumnat que estigui matriculat el 
proper curs 2019-2020 a un centre 
educatiu de l’Anoia dels citats, faci 
ús del servei de menjador escolar i 
no li  correspongui la gratuïtat del 
mateix i no estiguin en acolliment 
residencial. També cal que tingui 
una renda màxima familiar anu-
al de l’any 2018 en què el primer 
sustentador principal no superi 
els 10.096,50 euros, que el segon 
sustentador principal no superi els 
5.048,30 euros, que la resta de sus-
tentadors no passin dels 2.524,15 

euros i per cada infant de la unitat 
familiar no se superin els 3.028,95 
euros.

Els sol·licitants cal que presen-
tin l’imprès corresponent amb les 
dades i signatura dels membres 
majors d’edat de la unitat familiar; 
el volant de convivència col·lectiu 
amb una vigència màxima de tres 
mesos i el qual inclogui tots els 
membres de la unitat familiar; el 
DNI/NIE de tots aquests membres; i 
una fotocòpia de totes les pàgines 
emplenades del llibre de família o 
el certificat de naixement. L’alum-
nat de nova incorporació el curs 
2019-2020 també haurà de presen-
tar el certificat emès pel centre es-
colar en què consti l’Identificador 
d’Alumne (IDALU) dins del Registre 
d’Alumnes de Catalunya (RALC). 
També caldrà aportar la vida labo-
ral dels membres de la família en 
actiu, el certificat de la quantitat 
de Renda Garantia de Ciutadania 
en el cas que es percebi i el certifi-
cat de cotitzacions de les persones 
que estiguin donades d’alta al Sis-

tema Especial de Treballadors de la 
Llar de la Seguretat Social.

Educació garanteix la dotació 
econòmica per cobrir el 50 o el 
100% dels ajuts de qui compleixi 
els requisits

El termini de presentació de 
sol·licituds per als alumnes acaba 
divendres 17 de maig. De la seva 
banda, els centres educatius pre-
sentaran fins dimarts 21 de maig la 
relació de sol·licituds (indicant si hi 
ha germans) i el número de RALC/
IDALU dels alumnes amb la docu-
mentació corresponent al registre 
general del Consell Comarcal de 
l’Anoia.

L’ i m p o r t  d e  l e s  a j u d e s 
anirà a càrrec de la partida 
36/480.00.01/320 dels pressupos-
tos de 2019 i de 2020 del Consell 
Comarcal de l’Anoia. El Departa-
ment d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya garanteix la dotació 
econòmica per a cobrir els ajuts del 
50% o bé del 100% per a aquelles 
sol·licituds que compleixin els re-
quisits exigits en aquestes bases.

Els #sangfluencers protagonitzen enguany 
la Marató de donació de sang 
VILANOVA DEL CAMÍ

Tu sí que ets important; conver-
teix-te en sangfluencer. Aquesta 

serà la idea central de la Mara-
tó de donants de sang de Vilano-
va del Camí, que se celebra demà 
divendres 12 d’abril a Can Papas-
seit de 10 a 21 hores.

Donar sang i explicar-ho a les 
xarxes socials, als grups de Whats-
App d’amics i familiars, o bé dir-ho 
als companys de la feina o del pis 
on vius. Aquest, és el repte que 
es planteja la marató d’enguany, 
explica Marta Hernández, Coordi-
nadora del Banc de Sang a la Cata-
lunya Central, que tots ens conver-
tim en #sangfluencers o #bloodflu-
encers i expliquem allà on puguem 
la importància de donar sang per 
ajudar a salvar vides cada dia.  

La Marató de Vilanova del Ca-
mí arriba a la seva tretzena edi-
ció i és la tercera que es realitza a 
la comarca de l’Anoia aquest any 
2019, anteriorment s’ha portat a 
terme a Piera i a Santa Margarida 
de Montbui.

Al llarg de la jornada hi haurà 
activitats i actuacions, regals, re-
frigeri atractiu, flexibilitat horària, 
espai atractiu i cèntric, ambient 
agradable, i un ampli desplega-
ment de mitjans per donar l’opor-

tunitat als ciutadans de fer aquest 
gest solidari. Només cal tenir més 
de 18 anys i pesar 50 quilos o més.

La regidora de Serveis Perso-
nals, Sílvia Cáceres, agraïa la col·la-
boració d’entitats, comerços locals 
i voluntaris la seva participació a 
la Marató, l’objectiu de la qual és 
sensibilitzar sobre la importància 
de donar sang, captar nous do-
nants i aconseguir així un impor-
tant nombre de donacions durant 
aquesta jornada. La regidora Sílvia 
Cáceres anima a tothom per su-
perar les 236 donacions de l’any 
passat. 

L’alcaldessa Noemí Trucharte 
agraeix al Banc de Sang la gran 
tasca que fa i ha destacat la impor-
tància vital que té, perquè gràcies 
a aquestes maratons i als diferents 
acaptes de sang que fan durant 
tot l’any, es poden seguir salvant 

moltes vides, va dir l’alcaldessa. Per 
això, l’alcaldessa va mantenir la 
decisió que va prendre l’any pas-
sat de permetre als treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament per 
donar sang en horari laboral sense 
necessitat de recuperar el temps 
que inverteixin.

Noemí Trucharte anima a tots 
els vilanovins i vilanovines a par-
ticipar d’aquesta nova marató de 
sang, a compartir aquest tresor tan 
preuat que és la sang, però sobre-
tot als joves i aquells que ho faran 
per primera vegada.  

Propers acaptes de sang a 
Igualada i Capellades

Qui no pugui donar sang a Vi-
lanova podrà fer-ho l’endemà dis-
sabte a Igualada o dimecres dia 17 
a Capellades amb el Banc de Sang 
i Teixits que periòdicament es des-
plaça a les diferents poblacions de 
la comarca.

Així a Igualada la mòbil s’ins-
tal·larà al passeig cantonada amb 
carrer St. Magí dissabte de 10 a 14 
hores i a la tarda de 17  a 21 hores.

Els ciutadans que vulguin do-
nar sang a Capellades, hauran 
d’anar a Cal Ponet on hi haurà els 
sanitaris del Banc de Sang i Teixits, 
en horari de tarda de 17 a 21 h.

El Consell Comarcal edita 
un llibret sobre “Espècies 
silvestres comestibles a 
l’Anoia” 

IGUALADA

El Consell Comarcal de l’Anoia 
amb el suport de la Diputació 

de Barcelona ha editat el llibre 
“Espècies silvestres comestibles 
a l’Anoia”, una edició escrita per 
Marc Talavera Coma, etnobotànic 
del Col·lectiu Eixarcolant i amb les 
imatges i disseny de Roger Cos-
ta Campo. El llibre presenta 22 
espècies a través d’una fitxa de 
cada una d’elles amb la següent 
informació: descripció de l’ambient 
en la qual creix, la fertilitat que 
necessita, moments de plantació 
i recol·lecció, el seu valor organo-
lèptic, composició nutricional, per-
fil sensorial, mètode de cultiu i una 
recepta de cuina que inclou l’espè-
cie com a ingredient.

Les 22 espècies silvestres co-
mestibles que es presenten i que 
es poden trobar a la comarca de 
l’Anoia són altament indicades per 
incorporar a la dieta quotidiana 
per les seves característiques orga-
nolèptiques i també nutricionals. 
A més, en estar plenament adap-
tades a les condicions ambientals 
locals es poden cultivar amb mol-
ta facilitat i de forma sostenible, 
ajudant així a la diversificació de 
l’agricultura, al manteniment dels 
paisatges, i a l’adaptació al canvi 

climàtic.  Segons l’Autor de l’obra 
“no són millors que els espinacs, 
les cols, o els tomàquets; però 
tampoc són pitjors. Cadascuna 
d’aquestes 22 espècies és, simple-
ment, un ingredient més que po-
dem incorporar a la nostra alimen-
tació. I afegeix que aquest llibre 
“ofereix la possibilitat de descobrir 
22 nous ingredients amb els quals 
enriquir i diversificar la nostra cui-
na, el nostre hort, el nostre camp, 
o la nostra botiga. 

I és que consumir espècies sil-
vestres no és pas quelcom nou. A 
partir de l’estudi etnobotànic dut 
a terme a la comarca de l’Anoia 
entre el 2014 i el 2017, i gràcies 
a múltiples trobades i converses 
amb persones grans, s’ha pogut 
determinar que només a la nostra 
comarca era habitual el consum 
de 64 espècies silvestres. Tanma-
teix, actualment cap d’elles es pot 
adquirir de forma habitual als co-
merços i només algunes de les per-
sones més grans saben com identi-
ficar-les i com consumir-les.

Totes les dades que apareixen 
en aquest llibret han estat extre-
tes d’estudis científics elaborats 
amb el màxim de rigor. En conse-
qüència, tot i que la informació 
es presenta en un format planer i 
accessible per a tots els públics, el 
rigor i fiabilitat de la informació és 
màxima. 

Aquest llibret ha estat realit-
zat amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, dins del projecte de 
la Xarxa de productes de la ter-
ra “l’Anoia, del camp a la taula” 
del Consell Comarcal de l’Anoia. El 
dissabte 13 d’abril a les 17.15h al 
Casal del Passeig se’n farà la pre-
sentació en el marc de la 4a Jor-
nada Gastronòmica de les Plantes 
Oblidades. 

L’Estiu Sona a Tous

SANT MARTÍ DE TOUS

Del 8 al 12 de juliol tindrà lloc 
el curs d’estiu “L’Estiu Sona a 

Tous” a la Casa de cultura Cal Fra-
rés -seu de l’Escola de música de 
Tous. El curs va adreçat a tots els 
nens/es, nois/es nascuts entre el 
2006 i el 2010 que hagin cursat 
com a mínim dos anys de qualsevol 
instrument i vulguin, durant una 
setmana, experimentar, aprofundir 
i consolidar tot allò que han anat 
aprenent al llarg del curs. 

L’stage serà de dilluns a diven-
dres de 10 del matí (amb possi-
bilitat d’acollida gratuït des de 
les 8.30) a 6 de la tarda amb una 
pausa al migdia per dinar i anar a 
la piscina. Hi haurà dos tallers de 
tarda, un amb els professionals del 
Teatre Nu i un altre de Percussió 

corporal amb la professora Neus 
Carles. I finalitzarà amb un concert 
obert a l públic el divendres a la 
tarda.

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

Una manera divertida i dife-
rent de continuar amb la formació 
musical durant les vacances: el pla 
d’activitats està pensat per tal de 
poder combinar les hores d’assaig 
amb activitats de lleure. 

Enguany l’Stage Instrumental 
serà dirigit per la directora Eva 
Martínez amb el suport de Núria 
Bisbal; ambdues professores amb 
una llarga experiència en el món 
de la docència i la pedagogia. A 
més, tindrà al darrera tot l’equip 
de professors de l’Escola de Música 
de Tous ja que està organitzat con-
juntament per la mateixa escola 
de música i l’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous.

Per informació i inscripcions us 
podeu posar amb contacte amb 
la organització a través de l’adre-
ça stageinstrumental.tous@gmail.
com fins el proper divendres 31 de 
maig.

Dissabte, Igualada tornarà a portar el 
Ciri Votiu a Montserrat
Aquest dissabte, 13 d’abril, 

l’Ajuntament d’Igualada reno-
varà la tradicional ofrena del Ciri 
Votiu a la Mare de Déu de Mont-
serrat. Aquest costum, que es va 
recuperar a la dècada dels anys ’90, 
recorda que l’any 1515 i amb la 
voluntat d’evitar l’arribada d’una 
epidèmia de pesta procedent de 
Barcelona, els consellers de la vila 
d’Igualada van demanar protec-
ció a la Mare de Déu duent-li un 
ciri. Aquest any 2019, la comiti-
va encapçalada per l’Ajuntament 
d’Igualada comptarà amb la parti-
cipació de la Coral Infantil Gatzara, 

de l’Institut Pere Vives Vich i de la 
Parròquia de la Sagrada Família, 
que celebren els seus cinquante-
naris, i també de l’Espeleo Grup 
Anoia - EGAN, que commemora 
els seus trenta anys. Sortiran amb 

autobús des de l’estació d’Iguala-
da, participaran en la missa con-
ventual a la Basílica de Montserrat 
i, abans de la tornada, seran rebuts 
pel Pare Abat en audiència espe-
cial.
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Avui, a l’Adoberia Bella, 
presentació del catàleg 
“Sigara Segarra. Cruïlla entre 
Ibèria i Hispània”

IGUALADA

Avui dijous, 11 d’abril, l’Ajunta-
ment dels Prats de Rei, el Museu 

Municipal Josep Castellà i Real 
i el Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia presentaran la 
publicació “Sigaga Segarra. Cruïlla 
entre Ibèria i Hispània”, que recull 
els continguts i els objectes que es 
van poder veure a l’exposició homò-
nima que es va oferir ara fa dos 
anys i mig. Aquella mostra va ser 
produïda pel Museu sota l’assesso-
rament científic de la Universitat de 
Lleida (UdL) i va donar a conèixer 

el passat més antic dels Prats de Rei 
(del segle VI aC al segle VI dC) a 
través de la nombrosa i rica cultura 
material que han donat els treballs 
arqueològics realitzats. Ara, amb la 
publicació d’aquest catàleg, finan-
çat per l’Ajuntament dels Prats de 
Rei i la Diputació de Barcelona, es 
materialitza en paper aquella expo-
sició per tal de fer arribar al públic 
la singular història d’aquest muni-
cipi de l’Alta Anoia, enclavament 
iberoromà que va acabar donant el 
nom a la comarca de la Segarra. 

L’acte de presentació, que tin-
drà lloc a l’Adoberia Bella d’Igua-
lada a les 19h, comptarà amb les 
intervencions de la integrant de 
l’equip científic de la UdL que li-
dera des de 2013 les investigacions 
entorn del jaciment arqueològic, 
Natàlia Salazar, la cocomissària de 
l’exposició, Muntsa Guasch, i el re-
presentants del Museu Municipal 
Josep Castellà i Real dels Prats de 
Rei, Ramon Costa.

Festival Som País, 
sostenibilitat al Parc Natural 
de Montserrat

EL BRUC

Aquest cap de setmana se celebra 
al Bruc la quarta edició del festi-

val Som País, un festival en contacte 
amb la natura al peu de la mun-
tanya de Montserrat. A partir de 
dissabte a la tarda s’iniciarà amb un 
petit acte d’obertura, que comptarà 
amb un taller, un parell de xerrades 
i el concert de Natxo Tarrés And 
The Wireless. A partir del diumenge 
al matí es realitzaran sortides a la 
natura, tallers diversos, xerrades i 
activitats infantils. Durant tots dos 
dies, a més, tindrem la presència 
de referents en l’àmbit del medi 
ambient i la sostenibilitat com Xevi 
Verdaguer, Teresa Forcades, Aleix 
Pàmies, Esther Peñarrubia, Gustavo 
Duch, Montse Batlle. El programa 
complet de Som País i l’explicació 
de totes les activitats es poden tro-
bar a http://www.elbructurisme.cat/

que-fer-i-visitar/festes-i-fires/som-
pais-2019/.

Els assistents trobaran, a partir 
del matí de diumenge, la tradicio-
nal fira dels productes i artesania 
del territori, que comptarà amb la 
presència de l’Associació de Page-
sos del Peudemont de Montserrat 
(www.montserratalplat.cat ). Entre 
la vintena d’activitats que es rea-
litzaran el diumenge 14, hi haurà 
caminades al peu de la muntanya 
de Montserrat, activitats conscients 
de connexió amb el cos i la natu-
ra, consultes breus personalitzades, 
el combat de la sostenibilitat que 
constarà d’una presentació curta de 
propostes acompanyada de tallers, 
un dinar de tupper i documental, 
teatre de titelles i molt més! I per fi-
nalitzar la jornada hi haurà un con-
cert d’agermanament musical entre 
catalans i noruecs.

Aquesta és una iniciativa que 
pretén marcar una línia de relació 
amb l’entorn del Parc de caràcter 
proteccionista, de respecte a la na-
tura i que posi en valor la feina dels 
petits productors i artesans de la 
zona. A l’hora de dinar, diversos res-
taurants del Bruc oferiran un menú 
amb producte local pensat per als 
assistents.

Projecte del Voluntariat 
per la llengua
CAPELLADES

Per participar al projecte del Vo-
luntariat per la llengua només cal 
ser major d’edat i disposar d’una 
hora a la setmana, durant 10 set-
manes. El Voluntariat per la Llengua 
s’encarrega de fer parelles, entre 
persones que tenen ganes de per-
dre la vergonya i animar-se a parlar 
català i d’altres que volen compartir 
la seva llengua.

Un cop feta la parella lingüística 
es pot quedar a l’hora i el lloc que 
es vulgui i triar el tema a parlar. 

Els participants d’aquest projec-

te disposen d’un carnet que permet 
obtenir descomptes i avantatges en 
cinemes, teatres, museus, establi-
ments comercials, restaurants i d’al-
tres espais.

Qui vulgui fer d’aprenent o bé 
compartir la llengua pot omplir una 
sol·licitud i deixar-la en una bústia 
que s’ha habilitat a la Biblioteca 
El Safareig. També es pot contac-
tar amb el Servei Local de Català 
d’Igualada, al número 78 del carrer 
Lleida, trucar al 938048899, per cor-
reu electrònic a mtroig@cpnl.cat o 
mirar el web www.vxl.cat.

Diumenge de Rams, inici de la Setmana Santa
COMARCA

La benedicció de rams, tot revi-
vint l’entrada triomfal de Jesús 

a Jerusalem, aquest diumenge 14 
d’abril, obre les celebracions de 
Setmana Santa. Seguidament té 
lloc la missa de la Passió del Senyor. 

Comarca
-  Vilanova del Camí: a 3/4 d’11 del 

matí.
-  Montbui (poble): a 2/4 d’1 del 

migdia.
-  Montbui (Sant Maure): a les 11 

del matí, missa i benedicció a les 
12.

-  El Saió: a 2/4 de 10 del matí.
-  Òdena: a les 11 del matí.
-  Òdena (barri Sant Pere, La Pau): a 

2/4 d’1 del migdia.
-  Jorba: a les 11 del matí.
-  Montmaneu: a les 12 del migdia.
-  Rubió: a les 12 del migdia.
-  Copons: a 2/4 d’1 del migdia.
-  Castellolí: a les 10 del matí.
-  L’Espelt: dissabte dia 13, a 2/4 de 7 

de la tarda.
-  La Pobla de Claramunt: a les 12 

del migdia.
-  Sant Martí de Tous: a les 11 del 

matí.
-  Clariana: a la 1 de la tarda.

-  Els Prats de Rei: a les 12 del mig-
dia.

-  Sant Pere Desvim: a les 11 del 
matí.

-  Sant Pere de Sallavinera: a la 1 de 
la tarda.

-  Conill: a 3/4 de 10 del matí.
-  Aguilar de Segarra: a 3/4 de 10 

del matí.
-  Pujalt: a la 1 de la tarda.
-  Calaf: a 1/4 de 12 del migdia.
-  Sant Martí de Sesgueioles: a la 1 

de la tarda.
-  Maians: a 3/4 d’11 del matí.
-  Ca n’Aguilera (Piera): a les 10 del 

matí.
-  Piera: a les 11 del matí.
-  El Bedorc (Piera): a la 1 de la tar-

da.
-  Vallbona d’Anoia: a 2/4 de 12 del 

matí.
-  Els Hostalets de Pierola: a 3/4 d’1 

del migdia.
-  Capellades: a les 11 del matí.
-  Orpí: dissabte dia 13, a les 5 de la 

tarda.
-  Miralles: dissabte dia 13, a les 6 

de la tarda.
-  Sant Bonifaci (Piera): dissabte dia 

13, a les 7 de la tarda.
-  La Torre de Claramunt: a les 11 

del matí.

-  Carme: a 2/4 d’1 del migdia.
-  Vilanova d’Espoia: a 2/4 d’1 del 

migdia.
-  La Llacuna: a 2/4 d’1 del migdia.
-  Masquefa: a 3/4 d’11 del matí.
-  El Bruc: a 1/4 d’1 del migdia
-  Sant Pau de la Guàrdia: a la 1 de 

la tarda.

Igualada
-  Santa Maria. A 2/4 d’1 del mig-

dia, davant de la basílica.
-  Sagrada Família. A les 12 del 

migdia.
-  Soledat. A ¾ de 12 del migdia 

en el pati del col·legi de les MM 
Escolàpies.

-  Pares Caputxins. A 2/4 de 12 del 
migdia, en el claustre del con-
vent.

-  Mare de Déu de la Pietat. A les 
12 del migdia, en el claustre.

-  Mare de Déu de Fàtima. A les 10 
del matí, davant l’església.

-  Nostra Senyora de Montserrat. A 
les 11 del matí.

-  Carmelites. A les 9 del matí, da-
vant del Monestir.

-  Asil del Sant Crist d’Igualada. A 
les 10 del matí.

-  Residència Pare Vilaseca. Dissab-
te dia 13, a les 6 de la tarda.

Xerrada sobre l’obertura del centre 
d’acollida per a joves que migren sols 
ÒDENA

El proper dilluns 15 d’abril, a les 
19 h, es durà a terme una reu-

nió a la sala de sessions de l’Ajun-
tament d’Òdena per informar els 
veïns i veïnes del municipi de la 
recent obertura de Can Aguilera, 
un centre d’acollida per a joves 
que migren sols gestionat per la 
Generalitat de Catalunya. Durant 
l’acte també es presentarà el pro-
grama de mentoria per donar 
suport als usuaris d’aquest centre, 
una eina d’intervenció social que 
promou una relació de suport i 
acompanyament entre persones 
adultes i els joves que migren sols 
perquè coneguin i es vinculin amb 
la societat d’acollida i, alhora, 
adquireixin competències lingüísti-
ques i laborals.

L’objectiu de la sessió és infor-
mar la ciutadania d’aspectes rela-

cionats amb el funcionament del 
centre i dels joves que hi viuen. 
La xerrada l’impartirà l’equip edu-
catiu de GEDI, cooperativa encar-
regada de gestionar el centre, i 
tècnics de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania de la Ge-
neralitat de Catalunya, que pre-
sentaran el programa de mentoria 
amb joves migrats sense referents. 

Aquest projecte té per objectiu 
fomentar la convivència i la inte-
racció amb els habitants dels muni-
cipis que tenen centres d’acollida. 

La seva finalitat és oferir suport 
emocional als joves migrats sense 
referents familiars per tal d’afa-
vorir-ne la seva vinculació a la so-
cietat catalana. Aquesta funció 
d’acompanyament anirà a càrrec 
de persones voluntàries que exer-
ciran com a mentors/es d’aquests 
joves, amb els quals treballaran 
conjuntament, per un període en-
tre sis mesos i un any, aspectes com 
el coneixement i la participació a 
la societat d’acollida, l’acompanya-
ment en la formació lingüística i la-
boral o l’assoliment dels objectius 
marcats en el seu projecte educatiu 
individual. 

Per tot plegat es convida a to-
tes les persones interessades en 
formar part del programa, i en 
conèixer el nou centre d’acollida 
del municipi, a assistir a aquesta 
sessió informativa.

Joan Tardà i Xavier Domènech presenten 
el llibre “Entre Ítaca i Icària”
IGUALADA

Demà divendres, dia 12 d’abril, 
a les 19.30  h, els polítics Joan 

Tardà i Xavier Domènech seran al 
Teatre de l’Aurora per a presen-
tar el llibres escrit a tres mans, 
“Entre Ítaca i Icària, reflexions 
sobre Catalunya, Espanya i les 
esquerres”. 

Aquesta publicació, escrita 
per Tardà, Domènech i la perio-

dista Àngels Barceló, és una re-
flexió des de diferents punts de 
vista sobre l’experiència viscuda 
a Catalunya i l’estat en els dar-
rers anys. 

L’acte, organitzat per la lli-
breria Aqualata i Roca Editorial, 
i presentat per la igualadina Ma-
rina Llansana, comptarà amb la 
presència de Joan Tardà i Xavier 
Domènech. 

Horari de Setmana Santa a l’OAC municipal 
de l’Ajuntament 
IGUALADA

L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament d’Igua-

lada modifica novament el seu 
horari durant la Setmana Santa. 
Els dies 15, 16, 17 i 18 d’abril, amb-
dós inclosos, l’atenció al públic es 
farà de 8 a 14 h. Tant el Diven-
dres Sant com el Dilluns de Pas-
qua i el Dimarts del Sant Crist, que 

enguany coincideix també amb 
la diada de Sant Jordi, l’edifici de 
l’Ajuntament romandrà tancat. El 
dimecres 24 d’abril l’OAC recupe-
rarà l’horari habitual de servei. 

A la plataforma en línia tramits.
igualada.cat, però, es poden consul-
tar i en molts casos iniciar nombro-
sos tràmits municipals les 24 hores 
del dia i els set dies de la setmana.
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Més activitats que mai a la quarta edició 
de la Jornada Gastronòmica de les Plantes 
Oblidades
IGUALADA

Les males herbes són les prota-
gonistes de la Jornada Gastro-

nòmica de Plantes Oblidades, una 
iniciativa única al sud d’Europa, 
organitzada pel Col·lectiu Eixarco-
lant. La jornada, que enguany arri-
ba a la quarta edició, tindrà lloc 
el proper dissabte dia 13 d’abril 
a Igualada i compta amb més de 
90 activitats com tasts, sortides i 
tallers, la jornada dona a conèixer 
una gran varietat de plantes i els 
seus usos.

Vivim envoltats de plantes 
oblidades: sabem que hi són però 
no sabem ni què són ni per què 
serveixen; les que anomenem 
“males herbes”. Moltes són espè-
cies silvestres i varietats agrícoles 
tradicionals de les quals en des-
coneixem les utilitats. La Jornada 
Gastronòmica de les Plantes Obli-
dades té l’objectiu de posar aques-
tes plantes en valor, donant-ne a 
conèixer el seu ús i mostrant com 
poden contribuir a fomentar una 
alimentació saludable i una agri-
cultura sostenible. 

Els actes es faran entre 
l’Espai Cívic Centre i el 
Casal del Passeig i carrers 
i places de la zona

El programa consta de quatre 
tipus de tasts amb dues sessions 
de tast per cadascun, d’un cicle de 
vuit xerrades tècniques i divulgati-
ves, de setze tallers i quatre tallers 
familiars, d’una vintena de pre-
sentacions de projectes, d’una fira 
de productes silvestres i varietats 
tradicionals oblidades amb 60 ex-
positors els quals oferiran també 
degustacions dels seus productes, 

de dues sortides etnobotàniques, 
d’un espai on persones de dife-
rents cultures ens transmetran en 
directe els seus coneixements et-
nobotànics, d’una zona per apren-
dre coneixements sobre un tema 
explicat de tu a tu per un expert, 
de presentacions de llibres i passis 
de documentals, d’un dinar silves-
tre, d’exposicions diverses, de sis 
activitats pensades específicament 
pels més menuts i de tres actuaci-
ons musicals.

Marc Talavera, impulsor de la 
jornada i doctor en biologia per la 
Universitat de Barcelona, destaca 
l’alta qualitat i rigor de totes les 
activitats, documentades sempre 
des del coneixement científic.

Algunes de les activitats reque-
reixen inscripció prèvia per motius 
logístics, garantint-ne així el bon 
funcionament, i moltes d’altres 
són de participació lliure. De les 
activitats que requereixen inscrip-
ció prèvia algunes són gratuïtes. 
Qui no faci la inscripció online, el 
dia de la Jornada caldrà que pas-
sin pel punt d’informació.

En total, participen de la jor-
nada 151 ponents d’alt nivell en-
tre els quals trobem cares cone-

gudes com la xef Ada Parellada; la 
farmacèutica Astrid van Ginkel de 
Fitomón; el xef Kristian Lutaud i 
Demore, co-cap de cuina del Bulli 
juntament amb Ferran Adrià, i la 
periodista radiofònica Pilar Sampi-
etro. Completen el repertori grans 
experts i professionals, com la 
metgessa Anna Escalé; Haris Salis, 
doctor especialitzat en etnobotà-
nica, i Alicia Cirujeda, investiga-
dora del Centro de Investigación 
y Tecnologia Agroalimentária de 
Aragon (CITA), entre d’altres.

Les edicions anteriors de la jor-
nada ja van ser tot un èxit, amb 
una assistència de més de 10.000 
persones i més de 3.000 inscrits en 
les activitats.

Finalment, cal posar de relleu 
que absolutament tota l’organit-
zació de la jornada es du a terme 
de forma voluntària per part del 
Col·lectiu Eixarcolant i que sense 
els més de 100 voluntaris que co-
ordinen i gestionen totes les acti-
vitats la jornada no seria possible. 
L’esdeveniment compta amb el 
suport de l’Ajuntament d’Iguala-
da, la Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarcal de l’Anoia i la 
Universitat de Barcelona.

Aquest any, “Passió segons Sant Lluc (1744)” 
de Telemann 
IGUALADA

La Coral Mixta d’Igualada oferi-
rà aquest dissabte, dia 13, un 

altre dels seus concerts de Setmana 
Santa. Com els anys anteriors, en 
el concert s’interpretarà una gran 
obra per a cor, orquestra i solistes. 
Els intèrprets seran l’Orquestra de 
Cambra Terrassa 48, la Coral Canigó 
de Vic, la Mixta, la soprano Ulrike 
Haller, el tenor Jordi Casanova i el 
baríton Joan Garcia-Gomà dirigits, 
com és habitual, per Alfred Caña-
mero. L’obra escollida és una passió, 
el gènere més indicat per a aques-
tes dates i, seguint la tònica dels 
anys anteriors, es tracta d’una com-
posició poc coneguda: una “Passió 
segons Sant Lluc” de Georg Philipp 
Telemann. 

Aquest gran autor del Barroc és 
un dels més prolífics de la història 
de la música i va crear milers d’obres 
de gairebé tots els gèneres musicals. 
Com a director municipal de música 
de la ciutat d’Hamburg, cada any 
havia d’escriure una passió i va tenir 
una vida tan llarga, que en va poder 
compondre 46, de les quals n’han 
sobreviscut 22. En aquest concert 
s’interpretarà una de les cinc passi-
ons segons Sant Lluc conservades: 
la del 1744. Amb aquests concerts la 
Mixta procura endinsar-se en reper-
tori poc conegut per fer descobrir al 
públic tresors amagats de la història 
de la música com aquesta passió.  

Aquest concert també s’oferirà 
a Barcelona divendres dia 12 a les 
9 a la basílica de la Mercè amb una 

diferència: a més dels intèrprets del 
concert a Igualada, hi participaran 
130 cantaires reunits per l’Associa-
ció Messies Participatiu BCN, creada 
l’any passat per organitzar a Barce-
lona el concert del Messies partici-
patiu que va promoure la Fundació 
La Caixa durant més de 20 anys. 

El concert a Igualada celebrarà 
a la basílica de Santa Maria a les 
9 del vespre. Les entrades són nu-
merades i valen 16 euros (14 amb 
descompte). Ja es poden adquirir al 
Punt d’Informació Cultural del car-
rer Garcia Fossas, 2, fins divendres 
de 19 a 21 h i dissabte de 11 a 14 
h i de 18 a 20. A partir d’aquesta 
hora es podran comprar a la porta 
la basílica.  

Convocatòria per a seleccionar monitors per 
a l’Escola d’Estiu
ÒDENA

L’Ajuntament d’Òdena ha obert 
la convocatòria i les determinaci-

ons específiques del procés selectiu 
per cobrir les places necessàries per 
a dur a terme l’activitat anome-
nada “Escola d’Estiu 2019” al seu 
municipi. Concretament, s’oferei-
xen 17 places per a monitors/es 
titulats/des en lleure i 4 places per 
a no titulats.

Les activitats s’iniciaran el 26 
de juny i finalitzaran el 26 de ju-

liol i del 27 d’agost al 6 de se-
tembre de 2019 ambdós inclosos. 
La contractació es farà per tot el 
període acordat i segons les ne-
cessitats del servei depenent del 
nombre d’inscripcions i s’establirà 
un període de prova de deu di-
es hàbils per a totes les persones 
contractades.

Per tal de ser admès als proces-
sos selectius els/les aspirants hau-
ran de tenir 18 anys complerts el 
dia d’inici del contracte de treball i 

en el cas de monitors titulats, tenir 
el títol de monitor/a de lleure o 
director/a.

Les persones interessades 
trobaran tota la informació a la 
web de l’Ajuntament. El període 
d’entrega de sol·licituds serà del 8 
d’abril al 10 de maig de 2019 a les 
Oficines Municipals de l’Ajunta-
ment d’Òdena. De dilluns a diven-
dres de 8h a 15h i dilluns i dimarts 
de 16.30h a 19h.

-  Operaris d’expedicions amb carnet de 
carretó per empresa d’alimentació animal a 
Cervera. 

-  Netejadores per serveis de dies puntuals o 
substitucions per la zona d’Igualada i Piera. 

-  Operaris per a realitzar neteges industrials 
per a la zona d’Esparraguera.

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

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

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

-  Torner oficial de primera amb experiència 
CNC. Disponibilitat horària per fer torns. 
Contracte temporal amb perspectives de 
continuïtat.

Montbui commemorarà avui 
el Dia Mundial de l’Activitat 
Física

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Avui dijous, 11 d’abril, Montbui 
celebrarà diferents activitats 

per commemorar el Dia Mundial 
de l’Activitat Física. Aquest any el 
lema d’aquesta jornada és “Activa 
la vida, millora la vida”.

Des del CAP de Santa Marga-
rida de Montbui, i juntament amb 

la participació de l’Ajuntament 
montbuienc, s’ha posat en marxa 
el programa “ No et deixi’s anar. 
Mou-te” amb l’objectiu de promo-
cionar l’activitat física mitjançant 
la tècnica oriental del txi-kung. 

El txi-kung forma part de la 
medicina tradicional xinesa, segons 
la qual la malaltia sorgeix d’un de-
sequilibri entre el yin i el yang, o 
sigui, del flux de l’energia vital en 
l’ésser humà.

Les activitats començaran a 
les 9 del matí amb una caminada 
popular, que tindrà com a punt 
de sortida el CAP de Montbui. Tot 
seguit, els participants a la camina-
da prendran part en una sessió de 
txi-kung i després gaudiran d’un 
esmorzar saludable al pavelló de 
Can Passanals.
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La Institució Igualada (Montclar Mestral) 
participa de l’activitat “Vuelta Junior 
Cofidis”
IGUALADA - JORBA

Alumnes de 3r a 6è de Primà-
ria de la Institució Igualada 

(Montclar Mestral) han participat 
de l’activitat “Vuelta Junior Cofi-
dis” apadrinada per “Fundación 
Deporte Joven”, Cofidis, Unipu-
blic i “Asociación de Ciclistas Pro-
fesionales”. Van assistir a un taller 
de dues hores en relació al món 
del ciclisme. Van realitzar la part 
teòrica on l’objectiu del taller va 
ser ensenyar nocions bàsiques de 
seguretat vial (adaptades a les 
edats). També, van explicar anèc-
dotes i peculiaritats del món del 
ciclisme. Van realitzar una pràctica 
amb les bicicletes, on els alumnes 

van mostrar les seves habilitats 
mitjançant unes activitats dissenya-
des pel pati de l’escola.

Entre tots els alumnes que 
van participar en l’activitat es fa-
rà una selecció per participar en 
una segona part d’aquest pro-
grama. Aquesta segona part del 

programa consta d’una partici-
pació en el recorregut dels últims 
2-3km, per els quals poc després 
passaran els ciclistes professi-
onals, que disputin la final de 
l’etapa de la Vuelta Ciclista d’Es-
panya amb arribada a Igualada 
el proper 30 d’agost.

Al Pompeu Fabra, joc de 
pistes per als turistes de 
Vilanova: projecte a 2N!

VILANOVA DEL CAMÍ

Aquest trimestre, els nens i 
nenes de segon hem estat 

treballant el projecte de Vilano-
va del Camí.

Ens va arribar una carta des 
del Departament de Cultura de 
l’Ajuntament en què se’ns de-
manava si els podíem ajudar a 
elaborar un joc de pistes dels 

possibles llocs més importants 
del poble per als turistes que vol-
guessin visitar Vilanova del Camí.

Ho hem aconseguit!!!
El dijous 4 d’abril vam anat 

a entregar el joc a l’Ajuntament 
i ens van rebre l’alcaldessa i la 
regidora de Cultura. Ens van en-
senyar tot l’Ajuntament i les de-
pendències de la policia local. A 
l’acabar la visita ens van sorpren-
dre amb un obsequi per a tots els 
nens i nenes, un got reutilitzable 
del poble i una rèplica d’una mo-
neda que es va trobar al jaciment 
arqueològic Vilar del Met, junta-
ment amb una nota d’agraïment 
de la regidora de Cultura per la 
feina feta.

Moltes gràcies per aquesta 
oportunitat!

L’escola Joan Maragall 
incorpora un alumne en 
pràctiques del Projecte 
Morera

VILANOVA DEL CAMÍ

Recentment s’ha signat un nou 
conveni de col·laboració del 

Projecte Morera que ha incorpo-
rat José Estévez González com 
estudiant en pràctiques a l’Escola 
Joan Maragall.

A l’acte hi va participar l’Al-
caldessa Noemí Trucharte, el Di-
rector i la psicopedagoga de l’INS 
Pla de les Moreres, Pep Martí i M 
Carmen Barbero; i Guillem Duo-
castella, Cap d’Estudis de l’Escola 
Joan Maragall.

El Projecte Morera que l’insti-
tut vilanoví impulsa des del curs 
2008-2009, és un projecte educa-

tiu que s’ofereix als joves de 3r i 
4t d’ESO amb l’objectiu de reduir  
l’absentisme escolar i alhora fer 
una aproximació al món laboral 
a través de convenis de col·la-
boració amb empreses i entitats 
locals.

El  Projecte Morera supo-
sa una nova oportunitat per a 
l’alumnat de 3r i 4t als quals se’ls 
facilita l’assoliment dels objec-
tius de l’etapa cursant una sèrie 
d’hores setmanals fora del cen-
tre, concretament en altres insti-
tucions o empreses locals, on fan 
un tastet professional.

L’institut Vallbona d’Anoia 
celebra el Dia Internacional 
del Teatre

VALLBONA D’ANOIA

A l’Institut Vallbona d’Anoia 
hem celebrat el 27 de març, 

Dia Internacional del Teatre, rea-
litzant un vídeo en què tot el 
col·lectiu de l’institut, alumnat, 
professorat i personal d’adminis-
tració i serveis, apareix recitant 
textos de Federico García Lorca, 
un gran poeta i dramaturg que 
ens ha remogut l’ànima.

Una bonica participació de la 
nostra comunitat educativa. Junts 
ho fem possible. Agraïm aquest 

esperit artístic que ha mostrat el 
nostre alumnat i els adults que 
hi han participat, liderat per les 
alumnes i l’alumne de 4t d’ESO a 
l’optativa d’Arts escèniques i dan-
sa. Com diu  Lorca: “Un pueblo 
que no fomenta su teatro, o está 
muerto o está moribundo”.

A través de les arts escèni-
ques fomentem el treball artístic 
als centres educatius per relaci-
onar-nos amorosament amb els 
nostres interiors i amb els dels al-
tres.

Expressar el que sentim i com-
partir-ho ens uneix com a humans.

Visca la CATARSI TEATRAL 
compartida!

A la pàgina web del centre 
hi ha el vídeo resultant del tre-
ball fet per tots. Us convidem a 
veure’l a: http://agora.xtec.cat/
sesvallbonadanoia/

Activitats de l’escola Antoni Gaudí
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Els Patufets i els 3 
Porquets anem a la 
biblioteca!

Divendres 15 de març, els Patu-
fets i els 3 Porquets vam anar a la 
biblioteca del municipi. Allà vam 
celebrar els 4 anys de la biblioteca, 
la Marta ens va explicar un conte 
d’un lleó que li agradava molt lle-
gir i vam poder gaudir d’una bona 
estona mirant els contes que més 
ens agradaven.

Els alumnes de P5 visiten 
la Fundació Tàpies

Els Pinotxos i els Gats amb bo-
tes vam anar d’excursió a Barce-
lona. Quan vam arribar vam anar 
a esmorzar al parc Joan Miró on 
vam veure una escultura molt al-
ta d’aquest famós personatge. 
Després vam anar a la Fundació 
de l’artista que estem treballant 
aquest trimestre: l’Antoni Tàpies. 
Vam veure algunes de les seves 
obres i ens van explicar curiositats 
de la seva vida i creacions. Per aca-

bar, vam anar al parc de Can Mer-
cader de Cornellà a dinar i jugar 
fins l’hora de tornar. Vam gaudir 
molt d’aquesta sortida!

Cicle Inicial. Sortida 
al CRAM del Prat de 
Llobregat.

Els alumnes de primer i segon 
ens vam desplaçar fins al Prat de 
Llobregat per a conèixer la feina 
que realitzen al CRAM (Fundació 

per a la Conservació i Recuperació 
d’Animals Marins).

Al CRAM hem après a identi-
ficar les diferents tortugues ma-
rines que habiten al mediterrani i 
a atendre-les en cas de que neces-
sitin auxili.

Aprofitant que estàvem al 
costat de l’Aeroport del Prat hem 
pogut veure de ben a prop com 
s’enlairaven els avions. Tot i la bri-
sa que hi feia també hem gaudit 
una mica de la platja i hem pogut 
recollir unes quantes petxines de 
la sorra.

Per últim, hem dinat al Parc 
Nou de El Prat i hem jugat una 
mica amb els companys abans de 
tornar cap a casa.

Taller “Com explicar 
contes”

El dijous  21 de març, la Mònica 
Torra va venir a fer el taller “Com 
explicar contes” als infants de p4, 
mestres i familiars. Ho vam gaudir 
molt, gràcies Mònica!

NOCES D’OR 2019 

Es proposa a tots els matrimonis igualadins que enguany celebrin les 
NOCES D’OR (50 ANYS DE CASATS) i que no hagin contactat ja amb 
l’Ajuntament, que ho facin trucant al telèfon 93 803 19 50 (extensió 2537) 
o adreçant-se personalment per a inscriure’s al departament de Protocol, 
abans del dia 30 d’abril, per tal de convidar-los formalment a l’homenatge 
que es durà a terme el dijous, dia 9 de maig, dins dels actes de la 
Primavera Gran 2019.

Igualada, gener de 2019
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Activitats de l’Acadèmia Igualada
IGUALADA

Intercanvi lingüístic amb 
Alemanya

Els alumnes de 3r, 4t i 1r de 
Batxillerat de l’Acadèmia Iguala-
da van realitzar del 15 al 22 de 
març un intercanvi lingüístic 
amb l’escola alemanya Freiherr-
vom-Steind’Oberhausen. Durant 
aquests dies els 18 alumnes van 
poder gaudir de diferents activi-
tats relacionades amb la cultura 
alemanya i la història d’Oberhau-
sen i les seves ciutats més properes 
com Colònia i Bochum. Els alumnes 
d’aquest intercanvi lingüístic han 
valorat molt positivament l’experi-
ència que els ha enriquit personal i 
acadèmicament.

3r Cros Escolar 

Diumenge vam poder viure 
una jornada esportiva molt anima-
da, alumnes, famílies i mestres van 
participar en el 3r Cros Escolar de 
l’Acadèmia, que es va fer al Camp 
de Vol.

Agrair la col·laboració dels 
alumnes del Cicles Formatius d’Es-
ports en l’organització de l’esde-
veniment i donar l’enhorabona a 
tots els participants que el veu fer 
possible!

Sortida a Tàrraco

Els alumnes de llatí van rea-
litzar una sortida per visitar les 
restes romanes de Tarragona. Per 
una banda, les alumnes de 2n de 

Batxillerat van posar en pràctica 
la guia turística que van elaborar 
a la matèria de Llatí. Els “turistes” 
van ser els/les alumnes de 1r d’ESO, 
molt interessats en conèixer tots 
els detalls de Tarraco i que lluïen 
una corona de llorer que havien 
dissenyat i fabricat a la matèria de 
Cultura Clàssica. Per altra banda, 
després de la magnífica ruta, els 
alumnes de 1r de Batxillerat van 
fer que els/les alumnes de Secun-
dària gaudissin amb una gimcana 
de jocs romans que ells mateixos 
van elaborar. 

Va ser una experiència inobli-
dable i enriquidora per tots ple-
gats!!!

A l’escola fem de cuiners

Els alumnes de P5 fem de 
cuiners! Aquesta setmana els 
alumnes de P5 ens hem posat els 
davantals i hem rebut els pares a 
l’Atelier, on els hi hem explicat la 
recepta de galetes íntegrament en 
anglès.

Expressió 
Logicamatemàtica

Al llarg del segon trimestre les 
alumnes de 1r de CFGS d’Educació 
Infantil hem treballat l’expressió 
logicomatemàtica.

Hem après que la logicomate-
màtica és molt més que números, 
sumes i restes, doncs és la desco-
berta del món i gràcies a ella l’in-
fant experimenta, manipula, clas-
sifica… i això li permet estructurar 
el seu pensament. Quan són més 
petits, els infants aprenen a través 
de l’exploració i l’experimentació, 
per tant a l’escola s’han d’oferir 
activitats motivadores que afavo-
reixen aquest descobriment.

Per tal d’entendre-ho de prop 
i posar-nos al lloc dels infants, hem 
fet diferents activitats: vam comen-
çar jugant amb diferents materials, 

després vam realitzar diferents ex-
perimentacions amb pintura, ta-
ronja i xocolata, i finalment vam 
introduir-nos a la pedagogia de la 
llum a través de la taula de llum.

Després de tot aquest recorre-
gut, ens hem adonat que la logico-
matemàtica és de gran importàn-
cia en l’aprenentatge de l’infant!

Visita als transports 
d’Igualada 

Els alumnes d’infantil de l’Aca-
dèmia van visitar els diferents 
transports i serveis relacionats amb 
aquests mitjans d’Igualada. Visità-
rem des del Parc de Bombers fins 
l’estació d’autobusos a més a més 
del carrilet. Un treball pràctic que 
ens ha permès conèixer-los amb 
més detall.

Visitem els avis

Els alumnes d’Infantil de l’Aca-
dèmia van visitar els avis de la resi-
dència Pare Vilaseca per tal d’inter-
pretar diferents cançons de prima-
vera. Les nostres caramelles van ser 
molt celebrades pel distingit públic 
que ens va seguir amb molt interès 
la nostra actuació.

Viatge a Roma 

Els alumnes de 2n de Batxille-
rat vam emprendre ruta cap a una 
de les ciutats amb més historia que 
hem trepitjat mai, després de me-
sos, i mesos escollint quin seria el 
destí del nostre 

viatge… Roma va ser la ciutat 
escollida, i no va ser pas una mala 
elecció. 

En arribar a Roma, després de 
deixar l’equipatge a l’hotel, va co-
mençar la visita per la ciutat. Vam 
estar al Panteó, a la Fontana de 
Trevi, al Colisseu, al Fòrum Romà, 
al Palatí, als Museus Vaticans, a la 
Capella Sixtina, al Trastevere, a les 
Catacumbes de Sant Calixte, a la 
Via AppiaAntica, a la Basílica de 
Sant Pere, etc.

El temps va acompanyar i van 
ser cinc dies inoblidables, plens de 
cultura, de diversió i, sobretot de 
bellesa; les hores passaven volant, 
perdíem la noció del temps i quan 
menys ens ho esperàvem ja havíem 
de tornar cap a Igualada, sens dub-
te hauríem allargat el viatge uns 
quants dies més.

A reveure Roma!

Campanya de recollida de 
roba

Un any més, des de la Comis-
sió UNESCO de l’escola, participem 
en el projecte: “Campanya de re-
collida de roba” de la Fundació 
d’Assistència a l’Educació GLORR. 
GLORR Fundació continua amb els 
projectes de col·laboració a través 
del centres educatius al nostre pa-
ís. El seu objectiu és que la situació 
econòmica que pateixen les famí-
lies no repercuteixi negativament 
en el desenvolupament educatiu 
integral dels menors.

Les famílies van formar part 
del projecte, aportant tot tipus 
de productes tèxtils (roba, calçat, 
mantes, etc...) que tenien a casa 
i ja no feien servir. Les donacions 
van anar destinades a l’ajuda de 
nens i nenes necessitades del nos-
tre estat.

Podeu trobar més informació 
sobre GLORR i la seva implicació a 
la seva pàgina web:  www.glorr.
com

Sortida al Parc Fluvial

Dins el nostre projecte inter-
disciplinari “L’Anoia” els/les alum-
nes de 4t de Primària hem anat 
al Parc Fluvial per tal de realitzar 
l’activitat “Coneix la flora i la fau-
na”, inclosa en el programa Aire 
de l’Ajuntament d’Igualada.

Els objectius principals han es-
tat aprendre a observar el medi 
natural per conèixer l’entorn que 
ens envolta; així com saber valo-
rar-lo, respectar-lo i tenir-ne cura.

La Mònica i el Cristòbal ens 
han parlat tant de les espècies ve-
getals (canyissars, oms, pollancres, 
etc.) com de les animals (gallinetes 
d’aigua, ànecs de coll verd i grano-
tes) que hem anat trobant al llarg 
del recorregut.

A més a més, hem descobert 
diverses petjades i hem pogut veu-
re alguns animals pel telescopi.

Ha estat un matí enriquidor i 
divertit alhora!!

Setmana de l’Esport

La setmana passada vam cele-
brar la setmana de l’Esport.

A Infantil, els alumnes de M2 
i P3 van fer activitats conjuntes al 
Parc Central, a Primària van fer di-
verses activitats com caminades, 
gimcanes, patinatge i van provar 
diferents esports, i els alumnes de 
Secundària van fer sortides amb 
bicicleta acompanyats dels alum-
nes de CFGM d’activitats fisicoes-
portives.

A peu fins a Montserrat

El passat diumenge va tenir 
lloc la caminada a peu fins a Mont-
serrat, organitzada per l’AMPA de 
l’escola.

Les famílies van tenir l’oportu-
nitat de fer el camí des d’Iguala-
da fins a Montserrat en tres trams 
d’inici diferents. Un total de 60 
persones, petits i grans, van par-
ticipar de l’activitat. Al principi va 
estat força dur pel fred i els cor-
rents d’aire, però finalment va sor-
tir el sol i ens va acompanyar fins 
el final. Un bon matí fent esport i 
família.

Estudiants de 3r i 4t d’ESO a la representació 
de “El canvi de marxa”
MASQUEFA

Dijous de la setmana passada, al 
Recinte La Fàbrica Rogelio Rojo 

de Masquefa, va tenir lloc la repre-
sentació de “El canvi de marxa”, 
una obra que apel·la a la modera-
ció dels joves sobretot durant les 
activitats de lleure nocturnes. El 
projecte consisteix en la represen-
tació fictícia d’una conversa entre 
dues germanes, una de les quals 
presencia un accident de trànsit 
quan es dirigeix en cotxe cap a la 
discoteca i truca a l’altra i li explica 
com ha procedit per avisar les auto-
ritats i socórrer els afectats. Durant 
el seu relat, s’intercalen vídeos 
informatius i també testimonis 

reals d’un policia, un bomber i un 
membre del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM), que expliquen la 
seva experiència professional com a 
cossos d’emergència que s’ocupen 
de la gestió més immediata d’un 
accident. Així mateix, també es 
recullen els testimonis reals d’una 
persona que ha patit un sinistre i 
d’un familiar d’una víctima, que, al 
seu torn, mostren les conseqüèn-
cies que tenen els accidents pels 
mateixos afectats i per les persones 
més pròximes.

A l’acte hi van assistir estudi-
ants de 3r i 4t d’ESO, així com tam-
bé de Batxillerat, de l’Institut de 
Masquefa. 

A l’acte també hi van assistir 
diferents representants del consis-
tori local i de la Fundació Mutual 
de Conductors.

“Canvi de marxa” és una acti-
vitat educativa, impulsada per la 
fundació privada sense ànim de 
lucre Mutual de Conductors amb el 
suport del Servei Català de Trànsit 
i la col·laboració de l’Ajuntament 
i la Policia Local de Masquefa, que 
té l’objectiu de conscienciar els jo-
ves d’entre 14 i 18 anys sobre les 
causes i conseqüències dels acci-
dents de trànsit, així com fomen-
tar conductes responsables i d’au-
toprotecció en aquest tram d’edat. 

El Col·legi Jesús-Maria 
participa en “Paraules 
al carrer”
IGUALADA

El passat 21 de març es va realit-
zar una de les activitats culturals 

més interessants del curs. Diverses 
escoles de primària d’Igualada van 
participar en una iniciativa anome-
nada “Paraules al carrer”. 

Els alumnes de cicle mitjà del 
Col·legi Jesús Maria van ser els 
que hi van prendre part. Van reci-
tar poesies a la plaça de Cal Font, 
escoltats pels alumnes dels altres 
centres i tota la gent adulta que 
s’hi va apropar. A més, els nens i 
nenes es van passejar pels llocs més 
concorreguts de la ciutat per tal de 

recitar espontàniament a la gent 
que passava, provocant reaccions 
amables dels vianants. Una iniciati-
va que va promoure el gust per un 
estil literari als nostres alumnes. Un 
estil que els va fer desenvolupar la 
seva creativitat i així van aconse-
guir obres literàries molt boniques.
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Activitats del 
Col·legi Maristes

Notícies de l’institut Guinovarda

IGUALADA 

Llar d’Infants

Activitat de descoberta. Els 
Cargols gaudeixen amb cintes de 
precintar, en les quals enganxen 
boles tot integrant una infinitat 
d’aprenentatges: colors, qualitats, 
sensacions, descobriments, habili-
tats de motricitat fina, coordinació 
òculomanual, moviment lliure... 
propostes que ens enamoren i els 
ajuden a créixer! 

Taula de llum. Permet crear un 
espai atractiu i acollidor que con-
vida els nens i les nenes de la Llar 
d’Infants a construir els seus propis 
aprenentatges. 

Ho fan a través del joc de ma-
nera multisensorial, en què la via 
visual té un especial protagonisme.

Infantil 3, 4 i 5 anys

Ambients. A Infantil hem es-
trenat ambients. Una tarda plena 
d’emoció. Molt contents i il·lusi-
onats amb aquesta nova experi-
ència! 

Visita d’avis i pares. Durant 
aquest trimestre hem pogut gaudir 
de la visita d’avis i pares que ens 
han explicat contes; han estat mo-
ments molt agradables i tendres. 

Gràcies, famílies, per compartir 
amb els Peixets aquesta experièn-
cia!!!

Primària

Visita a la Fundació Miró. Una 
vegada més, Miró ens ha encantat: 
colors, traços, personatges, tapis-
sos, pintures i escultures en el seu 
peculiar llenguatge visual. Una ex-
periència global viscuda amb mol-
ta il·lusió pels nens i nenes de 3r.

Sortida a Mercabarna. Els 
alumnes de 4t de primària vam 
anar a Mercabarna per participar 

a la campanya “5 al dia” (5 racions 
de fruita/hortalisses al dia). Allà 
vam prendre consciència de la im-
portància de tenir una dieta equi-
librada amb els aliments frescos 
com a base. Seguim treballant els 
bons hàbits saludables.

Cooperatives de 5è. Les coo-
peratives de 5è, “Màgia Marista” i 
“Crea’t Maristes”, han estat rebu-
des per l’alcalde, Marc Castells, a 
l’Ajuntament d’Igualada. 

Han sol·licitat el permís de ven-
da a la via pública, han explicat 
el procés seguit i mostrat els seus 
productes.

Hort Escolar. A 6è estem es-
tudiant les plantes i avui a l’hort 
de l’escola hem plantat: enciams, 
pebroteres, tomaqueres, albergi-
nieres, carbassoneres i escaroles. 
Ara les cuidarem i en farem un 
seguiment i estudi del seu creixe-
ment. A veure si podrem fer una 
bona amanida! 

Probots. A Cicle Superior hem 
utilitzat els probots per treballar 
geometria i programació de mane-
ra competencial i lúdica. Gaudint i 
aprenent a la vegada! 

Barcelona. Ruta Gaudí dels 
alumnes de 6è a Barcelona. Faça-
nes de La Pedrera i Casa Batlló. 
Visita a la basílica de la Sagrada 
Família acompanyats de guies. Di-
nar i visita al Park Güell. Un dia 
molt ben aprofitat!

Premis de dibuix dels Tres 
Tombs. A la Biblioteca Central 
d’Igualada va tenir lloc el lliura-
ment dels premis del concurs de di-
buix “Surt a veure els Tres Tombs”. 
Felicitem els guanyadors de l’esco-
la Max Grifé (I3), Maria Fernández 
(I5), Laia Güell (3r) i Júlia Villena 
(5è). Podeu visitar l’exposició a la 
biblioteca fins al 13 d’abril.

Secundària

Experiència d’exalumnes. 
Antics alumnes de l’escola van in-
formar sobre els estudis de batxi-
llerat i cicles formatius a l’alumnat 
de 4t d’ESO. Els van aconsellar des 
de l’experiència. No hi van faltar 
anècdotes viscudes. Moltes gràcies!

Premi Sambori. Adriana Cas-
tells ha estat la 2a guanyadora del 
premi Sambori de narrativa d’Òm-
nium Cultural. L’entrega de premis 
es va dur a terme al Vendrell. Mol-
tes felicitats! 

PIERA

Tallers de Dones amb 
Empenta

Durant el mes de març, els 
alumnes de l’Institut Guinovarda 
van participar en uns tallers que 
l’associació de l’Anoia Dones amb 
empenta (DAE) organitza per tal 
de sensibilitzar el jovent sobre la 
detecció precoç de situacions i mo-
dels de relacions de risc.

El taller “Homes i dones, iguals 
o diferents?” anava adreçat als 
alumnes de 2n i 3r d’ESO i el d’“Ai-
xò és amor” als de 4t d’ESO.

Dones amb empenta té l’objec-
tiu de lluitar contra la violència i 
discriminació que pateixen les do-
nes i altres col·lectius en situacions 
de vulnerabilitat. 

Taller de periodisme

El 19 de març, va arribar a l’Ins-
titut Guinovarda la 10a edició del 
programa «La premsa a les esco-
les», organitzat pel Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya.

Els alumnes de 2n d’ESO van 
participar en aquest taller, en què 
els van explicar l’experiència i el 
coneixement de l’ofici de periodis-
ta, i van transmetre la importància 
que tenen els mitjans de comuni-
cació en la societat.

Actualment, les xarxes socials 
són el principal canal de comuni-
cació dels més joves, que es veuen 
exposats a les fake news. Per ai-
xò també se’ls va explicar les dife-

rències entre canals d’informació 
i mitjans de comunicació i les ga-
ranties i beneficis del periodisme 
rigorós, contrastat i plural.

Proves Cangur de 
matemàtiques

El 21 de març, alumnes d’ESO 
i de Batxillerat de l’Institut Gui-
novarda van participar en la pro-
va Cangur de Matemàtica, que es 
va realitzar a l’Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria de Manresa 
(EPSEM).

El mateix dia, els alumnes que 
van anar a l’escola a realitzar la 
prova participaren en diferents 
tallers paral·lels a la competició 
matemàtica i que va organitzar la 
UPC Manresa.

L’alumnat de tots els instituts 
va poder gaudir i aprendre amb els 
tallers següents: geolocalització de 
recursos geològics, Surveying (situ-
ar punts mitjançant un GPS de pre-
cisió centimètrica), dibuixa i impri-
meix en tres dimensions, Beautiful 
Chemistri (experiments de química: 
reaccions amb canvis de colors o 
creixement de cristalls) i les TIC i 
Internet de les coses (exemples i 
demostracions).

La jornada a la universitat va 
finalitzar amb la participació dels 
alumnes en un bingo matemàtic. 

9a edició del Dia de la 
Ciència

El 22 de març, l’Institut Guino-
varda va celebrar la 9a edició del 
Dia de la Ciència. Aquest any el fil 
conductor d’aquesta jornada cien-
tífica va ser l’Any Internacional de 
la taula periòdica.

Durant el matí el centre va 
viure un ambient científic a través 
d’un circuit en què petits grups 
de nois i noies de 4t d’ESO, que 
cursen alguna optativa de ciènci-
es, explicaven als companys alguns 
principis científics i que demostra-
ven, amb experiments preparats 

per ells mateixos, per exemple els 
terratrèmols, un tsunami, el pont 
de Leonardo da Vinci, l’osmosi de 
l’aigua, l’inèrcia, Newton i l’ener-
gia, l’arena kinètica...

Va ser una jornada divertida, 
formativa i enriquidora que va ser-
vir per despertar i potenciar l’inte-
rès del jovent del Guinovarda vers 
la ciència i la tecnologia. 

Xerrada informativa 
UManresa-UVIC-UCC

Els dies 28 i 29 de març, els 
alumnes de 2n de batxillerat de 
l’Institut Guinovarda van assistir a 
una xerrada informativa impartida 
per membres del campus Manresa 
(UManresa) de la Universitat de Vic 
- Universitat Central de Catalunya.

Van conèixer l’oferta formativa 
de la UManresa: graus universita-
ris, Cicles Formatius de Grau Supe-
rior, etc. També van tenir l’opor-
tunitat d’informar-se sobre les ins-
tal·lacions del campus i els serveis 
que s’ofereixen als estudiants que 
vulguin formar part de la Universi-
tat del Bages. 

Parlem de l’alcohol
Durant el mes de març, els 

alumnes de 1r d’ESO, Batxillerat, 
cicles formatius de SMX i TAPSD 
van participar en el taller “Parlem 
de l’alcohol”, organitzat per la 
Fundación Alcohol y Sociedad.

El taller es va adaptar als dife-
rents nivells acadèmics i va apropar 
l’alumnat a les diverses cares que 
pot tenir l’alcohol. Es va parlar so-
bre els motius pels quals el jovent 
no ha de beure alcohol, les conse-
qüències de l’abús de l’alcohol a 
curt i llarg termini, el perill de la 
conducció amb alcohol, els mites i 
la realitat sobre l’alcohol, etc.

Aquest taller forma part del 
programa pedagògic que la funda-
ció, en col·laboració amb la Univer-
sitat de Barcelona, ha elaborat per 
informar joves, famílies i professo-
rat sobre la prevenció del consum 
de l’alcohol.

Davant de l’alarmant consum 
d’alcohol del jovent, aquests tallers 
pretenen assolir els següents objec-
tius: eliminar els hàbits inadequats 
a l’hora de consumir alcohol, re-
duir el nombre d’adolescents que 
beuen alcohol, endarrerir l’edat 
d’inici de consum i minimitzar la 
quantitat d’alcohol que consumei-
xen els nois i noies que ja en be-
uen. 

Science in English in Escola Ateneu
IGUALADA

Des de fa 5 anys, el treball de con-
versa de l’auxiliar de conversa 

amb la Fiona està inclòs en l’activi-
tat de Projectes. A Cicle Inicial i Cicle 
Mitjà, les sessions en què hi ha la 
Fiona es fan experiments i conver-
sa sobre el tema del projecte que 
s’està realitzant en aquell moment. 
Els alumnes observen, participen i 
dialoguen sobre l’experiment i els 
seus resultats. A partir de 4t i a Cicle 
Superior els alumnes escriuen o pre-
senten una part del projecte en llen-
gua anglesa. Per fer-ho fan recerca 
a internet en anglès i utilitzen els 
diccionaris de la xarxa per revisar o 
buscar nou vocabulari. Els resultats 
poden ser un text escrit, una pre-
sentació d’un experiment o d’una 
maqueta als companys.

Així, a través de l’experimenta-
ció i de la recerca d’informació es 
reforcen els conceptes. I al mateix 
temps que la llengua anglesa és un 

mitjà de recerca d’informació, tam-
bé és una eina comunicativa, ja que 
tant els alumnes com els tutors s’es-
forcen per parlar amb la Fiona en 
aquesta llengua. L’objectiu és acon-
seguir que els alumnes se sentin se-
gurs de la seva capacitat expressiva 
en anglès i que siguin autònoms en 
la recerca d’informació en aquesta 
llengua.

Després del treball realitzat el 

curs passat, podem afirmar que el 
seu interès a participar en llengua 
anglesa en els projectes ha anat 
augmentant, i a mesura que se sen-
ten més còmodes en la seva capaci-
tat, més hi participen. A més, com 
que en el treball de projectes hi ha 
uns càrrecs rotatoris, no és el que té 
més capacitat el que explica sempre, 
sinó que a tots els tocarà esforçar-se 
a parlar només en anglès.
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PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

1r aniversari del Foment de la Sardana
En l’escrit de la setmana ante-

rior de l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada, deia que a l’any 1923 
és fundà el Foment de la Sardana, 
doncs bé, tinc a les meves mans 
un fulletó el qual fa referència a 
la celebració del primer aniversari 
de dita entitat, a continuació passo 
a transcriure literalment els actes 
realitzats per tal ocasió:

Sardanistes i aimants de la sar-
dana. Un any fa ja, que un estol de 
joves enamorats de la bella dansa, 
varem agrupar-nos per tal de que 
nostra ciutat no quedés recegada 
en el ressorgiment sardanista de 
Catalunya. Tota una sens fi de di-
ficultats havem tingut de vèncer 
per tal de prosseguir nostra obra, 
pro som veritables joves i res ens 
espanta i com fins aquí, anirem 
seguint endavant, despreciant i 
anul·lant  quants obstacles intentin 
barrar-nos el pas.

No som aimants de les coses 
complicades, ni des de gran pom-
pa, per això ens havem assenyalat 
un programa senzillíssim, per a la 
consecució del qual sols es neces-
sària una qualitat: la constància. 
Si logrem ésser constants, nostra 
obra quedarà ben arrelada i enca-
ra que més endavant el Foment de 
la Sardana deixés d’existir, cosa no 
probable, els seus fruits es mantin-
dran frescos per sempre més.

Cego tindria d’ésser, l’igualadí 
que no veiés els efectes de l’exis-
tència de nostra grup, en el seu 

primer any d’actuació. Des de 
l’octubre de l’any passat, no hi ha 
hagut ni una setmana sens haver 
pogut delectar-nos oint les airoses 
notes de la més bella de totes les 
danses. A quants i quants, aques-
ta en apariència petita cosa, ha 
convertit en els més entusiastes 
sardanistes! Ademés, no ha contri-
buït en treure la vena dels ulls de 
molts, per tal de que en la sardana 
solsament hi veiessin una dansa 
popular, encisadora, perfecta i que 
defugin tota influència exòtica 
més s’adapta a la manera d’ésser 
de nostra poble? Per això no ha 
calgut més que fer-la conèixer per 
a que tothom s’hagi convertit en 
admirador d’élla, qui per la seva 
música, ara alegroia, suara trista, 
però sempre bella, qui pel seu rit-
me, que tot seguint-lo fa que’l cor 
bategui ple d’amor i esperança.

Programa d’actes
Diumenge, 26 d’octubre de 

1924: A dos quarts de dotze del 
matí. Ballada de sardanes a càrrec 
de la cobla La Principal Barcelo-
nina, a la Rambla de Sant Isidre, 
davant del Café Europa.

Repertori: Abrilenca, de Josep 
Blanch; Plou i fa sol, de Antoni Bo-
tey; La cançó del mariner, de Josep 
Pi; Tot jugant, de Enric Sans i Balla-
ràs tan si com no, de Felip Vilaró.

A dos quarts de sis de la tarda. 
Audició, al mateix lloc del matí, to-
cant-se les airoses sardanes: La rosa 

de Sant Jordi, de Ramon Serrat; La 
noia matinera, de Josep Blanch; 
Enyorança, de Enric Morera; L’illa 
roja, de Josep Pi i La pubilla del 
Vallès, de Felip Vilaró.

A les deu de la nit. Selecta au-
dició a l’espaiosa sala del Casino 
Foment, on amb la pulcritut  que 
sap fer-ho La Principal Barceloni-
na, desgranarà les següents belles 
sardanes: Vailet de casa, de Pere 
Mercader; Carme, de Ramon Ro-
sell; La mainada, de Enric Morera; 
Colometa, de Josep Molins; El des-
pertar d’un somni, de Josep Serra 
i La cançó de la pastora, de Josep 
Vicens.

S’adverteix que tots els actes 
començaran amb rigorosa puntu-
alitat.

El programa inclou a més 22 
anuncis de diferents comerços de 
la ciutat, com per exemple: Josep 
Vidal Carulla, Cal Perico, C. Ar-
gent, 34, tel. 487; Manuel Pla, pas-
tisser, Rambla Canalejas, 43, tel. 
422; American bar, C. St. Jordi, 5, 
el qual anuncia que: pròximament 
adquisició d’una meravellosa pia-
nola, últim model, i per nombrar 
un de molt curiós: La Central Infor-
mativa, C. Argent, 14, es tractava 
d’un escriptori públic, en el qual, 
entre d’altres serveis, es redacta-
ven les cartes a les persones que no 
sabien escriure.

Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

Mig segle d’acció humanitària a l’Índia  
Com pots pensar en el dia de 

demà si no saps ni tals sols si 
avui menjaràs, si podràs donar de 
dinar als teus, ni tampoc saps on 
dormiràs? Com pensar en el futur 
quan el present és una batalla per 
la supervivència? Com creure en 
tu mateix si ningú més ho fa? 

Quan Vicente i jo vam arribar 
a Anantapur fa 50 anys aquest 
era el sentiment de milions de 
persones que vivien en situació de 
pobresa extrema i marginació.  

La majoria d’aquestes famílies 
treballaven més de 12 hores al 
dia a canvi d’un plat d’arròs amb 
el que alimentaven els seus fills. 
Els nens començaven a treballar 
als 10 anys, les nenes es casaven 
quan tenien la primera menstrua-
ció o, fins i tot, abans. Les dones 
no podien sortir soles de casa i les 
persones amb discapacitat eren 
menyspreades fins el punt d’ad-
quirir automàticament malnoms 
relacionats amb la seva discapaci-
tat en comptes de ser nomenades 
pel seu nom.  

Avui, 50 anys més tard, els 
camperols expliquen amb orgull 
que el seu fill o filla ha aconse-
guit una beca per seguir amb els 
seu estudis superiors i que estan a 
la universitat. Moltes dones obren 
petits negocis i ja no es resignen 
a viure com a ciutadanes de se-
gona, encapçalen manifestacions 
per reclamar els seus drets i era-
dicar actituds masclistes com la 
violència de gènere. Les persones 
amb discapacitat han reduït el 
seu aïllament gràcies a l’associa-
cionisme i ara confien en ells ma-
teixos i el seu entorn els respecta. 
Tot això s’ha anat aconseguint 
gràcies a l’accés a pròtesis i dis-
positius que milloren la seva mo-
bilitat i autonomia, i a iniciatives 

de capacitació i ocupació laboral. 
Avui s’enfronten amb decisió a les 
conductes discriminatòries del seu 
entorn perquè saben que no són 
persones inferiors, com els havien 
fet creure.  

Hi ha moltes maneres de defi-
nir la justícia social. Jo prefereixo 
resumir-la en una anècdota que 
vaig viure fa poc a P. Yaleru, un 
dels primers 200 pobles on vam 
començar a treballar en l’estat 
d’Andhra Pradesh fa 50 anys. En 
aquest llogaret disposen d’ha-
bitatges de la FVF, un centre co-
munitari, cobertura sanitària, 
programa de suport a les dones; 
en definitiva, tota la nostra capa-
citat d’actuació està present allà. 
Mentre parlava amb un com-
pany, es va acostar una senyora. 
Em va agafar del braç i em va dir: 
“Sister, Dhanyawaad Dallu” “ger-
mana, gràcies, ja no tinc por”. 

Es diu Pedaka, i com tantes 
dones de la seva generació, es 
va casar amb 15 anys. Va lluitar 
per seguir estudiant a l’escola 
de la FVF, tot i la resistència del 
seu marit, que no volia que sor-
tís de casa ni es relacionés amb 

ningú que no fos la família. Avui 
Pedaka lidera una associació de 
dones al sud de l’Índia. Allà va 
aprendre a escriure i s’ha conver-
tit en un referent per a moltes 
dones del poble, que la visiten 
per demanar-li consell. La seva 
filla està cursant batxillerat. Pe-
daka no em va parlar de cases 
ni de diners. El que aquesta do-
na valora, per sobre de tot, és 
la dignitat i el respecte que ha 
adquirit. El desenvolupament va 
més enllà del que és material. 
Per Pedaka és la possibilitat de 
viure sense por, de viure en un 
lloc que li garanteix respecte i 
seguretat. 

Els que formem part de la Fun-
dació Vicente Ferrer hem dipositat 
la nostra feina, esperances i som-
nis en aconseguir que milions de 
persones surtin de l’ombra en què 
vivien i segueixen vivint en les zo-
nes rurals de l’Índia i que recuperin 
la seva condició d’éssers humans 
amb tots els drets.  En aquest camí 
durant els últims 50 anys ens hem 
sentit sempre acompanyats per mi-
lers de persones que han entès els 
reptes que plantejàvem i que ens 
han dit: “Volem participar dels can-
vis socials que necessita el món”. 
Aquesta confiança i lleialtat de mi-
lers i milers de  persones és la que 
ens ha fet més forts. Cada acció 
bona, gran o petita, ens fa avançar 
cap a un canvi real. 

El somni de Vicente Ferrer és 
avui un projecte de futur que ne-
cessita seguir generant aliances 
amb la societat. Perquè l’únic que 
pot aturar l’esperança en un món 
millor i més just és no ser capaços 
de detectar les injustícies del món 
i implicar-nos per intentar comba-
tre-les. 

Anna Ferrer

LES POSTRES                               Joan Valls

Hospital
Uns quants dies, tampoc massa, 

potser els hi hauríem de passar 
tots a l’hospital. I si pot ser el de 
casa, millor. És una constatació de 
fragilitat, de com et pot canviar la 
vida en un tres i no res i de que no 
tothom està bé. A fora hi ha molta 
gent, però aquí dins també.

Des de la meva habitació veig 
moltes finestres, finestres que són 
telons d’històries i de vides. Com 
estaran? Pateixen molt? Estaran 
acompanyats? Se senten estimats? 
Quan d’important són aquestes 
preguntes i les respostes. I això et 
porta a analitzar també la teva 
pròpia escena. Tens tot el temps 
del món... He acompanyat prou 
com per què ara m’acompanyin? 
He estimat prou per sentir-me ara 
molt i molt estimat?

Tinc tot el confort hoteler --i 
això és el de menys-- que puc te-
nir. Tota l’assistència mèdica que 
puc tenir. Però el que més valoro 
és l’atenció d’infermeres i auxili-
ars. Unes pastilles es poden donar 
de moltes maneres. Es pot fer la 
higiene d’un malalt de moltes ma-
neres, i es pot netejar l’habitació 
de moltes maneres. Potser he es-
tat de sort, però quant de saber 
fer, quant de saber estar i quanta 
sensibilitat. Teniu una feina molt 
maca. La meva, intentar ajudar 
adolescents a ser més persones, 
també ho ha estat molt de maca. 
Però la vostra, des dels nadons als 
vells, és fantàstica. Hi ha de ser 
també molt vocacional. Sinó, no 
s’entén. Gràcies!

El cicle electoral exigeix la 
mobilització activa de les 
persones treballadores
No descobreixo res si afirmo que 

estem davant un cicle electoral 
transcendental. CCOO considerem 
que aquest cicle electoral no és 
un qualsevol. El nostre missatge és 
inequívoc i contundent, apostem 
per una crida activa a la mobilit-
zació. Apostem per la conformació 
de governs a les nostres ciutats, 
pobles i viles que posin al centre 
les persones i les seves necessitats. 
Volem que estiguin travessats pels 
valors del progrés, amb una visió i 
un relat que incorpori una agenda 
social transformadora que millo-
ri el benestar de la ciutadania i 
alhora confronti la creixent desi-
gualtat, pobresa i la precarietat 
laboral i vital que afecta a milers 
de persones.

De la mateixa manera que 
sempre hem lluitat per reforçar 
la nostra independència, de qual-
sevol poder polític, econòmic o 
mediàtic, mai hem estat impassi-
bles i neutrals davant la situació 
política i el context social que ens 
toca viure. Com deia el clàssic: 
“la indiferència és el pes mort de 
la Història. Ara toca fer efectiva 
aquesta autonomia, no per con-
tribuir a polaritzar l’escenari po-
lític, sinó per motivar i activar el 
vot de les persones treballadores, 
refermant el compromís amb els 
valors democràtics, que estan 
en risc, i defensar la igualtat, la 
cohesió social, la convivència, els 
drets i les llibertats. El deplorable 
nivell del debat polític, la frag-
mentació sistemàtica i els alts ni-
vells d’abstenció de l’electorat 
progressista ha de fer reflexi-
onar, a les forces que aspiren 
a representar-lo, sobre l’actual 
desencantament i la distància 
entre el discurs i la seva pràc-
tica. 

Assistim a la irrupció d’un 
greu fenomen polític, reacciona-
ri i autoritari, no exclusivament 
europeu. Un corrent polític pro-
fundament retrògrad que su-
posa una gran amenaça a la 
cohesió social i cívica, amb po-
sicions antiil·lustrades, obertament 
misògines, racistes, xenòfobes i 
antisocials, combinades amb una 
proposta ultraliberal des del punt 
de vista econòmic. És un perill 
per al propi concepte de la ciu-
tadania i de la democràcia que 
contamina el conjunt de plan-
tejaments polí tics de les dretes 
lliberals i conservadores.

Les prioritats pel sindicalis-
me confederal i de classe són: 
igualtat i justícia social; igual-
tat plena entre homes i do-
nes; ocupació de qualitat, sa-
laris, pensions dignes i protec-
ció social; una funció pública 
al servei de la ciutadania; sa-
nitat, educació i atenció a la 
dependència universals; crei-
xement sostenible i una redis-
tribució justa i equitativa de 
la riquesa.

En un context on hi ha tan-
tes coses en joc, fonamentals 
per al futur immediat i per a la 
construcció d’una Europa social, 
més justa i solidària, ens compro-
metem a desenvolupar iniciatives 
i accions als centres de treball que 
animin a la participació electo-
ral, amb el convenciment que 
la majoria social desitgem i as-
pirem a una democràcia plena 
i a la justícia social.

Josep M. Romero
Secretari General Unió  

Intercomarcal
CCOO Baix Llobregat - Alt  

Penedès - Anoia - Garraf

OFERTA DE TREBALL PLASFI, S.A.
Estem valorant la incorporació d’un Enginyer/a Químic 
per tasques a realitzar al laboratori d’analítiques i I+D, 

prèvia formació interna.

Interessats enviar CV a: joanc@plasfi.com
Incorporació immediata.
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La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres lectors vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els 
escrits que ens vulgueu fer arribar han de tenir com a condició que estiguin degudament identificats (nom i cognoms, DNI, domicili 
i telèfon), que siguin respectuosos amb les persones i institucions i que tinguin una llargada màxima de 20 línies; en cas de tenir 
més extensió, no podem garantir la seva publicació per motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica necessàriament amb 
les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

DEFUNCIONS
Francisco Mingorance Bustos, de 73 anys (Capellades); Pilar Soteras Sabaté, de 104 anys (la Pobla d Clara-

munt); Teresa Argerich Circuns, de 84 anys (Calaf); José López de la Fuente, de 87 anys (Capellades); Maria 
Dolors Beltri Gómez, de 88 anys (Igualada); Josefa Garcia Sanchez, de 88 anys (Igualada); Teodora Vaquero 
Castaño, de 106 anys (Igualada); Manuel Maldonado Magro, de 94 anys (Igualada); Joanna López Lebrero, 
de 61 anys (Igualada); Nieves Muñoz Moreno, de 88 anys (Igualada); Manuel Maldonado Magro, de 94 anys 
(Igualada); Conxita Codina Mas, de 73 anys (Igualada); Salvador de la Torre Rodríguez, de 58 anys (Igualada); 
Josefina Arnillas García, de 83 anys (Igualada); Manel Ortega Segura, de 35 anys (Igualada); Josep Joaquim 
Giménez Blasco, de 57 anys (Vallbona d’Anoia); Justa González Galán, de 49 anys (Igualada); Francisco Redon-
do Barroso, de 78 anys (Igualada).

Atemptat al més 
íntim?

Donant voltes al mateix con-
tínuament durant 3 anys de ne-
guit, el d’un malson sobrevin-
gut… que ja venia d’abans, fos-
cos interessos aliens per aprofi-
tar-se de tu al màxim. Abús de 
poder sense precedents, d’inten-
ció degradant i embogidora.

Josep Esteve Coch

Sr. Marc Castells, 
alcalde d’Igualada

A la atención del Sr. Alcalde

Con paso firme y seguro
Igualada va creciendo
y al mismo tiempo que crece
también está embelleciendo. 
En mis paseos cotidianos
por mi querida Igualada,
observo día tras día
las mejoras realizadas.
Son muchas y variadas,
lo aprecio con gratitud,
y me siento confortada
por su hermosa magnitud.
A Igualada, yo la admiro
por muchísimas razones,
y me siento complacida
en todas mis aficiones.
Me agrada su convivencia
y su armonía en general,
yo en la biblioteca encuentro
un potencial de enseñanza cultural.
Para niños y mayores es funda-
mental,
es una fuente en sabiduría,
por eso nuestro alcalde lo fomenta
con interés, firmeza y valentía.
Esta es mi sincera opinión.

Marisa de la Torre

Agraïment
Soc la senyora del carrer Tar-

ragona que va caure a mitjans 
del mes de març al carrer Florenci 
Valls d’Igualada.

Un senyor em va aixecar del 
terra i, no sabent qui és, voldria 
fer un agraïment públic, ja que 
gràcies a ell, que va avisar la me-
va família, em van venir a bus-
car i ara ja torno a ser a casa, 
després d’haver estat operada a 
l’Hospital. 

Molt agraïda!
Olga

A l’Hospital hi falten 
metges

Aquests dies veig els carrers 
d’Igualada, molts dels quals es-
tan d’obres. Perfecte. Però, ai 
las!!!, a l’Hospital hi falten met-
ges, molts...

Montserrat Codina Corona

Agraïments del Club 
Atlètic Igualada

Per la seva valuosa col·labora-
ció en l’organització de la XXXVII  
Mitja Marató de l’Anoia, la 15a 
edició dels 10 km Ciutat d’Iguala-
da i la 5a edició dels 5 Km Ciutat 
d’Igualada, el Club Atlètic Igualada 
vol fer palès el seu agraïment a les 
entitats, firmes comercials i col·la-
boradors següents:

Ajuntament d’ Igualada, Ajun-
tament de Vilanova del Camí, 
Ajuntament de Sta. Margarida de 
Montbui, Policia i Protecció Civil  
dels tres municipis, Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Barcelona, 
Federació Catalana d’Atletisme, 
Petromiralles, Marathon Esports, 
Ateneu Igualadí, Jocnet, Fruites 
Lluís i Carme, Escola Pia, Assegu-
rances Junyent, Creu Roja, Caldo 
Aneto, Aigua de Rigat, Ràdio Igua-
lada, Toyota - Igualada, El Periódi-
co, Diari Sport, Mizuno i Vita Pico.

Club Atlètic Igualada

¿Igualada ciudad de 
consumo?

¡Ahora parece que Igualada 
se está convirtiendo en una ciu-
dad de consumo, pues hay tanta 
oferta de supermercados dedi-
cados a la alimentación y otros 
cosas!.

Los ciudadanos tenemos que 
elegir entre las grandes superfi-
cies o las superficies pequeñas y 
familiares.

Elegir las grandes superficies 
es comprar y pagar, ya que el tra-
to con los clientes apenas existe.

La otra opción es la superficie 
más pequeña donde el trato es 
más personal y amable para el 
cliente, y su atención es máxima y 
dispuestos a ayudar cuando surge 
algún problema.

Hay máxima atención para los 
clientes y eso se agradece en es-
tos momentos.

Dedicado a la familia Munta-
ner y a su personal por su dedica-
ción, para que todo funcione bien 
o muy bien.

José Montiel

El procés i les 
eleccions

Estem saturats pel judici del 
procés; és tan denigrant que no 
l’escolto, però cada dia a TV3 el 
periodista Xavier Grasset ens po-
sa al corrent; en els últims dies 
que declaren els policies i que 
has de sentir que ells van ser 
les víctimes d’aquell dia i que el 
molt honorable jutge Sr. Marc-
hena no permet passar cap ví-
deo perquè la resta de país no 
vegi clarament el què va passar; 

el mateix dic el Sr. Jutge que el 
dia que havien de declarar el Sr. 
Baños i la Sra. Reguan que van 
dir que no respondrien a les pre-
guntes del fiscal de VOX, que en-
cara no s’ha dit perquè aquest 
senyor s’ha personat a última ho-
ra de l’inici del procés i que nin-
gú ha sigut capaç de refusar la 
seva presència en la causa, i que 
el jutge va fer sortir de la sala als 
senyors de la CUP amb l’agravant 
que se’ls obriria un expedient.

Quan la Secretària Judicial es-
tava investigant, es va espantar 
tant del què li podia passar que 
demanava el seu rescat amb un 
helicòpter, i va haver de sortir 
per un terrat; quina llàstima se-
nyora, ha demostrat que vostè 
no és feminista, perquè aquestes 
persones són molt valentes.

I els dies que van declarar el 
senyor Rajoy i la senyora Soraya i 
el Ministre Zoido, en escoltar-los 
feia la impressió que tots s’havi-
en estudiat el guió, paraula més 
o menys, van dir el mateix: yo no 
recuerdo, no sabía, no me ocu-
paba directamente, lo había de-
legado a otras personas para que 
me informara, etc. etc. aques-
tes declaracions em va fer que 
recordés el judici de la Infanta 
Cristina i el Cas Noos, que va dir 
les mateixes paraules i ja sabem 
tots que li va anar molt bé. Sols 
afegeixo al respecte que com es 
diu que la sentència ja està pac-
tada, que tot el que veiem cada 
dia se’ns fa molt pesat i la veritat 
si això em passa a mi, als nostres 
empresonats crec que estan de-
sitjant el mateix, i així poder fer 
el què calgui en altres accions.

Només vull demanar que en 
les properes eleccions del dia 28 
tinguem clar el que volem, per-
què si s’escolten els partits de 
l’oposició, que encara que no els 
vulguis escoltar en un moment o 
altre surten, i és tan deplorable 
ja que no tenen altre  tema que 
deixar els catalans sense veu.

Aprofito el tema per par-
lar de les eleccions del maig als 
ajuntaments, perquè he llegit 
dies enrere en aquest mateix 
setmanari, que per Igualada es 
presenten varis partits nous, així 
que els que vulguin canviar de 
partit tindran molt per triar, però 
abans de canviar penseu en la 
dita.

Després de tot el que he dit i 
per no cansar més als lectors, vull 
desitjar-vos els que tingueu la 
sort de fer unes petites vacances 
i oblidar-vos de tot el que s’es-
pera i dels que ens quedem per 
la ciutat el mateix, que ho disfru-
tem de la manera més agradable 
possible.

Cristina Collado

LA ROTONDA Enric Senserrich i Vives

Una Setmana «Santa» 
per meditar...
Parlant de la Setmana Santa us 

recordo les set paraules de Jesús, 
abans de morir:

Pare, perdona’ls perquè no sa-
ben el que fan. Això encara és vi-
gent, si parlem de l’Estat espanyol...

T’ho asseguro: avui seràs amb 
mi al paradís ... li deia al bon lla-
dre... i no al corrupte....

Dona, aquí tens el teu fill. Aquí 
tens la teva mare ...això ho dirien 
els presos en els que estan a casa...

Déu meu, Déu meu, per què 
m’has abandonat?...això ho diríem 
pensant en la Justícia...

Tinc set ... si de llibertat i de 
Justícia...

Tot s’ha complert ...sí, tal com 
ho imaginàvem ... el nacionalisme 
espanyol encara és prepotent...

Pare, confio el meu alè a les 
teves mans ...això segur que ho 
pensen els presos i la majoria de 
catalans...

Esperem que els catalans no 
acabem igual, si més no, en el ter-
cer referèndum ressuscitarem....

La Setmana Santa va perdent 
valor com a Santa, ara són vacan-
ces, però encara hi ha molts de 
creients, i tot i ser un Estat laic, ja 
veureu com molts partits aniran a 
les processons... i faran veure que 
creuen en Déu, però també ho deia 
Jesús, «per les seves obres els conei-
xereu», o no ?.....  Començant per 
membres de la mateixa Església, 
que volen negar els drets dels ca-
talans, per ells és un sacrilegi que 
es trenqui Espanya i permeten que 
ens faltin al respecte i a la digni-
tat...  En el fons tots tenim les nos-
tres arrels en el cristianisme, però 
actualment no massa en l’esglé-
sia, tots som humans i ens equi-
voquem, però el que deia Jesús, si 
ho analitzem, és molt bo, però no 
ens ho acabem de creure i menys 
practicar-ho. De fet estem davant 
d’un Estat que no és capaç d’actu-
ar pensant en les persones, ni els 
ciutadans, ni espanyols ni catalans, 
estant tornant als seus avantpassats  
pensant que som súbdits, per això 
tenim encara un Rei... un descen-
dent de la dinastia Borbònica, que 
els seus valors no són precisament 
massa cristians, però el poder, és el 
poder.... 

Tot això ho dic, en uns dies 
que entrem en campanya per les 
Eleccions Generals d’Espanya, una 
campanya que ja es veu en la pre-
campanya, que només criticaran, 

insultaran, menystindran tot el que 
s’assembli a l’esperit català, i pel 
que es veu, els fa obtenir més vots, 
però en canvi sabem que no vo-
len que siguem lliures perquè ens 
necessiten, no a les persones, no, 
als nostres impostos. Saben que si 
Catalunya marxa, perden part del 
capital que els manté, en lloc de 
treballar per una Espanya produc-
tiva i rentable, prefereixen recaptar 
d’altres que fan la feina. També 
saben que si les grans empreses i 
l’economia submergida aportés el 
que li correspondria, podrien so-
breviure bé, i no sempre augmen-
tant el deute, que ja és impagable. 

Estem assistint a un Judici que 
tots mirem esparverats, pel què 
diuen i l’anticatalanisme visceral i 
que pretén escarmentar-nos il·le-
galitzant l’acció política, les mani-
festacions i la possible desobedièn-
cia civil, sí, i això només es pot fer 
sentint odi envers Catalunya i sense 
haver entès què és la Democràcia 
real. Estan intentant fer creure a 
tot Espanya que els catalans sentim 
odi envers ells i no, no és veritat, 
nosaltres anem a favor de la lliber-
tat i la democràcia, amb pau, i no 
encontra de ningú, només anem a 
favor d’una República en que pu-
guem desenvolupar la nostra cul-
tura, llengua, costums i la manera 
de ser i dient tantes mentides no 
haurien d’aconseguir-ho, això ja 
dependrà de nosaltres i com diu 
Jordi Cuixart “l’únic enemic a batre 
és la por”... però tothom tenim una 
mica de por, per això volen escar-
mentar-nos amb les garrotades, el 
judici, la censura i el que faci falta, 
I no tothom està disposat anar a 
la presó, ni a patir represàlies, som 
gent que volem viure en pau i que 
no volem renunciar al que som...   

En aquestes Eleccions Generals 
a les Corts Espanyoles, doneu su-
port als partits que volen una Re-
pública en pau i sense ingerències, 
els altres són els del 155 i encara 
que algú dissimuli, els de fora de 
casa no ens donaran res, sempre 
agafen. Segur que algú dirà, o és 
que els de casa tampoc ho fan del 
tot bé... val, potser no, però equi-
vocar-se és humà, però la maldat 
amb què ens atacant, no és huma-
na, és demoníaca. I si algú encara 
creu en un ésser superior aprofitem 
la Setmana Santa per pregar per 
Catalunya.

Bona Pasqua!

Marc Freixas

Reflexions Dos 
Punt Zero
Hi ha dies que serveixen per mos-

trar la gana inevitable de men-
jar-se la vida. Avui, però, la negror 
de la tristesa m’ocupa aquest espai 
propi que és el meu cos. La netedat 
de les coses, aquella olor de prima-
vera, l’esclat de les bones vibracions. 
Aquestes sensacions, ara, després de 
tot, semblen amagades dins meu, 
com si la memòria del record vol-
gués oblidar-ho tot per no haver de 
suportar aquesta mena de negror 
que em porta la tristesa. No en feu 
cas! Deu ser que aquest dia d’avui 
fa difícil d’acceptar la derrota que 
sento per dins. Deu ser que avui no 

sé com fer-ho per gaudir del plaer 
que m’hauria de provocar el viure. 
Necessitava escriure tot això, tota 
aquesta misèria personal que tam-
poc m’acaba de convèncer. Perquè 
la vida també són aquestes paraules 
necessàries que havia de compar-
tir amb tots vosaltres. Per dignitat 
amb allò que sóc. Per amor a saber 
acceptar que no sempre tot és un 
camí de felicitat continuada. Sóc 
com un àtom pres de llibertat. Sóc 
com sóc. Com tu, que potser també 
ets jo. Com jo, que potser també 
sóc tu. Però som una pols que deixa 
rastre.
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CALAIX DE SASTRE Gaspar Vilarrubias

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

Records de la Guerra Civil
El proppassat 15 de febrer vaig 

escoltar l’exploració del cost humà 
de la Guerra Civil a Igualada, a càr-
rec del compatrici Antoni Dalmau, 
i que fou exposat magní ficament 
amb una exhaustiva exposició dels 
fets. Mentre avançava la desfila-
da de les situacions, al meu cap 
m’anaven aflorant un enfilall de 
records d’aquells infaustos dies i 
que ara he anat arrenglerant en 
aquest paper.

El primer record és el pas de ca-
mions amb gent armada que pas-
sava pel meu carrer, segurament 
en direcció als escolapis.

Uns dies després, uns veïns 
s’adonaren que dins d’un cotxe 
portaven el senyor Franquesa (de 
la merceria del carrer del Roser). 
El cotxe portava les sigles habitu-
als de CNT-FAI. L’endemà ja corria 
la notí cia que aquest senyor fou 
assassinat a un camí  prop de Mont-
bui. 

L’Escola Pia, naturalment, des-
aparegué i els deixebles rebí em 
les classes a la riera. Aviat em ma-
tricularen a l’escola de l’Ateneu, 
on apreníem les normatives del 
moment. Cantàvem pels carrers: 
“Visca la República ara més que 
mai, capellans i frares, que vagin 
al carall”, i més tard: “Maurí n ha 
sido fusilado por el fascismo mal-
hechor”... En el meu cas aquests 
alliçonaments els van sortir el tret 
per la culata.

Després de l’Ateneu vaig anar 
a classes que ens donava una reli-
giosa de la famí lia Riba Sants a un 
pis del carrer Nou.

Quan assassinaren els 18 ciu-
tadans, la notí cia va arribar a casa 
a través d’un xicot de la família 
dient: - “Avui n’han pelat 18...”. La 
meva mare es va doldre molt per la 
forma menyspreable de dir-ho. Jo 
era un noiet i m’adonava que allò 
anava pel pedregar.

Pels carrers hi penjaven pan-
cartes amb els noms d’alguns xicots 
emboscats i en alguna façana s’hi 
llegia: “Aquí  hi ha un emboscat” 
(desertor).

A casa meva hi acolliren diver-
sos sacerdots; alguna vegada hi va 
ser mossèn Amadeu Amenós, que 
circulava amb un sac al coll i que 
tothom el reconeixia però, curio-
sament, tothom el respectava. En 
aquelles circumstàncies vaig apren-
dre a ajudar a la missa, llavors en 
llatí . La primera missa que se ce-
lebrà a Santa Maria, damunt de 
quatre taulons i l’església vestida 

de calç, la vam ajudar el qui més 
tard fou mossèn Quimet Font i jo 
mateix. També a casa s’hi refugià 
algun emboscat. La situació era 
perillosí ssima.

Vèiem passar caravanes de 
camions de milicians i milicianes 
que paraven a la Rambla camí  del 
front d’Aragó, d’on molts no tor-
narien mai més. Quan la guerra 
avançava, caravanes de carros car-
regats de canalla venien d’Aragó 
camí de França. Els recordo repo-
sant davant de cal Majoral, prop 
dels Escolapis. Els camions amb els 
milicians, tot passant per la plaça 
Castells, algun va disparar contra 
l’esfera del rellotge i anys enllà 
encara es veien els forats, i potser 
encara hi són.

Abans de l’arribada dels nacio-
nals la ciutat va ser bombardejada, 
jo penso, en to menor. Una bomba 
va explotar a menys de 10 metres 
de casa nostra. Jo era a casa amb la 
meva mare i el meu germà, d’uns 
4 anys. Vam fugir entre pols i vi-
dres trencats cap a una pallissa de 
can Masarnau i des d’allà vèiem les 
bombes damunt la ciutat i sentí em 
la remor de l’explosió que ens arri-
bava uns segons més tard.

L’artilleria i l’aviació nacional 
bombardejava la Tossa i altres in-
drets on s’hi havia instal·lat l’ar-
tilleria republicana. Vam retornar 
a la ciutat entre els xiulets de les 
bales i el retrunyir de canonades. 
Era el dissabte 21 de gener. La 
senyora Teresa Terrades ens va 
acollir a casa seva, a la plaça del 
Pilar, i al matí  del 22 vam sentir 
un gran brogit de ferralla produït 
per l’exèrcit que baixava per la 
Rambla. Aviat es sentiren visques 
a Franco i a Espanya que omplien 
carrers i la plaça del Pilar, veiérem 
els soldats nacionals i la guàrdia 
civil que repartien retalls de ban-
deres espanyoles a la població. 
Més tard, camions plens de que-
viures eren repartits a la ciutada-
nia a la plaça de l’Ajuntament. 
Alguns cridaners republicans feien 
cua per rebre aliments nacionals...

Durant el temps de guerra fo-
ren requisats i prohibits tots els 
aparells de ràdio possibles; uns 
familiars nostres eludiren la pro-
hibició i sovint ens portaven les 
notí cies dels progressos de l’avenç 
nacional, i sempre vam estar de-
gudament informats de la marxa 
dels fronts.

A l’església del Roser s’hi col-
locaren les imatges de l’altar de 

Santa Maria i alguns relleus del 
propi altar barroc. Alguns ciuta-
dans intercediren davant els mili-
cians perquè almenys es guardés 
la imatgeria amb l’argument de 
fer un dia el museu del poble.

Un carro que transportava 
imatges i altres objectes religiosos 
cap al Roser, un vianant preguntà 
al transportista: - “A on vas amb 
tanta gent?”, i el carreter li va et-
zibar: - “Cap a l’infern!...”.

Hores abans d’arribar els na-
cionals, les columnes de Lister in-
cendiaren la Rambla Nova casa 
per altra i des de la plaça Castells 
fins al Canaletes moltes van cre-
mar. Recordo que a cal Godó es 
veia el foc des de les obertures 
de finestres i balcons. Mentre la 
soldadesca intentava arrencar les 
portes de la Banca Arnús van re-
bre l’ordre d’evacuar urgentment, 
ja que les forces nacionals els dei-
xaven les carreteres de les Gavar-
reres i la Pobla per fugir....

Al passeig Verdaguer s’hi ex-
cavaren trinxeres en ziga-zaga per 
protegir la població. Recordo que 
a l’entrada dels nacionals les lle-
tres del Centre Republicà van anar 
a parar al fons de les trinxeres, i 
encara hi deuen ser.

Vam sentir l’explosió de la 
voladura del pont de Montbui, 
que era el sistema d’intentar en-
darrerir la marxa nacional. Està-
vem menjant un plat de cigrons, 
que també hagueren pogut ésser 
guixes, molt freqüents en aquella 
època.

Hi van haver combats de les 
dues aviacions i d’una bala per-
duda en morí  el Sr. Biosca mentre 
ho contemplava des d’un jardí del 
carrer de Sant Ignasi. Va ser el pri-
mer enterrament amb sacerdots i 
amb la creu alçada.

Durant la guerra anàvem a la 
caserna dels escolapis amb pots 
buits de llet condensada a buscar 
les sobres del ranxo, sovint de lle-
gums, que ens cruspí em al mateix 
carrer. 

I molts altres records que 
estalviem per no carregar més 
aquest paper. Un d’ells era el cla-
mor popular de visques que avui 
hem traduït amb signe contrari. 
És el domini de les masses. A part 
de que les noves generacions no 
tenen idea del que va passar o 
que ho interpreten a la seva ma-
nera. Alguns es pregunten: On 
era Déu llavors? I ara, on el tenim 
nosaltres?

Comprensió lectora... 
per què?

RETALLS DE L’ESCOLA ÀURIA

El grup de Secundària F(SF) som 
un grup de 8 alumnes en què un 

dels objectius fonamentals és afa-
vorir l’autonomia personal i social i 
poder desenvolupar-lo. Per aquest 
motiu, cada setmana treballem la 
comprensió en diferents formats i 
així poder interpretar diferents tex-
tos que ens podem trobar en el dia 
a dia i al llarg de la nostra vida.

La comprensió lectora és una 
de les competències bàsiques que 
tots els alumnes han de tenir ben 
desenvolupada per poder accedir 
de forma directa a totes les matèri-
es del currículum actual. Una bona 
comprensió lectora es demostrarà 
no només en l’àrea de llengua sinó 
també en la resta de matèries que 
utilitzen el llenguatge escrit.

Des de petits estem acostumats 
a rebre diversos estímuls per desen-
volupar el nostre intel·lecte i poder 
aprendre a sobrepassar diferents 
dificultats, recordant per exemple 
aquells jocs en què aprenem a dife-
renciar formes i colors, començant a 
desenvolupar les nostres capacitats.

La comprensió lectora és vital 
en la nostra societat, ja que és la 
base per aprendre i absorbir conei-
xements al llarg de la vida. L’habili-
tat per obtenir informació i conver-
tir-la en coneixement és crucial per 
al desenvolupament personal, social 
i laboral dels alumnes.

Cal tenir en compte la diversitat 
de textos que hi ha al nostre en-
torn, ja que cadascuna de les tipolo-
gies de textos implica una estructu-
ra diferent. Se’ls proposa situacions 
comunicatives que impliquin mit-
jans diferents, diverses tipologies i 
diferents registres, tant formals com 
informals. Els mitjans digitals com-
porten noves formes de presentació 
dels textos i maneres diferents de la 
lectura (agendes de festes, d’acti-
vitats, díptics, tríptics...), a vegades 
tan difícils d’interpretar.

A més a més, els textos es pre-
senten no només amb llenguatge 
sinó moltes vegades acompanyats 
de diversos signes i gràfics. Tot això 
implica diversos tipus de compren-
sió específics i diferents estratègies 
per al seu aprenentatge.

Així no només és llegir, llegir i 
llegir, sinó poder donar bons mo-
dels de lectura és fonamental per 
créixer i madurar en la comprensió 
a vegades tan avorrida per als nos-
tres alumnes. 

A continuació us mostrem algun 
“secret” per comprendre un text 
(formal o informal):

Llegir per damunt tractant de 
buscar una impressió general d’un 
text, de treure’n la informació més 
valuosa, de manera que ens ani-
rem familiaritzant. Un consell: po-
dem parar-nos en allò que ens cridi 
l’atenció (idees que ens agraden, 
dibuixos que hi puguin haver, algun 
gràfic...).

I després ja pots parar atenció al 
text que tens al davant perquè ja el 
tens del tot controlat!!!

Així que... quantes coses ens 
dona entendre a comprendre un 
text!!!

Gemma Segarra Roch
Tutora de Secundària F.

“Mai vista”

Josep Hernández és un igualadí 
que va néixer el 1969 i viu a les 

Illes Balears des de 1994. El 2018, 
amb el pseudònim de J. Jou, va 
veure distingida la seva primera 
novel·la amb el premi Antonio 
Vidal Ferrando (Vila Santanyí de 
narrativa), que li va editar AdiA 
Edicions de Calonge (Mallorca) i li 
va imprimir Romanyà Valls de la 
Torre de Claramunt. El llibre és el 
sisè de la col·lecció llimona verda 
i té 195 pàgines. Josep Hernández 
és també l’autor de la il·lustració 
de la coberta.

Així s’autodefineix l’autor: 
“Autodidacte amb totes les con-
seqüències des que tinc records 
d’infantesa fins avui mateix. In-
formàtic, realitzador i professor 
d’animació més de quinze anys 
a la Universitat de les Illes Bale-
ars. He fet cinema en forma d’un 
llargmetratge i múltiples curtme-

tratges, tant amb actors reals com 
amb personatges animats. Pinto, 
dibuixo i, sobretot, escric. He escrit 
diversos guions i fruit de la inquie-
tud per trobar maneres d’explicar 
històries he escrit la meva primera 
novel·la, “Mai vista”. Una segona 
novel·la a punt d’acabar m’endinsa 
en el que he descobert com la mi-
llor manera que jo conec, fins ara, 
de connectar amb les emocions 
dels humans: seguir escrivint.”

Diu Hernández que la novel·la 
que ens ocupa ens fa reflexionar, 
amb dosis d’ironia subtil, sobre el 
futur, el temps i les seves oportu-
nitats. “Mai vista” és humanitat: 
vida i mort, veritat i mentida. Tots 
en coneixem algunes de les situaci-
ons del llibre, però mai les haurem 
viscudes des del punt de vista de 
na Fiona, la noia que acompanya 
els protagonistes en el seu dia a 
dia ple de solitud, luxe, malaltia 
o desenfrenament. Riure, plorar, 
emocionar-se, morir, obrir els ulls i 
també tancar-los... 

Les set històries del llibre són 
intitulades així: Partint, Allibera-
ment, Trànsit, Expulsió, Felicitat, Sr. 
Maligne i Turment.

“Res és el que sembla”, afirma 
l’escriptor, i afegeix que “així és 
com he viscut i visc d’ençà que tinc 
ús de raó”.

Posicionament sobre la retirada de símbols 
a les institucions catalanes
Davant la retirada de símbols a 

ajuntaments, escoles i altres 
institucions catalanes, la Unió 
Territorial de l’Anoia, l’Intersin-
dical-CSC, volem comunicar que:

Considerem que la retirada 
dels llaços grocs i altres símbols 
de l’Ajuntament de Capellades 
i dels edificis públics, tant de la 
Generalitat de Catalunya, com de 
diverses institucions, vulnera els 
principis i drets fonamentals de 
llibertat ideològica i de llibertat 
d’expressió i que la Junta Electo-
ral Central s’excedeix de les seves 
competències. 

Considerem que la resposta 
de partits polítics, sindicats, del 
Govern de la Generalitat i d’al-

tres governs d’institucions del 
país no ha estat a l’alçada de les 
circumstàncies i sobretot no ha 
estat a l’alçada del mandat d’un 
poble que els exigeix lluita i fer-
mesa davant els atacs a la demo-
cràcia i a les llibertats individuals 
i col·lectives.

Considerem que les actuaci-
ons a edificis públics de caire ad-
ministratiu i a les escoles i insti-
tuts de Catalunya, seguint al peu 
de la lletra les indicacions de la 
JEC, són excessives.

Volem mostrar tot el nostre 
suport a l’alcalde i al govern de 
Capellades per la seva feina du-
rant aquests mesos visibilitzant la 
lluita contra la repressió i ens po-

sem a la seva disposició per ga-
rantir la llibertat, la democràcia i 
la llibertat ideològica i d’expres-
sió a les institucions catalanes, 
com hem fet des de sempre.

Ens posem a disposició de tot 
el personal públic, de totes les 
administracions catalanes, que 
rebin pressió i coacció amb la fi-
nalitat de retirar simbologia que 
insta a la llibertat i a la demo-
cràcia. 

“ Intentant prendre’ns la for-
ça ens l’han donada tota” (Jordi 
Cuixart).

Unió Territorial de l’Anoia de 
l’Intersindical-CSC 

Anoia@intersindical-csc.cat

mailto:Anoia@intersindical-csc.cat
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TAULELL D’EXPOSICIONS
■  Al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada, “Igualadiníssim: 30 anys de 

Mostra Igualada”. Fins diumenge. 

■  A Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, exposició de fo-
tografies participants al 17è Concurs “Com ens veiem les dones?”. 
Fins diumenge. 

■  A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “Surt a 
veure els Tres Tombs”, mostra dels millors dibuixos escolars del con-
curs de dibuix organitzat pel Gremi de Traginers. Fins dissabte. 

■  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. Fins al 30 d’abril.

■  Al Museu de la Pell d’Igualada, “1939. L’abans i el després. El salva-
ment del retaule de Rubió”. Fins al 30 de juny.

■  A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “Mostra Igualada, 3 
dècades d’espectacles infantils i juvenils. Fins al 21 d’abril. 

■  A la sala de exposicions l’Empremta de Gràfiques Vilanova (c/ Santa 
Maria, 12, Igualada), “Gerros de Pell”, realitzats per alumnes de 
l’Escola d’Art i Disseny La Gaspar. Fins dissabte.

■  A l’espai Artèria d’Igualada, Sinestèsia, fotografies de Roger Velàz-
quez. S’inaugura demà divendres. Fins al 18 de maig.

■  A JM Morros (c/ Joan Maragall 3 - Igualada), exposició de pintura 
d’en Tines, Els elements i el paisatge, olis i acrílics. Fins al 25 de 
juny.

■  A la Sala Municipal de la Pobla de Claramunt, creacions d’Esther 
Amat (quadres) i Iolanda Montaña (marcs de miralls). Del 14 al 27 
d’abril. (S’inaugura diumenge, a la 1 del migdia).

XX Concurs fotogràfic Ritus 
de Passió a Fàtima
La Confraria de Fàtima, juntament 

amb el Centre Cívic de Fàtima 
d’Igualada, convoquen el XX Con-
curs Fotogràfic Ritus de Passió a 
Fàtima, amb el tema central de la 
Setmana Santa i les processons  que 
es realitzaran a Fàtima  del 14 al 21 
d’abril.

Per capturar imatges
Diumenge de Rams, dia 14 

d’abril, a les 13h: Benedicció de 
Rams.

Dijous Sant, 18 d’abril a les 22 h: 
Procesión de Nuestro  Padre Jesús 
Nazareno y María Santíssima de los 
Dolores.

Divendres Sant, 19 d’abril a les 
21 h: Procesión del Sto. Entierro y 
María Santísima de los Dolores.

Diumenge de Pasqua, 21 d’abril 
a les 12 h del matí: Procesión de Nu-
estro Señor Resucitado.

Tots els actes i celebracions s’ini-
cien a la Parròquia de Fàtima (c/ de 
la Mare de Déu de la Mercè, 12, 
d’Igualada). 

El termini de presentació d’ori-
ginals finalitza el divendres 24 de 
maig. Podeu demanar més infor-
mació i les bases del concurs al te-
lèfon del Centre Cívic de Fàtima, 93 
8052621, de dilluns a divendres de 
9 a 14 h o enviant un missatge al 
correu centre.civic@aj-igualada.net.

II Concurs fotogràfic Ritus de 
Passió a Fàtima a les xarxes socials

En aquesta modalitat les fo-
tografies han de ser originals i 

fetes amb dispositiu mòbil (An-
droid/Iphone), i cada una ha d’es-
tar etiquetada amb els hashtag: 
#ritusdelapassio2019 i fer menció 
@equipamentscivicsigualada. El 
termini de publicació de les fo-
tos a l’Instagram o al facebook 
serà del diumenge 14 d’abril al 
divendres 24 de maig, a les 12 de 
la nit. 

El veredicte del jurat serà ina-
pel·lable i es donarà a conèixer 
en la inauguració de l’exposició 
del premi, el dijous 6 de juny a 
les 7 de la tarda, a la sala d’expo-
sicions La Talaia (av. de la Pietat, 
42-44, d’Igualada).

A l’Artèria, “Sinestèsia”, 
llibre i l’exposició del 
fotògraf Roger Velàzquez

IGUALADA

Per demà divendres 12 d’abril, a 
les 8 del vespre, a l’espai Artè-

ria (c/ de l’Argent, 33 d’Igualada) 
hi ha programada la presentació 
del llibre de fotografies de Roger 
Velàzquez, “Sinestèsia”, junta-
ment amb l’exposició de fotografia 
del mateix nom, que es podrà veu-
re fins al 18 de maig.

Roger Velàzquez (1956) és fo-
tògraf professional. Les seves foto-

grafies abracen àmbits tan diver-
sos com el retrat, la publicitat, la 
indústria, l’arquitectura o l’art. Ha 
publicat en premsa i editorials com 
La Vanguardia (Magazine), Editori-
al Planeta, El Periòdic, el País, TV3 
i també en diversos països, a més 
d’institucions, agències, empreses i 
entitats. Ha donat classes i ha par-
ticipat en exposicions col·lectives i 
individuals, on ha mostrat imatges 
originals i sorprenents.

Guanyadors del XXXIX 
Concurs Fotogràfic  
“Típics Tres Tombs 2019”
IGUALADA

Després de dur a terme el lliura-
ment de premis del Concurs de 

Dibuix Infantil, ara arriba el torn 
d’anunciar els guanyadors del Con-
curs Fotogràfic organitzat també 
per l’Antic Gremi de Traginers i per 
l’Agrupació Fotogràfica d’Iguala-
da: 

Dissabte passat, el jurat qualifi-
cador del concurs, format per José 
Luis Fillat Claver, Carmel·la Planell 
Lluís i Delfí Ramírez Sala, després 
d’examinar les 63 obres presen-
tades, va determinar el veredicte 
següent:

1r premi Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada a “L’Albert” de 
Manel Caballé Miquel, d’Igualada; 
2n premi Camins i Associats, SA 
Corredoria d’Assegurances a “Qua-
tre cavalls” de Neus Aguilera Vila-

majó, de la Pobla de Claramunt; 3r 
premi Taller Electromecànic Pujol 
a “Cavall i carreter - 04” de Jordi 
Sánchez Brualla, de Cerdanyola del 
Vallès; 4t premi Gerard Jardins a 
“Traginers amb el carro de les bó-
tes” de Manel Marimon i Gomis, 
d’Igualada; 5è premi Instal·lacions 
Litre i Amper SL a “El carro del 
Sant” de Míriam Marimon i Gumà, 
d’Igualada, i Premi Especial: Trofeu 
Peixos J. Dueñas a “Traginers amb 
el carro de les bótes” de Manel 
Marimon i Gomis, d’Igualada.

El dissabte 4 de maig, a les 7 
de la tarda, es lliuraran els premis 
als guanyadors, al mateix temps 
que s’inaugurarà l’exposició. Les 
obres s’exposaran a la Sala Ramon 
Godó, de l’Agrupació Fotogràfica, 
del 4 al 19 de maig.

Inauguració de l’exposició d’en Marcial 
a Sitges
El passat divendres va tenir lloc 

a l’hotel ME Sitges Terramar la 
inauguració i vernissatge de l’ex-
posició de pintures d’en Marcial 
Fernández Subirana. Feu la pre-
sentació el professor i artista 
Paco Muñoz Anglada, comissari 
d’exposicions i certàmens artístics, 
gestor cultural i director del grup 
d’Art Contemporani “Entropía” a 
Catalunya. 

El professor Muñoz Anglada 
establí punts de referència histò-
rica en l’evolució de l’art abstrac-
te geomètric, explicant detalls dels 
pintors Kandinsky, Mondrian, Ad 
Reinhard i Josef Albers. Quant a en 
Marcial, comentà que “Construeix 
i composa colors plans sobre ele-
ments bàsics geomètrics, els quals 
desitgen fugir de la superfície del 
quadre per engendrar i créixer en 

altres entorns. La seva pintura no 
té límits, és universal. La seva con-
cepció ens recorda als artistes abs-
tractes americans. La funció mate-
màtica del quadre és aleatòria. A 
mesura que va elaborant la com-
posició, construeix, suma i resta els 

colors i els espais, expressant, en fi, 
una obra contínua i harmònica en 
tota la seva extensió, essent tota 
ella de línia essencial, serena, equi-
librada i, en suma, sublim”.

Aquesta exposició es pot visitar 
fins el dia 30 d’aquest mes d’abril.

Les creacions d’Esther Amat i Iolanda 
Montaña, a la Sala Municipal de la Pobla 
LA POBLA DE CLARAMUNT

Esther Amat i Iolanda Montaña, 
residents a Igualada, portaran 

les seves creacions a la Sala Muni-
cipal de la Pobla de Claramunt. La 
presentació de la mostra tindrà lloc 
el diumenge 14 d’abril, a la 1 del 
migdia, i es podrà visitar fins al 27 
d’abril. 

Als quadres d’Esther Amat, cre-
ats amb llapis aquarel·lable, es po-
dran veure des de flors, animals, 
natura o cabanes de pedra seca 
fins a obres de Gaudí. La seva pas-
sió pel dibuix i la pintura va portar 
l’artista a aprendre del pintor Jo-
sep Puigdengolas, un habitual de 
la Sala Parés de Barcelona. Poste-
riorment es va anar formant ella 
mateixa i va experimentar amb di-
ferents tècniques. Ha exposat en 
diverses poblacions de Catalunya i 
ha il·lustrat contes i l’auca dels Reis 
d’Igualada de l’any 2017. Col·labo-
ra amb diverses entitats i escoles.

Iolanda Montaña recull la seva 
creació de marcs de miralls, ela-
borats reciclant diversos materials. 
Cada obra és el resultat d’hores de 
treball, en què ha creat cada una 
de les flors que la formen, que és 
única i diferent. Com es diu en el 
text de presentació, “cada mirall 
atrapa una realitat. Per a l’autora 

aquesta realitat és puresa, gran-
desa, quietud, companyia, silen-
ci...”.

La mostra d’Esther Amat i Io-
landa Montaña es podrà visitar de 
dimarts a dissabte, de les 6 de la 
tarda a les 8 del vespre. La col·lec-
ció l’organitza la regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament.
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L’Igualada Club Gimnàstica 
Aula fa història a 
Guadalajara
GIMNÀSTICA RÍTMICA

El passat dijous el club igualadí 
es va desplaçar fins a Guadala-

jara on va tenir lloc el Campionat 
d’Espanya individual de gimnàstica 
rítmica amb participació de 1.339 
gimnastes d’arreu d’Espanya.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula 
va fer història a Guadalajara i és 
que cinc de les seves gimnastes van 
participar i van demostrar al tapís 
la seva tècnica i treball diari, en 
aquesta difícil competició amb un 
alt nivell de les participants, però 
això no va aturar a les gimnastes 
del ICGA.

El club igualadí vol destacar el 
diploma aconseguit per Ruth Rey-
mundi en categoria juvenil, que-
dant 7a posició d’entre més de 100 
gimnastes.

Felicitar també a Violeta Agui-
lera, Gina Castelltort, Martina Es-
pinalt i Arlet Oliva que van defen-
sar els seus exercicis aconseguint 
quedar entre les primeres posicions 
de les gimnastes catalanes partici-
pants. Les cinc gimnastes van saber 
demostrar al tapís la constància, el 

sacrifici, el treball i l’esforç diari. Des 
de l’Igualada Club Gimnàstic Au-
la volen ressaltar el treball diari de 
l’equip tècnic que fa una gran tasca 
amb les gimnastes i les ajuden asso-
lir nous reptes.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula 
vol agrair a Mestrans, Events i Camil 
instal·lacions el seu suport i col·la-
boració per tal que a les gimnastes 
els hagi sigui molt més fàcil poder 
complir els seus somnis.

Repte assolit amb èxit per 
l’Igualada CG Aula que està molt 
orgullós de les seves gimnastes i 
dels seus triomfs.

El Club Igualadí segueix treba-
llant per poder millorar i seguir su-
perant nous reptes.

1a Catalana: CH Vila-sana 0 - Igualada Femení HCP 5
L’Igualada Femení HCP ja és a semifinals 
per a l’ascens a l’Oklliga
HOQUEI PATINS

Les igualadines van fulminar el 
CH Vila-sana a la seva pista i es 

planten a semifinals superant l’eli-
minatòria en dos partits. El rival 
que l’equip igualadí es trobarà a 
semifinals és el màxim favorit per 
guanyar la competició, el HC Palau 
Plegamans, que ha eliminat el CH 
Mataró, també en dos partits.

Les noies de Maria Fernández 
“Pulgui” van sortir molt convençu-
des de superar l’eliminatòria i amb 
més ritme i intensitat. Així, un fort 
xut de Carla Claramunt avançava 
les igualadines en els primers mi-
nuts de joc. Les locals van intentar 
reaccionar, però les anoienques 
defensaven bé i la jove i talentosa 
portera igualadina, Cristina Riba, 
mantenia la seva porteria a zero. 
En els darrers minuts de la primera 

part Carla Claramunt marcava el 
segon gol i donava tranquil·litat a 
l’equip igualadí.

A l’inici de la segona part, Que-
ralt del Àguila marcava el tercer gol 
i deixava el partit quasi sentenciat. 
Elba Garreta marcava el quart gol 
per a la desesperació de la grada 
local i a dos minuts del final Carla 
Claramunt marcava el cinquè gol, 
que sentenciava les lleidatanes.

En els darrers minuts de joc i al 
final del partit part del públic lo-
cal, algunes jugadores de l’Oklliga 
del CH Vila-sana i algun directiu 
del mateix club, van increpar, ame-
naçar i intentar agredir l’expedi-
ció igualadina i va ser necessària 
la presència dels Mossos d’Esqua-
dra per calmar la crispació local. 
El club està estudiant els fets i no 
descarta cap acció.

Van jugar per l’Igualada Fe-
mení HCP: Cristina Riba (P), Carla 
Batlle (P), Abril Batlle, Elba Gar-
reta (1), Maria Bonet, Queralt del 
Àguila (1), Mariona Simon i Carla 
Claramunt (3). Entrenadora: Ma-
ria Fernández “Pulgui”

El primer partit de semifinals 
serà a la pista del HC Palau Ple-
gamans el cap de setmana del 
28 d’abril, en dia i hora per con-
cretar. L’HC Palau Plegamans va 
superar el CH Mataró en el segon 
partit, a la pista mataronina, des-
prés de forçar la pròrroga en els 
darrers segons jugant sense por-
tera. A la pròrroga, les palauen-
ques es van avançar i van sen-
tenciar en els darrers segons amb 
un altre gol davant un Mataró 
abocat a l’atac i sense portera.

Resultats dels equips base de l’Igualada 
Femení HCP

2a Catalana: Vilassar HC 0 - 
Igualada Femení HCP 6

Les igualadines, cada cop més a 
prop del títol.

Van jugar: Zoe Torras (P), 
Carla Batlle (P), Mariona Simon, 
Maria Bonet, Queralt del Àguila, 
Carla Claramunt i Abril Batlle. En-
trenadora: Maria Fernández “Pul-
gui”.

Fem16: Igualada Femení HCP 
3 - CP Vilafranca 9

L’equip va caure a la segona 
part.

Van jugar: Eva Besa (P), Judit 
Llobet (2), Aina Minguell (1), Alba 

Segarra, Ona Vidal i Marta Hino-
josa. Entrenadora: Teresa Torrents.

Fem14 “A”: Igualada Femení 
HCP 10 - CP Vic 0

Les igualadines, classificades 
per disputar el Campionat de Ca-
talunya.

Van jugar: Eva Besa (P), Mario-
na Cabestany (2), Ariadna Busqué 
(6), Gina Balcells (1), Aina Caro (1), 
Carla Gualda i Laura Crespo. Entre-
nadora: Teresa Torrents.

Fem14 “B”: Igualada Femení 
HCP 0 - Vilassar HC 10

Derrota contra un líder molt 
sòlid.

Van jugar: Blanca Garcia (P), 
Alèxia Costa, Laia Puig, Júlia Saba-
ter, Paula Lucas, Carla Vila, Carla 
Gualda i Alba Cires. Entrenador: 
Manel Cervera.

Fem12: Igualada Femení HCP 
3 - CP Vilanova 6

Van estar a punt de donar una 
altra sorpresa.

Van jugar: Iona Lubian (P), 
Abril Besa (1), Carla Gualda (1), 
Carla Vila, Cristina Vila (1) i Creixell 
Brossa. Entrenadora: Teresa Tor-
rents.

MiniFem: Igualada Femení HCP 
3 - FC Martinenc 0

L’equip es supera a cada jor-
nada.

Van jugar: Kasandra Albiol (P), 
Carme Taixé (P), Jana Expósito, 
Mercè Riba, Laia Montiel, Júlia Al-
sina i Cristina Vila. Entrenadora: 
Carla Claramunt.

Comarcal: CP Corbera “A” - 
Igualada Femení HCP 

Les igualadines continuen su-
mant.

Van jugar: Iris Jiménez, Gal·la 
Lubian, Paula Riba, Maria Just, 
Alba Asencio, Carla Vivó i Blanca 
Prats. Entrenadores: Zoe Torras i 
Cristina Riba.

13 podis del Patinatge 
Artístic Igualada al seu trofeu

PATINATGE ARTÍSTIC

Diumenge passat, el pavelló de 
Les Comes d’Igualada es va con-

vertir en una festa del patinatge 
artístic amb la celebració del 1r Tro-
feu del Club Patinatge Artístic Igua-
lada.

Vuit clubs, a part de l’organitza-
dor, hi van participar: Hoquei Club 
Montbui, Patinatge Foment Cardo-
ní, CPA Mollerussa Pla d’Urgell, CP 
Lloriana, CPA Santa Eulàlia de les 
Roquetes, CPA Monjos, CP Sant Ra-
mon i CPA Masquefa.

Durant tot el dia, fins a 148 pa-
tinadors i patinadores van passar 
per la pista del pavelló, des de ca-
tegoria Mini (per a molt d’ells va 
ser la primera participació en un 
trofeu) fins als més experimentats 
de la categoria infantil, que van 
demostrar un nivell altíssim i van 
provocar l’admiració del nombrós 
públic assistent.

Pel Club Patinatge Artístic Igua-
lada hi van participar 43 patina-
dors/es, que van gaudir al màxim 
de l’oportunitat de participar per 
primera vegada en un trofeu a casa, 
i tot i que l’escenari era nou per a 
ells, ja que els entrenaments no els 
realitzen en aquesta pista, sinó en 
unes condicions bastant pitjors a 
una pista descoberta, els resultats 
van ser espectaculars i van assolir 
13 podis repartits en les següents 
categories:

Promoció: 1a Elisabet Rodríguez 
i 3a Nora López.

Iniciació E: 1a Berta Torra i 2a 
Emma Miravet.

Iniciació D menors: 3a Chiara 
Xaus.

Iniciació D majors: 3a Úrsula 
Pontnou.

Iniciació C: 2a Alexandra Burc-
zynska.

Iniciació B-1: 1a Naia Mariño.
Iniciació A: 1a Iris Ruiz i 3a Ana 

Fernández.
Certificat-1: 1a Mariona Raurich.
Certificat: 1a Berta Roset.
Infantil C-D-Debutants: 3a Ivet 

Bonet.
Els altres patinadors/es del club 

que van participar al trofeu i que 
van fer unes molt bones actuacions, 
tot i no aconseguir podi, van ser: 
Jana Martí, Juna Orts, Lola Agüe-
ra i Carolina Rodríguez (Promoció); 
Maria Gual, Elena Odainic, Julia 
Roca, Jana Morera i Paula More-
no (Mini); Clàudia Garriga, Joana 
Garriga i Berta Escoda (Iniciació E); 
Arlet Domènech, Asha Mateu i Abril 
Llopis (Iniciació D menors); Monika 
Kulykova, Daniel Llorach, Carla Bal-
cells, Berta Víctor, Cristina Ramon 
i Martina València (Iniciació D ma-
jors); Gisela Laporta i Anna Badia 
(Iniciació C); Abril Domènech (Ini-
ciació B-1); Marina Laporta, Mireia 
Cutanda i Maria Escoda (Iniciació 
B); Anna Domènech, Ainara Varela i 
Gisela Santiago (Iniciació A).

El club vol destacar i felicitar les 
dues entrenadores, Ester Torrabade-
lla i Cristina Castro, pel seu treball, 
ja que els resultats obtinguts, no 
sols en aquest trofeu sinó durant 
tota la temporada, són el reflex de 
l’esforç realitzat durant els entrena-
ments setmanals, tot i no disposar 
d’unes condicions òptimes per a la 
pràctica del patinatge artístic.

En resum, exhibició de múscul 
del Club Patinatge Artístic Igualada 
al seu primer trofeu, amb el ferm 
desig de repetir-lo anualment a par-
tir d’ara.

Gimnastes del CG Ballerina al Campionat 
d’Espanya
GIMNÀSTICA RÍTMICA

El cap de setmana passat, el Club 
Gimnàstic Ballerina va participar 

al Campionat d’Espanya de gim-
nàstica rítmica, en modalitat indi-
vidual nivell base, que es va cele-
brar a Guadalajara. Entre les més 
de 1300 gimnastes participants de 
diferents comunitats del país hi 
havia, representant el club, Gisela 
Ramírez, Carlota Zamora i Paula 
Mensa, les quals anteriorment van 
aconseguir classificar-se entre les 
millors gimnastes de Catalunya, 
cadascuna en la seva categoria.

El dimecres 3 d’abril marxaren 
a Guadalajara per a la concen-
tració amb l’equip tècnic fins al 
dia que els tocava participar en el 
Campionat. Dijous era el torn de 
la Carlota i la Gisela, en categoria 
infantil 2006-2007, amb aparell de 
maces, que van arribar al pavelló 
amb nervis i també amb molta il-

lusió de viure la màxima experièn-
cia de la temporada, i a la qual han 
dedicat un gran treball i esforç. La 
Carlota va realitzar un molt bon 
exercici, amb una expressió innata, 
tot i tenir un petit error, i es va 
col·locar entre les primeres 35 gim-
nastes de les 150 que participaven 

en la seva categoria. Per la seva 
banda, la Gisela va fer una gran 
competició, amb molta elegància 
en cada moviment del seu exercici, 
i va també va aconseguir classifi-
car-se entre les 35 primeres. 

Divendres va ser el torn de la 
Paula, en categoria juvenil 2002-
2003, amb aparell de cinta. Va sor-
tir a pista amb molta força i va 
executar un difícil exercici amb 
l’estil que la caracteritza. Una pe-
tita errada amb l’aparell i l’hora 
en què va competir van afectar la 
nota donada per les jutgesses. Tot 
i així es va classificar entre les 70  
primeres de 170 gimnastes.

Volem felicitar les gimnastes 
i el cos tècnic per a la gran feina 
d’aquesta temporada; amb el seu 
gran esforç fan possibles totes les 
vivències d’aquest club, que tre-
balla amb tota la seva il·lusió per 
aquest esport.
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Bernat Jaume arriba a 
la penúltima ronda de 
l’Scottish Open
ESQUAIX

A Edimburg es va celebrar un 
dels clàssics opens d’esquaix 

del calendari europeu. Grades ple-
nes, públic entès i una bona colla 
de jugadors d’arreu del món fan 
d’aquest torneig una bona cita 
anyal d’esquaix. L’igualadí Bernat 
Jaume que estava exent de la 1a 
ronda va superar la 2a amb molta 
credibilitat guanyant 3-0 davant un 
dels ídols locals, Rory Steward PSA 
159 qui per cert, es va desfer a 1a 
ronda del perillós finés Miko Aija-
nen PSA 107, recent guanyador del 
Swedish Open.

A quarts jugant un gran esquaix 
es va desfer de forma clara 11-8, 
11-4, 11-6 del canadenc David Bai-
llargeon PSA 116.

A semis, segons paraules d’ell 
mateix, mai es va sentir còmode a 
pista, perdent en 3 sets davant el 
seu vell company de generació Ed-
mon López PSA62. Propera estació 
Macau, un torneig 50k i una bona 
oportunitat de millorar el rànquing 

mundial 86 actual, tot i que superar 
una ronda està molt car.

Joel Jaume i Nacho Fajardo a 
València 

Aquests dos anoiencs van jugar 
una nova prova del circuit estatal la 
Liga Esports amb una bona colla de 
jugadors nacionals i alguns d’inter-
nacionals.

El jove Nacho Fajardo va caure 
a les rondes de qualificació davant 
l’andalús Startus Hall i el Joel Jaume 
després de superar les dues primers 
rondes va caure en 3 sets davant el 
subcampió del torneig Alex Garbi.

La Colla Excursionista de Vilanova va fer la 5a 
etapa del Camí de Sant Jaume (Girona-Amer)
EXCURSIONISME

Cap de setmana ple d’èxits per a l’Anoia CG

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

El passat cap de setmana va estar 
ple d’èxits per a l’entitat iguala-

dina Anoia Club Gimnàstic. 
Divendres, una delegació del 

club, amb 16 gimnastes, es va des-
plaçar a Salou per participar en el 
IV Trofeu de gimnàstica artística 
de Wolf Events. Es van allotjar a 
l’hotel Caribe de PortAventura i va 
ser una gran experiència participar 
en les competicions de les dife-
rents categories i gaudir del parc 
d’atraccions. 

En Prebenjamines van com-
petir Paula Casado i Carla Maria 
Jordan, que es va proclamar cam-
piona de la seva categoria en la 
classificació general i va obtenir 
dues medalles d’argent, en bar-
ra d’equilibri i en salt. Van actuar 
com a exhibició les gimnastes de la 
categoria de Via Olímpica 2, Aura 
Cots i Jana Busquets, que va ser la 
gimnasta imatge de tot l’esdeve-
niment.

En la categoria Alevines Open 
B van competir Aina Leonés, Clara 
Miserachs, Júlia Bisbal, Laís Canet 
(que va obtenir la medalla de pla-
ta a barra d’equilibri), Mar Clara-
munt, Maria Farré i Mariona Puig; 
juntes van obtenir el bronze a la 
classificació per equips. 

En la categoria Infantils Open 
B van participar Noa Alamo, que 
finalment no va poder competir 

per una lesió, Ona Vidal i Paula 
Arrevola. 

Per finalitzar, en la categoria 
juvenil Open B, hi va participar la 
gimnasta Aina Sánchez. 

Les classificacions que mereixen 
ser destacades són: Laís Canet, que 
va obtenir la 5a posició a la indivi-
dual general; Mariona Puig, 5a a 
terra i 4a en individual general; Ai-
na Sánchez, 5a a terra i 6a a barra 
d’equilibri, i Ona Vidal, que com-
petint amb 99 gimnastes va classifi-
car-se en 5a posició a barra d’equili-
bri i 6a en la individual general.

El mateix dissabte van compe-
tir en la segona fase de la Copa 
Catalana de gimnàstica artística 
masculina, a Porqueres, els gim-
nastes de Promoció 1, José Luis 
Granados, Leo Díaz i Miquel Ca-
net. En Promoció 2, Bernat Mun-
né, Pau Alamo i Yago Guitian. En 
Promoció 4, Nil López i Oriol Acos-
ta. Leo va obtenir la segona posi-
ció a terra, José Luis va ser 3r a salt 
i el Bernat 1r a cavall amb arcs. 

Per finalitzar el cap de setmana, 
gimnastes de l’Anoia CG també van 
participar en la tercera jornada dels 
Jocs Escolars del Consell Esportiu 
de l’Anoia, Garraf i Baix Llobregat. 
Les prebenjamines, Gal·la Clemen-
te, Gal·la Fernández, Ivet Pelfort i 
Mari Carmen Ramírez van obtenir la 
medalla de plata per equips i Gal·la 
Clemente la plata a l’individual. 

Les benjamines, Alba Ramírez, 
Candela Segura, Ia Mabras, Itziar 
Lebrero, Jana Castelltort, Maria 
Cazorla i Paula Cuesta. El pòdium 
va ser complet per a les gimnastes 
de l’Anoia CG: 1a va ser l’Alba, 2a 
la Maria i 3a la Paula. 

En alevines, amb Berta Claras-
só, Berta Garcia, Blanca Tomàs, 
Clàudia Costa, Carla Caro, Elba 
Roca, Isolda Murcia, Noa Guillén, 
Maria Camara, Maria Martínez, 
Mirtylle Miranda, Olívia Rodríguez 
i Selma Valls, van assolir el primer 
lloc per equips amb Berta Garcia, 
Noa, Mirtylle i Selma i el segon 
lloc amb Clàudia, Isolda i Maria 
Camara. En individual les alevines 
també van omplir el pòdium: 1a 
Berta Garcia, 2a Mirtylle i 3a Noa. 

En infantils, Clara Sevilla, 
Dephca Junyent, Mariane Roca i 
Paula Fernández. 

I en cadets, Lola Valls va pro-
clamar-se campiona de la catego-
ria i Yeneva Giménez va obtenir el 
segon lloc en la individual. 

En masculí, el prebenjamí Marc 
Bertran va ser el campió de la ca-
tegoria. Els alevins, Biel González, 
Guillem Sánchez, Nil Ramos i Ro-
ger Closa, van quedar primers per 
equips i a l’individual, va ser 1r el 
Nil, 2n el Biel i 3r el Roger. 

Entrenadors i gimnastes estan 
molt satisfets amb els excel·lents 
resultats. Felicitats a tots!  

El diumenge 31 de març comen-
çàrem la cinquena etapa del 

nostre camí a Girona, punt final 
de la quarta etapa. Sortírem de 
Girona pel parc de la Devesa per 
fer una etapa que passa majori-
tàriament per la Via Verda, i tot i 
que tenim per davant 27 kilòme-
tres, el desnivell és pràcticament 
inapreciable. Uns quants com-
panys de la colla portaran les cre-
dencials per posar el segell, cosa 
que ens estalvia l’estona de cua, 
ja que en aquesta ocasió som 40 
“peregrins”.

Passem per Salt i uns quilòme-
tres més enllà trobem Bescanó, 
població on hi ha diverses sèquies 
que aprofiten l’aigua del Ter; la 
més antiga és la sèquia Monar, 
ja esmentada en el segle XI. En 
aquest poble farem la paradeta 
per esmorzar.

Semblava que ens hauria de 
ploure, però no es dona el cas; 
per caminar també va bé que tin-
guem algun núvol que amagui 
el sol de primavera. Continuem 
caminant i passem a frec de Bon-
matí i veiem l’església aturonada 
de Sant Julià del Llor, esmentada 
ja l’any 942. 

La nostra camina transcorre 
per la via que antigament unia la 
Garrotxa i el Gironès i que permet 
conèixer els recursos naturals de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa, 

el castell d’Hostoles i els nuclis ur-
bans d’Anglès, Sant Feliu de Palle-
rols i Girona, entre d’altres. Espais 
com les deveses de Salt o de Gi-
rona s’integren en aquesta ruta, 
que transcorre pròxima al darrer 
tram del Ter i permet observar els 
aprofitaments que s’han fet dels 
recursos hidràulics. 

Caminant, caminant arribem a 
Anglès, vila que disposa d’un mag-
nífic barri gòtic, un dels més antics 
i importants de Catalunya. Situat 
en el nucli antic de la vila, presenta 
diversos estils arquitectònics que 
li donen unes característiques ben 
singulars i espectaculars. Trobem 
fins a tres tipologies d’edificis: ca-
ses medievals, casals gòtics i cases 
medievals transformades; totes 
elles amb portals, finestres i inscrip-
cions de gran interès artístic. 

La Cellera de Ter i el Pasteral 
són les següents poblacions que 
trobem, i on decidim fer la parada 
per dinar i refer-nos una mica de 
la caminada. Només queden uns 4 

quilòmetres fins a Amer, punt final 
de la sortida; fem un refrigeri i un 
merescut descans i aprofitem per 
fer-nos la foto de grup a la plaça 
de la vila. 

Per últim, donem les gràcies a 
Julio Abad, Josep Balada, Marce-
l·lina Grados i Francesca Cullerés, 
que ens han fet de guies en aquesta 
fantàstica sortida, i també agraïm la 
col·laboració dels amics Jaume, Ra-
mona, Mercè i Clemente, que han 
participat de ple en la preparació 
del nostre Camí de Sant Jaume.

La propera excursió serà el dia 
14 d’abril a Rupit i Salt de Sallent 
(Osona). Anirem amb autocar, amb 
sortida a les 7 h i tornada a les 20 h. 

Les inscripcions es poden fer el 
dijous de la setmana de la sortida 
de 19.00 a 20.30 h al c/ Montser-
rat, 28 (Restaurant Nou) de Vila-
nova del camí. Els socis també als 
telèfons 93 803 43 88 i 627 646 512, 
WhatsApp, cevcami@hotmail.com i 
Facebook.

Francesca Cullerés

Foto: Angela Irasoc

El prebenjamí de l’AE Piera 
es proclama campió de lliga

FUTBOL-7

La temporada 2018-2019 no ha 
acabat encara, però ja es pot 

assegurar que per als jugadors de 
l’equip prebenjamí de l’AE Piera 
ha estat un èxit. Tot i proclamar-se 
campions de lliga de forma mate-
màtica en la penúltima jornada, 
després de guanyar per 0 a 6 al 
camp del Capellades, els infants 
de 7 i 8 anys van celebrar-ho a 
casa, on van jugar l’últim partit de 
la competició davant la Pobla de 
Claramunt, amb un resultat de 12 
a 1 i un excel·lent nivell de joc.

Els prebenjamins de l’AE Piera 
van fer un pretemporada irregular, 

amb un bon paper en el torneig de 
Calaf, on van quedar tercers d’un 
total de 15 equips. L’inici de la lli-
ga, però, va ser un cop de realitat 
per als jugadors, que van perdre a 
casa en el primer partit per 3 gols 
a 6 contra l’Hostalets de Pierola, 
màxim rival a la competició. Tot i 
així, la bona feina feta per juga-
dors, tècnics i familiars i l’esforç 
i el treball constant va culminar 
en una gran primera volta i que 
comencés la segona guanyant per 
1 a 2 l’Hostalets de Pierola, equip 
que fins aquell moment era el líder 
de la competició.

Des del club destaquen l’acti-
tud dels jugadors, que en el seu 
segon any de futbol-7 han sabut 
formar un grup molt sòlid i solida-
ri. Valors com aquests han estat la 
base del seu aprenentatge i han 
fet possible assolir els objectius 
plantejats a l’inici de temporada i 
fins i tot despertar l’interès d’altres 
clubs d’arreu del territori.

David Borràs i Marta Segura, 
segons absoluts a la Cursa 
dels Colls
CURSES DE MUNTANYA

Diumenge passat es va disputar 
a Vilanova i la Geltrú la sete-

na edició de la Cursa dels Colls, 
que enguany permetria triar els 
participants entre dos circuits, 
un de 15 km i 550 m de desnivell 
positiu i un de més ràpid i explo-
siu de 8,5 km i 200 m positius. 
Els recorreguts, a cavall entre 
Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de 
Ribes i Sitges, transcorrien per un 
espai natural excepcional, sem-
pre amb el mar de teló de fons i 
en ocasions a tocar dels circuits.

Fins a set membres del Club 
Excursionista UECANOIA s’hi van 
desplaçar, amb els destacats re-
sultats de David Borràs i Marta 
Segura, que van quedar segons 
absoluts de les seves categories, 
l’un a la cursa de 8,5 km i l’altra 
a la llarga de 15 km.

Aquesta prova estava inclosa 
dins de la Lliga Gran Penedès, 
en què el club anoienc està en 
primera posició després de les 
tres proves disputades fins al mo-
ment.
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Del 18 al 21 d’abril
La VolCAT portarà a Igualada més de 1.000 
bikers de tot el món
BTT

Per 14è any consecutiu torna una 
de les proves amb més rellevància 

en bicicleta de muntanya. La VolCAT 
2019 es farà, com ja és tradició, en 
plena Setmana Santa, els dies 18, 
19, 20 i 21 d’abril. 

Durant quatre dies Igualada 
acollirà la VolCAT Festival i en serà 
el centre neuràlgic el Parc Central, 
on cada dia es donarà la sortida 
i l’arribada de la cursa i a més hi 
haurà un espai amb activitats per a 
tothom. Aquest gran espai ciutadà 
també acollirà la zona d’acampada 
dels participants i el parc tancat de 
les bicicletes.

Una de les proves per 
etapes més antiga 
d’Europa

Serà el cinquè any consecutiu 
que la VolCAT atorga punts UCI en 
la categoria XCS S2, fent que sigui 
un punt de trobada de corredors 
d’elit internacional. 

La VOLCAT no només és com-
petició. És un vertader viatge en 
bicicleta! És la prova per etapes més 
antiga d’Espanya i una de les més 
antigues d’Europa (14a edició), amb 
presència de bikers de primera ca-
tegoria mundial (campions del món 
de BTT Marathon, campions nacio-
nals d’XCO...). 

4 etapes. 4 dies. Paisatges 
espectaculars

És una prova de BTT que consta 
de 4 etapes i durant 4 dies  recorre 
els singulars paratges de la comar-
ca de l’Anoia, passant per varietat 
de paisatges i territoris que faran 
gaudir tant als corredors com als 
acompanyants i al públic, gràcies a 
l’esplendor dels racons per on passa. 

Dijous vinent, 18 d’abril, a les 4 
de la tarda es donarà la sortida a la 

primera etapa, que serà de 39 km; 
el segon dia, divendres 19, la cursa 
sortirà a les 9 del matí i els ciclistes 
tindran per davant un recorregut 
de 70 km; el tercer dia, dissabte, 
també sortiran a les 9 del matí i el 
recorregut previst serà de 63 km, i el 
diumenge 21 els corredors sortiran 
també a les 9 i faran un itinerari de 
36 km.

Activitats del VolCAT 
Festival

De dijous a diumenge, d’11 a 18 
h, a la Zona Expo: marques comer-
cials, serveis al corredor, mostra tu-
rística dels municipis VolCAT. A més 
, activitats infantils: inflables, Push 
Bike Trial, Woodpark i Pumptrack.

Dissabte, a les 16.30 h: VolCAT 
infantil i Cursa BTT per a nens i ne-
nes fins a 14 anys.

Diumenge, de 12.30 a 14 h, ta-
ller ecològic (Fira Verd de Carme). 
A les 13.00 h, Eliminator. Els 25 mi-
llors nois i les 10 millors noies de la 
classificació general de la VolCAT 
lluitaran per ser els últims en ser 
eliminats al pas de cada volta d’un 
curt recorregut de 600 m.

El campió d’Europa, Alexey 
Medvedev, participarà a la 
VolCAT 2019

L’actual campió d’Europa de 
Bike-Marathon s’uneix a la llista de 
favorits per a la present edició de 
la VolCAT. A mesura que s’acosta 
l’inici de la VolCAT, les grans figures 
del mountain bike van confirmant 
la seva presència a la clàssica cursa 
per etapes.

Als ja confirmats s’uneix l’equip 
internacional ASD Cicles Taddei, 
amb l’actual campió d’Europa de 
XCM, Alexey Medvedev com a cap 
de files, però amb un llistat de cor-
redors de primer nivell que donaran 

un increïble espectacle per la terra 
de la BTT. A Medvedev cal afegir en 
Francesco Failli, Francesco Casagran-
de, Elena Gaddoni, Tommaso Vanni, 
Silvia Scipioni i Ivan De Gasperi.

Dissabte, al Parc Central 
Eliminator infantil

Els que poden ser els futurs 
competidors de la VolCAT tindran 
el seu moment durant aquests dies 
de competició. Mentre grans figures 
mundials del ciclisme de mountain 
bike lluitaran per la victòria, els ci-
clistes més petits de 4 a 14 anys po-
dran també participar d’una forma 
no competitiva.

Les curses es portaran a terme a 
la zona del paddock i del festival en 
un circuit tancat, dissabte a les 4 de 
la tarda.

Hi haurà varies categories per 
edats que faran un nombre deter-
minat de voltes al circuit segons ca-
tegoria:

Pushbike: 1 volta. De 4 a 5 anys: 
2 voltes. De 6 a 7 anys: 2 voltes. De 8 
a 9 anys: 2 voltes. De 10 a 11 anys: 3 
voltes, i de 12 a 13 anys: 3 voltes

Tots els participats rebran me-
dalla de record, a més d’ampolla 
d’aigua i donut a l’arribada.

La inscripció serà totalment gra-
tuïta per a tots els participants a: 
www.ticketoci.net

L’Igualada Urban Running Night Show 2019 se 
celebrarà el 21 de setembre, compartint cap 
de setmana amb la caminada Alzheimer Race
ATLETISME-EXCURSIONISME

Igualada viurà l’edició 2019 d’un 
dels seus esdeveniments esportius 

més destacats, l’Igualada Urban 
Running Night Show (IURNS), el 
proper 21 de setembre, tornant a 
oferir una àmplia proposta espor-
tiva i lúdica, amb el seu ja habitual 
esperit familiar: curses, activitats, 
actuacions musicals i animació per 
a totes les edats. 

Enguany, a més, la iniciati-
va guanya un important compo-
nent solidari, ja que compartirà 
cap de setmana amb la caminada 

Alzheimer Race, que promou el 
Consorci Sociosanitari d’Iguala-
da (CSSI) en col·laboració amb 
l’Associació de Familiars d’Al-
zheimer i Altres Demències de 
l’Anoia (AFADA) i que arriba a la 
seva cinquena edició. Així doncs, 
dissabte es podran disputar les 
habituals proves de l’IURNS de 
10 km --destinant 1 euro de ca-
da inscripció a la lluita contra 
aquesta malaltia--, de 5 km, de 
patinets i de cotxets de nadons 
i, l’endemà diumenge al matí, se 
celebrarà l’Alzheimer Race, que 

enguany se centrarà en la cami-
nada solidària. 

L’IURNS arriba a la seva vuite-
na edició consolidat com un dels 
esdeveniments esportius i comerci-
als que cada any aplega un major 
nombre de persones a la capital de 
l’Anoia, amb prop de tres mil par-
ticipants en les seves diferents dis-
ciplines l’any 2018. La informació i 
les inscripcions de l’esdeveniment, 
que impulsa l’Ajuntament d’Igua-
lada, es podran trobar propera-
ment al web urbanrunning.cat. 

Victòries per als sèniors 
masculí i femení de 
l’Igualada VC
VÒLEI

L’equip sènior masculí del Jorba 
Sola Igualada VC va assolir la vic-

torià davant el Girona la Salle i dos 
importants punts per aconseguir 
mantenir-se a primera. Els iguala-
dins van començar molt concen-
trats en el 1er set, amb molt bons 
atacs i grans defenses que van 
sorprendre els gironins. Al segon 
set van lluitar i van tenir opcions 
fins al final, però no van poder 
tancar-lo. Ja en el tercer set, van 
mostrar una gran solvència i tam-
bé va ser per als igualadins. En el 
quart,  una mini “pájara” al prin-
cipi del set els va fer anar a remolc 
i va caure del costat de la Salle. 
Finalment, en el tie break, un gran 
inici dels igualadins va fer que, tot 
i l’emoció, caigués del cantó de 
l’Igualada, que va aconseguir una 
gran victòria i confiança per afron-
tar els pròxims partits. Cal agrair 
a Adrià Gracia, del juvenil, la seva 
participació.

El pròxim dissabte jugaran da-
vant del Vilafranca, a les 20.00 h, i 
el club torna a demanar el suport 
de l’afició.

El sènior femení va guanyar 
en el seu desplaçament a Torelló. 
Després d’un primer set ajustat, les 
igualadines van guanyar els demés 
amb solvència, amb un marcador 
final de 0-3.

Dissabte, a les 18.00 h, rebran 
l’AE Montserrat.

L’equip veterà del club va aca-
bar amb una treballada victòria a 
casa davant el CV Santa Eugènia 
de Berga per un ajustat 3-1.

Bon partit de l’equip sènior 
mixt del club contra un digne rival. 
L’encontre va tenir dues parts: en 
el primer set l’Igualada va entrar 
adormit i despistat, mentre que 
en els 3 sets restants es va mostrar 
més segur i superior.

El marcador va anar així: 16-25, 
25-17, 26-24 i 25-10.

D’aquesta forma l’Xp es situa 
en la zona alta de la classificació 
en l’inici d’aquesta volta.

Equips base
L’equip juvenil femení  de 

l’Igualada VC va jugar a la pis-
ta del Mataró CV. El partit va 
començar a favor de les iguala-
dines, que van guanyar els dos 
primers sets, tot i que un pèl 
ajustats, i van saber posar-se per 
davant al marcador. El fet d’anar 

sense banqueta i que alguna ju-
gadora no jugava a la seva posi-
ció habitual va fer donar el tomb 
al marcador i les de casa van gua-
nyar els següents dos sets. Tot es 
va decidir al tie-break en què les 
de l’Igualada van cometre una 
sèrie d’errors i van acabar per-
dent el partit. Aquesta derrota 
no afecta la classificació general i 
mantenen la tercera posició.

El juvenil masculí van gua-
nyar per 3-0 al CN Sabadell, amb 
un joc molt seriós i resolutiu, 
contra un equip força jove que 
no va tenir opció. La setmana 
que ve es desplacen a Manresa.

El cadet femení va guanyar 
el Mataró per 0- 3. Les iguala-
dines van saber aguantar la pres-
sió que l’equip mataroní va crear 
i, amb una molt bona defensa i 
atacs contundents de les jugado-
res de l’Igualada van aconseguir 
endur-se la victòria que les con-
solida en la segona posició del 
grup. 

Diumenge a la tarda, a partir 
de les 15.15 h, juvenils i cadets, 
respectivament, s’enfrontaran al 
Granollers.

El cadet masculí va fer un par-
tit molt sòlit davant el Gironella. 
Tot i perdre per 0-3 van aconseguir 
no baixar en cap set i en l’últim 
van rematar amb molta confiança. 
Seguim confiant en l’aprenentat-
ge d’aquests jugadors que no es 
rendeixen. Dissabte es desplacen a 
Canet de Mar.

Diumenge les igualadines es 
van desplaçar a Esplugues, on van 
perdre 3-0. El rival era un equip 
molt regular a diferència de l’Igua-
lada. A l’inici els va costar connec-
tar i conforme avançava el partit 
s’han posat les piles, però final-
ment no va poder ser.

El CE Carme, campió de lliga 
de 4a Catalana grup VI
FUTBOL

Diumenge passat, el CE Carme 
es va proclamar campió de la 

Lliga de 4a Catalana del grup VI, 
després d’imposar-se clarament al 
FC Masquefa B.

Tot i que encara falten quatre 
jornades per al final de tempo-
rada, els jugadors que dirigeix el 
tècnic Gabriel López Alcoba ja van 
assolir el campionat i pugen a 3a 
Catalana com a campions de grup. 
En la jornada 26, de las 30 amb 
què compta la competició, els car-
metans ja van sumar 60 punts, 13 
més que el segon classificat, l’Ate-
neu Igualadí, de manera que el CE 
Carme ja s’ha proclamat matemàti-
cament campió de lliga.

La segona plaça que donaria 
opcions a jugar la promoció d’as-

cens està molt disputada entre 
els equips de l’Ateneu Igualadí, 
amb 47 punts, i la UE Tous, amb 
46. Però tot es podria decidir la 
propera jornada, ja que el Tous rep 
l’Ateneu Igualadí al seu camp i, en 
cas d’aconseguir la victòria, podria 
superar en dos punts l’Ateneu.

3a Pujada al Castell de Rubió
CURSES DE MUNTANYA

Diumenge passat es va dispu-
tar la 3a Pujada al Castell de 

Rubió, que es va poder dur a ter-
me sense incidències, malgrat les 
amenaces de pluja. La pujada, 
amb punt de sortida des del Pla 
de Rubió, es podia realitzar cami-
nant o bé corrent. 

A les 9 del matí, els primers 
en sortir van ser els que feien el 
recorregut caminant. Es van con-
centrar unes 110 persones davant 
el Local Social del Pla per donar 
obertura a la matinal, i una hora 

més tard es donava la sortida als 
que ho farien corrent, 60 corre-
dors que van participar d’aquesta 
cursa en les categories juvenil i 
absolut, femení i masculí.

En la categoria juvenil femení 
les tres primeres classificades van 
ser: 1a Maria Morente, 2a Ana 
María Fillo i 3a Laia Pineda. En 
juvenil masculí: 1r Àlex Bolaños 
i 2n Carlos Fillo. En la categoria 
absoluta femení les 5 primeres 
classificades van ser: 1a M. Te-
resa Segués, 2a Elisabet Seuba, 
3a Sara Fillo, 4a Diana Carrasco 

i 5a Raquel Pareja; i en catego-
ria absoluta masculina: 1r Oriol 
Marín, 2n Carlos Fernández, 3r 
Cels Codina, 4t Ivan Valiente i 5è 
Albert Torres.
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Sènior masculí - Lliga EBA: CB Cornellà 64 - CB Igualada 73
El Monbus CB Igualada segueix lluitant 
per l’ascens
BÀSQUET

El Monbus CB Igualada necessi-
tava sumar per seguir somiant 

amb el play-off. Amb la victòria, 
caldria esperar l’enfrontament més 
clau d’aquesta jornada 24 entre el 
CB Quart – Germans Cruz i l’Ibersol 
CB Tarragona.

El conjunt igualadí arribava al 
matx davant el CB Cornellà amb 
bones sensacions tot i les dificultats 
que presentava el partit, amb un 
rival que ha anat de menys a més 
al llarg de la temporada. 

L’encontre començava amb un 
6-0 pels locals, però els igualadins, 
que sabien que el Cornellà no seria 
un rival fàcil, van retornar el parcial 
amb un 0-7 per posar el marcador 
8-9. A partir de llavors, el tempteig 
es va mantenir amb un intercanvi 
de cistelles fins al 18-19 final. 

Al descans hi arribaven amb un 
ajustat 35-36, i a la represa el Cor-
nellà sortia endollat i encadenava 
8 punts consecutius per allargar 
el parcial del segon quart fins al 
18-0. Els de l’Anoia retallaven els 7 
punts de diferència, i amb un par-
cial de 5-17, es tornaven a avançar 
a l’electrònic 48-53. S’arribava al 
final del tercer quart 53-56. 

En el darrer quart, els iguala-
dins van mostrar caràcter guanya-
dor i es van endur el quart 11-17. 
El resultat al final del partit va ser 
de 64-73. 

Amb aquesta victòria, només ca-
lia saber el resultat entre els dos pri-
mers classificats per saber si l’equip 
igualadí dependria d’ell mateix per 
a classificar-se pel play-off. 

Amb el resultat final de 61-62 
en el partit entre el C.B. Quart – 

Germans Cruz i l’Ibersol CB Tarra-
gona, que garanteix ja el play-off 
pels tarragonins, l’Igualada acon-
seguint la victòria en les dues dar-
reres jornades, assoliria el pas al 
play-off d’ascens. 

Van jugar pel CBI: Miki Sto-
bart (14), Sergi Carrión (7), Miquel 
Benito (0), Edu Burgès (3), Jordi 
Torres (13), Carles Fons (15), Jaume 
Torres, Pau Camí (4), Toni Lamolla, 
Alex Matencio (0), Edu Tejero (5), 
Roger Pérez (12).

Dissabte partit a Les Comes
El proper 13 d’abril a les 7 de 

la tarda el Monbus CB Igualada 
disputarà l’últim partit de la fase 
regular a les Comes, davant la se-
va afició. El partit que enfrontarà 
amb el CB Salou és vital per seguir 
somiant. 

Sènior femení: 
Bàsquet Draft Gramenet 69 - Yvette Pons CBI 63
Resultat advers
BÀSQUET

Aquest cap de setmana el sèni-
or femení de l’igualat s’en-

frontava com a visitant a un rival 
directe, el Bàsquet Draft Grame-
net. Les igualadines que venien 
d’una dinàmica molt positiva dels 
anteriors partits van sortir a la 
pista amb molt bona actitud des 
del minut zero. El primer quart 
va estar marcat per un ritme de 
joc alt on l’equip local va apro-
fitar per adelantar-se en el mar-
cador. Al llarg del segon quart 
l’Igualada va imposar-se amb una 
gran defensa a tota pista negant 
les principals fons d’anotació de 
l’equip rival deixant un marcador 
molt ajustat. Però durant l’últim 

minut uns llançaments afortunats 
per part del Draft van deixar el 
marcador en 39-31. La segona 
meitat del partit es va basar en 
una gran defensa per part dels 
dos equips però el gran encert 
exterior juntament amb el domini 
del rebot per part de l’equip local 
impedia a l’equip igualadí aproxi-
mar-se en el marcador. Fins al final 
del partit la gran actitud de les 
igualadines va servir per a poc a 
poc reduir diferències i saldaven la 
jornada amb un advers 69-63.

Van jugar pel CBI: Carner (16), 
Xairó (8), Enrich, Soler (16), Lamo-
lla (7), Jané (2), Amatllé, Segués, 
Gener (4), Aniento (3), Carrasco (7). 
Parcials: 17-10, 22-21, 13-7, 17-25.

Resultats dels equips base 
del CB Igualada

Premini femení: El Rovell de 
l’ou CB Igualada 46 - Canovelles 
BC 47

Van jugar pel CBI: Edna More-
ra, Ona Onieva, Marie Pierrou, Ari-
adna Montiel, Bruna Olivan, Èlia 
Garí, Belinda Ojide, Aina Camps i 
Cèlia Torrens. 

Preinfantil masculí: Benzinera bo-
nÀrea CB Igualada 58 - CBCaldes 73

Van jugar pel CBI: Biel Closa, 
Oriol Blanco, Albert Vancells, Die-
go Calle, Roger Bernàldez, Eudald 
Balsells, Olau Riera, Santi Puiggené, 
Gerard Bernàldez, Roger Jansà, Ed-
mon Alcoceba, Albert Sàbat. 

Una victòria i dues derrotes ajustades per als 
equips del Vilanova del Camí CB Endavant
BÀSQUET

Victòria molt important de 
l’equip júnior femení a la pista 

del CB Joventut Castelldefels per 
43 a 64 per continuar a la lluita per 
el segon lloc de la classificació.

Després d’una primera part 
plena d’imprecisions que van 
mantenir a les locals amb opci-
ons, un tercer quart perfecte en 
defensa i atac, va donar una vin-
tena de punts de marge a les no-
ies. A l’últim quart van mantenir 
les diferències sense problemes i 
es van emportar una merescuda 
victòria.

Van jugar pel conjunt vilanoví: 
Berta Sánchez (5), Clàudia Pérez 
(5), Lucía Moreno (10), Clàudia 
Nuncio (10), Anna Palacios (13), 
María Palacios (10), Irene Leno (6), 
Ana Lozano (4) i María Vega (1). 
Entrenador Carlos Fratila.

L’equip jugarà Can Titó el 27 
d’abril a les 8 del vespre.

Magnífic partit sense premi de 
l’equip júnior masculí a la pista del 

UE Sant Cugat saldat amb derrota 
per 49 a 45. 

Partit amb moltes alternatives 
al marcador, si bé les diferències 
sempre eren curtes. La gran defen-
sa practicada durant tot el partit 
va portat als nois a falta de dos 
minuts a dominar per 4 punts 41 
a 45, però un parcial final de 8 a 0 
va tirar per terra tota la bona feina 
realitzada.

Van jugar pel conjunt vilanoví: 
Marc Valero, Gregor Palacio, Ge-
rard Antolín (17), Quim Cobos (4), 
Carlos Lorenzo (7), Víctor Larrache 
(9), Maruan Hammich (5), Gino Pa-

oli i Marcos García (3). Entrenador 
Marc Couso.

L’equip jugarà a Can Titó el 28 
d’abril a les 10 del matí.

El sènior femení va perdre a 
la pista del tercer classificat, el CB 
Castellet, per 60 a 56.

Un mal inici va marcar el 
desenvolupament del partit amb 
un parcial de 9 a 2 als 4 primers mi-
nuts i de 18 a 9 al final del primer 
quart. A partir d’aquest moment 
les noies van reaccionar i van co-
mençar a retallar diferències poc 
a poc. Però tot aquest esforç  no 
va tenir la recompensa desitjada i 
finalment la victòria va caure del 
costat local.

Van jugar pel conjunt vilano-
ví: Clara Bargalló (14), Clàudia Mi-
ramunt (12), Marina Palmés (3), 
Èlia Díez (12), Arian Vidal (2), Núria 
Torrens (6), Marta Gou (3) i Alexan-
dra Vives (4). Entrenador Samuel 
Laguarta.

L’equip jugarà el 28 d’abril a 
Can Titó a les 12 del migdia.

1a Catalana: CF Igualada 0 - FC Andorra 1
Reforçats tot i la derrota

FUTBOL

L’Igualada es mostra fort davant 
els andorrans, tot i no poder 

sumar.
Els igualadins rebien l’equip 

amb millor dinàmica de la catego-
ria, l’Andorra. Un conjunt amb un 
gran potencial ofensiu, que feia 
preveure un enfrontament molt 
vistós.

Tot i això, els igualadins no es-
taven disposats a deixar escapar els 
tres punts de Les Comes. L’inici de 
partit va ser molt bo per part dels 
locals, amb una pressió molt alta, 
que incomodava la sortida de pilo-
ta visitant. El partit estava igualat.

Malgrat això, no es podia co-
metre cap error, tal i com va suc-
ceir al minut 13. Després d’una 
pèrdua de pilota al mig del camp, 
els andorrans van aprofitar el con-
tracop per avançar-se al marcador.

No obstant, els jugadors de 
Moha no van donar-se per vençuts 
i van seguir amb el pla establert. 
Això va provocar diverses arribades 
locals, amb timidesa. El duel estava 

molt viu i s’arribava al descans amb 
derrota per la mínima.

A la represa, la tònica va ser la 
mateixa. Un Igualada molt atrevit 
que dominava el joc. Els visitants 
defensaven molt bé, però Lliró i 
Franco van tenir dues grans ocasi-
ons per empatar l’enfrontament. 
Les Comes vibrava amb el control 
de pilota dels igualadins.

Últims minuts amb molta ten-
sió al camp, que comptava amb els 
blaus bolcats, on hi va haver una 
jugada polèmica a l’àrea visitant, 
que l’àrbitre no va xiular com a 
penal.

L’equip va estar viu fins el 
final, però finalment la victò-
ria se la va emportar l’Andorra. 
Una imatge impecable dels ano-
iencs en un matx de màxim nivell. 
Amb aquest resultat, l’Igualada se-
gueix amb 46 punts.

Cal destacar la gran afluència 
de públic a Les Comes, per animar 
als blaus en un partit davant un 
rival directe.

Pere Santano

Patinadores pierenques es classifiquen 
per al Campionat de Catalunya
PATINATGE ARTÍSTIC

El cap de setmana passat, les pati-
nadores Carme i Aina Munné 

i Patricia Pelegrín, del Patinatge 
Artístic Piera, van participar en el 
Campionat de Barcelona de cate-
gories sènior i júnior, que es va 
celebrar al municipi de Sant Fost 
de Campsentelles. 

En categoria junior, Aina Mun-
né, amb un bon disc llarg, va ob-
tenir una 7a posició i es va classifi-
car per al Campionat de Catalunya 
que se celebrarà del 18 al 20 d’abril 
a Santa Cristina d’Aro,i on la pati-
nadora buscarà una plaça per par-
ticipar en el Campionat d’Espanya. 

També en categoria junior, Patricia 
Pelegrín va debutar en l’àmbit na-
cional amb una bona actuació i va 
aconseguir la 19a posició. D’altra 
banda, Carme Munné, en catego-
ria sènior, es va classificar en 14è 

lloc, per sota de patinadores de 
gran nivell en competicions euro-
pees com Carla Escrich o Grace Tara 
Lloret. 

D’altra banda, les pierenques 
Ariadna Cuevas i Arantxa Navarro, 
del Club de Calafell, van participar 
en el campionat territorial de Tar-
ragona, a la localitat de l’Aldea. 
Totes dues es van classificar per al 
campionat de Catalunya. L’Ariadna 
va quedar 2a en categoria júni-
or després d’estar uns mesos sen-
se patinar a causa d’un accident. 
L’Arantxa, tot i competir amb una 
lesió, va aconseguir una 6a posició 
en categoria sènior.

Laura Giménez (CAI), 3a en sub-18 
al 4t GP de Marxa de Sant Cugat
ATLETISME 

Dissabte passat es va dur a terme 
el 4t GP de Marxa Atlètica Ciu-

tat de Sant Cugat, a les pistes del 
Zem La Guinardera, de St. Cugat 
del Vallès.

Hi va participar la marxadora 
juvenil del Club Atlètic Igualada 
Petromiralles Laura Giménez, 3a 
en categoria sub-18 amb 27’53”5 
per cobrir els 5 km de recorregut, 
marca personal de l’anoienca.

Els guanyadors absoluts van 
ser Kevin Cerro (Cornellà At.) amb 
21’20”1, i Mariona García (FC Bar-
celona) amb 24’13”5, ambdós so-
bre 5 km de recorregut. 

Club Atlètic Igualada



41ESPORTS11 d’abril de 2019

MOTOR Joan Vidal
Sènior masculí - 1a Catalana: 
Finques Argent CH Igualada 27 - AEH Les Franqueses 25
Una nova victòria que dona confiança a 
l’equip
HANDBOL

El passat dissabte el Finques 
Argent Handbol Igualada rebia 

a Les Comes l’AEH Les Franque-
ses equip que està pel davant de 
l’Handbol Igualada en la classifica-
ció de la lliga; els primers minuts 
de partit l’Igualada es va imposar 
en el marcador, per poca diferèn-
cia,

però portava la iniciativa en 
el joc. Va ser a partir de l’equador 
de la primera part quan els de Les 
Franqueses van forçar la màqui-
na i aprofitant alguns errors en la 
defensa local s’arribava al descans 
amb un empat a 12 gols. A l’Igua-
lada se’l veia fort per encarar la 
segona part.

En la represa els visitants van 
sortir a guanyar el partit i els pri-
mers quinze minuts van estar molt 
igualats, l’atac i gol dels dos equips 
es repetia i tots esperaven a veure 
quin era l’equip que fallava primer 
en el seu atac i es trencaven els 
empats continus en el marcador.

I va ser l’AEH Les Franqueses 
que va topar amb la defensa i el 
porter locals, i en dos contraatacs 
l’Igualada no va fallar i es va avan-
çar amb dos gols.

Faltaven deu minuts pel final i 
el resultat de 24 a 22 encara no era 
definitiu. Es preveia un final com-
plicat i l’Igualada va saber defensar 
a mort la porteria. Al final, final 
d’infart després d’un bon partit del 
Finques Argent Handbol Iguala-
da que ha aconseguit una victòria 
per quarta vegada consecutiva i 
contra equips teòricament supe-
riors. Sembla que han recuperat 
la confiança en ells mateixos i han 
deixat la part perillosa pel descens 
en la classificació, però també sa-
ben que no poden afluixar perquè 
encara queden 7 partits i tots són 
importants.

Van jugar pel CHI: a la porteria: 
Jordi Bermejo (10 aturades) i Eric 
Plaza (9 aturades).

A la pista: Oscar Visa (3), Jor-
di Vilarrubias (1), Max Segura (1), 
Esteban Lezama, David Cubí (2), 

Arnau Capitán (1), Rubén Álvarez, 
Àlex Mauri (4), Adrià Suero (1), 
Sergi Garcia (8), Jordi Grado (5), 
Marc Vilches (1) i Roger Calzada. 
Entrenador: Pol Cantero, ajudant: 
Hilari Canales.

Cadet masculí - 1a Catalana: 
CH Igualada 34 - Handbol Lleida 
Pardinyes 26

Bon partit dels nois, controlant 
bé la defensa i súper intensos en 
atac, tots molt participatius i amb 
ganes, bé a la porteria i tots te-
nen molta confiança en els darrers 
partits.

A l’equip li queden 5 partits 
per acabar l’etapa de cadets i pas-
sar a juvenil.

Cadet femení - 1a Catalana: 
Ràpid Cornellà 21 - CH Igualada 26

Mal partit tot i acabar amb una 
victòria molt necessària per seguir 
aspirant al Top 4.

Les noies no van sortir bé, ja se 
les veia lentes, sense idees i amb 
poca intensitat. Final de la primera 
part 11-12. El començament de la 
segona va ser pitjor encara, però 
les igualadines es van  posar les 
piles els últims deu minuts.

Van jugar pel CHI: Mèlat Oli-
vé, Mireia Montleón, Èrika Chia, 
Marta Vargas, Núria Garriga, Aina 
Hornas, Júlia Lladó, Carla Carbó, 
Èlia Dueñas, Ariadna González, Jú-
lia Ars, Marta López, Karen Gar-
cia i Duna Marchante. Porteres: 
Xènia Méndez i Martina Morales. 
Entrenadors: Sergio Morales i Án-
gel Arias.

Infantil femení - 1a Catalana: 
Handbol Gavà B 21 - Acadèmia CHI 
13

El rival, un equip Top-4 va ser 
millor i va guanyar merescuda-
ment. 

Van jugar pel CHI: Judit So-
lanelles, Aroa Sànchez; Rebe-
ca Gutierrez, Iona Gàmez, Clau-
dia Buchaca, Emma Galàn, Ruth 
López, Ona Fuster, Tilda Farrés i 
Emma Galan. Entrenadors Ol-
ga Nuñez i Marc Muntaner. 
Infantil B: CH Ribes 31 - CH Igua-
lada 24

Equip lluitador que demostra 
molt esforç i moltes ganes en ca-
da partit, lluitant contra tots els 
inconvenients que surten, ja sigui 
lesions, falta de jugadors o arbi-
tratges com el d’aquest cap de set-
mana: al minut 20 l’àrbitre va aca-
bar amb tota esperança amb una 
expulsió molt rigorosa del porter i 
d’un jugador dos minuts més tard. 
L’equip no va abaixar els braços.

Van jugar pel CHI: Jan Mateo, 
Adrià Nogales, Jordi Morales, An-
ton Aguilera, Raul Marin, Quim 
Amich, i l’aleví Alex Arribas. Diri-
gits per l’entrenador Enzo Visa.

Infantil masculí - 1a Catalana: 
Handbol Ribes 1 24 - Acadèmia 
Igualada / CH Igualada A 31

Els igualadins van anar pel 
partit des del primer moment. Els 
primers 15 minuts van desplegar 
la seva millor versió, jugant amb 
molta intensitat, seriosos en de-
fensa, efectius en atac i amb grans 
aturades sota pals. Totes les línies 
funcionaven a la perfecció i tant 
els jugadors de camp com els de la 
banqueta mostraven una concen-
tració i actitud immillorables. Que-
den 5 partits i cada vegada s’està 
més a prop de l’objectiu final: el 
TOP 4.

Van jugar pel CHI: Xavier Mal-
partida, Jan Tardà, Arnau Vargas, 
Arnau Albareda, Jaume Magaña, 
Pol Alonso, Guerau Llansana, Ot 
Palmés, Santi Cuevas, Aniol Gumà, 
Aitor Doncel i Oriol Cirera. Entre-
nadors: Nil Subirana i Enzo Visa.

Distingida versatilitat
Volkswagen T-Roc 
Advance Style 1.6 TDI

MOTOR

També podria titular com dis-
tingida polivalència, perquè 

crec que aquest crossover es 
mereix denominar-lo d’aques-
tes dues maneres per la gran 
acceptació que està tenint entre 
la munió dels també anomenats 
SUV compactes, ideals per a l’en-
torn urbà, àgils per a una con-
ducció per carretera i pràctica 
mobilitat també per camins en els 
moments d’oci.

Present en el nostre mercat des 
de prop més d’un any, la gamma 
del T-Roc ha anat creixent amb 
versions com la que avui provem, 
dotada de l’excel·lent i conegu-
da mecànica dièsel, en aquest cas 
en tracció a les rodes davanteres 
i canvi manual de sis velocitats. 
Volkswagen és un dels fabricants 
més actius en models SUV com 
ho demostra que recentment ha 
presentat en el Saló de Ginebra 
el T-Roc R, la versió més esportiva 
amb 300CV. Comença pel T-Cross, 
que comparteix la mateixa pla-
taforma del VW Polo. Li segueix 
aquesta carrosseria del T-Roc, que 
fa servir la plataforma MQB, el Ti-
guan, Tiguan Allspace i el Touareg. 
Una completa gamma SUV que es-
tan animats per motors turbo de 
gasolina, dièsel, traccions davan-
tera o total 4Motion amb Active 
Control i canvis manual o automà-
tic DSG. 

Del disseny exterior m’agraden 
les seves compactes dimensions de 
4,23 metres que encaixen perfec-
tament per moure’s còmodament 
entre el trànsit urbà i la practicitat 
de les quatre portes i bon maleter 
amb una capacitat de 445 litres 
(1.290 si pleguem els respatllers 
dels seients posteriors) dels millors 
entre la seva categoria. Més encara 
si tenim en compte el plus de segu-
retat que aporta l’anar conduint 
un xic més elevats que en un turis-
me convencional. 

De la colorista imatge exter-
na, que pot ser bicolor, passem a 
un espaiós habitacle interior en 
què les aplicacions de les portes i 
la consola central són del mateix 

color que la carrosseria, amb un 
quadre d’instrumentació VW Di-
gital Cockpit de 11’7 polsades que 
podem configurar al nostre gust i 
la pantalla tàctil de 8” digital en 
format com una tauleta apaïsada, 
situada en la part alta de la con-
sola central per al control de les 
funcions infotaintment. També dis-
posem del carregador sense fils per 
al nostre smartphone i dos ports 
USB al costat, en la part més baixa 
de la consola central.

La part dinàmica de la unitat 
de proves està ben resolta amb el 
gran rendiment d’aquest propulsor 
que sempre ens ofereix una bona 
sensació de potència des de baixes 
voltes amb un consum moderat 
per les seves prestacions. Un selec-
tor precís del canvi de velocitats, la 
direcció directa, les nombroses aju-
des electròniques a la conducció i 
de seguretat i el bon compromís 
entre l’efectivitat en els revolts per 
carretera i la comoditat de marxa 
de la suspensió també per camins 
arrodoneixen un conjunt de sen-
sacions al volant del T-Roc desta-
cables, sense oblidar-nos d’un altre 
aspecte a tenir en compte com és 
la facilitat que disposen els cinc 
ocupants per entrar i sortit del ve-
hicle. 

Cilindrada: 1.598 cc / Potència: 
115 cv / Tracció: davantera / Acce-
leració 0 a 100 km/h: 10,9 segons 
/ Pes: 1.320 kg / Consum homo-
logat: 4,4 l/100 km / Preu: 26.965 
euros.

L’equip sub-16 femení del CAI, campiones 
de Catalunya en relleus 4x300 m
Quatre podis per al CAI a la jornada final del Campionat de Catalunya 
de Relleus Promoció 
ATLETISME 

Dissabte passat, un total de qua-
tre podis, en les categories res-

pectives, assoliren els vuit equips 
del Club Atlètic Igualada Petromi-
ralles/Jocnet participants a la jor-
nada final del Campionat de Cata-
lunya de Relleus de Promoció, a les 
pistes del Prat de Llobregat. Hi par-
ticiparen en les categories sub-10, 
sub-12, sub-14 i sub-16 els equips 
classificats en les jornades prèvies. 
Els equips del CAI assoliren 1 meda-
lla d’or, 1 d’argent i 2 de bronze, a 
més de diversos llocs de finalista, 
amb una brillant actuació global.

Va sobresortir l’actuació de 
l’equip cadet (sub-16) femení, 
campiones de Catalunya en 4x300 
m, amb l’equip format per Carla 
Bisbal, Francina Massagué, Judit 
Navarro i Mar Planas, imposant-se 
amb 2’53”65.

La medalla d’argent era per 
a les infantils (sub-14) de 4x80 m, 

subcampiones de Catalunya amb 
l’equip format per Mar Buchaca, 
Paula Cambero, Alba Cerro i Car-
lota Mollà, amb 42”30 a la final i 
amb 42”71 en semifinals.

Les infantils (sub-14) de 4x200 
m assoliren el bronze amb un 
temps d’1’52”15, formant l’equip 
Mar Buchaca, Paula Cambero, Alba 
Cerro i Carlota Mollà.

Els alevins (sub-12) de 4x60 
m assolien també el bronze amb 
35”05 a la final, amb l’equip for-

mat per Pol Almirall, Outmane El 
Aggari, Xavier Nogales i Pau Sala, i 
amb 35”74 en semifinals.

Les alevins (sub-12) de 4x60 m 
eren 4es a la final amb l’equip for-
mat per Emma Cerro, Laia Cerro, 
Ingrid Díaz-Guerra i Martina Llo-
rach, amb 35”32, i amb 35”43 en 
semifinals.

Els alevins (sub-12) de 3x600 m 
eren 9ns a la final amb 6’02”07, 
formant l’equip Youssef Ayyad, 
Outmane El Aggari i Alex Guillén.

Les cadets (sub-16) de 4x100 
m eren 5es en semifinals amb 
Edit Guzmán, Alba López, Franci-
na Massagué i Judit Navarro, amb 
52”71, però no van accedir a la fi-
nal corresponent. 

Els benjamins (sub-10) de 4x60 
m eren 5ns en semifinals amb 
Mikel Fariñas, Guillem Llorach, 
Martí Pain i Iker Pérez, amb 40”38, 
però tampoc van accedir a la final.

Club Atlètic Igualada
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Inscripcions obertes per 
a la 20a Caminada Popular 
de l’Anoia 
EXCURSIONISME

Per al diumenge 12 de maig, la 
Secció de Muntanya del Grup 

de Lleure “La Clau” organitza una 
nova edició de la Caminada Popu-
lar de l’Anoia, oberta a la partici-
pació de tots aquells excursionistes 
i amants de la natura, que vulguin 
passar un matí de diumenge passe-
jant, i alhora, descobrint la bellesa 
natural de les contrades de la nos-
tra comarca.

L’itinerari té un recorregut cir-
cular d’uns 18 quilòmetres i trans-
correrà pel terme municipal de 
Copons, passant per indrets tan 
emblemàtics i bonics com el gorg 

de Nafre, en un entorn meravellós, 
el Coll de Pal, Sant Gabriel, barranc 
de la Coma, etc.

La inscripció a la XX Camina-
da Popular de l’Anoia té un preu 
de 10 euros si es fa abans del dia 
10 de maig, o de 12 euros rea-
litzant-la el mateix dia 12. Per a 
més informació: Tel. 93 805 05 61 
WhatsAPP 676788657, grupla-
clau@gruplaclau.org o www.
gruplaclau.org.

També a Facebook.com/gru-
placlau o a Twitter: @gruplaclau. 
L’organització es reserva el dret de 
modificar el recorregut en el cas 
de creure-ho necessari.

Resultats dels equips del CT Can Bonastre 
a la Lliga Guinot Prunera
PÀDEL

Tres victòries i dues derrotes 
aquest passat cap de setma-

na pels equips de la Lliga Guinot 
Prunera de la secció de pàdel del 
CT Can Bonastre.

L’equip “B”, que juga a la ter-
cera categoria, va jugar dos partits 
aquest passat cap de setmana. En 
el primer, victòria a casa davant 
del Pàdel 7 Santpedor per 2-1. La 
parella 1, amb Javi Cabeza i Jordi 
Bautista, van guanyar per 6-2 i 6-1. 
La parella 2, amb Jose de la Fuente 
i David Cadenas, van perdre per 1-6 
i 3-6. La parella 3, amb Toni Motos 
i Nuno Carvalho, van derrotar els 
rivals per un doble 6-3. En el segon 
partit, nova victòria aquest cop a 
les pistes del CT Piera per 1-2. La 
parella 1, amb Jordi Bautista i Al-
berto Pérez, van guanyar per 6-1 i 
6-4. La parella 2, amb Joan Castilla 
i Jose de la Fuente, van perdre per 
6-7 i 5-7. La parella 3, amb Jordi Pe-
rona i Salva Bosch, van guanyar el 
seu punt per 6-2 i 6-4. Amb aquests 

resultats, l’equip continua segon a 
la classificació del seu grup.

L’equip “C” del club, que juga a 
tercera categoria, va perdre a casa 
per 1-2 contra el Pàdel La Torre de 
Claramunt. La parella 1, amb Fer-
ran Olaria i Raül Oller, van perdre 
per un doble 6-0. La parella 2, amb 
Pablo Kellermann i Júlio Fuentes, 
van caure per 3-6 i 6-7. La parella 
3, amb Juanjo Garcia i Sergi Piñar, 
van guanyar el punt local per 6-1 i 
6-0. Amb aquest resultat l’equip in-
tenta classificar-se entre els quatre 
primers.

L’equip mixt del club, que ju-
ga a tercera categoria, va perdre 
per 1-2 a la pista del CT Piera. La 
parella 1, amb Carme Vilchez i Javi 
Cabeza, van perdre per 6-0 i 6-2. La 
parella 2, amb José Maria Romero 
i Montse Ferrando, va caure per 
6-1 i 6-2. La parella 3, amb Yolanda 
Zafra i Juan Chavez, van aconseguir 
el punt per 6-2 i 6-4. Amb aquest 
resultat l’equip es tercer a la classi-
ficació del seu grup

L’equip +45 del club, va acon-
seguir la seva tretzena victòria con-
secutiva, aquest cop a la pista de 
l’Esquaix Cambridge d’Igualada. La 
parella 1, amb Xavi Maresma i Javi 
Cabeza, van guanyar per un doble 
6-1. La parella 2, amb Joan Anton 
Recasens i Joan Castilla, van acon-
seguir el punt per 6-0 i 6-2. La pa-
rella 3, amb Xavi Morente i David 
Cadenas, van vèncer per un doble 
6-2. Amb aquest resultat i un partit 
pendent, tenen 3 punts d’avantat-
ge amb els seus dos perseguidors.

3a Provincial “A”: 
CTT La Torre de Claramunt 0 - CTT Olesa 6
L’equip tanca la temporada 
caient a casa

TENNIS TAULA

Final de competició regular, per 
a les joves promeses del CTT La 

Torre de Claramunt que en la seva 
primera temporada de competició 
federats han anat creixent en com-
petitivitat que sens dubte es veurà 
reflectida en resultats la pròxima 
temporada.

Els resultats parcials van ser 
els següents: Marc Valero 1 - Ori-
ol Vivó 3; Jordi Morcillo 0 - Iago 
Águila 3; Cristian Cano 0 - Francis-
co Delgado 3; Marc Valero 0 - Iago 
Águila 3; Cristian Cano 0 - Oriol 
Vivó 3, i Jordi Morcillo 0 - Francisco 
Delgado 3.

D’esquerra a dreta, pel CTT Olesa: Francisco Delgado, Iago Águila i Oriol Vivó. Pel 
CTT La Torre de Claramunt: Marc Valero, Cristian Cano i Jordi Morcillo.

El CAI guanya la primera jornada del grup 
“A” del Campionat Català de Clubs absolut
ATLETISME 

Els atletes dels equips absoluts 
masculí i femení del Club Atlè-

tic Igualada Petromiralles aconse-
guiren el primer lloc del seu grup 
en la primera jornada de lliga del 
Campionat de Catalunya de clubs, 
disputada diumenge a les pistes 
de Camp Clar de Tarragona. 

Al Campionat de Catalunya, 
que es distribueix en 5 grups, hi 
participen 34 equips que compe-
teixen en diferents pistes de Ca-
talunya, encara que en realitat 
la competició és de tots contra 
tots, ja que els clubs assoleixen 
la puntuació final de la jornada 
segons les marques assolides pels 
seus atletes.

En la 1a Jornada del grup 
A de diumenge a Tarragona, el 
CAI es va imposar amb 26.777 
punts. Va ser 2n el Lleida UA 
amb 25.417, 3r el CA Tarragona 
amb 21.381, 4t UA Montsià amb 
20.302, 5è CA Terres de l’Ebre 
amb 18.119, 6è CE Penedès amb 
14.654 i 7è CA Cambrils amb 
5.838 punts.

Entre la brillant actuació glo-
bal dels i les atletes anoiencs cal 
destacar els doblets assolits per 
Jordi Yoshinori Matsuoka i Aitor 
Caldito en triple salt i per Cora 
Salas i Marta Galló en salt de llar-
gada, així com els primers llocs de 
Santi Ramos en 110 m tanques, 
Abdessamad Oukhelfen en 1.500 
m llisos, Abdelhakim Hamid en 
3.000 m obstacles, Anna Asensi en 
100 m llisos, Naima Ait Alibou en 
1.500 m llisos i del relleu femení 
de 4x100 m, amb Maria Abadal, 
Anna Asensi, Marta Galló i Cora 
Salas, entre altres destacades clas-
sificacions i registres. 

La 2a Jornada es durà a ter-
me dissabte vinent, 13 d’abril a la 
tarda, a les pistes de Lleida. Entre 
dissabte i diumenge es decidiran 
els equips que competiran en els 
diferents grups a la Jornada final, 
disputant-se els 8 participants al 
grup A el títol català, i les posicions 
d’honor del campionat el proper 5 
de maig.

Les posicions i marques dels at-
letes del CAI Petromiralles foren 
les següents:

Masculins
100 m llisos: 6 è  E d u a r d 

Guzmán amb 11”58 i 8è Marc Ro-
driguez amb 11”69.

400 m llisos: 2n Guillem Car-
ner amb 51”75 i 7è Oriol Castells 
amb 53’’19.  

1.500 m llisos: 1r Abdessamad 
Oukhelfen amb 3’52”41 i 3r Lah-
cen Ait Alibou amb 3’57”93.

3.000 m obstacles: 1r Abdel-
hakim Hamid amb 10’24”78 i 6è 
Antoni Vázquez amb 11’07”31. 

110 m tanques: 1r Santi Ramos 
amb 15”42 i 3r Marc Sánchez amb 
16”25.

Salt de perxa: 5è David Muñoz 
amb 3,90 m i 6è Theo Ruiz amb 
3,75 m. 

Triple salt: 1r Jordi Yoshinori 
Matsuoka amb 14,68 m i 2n Aitor 
Caldito amb 13,32 m.

Llançament disc: 3r Josep M. 
Lagunas amb 33,49 m i 6è Joan Sà-
nchez Bergadà amb 31,15 m.

Llançament martell: 3r Javier 
García amb 37,93 m i 6è Erik Gutié-
rrez amb 29,22 m.  

Relleu 4x100 m masculí: 2n lloc 
equip del CAI amb David Muñoz, 
Jou Morcillo, Eduard Guzmán i Jor-
di Y. Matsuoka, amb 45”33.

Femenines
100 m llisos: 1a Anna Asensi 

amb 12”58 i 4a Francina Massagué 
amb 13”22.

400 m llisos: 7a Marcel·la Solé 
amb 1’04”67 i 11a Júlia Solé amb 
1’07”60.

1.500 m llisos: 1a Naima Ait 
Alibou amb 4’46”19 i 3a Anna Tor-
ras amb 5’13”19.

3.000 m obstacles: 2a Marina 
Suria amb 12’14”64 i 3a Carla Ale-
many amb 13’16”23.

100 m tanques: 3a Maria Aba-
dal amb 15”54 i 5a Jana Roca amb 
17”80.

Salt d’alçada: 2a Laia Planas 
amb 1,56 m i 5a Núria Moix amb 
1,48 m.

Salt de llargada: 1a Cora Salas 
amb 5,98 m i 2a Marta Galló amb 
5,64 m.

Llançament pes: 5a Cristina 
Fernández amb 8,75 m i 7a Núria 
Rey amb 8,34 m.

Llançament javelina: 3a Marta 
Garrido amb 30,89 m i 7a Iona Ma-
cià amb 17,21 m.

Relleu 4x100 m femení: 1r lloc 
equip del CAI amb Maria Abadal, 
Anna Asensi, Marta Galló i Cora 
Salas amb 50”55. 

Club Atlètic Igualada 

Grans resultats per als corredors  
del Fesb3.0-Ixcor 
BTT

El cap de setmana passat es va sal-
dar amb grans resultats per als 

corredors de l’equip Fes3.0-Ixcor. 
Genís López aconseguia pro-

clamar-se campió de Catalunya 
màster 50 a la disciplina de llarga 

distància a la prova de la Esper-
xada. Jorge Sánchez era 2n a la 
Copa Catalana Internacional de 
la Vall de Lord en categoria Elit. 
Jordi Estany i Elisabeth Pallerols 
van participar a la gran fons Cam-
brils Park. Gran actuació també de 

Ferran Torra en modalitat de car-
retera al campionat infantil. Oscar 
Márquez va participar a la Portals 
d’enguany. Hi varen participar: 
Santi Villamurt, Miguel Ángel Va-
lerio i Marc Pérez.

3a Provincial: 
CTT Vilanova del Camí 3 - CN Caldes A 4
Acaba la lliga i comença la 
fase per l’ascens

TENNIS TAULA

Últim partit de lliga amb una 
ajustada derrota davant un 

dels líders de la categoria.  Va ser 
a la definitiva partida de dobles 
gràcies a l’experiència de Juan 
Antonio  Ortega (el millor juga-
dor visitant) quan el CN Caldes va 
fer el punt definitiu. Destacar el 
bon paper fet pels jugadors locals, 
Manolo Suero, Adrià Sanchez i 
Bernat López  ja que tots van gua-
nyar en algun dels seus encontres.  

Aquesta propera setmana es 
comença la part final de la lliga 

dins la fase d’ascens. Esperem que 
els palistes vilanovins facin un bon 
paper aquest últims partits de la 
temporada.

Els parcials de partides van 
ser: Bernat López 0 - Juan Antonio 
Ortega 3. Manuel Suero 3 - Xa-
vier Pineda 0. Adrián Sánchez 2 
- Francesc Cortada 3. Manuel Suero 
0 - Juan Antonio Ortega 3. Ber-
nat López 3 - Francesc Cortada 0. 
Adrián Sánchez 3 - Xavier Pineda 
0. López-Sánchez 0 - Ortega-Cor-
tada 3.

mailto:gruplaclau@gruplaclau.org
mailto:gruplaclau@gruplaclau.org
http://www.gruplaclau.org
http://www.gruplaclau.org
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Veterans del Club Excursionista Uecanoia
Pel Parc Natural del Corredor (Maresme)

Resultats dels equips Subaru en les diferents 
lligues federades i comarcals

EXCURSIONISME

El massís del Montnegre i el del 
Corredor conformen un parc 

natural, una veritable descoberta 
per als amants de la natura i de les 
caminades. La diferència entre els 
dos massissos es manifesta sobre-
tot en la vegetació i també en els 
relleus. Si el Corredor, amb acci-
dents geogràfics més suaus, està 
poblat de pins pinyers, al Mont-
negre, més abrupte, hi abunda la 
vegetació de ribera i les espècies 
de clima més humit, com roures, 
alzines, faigs...

El dijous 4 d’abril, els veterans 
férem una travessa per la part del 
Parc del Corredor, començant des 
del Camp de la Comtessa, un cop 
passada la urbanització Can Mas-
suet del Far, al terme de Dosrius, 
on ens deixa l’autocar. Des d’aquí 
férem la travessa a peu fins a Vall-
gorguina tot seguint el sender GR 
92, molt ben senyalitzat, que pas-
sa pel santuari del Corredor. Els 
desnivells són moderats, llevat del 
tram final que puja al Corredor 
(657 m) per unes zones d’atapeïts 
boscos molt cuidats i de gran valor 
ecològic.

Enmig de sureres, pins pinyers, 
roures i verdes catifes, tot passant 
per l’Àrea d’Esplai del Corredor, 
després d’una hora i mitja s’arri-
ba al Santuari de la Mare de Déu 
del Corredor, que es troba al mig 
d’una planura que culmina la ser-
ra, en un indret de gran bellesa 
paisatgística. És d’estil gòtic tardà 
i fou bastit a finals del segle XVI. 
El campanar és una torre quadrada 
rematada per merlets. Dedicat a 
la Mare de Déu del Socors, és un 

centre de devoció a la comarca i té 
una gran tradició l’aplec del dilluns 
de Pasqua, tant per a la comarca 
del Vallès com del Maresme. Hi es-
morzem.

El descens és, evitant la gran 
pista, per una varietat de camins 
(el SL-C72 i C71 amb indicadors 
blanc i verd) i alguns corriols agres-
tos i selvàtics. Tenim una bonica 
visió del Montseny emblanquinat 
per la neu caiguda el dia abans. 
Passem pel Trull i Can Pradell de 
la Serra i ja amb vistes de Vallgo-
rguina, vora del Vallès Oriental, 
fem un anar i tornar per la capella 
de Santa Eulàlia de Tapioles, en 
desús i bona part en ruïnes, que de 
la part més antiga només conser-
va l’absis, probablement data del 
segle XII. Va quedar deshabitada 
i sense culte el 1373 fins al segle 
XVII, quan es tornà  a habilitar l’es-
glésia i es reformà afegint-hi al-
gunes dependències. Té un curiós 
campanar de planta quadrada.

A prop és molt interessant 
visitar el Dolmen de Vallgorgui-
na, també dit de la Pedra Gentil, 
el més conegut del país, situat ja 
prop del municipi de Vallgorguina. 
Ha generat molts mites i des de 
temps immemorials ha estat un 

lloc relacionat amb bruixes i aque-
larres (reunions i rituals de brui-
xes). Actualment segueix sent un 
lloc molt freqüentat per ocultistes 
i adeptes a diferents pràctiques 
màgiques. Està format per 7 megà-
lits verticals, que suporten un gran 
bloc megalític superior horitzon-
tal. Poc es coneix de la verdadera 
història del dolmen, ja que mai 
ha estat excavat o documentat ar-
queològicament; es creu que fou 
construït entre el 3500 aC i el 2000 
aC. Entre la poca documentació 
existent hi figura que al 1855 es 
féu una restauració del dolmen. La 
tradició diu que era “el punt d’en-
contre de totes les bruixes de la co-
marca des de temps immemorials”; 
de fet, la denominació Gentil és 
perquè s’hi realitzaven rituals pa-
gans. Hi coincidim amb un grup de 
menuts escolars. I l’excursió acaba 
amb un dinar a Sant Celoni.

Participants: 32. Distància re-
correguda: 13 km. Ascens 337 m i 
descens 680 m. Temps net de camí: 
4 hores. Coordinadors: Josep Bal-
delló i Rita Solé. Propera activitat: 
Dijous Sant, 18 d’abril, curta pas-
sejada i esmorzar-sardinada a Vila-
nova del Camí. Sortida a les 7,30 h.

Al santuari del Corredor. Foto: Joan Mollà

PÀDEL
Federació catalana de pàdel 1a 

masculina. Si bé és cert que tots els 
partits van anar a 3 sets, el primer 
equip Subaru no acaba de reaccio-
nar. Una nova ensopegada jugant 
a casa contra un dels rivals directes 
que també es juga les places de 
descens, el CT. Olesa.

Marc Corcelles/Carles Cuñado 
van cedir 6-4, 3-6, 1-6, Joan Corce-
lles/Albert Homs van caure 5-7, 6-3, 
4-6 i finalment Jan Albareda/Lluís 
Fernández van cedir per un ajusta-
díssim 4-6, 7-5, 6-7.

PàdelCat 3a masculina. Encara 
que amb derrota aquesta jornada, 

el tercer equip segueix un camí 
ascendent. Derrota a casa per 1-2 
contra el Life x Pàdel d’Abrera.

David Mestres/David Hornos 
van caure per un ajustat 5-7, 6-7, 
Juanjo de Miguel/Jordi Solé van 
sumar l’empat guanyant 6-4, 4-6, 
6-3, i Jordi Pallarès/Albert Gomicia 
van caure en dos sets. 

Lliga Pàdel +45 Oxford. Visita a 
Les Moreres, aconseguint una nova 
i important victòria per 1-2.

Albert Homs/Lluís Fernández 
van dominar 6-0, 6-2 a Jaume Bas-
compte/Jordi Muntané, Joan Cor-
celles/Isidre Marimon van caure 
per un doble 4-6 amb Jaume Ma-
llart/Lluís Piqué i finalment Àngel 
Solé/Jordi Homs van sumar el punt 
decisiu guanyant 6-3, 6-2 a Jaume 
Muntané/Albert Isart.

PàdelCat 2a femenina. Per fi 
ha arribat una victòria del primer 
equip Subaru femení que els do-
narà oxigen per afrontar aquesta 
segona fase. El resultat 2-1 davant 
l’És Pàdel.

Clara Escudé/Elia Soriano van 
dominar clarament per 6-0, 6-2, 
Susanna Campo/Xussi Muñoz van 

caure 3-6, 5-7 i finalment gran 
punt de les dues Laures, la Molina 
i la Barco guanyant 6-4, 7-5.

PàdelCat 3a femenina. Aquest 
equip segueix amb la bona estre-
lla!! Nova victòria, aquest cop ju-
gant a casa contra les noies del NP 
Vallbona. El resultat 2-1 a favor de 
les noies Subaru.

Joana Dalmases/Encarna Del-
gado van sumar el primer punt 
guanyant 6-1, 6-4, Encarna Valdés/
Trini Pacheco no van tenir opcions, 
i finalment punt important el su-
mat per Rosa Mas/Georgina Carrer 
6-3, 6-1.

PàdelCat 4a femenina. Aquest 
cop, no ha pogut ser. Desplaça-
ment a casa de l’Infinit amb der-
rota 0-3.

Cristina Hernández/Gemma 
Fernández van caure per un doble 
2-6 amb Mònica Mateu/Trini Mar-
tínez, Antònia Camacho/Lys Miró 
tampoc van poder sumar caient 
4-6, 2-6 amb Samantha Carmona/
Núria Rabell i finalment derrota 
de Joanna Mauri/Francina Marin 
per 2-6, 4-6 amb Carmen Bandera/
Raquel Fernández.

L’igualadí Oriol Mata, 
subcampió de la Copa Suïssa 
amb el Genève RHC
HOQUEI PATINS

Aquest passat cap de setmana 
es va disputar la Final4 de la 

Copa Suïssa a la ciutat de Thun.
L’equip de Ginebra es va im-

posar divendres a les semifinals al 
RHC Wolfurt per 3-2 amb 3 gols de 
l’igualadí Oriol Mata. 

En la gran final disputada dis-
sabte, l’equip RHC Diessbach, gran 
favorit, es va imposar per 5-2 en 
un partit molt igualat que es va 
decidir a la segona part.

L’igualadí va finalitzar la Copa 
Suïssa com a màxim golejador de 
la competició amb 7 gols.

Un cop finalitzada la Copa, 
l’equip de Ginebra afronta el tram 
final de la lliga Suïssa.

Cap de setmana molt bo en 
joc però sense resultat final
HOQUEI LÍNIA

Aquest passat cap de setmana 
es celebraren quatre partits de 

l’Hoquei Línia Igualada, tres dels 
equips base i el del Sènior masculí. 
Ens deixaren un bon joc a la pis-
ta de les Comes on el resultat no 
reflectí el què els jugadors iguala-
dins realitzaren a la pista. 

Benjamí: HL Igualada 3 - Gadex 
A 4

Partit molt igualat on els dos 
equips intentaren realitzar un bon 
joc. En les tres parts de 10 minuts, 
els igualadins s’avançaren en el 
marcador però la insistència dels 
de Sabadell posà entre les cor-
des a la defensa de l’Igualada. No 
obstant això, i faltant pocs minuts 
per acabar, un error en defensa i 
la poca efectivitat cara porteria, 
reberen l’últim gol posant així als 
de Sabadell al capdavant del mar-
cador. 

Van jugar per l’HLI: Iker Jimé-
nez, Toni Bandé, Adrià Búrria, 
Marc Roig, Jan Aguilera, Max 
López, Enoc Soler. Portera: Laia 
Roig. Entrenador: Samu Piquer

Aleví: HL Igualada 1 - Tsunamis 
3

Aquest partit de lliga ha estat 
un dels mes especials de la tempo-
rada. No per amb qui es jugava, un 
gran rival, sinó per agrair la feina 
que han fet quatre jugadors de 
Premià ajudant incansablement als 
igualadins. Gran companyerisme 
dins i fora la pista, reflex d’un es-
port on els valors col·lectius preva-
lent sobre els individuals. Gràcies 
nois per ser així i seguir amb nosal-
tres molt de temps!!! 

Van jugar per l’HLI: Joan Roig, 
Marc Hueva, Biel Gelabert, Ot 
Sánchez, Joan Cusachs, Martina 
Font, Judith López, Biel Guerrero, 
Nil Mendoza, Laia Silvestre. Porter: 
Yeray Lorenzo. Entrenador: Samu 
Piquer.

Infantil: HL Igualada 1 - Tsu-
namis 8

Últim partit de la Lliga Cata-
lana. Aquesta vegada el matx era 

contra els Tsunamis, líder a la fase 
regular; tot i ser un partit difícil, 
els igualadins donaren la cara da-
vant un Tsunamis potent. Ambdu-
es parts del partir foren disputades 
amb molta intensitat, i fent tot el 
que l’entrenador els manava per 
poder realitzar una bona defensa 
i un bon atac. Ara els infantils dis-
putaran l’SpartaKids. 

Van jugar per l’HLI: Laia Xin 
Mercadé, Ian López, Jan Gamboa, 
Martí Roig, Arnau Santano, Julian 
Carrasco, Unai Guerrero, Biel Se-
gura, Sergi Gelabert. Porter: Unai 
Gràcia. Entrenador: Samu Piquer. 

Sènior masculí. HL Igualada 5- 
Tsunamis 7

Partidàs!!! Els Sèniors del club 
van realitzar un súper partit da-
vant un rival que aquest any ha 
aconseguit l’ascens a la lliga elit 
espanyola quedant així campió en 
la lliga Oro Nacional. Els jugadors 
començaren amb molta intensitat 
donant jugades i assistències per 
poder arribar davant porteria, no 
deixaren de lluitar en cap moment 
del partit. En l’últim minut del par-
tit, es decidí treure el porter i jugar 
5 jugadors en pista per tal d’inten-
tar empatar el matx. 

Van jugar per l’HLI: Porters: Uri 
Sànchez i Joan Carles Santano. Ju-
gadors: Jaume Doncel, Nil Domè-
nech, Roger alemany, Albert Gui-
llem, Albert Muntadas, Albert Mu-
darra, Marc Cano, Adam Gràcia.

Als equips base els espera una 
Setmana Santa plena de partits a 
Igualada ja que es disputa l’Spar-
taKids!

Genís López, campió M50 de marató
BTT

El montbuienc Genís López va 
guanyar el passat diumenge el 

títol català modalitat marató en 
bicicleta tot terreny, en la categoria 
màster 50.

En una cursa mítica com és l’Es-
perxada, de 75 km amb 2900+, molt 

dura i perillosa, per les muntanyes 
volcàniques de Sant Iscle de Coll-
tort, l’anoienc va tenir una actuació 
impecable i es va imposar amb un 
temps de 5 hores i 47 minuts. Un 
bona pedra de toc de cara a l’im-
minent Titan Desert, la mare de les 
proves BTT de llarga distància.
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Aquesta vegada l’excursió és a 
prop, a l’entorn de Copons, i 

fem dues rutes perquè tothom 
pugui gaudir, fins a 48 participem 
de la festa! 

Grup A: Es dirigeixen cap al 
Pla de Rubió, enfilant-se per pistes 
i senders esquivant pedres, troncs 
i esbarzers que deixen els bikers 
marcats de braços i cames. Un cop 
a dalt, baixen per endinsar-se pel 
bell mig del bosc, per un antic camí 
on l’herba salvatge no ens deixa 
veure la traçada, arribem a la Bal-
ma dels Bandolers. Allà, ens trobem 
dos amics fent de bandits carlins 
Marimon i Casulleres, que mentre 
esmorzen per agafar força, els hi 
expliquen que allà s’hi amagaven 
els bandolers després de lluitar a la 
banda carlina entre 1833 i 1840.

Ens trobarem després, per sen-
ders no aptes per tothom, i passem 
pel Gorg de Nafre per fer temps 

i gaudir del gran salt d’aigua cau 
amb força.

Grup B. Seguim camins de l’Es-
pelt i arribem a la vall de la Riera de 
Jorba la qual remuntem fins l’Estany 
dels Ànecs i més amunt fins al Pla 
de Rubió. Visitem un amagatall dels 
bandolers Marimon i Casulleres, 
bandits d’ací i que actuaven per la 
contrada. Foren morts pels Mossos 
d’Esquadra el 1841, al racó cone-
gut com Pla de les Bruixes. Pedalant 
sempre pel territori entre Jorba i 
Copons arribem finalment a aques-
ta vila on ens espera un dinar poc 
habitual en una antiga era: xai i cal-

çots. Quan hi arribem, el xai ja està 
quasi rostit a la brasa lenta; coïem 
els calçots amb bona flama. Ens ho 
passem tots pipa amb aquest tiberi i 
l’ambient distès, animat i divertit. Fa 
bo. I tot ben regat amb bon vi. Una 
jornada perfecta i diferent. 

La propera excursió és dissabte 
13 d’abril, a Folgueroles, de nivell 
mig-alt. Reunió prèvia al bar En-
trepà-i-pa, davant de l’Escola Gar-
cia-Fossas, el dimarts 9 d’abril a les 
8h del vespre.

Mònica Torres i Francesc Andreu
Mancomunitat BTT de l’Anoia

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

Ruta dels bandolers: una sortida diferentLes patinadores de l’Igualada 
HC debuten al Campionat de 
Xous amb podi

PATINATGE ARTÍSTIC

La secció de patinatge arlequi-
nada va participar per primera 

vegada a la història del club en un 

campionat de la modalitat xous. 
Va ser a la pista del CPA el diumen-
ge 7 d’abril, en una jornada on les 
petites esportistes van poder gau-
dir de grans professionals de xou 
d’arreu del món.

L’equip que es va desplaçar es-
tava format per Jana Molins, Maria 
Martínez, Ivet Riera, Núria Barrado 
i Rut Martí, que el passat mes de 
setembre van començar a entre-
nar-se per preparar la que va ser la 
primera jornada de xous. Tot i ser 
la primera vegada que actuaven 
en aquesta modalitat, l’actuació 
que van fer va ser mereixedora de 
la tercera posició.

El 28 d’abril tindran lloc les 
segones jornades de xous, aquest 
cop, a Vilafranca del Penedès.
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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) 

Segueix-nos a:

     @clinicadentalcapitan

     Clínica Dental Capitán

Veterans: Cerdanyola M. 2 - AV Igualada 2
Segueixen sumant
FUTBOL

Puntet a puntet es va afiançant 
l’equip blau a la zona còmoda 

del taulell i el que són les coses, 
quan un veu el sac de blat, mai 
pot dir blat, fins que és al sac i ben 
lligat.

Prometedora primera meitat 
on Pau Ricard ja avançava als blaus 
al minut cinc, Carlos Solís va tirar 
de compàs per ficar pilotes a l’es-
pai, però unes vegades el meta lo-
cal i altres la manca d’encert en 
els mil·límetres de rigor, van fer 
que els locals igualéssin el matx en 
l’últim sospir i marxar en taules cap 
al vestidor.

En els inicis del segon període 
els igualadins van anar apamant 
el terreny de joc però a mesura 
que el rellotge avançava van anar 
diluint intensitat, fet que van apro-
fitar els locals per capgirar el mar-
cador. Al límit del temps reglamen-
tari veient els tres punts al sarró, 

una gran jugada de Carlos Solís l’hi 
despatxà a Joan Costa que remata 
a boca de canó, fent internacional 
al meta local, però el refús la cla-
va Pep Padró que sempre és on el 
demanen, ajudant sempre als seus 
companys. Gran capità Pep Padró.

Pels blaus van jugar Diego, Se-
villa, Calsina, Manel C., Pau, Pep, 
Farré, Solís, Quim, Ivan, Vicenç, 
Alexis, Toro, Costa, a la banqueta 
Xavi Moyes, delegat Ramonet. 

AVI / Joan Tort

Pau Ricart

Victòria de tots els equips del +kpàdel!

PÀDEL
L’equip federat masculí es 

desplaçava a les instal·lacions del 
Padel Indoor Berguedà, on s’en-
frontaven als segons classificats i 
d’on marxaven amb victòria per 0 
- 3, faltant molt poc per ser cam-
pions!

La parella 1, Pol Aguilera Par-
cerisa - Javier Cintas Saez guanya-
ven per 3/6 - 1/6.

De parella 2, Joel Roset - Héc-
tor García Paco vencien a 3 sets, 
per 6/7 - 6/2 - 6/2.

La parella 3, Irineo Barni - Pau 
Borrega, derrotaven els oponents 
per 2/6 - 4/6.

L’equip padelcat masculí de 2a 
A, s’enfrontava com a local davant 
el Sant Esteve de Sesrovires, amb 
victòria local per 2 - 1. 

L’equip padelcat masculí de 3a 
rebia a casa al Vallbona, on obte-
nia una victòria per 3 - 0.

La parella 1, Hector Longaron 
- Nico Exposito Ortega vencien per 
6/0 - 6/2.

De parella 2, Jonatan Delgado 
- Francisco Hidalgo Almecija, a tres 
sets, derrotaven els rivals per 6/3 - 
6/7 - 6/3.

La parella 3, Adria Sanchez - 
Raul Zajara guanyaven també a 
tres sets per 6/3 - 4/6 - 6/0.

Equip padelcat femení de 2a, 
jugava com a local davant el Slam 
Club, amb victòria  per 3 - 0. 

La parella 1, Giuliana Elias Cha-
vez - Cristina Esteve derrotaven les 
rivals per 2/6 - 6/2 - 6/2. 

Mª Jose Santamaria - Clara Vi-
ves, de parella 2, vencien per 6/0 
- 6/1.

La parella 3, Yolanda Sanchez - 
Maria Laura Luna, guanyaven a per 
un doble 6/1.

L’equip padelcat femení de 3a 
jugava com a local també i rebia a 
Calfont Les Moreres, amb victòria 
per 2 - 1.

La parella 1, Basi Maturana - 
Miriam VD, vencia per 6/3 - 6/1 a 
Tonyi Arribas - Natalia Raguer.

De parella 2, Montse Ortiz - 
Concepció Bacardit Palomas queien 
per 2/6 - 5/7 contra Judit Gallardo 
- Silvia Zambudio.

La parella 3, Tere Cruz Fernan-
dez - Anna Rigol Llopart derrota-
ven per un doble 6/4 a Dolors Riba 
- Susanna Borràs.

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

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

Salon para COMUNIONES y BANQUETES

EquipaBar 
Maquinària d’hostaleria
Compra venda maquinària
Servei Tècnic propi
Bars, restaurants, cuines…

Venda i lloguer 
de maquinària i 

subministrament de 
productes per a 

granissats i orxates
Granissats de xarops 

concentrats de dotze sabors

C/ Llacuna, 50 – IGUALADA - Tel. 93 803 67 74 – Mòbil 616 11 23 40 - www.equipabar.com - anoia@equipabar.com

2a Provincial A: 
CTT Badalona 4 - CTT La Torre de Claramunt 2
Amb sabor a victòria!

TENNIS TAULA

Derrota del CTT La Torre de 
Claramunt en el seu despla-

çament aquest cap de setmana 
a Badalona, que no enterboleix 
la gran remuntada protagonitza 
per l’equip en la segona volta, 
que li ha permès aconseguir la 
sisena plaça del grup i jugar el 
play-off de promoció per a l’as-

cens i a més mantenir la catego-
ria. Enhorabona!

Els resultats parcials van ser 
els següents: David Sala 3 - Ma-
rina Bueno 1; Xavi Pérez 1 - Wen 
Long Xia 3; Alex Navarro 0 - Eu-
dald Menino 3; David Sala 3 - 
Wen Long Xia 2; Alex Navarro 0 
- Marina Bueno 3, i Xavi Pérez 1 
- Eudald Menino 3.

D’esquerra a dreta, pel CTT Badalona: Marina Bueno, Eudald Menino i Wen Long 
Xia. Pel CTT La Torre de Claramunt: Álex Navarro, Xavi Pérez i David Sala.

Victòries i pluja per als equips de l’Infinit
PÀDEL

A causa de la pluja d’aquest 
divendres i cap de setmana es 

va haver d’ajornar cinc eliminatò-
ries, però els altres cinc equips van 
aconseguir, tots cinc, la victòria.

El Femení A, que juga a Prime-
ra Interior de la Lliga de la Fede-
ració Catalana, va guanyar a Igua-
lada a un equip per sobre d’elles 
a la classificació, el Pàdel Indoor 
Bages, i comencen la remuntada 
per salvar la categoria. El resultat 
va ser 2 a 1, on la parella 1 forma-
da per Khaoula Arab i Natalia So-
rolla va guanyar amb autoritat per 
un doble 6-2, la parella 2 formada 
per Eva Prades i Giuliana Elias va 
guanyar un partit molt igualat i de 
més de dues hores on es va deci-
dir pel cap fred de les igualadines, 
amb el següent resultat: 5-7, 7-5 i 
6-4; i la parella 3 formada per Cris-
tina Esteve i Maria José Santamaria 
va perdre per 2-6 i 0-6.

El Femení C, que juga a Quarta 
Categoria de la Lliga Guinot Prune-

ra, va guanyar a l’Infinit el derbi 
igualadí concretament a l’Esquaix 
per 3 a 0. on la parella 1 formada 
per Trini Martinez i Mònica Ma-
teu va guanyar per un doble 6-2, 
la parella 2 formada per Samanta 
Carmona i Núria Rabell va guanyar 
per 6-4 i 6-2, i la parella 3 formada 
per Carmen Bandera i Raquel Fer-
nandez va guanyar per 6-2 i 6-4.

El Masculí A, que juga a Prime-
ra Interior de la Lliga de la Federa-
ció Catalana, va guanyar a casa 2 a 
1 al Espàdel de Esparraguera.

El Masculí B, que juga a Sego-
na Interior de la Lliga de la Fede-
ració Catalana, va guanyar per 3 a 
0 al Totpàdel de Castellgalí, on la 
parella 1 formada per Felix Mira-

munt i Xavi Linares va guanyar per 
3-6, 6-3 i 6-4, la parella 2 formada 
per Jose Vivancos i Dani Albiol va 
guanyar per 6-2 i 6-4, i la parella 
3 formada per Paco Fernandez i 
Quim Aguilar va guanyar per un 
doble 6-3.

El Masculí C, que juga a Ter-
cera Categoria de la Lliga Guinot 
Prunera, va guanyar al CT Olesa 
per 2 a 1, on la parella 1 forma-
da per Carlos Lapuente i Gerard 
Altarriba va perdre per 2-6 i 0-6, 
la parella 2 formada per Abdelah 
Zaim i Victor Romero va guanyar 
per 6-2, 5-7 i 3-0 abandonant la pa-
rella visitant per lesió, i la parella 
3 formada per Siscu Garcia i Carlos 
Mora va guanyar per 6-0 i 6-4
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■  MONT-ÀGORA CINEMES
Lo dejo cuando quiera. Dies 12 i 16 a les 18.30 i 20.30. Dies 13 i 14 a les 16.30, 
18.45 i 20.45. SALA GRAN.
El parque mágico. Dia 12 a les 18.30. Dies 13 i 14 a les 16.30 i 18.30. Dia 16 a 
les 18.15. SALA PETITA.
Cementerio de animales. Dies 12, 13, 14 i 16 a les 20.30. SALA PETITA.

■  ATENEU CINEMA
Dogman. SESSIÓ CINE CLUB. Dia 11 a les 20.00 (versió doblada). A les 22.00 h 
(V.O.S.E.).
El parque mágico.  Dies 12 i 17 a les 18.30 h. Dia 13 a les 17.30 h i 19.30 h. Dia 
14 a les 16.00 h i 18.00 h. Dia 15 a les 17.30 h. Apta per a tots els públics.
Cementerio de animales.  Dia 12 a les 20.30 h. Dia 13 a les 22.00 h. Dia 14 a 
les 20.00 h. Dia 17 a les 20.45 h. Dia 18 abril a les 17.30 h (V.O.S.E.).  No reco-
manada a menors de 16 anys.
Viaje al cuarto de una madre.  SESSIÓ CICLE GAUDÍ. Dijous 18 a les 20.00 h.

■    CASAL DE TOUS
La mujer de la montaña. Dies 13 i 14 a les 18.00 h.
El gran baño. Dies 13 i 14 a les 19.40 h.

Cementerio de animales. EEUU, 2019. Terror. Direcció: Dennis Widmyer, Kevin Kolsch. 
Intèrprets: Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz, Jeté Laurence, Hugo Lavoie, Lucas 
Lavoie, Naomi Frenette, Alyssa Brooke Levine, Maria Herrera, Obssa Ahmed, Bailey Thain, 
Sonia Maria Chirila, Jacob Lemieux, Najya Muipatayi. El doctor Louis Creed i la seva famí-
lia es muda de Boston a un poblet de Maine, prop de la nova casa descobrirà un terreny 
misteriós amagat entre els arbres. Quan la tragèdia arriba, Louis parlarà amb el seu nou 
veí, Jud Crandal, desencadenant una perillosa reacció en cadena que portarà un mal 
d’horribles conseqüències.

El parque mágico. EEUU, 2019. Animació. Direcció: Dylan Brown. June és una nena molt 
creativa que aconsegueix trobar un increïble parc d’atraccions ple de llocs increïbles i ani-

mals xerraires. Encara que inicialment es creu que aquest parc màgic va ser abandonat, en 
realitat és fruit de la seva imaginació, i per això és l’única que podrà salvar-lo d’una gran 
amenaça. 

Lo dejo cuando quiera. Espanya,  2019. Comèdia. Direcció: Carlos Therón. Intèrprets: 
David Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, Ernesto Alterio, Cristina Castaño, Miren 
Ibarguren, Amaia Salamanca, Pedro Casablanc, Gracia Olayo, Luis Varela, Mero González. 
Amics de la facultat i sobradament preparats, Pedro, Arturo i Eligio són tres professors 
universitaris i que per la crisi han quedat sense feina. Cansats i sense cales, troben acciden-
talment la solució als seus problemes en el projecte d’investigació en el que Pedro porta 
anys treballant: un complex vitamínic que ofereix, per sorpresa, desfase a tope sense efec-
tes secundaris. El grup es llençarà al món de la nit i dels negocis tèrbols per comercialitzar 
la mercaderia, però sembla que no estan tan sobradament preparats.

El gran baño. França, 2018. Comèdia. Direcció: Gilles Lellouche. Intèrprets: Mathieu Amal-
ric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla Bekh-
ti, Philippe Katerine, Alban Ivanov, Mélanie Doutey. En plena crisi dels quaranta, un curiós 
grup d’homes decideix formar el primer equip nacional de natació sincronitzada masculí. 
Desafiant estereotips i ignorant la incomprensió dels que els envolten, se submergeixen 
en una insòlita aventura que els portarà a fer front a les dificultats i treure el millor d’ells 
mateixos gràcies a la il·lusió i el treball en equip.

Viaje al cuarto de una madre. Espanya, 2018. Drama. Direcció: Celia Rico. Intèrprets: Lola 
Dueñas, Anna Castillo, Pedro Casablanc, Noemí Hopper, Marisol Membrillo, Susana Abai-
tua, Ana Mena, Adelfa Calvo, Silvia Casanova, Maika Barroso. Leonor vol marxar de casa 
però no s’atreveix a dir-ho a la seva mare. La dona no vol que marxi però tampoc és capaç 
de retenir-la a la vora. Mare i filla hauran d’afrontar aquesta nova etapa de la vida en la 
que el món comú trontolla.

La mujer de la montaña. Islàndia, 2018. Thriller. Direcció: Benedikt Erlingsson. Intèrprets: 
Halldóra Geirharsdóttir, Jóhann Sigurarson, Juan Camilo Roman Estrada, Jörundur Rag-
narsson. Als seus 50 anys, Halla, professora de cant, declara la guerra a la indústria local 
de l’alumini que està contaminant el país. La dona prendrà tot tipus de riscos per tal de 
protegir el medi ambient d’Islàndia. Però la situació podria canviar amb l’arribada inespe-
rada d’una carta que dona llum verda als tràmits d’adopció d’una filla.

Dogman. Itàlia, 2018. Thriller. Direcció: Matteo Garrone. Intèrprets: Marcello Fonte, Edo-
ardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Baldari Calabria, 
Aniello Arena, Gianluca Gobbi. L’amo d’una perruqueria canina de Roma es deixa influen-
ciar per un delinqüent local fins que la seva vida personal es complica i decideix agafar el 
timó de la situació.




