
Es crea un cuir sostenible 
adobat amb extractes 
vegetals

L’equip de recerca A3 Leather Innovation Center, del Campus Universitari 
Igualada-UdL, ha creat, a partir de massa forestal derivada del pi com la 

poda, les pinyes o l’escorça, un tipus de cuir que es tracta sense productes 
agressius i es descompon sense deixar residus químics. Aquest nou sistema 
d’adobat permetrà aprofitar restes forestals dels boscos mediterranis afa-
vorint-ne la neteja i prevenint així riscos d’incendi.   Pàg. 7
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Calaf
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A Vilanova festa 
«Viu la tapa»
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Can Titó acollirà el 
Top4 d’handbol de 
1a Catalana sènior 
femení
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Acaba el Festival 
d’Orgue de 
Capellades amb 
Jonathan Carbó i el 
cor Exaudio
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9è Mercat de 
les Espècies 
d’Argençola

Pàg. 21 

«Arrels», la fira 
de la consciència, 
respecte i 
solidaritat, al 
Mercat del Pla

Pàg. 18 

XIX Trobada de 
Puntaires a la Pobla 

Pàg. 18 

Dissabte 
inauguració oficial 
de la Biblioteca 
l’Atzavara d’Òdena

Pàg. 16 

FirAnoia omple el centre ciutat de visitants

Igualada acollia el passat cap de setmana la 66a edició de FirAnoia; el Passeig Verdaguer i la plaça de Cal Font van ser els principals escenaris on hi 
havia ubicats els expositors i estands d’activitats complementàries. Des de l’organització destaquen en positiu l’augment de vendes de cotxes i la bona 

participació que van tenir les propostes paral·leles que oferia el programa d’actes.   Pàg. 5

Avantprojecte d’ampliació  
de la Residència d'APINAS 
dels Prats de Rei

APINAS ha presentat l’avantprojecte de millora i ampliació de la Resi-
dència de Els Prats de Rei. L’equipament destinat a residència assis-

tida i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual, podrà 
acollir fins a 48 residents i està dotat de tots els serveis i espais de treball. 
Es preveu que un cop construïda s’hi traslladaran els residents ubicats que 
viuen a l’edifici original.   Pàg. 11
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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 6 de juny: Casas Verdés, Soledat, 
119.
Dia 7: Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 8: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 9: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 10: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 11: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 12: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 13: Esteve, Av. Països Catalans, 101.
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disseny=igualada en el jurat dels Premis 
Igualada Recerca Jove

IGUALADA

L’associació disseny=Igualada va 
fer de jurat en la modalitat artísti-

ca en la 15a edició dels Premis Igua-
lada Recerca Jove. Els premis estan 
organitzats pel Campus Universita-
ri Igualada-UdL amb el suport del 
Centre d’Estudis Comarcals d’Iguala-
da, el Rotary Club d’Igualada,  l’Ate-
neu Igualadí i disseny=igualada. 

Els premis van incorporar per 
primera vegada la modalitat artísti-
ca, de manera que hi podien partici-
par estudiants de batxillerat artístic 
i de les escoles d’art i disseny. Des de 
disseny=igualada s’ha volgut posar 
èmfasi especial en el rigor meto-
dològic, la interdisciplinarietat i la 
creativitat de la recerca artística. 

En l’acte es van lliurar, en aques-
ta modalitat, un primer i segon pre-
mi, més un d’àmbit local. El primer 
fou per Anna de la Torre de l’INS 
Joan Mercader pel seu treball “El 
llibre il·lustrat”. El jurat va valorar 
l’important treball de documenta-
ció, el gran domini tècnic de les il-
lustracions i haver creat un projecte 
editorial complet. 

El segon premi va ser atorgat a 
Anna Elizari de l’escola d’Art i Dis-
seny La Gaspar  per la realització 
d’un complement de moda realitzat 
en pell que permet plegar-se i can-
viar de forma gràcies al plegat tipus 
origami. El jurat va reconèixer la se-
va adaptabilitat, simplicitat formal i 
adequació concepte-forma. 

 El premi de modalitat artística 
d’àmbit local se li va adjudicar a Mi-
reia Muntadas, també alumna de 
La Gaspar, per la realització d’una 
motxilla en pell. El jurat va valorar 
el disseny amb un material elabo-
rat a Igualada i que combina, amb 
elegància i sensibilitat, una tècnica 
tradicional com l’origami i el disseny 
contemporani. 

L’associació va voler premiar 
aquesta modalitat artística amb un 
trofeu dissenyat especialment per a 
l’ocasió i produït en impressió 3D, 
una versió tridimensional de la fi-
gura impossible del triangle de Pen-
rose. 

Basat en el model del profes-
sor informàtic Gershon Elber el 
disseny li dona una nova perspec-
tiva al triangle ja que, tot i sent un 
objecte real, la seva visió frontal 
sembla talment impossible. És una 
metàfora de la creativitat que és 
saber veure les coses de manera 
diferent. Les quatre cares de l’ob-
jecte es poden recórrer de manera 
contínua com una representació 
de com les distintes disciplines 
són diferents punts de vista d’un 
mateix saber. Els tres colors són 
els que componen la llum blanca, 
com la realitat que és la unió de 
diversitats. 

El premi en totes les seves es-
pecialitats vol reconèixer l’esforç i 
estimular la recerca entre els joves.

Trobades restes fòssils 
robades a jaciments dels 
Hostalets

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

El Cos d’Agents Rurals ha denun-
ciat l’autor d’un presumpte 

delicte d’espoli paleontològic i 
danys a diversos jaciments de Cata-
lunya. La persona va ser sorpresa 
pels agents mentre estava exca-
vant de manera il·lícita unes restes 
paleontològiques al Vallès Occi-
dental i la investigació ha permès 
localitzar una gran quantitat de 
restes fòssils d’invertebrats i verte-
brats al seu domicili.

Durant les diligències practi-
cades al domicili de l’investigat es 

va localitzar una gran quantitat de 
restes fòssils d’invertebrats i verte-
brats de jaciments paleontològics 
d’arreu de Catalunya d’entre els 
quals el de Can Vidal i Riera de 
Claret (dels Hostalets de Pierola.

En total, s’han identificat fòs-
sils extrets de més de deu jaci-
ments paleontològics del període 
del Miocè, que històricament han 
aportat importants restes de ver-
tebrats, entre els quals l’homínid 
més antic documentat a Catalunya, 
com el Hispanopithecus laietanus, 
anomenat popularment “Jordi”, 
amb una antiguitat de 9 milions 
d’anys i localitzat a Can Llobateres 
(Sabadell), jaciment excavat per 
l’Institut Català de Paleontologia 
(ICP). Les restes fòssils, que es tro-
ben a disposició judicial, s’han di-
positat temporalment al Centre 
de Recuperació de Béns Mobles de 
Catalunya(CRBMC), situat a Vall-
doreix, el qual depèn del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat, 
per al seu estudi i conservació.

Les botigues antigues 
guanyen un dels Premis del 
Turisme Rural Sostenible

CALAF

El passat 30 de maig, a l’Audito-
ri del Vinseum de Vilafranca del 

Penedès, es va celebrar la III Edició 
dels Premis Turisme Rural Sostenible 
que es van crear l’any 2015 des de 
l’entitat sense ànim de lucre TURAL-
CAT (Confederació del Turisme 
Rural i l’Agroturisme de Catalunya).

L’objectiu de la iniciativa és im-
pulsar la sostenibilitat del turisme 
a les àrees rurals catalanes i atorgar 
un reconeixement públic a les mi-
llors iniciatives que contribueixen a 
fer avançar el turisme de les àrees 
rurals catalanes cap a sistemes de 
gestió i desenvolupament cada ve-
gada més sostenibles, tant des del 
sector públic com en el sector privat.

L’Ajuntament de Calaf havia 
presentat el projecte de “Les bo-
tigues de la plaça Gran, un tresor 

recuperat” i aquest ha rebut el pre-
mi a la millor iniciativa de desenvo-
lupament rural a través del turisme.

A l’acte, hi van assistir part de 
l’equip tècnic de la regidoria de tu-
risme i comerç i la seva regidora 
Montse Mases, que va manifestar 
el seu agraïment al jurat i sentir-se 
molt satisfeta amb aquest segon 
premi després que l’any passat 
s’aconseguís el d’innovació turística 
de la Generalitat. “Aquests reco-
neixements ens garanteixin que el 
projecte de les botigues sigui un 
projecte viu i vagi creixent amb fu-
tures noves botigues que permeten 
la recuperació del patrimoni comer-
cial de la vila i la dinamització turís-
tica de Calaf”.

En total, a la gal·la es van lliurar 
nou premis més vinculats al turisme 
rural i sostenible.

David Riba, 500 anys 
de flautes a l’AUGA

IGUALADA

David Riba, músic, professor de 
flauta, enamorat i coneixedor 

de totes les flautes, va ser a l’AU-
GA en una sessió memorable.

Vestit com corresponia a un 
flautista en concert en cada època 
de la història (Edat Mitjana, Barroc, 
Renaixement, Classicisme, Impres-
sionisme, etc) va fer un repàs de 
músiques i instruments, algun dels 
quals fabricat per ell mateix.

Utilitzant finalment l’últim mo-
del de flauta va interpretar Bach 
amb el públic totalment entregat 
que el va aplaudir llargament.

I el proper dilluns torna a AU-
GA, vint-i-cinc anys després, Pau Lla-
cuna amb “El Modernisme a Igua-
lada”.

Primavera Gran 2019 de l’Associació  
de Gent Gran
IGUALADA

Un any més amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de la ciutat, 

hem portat a terme la Festa Gran, 
amb alguna novetat, però essenci-
alment seguint dins dels mateixos 
àmbits. Com tot en la vida es can-
via, de vegades no volent i altres 
pensant que calen innovacions.

Com ja es va explicar la setma-
na passada l’homenatge i els con-
certs marcaven el tret de sortida de 
10 dies actius. I seguint amb l’acti-
vitat al Parc Central que en quant 
a les activitats va ser positiu, el que 
faltaven eren més persones per 
gaudir de l’espai, per això la paella 
es va suspendre... El concert d’ha-
vaneres amb rom cremat un èxit. 
... També la visita de les persones 
de les residències i centres de dia al 
Parc Central va ser una grata sor-
presa per molts que no ho havien 
vist... El cinema a l’Ateneu bé, però 
encara i podia anar-hi més gent... 
Les xerrades i els contes bé, però 
sempre costa de participar-hi... No 
cal dir que el sopar de 80 anys molt 
bé... Llàstima que l’excursió a Reus 
no es pogués fer... Un acte entra-
nyable i positiu va ser el lliurament 
de regals als nostres voluntaris del 
Casal, gràcies per ser-hi i aquest 
any teníem el primer guanyador 

del disseny del cartell de la festa, 
en Josep Sánchez Jorba ... i per 
rematar el dia l’obra de teatre del 
Grup Teatral Egarenc amb «Ens ha 
caigut la sogra»... i com deia les 
xerrades i tertúlies sempre cal que 
hi participem més... L’excursió al 
Miracle i Solsona perfecta, vàrem 
aprendre molt de les coses que te-
nim al costat de casa i calia ressal-
tar... El sopar de Noces d’Or molt 
bé, enhorabona per tots/es pel fet 
de seguir estimant-se.... La Missa 
a l’Església del Roser molt emoti-
va i que com sempre cal donar les 
gràcies per poder seguir estan bé i 
acomiadar els que ens han deixat. 
Després el Dinar de Germanor al 
Casal del Passeig amb autoritats i 

molta gent, per seguir celebrant 
uns dies dedicats als més grans de 
la nostra societat, el sorteig de re-
gals després de dinar, excel·lent i 
cal agrair a totes les empreses i/o 
comerços per la seva col·labora-
ció, gràcies. Per acabar aquests deu 
dies no hi ha res millor com anar 
a veure l’espectacle de Play back 
del Grup «Llum i Color», al Gran 
Teatre de l’Ateneu i a més a més 
ple fins a dalt, i com no podia ser 
d’altra manera, els artistes també 
han superat la seves pròpies actu-
acions, amb elegància, bon ritme i 
amb diversitat de cançons de tots 
els temps, amb una gran posada 
en escena. Gràcies a tothom per 
fer-ho possible un any més, gràcies.

Foto grup de Play Back “Llum i Color”.
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La 66a edició de FirAnoia omple el centre 
d’Igualada

El mercat de cooperatives 
tanca una nova edició de 
Cultura emprenedora a 
l’escola

IGUALADA

Enguany l’edició de FirAnoia ha 
estat una de les més concorre-

gudes dels darrers anys. El bon 
temps ha acompanyat i ha estat 
part de l’èxit d’aquesta 66a edició, 
sobretot les hores del matí fins al 
migdia i a la tarda, a partir de les 
6, quan la calor permetia gaudir 
a fons de totes les reeixides activi-
tats que s’hi van proposar durant 
tot el cap de setmana.

Enguany s’ha d’esmentar el 
notable augment del 25% en ven-
des de cotxes a la fira d’automo-
ció, ubicada a la plaça Cal Font, 
respecte a la passada edició: un 
total de 86 cotxes van ser adqui-
rits durant tot el cap de setmana 
de Fira Anoia i 3 van ser els gua-
nyadors dels premis que s’hi sor-
tejaven per compra: 3.000 euros 
per Albert Barroso, per la compra 
d’un Volkswagen Golf a Servisimó. 
2.000 euros per Rosa Domínguez 
Egea, per la compra d’un Hyundai 
l 30 a Anoia Motor. 1.000 euros 
per Servimaster SL, per la compra 
d’una Citroën Berlingo a Futurau-
to.

A tall de xifres, cal fer especial 
menció al centenar de persones 
que van poder gaudir jugant al 2n 
Torneig de Play Station FIFA, a la 
cinquantena de persones que van 
poder provar les seves habilitats 
volant minidrons pel circuit creat 
dins de les cotxeres dels Moixigan-
guers, als 47 participants a la ca-
minada popular i Nordic Walking 
que van fer un recorregut fins als 
peus de La Tossa i als 24 partici-
pants de totes les edats que van 
mostrar les seves habilitats amb 
els escacs. A remarcar la bona par-
ticipació al Hackabot 2019, una 
competició de robòtica destina-
da a joves d’entre 9 a 16 anys a 
la qual van participar 4 equips, 
dels quals va resultar guanyador 
l’equip “JQ”, format per un noi 
d’Igualada i dos de Barcelona.

Cal destacar especialment la 
reeixida i activa participació a la 
Subhasta Solidària, que va tenir 

lloc la tarda de dissabte, i en la 
qual es van recaptar un total de 
550 euros dels que el benefici es  
donarà íntegrament al Banc de 
Queviures d’Igualada. 

Donar les gràcies també a les 
set entitats participants i a les 14 
cooperatives escolars que dissabte 
al matí van fer que molts famili-
ars i amics anessin a les parades a 
comprar els seus productes “hand 
made”. Això sense oblidar les 
fantàstiques i concorregudes ac-
tuacions del Mag Miquel, amb la 
col·laboració de Servisimó, que va 
fer les delícies dels més petits amb 
dues actuacions molt reeixides du-
rant el cap de setmana.

Diumenge al matí els prota-
gonistes van ser els més petits de 
la comarca. 25 pobles de l’Anoia, 
representats pels seus hereuets i 
pubilles, van poder gaudir d’un 
esmorzar previ ofert pel Forn Ale-
many a la Plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada on l’alcalde de la ciu-
tat, Marc Castells, els va donar la 
benvinguda. Posteriorment, van 
ballar danses tradicionals acom-
panyats pels gegants de la ciutat 
en una reeixida cercavila que els 
va dur des de la Plaça de l’Ajun-
tament fins a la Plaça de Cal Font. 
Els productes que els hereus i pu-
billes duien a les cistelles es van 
recollir al punt d’Informació de 
Fira Anoia i posteriorment es van 
lliurar a la Creu Roja, que en el 
seu estand recaptaven aliments 
per a la campanya “Estiu sense 
Fam”.

Una exitosa edició que tanca 
amb molt bones dades i que convi-
da a seguir treballant, amb il·lusió, 
per a continuar complint amb les 
expectatives d’expositors i visitants 
i per a seguir sent la fira de refe-
rència de tota la comarca.

Chloé Gómez Estrada i Gabriel 
Gómez Cabré.

Silvia Delgado Tomeo i David 
Ortuño Poch.

Aran Torres Vila i Pol Jiménez 
Cantacorps.Arlet Xaus Bisbal i Pere 
Chia Pons.

Adelia Solà Castells i Aniol 
Borràs Nayach.Cora Manrique 
Edo i Pau Puig Canals.Helia Guixà 
Minte i Eudald Clotet Argelich.
Naya Alcedo Muñoz i Liam Pa-
let Sánchez.Elna Palau Sellarès i 
Gerard Ruiz Cordón. Maria Soler 
Rodríguez i Jordi Torres Casals.
Martina Mancha Carulla i Ser-
gi Valcarcel Farre.Ona Argelich 
Claramunt i Quim Regordosa Lla-
mas.

Paula Sallent Tort i Thien 
Argelich Palet.Martina Cornellà 
Navarro, Laia Gorria Hernandez 
i Judith Solías Sanchez.Ariadna 
Vidal Aránega i Daniel Ramírez 
Gámez.Bruna Martí Casas i Martí 
Franco Marfull.

Núria de Solà Roldan i Nil 
Bertran de Solà.

Anna Riba R iera  i  Jordi 
Ibañez Riera.

Nora Lara Guinart i Martí 
Pain Figueras.Sira Guix Casellas i 
Joan Carbonell Musoll.

Júlia Martin Gallart i Manel 
Vidal Solé.

Leire Fernández Fernández 
i Marc Andín Caravaca.Guiomar 
Sabaté Aparicio i Aleu Quesada 
García.Jana Mata Trull i Oriol 
Jiménez Trull.

Cloe Morón Calvache i Adam 
Merino Saadi.

Iguana regala un any de 
fibra òptica gratuïta a 
FirAnoia

En el marc de FirAnoia, Igua-
na va sortejar un any de fibra 
òptica gratuïta i telefonia fixa. 
Es tracta d’una connexió a In-
ternet de gran ample de banda 
amb una velocitat de 1000/300 
Mbps i trucades a telèfons mò-
bils i fixos nacionals durant un 
any, un premi valorat en 550 eu-
ros.

La guanyadora del sorteig 
ha estat Yolanda García Punso-
la, que va recollir el seu premi 
dimarts a la botiga d’Iguana del 
carrer Santa Caterina, 32. 

IGUALADA

El passat dissabte, 1 de juny, 
es va celebrar, al Passeig Ver-

daguer d’Igualada, el mercat 
de cooperatives, creades pels 
alumnes de 5è de primària en 
el marc del programa Cultura 
emprenedora a l’escola, impul-
sat per la Diputació de Barcelo-
na i coordinat a nivell local pels 
departaments d’Ensenyament i 
de Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada. Les coo-
peratives participants han estat 
Crea’t Marista i Magia Marista 
dels Maristes Igualada, Escoomix 
i Escoo&Company de les Escolà-
pies, Imaginar per crear i Fulls-
hop de l’Acadèmia Igualada, Evac 
i Energi.coop de l’Emili Vallès, 
Mavets i Mopins, del col·legi 
Monalco, Cre@ant_somnis de l’es-
cola Mare del Diví Pastor, Montu-
pia i Màgic Shop de l’Escola Pia i 
Platicraks del Gabriel Castellà. A 
les diferents parades es van poder 
vendre els productes elaborats 

durant el curs i els assistents van 
poder comprar articles de bijuteria 
i de regal o elements de decoració 
per la llar, entre altres. Durant el 
matí van rebre la visita de l’alcalde 
i de la regidora d’Ensenyament en 
funcions, Marc Castells i Patrícia 
Illa, i també del president de Fira 
d’Igualada, Joan Domènech, ja 
que el mercat coincidia novament 
amb la celebració de FirAnoia, la 
fira multisectorial de la comarca.
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Ramona Casanovas celebra 
100 anys a la Residència  
Pare Vilaseca

La UEA presenta casos d’èxit i ajudes 
públiques existents per presentar projectes 
d’economia circular

IGUALADA

Donar a conèixer les eines, aju-
des i casos d’èxit en economia 

circular a Catalunya era un nou 
objectiu del grup de treball de la 
Unió Empresarial de l’Anoia ano-
menat UEA Circular, a través d’una 
jornada informativa. En aquest 
sentit, sota el títol “Eines, ajudes i 
casos d’èxit en economia circular 
a Catalunya”, la jornada va estar 
emmarcada dins el projecte Anoia 
Circular --impulsat per la pròpia 
taula de treball-- i va comptar amb 
la participació i col·laboració de 
l’Agència de Residus de Catalunya, 
l’Observatori de la Catalunya Circu-
lar i Vallès Circular. 

A través d’aquesta jornada s’hi 
van exposar iniciatives, accions i 
projectes més destacats que es re-
alitzen a territori català en la seva 
aposta per l’economia circular, per 
així propiciar el canvi cap a una 
economia més circular, respectuosa 
i eficient. 
Ajudes i subvencions 
de 8.000 euros per a 
projectes d’economia 
circular 

La sessió es va estructurar en 
dues parts principals. En la prime-
ra, la Unió Empresarial de l’Anoia 

va exposar un dels projectes que 
es desenvolupen des de l’entitat, 
anomenat Anoia Circular. Actual-
ment s’està executant la segona 
fase d’aquest projecte i està obert 
a totes les empreses que vulguin 
presentar a la UEA projectes de 
simbiosi industrial i optar a l’ajuda 
de 8.000 euros per projecte, grà-
cies a la col·laboració de l’Agència 
de Residus de Catalunya. 

Tot seguit, Frederic Gallo, de 
l’ARC, va exposar els tipus d’ajuts 
i subvencions, tant d’economia cir-
cular com de residus, als que po-
den optar les empreses per dur a 
terme projectes en àmbits com la 
simbiosi industrial, l’ecodisseny, 
remanufactura, entre d’altres. En 
la mateixa línia, Mireia Cañellas, 
responsable de Desenvolupament 
Sostenible a la Generalitat de Cata-
lunya, també va explicar les diver-
ses ajudes que hi ha a disposició de 
les empreses, i per altra banda, va 
presentar l’Observatori de Catalu-
nya Circular, on hi ha representats 
desenes de casos d’èxit arreu de 
Catalunya. 

Per tal de concloure aquesta 
primera part, Pere Jaume Ferrer 
i Alejandro Mangas --de Simbio-
si Industrial de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès-- van exposar la 

seva experiència de com un consis-
tori ha apostat per acompanyar les 
empreses en aquest canvi. 

Paellador, Graphic 
Packaging, Formigons 
Montcau i l’Institut Català 
del Suro, casos d’èxit 
d’empreses que apliquen 
economia circular 

La segona part de la jornada 
va ser l’escenari de presentació de 
4 casos d’èxit d’empreses de tot 
Catalunya i de sectors i activitats 
molt diverses. 

En el cas de Paellador, Rosa 
Maria Joan va exposar que el pro-
cés de remanufactura que duen a 
terme és a través de la reparació 
de peces i components dels forns, 
estalviant-se llençar aparells i mol-
ta matèria primera. 

Daniel Macià, de la multinaci-
onal Graphic Packaging, va indici-
ar que han dut a terme petites ac-
cions com canviar gots de plàstic 
per paper, o recollint i separant 
fraccions concretes de residus que 
els han suposat entre 6 i 8.00 eu-
ros d’estalvi. En paral·lel, han en-
gegat un projecte a les escoles 
per conscienciar els més joves de 
la importància dels arbres per a 
l’entorn. 

Mario González, de l’empresa 
Formigons Montcau, va explicar 
un cas molt innovador en el món 
de la construcció, utilitzant com 
a component del formigó la resta 
procedent de la incineració de la 
fracció orgànica. Per finalitzar, va 
ser el torn de l’Institut Català del 
Suro, amb les aplicacions que s’han 
trobat als taps de suro residuals de 
la indústria vitivinícola en proces-
sos com el filtratge i l’aprofitament 
energètic. 

Nova caminada saludable 
per l’entorn natural vilanoví

IGUALADA

El passat dimecres, 29 de maig, 
na Ramona Casanovas Burrull, 

atesa a la Residència Pare Vilaseca 
d’Igualada i nascuda a la Pobla de 
Claramunt, va complir 100 anys 
d’edat.  

Per celebrar el centenari, va 
rebre la visita del Gerent del Con-
sorci Sociosanitari d’Igualada, Jor-
di Ferrer, i de la Directora Tècni-
ca, Maria Àngels Riba, que li van 
traslladar la seva felicitació. L’acte 
es va dur a terme a la Residència 
Pare Vilaseca, on viu actualment, 
i l’homenatjada va estar acompa-
nyada per la seva família, com-

panys de residència i personal del 
centre.

L’espòs de la Ramona, en Pere 
Escudé Mabras, també va arribar a 
ser centenari i va celebrar els seus 
100 anys el 15 de juliol de 2017 a 
la Residència Pare Vilaseca, on va 
viure els seus darrers anys.

Es va obsequiar la Ramona 
amb un ram de flors i un conjunt 
de productes d’higiene personal, i 
se li va lliurar la medalla que la Ge-
neralitat de Catalunya concedeix 
als centenaris. També ho va cele-
brar amb un pastís commemoratiu 
dels seus 100 any si amb un tast de 
cava. Enhorabona Ramona!

VILANOVA DEL CAMÍ

El dilluns 27 de maig, una vintena 
de persones usuàries del Centre 

d’Atenció Primària de Vilanova del 
Camí van gaudir d’una nova cami-
nada saludable, fent salut i practi-
cant activitat física a l’aire lliure i 
en grup. Una activitat que des del 
centre de salut destaquen perquè, 
a banda d’aportar beneficis al cos, 
genera emocions positives que aju-
den també la nostra ment a millo-
rar certs problemes de salut.

El bon temps va acompanyar 
aquesta activitat matinal que, amb 
sortida des del mateix CAP, va por-
tar els participants a la zona del 
Parc Fluvial, des d’on van enfilar, 
muntanya amunt, passant per Can 
Peregrí. A l’entorn de Can Berna-
des es va variar una mica el recor-
regut a causa del fang que s’havia 
acumulat per la pluja caiguda du-
rant els darrers dies.

Francesc Viera els va delec-
tar amb explicacions sobre l’estat 
dels diferents cultius de cereals, 
tan malmesos a causa de la llarga 
sequera d’aquest hivern i part 
de la primavera. El grup va tor-
nar per les Parellades i la font 
de la Gitana, fins a la zona del 
cementiri de Vilanova del Camí i 
Can Titó.

Durant la caminada, les dues 
infermeres que acompanyaven 
els caminaires van facilitar orien-
tació i petites informacions per 
seguir promocionant l’activitat 
física com a eina de manteni-
ment i millora de la salut. L’orga-
nització fa una bona valoració de 
la jornada i vol agrair a les perso-
nes participants la seva assistèn-
cia, convocant-les novament per 
al dilluns 17 de juny, la propera 
caminada, que deixarà pas a una 
posterior aturada estiuenca. 

Entra en vigor la targeta per a la deixalleria
ELS HOSTALETS DE PIEROLA

L’ús de la targeta per a la deixa-
lleria que s’ha posat en marxa 

des de la regidoria de Medi Ambi-
ent serà obligatòria a partir de les 
pròximes setmanes per aquest ser-
vei i facilitarà l’accés a la informa-
ció, històric i descomptes en la taxa 
d’escombraries.

Amb aquest sistema, els usuaris 
de la deixalleria podran també ac-
cedir al servei Re-Nou que permet 
adquirir articles en bon estat que 
s’anunciaran a l’apartat de la pàgi-
na web i on s’hi podrà accedir amb 
el número de la targeta.

En el cas de propietaris o titu-
lars de la taxa d’escombraries, l’ús 
del servei de la deixalleria va lligat 
a un descompte anual que, segons 
les vegades que s’utilitzi, pot ar-
ribar fins a un 35% en el preu del 
rebut.

La targeta es pot recollir a 
les oficines municipals en l’horari 
d’atenció al públic.

Servei Re-Nou
Periòdicament l’encarregat de 

la deixalleria, classificarà aquells 
articles que estiguin en bon estat 
i es puguin reutilitzar i en publica-
rà les fotografies i característiques 

bàsiques a la web municipal per 
tal que els interessats els puguin 
reservar. L’usuari, un cop hagi esco-
llit l’article, disposarà de tres dies 
per retirar-lo personalment de la 
deixalleria, i haurà de signar un 
contracte conforme es compromet 
a fer-ne bon ús, que no revendrà 
l’objecte i que no disposa de cap 
tipus de garantia.

Arbre genealògic de les Cases 
Comtals Catalanes a Poblet

IGUALADA

El passat 28 de maig, l’igualadí en 
Jaume Torras, va tenir l’honor 

d’entregar el seu treball genealò-
gic de les Cases Comtals Catalanes 
al Reial Monestir de Poblet.

Aquest treball, que com ja hem 
anat informant, ha estat entregat 
a nombrosos centres culturals i 
d’ensenyament (Universitat Autò-
noma de Barcelona entre d’altres), 

fou rebut pel  recent proclamat 
abat de Poblet, n’Octavi Vilamajor, 
i per en Lluís Marcel, president de 
la Fundació de dit Monestir.

A partir d’ara, els visitants que 
ho desitgin podran seguir docu-
mentalment la línia successòria del 
reis catalans que estan enterrats en 
aquest privilegiat mausoleu que és 
el monestir de Poblet.
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El xef David Andrés es posa al capdavant de 
l’històric restaurant barceloní Via Veneto
El restaurant, amb més de 50 anys d’història, compta actualment  
amb una estrella Michelin

El xef David Andrés es posa al 
capdavant del restaurant barce-

loní Via Veneto, un restaurant amb 
més de 50 anys de trajectòria i refe-
rent en la història gastronòmica de 
la ciutat. Actualment, Via Veneto 
compta amb una estrella Michelin. 
La decisió del xef igualadí arriba 
unes setmanes després de fer públi-
ca la seva marxa del restaurant 
ABaC de Barcelona, on Andrés hi 
portava més de nou anys, els dar-
rers sis com a cap de cuina.

David Andrés es posa, doncs, a 
dirigir la cuina de la família Mon-
je, “una família mítica en el món 
de la restauració”, tal com apunta 
Andrés, que afegeix: “a part de ser 
un gran honor professional, repre-
senta una oportunitat única i irre-
futable per treballar una altra ve-
gada en una estructura d’empresa 
familiar en la qual sempre m’he 
sentit còmode, perquè representa 
perfectament els meus valors”.

Andrés enceta una nova etapa 
en la qual es proposa “lluitar al 
màxim per tal que el treball del 
nou equip sigui digne successor 
dels grans xefs que fins ara han 
dirigit la mítica història d’aquesta 
casa”.

El cuiner igualadí va començar 
a desenvolupar les seves funcions 
com a xef del Via Veneto dissabte 
passat, 1 de juny, i compaginarà la 
direcció d’aquesta cuina amb la del 
seu projecte familiar a Igualada, el 
restaurant --i el recent inaugurat 
hotel-- Somiatruites.

El xef David Andrés
David Andrés, format a la pres-

tigiosa escola Hoffmann, ha tre-
ballat a les cuines de Neichel, Xa-
vier Pellicer, els germans Roca i a 
l’ABaC de Jordi Cruz. Actualment 
és el xef del restaurant Via Vene-
to de Barcelona, a més de tenir 
el seu propi projecte a Igualada, 
el restaurant i hotel Somiatruites, 
juntament amb el seu germà, l’ar-
quitecte Xavier Andrés.

El 2017 va ser proclamat, per 
tercer any consecutiu, millor xef 
jove de la península pel prestigiós 
concurs San Pellegrino Young Chef 
i, a principis de 2017, la famosa 
revista Forbes el va considerar un 
dels joves més influents d’Europa, 
sent capdavanter en la categoria 
d’Arts. La seva proposta culinària 
combina els productes de la terra 
amb la cuina d’avantguarda.

El restaurant Via Veneto 
de Barcelona

Regentat per la família Monje, 
és un restaurant barceloní amb 52 
anys d’història. Entre els reconeixe-
ments més destacats compta amb 
una estrella Michelin, és Premi Na-
cional de Gastronomia 2019 i el 
seu director, Pedro Monje, ha sigut 
guardonat amb el Grand Prix de 
l’Art de la Salle.

Tallers dels sentits i protecció sènior  
als pisos ViuB
IGUALADA

La setmana passada, els veïns del 
Residencial ViuB1 i ViuB2 van 

poder assistir a un taller dels sen-
tits i una xerrada sobre seguretat 
per a les persones grans. El dia 23 
es va dur a terme al ViuB1 i el dia 
29 al ViuB2, amb èxit d’assistència. 

En la primera part, el conduc-
tor i la conductora del taller van 
estimular els sentits dels assistents, 
mitjançant diversos reptes. En el 
cas del tacte, van utilitzar unes 
bosses de color negre, dins de les 
quals hi havia objectes que els as-
sistents van intentar reconèixer 
amb el tacte, introduint la seva 
mà a la bossa. Pel que fa a l’oïda, 
van intentar encertar quin objec-
te era el causant de diversos sons 
que es van reproduir. En el cas de 
les olors, van poder olorar unes 
mostres per intentar reconèixer el 
contingut de cada una.

En la segona part del taller, un 
tècnic va presentar la solució Pro-
tección Senior, un sistema de se-

guretat per a persones grans que 
ofereixen Securitas Direct i Cai-
xaBank. El producte té una unitat 
central que s’instal·la al domicili 
de la persona gran i que es con-
necta amb un rellotge que ella 
porta. La unitat central disposa 
de xat de veu, indicador de co-
bertura, data i hora, predicció del 
temps, zona de confirmació d’aler-
tes i polsador de SOS. El rellotge 
disposa de corretja d’extracció fà-
cil, pantalla multifuncional amb 
data, hora, indicador de bateria, 

indicador d’objectiu d’activitat, 
comptador de passos i distància re-
correguda, botó de funcions, llum 
led d’avisos i botó SOS. El rellotge 
emet una alerta a la central en 
cas de caiguda de la persona que 
el porta. Respecte altres sistemes 
de teleassistència, un avantatge 
important és que aquest sistema 
dona servei a l’usuari quan aquest 
es troba fora del seu domicili. El 
taller va ser molt valorat i va fi-
nalitzar amb un pica-pica per als 
assistents.

Investigadores del Campus 
Igualada-UdL creen un cuir 
biodegradable adobat amb 
residus de pi

IGUALADA

L’equip de recerca A3 Leather 
Innovation Center, del Cam-

pus Universitari Igualada-UdL, ha 
dut a terme una investigació per 
aprofitar els residus de l’explota-
ció forestal del pi (com la poda, 
les pinyes, la pinassa i l’escorça), 
per extreure’n els tanins que per-
metran fer un adobat de la pell 
completament ecològic. El resultat, 
articles de cuir biodegradables, és 
a dir, que un cop queden en desús 
es descomponen sense deixar resi-
dus químics.  

L’A3 Center ha desenvolupat 
aquesta recerca juntament amb 
l’empresa adobera Combalia 
S.A, que ja produeix mitjançant 
aquests tanins articles de pell d’al-
ta qualitat com cinturons i car-
teres. El centre de recerca i l’em-
presa igualadina estan treballant 
per poder llançar aquest producte 
al mercat que, segons apunta la 
directora de l’A3 Center, Anna Ba-
cardit, es pot convertir en “una 
bona opció per la indústria d’ado-
bats, que cada cop busca solucions 
més sostenibles”.
La investigació fomenta 
la neteja dels boscos 
mediterranis i evita la 
tala d’arbres a Àfrica i 
sud Amèrica

Amb aquesta recerca, l’A3 Le-
ather Innovation Center no només 
es focalitza en crear un cuir sen-
se químics, sinó que la sostenibi-
litat es converteix en el gran eix 
d’un projecte que busca afavorir el 
manteniment dels boscos mediter-
ranis --actuant com a element de 
prevenció de riscos naturals, com 
per exemple, els incendis-- i evitar 

la tala d’arbres i l’extracció d’escor-
ça principalment de països d’Àfrica 
i sud Amèrica, que posteriorment 
s’importa. En aquest sentit, la in-
vestigació apunta que si es substi-
tuïssin el 50% dels extractes vege-
tals d’importació per l’extracte de 
pi autòcton, s’utilitzarien 35 tones 
de biomassa forestal anuals només 
a Igualada. 

D’aquesta manera, la recerca 
de l’A3 Center aposta per aprofitar 
aquests residus ja existents als bos-
cos mediterranis per tal d’aconse-
guir cuir ecològic, biodegradable i 
de quilòmetre zero.

A Catalunya un 64% de la su-
perfície és forestal, fet que supo-
sa un total de més de dos milions 
d’hectàrees de boscos. Des de la 
dècada dels 50, però, els boscos 
han experimentat un descens de 
la població, una disminució d’acti-
vitats com el pasturatge de bestiar 
i un abandonament progressiu de 
les terres pels agricultors. Aquest 
abandonament humà, sumat a la 
manca de gestió de les àrees fores-
tals, ha provocat un augment de 
l’estoc de biomassa als boscos. Tot 
i tenir aquests recursos a l’abast, 
a dia d’avui les matèries primeres 
utilitzades per l’adob vegetal són 
principalment d’importació.

No obstant, en els darrers 
anys ha incrementat la deman-
da de cuirs adobats i processats 
de manera més respectuosa pel 
medi ambient, especialment en-
tre aquelles marques que produ-
eixen articles de luxe, que volen 
allunyar-se de l’ús del crom però 
també d’aquells processos d’ado-
bament vegetal que contribueixen 
a la desforestació i a la contamina-
ció ambiental.
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Tarda de debat a la UEA sobre la revolució 
4.0 i la seva repercussió empresarial
IGUALADA

Dijous passat, la Unió Empresa-
rial de l’Anoia va ser l’escenari 

d’una distesa tarda de debat sobre 
la revolució 4.0 i la seva repercus-
sió empresarial. En un acte orga-
nitzat amb el suport de l’empresa 
Prevint, Antoni Garrell, enginyer 
industrial cofundador del Cercle 
per al Coneixement i actualment 
Director General de la Fundació 
per ESDI va compartir debat amb 
l’enginyer industrial i soci funda-
dor de l’empresa Amida4 Joaquim 
Torras, per parlar de l’impacte i 
la necessitat de la revolució 4.0 a 
nivell empresarial. 

Després d’una breu presen-
tació per part de la gerent de la 
UEA assenyalant el full de ruta que 
l’entitat està adoptant per millo-
rar les capacitats tecnològiques de 
les empreses de la comarca a tra-
vés d’un assessorament, formació, 
acompanyament i de la mostra del 
suport per part de l’Ajuntament 
d’Igualada, amb les paraules de la 
regidora Patrícia Illa, va ser el torn 
de Joaquim Torras, que va expo-
sar la feina que està fent la Unió 
Empresarial amb el projecte LAB 
Anoia 4.0, on treballen colze a col-
ze amb l’entitat experts i empre-
ses tecnològiques de la comarca 
per tal d’ajudar les empreses a fer 
aquest canvi, a afrontar aquesta 
aposta i des de l’acompanyament 
i la proximitat. Torras va recordar 
que tenim una comarca amb rit-
mes desiguals d’adopció tecnolò-
gica i de canvis, on hi ha encara 
moltes empreses que no han in-
tegrat les eines digitals més bà-
siques, on el desconeixement i la 
formació són eixos claus a afrontar, 
per la por i la incertesa, així com 
la importància de tenir un territo-
ri preparat, amb infraestructures, 
connectivitat i els serveis bàsics que 
adoptar i integrar les oportunitats 
que brinda aquesta transformació. 

Antoni Garrell va afirmar, amb 
contundència, que la 4.0 no és 
fer fàbriques intel·ligents i posar 

robots, sinó fer productes intel·li-
gents, i per tant servir-nos de totes 
les eines tecnològiques i noves es-
tructures per tal d’aconseguir-ho, 
ja que “la clau és innovar en pro-
ducte”. Va afegir que el 2025 tot 
el coneixement, el know how em-
presarial i industrial estarà extret i 
digitalitzat i que, per tant, l’arma 
de valor que tenen les empreses 
és aplicar tot aquest coneixement 
abans que estigui a l’abast de tot-
hom per avançar-se, posicionar-se 
i aconseguir que el producte que 
fem sigui diferencial i smart, i per 
això cal invertir, també en tecno-
logia, però sobretot en disseny, ja 
que “la revolució 4.0 no és la re-
volució de la tecnologia sinó del 
producte”. 

“Cal fer-ho ara”, insistia Gar-
rell, ja que “a la llarga tots els 
territoris del món, zones i entorns 
podran atrapar aquesta revolució 
tecnològica. Nosaltres, que tenim 
ara l’oportunitat, el talent, les in-
fraestructures... cal que ho fem ja 
per no quedar després enrere”. Va 
afegir que una altra de les claus és 
pensar i dissenyar el producte en 
un procés que ja integri la seva 2a 
i 3a vida útil, dissenyar des de la 
demanada, entenent com pensa i 
evoluciona la societat perquè tin-
gui l’ús i resultats esperats. 

Torras i Garrell van posar so-
bre la taula la necessitat imperiosa 
de tenir els equips humans de les 
empreses a l’alçada d’aquests can-
vis, i això passa “per una educació 
flexible i adaptable als canvis, un 

sistema formatiu que ara no es-
tà preparat per això. Tot avança 
molt ràpid i cal formar la gent no 
tant amb continguts concrets, sinó 
amb la capacitat de readaptar-se i 
reformar-se” i això cal fer-se tam-
bé des de les empreses. Garrell va 
lamentar que cada any es perdin 
milions d’euros de crèdit formatiu 
que les empreses no utilitzen: “cal 
tenir persones que sàpiguen inno-
var en producte i fer-los smart, cal 
rearmar intel·lectualment la gent i 
apostar pel talent propi, que pugui 
adquirir noves habilitats i capaci-
tats i cal que l’administració aposti 
per tenir un territori amb connec-
tivitat que permeti tots els canvis”. 

Garrell va citar el darrer infor-
me de Ranstad, assenyalant que 
“si bé el 80% de les feines del fu-
tur no sabem quines esdevindran, 
sí que sabem que seran altament 
creatives i tecnificades” i partint 
d’aquesta base hem de preparar 
els joves i els nostres equips: “Hem 
d’ensenyar a aprendre i a desa-
prendre per deixar d’aplicar coses 
que ja no serveixen, i aquest és el 
problema de la formació actual, 
que no està preparada per això”. 

Abans de tancar la sessió amb 
un debat entre als assistents, que 
van plantejar dubtes i reptes que 
afrontaven a les pròpies empre-
ses, Garrell va concloure recordant, 
amb la complicitat de Torras, que 
“la tecnologia que ara sembla in-
novadora és realment una tecno-
logia madura, dels 80 o 90, però 
que ara s’ha popularitzat i s’ha fet 
assequible per a tothom”. 

Durant la seva intervenció, 
Garrell va elogiar l’informe pre-
sentat per la UEA en el marc del 
III Fòrum empresarial, convidant a 
afrontar amb empenta els reptes 
de futur plantejats i la importàn-
cia d’anar-los actualitzant amb el 
temps per la rapidesa dels canvis. 

A la sortida alguns dels assis-
tents van adquirir el darrer llibre 
de Garrell “La industria 4.0 en la 
societat digital”.

3a edició del Concert de 
Corals de Secundària

VILANOVA DEL CAMI

Aquest curs, quatre centres de 
Secundària de la comarca han 

reeditat el concert de corals. Als 
centres INS Montbui, Institució 
Igualada i Escola Anoia s’hi ha afe-
git l’IES Pla de les Moreres.

El passat 28 de maig va tenir 
lloc a Can Papasseit, a Vilanova 
del Camí, el concert de cloenda 
de la feina feta durant aquest curs 
escolar.

El títol de l’acte era “El millor 
concert de la meva vida”, i tenia 
com a fil conductor una història 
sobre màgia que lligava totes les 
cançons i que va ser interpretada 
per quatre estudiants. El repertori 
va constar de peces de diversos 

orígens i estils: “Cant de la Troba-
da” (Constantí Sotelo), “Heal the 
world” (Michael Jackson), “You’re 
the one that I Want” (Grease), “Vi-
va la vida” (Coldplay), “Tuetue” 
(tradicional Ghana), “NgaIwi” (E, 
Trad. Maorí), “Yellow submarine” 
(The Beatles), “L’hora dels adéus” 
(tradicional escocesa) i “Quan tot 
s’enlaira” (Txarango).

L’acte va comptar amb l’assis-
tència de familiars de l’alumnat, 
companys, professorat dels centres 
i equips directius, representants 
del Centre de Recursos Pedagògics, 
entre d’altres.

Tothom va quedar molt con-
tent del resultat i amb ganes de 
tornar-hi l’any vinent.

A la porta d’una església, sona la música 
RUBIÓ

Músiques del món van congre-
gar un públic entusiasmat 

davant la façana il·luminada de 
l’església de Santa Maria de Rubió, 
en una nit de Festival organitzada 
per Latiovisual Cultura. 

Són moltes les coses que po-
den passar a l’entrada d’una esglé-
sia. S’hi fan trobades de veïns, s’hi 
protegeix al necessitat, bandades 
d’ocells juguen davant les silencio-
ses pedres a les hores solitàries. 

La jornada de divendres 31, pe-
dres, aus i el paratge sencer al vol-
tant de l’església de Santa Maria, a 
Rubió, va presenciar l’arribada de 
tècnics, músics, càtering ... que al 
llarg del dia van transformar l’es-
pai en un escenari, lloc d’acollida 
de la música. 

El Primer Festival de Músiques 
del Món es va celebrar amb l’his-
tòric edifici com a lloc de trobada 
i recepció, celebrat per un públic 
que va arribar de tota la comarca. 

L’ornament d’una acurada il-
luminació va vivificar la façana de 
Santa Maria, als peus de la qual 
un ampli escenari va albergar sons 
africans, andalusos, germans i ca-
talans. 

Nhamirre Trio, Diego Paqué 
acompanyat del baix de Marcos Vi-

llar i Claus Vega van oferir cançons 
pel gaudi, que es va multiplicar 
quan el públic, dempeus, coreja-
va, picava de mans i acompanyava 
amb les tornades. 

El joiós conjunt humà, unit en 
una nit agraïda i tèbia, en un mag-
nífic entorn natural, torna a afir-
mar l’obstinació de Diego Paqué, 
director del Festival, en la seva 
aposta per portar la música a llocs 
inesperats. 

Diversos espais escollits i mú-
sica de qualitat fan de cada tro-
bada organitzada per Latiovisual 
Cultura un fet irrepetible i únic. 

Divendres, la màgia a Santa Maria 
de Rubió va ser possible gràcies 
també a l’aposta per la cultura de 
gestors municipals, que confien en 
què els llocs públics, com ara les se-
ves esglésies, cobrin vida amb l’ús i 
gaudi de la ciutadania. 

Una organització impecable, 
amb tots els mitjans necessaris 
per apropar el so i la il·luminació 
a espais singulars, va possibilitar 
el repertori de músiques diverses, 
que es van anar succeint al llarg 
de la nit, amb el gustós acom-
panyament de viandes, còctels i 
refrescs. 

La porta de l’església de Santa Maria de Rubió, la nit de divendres, va ser una festa.

Ferran Aznar guanya el 
2n Concurs de monòlegs del 
Casino de Calaf

CALAF

El passat divendres 31 de maig, 
més d’un centenar de persones 

va omplir el Casino de Calaf per 

viure la final del 2n Concurs de 
monòlegs. Una nit d’humor i diver-
sió gràcies als tres finalistes del 
concurs, que es van classificar de la 
següent manera: Ferran Aznar, de 
Verdú; Dani Escarrà, de Vilanova 
i la Geltrú, i Inocencio Rodríguez, 
d’Esparraguera. 

Per tancar la nit, el públic va 
gaudir de l’espectacle d’èxit a Bar-
celona “Yo sobreviví a la EGB”, de 
Jordi Merca. Un Casino ple i una 
vetllada d’humor d’alt voltatge per 
gaudir de la comèdia i desconnec-
tar del dia a dia. 

La queixa d’una veïna per 
les molèsties d’uns plataners 
arriba al Síndic de Greuges
VILANOVA DEL CAMÍ

El Síndic de Greuges ha posat fi 
a les actuacions sobre la ido-

neïtat dels plataners del carrer 
Anselm Clavé. Ho ha fet després 
requerir informació a l’Ajuntament 
amb l’objectiu de valorar el tema i 
donar resposta a la veïna del carrer 
que va presentar una queixa for-
mal al Síndic, davant el que con-
siderava “una falta d’actuació de 
l’Ajuntament”. 

El conflicte sobre els plata-
ners del carrer Anselm Clavé ve 
d’antic, abril de 2018, moment 
en què una veïna va sol·licitar a 
l’Ajuntament la valoració sobre la 
idoneïtat dels plataners plantats 
al carrer on resideix. La interessa-
da exposava les molèsties que li 
provoquen aquests arbres com “la 
brutícia causada per la caiguda de 
les fulles o problemes respiratoris 
i al·lèrgies”. També es queixa, que 
“atesa la mida dels arbres, les se-
ves arrels provoquen desperfectes 
en la via pública, voreres i murs 
de les cases, i les branques tapen 

els fanals, provocant foscor durant 
la nit”.

Segons consta als diferents in-
formes, en un primer moment, el 
llavors regidor d’Obres i Serveis 
Municipals, després d’una reunió 
amb aquesta veïna, va determinar 
la tala de 5 dels arbres situats a la 
vorera, de manera alternada, per 
tal de millorar la il·luminació del 
vial i el correcte creixement dels 
arbres restants. La decisió no in-
corporava cap informe tècnic que 
avalés la tala.

Abans de portar a terme l’ac-
tuació, l’Alcaldia va demanar una 
valoració als responsables tècnics 
d’Obres i Medi Ambient, que van 
determinar que tots els exemplars 
estaven sans i que en cap cas no ha-
vien malmès les voreres, concloent 
que la tala era innecessària.

L’Ajuntament ha remès al Síndic 
tota la informació sol·licitada i amb 
data de 15 de maig, el Síndic ha 
comunicat a l’Ajuntament el tanca-
ment de l’expedient, sense fer cap 
altre requeriment al respecte.
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14, 18, 19, 20 i 21 de juny 
Matins: de 10:00 a 14:00h
Tardes: de 16:00 a 20:00h

15 i 22 de juny
Matins: de 10.00 a 14.00h

Horari

Afores s/n, Torà 
(Lleida)

973468121

Vine a l’outlet 
d’il·luminació
de LEDS C4!

Aprofita el

20% de

descompte
extra!

Calaf

C-25

Torà

Solsona

Biosca

Guissona

Cervera

Ponts
C-1412

Èxit al Networking 2019 de la UEA adreçat a 
dones empresàries, directives i professionals 
de tot Catalunya 
IGUALADA

Posar en valor i donar visibilitat a 
la dona en el món empresarial i 

econòmic és la premissa principal 
de la comissió de treball de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, UEA Inqui-
eta. Seguint aquesta línia d’actua-
ció, la comissió ha impulsat un nou 
acte relacionat amb una pràctica 
molt estesa en el món empresari-
al: el networking, un anglicisime 
que fa referència a aquesta acti-
vitat que reuneix a professionals 
per formar relacions empresarials, 
desenvolupar noves línies de nego-
ci, crear sinèrgies, compartir infor-
mació i buscar clients. 

Una quarantena de dones em-
presàries, directives i professionals 
de diverses comarques de Cata-
lunya s’han reunit al Networking 
2019, organitzat per l’entitat, amb 
l’objectiu d’aprendre i generar 
nous contactes. La sessió --que es 
va celebrar en format dinar de tre-
ball-- va comptar amb la ponència 
de Rosaura Alastruey, pionera en 
la introducció del networking pro-
fessional al nostre país, amb més 

de 10 anys d’experiència en l’ense-
nyament de les tècniques i valors 
d’aquesta disciplina estratègica. 

L’experta en networking va 
constatar la importància d’aques-
ta disciplina perquè “els contac-
tes són imprescindibles en el món 
dels negocis”. Així doncs, Alas-
truey va apuntar la necessitat de 
crear una xarxa útil, de tenir con-
nexions amb les persones: sigui 
offline --comunicació directa, cara 
a cara--, o a través de canals on-
line, com les xarxes socials, això 
sí “aprofitem la tecnologia. Per-
què si et busquen i no hi ets a 

Linkedin, no existeixes”. A més, 
Alastruey també va empoderar les 
assistents perquè aprofitessin la 
jornada per fer networking i crear 
noves connexions. 

El Networking UEA Inquieta va 
finalitzar amb una sessió pràctica 
anomenada speed networking, en 
què les assistents es van intercanvi-
ar les seves targetes professionals; 
i en definitiva, per crear una xarxa 
útil de contactes entre empresà-
ries, directives i professionals de 
tot Catalunya per tal de començar 
noves oportunitats de negoci i de 
col·laboració. 

Igualada i Montbui reben 
crèdits de la Diputació
COMARCA

En el marc de la Caixa de Crè-
dit que impulsa la Diputació de 

Barcelona, la corporació ha con-
cedit crèdits per un valor total 
de 215.000 euros als ajuntament 
d’Igualada i Santa Margarida de 
Montbui.

A Igualada (175.000 euros) el 
crèdit és per a finançar el projecte 
executiu de reforma de la pista 
d’atletisme i, a Santa Margarida 
de Montbui (40.000 euros) per a la 
primera fase de la urbanització vial 
per a vianants i bicicletes.

La Caixa de Crèdit és un ins-
trument de cooperació local que 
té l’objectiu d’atorgar crèdits als 

ajuntaments, entitats municipals 
descentralitzades i mancomunitats 
de municipis de la demarcació per 
al finançament de noves inversi-
ons, el dèficit de finançament en 
inversions executades i les opera-
cions incloses en un Pla de Saneja-
ment o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot dema-
nar fins a 175.000 euros cada any, 
amb l’excepció dels municipis in-
feriors a 1.000 habitants, que po-
dran superar aquest límit i sol·li-
citar l’import necessari per cobrir 
les seves necessitats de finança-
ment. El tipus d’interès és al 0% i 
amb una amortització màxima de 
10 anys.

Inici d’obres de millora de 
revolts a la BV-2135 entre 
Capellades i la Torre de 
Claramunt
COMARCA

La Diputació de Barcelona té pre-
vist de començar les obres de 

millora de revolts a la carretera 
BV-2135, entre els PK 0,0 i 2,93 als 
termes municipals de Capellades 
i la Torre de Claramunt. L‘actua-
ció, que té un pressupost de licita-
ció de 486.455 euros i un termini 
d’execució de cinc mesos, té com a 
objectiu millorar les condicions de 
seguretat viària i augmentar la flu-
ïdesa del trànsit i l visibilitat, així 
com afegir sobreamples als revolts 
i millorar la senyalització vertical i 
horitzontal i el drenatge de la via.

Aquestes actuacions es con-
centren en tres trams: un primer 
tram entre el PK 0,540 i 0,732, de 

millora de la doble corba esquer-
ra-dreta, modificant el traçat i el 
drenatge. Un segon tram, entre 
el PK 0,950 i 1,022, amb berma 
d’aclarida a l’interior de la corba i 
cuneta transitable formigonada, i 
un tercer tram entre el PK 2,107 i 
2,292, amb nou traçat en variant 
direcció al talús existent amb corba 
de transició i radi més gran per 
millorar l’entrada al pont existent.

En el conjunt dels tres trams 
d’actuació s’adequarà la senya-
lització vertical i horitzontal, ai-
xí com la col·locació de barreres 
als trams, l’adequació i millora del 
drenatge existent i l’aplicació de 
mesures correctores en els punt on 
s’ha actuat amb hidrosembra.

Una vintena de nadons planten la seva 
alzina a la festa de l’Arrela’t
CALAF

El 2018 van néixer a Calaf una 
trentena de nadons. Com marca 

la tradició, cada any es celebra la 
festa de l’Arrela’t per tal de pro-
moure que aquests nous calafins i 
calafines puguin plantar una alzina 
i així, arrelar al poble, indepen-
dentment d’on els porti la vida. 

Enguany, la festa va canviar 
d’ubicació i es va celebrar al peu 
del castell, ja que el 2018 s’hi van 
realitzar diferents treballs de mi-
llora i es volia aprofitar aquest nou 
espai que compta amb unes vistes 
fantàstiques. 

A les 11h els grallers i gegan-
ters de Calaf van sortir des de la 
plaça Gran en cercavila cap al cas-
tell. Allí, els van rebre els alumnes 
de l’Escola Municipal de Música 
que van interpretar tres peces del 
cançoner popular català. Tot se-
guit, la regidora d’Urbanisme, Via 
Pública i Medi Ambient, Teresa 
Torrijos, va dedicar unes paraules 
i es va procedir a fer la plantada 
conjunta amb la vintena de famí-
lies assistents. “Fa quatre anys, ens 

vàrem proposar fer de Calaf una 
vila més verda i recuperar espais 
on poder gaudir del nostre entorn 
i de la natura, la primera alzina 
dels nadons la vàrem ubicar justa-
ment en un d’aquest llocs, al bos-
quet del rentador, un espai oblidat 
que ara disposa de taules i cadires 
per poder-hi passar l’estona, avui 
ens desplacem en un altre entorn 
emblemàtic de la vila, el Castell, un 
espai fins fa poc tancat que prete-
nem esdevingui destí de passeig, ja 
que la recent obertura dels vorals 
ha permès que els vilatans ara gau-
deixin d’un espai fins ara inaccessi-
ble”, va explicar la regidora.

D’altra banda, aprofitant que 
la festa també és vincula amb el 
Dia Mundial del Medi Ambient, 
que es celebra a tot el món el dia 
5 de juny, es va fer l’entrega dels 
premis del concurs “Calaf en flor” 
que consistia en un concurs floral 
de balcons, finestres i espais comu-
nitaris privats on hi van participar 
diverses persones al llarg del mes 
de maig.

La guanyadora el premi Flor 
d’Or, que consistia en un val de 
100 euros per la compra a les 
floristeries “Flors i plantes Rosa 
Maria” i “Hortum”, va ser Mai-
te Cano i Orpí. A més, també es 
van entregar quatre vals més de 
20 euros per a bescanviar a les 
floristeries de Calaf a Maria Guix i 
Vila, Mercè Fauca i Ezquerra, Emi-
lia López i Pérez i Núria Bonastre 
i Díaz. 

Finalment, per tancar la festa 
de l’Arrela’t el grup d’animació 
infantil Encara farem Salat, van 
fer el seu espectacle “La gran fes-
ta”, mentre el públic també gau-
dia d’un vermut popular.    

• Promoció a aplicar en base als preus vigents de l’OUTLET. 
• La promoció només serà vàlida del 14 al 22 de juny de 2019 
• No acumulable a altres promocions o descomptes.

Reconeixement a Severina 
Abad, professora de tai-txi 
del ViuB1

IGUALADA

El passat dijous 30 de maig al 
Residencial ViuB1es va realitzar 

un acte d’agraïment amb motiu 
del comiat de Severina Abad, pro-
fessora de tai-txi en aquest edifici 
gestionat pel Consorci Sociosanita-
ri d’Igualada (CSSI). La Severina ha 
col·laborat com a voluntària diri-
gint el grup de tai-txi durant 11 
anys, des de 2008, any en que es 
va inaugurar el Residencial ViuB1, 
i aquest mes de juny deixarà d’en-
capçalar el grup. 

El Gerent del CSSI, Jordi Fer-
rer, i la Directora Tècnica, Maria 
Àngels Riba, van entregar a la Se-
verina un ram de flors i una figura 
d’un arbre de la vida, com a reco-

neixement i agraïment per la tasca 
voluntària que ha realitzat durant 
tots aquests anys.

La Severina va agrair les mos-
tres d’afecte que va rebre dels tre-
balladors del ViuB1 i de les compa-
nyes del grup de tai-txi, tant les ac-
tuals com moltes d’anys anteriors, 
i va animar el grup per tal que el 
mes de setembre tornin a iniciar la 
pràctica de tai-txi, aquesta vegada 
amb altres persones al capdavant, 
ja siguin membres de l’actual grup 
o noves persones externes al ViuB1 
que vulguin venir i col·laborar. 

Posteriorment els assistents 
van poder gaudir d’un pica pica 
preparat pel restaurant El Bolet, 
situat als baixos del ViuB1.
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Cloenda dels concerts SonaEscola

IGUALADA

Els passats 30 i 31 de maig, al tea-
tre l’Ateneu, va tenir lloc l’últi-

ma de les activitats que, al llarg del 
curs, l’Escola/Conservatori Muni-
cipal de Música organitza per a 
l’alumnat d’Igualada. Així, les acti-
vitats realitzades han estat: la Can-
tata per a l’alumnat de 4t de pri-
mària, la Unitat Didàctica Interdis-
ciplinària per a l’alumnat de 2n de 
primària, les audicions escolars per 
a l’alumnat de primària i secun-
dària i finalment els concerts de 
cloenda del SonaEscola: el projecte 
pedagògic que, des de l’octubre, 
setmana rere setmana, ara ja fa 7 
cursos, professorat de l’escola de 
música ha anat realitzant a dotze 
centres de primària, amb la volun-
tat que l’alumnat de primària, en 
grups reduïts, tingui l’oportunitat 
de conèixer i aprendre a tocar uns 
instruments musicals que difícil-
ment es poden estudiar fora de 

les escoles de música i dels conser-
vatoris. En aquest projecte l’alum-
nat de la major part de les escoles 
rep formació durant dos cursos, 
de manera puntual fa actuaci-
ons dins del propi centre o en un 
àmbit familiar i al final del 2n curs 
és quan fa el concert amb tots els 
centres participants. El mateix pro-
jecte, per bé que sense el concert 
final, també es fa als instituts Pere 
Vives (guitarra) i Badia i Margarit  
(violins i violoncels) amb el nom de 
SonaEscola XL

Al matí i a la tarda hi va haver 
l’assaig de la posada en escena i 
a la tarda, a dos quarts de sis i a 
les set, els concerts. Cada escola el 
va fer amb la seva especialitat ins-
trumental, el dijous van actuar les 
escoles: Dolors Martí (flauta), Aca-
dèmia Igualada (banda), Escolàpies 
(Orff), Emili Vallès (Orff), Maristes 
(guitarra) i Ateneu (Orff); el diven-
dres 31 ho van fer: Àuria (Orff), Ra-

mon Castelltort (guitarra), Gabriel 
Castellà (corda), Garcia Fossas (ba-
tucada), i Monalco (violins). A ca-
da sessió hi van participar uns 120 
alumnes. Malauradament, el col·le-
gi Montclar-Mestral, tot i que esta-
va previst que actués divendres, no 
va poder participar al concert per 
motius aliens a l’organització. 

A cada edició es fa evident tant 
la millora, pel que fa a la seguretat 
de l’alumnat, com l’augment de la 
qualitat en la interpretació de les 
obres, la qual cosa confirma que el 
SonaEscola és un projecte educatiu 
del tot consolidat.

M. Queralt Martí, directora de 
l’Escola i del Conservatori Munici-
pals de Música d’Igualada, a ban-
da de felicitar als petits músics, va 
agrair la tasca del professorat i la 
dels mestres de primària per la se-
va col·laboració. El públic assistent, 
bàsicament familiars dels alumnes 
i mestres dels centres educatius 
participants, va gaudir plenament 
del concert, i els alumnes, no cal 
dir-ho, van demostrar amb escreix 
que havien aprofitat el curs inter-
pretant brillantment el repertori 
previst, que bàsicament estava for-
mat per cançons tradicionals, pop-
jazz-rock, Queen entre d’altres, i 
d’autor.

Activitats de l’Agrupació 
Coral La Llàntia
IGUALADA

Els últims dies de maig i comen-
çament del mes de juny han 

estat dies de molta activitat per 
part de l’Agrupació Coral La Llàn-
tia. Destaquem el dissabte 25 de 
maig en què la coral va actuar dins 
les Festes de la Gent Gran de La 
Pobla de Claramunt, en els actes 
celebrats en la XX Setmana de la 
Gent Gran. La coral va participar 
en els cants de la missa que es va 
celebrar per commemorar aquella 
diada, i desprès amb un concert 
ofert a tot el públic assistent.

I sense sortir de la Pobla de 
Claramunt, pocs moments després 
va oferir, per sorpresa, una petita 
cantata a uns joves nuvis acabats 

de casar, en un restaurant del mu-
nicipi.

L’endemà diumenge, a la tar-
da, i també per sorpresa, va actu-
ar davant la parella formada pel 
cantaire de la coral Martí Bernadí 
i la seva esposa Joana Múrcia que 
celebraven les seves Noces d’Or.

I aquest passat diumenge, 2 
de juny, l’Agrupació Coral La Llàn-
tia va actuar en la Festa Major de 
Rubió, a les 11 del matí, oferint un 
concert, i un cop acabat, partici-
pant amb els cants de la missa de 
Festa Major.

Encararem ara, el segon trimes-
tre de l’any, disposats a portar els 
nostres cants arreu del nostre país. 

J.F.F.

Donació d’ulleres graduades pel poble 
saharauí

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Valls Òptics va fer arribar a l’As-
sociació Catalana d’Amics del 

Poble Sahrauí de l’Anoia, les ulleres 
usades que han donat els clients als 
dos punts de venta que Valls Òptics 
té a Montbui i Igualada. ACAPS 
Anoia va fer l’entrega de les ulleres 
en el seu últim viatge.

ACAPS són una colla de gent 
de l’Anoia que des de l’any 1997 
està treballant per a la millora 
de la situació del poble Saharauí, 

concretament per al seu reconei-
xement polític i la recuperació del 
seu país.

Estan treballant als campa-
ments d’Algèria on hi ha refugiats 
i específicament, amb els campa-
ments de Mahbes, agermanat amb 
Igualada i Vilanova.

Una de les seves accions és el 
manteniment d’un centre mater-
no-infantil i l’última aportació ha 
sigut un aparell per fer ecografies. 
Ajuden als metges locals i aporten 

medicines, ulleres i altres materials 
als dispensaris.

També treballen en millorar la 
potabilitat de l’aigua de consum i 
porten a la comarca nens i nenes 
en edat escolar perquè coneguin 
el nostre entorn, rebin una bona 
alimentació i tinguin revisions mè-
diques.

Actualment, organitzen grups 
per viatjar als campaments i que 
coneguin la realitat en què sobre-
viuen.

ACAPS sempre necessiten vo-
luntaris que puguin ajudar-los a 
millorar el que fan.

Valls Òptics, conscients de les 
dificultats del poble Sahrauí, apos-
ta pel reaprofitament de les ulleres 
que ja no s’utilitzen. Si teniu ulleres 
velles, també de sol, arraconades, 
que no estiguin trencades, no dub-
teu en portar-nos-les, les farem ar-
ribar a ACAPS i els hi donarem un 
segon ús molt especial.

S’entreguen els diplomes  
del Consell d’Infants
CAPELLADES

El passat dijous, el Consell d’In-
fants de Capellades va celebrar 

l’acte de cloenda d’aquest curs. Al 
llarg de l’any els consellers i con-
selleres de 5è i 6è de les escoles de 
Primària han treballat de valent 
per fer un anàlisi de l’urbanisme de 
Capellades amb ulls d’infant i han 
proposat millores també amb la veu 
dels seus companys/es de l’aula.

Per poder realitzar aquest pro-
jecte de Camins Segurs, hem comp-

tat amb l’ajuda de professionals 
externs coneixedors d’aquest tema. 
D’una banda, Urbanins, que ens va 
ajudar a pensar dissenys gràfics i 
posar en ordre totes les propostes. 
I d’altra banda, la tècnica d’Urba-
nisme de l’Ajuntament, que ens va 
acabar de concretar allò que era 
normatiu i allò que era millor no 
fer-ho segons l’urbanisme de Cape-
llades.

Aquesta primera fase va ser 
presentada pels mateixos infants a 
l’últim Ple de l’Ajuntament abans 
d’eleccions, la qual va ser aprovada 
per unanimitat per tal que totes 
aquelles propostes es puguin mate-
rialitzar i es puguin aplicar a mitjà 
termini.

Dijous, els consellers i conselle-
res van expressar allò que havien 
après durant tot aquest any davant 
de les famílies, d’alguns companys 
de classe, de representants docents 
dels centres educatius i de la regido-
ra d’Educació, Susana Moreno. Aco-
miadem aquells que l’any que ve ja 
comencen la nova etapa de l’Institut 
i animem als actuals consellers de 
5è a seguir dins del nostre Consell 
d’Infants.

S’arregla el 
problema 
de llum del 
carrer Abat 
Muntadas
CAPELLADES

Aquesta setmana la brigada 
municipal he treballat per can-

viar un tram de trenta metres de la 
xarxa de llum del carrer Abat Mun-
tadas, per la part dreta en sentit de 
circulació.

Aquesta zona de la vila, més 
els carrers Garbí, sant Ramon, Rec 
del Corronaire i la plaça Àngel Gui-
merà, estaven tenint problemes de 
llum. Una línia feia saltar el qua-
dre i deixava part dels carrers a les 
fosques. Divendres passat es va 
intentar solucionar la incidència, 
sense èxit, i dilluns una empresa, 
que disposava d’aparells de detec-
ció de flux energètic, va detectar el 
problema en veure que la línia del 
carrer Abat Muntades, vorera dreta 
en sentit circulatori, tenia un tall en 
el subministrament. Per això no hi 
circulava corrent i feia un curt-cir-
cuit a la xarxa.

Vilanova d’Espoia celebra la XIX Trobada  
de Gegants i capgrossos
ESPOIA

El passat diumenge 2 de juny 
va tenir lloc la 19a Trobada de 

Gegants i Capgrossos de Vilanova 
d’Espoia.

A la cita que se celebra cada 
primer diumenge del mes de juny, 
hi van participar les colles dels Ge-
gants i grallers de la Llacuna, els 
gegants de la Sagrera de Barcelo-
na, els geganters de Sant Vicenç de 
Castellet, els gegants Vacarisses i la 
colla amfitriona, la dels gegants de 
Vilanova d’Espoia. 

La jornada va començar amb 
la plantada de les colles davant 
del centre recreatiu de Vilanova 
d’Espoia i benvinguda per part l’al-
calde de la Torre de Claramunt, 
Jaume Riba acompanyat d’alguns 
regidors del consistori. 

Seguidament tots els partici-
pants van gaudir d’un bon esmor-

zar de botifarra per, a les 12h ini-
ciar la cercavila. La passejada va 
transcórrer cap al barri de la Serra 
i Espoia per arribar a la plaça de 
l’església on van tenir lloc els balls 
finals. Abans de finalitzar la troba-
da, Ajuntament i organitzadors de 
la trobada, l’associació del centre 

recreatiu de Vilanova d’Espoia, van 
fer entrega d’un recordatori, una 
tassa amb la imatge dels gegants a 
tots els participants.

Els organitzadors ja tenen la 
fita posada a l’any que ve, en el 
que la trobada arriba a la vintena 
edició.
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Daniel Capitán Maraver

Tel. 93 801 4186

La sedació conscient en els nostres pacients 
(realitzada per metges anestesistes altament 
qualificats) ens permeten poder realitzar 
cirurgies sense cap tipus de molèsties ni dolor 
en una sola sessió.

NO T’HAS DECIDIT A ANAR 
AL DENTISTA PER POR?

DISPOSES DE POC TEMPS?

TENIM LA SOLUCIÓ!

Centre d’implantologia avançada

Donem solucions a pacients 
amb necessitats d’implants 
dentals però sense suficient 
os. Amb les tècniques més 
modernes i eficients existents 
aconseguim la millor estètica 
per a cada cas.

IMPLANTOLOGIA 
DENTAL 
AVANÇADA:

Clínica amb Reconeixement 
de Qualitat en Clíniques 
Dentals  per l’Acadèmia 
d’Odontologia Integral 
Avançada.

C/ del portal 24. Capellades. BCN  
www.clinicacapitan.com  /  info@clinicacapitan.com

Professor del Màster en lmplantologia i Pròtesi Oral 
de la Universitat de Barcelona des de 2006.

Professor convidat en el Títol d’Expert en Cirurgia 
Implantològica Avançada, Universitat Catòlica de 
València.

Director i coordinador del curs d’Implantologia Oral 
Avançada en la Fundació universitària del Bages.

Especialistes en 
implantologia

Registre sanitàri:
E08907952

Avantprojecte de millora i 
ampliació de la Residència 
dels Prats de Rei
ELS PRATS DE REI

APINAS presenta l’avantprojec-
te de millora i ampliació de la 

Residència de Els Prats de Rei.
L’actuació preveu la implanta-

ció d’un edifici similar formalment 
al darrer edifici construït el 2005, 
complint els paràmetres màxims 
d’ocupació i edificabilitat resultant 
del polígon d’actuació establert a 
la modificació puntual, per tal de 
poder traslladar la totalitat dels 
residents ubicats en l’edifici origi-
nal, que davant la impossibilitat 
d’adaptar-lo als nous requisits nor-
matius, es destinarà a usos admi-
nistratius de la residència en part 
de la planta baixa i en les plantes 
superiors, ocupant-se la resta de 
la planta baixa amb la nova zo-
na de cuina i bugaderia que, des 
d’aquest centre d’APINAS atén les 
necessitats del centre d’APINAS de 
la resta de la comarca de l’Anoia.

El nou edifici destinat a re-
sidència assistida i centre de dia 
per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, de planta baixa i dues 
plantes pis, preveu organitzar la 
residència en 4 unitats de convi-
vència de 12 residents cadascuna, a 
les dues plantes superiors amb un 
total de 48 residents; en la planta 
baixa es distribueixen les zones de 
dia com són les sales, els menja-
dors i els serveis complementaris 
pels residents i un centre de dia 
extern per a una capacitat de 24 
persones.

Cada unitat de convivència 
funcionarà de forma independent 
i estarà formada per 10 habita-
cions, prioritzant les habitacions 
d’ús individual, ja que només dues 
seran dobles i la resta totes indi-
viduals. També disposaran d’una 
sala-menjador amb office d’ús pri-
vat per cada unitat de convivència, 
tres banys adaptats per cada unitat 

de convivència amb dutxes adapta-
des per a camilles, i una àrea per a 
la roba neta, la roba bruta i neteja.

A la part central s’ubicaran 
l’escala protegida, els dos ascen-
sors i el punt de control, fent de 
ròtula entre les dues unitats de 
convivència de cada planta que 
configuraran dos sectors d’incendi 
independitzats per tal de garantir 
la seguretat en cas d’incendi.

A la planta baixa, les zones 
de dia de la residència disposaran 
d’una sala amb sortida directa a 
l’exterior i un menjador per ca-
da unitat de convivència, banys 
adaptats, àrees de neteja i serveis 
complementaris d’infermeria, per-
ruqueria i magatzem per a cadires 
de rodes.

El centre de dia per a 24 perso-
nes tindrà dues sales amb sortida 
directa a l’exterior, banys adap-
tats, una sala polivalent, una sala 
d’estimulació basal, una sala de 
fisioteràpia, una piscina interior i 
exterior amb vestidors adaptats, 
àrees de neteja i magatzem per a 
cadires de rodes.

A la part posterior de planta 
primera es preveu una àrea d’ins-
tal·lacions i magatzems generals 
vinculat al manteniment de la resi-
dència i del centre de dia.

El camioner Juan Pérez Luque fa parada a 
Montbui per recollir fons contra el càncer

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Diumenge al migdia va tenir 
lloc a l’Ajuntament de Mont-

bui l’acte de recepció oficial al veí 
d’Iznájar Juan Pérez Luque, mem-
bre de l’entitat “Camioneros con-
tra el cáncer”, que està portant a 
terme una particular “volta a Espa-
nya” en dotze etapes per tal de 
recollir fons a benefici de l’Asso-
ciació Espanyola Contra el Càncer 
(AECC). 

Juan Pérez va arribar a Mont-
bui pels volts de les 11 del matí, 
acompanyat per dos membres més 
de “Camioneros contra el cáncer”. 
Ho feia al volant d’un emblemà-
tic Pegaso 1065 L Europa, de l’any 
1970, completament preparat per 
a l’aventura. El camioner d’Iznájar 
està realitzant una particular “Vol-
ta a Espanya” en 12 etapes amb el 
seu camió. Montbui va ser el punt 
d’arribada de la tercera etapa de la 
comitiva. Després d’estacionar els 
seus vehicles de forma excepcional 
davant mateix de l’Ajuntament, 
van ser rebuts per un nombrós 
grup de montbuiencs i montbuien-
ques, i també per veïns originaris 
d’Iznájar i residents a Catalunya. 
No hi va faltar David Padilla, re-
gidor de Turisme de l’Ajuntament 
d’Iznájar, institució agermanada 
amb Montbui i que dóna suport a 
aquesta activitat, així com Adela 
Muñoz, presidenta de la junta local 

de l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer de Montbui.

Després de la rebuda informal 
a peu de carrer, les autoritats i els 
homenatjats es van dirigir a la sala 
d’Actes de l’Ajuntament, on l’Alcal-
de en funcions de Montbui Teo Ro-
mero va voler agrair a Juan Pérez 
Luque i a l’Ajuntament d’Iznájar 
“aquesta magnífica proposta, que 
realitzeu per una causa noble. Des 
de l’Ajuntament de Montbui sem-
pre hem defensat aquest agerma-
nament amb Iznájar, que dura més 
de 20 anys, i que ens ha donat uns 
grans fruits”. A Montbui sempre 
hem volgut que els agermana-
ments fossin a partir dels vincles de 
les persones del nostre municipi i 
podem estar orgullosos de dir que 
tenim unes relacions excel·lents 
entre ambdós municipis. El batlle 
en funcions socialista va assenyalar 
també que “quan ens vam assa-
bentar d’aquest projecte teníem 
clar que Montbui havia de ser fi-
nal d’etapa. En la mesura de les 
postres possibilitats havíem de col-
laborar amb aquesta activitat”. Teo 
Romero va cloure el seu discurs as-
senyalant que “hem defensat sem-
pre que qui perd els orígens perd 
la identitat. Independentment de 
qui governi a Montbui i a Iznájar 
estem parlant d’un agermanament 
molt viu i que s’hauria de man-
tenir i reforçar. Iznájar i Montbui 

comparteixen persones que han 
fet vida aquí i allà, i que són el que 
ens uneix”.

Durant l’acte també hi va in-
tervenir Juan Pérez Luque, qui va 
explicar com va sorgir la idea de re-
alitzar el projecte i va exposar com 
s’havia pogut dur a terme. Pérez va 
agrair especialment el suport rebut 
per part de l’Ajuntament d’Izná-
jar en el moment de concebre la 
idea, el suport dels nombrosos es-
pònsors, també el de “Camioneros 
contra el cáncer” i el de l’AECC, 
així com també la col·laboració de 
l’Ajuntament de Montbui. Juan 
Pérez va assenyalar que el projecte 
compta actualment amb prop de 
40.000 euros aconseguits, majori-
tàriament d’espònsors i donatius, i 
que ell espera arribar-ne a assolir 
el doble, prop de 80.000. 

En aquest mateix sentit es va 
manifestar el regidor de Turisme 
d’Iznájar en funcions, David Padi-
lla, qui va agrair “la implicació de 
l’Ajuntament de Montbui i la bona 
sintonia i col·laboració continuada 
entre ambdós consistoris durant els 
darrers anys. Com va explicar David 
Padilla, els lligams d’unió entre els 
postres municipis marquen un camí 
de cordialitat que perdura en el 
temps i que demostra els forts vin-
cles entre Iznájar i Montbui”.

Totes les persones que ho van 
desitjar van poder adquirir dife-
rents contes solidaris amb el pro-
jecte de Juan Pérez i “Camione-
ros contra el cáncer”. Va finalitzar 
l’acte amb un piscolabis amb prop 
d’una setantena de persones realit-
zat al vestíbul de l’Ajuntament.

Juan Pérez va continuar la seva 
marxa cap a l’oest. Les posteriors 
etapes el portaran a Osca, Bilbao, 
Gijón, Santiago de Compostela, Sa-
lamanca, Mèrida, Córdova, Cadis 
i Màlaga. En total, Juan Pérez fa-
rà 3.800 quilòmetres amb el seu 
camió Pegaso per tal de recaptar 
fons per aquesta causa.

La Síndica Municipal de Greuges presenta  
el seu informe d’activitat corresponent a 
l’any 2018 
IGUALADA

La Síndica Municipal de Greuges 
d’Igualada, Rosa M. Sánchez, va 

presentar davant el plenari muni-
cipal el seu informe anual d’acti-
vitat corresponent a l’any 2018 el 
passat dimarts 4 de juny. Entre el 
públic assistent al Saló de Sessions 
hi havia el Síndic de Sant Cugat del 
Vallès, Ramon Palacios, l’exsíndica 
de Vilafranca del Penedès, M. Glò-
ria Valeri, i l’exsíndica d’Igualada, 
Assumpta Sagristà. 

Entre l’1 de gener i el 31 de de-
sembre de l’any passat, la Síndica 
Municipal va dur a terme un total 
de 109 actuacions, 8 més que l’any 
2017. D’aquestes 109 accions, 40 
van correspondre a Consultes, As-
sessoraments i Informacions (CAI), 
68 van estar emmarcades en el 
capítol de les Queixes i, finalment, 
1 va correspondre a Recomanació 
d’Ofici. De tots els casos rebuts, 59 
han estat promoguts per homes, 
48 per dones, 1 per un col·lectiu 
i, en 1 ocasió, la Síndica ha actuat 
d’ofici. 

76 casos han estat presentats 
presencialment, 9 per telèfon, 22 
per correu electrònic, i 2 per cor-
reu postal i 108 casos --el 99.08% 

del total-- ja han estat resolts, tro-
bant-se ara mateix només 1 en trà-
mit. Per procedència geogràfica, 
la majoria de les actuacions cor-
responen als districtes Centre i Pla 
de Sant Magí, destacant també les 
23 actuacions de l’àmbit municipal 
traslladades per ciutadans d’altres 
municipis de l’entorn. Els àmbits 
de gestió municipal que més casos 
van concentrar van ser Qualitat Ur-
bana, amb un total de 25, i Multes, 
amb 21. 

Les actuacions de la Síndica són 
gratuïtes per a tothom i es duen a 
terme amb confidencialitat i vet-

llant especialment per la intimitat 
de les persones, actuant sempre en 
base als principis d’equitat, inde-
pendència, bona fe i legalitat. 

Els interessats a contactar-hi ho 
poden fer de dilluns a divendres, 
de 8 a 15h. Els dilluns fa atenció 
presencial a hores concertades a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’edifici principal del con-
sistori; la resta de dies les consultes 
s’atenen telefònicament i telemàti-
cament. S’hi pot contactar al telè-
fon 93 803 19 50, extensió 2553, i 
al correu electrònic sindicatura@
aj-igualada.net.

mailto:sindicatura@aj-igualada.net
mailto:sindicatura@aj-igualada.net
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DEFUNCIONS
Presentación Sánchez Castro, de 95 anys (Vilanova del Ca-

mí); Teresa Andres Rosines, de 91 anys (Igualada); Rosa Morga-
des Beumala, de  98 anys (Igualada); Esperança Mussons Murt, 
de 93 anys (Igualada); Cándida Sánchez Segura, de 84 anys 
(Igualada); Isidro Santaularia Mestres, de 76 anys (Calaf); Juan 
Antonio Casado Lara, de 61 anys (Igualada); Ricardo Romero 
Pascual, de 87 anys (Igualada); Tomasa Pérez González, de 64 
anys (Igualada); Manuel Sanchez Muñoz, de 68 anys (Capella-
des); Juan Antonio Casado Lara, de 61 anys (Igualada); Trinidad 
Horcas García, de 93 anys (Igualada); Joaquín Padilla Fernán-
dez, de 70 anys (Igualada); Jose Ortigosa España, de 70 anys 
(Santa Margarida de Montbui); María Aniorte Sánchez, de 95 
anys (Igualada); Pablo González Moreno, de 83 anys (Igualada).

Calen 15 persones per als 
nous plans d’ocupació
PIERA

L’Ajuntament de Piera, en el marc 
dels Programes complementaris 

de millora de l’ocupabilitat 2019-
20 i 2019, de la Diputació de Bar-
celona, contractarà, a partir del 
proper mes de juliol, quinze per-
sones desocupades, per a realitzar 
diferents tasques a la corporació 
municipal.

Les persones que vulguin pre-
sentar-se a la convocatòria han 
d’estar inscrites al Servei d’Ocu-
pació de Catalunya com a deman-
dants d’ocupació no ocupat (DO-
NO) i no cotitzar en cap dels rè-
gims de la Seguretat Social. També 
cal no haver participat en altres 
plans d’ocupació o programes de 
foment de l’ocupació de l’Ajunta-
ment de Piera durant els 12 mesos 
anteriors a la convocatòria.

Els llocs de treball que s’oferei-
xen són els següents: Tres auxiliars 
administratius. Un/a  operari/ària 
per realitzar tasques mediambien-
tals. Un/a operari/ària de manteni-
ment de l’enllumenat públic. Un/a 
operari/ària per vigilar la zona bla-

va. Tres paletes. Tres operaris/àries 
de manteniment, i tres operaris/
àries de neteja.

El personal administratiu do-
narà suport al Servei d’Ocupació 
Local, a la Brigada i a Serveis ge-
nerals; l’operari/ària de tasques 
mediambientals estarà ubicat a la 
deixalleria per a realitzar la reco-
llida selectiva porta a porta i tam-
bé podrà participar en campanyes 
específiques de sensibilització de 
la població; la persona que realit-
zi el manteniment de l’enllume-
nat públic vetllarà per l’estat de 
l’enllumenat de tot el municipi, 
tant del nucli com de les urbanit-
zacions; un altre treballador/a  farà 
de vigilant/a de la zona blava de 
l’àrea comercial; finalment, nou 
persones més reforçaran la Brigada 
municipal per a realitzar tasques 
de manteniment de voreres, locals 
socials i de neteja viària als carrers 
i de zones verdes.

El termini de presentació de 
documentació per optar a aquests 
llocs de treball finalitzarà el 10 de 
juny.

Jubilació de Núria Solà a l’Hospital de dia 
Sant Jordi
IGUALADA

El passat dijous 30 de maig es va 
realitzar un emotiu acte d’agraï-

ment amb motiu de la jubilació de 
Núria Solà Segalà, infermera i res-
ponsable de l’Hospital de dia Sant 
Jordi, centre gestionat pel Consorci 
Sociosanitari d’Igualada (CSSI). La 
Núria es va incorporar com a res-
ponsable al CSSI l’any 2005, coin-
cidint amb l’obertura de l’Hospital 
de Dia. Prèviament havia treballat 
al Centre de dia Arian, a la Clínica 
Sant Josep, i a l’Hospital d’Iguala-
da. La nova responsable del centre 
és la Menchu Vélez, treballadora 
social.

El Gerent del CSSI, Jordi Ferrer, 
i la Directora Tècnica, Maria Àngels 
Riba, van entregar a la Núria un 
ram de flors i una figura d’un arbre 
de la vida, com a reconeixement i 
agraïment per la tasca que ha re-

alitzat al CSSI durant tots aquests 
anys. A més de ser una bona pro-
fessional, s’ha fet estimar pels usu-
aris i la resta de companys. 

La Núria va agrair les mostres 
d’afecte que va rebre dels com-
panys i va agrair al CSSI  l’oportu-
nitat que li va donar per formar 
part d’aquesta empresa. Va dir que 
acabava la seva vida laboral amb el 
millor sabor de boca que pot tenir 
un treballador, i que se sentia molt 

orgullosa de la seva professió, de 
la feina feta i de les relacions per-
sonals creades els darrers anys. Va 
agrair “a cadascuna de les compa-
nyes del Sant Jordi per la seva qua-
litat humana i per formar aquesta 
meravellosa família” i va manifes-
tar que continuarà venint de tant 
en tant al centre. Posteriorment 
tots els usuaris i treballadors van 
poder gaudir d’un pica pica.

Estudi d’optimització 
energètica de l’enllumenat 
públic

Actuacions a les cruïlles del Pla de Seguretat 
Viària
CAPELLADES

La Diputació de Barcelona ha 
donat una subvenció de 10.000 

a l’Ajuntament per executar dife-
rents actuacions a les cruïlles de 
Capellades.

Aquesta és una intervenció que 
es farà en part per la Brigada i en 
part per una empresa externa al 
llarg del 2020.

Segons preveu el projecte, hi 
haurà actuacions a les cruïlles dels 
carrers Dr. Flèming i Amador Ro-
maní, Sarrià de Ter amb Fossar i a 
la sortida del Marquès de la Pobla 
pel carrer del Carme.

Tots aquests punts estan reco-
llits dins el Pla de Seguretat Viària 
com a espais on cal millorar. A la 
cruïlla entre el carrers Flèming i 
Amador Romaní es faran els car-
rils de trànsit rodat d’igual ampla-
da, ampliant també les voreres. El 
conjunt de l’encreuament quedarà 
elevat i es posaran dos passos de 
vianants. Nova senyalització, viària 
i horitzontal.

En el cas del carrer Sarrià de 
Ter amb Fossar, on hi ha la llar d’in-
fants, es traurà el xamfrà i es cre-
arà una vorera en forma d’orella, 
per eixamplar l’espai de vianants; 

es posarà un nou pas de vianants 
i es rebaixarà la vorera, que haurà 
de ser més ampla. La senyalització 
reflectirà que es tracta d’una zona 
de màxima precaució per la proxi-
mitat de la llar d’infants i l’institut.

La zona de l’escola Marquès 
de la Pobla per la part del carrer 
del Carme necessita fer un pas ele-
vat redistribuir els aparcaments, 
reconfigurar les voreres, protegir 
els límits entre calçada i vorera. La 
senyalització nova en aquest espai 
recollirà la proposta dels Camins 
Segurs que han fet els alumnes del 
Consell d’infants aquest curs.

Suport a les famílies amb l’educació  
dels infants
PIERA

El passat dijous 30 de maig, la 
sociòloga i educadora, Alba 

Castellví, va oferir una xerrada 
a l’escola Herois del Bruc sota el 
títol del llibre que ella mateixa 
ha escrit: Educar sense cridar. La 
xerrada-debat estava destinada a 
pares, mares i persones a càrrec 
d’infants fins a 12 anys. S’hi van 
tractar temes com: què podem fer 
per evitar haver de dir les coses 
vint vegades perquè els nostres fills 
ens facin cas; què hem de fer quan 
tenen mandra, quan no assumei-
xen les seves responsabilitats? o 
què hem de fer davant les protes-
tes i rebequeries.

Durant una estona es van com-
partir experiències i es van propo-
sar idees concretes, estratègies i 
instruments per fer-hi front d’una 
manera tranquil·la i conscient. La 

participació dels assistents amb el 
plantejament de dubtes del dia a 
dia va fer que l’activitat fos profi-
tosa i amena amb l’aprenentatge 
de recursos per aplicar a l’educació 
dels infants a casa.

Aquesta activitat, organitzada 
per l’AFA Herois del Bruc amb el 
suport de l’Ajuntament de Piera 
i la subvenció de la Diputació de 
Barcelona, forma part del catàleg 

d’activitats que ofereix la Diputa-
ció per donar suport a la funció 
educativa de les famílies. A par-
tir del treball conjunt dels ajunta-
ments amb les AMPA i els centres 
educatius, s’aposta per estimular 
la participació reflexiva, el debat 
i l’intercanvi d’experiències dels 
pares i mares, amb propostes in-
formatives, formatives i d’orienta-
ció-acompanyament.

Es tanca el procés participatiu Projecta’t
CAPELLADES

La regidoria de joventut de 
l’Ajuntament de Capellades tan-

ca el Projecta’t, el procés participa-
tiu juvenil del passat mes de març 
de 2019.

Durant els mesos de febrer i 
març es va realitzar el Projecta’t, 
un procés participatiu impulsat per 
la regidoria de joventut i Portaca-
bot – empresa de suport vinculada 
a la Diputació de Barcelona -. L’ob-
jectiu del procés era donar veu i 
protagonisme a la població juvenil 

de Capellades, així com el teixit 
associatiu existent, per tal de posar 
al centre les seves necessitats, pro-
blemàtiques i propostes.

Per posar-ho a la pràctica, es 
van fer dues accions. Per una ban-
da, una trobada que tenia per ob-
jectiu detectar les necessitats i fer 
propostes d’accions de caire juvenil 
pel municipi. D’altra banda, es va 
enviar un formulari d’opinió per-
sonal al màxim de persones joves, 
prenent com a objectiu: “recollir el 
punt de vista de les persones joves  

en relació a espais, serveis i activi-
tats que manquen al municipi”.

Un cop recollits tots els resul-
tats, Portacabot va redactar un in-
forme contextualitzant el col·lectiu 
juvenil de Capellades i extraient 
les idees principals d’aquest procés 
participatiu. L’informe final, vali-
dat per la regidoria de Joventut, 
permetrà consolidar un pla d’acció 
a mitjà termini en l’àmbit de la jo-
ventut, així com tenir una primera 
diagnosi per al següent Pla Local 
de Joventut.

CAPELLADES

La Diputació de Barcelona ha con-
cedit una subvenció a l’Ajunta-

ment de Capellades amb l’objectiu 
de conèixer l’estalvi energètic de 
l’enllumenat públic a Capellades. 

Des dels serveis tècnics del con-
sistori s’ha realitzat un treball previ 
que ha consistit en elaborar un in-
ventari de tots els punts de llum de 
l’enllumenat a Capellades. A partir 
de l’inventari, Diputació ha pres 
mesures manuals amb un luxímetre 

dels carrers, places i vials amb l’ob-
jecte d’obtenir un mapa lumínic 
amb valors màxims, mínims i mitja-
nes i uniformitats. 

A partir del mapa lumínic es 
realitza el càlcul de l’estalvi energè-
tic, segons l’Estudi emès per Dipu-
tació una actuació amb tecnologies 
més eficients en les llumeneres de 
l’enllumenat públic suposaria  un 
estalvi econòmic amb una rebai-
xa en el cost del consum d’elèctric 
d’entre el 30 i 40 % de l’actual. 

Intens cap de setmana de la 
Colla Gegantera del Bisbalet

IGUALADA

El cap de setmana passat va ser 
un no parar per a la Colla Cas-

tellera del Bisbalet d’Igualada. Dis-
sabte a la tarda vàrem anar a Bre-
da, el bonic poble conegut per la 

sèrie “Ventdelplà”, i diumenge al 
matí va ser a Corbera de Llobregat 
on, després de la cercavila, el nos-
tre Bisbalet va participar en una 
cursa de gegants, de la qual en va 
sortir victoriós.
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APINAS convida Marc 
Castells a una visita de 
seguiment a la torre de  
Cal Salinas

Bona participació a la  
12a caminada popular 
Coneix Calonge

CALONGE DE SEGARRA

El passat diumenge 2 de juny va 
tenir lloc la dotzena edició de la 

caminada popular Coneix Calonge, 
organitzada per l’Ajuntament de 
Calonge de Segarra. 

Aquest cicle de caminades va 
néixer amb la finalitat de conèixer 
diversos indrets i paratges del mu-
nicipi de Calonge de Segarra, i en 
cada edició la caminada surt d’un 
poble diferent del municipi. En-

guany la caminada va tenir la sor-
tida i arribada al nucli de Sant Pere 
de l’Arç, seguint la ruta de Sant 
Pere de l’Arç – Calonge – Aleny, 
amb un únic itinerari de 13,70 km. 
Unes 300 persones van participar 
a la caminada popular Coneix Ca-
longe. 

Vegeu més fotografies de la 
12a caminada popular Coneix Ca-
longe al web www.calongese-
garra.cat.

IGUALADA

El president de la Diputació de 
Barcelona i alcalde d’Igualada, 

Marc Castells, ha visitat les obres 
de rehabilitació de la torre de 
Cal Salinas, edifici de propietat 
municipal el qual ha estat cedit 
a APINAS per crear-hi una Aula 
Integral de Suport (AIS). Destinat 

a donar els serveis necessaris a 
alumnes amb dificultats d’apre-
nentatge derivats de trastorns 
mentals greus i problemes de 
conducta.

Les obres actualment es tro-
ben en l’última fase d’execució, 
només pendents de l’autorització 
del Departament d’Ensenyament.

Santa Maria de Veciana  
va vibrar amb els “Concerts  
a l’església”
VECIANA

Els passats dies 1 i 2 de juny, el 
temple romànic de Santa Maria 

va vibrar com mai amb la celebra-
ció de la cinquena edició del cicle 
“Concert a l’església”, organitzat 
per l’Ajuntament de Veciana.

El dissabte 1, a la nit, va ser el 
torn de Trio Héxié, format per Ori-
ol Carceller a la flauta travessera, 
Marta Carceller al violí i Adriana 
Alsina al violoncel. Aquesta forma-
ció, creada l’any 2017 amb afany 
de donar a conèixer composicions 
de diversos períodes de la història 
de la música, va encisar el públic 
assistent amb un amè repertori 
que va anar des de Telemann, Bach 
i Haydn fins a Gardel, Cohen o Pio-
vani, entre d’altres.

L’endemà, diumenge 2 de juny, 
la formació vocal Lotus Quartet va 
fer vibrar el temple amb un reper-
tori de cançó catalana escrita als 

voltants del 1714, així com d’al-
tres èpoques més recents, d’en-
tre els quals van destacar “La da-
ma d’Aragó”, “L’Hereu Riera” o 
“L’Emigrant”.

A la sortida d’ambdós concerts, 
organitzats per donar a conèixer el 
patrimoni romànic del municipi i 
omplir-lo de música, l’Ajuntament 
va obsequiar als presents amb un 
tast del producte estrella del mu-
nicipi, com és el conegut formatge 
de Veciana.

Activitat per visibilitzar la problemàtica 
del tabaquisme amb motiu del Dia Mundial 
sense Tabac
IGUALADA

Durant la Setmana sense Fum, 
que s’ha celebrat del 24 al 

31 de maig --Dia Mundial sense 
Tabac-- i que enguany arriba a la 
vintena edició, la Xarxa de Preven-
ció i Control del Tabaquisme de la 
Catalunya Central, que està forma-
da per professionals de les àrees 
bàsiques de salut, hospitals, ofi-
cines de farmàcia, serveis d’aten-
ció a la salut sexual i reproductiva, 
ajuntaments, universitats, associa-
cions i de l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya, ha organitzat una 
activitat comuna al territori, que 
s’ha dut a terme a les capitals de 
comarca, amb l’objectiu de visi-
bilitzar la problemàtica del taba-
quisme, que enguany ha experi-
mentat un repunt en la població 
de 15 a 44 anys en tots dos sexes, 
que trenca amb la dinàmica de 
descens de prevalença de consum 
dels últims set anys (dades de l’en-
questa de salut de Catalunya). 

Amb aquesta idea, i seguint 
el lema “Recupera la inspiració” 
de la Setmana sense Fum, s’han 
dissenyat arbres pulmonars amb 
dos pulmons ben diferenciats 
que es fan ressò del missatge de 
l’OMS, que aquest any s’ha cen-
trat en la salut pulmonar: de la 
mateixa manera que els pulmons 
són indispensables per a la vida, 
la cura del medi ambient també 
ho és per a la salut del planeta. 
Amb aquest doble missatge, un 

dels pulmons representa un arbre 
verd, amb fulles i d’aspecte salu-
dable, on s’hi veuen fotos de pai-
satges i ambients sans, en contra-
posició amb els missatges que es 
llegeixen a l’altre pulmó, repre-
sentat com un arbre amb bran-
ques seques i mortes, amb fotos 
que mostren els efectes del tabac 
en diferents situacions, i amb uns 
missatges que evidencien els pe-
rills tant en el medi ambient com 
en les llars i en les persones. 

Al costat dels pulmons s’han 
col·locat unes bústies per tal que la 
població opini sobre quines podri-
en ser les estratègies més eficaces 
per fer front al tabaquisme i, ja 
que, segons l’enquesta d’enguany, 
més del 80% dels fumadors han 
intentat deixar de fumar alguna 
vegada, s’ha demanat l’opinió a 
tothom (persones que mai han fu-
mat, fumadors actius, esporàdics o 
exfumadors). 

Com a “recompensa” per par-
ticipar s’han regalat punts de lli-
bre. Igualment, s’ha ofert la Guia 
d’ajuda per deixar de fumar. Cal 
remarcar que la majoria de parti-
cipants consideren importants o 
molt importants aquestes accions 
de sensibilització. 

Aquesta activitat de la Xarxa 
s’ha realitzat a les sis capitals de la 
Catalunya Central, en moltes àre-
es bàsiques de salut i en d’altres 
espais --com ara recintes esportius 
públics o privats-- i hi han partici-
pat centenars de persones de totes 
les edats. Ara la Xarxa elaborarà 
un informe i un recull amb totes 
les activitats que s’han fet al terri-
tori. Aquests informes es podran 
consultar properament a l’espai 
de la Xarxa de la pàgina web de 
l’Agència de Salut de Catalunya. 
La Setmana sense Fum ha estat tot 
un èxit de participació gràcies a la 
implicació de tothom. 

http://www.calongesegarra.cat
http://www.calongesegarra.cat
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ELS PETITS ANUNCIS
*  S’OFEREIX NOI AMB EXPERIÈNCIA PER CUIDAR PERSONES 

GRANS o amb mobilitat reduïda, tant a domicili com a hospital. 
També experiència en feines domèstiques. 653 03 93 78.

*  HE PERDUT UNES  ULLERES DE SOL, zona estació d’autobusos 
d’Igualada. Són ulleres de sol graduades, de muntura de pasta 
i anaven en un estoig blau marí. Tel. de contacte 667 947 588. 
Maite.

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

*  ESTIU 2019 - AULA 42. 6 euros hora. Classes de reforç de 
Primària, ESO, Batxillerat, Selectivitat... vine a fer els deures, 
resoldre dubtes, preparar exàmens i preparar el proper curs. 
Vine i aprovaràs. Tel. 626 08 21 08.

*  RENDA 2018. S’ofereix economista per fer declaracions de 
la renda, per portar comptabilitats d’empreses i d’autònoms. 
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.

*  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.

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

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

Quatre alumnes acaben 
amb èxit el Projecte Morera 
i aposten per seguir 
l’escolarització reglada

Montbui està celebrant la “Setmana  
de les arts”

Èxit total de la Supernit a la Biblioteca,  
amb 35 participants infantils i 24 adults

VILANOVA DEL CAMÍ

Dilluns passat, a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament, l’alcaldessa 

i la regidora d’Educació en funci-
ons vilanovines, Noemí Trucharte 
i Eva Vadillo, respectivament, van 
rebre els quatre alumnes que han 
participat al Projecte Morera. En 
aquest acte també hi ha participat 
el director de l’INS Pla de les More-
res, Pep Martí; la psicopedagoga 
del Centre, M. Carmen Barbero, i 
la directora de la llar d’infants El 
Molinet, Cristina Segura.

Aaron Marujo Ramírez, Nora 
Bartual Ramos, Cristian Ciruelo 
Dalmases i José Estévez González 
són els quatre alumnes que han 
pres part en aquest projecte que 
els ha ofert l’oportunitat de fer 
un tast professional en alguns dels 
centres d’ensenyament del muni-
cipi, com l’Escola Joan Maragall, 
l’Escola Marta Mata i la llar d’in-
fants El Molinet, i també a Super-
mercados Sebastián, col·laboradors 
d’aquest projecte.

L’alcaldessa, Noemí Trucharte, 
va agrair l’esforç de l’alumnat, que 
ha complert amb escreix les ex-
pectatives fixades i confia en la 
continuïtat del projecte Morera, 
perquè és una gran oportunitat 

per a aquests adolescents que, a 
partir d’una aproximació al món 
laboral, troben un nou al·licient 
per acabar el cicle. 

L’Ajuntament i l’institut han fe-
licitat especialment a José Estévez, 
que es va presentar a les proves 
d’accés per a un cicle formatiu de 
Grau Mitjà i les va aprovar. L’Aa-
ron, la Nora i el Cristian han deci-
dit continuar els estudis i tancar el 
cicle i el curs vinent faran 4t d’ESO.

Pep Martí, director de l’INS 
Pla de les Moreres, va insistir en 
la importància d’aquest projecte, 
el principal objectiu del qual és re-
duir l’abandonament escolar i, per 
tant, aconseguir acabar l’ESO. Mar-
tí també ha volgut posar en valor 
la col·laboració dels diferents cen-
tres d’ensenyament local, Super-
mercados Sebastián i l’Ajuntament 
per donar suport al projecte que 
serveix de trampolí per accedir a 
altres estudis o al mercat laboral 
amb una mínima formació i quali-
ficació professional. 

La recepció va acabar amb un 
petit refrigeri i el lliurament d’un 
certificat per part de l’Ajuntament 
i un regal per a cada alumne: un 
abonament per a la temporada de 
piscina.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 

Durant aquesta setmana, els 
alumnes dels centres educatius 

de Montbui estan participant en 
la “Setmana de les Arts”, que es 
du a terme a la Sala Auditori de 
Mont-Àgora.

Dilluns passat van començar 
les activitats, amb un concert d’or-
questra a càrrec dels alumnes de 
segon de les escoles del municipi. 

Per a dimarts es va programar 
una mostra d’“Art a l’institut”, a 
càrrec d’alumnes de sisè de les es-
coles de Montbui i també de segon 
d’ESO de l’Institut Montbui. 

Per ahir dimecres hi havia pre-
vista una Matinal de Teatre, a càr-
rec dels alumnes de cinquè curs de 
les escoles Antoni Gaudí, García 
Lorca i escola Montbou. I per a la 
tarda l’espectacle “Xefs”, per als 

alumnes de P3, P4 i P5 de les es-
coles i també per als de les llars 
d’infants. 

Avui dijous, 6 de juny, és el 
torn de l’activitat “L’Institut fa te-
atre”, en tres sessions, amb dife-
rents representacions per a alum-
nes i les famílies. 

I per a demà divendres, dia 7, 
s’organitzarà la tradicional cantata 
“El follet valent”, la qual anirà a 
càrrec dels alumnes de quart de 

Primària de les escoles Garcia Lorca 
i Antoni Gaudí, i dels de sisè de 
l’Escola Montbou.

La Setmana de les Arts compta 
amb l’organització de les escoles 
de Montbui Garcia Lorca, Antoni 
Gaudí i Montbou, també l’Institut 
Montbui, les Llars d’Infants Munici-
pals i, alhora, amb la col·laboració 
de les regidories d’Educació i Cul-
tura de l’Ajuntament montbuienc.

VILANOVA DEL CAMÍ

Els Súpers, amb les orelles èlfiques 
i la seva màgia, van aconseguir 

aturar el Senyor de les Ombres i van 
fer tornar els malvats als llibres. La 
Nenúfar i la Matoll van enviar un 
paquet superurgent amb un diplo-
ma per a cada Súper i tots els llibres 
que havien desaparegut a la bibli-
oteca vilanovina. Aquesta primera 
setmana de juny la biblioteca farà 
una exposició amb els contes on sur-
ten malvats i la quitxalla se’ls podrà 
emportar en préstec.

La Supernit a les biblioteques ha 
estat organitzada pel Super3, el De-

partament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya, amb la col·labo-
ració de la Diputació de Barcelona, 
la Diputació de Girona, el Consorci 
de Biblioteques de Barcelona i les 
biblioteques públiques municipals. 

Aquesta activitat té com a ob-
jectiu promoure la lectura i les bi-
blioteques públiques entre el pú-
blic infantil. La Supernit vol fer ar-
ribar als més petits la importància 
i el poder de la lectura i introduir 
la figura del llibre en les històries 
televisives dirigides al públic infan-
til. Per fer-ho, el Super3 ha ideat 
novament una aventura multitu-

dinària, simultània i transmèdia 
per tot el territori, en què els nens 
i les nenes participants han hagut 
d’ajudar la família del Super3 a 
posar fi al pla malèfic del Senyor 
Pla, que en aquesta història ha 
adoptat el nom de Senyor de les 
Ombres i ha fet desaparèixer un 
determinat tipus de llibres de les 
biblioteques amb la finalitat de 
donar vida als monstres, malvats 
i altres protagonistes dels contes 
clàssics infantils.

La Supernit ha estat el colofó 
d’una de les històries creades pel 
Super3, que s’han pogut seguir al 
canal Super3, al web super3.cat, a 
l’aplicació de vídeo per a mòbils i 
tauletes del Super3 i a la televisió 
connectada. 

TV3 i el Departament de Cultu-
ra conjuguen, d’aquesta manera, 
el Super3 i les biblioteques del Sis-
tema de Lectura Pública de Cata-
lunya per treballar conjuntament 
el foment de la lectura i de les 
biblioteques entre el públic més 
jove. Aquesta activitat s’emmarca 
dins dels objectius recollits al Pla 
de Lectura 2020.

Lluïda Festa Major
RUBIÓ

Aquest passat cap de setmana, 
coincidint amb la festivitat de 

l’Ascensió, s’ha celebrat la Festa 
Major de Rubió. Com a novetat 
aquest any, els actes es van inici-
ar el divendres al vespre amb un 
concert sota el nom de Músiques 
del Món, on hi van participar Die-
go Paqué amb l’estil Nou Flamenc, 
el grup Nhamirre amb Àfrica So 
i Claus Vega amb música tecno-
lògica, tant l’espai al voltant del 
Castell com el temps, van ajudar a 
passar una molt bona nit a tots els 
presents. 

El dissabte a la tarda va conti-
nuar la festa pels més petits, amb 
jocs, xocolatada i la rua amb Xa-
ranga HoPeta i els caps grossos de 
Rubió, tancant els actes de la tarda 
amb el concurs de trencar amet-
lles, on la guanyadora d’aquest 
any va ser Núria Gabriel amb 13 
ametlles trencades en 1 minut. Al 
vespre la festa continuava amb el 
sopar de festa major, i el ja tradi-
cional Bingo, tot seguit es donava 
pas a l’espectacle amb ball amb el 
grup Remember Dance.

El diumenge es van obrir els 
actes amb l’activitat “Viure entre 
dòlmens” on amb la participació 
de diferents tallers programats al 
voltant del recinte del Castell, ens 
podíem endinsar en les feines del 
dia a dia de l’època de la prehistò-
ria. A l’Església de Santa Maria de 
Rubió la Coral La Llàntia d’Iguala-
da, va oferir un petit concert i tot 
seguit va acompanyar amb els seus 
cants la missa, on es van beneir 
els panets que després es repar-
tiren entre tots els presents. Cap 

al migdia es van lliurar els premis 
del concurs de dibuix, on els gua-
nyadors van ser en la categoria 
infantil Sigma Casellas (1r premi) 
i Bernat Gassó (2n premi) i en la 
categoria d’adults el guanyador va 
ser Albert Casellas i el segon premi 
va ser per Miguel Martin. Els ac-
tes de la Festa Major d’aquest any 
van finalitzat amb el Ball de Vetlla 
a càrrec del grup Duo Parfills. Els 
organitzadors agraeixen la partici-
pació de  tothom i ja els conviden 
a la festa de l’any vinent!!!



156 de juny de 2019 MIRANT ENRERE - MIRANT ENDAVANT

AULA TIC

Trobada d’extreballadors  
de Punto Blanco
IGUALADA

Totes les persones jubilades 
que van treballar a l’empresa 

Industrias Valls - Punto Blan-
co estan convidades a l’acte de 
retrobament que se celebra cada 
any, per tal de dinar tots junts i 
passar una estona agradable.

La trobada d’enguany es farà 
el divendres 14 de juny, a dos 

quarts de dues de la tarda, al 
restaurant Canaletas de l’avin-
guda Mestre Muntaner. En faltar 
només una setmana per a la tro-
bada, es demana amb urgència 
la confirmació d’assistència als 
telèfons 93 803 31 69 (Tomàs), 93 
804 18 25 (Isabel) o 93 803 90 02 
(Cristina).

Passejada pels records,  
de la mà de Pep Vallès
CAPELLADES

Per a dissabte vinent, dia 8 de 
juny, hi ha programada l’activi-

tat “Passejant pels records”, que 
es farà de 10 a 12 del matí i està 
oberta a tothom.

El lloc de trobada és la plaça 
de Missa i els participants, acom-
panyats de Pep Vallès, tindran 

l’oportunitat de fer una passejada 
amb explicacions per conèixer i 
recordar indrets i història de Ca-
pellades. El recorregut passarà pel 
carrer del Serra, Reguereta, Garbí, 
La Lliga, Celler Puigjaner, per aca-
bar a la plaça Xica amb degusta-
ció de coca de comí.

Dissabte, Festa-Trobada per 
commemorar el 50è aniversari 
de l’escola García Lorca
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest proper dissabte se cele-
brarà a l’escola García Lorca 

un dels actes més destacats de 
commemoració del 50è aniversari 
del centre. Es durà a terme una 
trobada per a famílies, alumnes, 
exalumnes, mestres, exmestres i 
en general per a totes les perso-

nes que en un o altre moment 
hagin format part de la comuni-
tat educativa del centre.

Durant la festa-trobada es 
podrà visitar l’escola, veure dife-
rents actuacions d’alumnes, així 
com, qui ho desitgi, podrà pren-
dre part en un sopar a la fresca 
per compartir vivències i records.

Setmana de concerts d’alumnes de l’Escola/
Conservatori Municipal de Música 

IGUALADA

Del 10 al 14 de juny, entre 
les 17.30 h i les 21 h, tindrà 

lloc la Setmana de concerts dels 
alumnes a l’Escola/Conservatori 
Municipal de Música d’Igualada.

En aquests concerts, que or-
ganitza la mateixa escola, els 
alumnes viuen l’experiència de 
tocar en públic i poden mostrar 
el treball realitzat durant el tri-
mestre.

Festa de fi de curs
Dijous vinent, dia 13 de juny, a 

les 19 h, el pati de l’Escola/Conser-
vatori Municipal de Música d’Igua-
lada serà l’escenari del concert de 
cloenda del curs, a càrrec d’alum-
nes i professors de l’ECMMI.

L’acte està organitzat per l’AM-
PA de l’Escola/Conservatori Munici-
pal de Música.

Cal destacar que tots els con-
certs són gratuïts.

Conferència de l’AECC de l’Anoia per entendre 
com funcionen les nostres emocions
IGUALADA

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

Càncer organitza una conferèn-
cia, el proper dimecres 12 de juny, 
en què es donaran els conceptes 
bàsics per entendre com funcionen 
les nostres emocions, i com aques-
tes tenen influència en el nostre 
dia a dia.

Sota el títol “La gestió de les 
nostres emocions”, la conferència 
anirà a càrrec del psicòleg del Punt 

Comarcal de l’Anoia Marc Clemen-
te, qui donarà les claus per poder 
aprendre a gestionar les nostres 
emocions i, d’aquesta manera, 

aconseguir un millor funcionament 
en el nostre dia a dia.

La conferència, que comença-
rà a les 18.30 h i es farà a la seu 
de l’entitat a la capital anoienca 
(Rambla Nova 32, d’Igualada), es 
centrarà específicament en les 
emocions implicades a la malaltia 
oncològica, tant des del punt de 
vista del pacient com de les per-
sones que l’acompanyen. L’acte es 
gratuït i obert a totes les persones 
interessades.

Gran èxit de participació a la XX Setmana  
de la Gent Gran 

LA POBLA DE CLARAMUNT

La Pobla de Claramunt va tancar, 
diumenge passat, la XX Setmana 

de la Gent Gran, que ha estat un 
èxit de participació en totes les 
activitats programades. Les pro-
postes van ser organitzades per 
la regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament en col·laboració amb 
l’Associació per a l’Oci de la Gent 
Gran.

El dinar de cloenda va tenir 
lloc a l’Hotel Robert i el va presidir 
la coneguda escriptora i il·lustra-
dora Roser Capdevila, la mare de 
“Les Tres Bessones”. Més de 220 
assistents van participar en aquest 
àpat, en què també hi van ser 
presents l’alcalde, Santi Broch, i 
la diputada al Congrés Carolina 
Telechea. 

Després de dinar es va home-
natjar els poblatans i les poblata-
nes nascuts entre el 1945 i el 1946. 
De les 41 persones homenatjades, 
26 van assistir a la festa. Com a 
obsequi van rebre una reproducció 
de ceràmica de l’església de Santa 

Maria. Per tancar els homenatges, 
es va fer un reconeixement a l’àvia 
i a l’avi més grans del poble, Pilar 
Cots, de 98 anys, i Ramon Cervelló, 
de 96 anys, que no van poder ser 
presents a l’acte i a qui es va anar 
a visitar el dia abans per fer-los 
l’homenatge. Com a regal van re-
bre un quadre pintat per la pobla-
tana Angelina Solé.

I després dels reconeixements i 
abans dels parlaments, hi va haver 
una sorpresa. Va sortir un pastís, 
elaborat amb foamy, amb unes es-
pelmes en forma de número 20 que 
van bufar les autoritats assistents. 
Per tancar l’acte institucional, van 
adreçar unes paraules la regidora 
de Benestar Social, Carme Vallès; 
un representant de l’Associació per 
a l’Oci de la Gent Gran, Joaquim 
Claramunt; la diputada al Congrés 
Carolina Telechea; l’escriptora i il-
lustradora Roser Capdevila, i l’alcal-
de, Santi Broch.

I després dels parlaments va ar-
ribar un moment molt emotiu: el 
reconeixement que van fer l’Ajun-
tament i l’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran al president de l’enti-
tat, José Herrera, que deixa el càr-
rec després d’onze anys. Els actes 
del diumenge es van tancar amb 
un ball a càrrec del grup Atlantic’s, 
que va omplir la sala de l’Ateneu 
Gumersind Bisbal.

L’edició d’enguany de la Set-
mana de la Gent Gran es va obrir el 

dissabte 25 de maig a l’església de 
Santa Maria, amb una missa can-
tada i un concert de l’Agrupació 
Coral La Llàntia. Les propostes van 
continuar el dilluns 27, a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal, amb l’espectacle 
del Juguem Plegats. Nens, pares i 
avis van passar una bona estona 
amb la participació en diferents ta-
llers i jocs tradicionals. També es va 
poder veure una representació dels 
alumnes de l’Institut de Vallbona 
d’Anoia, amb l’obra “El velatorio 
lorquiano”.

El dimarts 28, una vuitantena 
d’assistents es van aplegar al Teatre 
Jardí per jugar al bingo i berenar. 
Els guanyadors dels cinc bingos que 
es van cantar van ser: Montse Bra-
vo, Pepita Peñarroya, Juliana Alon-
so, Antoni Escudé i Rosa Riba, que 
va rebre com a obsequi un pernil. 

El dimecres 29 es va fer una sor-
tida a Tarragona. Una quarantena 
de persones van gaudir d’una visita 
guiada a la ciutat i d’un dinar a Tor-
redembarra. 

El dijous 30, el ball amb la can-
tant Eli, del grup A Vives Veus, va 
omplir de nou l’Ateneu Gumersind 
Bisbal. 

En aquest mateix local, el dis-
sabte 1 de juny, a la tarda, un cen-
tenar de persones van riure amb els 
acudits de l’humorista Ramon i es 
van sorprendre amb la magnífica 
demostració de rock acrobàtic del 
grup Flip Flap. 

Presentació del llibre «Obertura republicana» 
de Joan Manuel Tresserras i Enric Marín
IGUALADA

El proper dimecres 12 de juny 
tindrà lloc a la sala de socis de 

l’Ateneu Igualadí la presentació 
d’«Obertura republicana, Catalu-
nya després del nacionalisme». L’ac-
te, organitzat per Òmnium Ano-
ia, la Llibreria Aqualata, Grup 62 i 
l’Ateneu Igualadí, comptarà amb 
la presència de Joan Manuel Tres-
serras, coautor del llibre, i serà pre-

sentat per Toni Olivé, membre de 
la junta d’Òmnium Anoia. L’obra: 
Obertura republicana vol respon-
dre a les grans qüestions i reptes 
que planteja aquesta crisi d’època 
global. A escala catalana, cal deixar 
enrere la temptació essencialista 
identitària i la concepció obsoleta 
dels estat nació. La nostra societat 
ha viscut diverses transformacions 
que ens han dut fins a la incer-

tesa actual. D’una banda, no es 
veu marge de maniobra en l’Estat 
espanyol; de l’altra, les tradicionals 
elits catalanes no semblen tenir un 
projecte específicament català. Tot 
i l’impàs en què vivim, l’indepen-
dentisme té un amplíssim suport, 
perquè connecta amb les línies de 
fons d’aquest canvi d’època, que 
Obertura republicana analitza i al 
qual vol donar resposta. 
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DIA A DIA
DIJOUS 6 - St. Norbert, St. Artemi, Stes. Càndida i Paulina i St. Marcel·lí Champagnat
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, taula rodona-col·loqui amb les entitats socials de Piera.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Club de lectura del llibre “El guepard”.
■  A 2/4 de 8 de la tarda, al Saló Rosa de La Lliga (Capellades), xerrada: “L’altra cara del judici”, amb Benet Iñigo. 
■  A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí (Sala LAB), xerrada: Posem la casa potes enlaire! com utilitzar el 

feng shui Bagua. Amb Imma Vila, terapeuta i mestra de Reiki.
■  A les 8 del vespre, a l’espai Artèria (c/ de l’Argent*, 33) d’Igualada, presentació del llibre “Per_Cromwell”, a càrrec 

de Vicenç Altaió i dels mateixos editors.
■  A les 8 de la tarda, al Teatre Jardí (la Pobla de Claramunt), presentació de l’Escola de Futbol Base de la Pobla de 

Claramunt.

DIVENDRES 7 - St. Robert, Sts. Pere i Licarió
■ A les 9 de la nit, a l’Espelt (capella Santa Magdalena), concert amb el Trio Héxié.

DISSABTE 8 - St. Heracli, St. Kílian, Sts. Guillem i Maximí, Sta. Cal·líope
■ Tot el dia, a Argençola, 9è Mercat de les Espècies.
■ Tot el dia, a Vallbona d’Anoia, Festes del Roser.
■  A les 10 del matí, a la plaça de Missa de Capellades, sortida de l’activitat “Passejant pels records”, amb Pep Vallès.
■ A les 11 del matí, a St. Martí de Tous, visita guiada al Tous medieval, amb Anoia Patrimoni.
■ A les 12 del migdia, a Òdena, inauguració oficial de la Biblioteca L’Atzavara.
■ A les 12 del migdia, a Capellades (plaça de Missa), passejada pels records, visita guiada amb Pep Vallès.
■  A les 5 de la tarda, al pavelló de Can Titó (Vilanova del Camí), 1a semifinal Top4 sènior femení handbol: CH Vila-

nova - BCN Sants.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), concert d’estiu de la Coral Infantil Gatzara.
■ A les 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), ball de la gent gran amb el solista Francesc.
■ A les 7 de la tarda, a Calaf (plaça Barcelona 92), 4t Aplec de la Sardana amb les cobles Camps i Lluïsos. 
■ A les 7 de la tarda, al pavelló de Can Titó (Vilanova del Camí), 2a semifinal Top4 sènior femení handbol.
■ A les 8 del vespre, a Igualada (barri de Montserrat), actuació sorpresa i festa veïnal.
■ A les 8 del vespre, al Casal de Calaf, teatre: Oliver Twist, el musical.
■ A les 8 del vespre, a la Casa del Teatre Nu (Sant Martí de Tous), concert amb Martina Tresserra.
■  A partir de 2/4 de 9 del vespre, al passeig de la Indústria de Vilanova del Camí, festa “Viu la tapa”, amenitzada 

amb l’actuació de “Los viejos rockeros”.
■ A les 9 de la nit, a l’ermita de La Tossa, vetlla arxiprestal de Pentecosta.
■  A 2/4 de 10 de la nit, a Sant Magí de la Brufaganya, concert del Cor de Cambra del Palau de la Música del progra-

ma Nits Musicals de la Brufaganya.
■ A 2/4 d’11 de la nit, a Igualada (barri de Montserrat), ball de Festa Major.

DIUMENGE 9 - Pasqua de Pentecosta o Granada. St. Martí, St. Efrem, Sts. Primus i Felicià i Sta. Pelàgia
■  Tot el dia, al Passeig Verdaguer (Igualada), 91è Aplec de la sardana amb les Cobles Ciutat de Girona, Maricel i Ciu-

tat de Terrassa.
■ Tot el dia, a Vallbona d’Anoia, Festes del Roser i Fira de la Garlanda.
■ Tot el dia, a Igualada (plaça de Cal Font), Fira per l’adopció d’animals de companyia.
■ Al matí, al Raval d’Aguilera (Òdena), festa major: missa i música swing en directe.
■ Al matí, al Mercat del Pla de la Masia (Òdena), Arrels, fira de primavera. 
■ A 2/4 de 9 del matí, a Miralles (antigues escoles), inici caminada Miralles contra la violència de gènere.
■ De 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, al nucli antic de la Pobla de Claramunt, Trobada de Puntaires.
■ De 10 del matí a 1 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí (pista), trobada country.
■ A les 11 del matí, a La Llacuna, sortida per anar a buscar herbes per a l’elaboració de ratafia.
■ A les 12 del migdia, al Teatre Centre Unió Agrícola d’Òdena, teatre familiar: “El silenci d’Hamelin”.
■ A les 12 del migdia, a Jorba, visita guiada al Castell, amb Anoia Patrimoni.
■ A les 12 del migdia, a la Tossa de Montbui, visita guiada al Castell de Montbui, amb Anoia Patrimoni.
■ A 2/4 d’1 del migdia, a Igualada (plaça de Cal Font), desfilada de gossos en adopció.
■  A les 5 de la tarda, al pavelló de Can Titó (Vilanova del Camí), partit pel 3r i 4t lloc Top4 sènior femení handbol.
■  A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball de tarda amb la música en directe de Cotton Club.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), concert de final de curs de la Coral Els Verdums.
■  A les 6 de la tarda, a l’església de Santa Maria de Capellades, concert d’orgue amb l’organista Jonatan Carbó i el 

cor de noies Exaudio.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Calaf, teatre: Oliver Twist, el musical.
■ A les 6 de la tarda, al Casino de Calaf, espai Racó de la clàssica, amb concert de la Unió Musical del Bages.
■  A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt, ball amb la música de Paris la Nuit. Or-

ganitza: Associació per a l’Oci de la Gent Gran.
■ A les 7 de la tarda, al pavelló de Can Titó (Vilanova del Camí), final Top 4 sènior femení handbol.
■ A les 7 de la tarda, a Igualada (plaça de Cal Font), desfilada de gossos en adopció.
■  A les 7 de la tarda, al Casal Popular Foment d’Igualada, subhasta de les fotografies de l’exposició “La revolta cata-

lana” de Jordi Borràs.

DILLUNS 10 - Dilluns de Pasqua de Pentecosta o Granada. Sta. Diana, St. Maurici, Sts. Críspul i Restitut
■ A Vallbona d’Anoia, Festes del Roser.
■  A les 4 de la tarda, a la sala d’actes de Creu Roja a l’Anoia (c/ Les Comes, 34, Igualada), xerrada: “Podem viure sen-

se plàstic?”, amb Francesca Abate.
■  A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió setmanal d’AUGA: “El Modernisme a Igualada”, 

amb Pau Llacuna.

DIMARTS 11 - St. Bernabé, St. Parisi, St. Lleó III, Sta. Alícia (o Adelaida)
■ A Vallbona d’Anoia, Festes del Roser.
■  A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), xerrada informativa sobre la Universitat Oberta de Cata-

lunya - UOC.
■  A 1/4 de 9 del vespre, a l’Ateneu Cinema (Igualada), ballet: “Romeo i Julieta”, en directe des de la Royal Opera 

House de Londres.

DIMECRES 12 - St. Joan de Sahagún, St. Onofre i St. Nabor
■  A les 5 de la tarda, a Sant Martí de Tous (Casal de Tous), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre do-

nants.
■   A 2/4 de 7 de la tarda, a la seu de l’AECC - Catalunya contra el Càncer a Igualada (Rambla Nova, 32), conferència: 

“La gestió de les nostres emocions”, a càrrec del psicòleg Marc Clemente.
■  A les 7 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre (Igualada), xerrada: Saps què és el portal de la meva salut? Organitza: 

Associació de Diabetis de Catalunya.
■  A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí (Sala de socis), presentació del llibre «Obertura republicana».

DIJOUS 13 . St. Antoni de Padua i Sta. Aquilina
■  A les 7 de la tarda, a l’Escola Municipal de Música d’Igualada, festa de final de curs.

Venda d’entrades per a les 
Nits Culturals
SANT PERE SALLAVINERA

A partir del dia 8 de juny es pot 
fer la compra d’entrades on 

line, pels concerts de les Nits Cul-
turals de Sant Pere Sallavinera, que 
enguany arriben a les seva 24a edi-
ció i que se celebraran els dies 5 i 6 
de juliol a la plaça del poble.

El programa d’enguany el con-
formen: “Händel a l’òpera; esce-
nes d’amor, venjança i traïció”, a 

càrrec de l’Orquestra Barroca ca-
talana i els solistes Lidia Vinyes 
Curtis, mezzosoprano i el violinis-
ta i director Manfredo Kraemer, 
amb el poeta Miquel Desclot en 
els comentaris de les obres; l’en-
demà dissabte concert del Quartet 
Gerhard i a la tarda, en sessió in-
fantil, concert amb els Sempre de 
Vacances.

Caminada solidària contra la 
violència de gènere

SANTA MARIA DE MIRALLES

Fins avui dijous dia 6 de juny es 
poden fer les inscripcions per 

participar, diumenge al matí, a la 
Caminada solidària Miralles contra 
la violència de gènere.

La sortida serà d’uns vuit quilò-
metres i seguirà per la vora del riu.

El preu de la inscripció és de 
tres euros i inclou esmorzar i sa-
marreta. Cal fer la reserva de plaça 
als telèfons 93 808 03 01 o al 636 
344 115.

La sortida serà a 2/4 de 9 del 
matí des de les antigues escoles.

Diumenge, el Cor Exaudio 
al Festival d’Orgue de 
Capellades
CAPELLADES

El Festival d’Orgue de Capella-
des acabarà aquest diumenge 

amb el quart i darrer concert. 
“De França a Montserrat” ha 
volgut plantejar un paral·lelis-
me entre els compositors fran-
cesos i belgues del principi del 
segle XX amb els compositors 
catalans de la mateixa època, 
partint de la base que molts 
compositors catalans van tenir 
i han tingut una relació més o 
menys directa amb l’ambient 
musical francès.

El recital anirà a càrrec de 
l’organista Jonatan Carbó i el 
cor de noies Exaudio, format per 
trenta-dues noies que canten so-
ta la batuta d’Esteve Costa.

Aquest diumenge més d’una 
setantena de persones han gau-
dit del concert dels alumnes de 
darrer curs de l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC), 
acompanyats a l’orgue pel seu 
professor, Òscar Candendo, tam-
bé organista de la catedral de 
Sant Sebastià.

Pedro Aguiló, Víctor Hernán-
dez i Berenguer Montserrat han 
estat els primers alumnes escollits 
per protagonitzar una col·labora-
ció entre l’Ajuntament de Cape-
llades i l’ESMUC, que té voluntat 
d’allargar-se molts anys.

El virtuosisme d’aquestes tres 
professionals va permetre al pú-
blic gaudir amb Bach, Mendelsso-
hn i Messiaen.

Assemblea General ordinària 
de socis de la Cooperativa 
Unicoop Cultural
IGUALADA

El proper 26 de juny de 2019, a la 
seu de la cooperativa, carrer de 

l’Aurora,  núm. 80, a les 20:00 h en 
primera convocatòria i a les 20:30 
h en segona, per tractar i resoldre 
sobre els assumptes continguts en 
el següent:   

Ordre del dia: 
Primer.- Examen i aprovació, en 

el seu cas, del balanç, compte de 
pèrdues i guanys, memòria i infor-
me de gestió, relatius a l’exercici 
tancat el 31 de desembre de 2018. 

Segon.- Proposta d’aplica-
ció dels excedents de l’exercici de 
2018. 

Tercer.- Ratificar i aprovar, 
en el seu cas, la gestió de l’òrgan 
d’administració durant l’exercici 
de 2018. 

Quart.- Informar de les activi-
tats previstes i accions a realitzar 
durant l’exercici de 2019.  

Sisè.-  Precs i preguntes. 
Setè.- Lectura i aprovació, en 

el seu cas, de l’acta de l’Assem-
blea.

Inauguració oficial de la 
Biblioteca l’Atzavara
ÒDENA

Dissabte a les 12 del migdia es 
farà l’acte inaugural de la Bibli-

oteca l’Atzavara d’Òdena, que va 
entrar en funcionament dilluns 
d’aquesta setmana.

Seran presents a l’acte l’alcalde 

en funcions, Francisco Guisado i el 
president en funcions de la Dipu-
tació de Barcelona, Marc Castells. 
Tancada la nostra edició estava 
pendent de confirmar l’autoritat 
de la Generalitat de Catalunya que 
també hi serà present.
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FESTES DEL ROSER 2019
VALLBONA D’ANOIA 8,9,10,11 DE JUNY

ACTIVITATS ESPORTIVES

CONCERTS

FIRA
DIUMENGE 9 DE JUNY

AJUNTAMENT DE 
VALLBONA D’ANOIA

#DibaOberta

+ info: www.Vallbonadanoia.cat

Del  8 a l’11 de juny, Festes del Roser

VALLBONA D’ANOIA

Demà divendres, Vallbona d’Ano-
ia donarà el tret de sortida a les 

Festes del Roser, en honor a la seva 
patrona: la Mare de Déu del Roser, 
amb la celebració de diferents actes 
que combinen tradició i patrimoni 
entre un gran ventall d’activitats 
per a tots els gustos i totes les edats.

Entre tots ells destaca especi-
alment el diumenge la Fira de la 
Garlanda i dilluns la celebració més 
simbòlica de les Festes amb el po-
pular Treure a Ball, amb el Ball de la 
Garlanda.

Divendres tindrà lloc la inaugu-
ració de l’exposició Roser 2019, una 
mostra dels tallers de puntes de coi-
xí, patchwork, fang, decoupage i 
altres treballs manuals. També es 
farà l’entrega de premis del concurs 
de cartells del Roser 2019 i al vespre, 
a càrrec dels Diables de Vallbona, 
tindrà lloc el Correfoc.

Dissabte, els més matiners po-
dran participar de la caminada po-
pular o del campionat local de bo-
xes. Seguidament a la plaça hi hau-
rà xocolata i jocs infantils i al migdia 
la presentació de la campanya de 
comerç “Enganxa’t al Roser”. A la 
tarda a la zona poliesportiva activi-

tats per a tothom: rocòdrom, tiro-
lina, laser Tga, i altres, mentre, al 
casal tindrà lloc un especial bingo. 
El punt final del dissabte el posarà 
el concert amb Cesk Freixas, JoKB i 
DJ Alex.

Diumenge de 10 a 15 h se ce-
lebrarà la Fira de la Garlanda amb 
el mercat de botiguers i artesans 
del Roser, visites al nucli antic, tast 
de la garlanda i degustacions, mos-
tra d’entitats, entre altres. A més hi 
haurà espectacles en viu, entre ells 
l’actuació de la coral Ara i Aquí i 
dels falcons de Vallbona d’Anoia. A 
la nit, teatre amb el Grup de Teatre 
de Jaume Calveras.
Dilluns el dia més 
important de la celebració 
festiva local

El dia del Roser, dilluns de Pas-
qua Granada, és la celebració festi-
va local més important del calendari 
a Vallbona. Consisteix en la celebra-
ció de dos actes molt importants i 
vinculats entre si. Al matí, de marcat 
caràcter religiós, es fa el traspàs de 
càrrecs de les Administradores al 
davant de la porta de la casa de 
cada una.

El traspàs es fa en presència del 

Mestre de Cerimònies i és simbolit-
zat per la donació de l’estadal (ciri 
bellament ornamentat) per part de 
cada Administradora sortint a la no-
va administradora.

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

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

Al vespre la festa continuarà i 
clourà les Festes del Roser 2019 el 
concert i ball de gala amb la Co-
bla-orquestra Costa Brava.

Vallbona engega la 
campanya comercial 
‘Enganxa’t al Roser’
VALLBONA D’ANOIA

L’Ajuntament de Vallbona d’Ano-
ia, la Diputació de Barcelona, 

Anoia Comerç i Vallbona Comerç 
posen en marxa del 8 de juny al 8 
de setembre la campanya comer-
cial ‘Enganxa’t al Roser’, amb l’ob-
jectiu d’incentivar les compres als 
establiments del municipi.

La iniciativa compta amb sis 
establiments participants, en els 
quals es pot demanar el pòster de 
les Festes del Roser. Per cada com-
pra superior als 5 euros a aquests 
establiments, el client rebrà un 
cromo que podrà enganxar al 
seu pòster. La imatge del pòster 
és un dibuix de Vallbona d’Ano-
ia en plenes Festes del Roser. Els 

cromos amb el quals es pot com-
pletar aquest dibuix representen 
elements característics del Roser, 
la celebració festiva local més im-
portant del calendari a Vallbona 
d’Anoia.

Entre tots els participants que 
portin el pòster complet a l’Ajun-
tament, on el validaran, se sorteja-
rà un talonari de vals per gastar als 
comerços de Vallbona valorat en 
200 euros.

Els establiments participants 
són Bar La Brasa, Carnisseria Cor-
ral, Farmàcia Concepció Font, Fer-
reteria Jumilla, Forn de pa i degus-
tació, Neus Supermercat, Can Ti-
quet i Bar-Restaurant Cal Saumell.

Olivert Twist, el musical, 
al Casal de Calaf

CALAF

Aquest cap de setmana, dissabte 
8 de juny a les 8 de la tarda 

h i l’endemà diumenge a les 6, a 
la Sala Folch i Torres del Casal de 
Calaf, l’Escola dels Dracs de l’Agru-
pació Sant Jordi de Fonollosa pre-
sentarà el musical “Oliver Twist”, 
amb música i veu en directe i amb 
direcció de Laia de Mendoza.

Les entrades anticipades es po-
den adquirir on line a: htp://entra-
des.casaldecalaf.cat i a taquilla una 
hora abans de cada funció. Preu de 
les entrades: públic fins a 12 anys, 
7 euros, i públic general, 10 euros.

Avui s’obre el termini per 
optar a diferents ajuts 
escolars de l’Ajuntament 
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada ha apro-
vat les bases que regulen les 

diferents línies d’ajuts que donen 
suport a l’escolaritat, adreçades a 
les famílies de la ciutat amb menys 
recursos. 

D’una banda, de cara al curs 
vinent s’ofereixen beques per a 
l’adquisició de llibres de text adre-
çades als alumnes de primària i 
de secundària, dotades respecti-
vament amb 75 i amb 100 euros. 
També s’ha obert la convocatòria 
d’ajuts per a l’adquisició de ma-
terial escolar adreçat a alumnes 
de P3, P4 i P5, en aquest cas do-
tats amb 40 euros. Pel que fa al 
suport a l’escolarització a les llars 
d’infants d’infants de P0, P1 i P2, 
l’Ajuntament proposa ajuts de 
30 euros per mensualitat, fet que 
representa 330 euros anuals per 
cada fill o filla. El darrer ajut que 
s’ha convocat és el de menjador 
per als alumnes de llars d’infants, 
dotat amb 3 euros per àpat per a 
les escoles bressol privades i 5 eu-

ros per àpat per als usuaris de les 
llars d’infants municipals. 

En aquesta convocatòria s’han 
unificat els terminis de sol·licitud, 
que s’obren avui dijous, 6 de juny, 
i es tancaran el 5 de juliol. Els de-
talls es poden consultar al web 
tramits.igualada.cat i les sol·lici-
tuds es podran formalitzar a l’Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana (OAC), 
demanant cita prèvia trucant al 
telèfon 93 803 19 50 o a través del 
mateix web.
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Es necessita incorporar:

UN OPERARI  
D'ENVASAT i UN PEÓ  
DE MANTENIMENT

Incorporació immediata. 
Feina estable. 

Interessats enviar currículum 
a l’apartat de correus  

295 - 08700 Igualada o al mail 
comercialdeproductos@hotmail.es

Agenda d’actes per al mes  
de juny a la Biblioteca  
El Safareig
CAPELLADES

A punt l’agenda d’actes de la 
Biblioteca El Safareig de Cape-

llades, amb moltes propostes.
La primera serà el dilluns i di-

marts 10 i 11 de juny, per als més 
petits. Nova trobada del Club de 
Lectura Petits Lectors, per comen-
tar el conte “Bernat, l’amoïnat”, 
d’Anthony Browne. La proposta 
és per a nens i nenes de 5 a 8 anys 
i necessita inscripció prèvia ja que 
les places són limitades.

A partir del dimarts 11 de juny 
fer préstec a la Biblioteca El Safa-
reig tindrà premi. Enguany fa cent 
anys que es van construir les pri-
meres biblioteques. L’any 1918 es 

van inaugurar, per primera vegada 
a la història de Catalunya, quatre 
biblioteques populars sufragades 
amb fons públics. Les poblacions 
escollides foren Valls, Olot, Sallent 
i les Borges Blanques. Aquests ce-
nacles de cultura havien de ser els 
primers d’una extensa Xarxa de 
Biblioteques Populars que havia 
d’estendre’s per tot el territori ca-
talà.

El pla de biblioteques fou un 
dels projectes culturals més impor-
tants que tirà endavant el govern 
de la Mancomunitat de Catalunya 
(1914-1925), la primera institució 
d’autogovern que s’estenia per les 
quatre províncies catalanes des de 
1714.

Per celebrar l’efemèride des 
del dimarts 11 fer préstec a les bi-
blioteques de la xarxa tindrà un 
regal: “L’illa dels tresors”.

Les propostes per aquest mes 
de juny seguiran amb una sortida 
del Club de Lectura per gaudir de 
l’obra “Una Ilíada” d’Eduard Fa-
rel·lo; la presentació del lot el dia 
18 de juny a les 6 de la tarda i la 
trobada el dia 19 a les 19 hores per 
comentar “El cel és blau, la terra 
blanca” d’Hiromi Kawakami.

Vetlla arxiprestal de 
Pentecosta a la Tossa 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Dissabte vinent, vigília de Pen-
tecosta, la segona Pasqua, a les 

9 del vespre, en el Santuari de la 
Mare de Déu de Gràcia de La Tossa 
de Montbui hi haurà una estona 

de pregària, amb cants, lectures 
bíbliques, silencis i pregàries i la 
celebració de l’Eucaristia de Pen-
tecosta. Viurem amb plenitud l’ex-
periència de la vinguda de l’Esperit 
Sant damunt nostre.

A la Biblioteca, Mostra 
d’entitats socials de Piera

PIERA

Organitzada per la Taula Soci-
al de Piera des d’avui dijous 

6 de juny fins a finals de mes es 
podrà visitar a la Biblioteca de Pie-
ra aquesta exposició.

La Mostra d’entitats socials 
de Piera és la representació de 
les entitats socials que treballen 
a la Vila per donar resposta a les 
diferents necessitats de persones 

i col·lectius que hi conviuen, per 
posar en valor també, el paper 
que actualment tenen les entitat 
socials als municipis. Les entitats 
i associacions que hi participen 
són: AECC - Junta Local de Piera, 
Assocació CEPS/CRAE en Polzet, 
Associació de Dones de Piera, 
Dispiera- Assocació de famílies 
amb fills amb DID de Piera, Par-
ròquia de Sta. Maria - Càritas de 
Piera i Spaai Castell de Fang.

Paral · lelament avui a les 
18.30h hi haurà una taula rodo-
na/col·loqui amb totes les enti-
tats amb representació a Piera, 
que aprofundirà i debatrà sobre 
el futur d’aquestes entitats per 
assolir millores vers els col·lectius 
a qui es dirigeixen i més repre-
sentativitat en el municipi. Alho-
ra es presentarà el Servei de pri-
mera acollida i atenció integral 
Castell de Fang. Hi col·labora la 
Biblioteca de Piera.

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

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

65 anys

d’experiència

Cinc entitats prepararan 2.500 tapes en una 
nova edició de la festa Viu la tapa

“Arrels”, la fira de la consciència, respecte  
i solidaritat, diumenge al Mercat del Pla de 
la Masia

XIX Trobada de Puntaires i exposició de 
puntes al coixí, manualitats i ganxet

VILANOVA DEL CAMÍ

Fer un mos al carrer i gaudir 
d’una estona de conversa amb el 

veïnat és el que torna a proposar la 
festa Viu la tapa, el pròxim cap de 
setmana. El passeig de la Indústria 
tornarà a acollir, dissabte vinent, 
dia 8 de juny, aquesta cita gastro-
nòmica i de caire social que fan 
possible algunes entitats vilano-
vines de la mà de l’àrea de Cultura. 

La proposta està oberta a totes 
les entitats, però enguany són 5 les 
que s’han animat a acceptar la invi-
tació que, tot s’ha de dir, a banda 
d’acollir-la de bon grat, també ho 
fan amb les mànigues arreman-
gades, perquè dona força feina a 
l’hora de preparar les tapes que 
serviran a la població. 

Les que han volgut fer-ho en 
aquesta edició són: l’Associació 

Cultural Camp del Rei, el Centro 
Cultural Casa de Andalucía de 
l’Anoia, la Unión Cultural Extre-
meña Anoia, l’Esbart Dansaire Vi-
lanova del Camí i l’Associació de 
Germanor. 

A partir de dos quarts de nou 
del vespre tindran la paradeta ins-

tal·lada al passeig de la Indústria 
per servir les diferents tapes cuina-
des, algunes sense sorpreses, per-
què tenen plats consolidats d’altres 
edicions que donen molt bon re-
sultat, com la botifarra de l’Esbart 
Dansaire, la Banderguesa i hot dog 
del Camp del Rei o els “callos”, la 
prova i l’orella de porc de la UCE 
Anoia. L’Associació de Germanor 
farà morro i xoricets i la Casa de 
Andalucía no fallarà amb algun 
plat típic. 

En total tenen previst elabo-
rar unes 2.500 tapes. El preu dels 
tiquets serà de 5 euros per cada 5 
tapes i, com és habitual, es podran 
degustar en qualsevol dels estands.

La festa estarà amenitza-
da amb l’actuació de “Los viejos 
rockeros”.

ÒDENA

Aquest diumenge, 9 de juny, tin-
drà lloc “Arrels, la fira de la 

primavera”, una mostra de consci-
ència, respecte i solidaritat, orga-
nitzada per l’Ajuntament d’Òde-
na al Mercat del Pla de la Masia. 
L’esdeveniment comptarà amb 
parades solidàries, d’exposició i de 
venda de productes artesanals, de 
proximitat i també ecològics. D’al-
tra banda, la fira es complementa-
rà amb un programa d’activitats, 
teràpies i recursos per al creixe-
ment personal.

Concretament, a les 10.30 h, 
tindrà lloc una sessió de ioga amb 
Camins Teràpies; a les 11.00 h la 
xerrada “Protectors solars” amb 
Sonsoles Gallego; també a les 
11.00 h “Taller de sensibilització 
de fauna salvatge, autòctona i in-
vasora”, per a infants, a càrrec de 
l’Escola del bosc; a les 11.45 h la 
xerrada “Autoconeixement i em-
patia” del centre Pehuén; a les 
12.15 h xerrada participativa “Saps 
què menja la teva pell?” a càrrec 
de Natura Regina; a les 13.00 h 
el taller informatiu “Intel·ligència 
emocional per a nens i nenes” pel 

centre Pehuén; també a les 13.00 
h la xerrada participativa “Lectura 
ràpida de registres Akashics” de 
Camins Teràpies, i finalment, i tam-
bé a les 13.00 h el taller de cuina 
“Preparats freds que aporten ca-
liu”, a càrrec de M. Carmen Pagán.

La primavera reflecteix bellesa, 
renovació i el naixement de tot el 
que és fresc i nou. Energia, vitalitat 
i optimisme. Aquesta fira pretén 
posar l’accent a la consciència. La 
intenció de potenciar unes mane-
res de fer que ens permetin a tots 
gaudir plenament de la nostra vi-
da, conviure amb pau i igualtat i 
sostenir-nos d’aquest planeta inde-
finidament.

Fomentar actituds de respon-
sabilitat, respecte i sensibilitat. Rei-
vindicar la necessitat de seguir una 
alimentació més sana i natural, 
apartar l’ús de productes químics, 
tenir cura de la terra i respecte al 
medi ambient. Consciència de la 
importància de tenir cura de la 
nostra salut des d’ una perspecti-
va més natural. Prevenir abans de 
curar per a un cos, una ment i un 
esperit en harmonia. Es tracta d’un 
retorn a l’essència, a la naturalitat. 
Diversitat, respecte i comprensió. 
Formar part d’una nova manera 
d’entendre la solidaritat i el com-
promís social. Fomentar el reciclat-
ge donant un valor afegit a allò 
que ja no desitgem. Recuperar les 
tradicions alimentàries locals, llui-
tar contra la pèrdua d’interès pels 
nostres productes i demostrar com 
les nostres decisions alimentàries 
tenen una influència en el món. 
Fer-nos conscients dels riscos que 
comporta el consum irresponsa-
ble i poc conscient. Educar a viure 
conscientment ajudarà la humani-
tat en un futur proper a canviar el 
curs de la vida.

LA POBLA DE CLARAMUNT

Els racons del nucli antic de la 
Pobla de Claramunt acolliran, el 

diumenge 9 de juny al matí, la Tro-
bada de Puntaires, que enguany 
arribarà a la dinovena edició. Coin-
cidint amb aquesta activitat, a la 
Sala Municipal d’Exposicions s’in-
augurarà, a les 11 del matí, una 
mostra dels treballs dels tallers de 
puntes al coixí, manualitats i gan-
xet. 

La trobada començarà a les 
10 del matí i s’allargarà fins a 2/4 
de 2 del migdia. És previst que hi 
participin gairebé 180 puntaires, 
procedents de diferents punts d’ar-
reu de Catalunya, com Verdú, la 
Llacuna, Sant Esteve de Sesrovires, 
Vilanova i la Geltrú, Calaf o Sant 
Antolí. En el transcurs de l’activitat 
es farà un reconeixement a la pun-
taire més gran del poble i de fora i 
a la més jove de la trobada. També 
es sortejaran diversos regals. 

Abans de començar a fer pun-
tes, les participants podran esmor-
zar i en acabar rebran un detall 
d’aquesta dinovena edició. L’ac-
tivitat l’organitza la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de l’Associació de 
Puntaires del municipi.

A l’exposició es podran veure 
els treballs realitzats per les alum-
nes dels tallers de puntes al coixí, 
que són 20; manualitats, que són 
14, i ganxet, que són 5. De manu-
alitats hi haurà quadres, centres 

nadalencs, capsetes, màscares de 
carnaval, entre d’altres creacions 
confeccionades amb diverses tèc-
niques. De peces fetes de puntes al 
coixí hi haurà mocadors, quadres, 
mantells, tovalloles o xals, entre 
d’altres. I de ganxet, hi haurà xals, 
jerseis, bufandes, entre d’altres.

Les classes de puntes tenen 
com a professora l’Anna March i 
es fan els dimarts i els dimecres, 
de 3/4 de 10 a 3/4 de 12 del matí. 
Les de manualitats les imparteix 
la Lydia Malpartida i es fan els di-
lluns, de les 3 a les 6 de la tarda. I 
les classes de ganxet les fa la Mercè 
Altés, els dimecres, de 5 a 7 de la 
tarda. Les tres propostes es porten 
a terme al Local Social de l’Ateneu.

La mostra, organitzada per la 
regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment, es podrà visitar fins al dis-
sabte 22 de juny. L’horari de visita 
serà de dimarts a dissabte, de les 6 
de la tarda a les 8 del vespre. 



Segueix-nos:
@DentalCatalunya

De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h

Servei d’atenció al pacient:

937 371 717

NOSALTRES NO SOM FRANQUÍCIA
Col·laborem amb proveïdors de primera línia, europeus i dels EUA.
Els nostres materials són de màxima qualitat.

Rambla Sant Isidre, 11
08700 Igualada

www.dentalcatalunya.cat
Tel. 900 869 444

 

 

 

* Promoció vàlida del 26 de maig al 25 de juny de 2019, per tractaments superiors a 3.000€

MAI ET SERÀ TANT FÀCIL
RECUPERAR EL SOMRIURE!
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Concert del trio Héxié a 
l’ermita de Santa Magdalena

L’ESPELT

Seguint el programa del VI Cicle 
de Concerts a les capelles ode-

nenques, demà divendres a les 9 
del vespre, l’escenari escollit pel 
concert del Trio Hexié és la capella 
de Santa Magdalena de l’Espelt.

El trio Héxié és un trio de 
flauta, violí i violoncel creat amb 
la intenció de descobrir i donar 
a conèixer el repertori escrit per 
aquesta formació. Principalment 

centrat en els períodes barroc i 
clàssic de la Història de la música, 
els seus membres Oriol Carceller 
(flauta), Marta Carceller (violí) i 
Adriana Alsina (violoncel), com-
binen la interpretació musical amb 
petites introduccions explicatòries 
de les obres musicals per així poder 
aprofundir encara més en l’experi-
ència del concert i apropar-lo al 
gran públic. 

El concert tindrà una durada 
de 55 minuts, l’entrada és gratuïta 
i finalitzarà amb una copa de cava 
Bohigas per a tothom on podrem 
parlar tranquil·lament amb els ar-
tistes. 

En haver-hi l’aforament limitat 
i per tal que hi hagi lloc per tot-
hom s’haurà de reservar trucant al 
683101724 o enviant un WhatsApp 
en aquest mateix telèfon.

“Romeu i Julieta” tanca la temporada 
d’òpera i dansa a l’Ateneu Cinema
IGUALADA

El pròxim dimarts 11 de juny, 
la producció de dansa ‘Romeu 

i Julieta’ tancarà la tempora-
da d’emissions en directe de la 
Royal Opera House en la qual s’ha 
retransmès onze produccions, cinc 
òperes i sis ballets integrades per 
clàssics populars i noves producci-
ons. 

‘Romeu i Julieta’ és la història 
d’amor de Shakespeare conegu-
da arreu del món. Des de la seva 
estrena el 1965 amb The Royal Ba-
llet, ‘Romeu i Julieta’ de Kenneth 
MacMillan s’ha convertit en un ba-
llet clàssic modern. La coreogra-
fia captura les emocions de la jove 
parella quan s’enamoren, tot i les 
barreres que finalment desencade-
nen el tràgic final de la història.

Cada reposició proporciona 
oportunitats perquè nous ballarins 
interpretin als malaurats amants. 

Tota la Companyia aporta el colorit 
i l’acció de la Verona renaixentista, 
on un atrafegat mercat desemboca 
amb massa rapidesa en una lluita 
amb espases i una disputa familiar 
dóna pas a una tragèdia tant per 
als Montescos com per als Capu-
letos.

Aquest ‘Romeu i Julieta’ és una 
peça clau en el repertori del Royal 
Ballet, una obra mestra del segle 
XX que s’ha representat més de 
400 vegades des de la seva estrena 
en 1965, on va obtenir des del pri-
mer moment un èxit rotund: la pri-
mera nit va ser rebuda amb aplau-
diments, que van durar 40 minuts. 
A més de recórrer el món, i s’ha 
convertit en un veritable clàssic del 
repertori de ballet del segle XX.

El ballet de tres actes té una 
durada de tres hores, incloent dos 
intervals. S’oferirà al públic imat-
ges exclusives, primers plans, l’es-
pectacle entre bastidors i entre-
vistes.

La sessió començarà a ¼ de 9 
del vespre. Les entrades ja es po-
den comprar anticipades a la taqui-
lla de l’Ateneu cinema i online a 
www.ateneucinema.cat.

Curs sobre el certificat 
digital i la signatura 
electrònica
VILANOVA DEL CAMÍ

Promoció Econòmica Vilanova 
ha anunciat pel dia 17 de juny 

un nou curs gratuït per a perso-
nes emprenedores, professionals, 
autònomes i empresàries. Podran 
aprendre el funcionament i l’ús del 
certificat digital, la signatura i la 
facturació electrònica en l’entorn 
empresarial. 

És una formació de 4 hores que 
s’impartirà de 10 del matí a 2 de 
la tarda, a l’Aula TIC del Centre 
d’Innovació Anoia de Vilanova del 
Camí. Comprendrà conceptes bà-
sics sobre els avantatges d’utilitzar 
aquests recursos digitals en el món 

empresarial. La impartirà Núria Gil 
d’Akuaba, SL.

Per a més informació i ins-
cripcions cal adreçar-se al Centre 
d’Innovació Anoia, al carrer dels 
Impressors, 12 o bé al telèfon 93 
805 44 11 (extensió 5) o al correu 
electrònic peconomica@vilanova-
delcami.cat.

Una altra opció d’inscripció, per 
a qualsevol de les propostes for-
matives, és de manera telèmatica a 
www.vilanovaenliinia.cat.

És un curs subvencionat per la 
Diputació de Barcelona i que comp-
ta amb el suport de Catalunya em-
prèn i del Fons social europeu.

Dissabte i diumenge, Festa 
Major del Barri Montserrat

IGUALADA

L’Associació Veïns Barri Mont-
serrat amb el suport de l’Ajun-

tament d’Igualada organitzen la 
Festa Major del barri de Montser-
rat, per la que han preparat les 
següents activitats.

Dissabte A les 20.00 h, actuació 
sorpresa. A les 21.00 h, homenatge 
als socis i lliurament de diplomes, 
a les escoles, als nens i nenes par-
ticipants a l’acte “Cuida’m, sóc el 
teu barri!”.

A les 21.30 h, sopar de Festa 
Major. Menú: amanida catalana, fi-
deuà, postres, vi i aigua. Preu dels 
tiquets (sopar i ball): socis, 12 eu-
ros, i no socis, 15 euros. Informació 
i venda al local social.

A les 22.30 h, ball de Festa Ma-
jor per tancar la festa.

L’endemà diumenge a les 11 
del matí, tindrà lloc el cinquè Cam-
pionat de partides ràpides d’es-
cacs.

Xerrada: “Saps què és el ‘portal de la meva 
salut?’”
IGUALADA

La delegació de l’Anoia de l’Asso-
ciació de diabetis de Catalunya - 

ADC organitza per dimecres vinent 
una xerrada oberta a tothom, i 
que anirà centrada en com ens pot 
ajudar el portal de la meva salut 
en els nostres controls mèdics. 
Impartirà la sessió la Dra. Isabel 
Caballero, l’Arnau Fuentes (refe-
rent Administratiu d’Anoia Rural) 

i la Dolors Cerezo (Administrati-
va del CAP de Vilanova del Camí); 
tots ells mostraran com accedir, 
que ens pot aportar aquesta nova 
ajuda amb el contacte amb el nos-
tre metge de referència, tenir el 
control de les nostres visites, ... En 
definitiva facilitar-nos l’accés al 
nostre control mèdic. Està oberta 
a tota aquella persona que vul-
gui saber més d’aquest portal i en 

finalitzar si encara no teniu l’alta 
feta al portal, tindreu l’opció de 
fer-ho però caldrà que porteu la 
targeta sanitària, el vostre DNI i el 
mòbil per a poder-la fer factible en 
aquell moment.

La xerrada es farà a l’Espai Cí-
vic Centre d’Igualada a les 7 de 
la tarda; es recomana confirmar 
l’assistència al correu adcanoia@
adc.cat.

Festa Major al Raval d’Aguilera
ÒDENA

Aquest diumenge, tindrà lloc 
la XXXVIII Festa del Raval 

d’Aguilera i de Sant Bernabé, 
una setmana abans de l’habitu-
al. Així, diumenge a les 11 del 
matí hi haurà la Missa de campa-
nya, oficiada pel Mossèn Eduard 
Flores i comptarà amb l’actuació 

del cor parroquial d’Òdena. En 
acabar, hi haurà coca i cava per 
a tothom.

A les 12 del migdia tindrà 
lloc un concert de música swing 
amb “Los 3 juanetes del apoca-
dixie”, obert a balladors. Tots 
els actes seran gratuïts i es ce-
lebraran a l’era de Can Masac-

hs, al barri del Raval d’Aguilera 
d’Òdena. 

La festa del Raval d’Aguilera 
i de Sant Bernabé està organitza 
per l’Associació de Veïns i Amics 
del Raval d’Aguilera i Sant Ber-
nabé, i amb el suport de l’Ajun-
tament d’Òdena i del Cor Parro-
quial d’Òdena.

Sortida per recollir les herbes per elaborar 
ratafia
LA LLACUNA

Els Amics de la Ratafia de l’Ano-
ia proposen una sortida, d’allò 

més saludable, pels boscos i pels 
prats de la Llacuna, amb l’objectiu 
de recollir les herbes aromàtiques 
necessàries per elaborar aquest 
licor, i conèixer les propietats 
remeieres que amaguen cadascuna 
d’elles. Envoltats del bon ambient 
que caracteritza aquesta ja tradici-

onal sortida, també podràs asses-
sorar-te i resoldre qualsevol dubte 
que tinguis al voltant de l’elabora-
ció de la ratafia. 

Pels volts de Sant Joan és 
temps de ratafia, és temps d’aven-
turar-se a la tradicional i apassio-
nant aventura d’elaborar la teva 
pròpia ratafia. I és que el procés 
d’elaboració de la ratafia està a 
l’accés de qualsevol amant dels 

bons licors de la terra. Tan sols cal 
mica de dedicació, constància i 
amor per la tradició ratafiaire ca-
talana. 

Els interessats poden assistir di-
rectament a la Plaça de la Llacuna 
a les 11 h d’aquest diumenge 9 de 
juny, des d’on sortirà l’expedició 
ratafiaire. 

Dubtes: anoiaratafia@gmail.
com.

Darrera missa en anglès  
del curs 
IGUALADA

El proper dissabte 8 de juny, 
solemnitat de Pentecosta, 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 basíli-
ca de Santa Maria d’Igualada. A 
l’inici de la celebració es cantarà 
“In the Lord I’ll be ever thankful”. 
En el moment de la meditació es 

cantarà “The kingdom of God” i 
durant la comunió “Jesus Christ, 
bread of life”, tots ells cants de 
Taizé. El cant de sortida serà “Our 
God reigns”. El salm del dia és 
“Send forth your Spirit, O Lord, 
and renew the face of the earth.”.

Aquesta serà la darrera missa 
en anglès del curs, que es repren-
drà el dia 14 de setembre.

Taller i xerrada: Podem viure “sense plàstic?”
IGUALADA

El proper dilluns 10 de juny, 
a les 16 h, es durà a terme 

el taller “Viure sense plàstic” a 
la Sala d’actes de Creu Roja a 
l’Anoia, al carrer Les Comes, 34 
d’Igualada, aprofitant que el 
dimecres 5 de juny va ser el Dia 
Mundial del Medi Ambient.

Creu Roja,  des de l ’any 
2015, dona suport als Objec-
tius de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS) amb la finalitat 
de sensibilitzar sobre quins són 
aquests objectius i educar el vo-
luntariat, la ciutadania i els lí-
ders d’opinió en el canvi de va-

lors i hàbits que s’han de pro-
duir per complir l’Agenda 2030, 
per això, dins del Pla d’acció 
que iniciem per als propers 4 
anys, encetem una línia de tre-
ball que va relacionada amb els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, i la cura del nostre 
entorn i per les persones que 
atenem.

Durant el que portem d’any 
hem estat treballant per acon-
seguir que l’edifici de Creu Roja 
a l’Anoia fos un edifici ecolò-
gic, i fa dues setmanes vàrem 
rebre el segell que atorga la 
Generalitat de Catalunya.

Us animem, doncs, a as-
sistir a la xerrada que durà a 
terme Francesca Abate el pro-
per dilluns, en què ens parlarà 
del plàstic que ens envolta, de 
com afecta la nostra salut i de 
quines mesures podem prendre 
com a consumidors en el nos-
tre dia a dia per reduir aquesta 
petjada ecològica, aprofitant 
que estem dins de la setmana 
sense plàstics.

Us agrairem que confir-
meu assistència per garantir 
l’aforament òptim, al telèfon 
938030789 o bé al correu elec-
trònic anoia@creuroja.org.

http://www.ateneucinema.cat
mailto:adcanoia@adc.cat
mailto:adcanoia@adc.cat
mailto:anoiaratafia@gmail.com
mailto:anoiaratafia@gmail.com
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La Menta, protagonista del 9è Mercat de les 
Espècies

ARGENÇOLA

Aquest 8 de juny a Argençola 
s’hi celebra la 9a edició del 

Mercat de les espècies.
El programa d’activitats que 

els organitzadors han preparat per 
aquesta jornada inclou actes a to-
tes hores i per a tots els gustos i 
edats (cal fer atenció a les activi-
tats que necessiten inscripció prè-
via). El programa detallat es pot 
consultar al web d’El Trill.

La jornada començarà a les 9 
del matí amb laortida d’etnobo-
tànica a càrrec de Flora Catalana i 
Astrid van Ginkel, per seguir amb 
Jornada tècnica que s’organitza 
juntament amb l’Escola Agrària 
de Tàrrega per sentir 3 ponències: 
“Mentes i Poniols a Catalunya, vi-
sió botànica i habitat” a càrrec de 

Flora Catalana, Mentes i poniols de 
Catalunya. Etnobotànica alimen-
tària i curativa a càrrec de la Dra. 
Teresa Garnatje, per acabar amb 
Menta. Aplicacions terapèutiques 
i evidència científica a càrrec de la 
Dra. Ester Risco.

Es faran dos torn de tastos al 
matí de 8 aliments del món a base 
de menta a càrrec de Eixarcolant, i 
al mateix moment un Taller de Fer-
mentació: Pickles i macerats amb 
Menta a càrrec de Cuchara. Poste-
riorment seguirà un Maridatge de 
flors i herbes amb vins locals de la 
Conca d’Òdena a càrrec de Fito-
mon.

Havent dinat el “Menú del 
mercat”, la tarda seguirà amb 
dos tallers, un Taller de Mandales 
a càrrec de la Macarulla i un de 

Sahumeris. Arriba a mitja tarda 
un del punts àlgids de la jorna-
da amb la demostració en directe 
de l’elaboració de 12 aliments, 
cosmètics o medicines a base de 
menta amb el corresponent tast 
final dels productes, és l’anome-
nat moment de L’Alquímia de les 
espècies

Trobareu activitats per a in-
fants tant al matí com a la tarda.

I acabarà la jornada amb una 
classe oberta i swing jam a càrrec 
de Swing Anoia, seguit d’un Con-
cert de Bols Tibetans i Cants Har-
mònics a càrrec de CescJu (Fran-
cesc Juan), per finalitzar amb 
l’hora del mojito. 

Durant tot el dia hi haurà un 
mercat amb paradetes i l’Exposició 
“sabor a MENTA”.

«El silenci d’Hamelin» al 
Teatre Centre Unió Agrícola
ÒDENA

Aquest diumenge al matí con-
tinua el cicle de Diumenge de 

teatre d’Òdena, amb l’obra “El 
silenci d’Hamelin” que interpreten 
Olalla Moreno, Jordi Farrés i Pep 
Farrés.

L’espectacle de teatre familiar 
començarà a les 12 del migdia, l’en-
trada té un preu de tres euros i es 
farà al Teatre Centre Unió Agrícola. 
Què passaria si al conte del famós 
flautista hi hagués una nena sorda? 
La Clara i el Bruno són germans. 
Són dos dels nens que van viure 
allò que va passar a la ciutat d’Ha-
melín. Ara ja són grans, i un perso-
natge estrany els ha demanat d’ex-
plicar-ho de nou. De vegades cal 
tornar al passat per posar les coses 

a lloc. Objectes, paraules, llengua 
de signes, un DJ particular, silenci... 
i els avantatges de tenir desavan-
tatges. Un espectacle al voltant de 
les altres capacitats i les coses que 
no es diuen... que acaben surant a 
la superfície.

Dissabte obre la piscina 
municipal

ÒDENA

Òdena engega aquest dissabte 
8 de juny la temporada de 

piscina amb una piscina posada 
a punt. Durant els darrers mesos 
s’han dut a terme petits arran-
jaments i millores a les instal·la-
cions perquè els veïns i veïnes 
puguin gaudir del servei durant 
tot aquest estiu.

La posada a punt de la ins-
tal·lació ha constat principalment 
de la neteja amb profunditat del 
fons de la piscina i canvi de to-
ta l’aigua,de substitució de ra-
joles malmeses, arranjaments de 
la tanca exterior, creació d’una 
gran zona d’ombra amb un enve-
lat, posada a punt del sistema de 
cloració i neteja d’aigües i s’ha 
canviat el bruc, s’ha repassat la 
gespa i s’ha fumigat per eradicar 
les formigues i les abelles. Està 
previst en les pròximes setmanes 
instal·lar una paret limitadora de 

visió en els vestidors de les do-
nes. D’altra banda, s’ha asfaltat 
el C/ Baix que dóna accés a la pis-
cina i s’ha arranjat el pàrquing.

Les persones interessades po-
den realitzar els abonaments al 
registre de l’Ajuntament (Plaça 
Major, 2) de dilluns a divendres 
de les 8-15 h. i els dilluns i di-
marts de les 16.30-19 h. (durant 
els mesos de juliol i agost a la 
tarda romandrà tancat el registre 
de l’Ajuntament) i al Centre Cívic 
del Pla d’Òdena, dimarts i diven-
dres de 12.30 h a 14.30h.

Els preus de l’entrada es man-
tenen com en els darrers anys en 
3,50 euros els dies laborables i 
5 euros els dies festius. En el cas 
dels menors d’entre 5 i 16 anys i 
els majors de 60 anys el preu és 
de 2,50 euros. L’horari de la pisci-
na al llarg de tota la temporada 
serà de les 10 h a les 20 h, tots 
els dies de la setmana.

El Consell de la Gent Gran fomentarà la 
participació de les persones grans de l’Anoia 
al 8è Congrés Nacional
IGUALADA

El Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia vol impulsar la màxima 

participació de les persones grans 
de la comarca al 8è Congrés Naci-
onal de la Gent Gran de Catalu-
nya (8è CNGG), que va convocar el 
conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies Chakir El Homrani en el 
marc del Ple del Consell de la Gent 
Gran de Catalunya. Actualment 
el Congrés Nacional es troba en 
la fase Precongressual, en què es 
recullen les aportacions de les per-
sones grans d’arreu del territori i 
elecció dels delegats.
Xerrades informatives 
sobre aquesta trobada 
als municipis que ho 
sol·licitin

Per a aconseguir aquesta im-
plicació de les persones grans 
de l’Anoia, el Consell de la Gent 
Gran organitzarà als municipis 
que ho sol·licitin xerrades infor-
matives durant el mes de juny 
sobre les ponències del 8è CNGG. 
En aquestes trobades també po-
dran llegir els documents explica-

tius de les ponències del Congrés 
Nacional i respondre els qüestio-
naris relacionats. Es poden trobar 
impresos als respectius ajunta-
ments, on es poden lliurar fins el 
26 de juny, o es poden descarre-
gar del web de la Conselleria o 
del web del Consell Comarcal de 
l’Anoia.

Després de la fase Precongres-
sual hi haurà la fase Congressual, 
en què es recolliran les esmenes 
dels delegats als textos de pro-
posta de les ponències, i l’acte 
principal del Congrés, que tin-
drà lloc al monestir de Món Sant 
Benet, a Sant Fruitós de Bages, el 
25 d’octubre de 2019. Per la seva 
ubicació al cor de Catalunya, es 
considera un punt intermedi per-

què totes les persones hi puguin 
assistir. Finalment hi haurà la fase 
Postcongressual en què s’elabora-
rà un Manifest que contindrà les 
conclusions recollides al Congrés 
i que es lliurarà a les administra-
cions, institucions i entitats com-
petents, fent-ne un seguiment de 
l’evolució i del compliment i difu-
sió al territori. Els acords que s’as-
soliran al Congrés han de marcar 
l’agenda política en l’àmbit de 
les persones grans fins la propera 
edició congressual, segurament 
l’any 2023, quan està previst que 
tingui lloc el 9è CNGG.

El 8è CNGG, que té com a le-
ma ‘Donem veu’, tindrà les ponèn-
cies següents: “El present de les 
persones grans: drets i deures”, i 
“Les persones grans del futur: po-
lítiques d’adaptació de la societat a 
l’envelliment”.

Es convida, doncs, a totes les 
persones grans a participar de les 
xerrades que es realitzaran fins el 
dia 26 de juny als diferents munici-
pis de la comarca a fi de donar veu 
a les diverses opinions i ser recolli-
des pel 8è CNGG de Catalunya.

4t Aplec de la Sardana Vila de Calaf
CALAF

El proper dissabte, 8 de juny a les 
7 de la tarda, es celebrarà el 4t 

Aplec de la Sardana Vila de Calaf 
que tindrà lloc, com ja és habitual, 
a la Plaça Barcelona 92, amb les 
cobles Camps de Sant Joan de Vila-
torrada i Lluïsos de Taradell, que 
oferiran un programa molt airós 
amb sardanes molt balladores..

Està previst que en el transcurs 
de l’aplec es celebri un concurs de 
colles improvisades amb premis per 
a tots els participants i la rifa de 
diferents paneres amb productes 
oferts per diferents comerços col-
laboradors.

Els organitzadors esperen, 
com cada any, una bona afluèn-
cia de balladors i públic, i volen 
animar tothom a que hi faci cap. 
Hi haurà xerinola fins passades les 
11 de la nit.

I a partir del proper 26 de juny, 
fins al 4 de setembre, a la mateixa 
Plaça Barcelona 92 es duran a terme 
les, ja tradicionals Sardanes a la Fres-
ca, que es celebraran cada dimecres 
d’estiu a 2/4 de 10 del vespre.

La Unió Musical del Bages 
actua al Casino aquest 
diumenge 

CALAF

Aquest diumenge 9 de juny, a 
les 6 de la tarda, la Unió Musi-

cal del Bages actuarà al Casino de 
Calaf. El concert forma part de la 
programació de l’espai Racó de 
clàssica de l’entitat calafina, que 
pretén oferir una major varietat 
musical al seu públic. 

El concert constarà de dues 
parts i un bis, amb peces musi-
cals com Highway to hell - Erwin 

Jahreis, I Will Survive  - RonSebre-
gts, Mamma Mia! The musical - 
Peter Kleine Schaars i Perfect (Ed 
Sheeran) - Mattia de Monti. 

Ja es poden comprar les entra-
des anticipades a Entrapolis.com, 
però també es podran adquirir a 
taquilla des d’una hora abans de 
l’espectacle. El preu del concert pel 
públic en general és de 10 euros i 
per als socis de 8 euros. 
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Vilanova i 29 municipis més treballaran en 
xarxa per promocionar els seus barris antics
VILANOVA DEL CAMÍ

Trenta municipis catalans, entre 
els quals també hi ha Vilano-

va del Camí, s’han posat d’acord 
per treballar en xarxa i de forma 
col·laborativa amb la voluntat de 
promocionar econòmica, turística i 
culturalment els seus barris antics. 
Han signat un conveni i han cre-
at la “Xarxa de barris antics amb 
projectes” amb el suport de Gene-
ralitat de Catalunya i les quatre 
Diputacions.

La primera acció d’aquesta xar-
xa de municipis és l’organització 
de la campanya de dinamització 
comercial “Compra i guanya”, que 
fins ara s’organitzava en el marc 
de la Llei de Barris, que va aca-
bar-se l’any 2018.

Durant el mes de juny, com-
prar a qualsevol dels 30 municipis 
de la xarxa, té premi. A Vilanova 
del Camí, una trentena d’establi-
ments s’han adherit a la campanya 
i ja s’estan repartint butlletes a la 
clientela que una vegada finalitza-
da la campanya entraran en el sor-
teig d’una trentena d’experiències, 

ofertes pels municipis participants. 
Visites guiades, gastronomia, es-
pectacles, esports, nits d’hotel... 
són algunes de les experiències 
que s’obsequiaran entre les perso-
nes participants.

Vilanova del Camí torna a 
oferir com a premi, una passejada 

per l’entorn natural del municipi, 
un àpat, un DVD de promoció del 
municipi i uns vals per participar a 
la propera edició del Vilashopping, 
prevista per al 21 de setembre.

Així mateix, els establiments 
que participen a la campanya fa 
una aportació en forma de produc-
tes o serveis que configuren una 
gran panera que també es sorteja-
rà a primers de juliol.

Els establiments locals que par-
ticipen en aquesta campanya són: 
Ocaso, Vilavet, Autoescola Vilano-
va, La Bona Salut, Casajuana Per-
ruquers, Joieria Díaz, Punt Viatges, 
Flash Estudi, Gonzalo, Mapfre, Far-
màcia Massana, Trady’s Supermer-
cats, Mari Carmen, Cansaladeria 
i embotits J.Molina, El Gastrobar 
del Mercat, Peixos i Marisc Aurora, 
Sigrid Informàtica, Miriam Tostado, 
Fruiteria Pilar, Perruqueria Lídia, 
Anfora’s, El Golafre, Eli Estètica & 
Bellesa, Electrodomèstics Martínez, 
Opticalia, Neutralidad, Panela & 
Coco, Estanc número 1, Supera-
limentació Vilanova, Perruqueria 
Jenifer Barco i Seguros Bilbao.

Sessió per conèixer casos 
d’èxit en transformació 
digital als sectors industrials
IGUALADA

Veure de prop l’expertesa i els 
casos d’èxit d’empreses i tèc-

nics clau en transformació digital i 
molt especialment en certes bran-
ques de la tecnologia 4.0, perme-
ten conèixer de primera mà de 
quina manera les nostres empre-
ses, siguin del sector que siguin, 
poden esdevenir més competitives 
i més productives.

De quina manera? Gràcies a 
eines i estratègies de la nova era 
tecnològica com és l’IoT, els sensors 
aplicats en maquinària i/o en pro-
cessos, les oportunitats que brinda 
el manteniment predictiu al po-
der actuar amb antelació a possi-
bles parades, errors o problemes 
durant el procés, així com també 
conèixer quines aplicacions reals 
i funcionals té la visió artificial en 
l’àmbit empresarial i industrial.

Serà a través d’una una sessió 
conduïda per Manel Lopez, divul-

gador i autor del llibre Internet de 
las cosas – La transformació digital 
de la societat que explicarà tot el 
que cal saber de l’Internet de les 
coses. També hi haurà representa-
ció de l’empresa Kfew Systems que 
parlarà del manteniment predictiu 
d’accionaments; l’empresa Tedeloc 
per exposar-nos el cas d’InferUp 
sobre com la visió amb Intel·ligèn-
cia Artificial està a l’abast de tot-
hom i finalment amb l’empresa 
igualadina Engisoft per conèixer 
com fer un prototipatge ràpid i 
efectiu a través de l’Internet de les 
coses. 

La jornada, que tindrà lloc el 
proper 11 de juny al matí a l’Ado-
beria Bella, està coorganitzada per 
TiC Anoia i la Unió Empresarial de 
l’Anoia.

Per participar-hi cal fer la ins-
cripció a TICAnoia: comunicacio@
ticanoia.cat.

Fira per a l’adopció 
d’animals de companyia
IGUALADA

Paradetes solidàries, xerrades, 
desfilada de gossos en adopció, 

espectacles… tot això es podrà tro-
bar aquest diumenge a la Plaça de 
Cal Font en el marc de la Fira per 
l’adopció d’animals de companyia 
que organitza l’APAN-Associació 
de Protecció d’Animals de l’Anoia.

Des de l’associació sense ànim 
de lucre Adoptagat es recorda que 
tindran un estan en aquesta matei-
xa fira on poder comprar cosetes 
per regalar i així els diners recap-
tats es destinaran als gats que res-
cata l’associació.

El programa de la jornada que 
comença a les 11 del matí, arrenca 
amb la xerrada Arribada d’un nou 

membre a la família; seguirà a 2/4 
de 12, la immunodeficiència felina; 
a les 12, professionalitat qüestiona-
da des de les ONG, i per tancar el 
matí a 2/4 d’1 del migdia, desfilada 
de gossos en adopció.

A la tarda, a partir de les 5, es 
reprenen les xerrades, començant 
per Com escollir els millors comple-
ments pel nostre millor amic. A 2/4 
de 6 la immunodeficiència felina; 
a les 6, espectacle de dansa amb 
l’Acadèmia Blue Moon Dansa. A 
2/4 de 7 de la tarda, arribada d’un 
nou membre a la família, i tancarà 
la jornada una nova desfilada de 
gossos en adopció que es farà a 
partir de les 7 de la tarda.

Cartell de luxe per obrir el festival  
«Nits musicals»
SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANYA

Aquest proper dia 8 de juny, el 
Cor de Cambra del Palau de la 

Música Catalana serà la formació 
encarregada d’obrir el vuitè fes-
tival de música clàssica Nits Musi-
cals de la Brufaganya interpre-
tant obres corals del Renaixement 
català, acompanyat del conjunt de 
música antiga La Caravaggia.

El Cor de Cambra del Palau és 
un dels cors professionals més pres-
tigiosos de l’Estat espanyol. Va ser 
creat per l’Orfeó Català l’any 1990 
amb la missió de difondre la mú-
sica coral universal, promoure la 
recuperació del patrimoni musical 
català i fomentar la nova creació. 
Jordi Casas i Bayer en fou el direc-
tor durant els primers 21 anys. Del 
setembre del 2011 al juny del 2016 
Josep Vila i Casañas va ser-ne el 
director titular. Des del setembre 
del 2016 Simon Halsey assumeix 

el càrrec de director artístic i des 
del 2018 Xavier Puig el de direc-
tor principal; Jordi Armengol és el 
pianista.

Als seus components se’ls exi-
geix un alt nivell vocal i artístic, 
aspectes que aporten al grup un 
potencial que el converteix en un 
cor de gran qualitat. 

Es poden reservar entrades pel 
concert a través de www.brufaga-

nya.cat. Fent la reserva anticipada 
tindreu un millor lloc que no pas 
comprant-la el dia del concert.

Com en anys anteriors hi haurà 
servei de bar a partir de mitja tar-
da i, en acabar el concert, xocolata 
desfeta amb coca i pa torrat per a 
tothom. 

El concert començarà a 2/4 de 
10 de la nit.

Concert de Martina Tresserra per tancar la 
temporada de la Casa del Teatre Nu
SANT MARTÍ DE TOUS

Com cada mes de juny, la pro-
gramació de La Casa del Tea-

tre Nu arriba al final a la tem-
porada, fins a la pròxima tardor. 
I aquesta vegada ho fa amb un 
concert íntim i proper de la mà 
de l’actriu i cantant Martina Tres-
serra, que presenta el seu treball 
“Altres Dones”, recull de poemes 
musicats d’Estel Solé que inter-
preta ella mateixa acompanya-
da per Sergi Estella i Leandre 
Lopes. El títol del disc fa referèn-
cia al primer poemari de l’Estel, 
“Dones que somiaven ser altres 
dones.” Al disc però, també hi 
ha poemes del seu segon poe-
mari “Si uneixes tots els punts”, 
de Materia Fugaz (Photopoe-
try), així com algun poema inè-
dit. Aquest primer treball neix 
de l’amor que Martina Tresserra 
sent per la poesia i la música i 
per totes les arts en general. Des 
del moment en què l’Estel Solé 
li va cedir els seus poemes per 

poder- los musicar, es va prendre 
la total llibertat de fer-se’ls seus 
per tal que li ressonessin per tot 
el cos. Ha concebut cada poe-
ma amb una atmosfera diferent 
i sempre amb la premissa de 
posar la paraula per davant de 
tot. Per a Tresserra, les imatges 
que li suggerien els versos ama-
gaven una música darrera que 
ha sabut transmetre amb tota 
la seva energia. Una experiència 

més que enriquidora que convida 
a prendre’s el temps necessari 
per escoltar els sons d’aquests 
versos… Altres dones són algu-
nes de les múltiples veus i dones 
que l’actriu i cantant porta dins 
seu. Ho suggereixen els propis 
poemes de la poeta i així és com 
ho viu ella. Les moltes persones 
que tots tenim a dins. Són les 
dones de l’Estel, són les dones 
de Martina Tresserra i ambdues 
desitgen que siguin les vostres 
també.

Podeu veure la Martina Tres-
serra a La Casa del Teatre Nu el 
dissabte 8 de juny a les 20h. El 
preu de l’entrada és de 12 euros. 
Descompte de 2 euros pels amics 
de La Casa i Gent Gran de Tous, 
acumulables. Podeu reservar les 
vostres entrades enviant un mail 
a teatrenu@teatrenu.com o bé 
trucant al 677 519 625 (María). 
La Casa del Teatre Nu oferirà ser-
vei de bar pels assistents a partir 
de les 19h.

Noves visites guiades 
d’Anoia Patrimoni

COMARCA

Tous medieval. Aquest dissabte, 
8 de juny a partir de les 11 del 

matí, es durà a terme una nova 
visita guiada al Tous Medieval a 
càrrec d’Anoia Patrimoni. Aquesta 
ruta inclou la visita al «poblet», el 
Castell de Tous i l’església parro-
quial de Sant Martí, que conserva 
elements cabdals de la història de 
Tous, com ara el sarcòfag de Ber-
nat de Tous. 

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

Castell de Jorba. L’endemà 
diumenge 9 de juny, es durà a 
terme una nova visita guiada 

al Castell de Jorba. Aquest cas-
tell, que caracteritza el perfil de 
Jorba, es troba dominant l’antic 
Camí Ral i esdevingué una peça 
clau del domini de l’antiga Ba-
ronia de la Conca d’Òdena així 
com, anteriorment, de l’expansió 
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’Ajunta-
ment de Jorba amb un preu de 
3 euros.

Castell de Montbui. El ma-
teix diumenge es durà a terme 
una nova visita guiada al Castell 
de Montbui d’enguany. Aquesta 
visita, consistent en un recorre-
gut pel cim de la Tossa, té com 
a objectiu situar en el marc dels 
castells de frontera, la ubicació 
del castell de Montbui, la seva 
rellevància i la seva situació es-
tratègica, així com la importància 
patrimonial de l’església de San-
ta Maria, obra cabdal del primer 
romànic a la comarca. 

Aquesta visita, començarà a 
les 12 del migdia i té un preu de 
5 euros.

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

mailto:comunicacio@ticanoia.cat
mailto:comunicacio@ticanoia.cat
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TAULELL D’EXPOSICIONS

■  A la gestoria JM Morros i Associats SL (c/ Joan Maragall, 3, local 2, 
d’Igualada), exposició “Els elements i el paisatge”, olis i acrílics d’en 
Tines. Fins al 15 de juliol (horari d’oficina).

■  A la sala d’exposicions del Refugi de la Tossa de Montbui, “Teoria i 
pràctica de la flor natural” de Mireia Tort. Fins al setembre.

■  Al Museu de la Pell d’Igualada, “1939. L’abans i el després. El salva-
ment del retaule de Rubió”. Fins dilluns.

■  Al Punt dels lectors, a la 3a planta de la Biblioteca Central d’Iguala-
da, aquarel·les i retrats d’Avelina Esteban. Fins dilluns.

■  Al Museu de la Pell d’Igualada, “Vipell”, amb objectes i marxandat-
ge de l’alumnat dels cicles formatius de joieria i de pell de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny La Gaspar d’Igualada i Arsenal de Vila-
franca del Penedès. Fins al 30 de juny. 

■  Al Museu de la Pell d’Igualada, “Desenterrant el silenci. Antoni Be-
naiges, un mestre de la República a una fossa de Burgos”. Fins al 7 
de juliol. 

■  Al Museu de la Pell d’Igualada, “Seqüències urbanes” de Guillem 
Elvira, Premi Igual’ART 2018. Fins al 23 de juny. 

■  A L’Empremta de Gràfiques Vilanova d’Igualada, “Sinuós II”, 4a col-
lecció d’olis d’Anna Carretero. Fins al 28 de juny.

■  A La Gaspar Sala d’Exposicions d’Igualada, “Il·lustració i disseny 
assistit per ordinador a la Gaspar”, amb treballs dels alumnes de 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny La Gaspar. Fins al 30 de juny.

■  A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “Revelant Igualada”, 
de l’alumnat del Projecte guiat de fotografia, i “Art/Reinterpreta-
ció”, amb treballs del taller de gravats/serigrafia de l’Escola Munici-
pal d’Art i Disseny La Gaspar. Del 6 al 16 de juny. (S’inaugura avui, 
a les 19.30 h).

■  A la galeria Artèria d’Igualada, exposició col·lectiva “Empremtes 
de Dones”. 10 anys (2009-2019), a càrrec de les artistes de gravat 
Neus Colet, Alicia Gallego, Pilar Masip i Rosa Permanyer. Fins al 13 
de juliol. 

■  A l’IES Montbui (c/ de la Mercè, 9) de Santa Margarida de Montbui, 
exposició “El tabac al descobert”. Fins al 12 de juny.

■  A la Biblioteca de Piera, exposició sobre les entitats socials del mu-
nicipi. Del 6 al 30 de juny. (S’inaugura avui, a les 18.30 h, amb una 
taula rodona).

■  A la Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Claramunt, mostra 
dels treballs dels tallers de puntes al coixí, manualitats i ganxet. 
Del 9 al 22 de juny. (S’inaugura diumenge, a les 11 del matí).

A la Biblioteca Central, 
exposició del 50è aniversari 
de la Coral Gatzara
IGUALADA

Demà divendres, dia 7 de juny, a 
les 19.30 h, a la sala d’exposici-

ons de la Biblioteca Central d’Igua-
lada s’inaugurarà la mostra que, 
sota el títol “Els dissabtes a la tar-

da s’organitza un gran xou”, farà 
un recorregut per la història de la 
coral Gatzara, amb motiu del seu 
50è aniversari. 

L’exposició es podrà visitar fins 
al dia 27 de juny.

Josep M. García Pérez 
presenta “Amor a la 
literatura” a la Biblioteca 
Central
IGUALADA

El Punt dels lectors, a la 3a planta 
de la Biblioteca Central d’Igua-

lada, acollirà, de l’11 de juny al 
12 de juliol, l’exposició “Amor a 

la literatura”, de Josep M. García 
Pérez, una mostra de la relació 
d’idees i imatges: la connexió de 
la forma i el fons amb la identitat. 

L’Empremta acull l’exposició “Sinuós II”,  
de la igualadina Anna Carretero
IGUALADA

Des de dilluns passat, la sala 
l’Empremta de Gràfiques Vila-

nova acull l’exposició “Sinuós II”, la 
quarta col·lecció d’olis de la pinto-
ra Anna Carretero. “Sinuós II” ens 
mostra un recull d’obres inspirades 
en la natura, la llum i els colors, 
amb formes sinuoses que llisquen, 
s’endinsen, s’enllacen i amaguen.

Anna Carretero va començar a 
pintar per la necessitat de donar 
forma a sensacions, d’expressar-se 
a través de la pintura. És al 2015 
quan assoleix la seva maduresa 
pictòrica amb la col·lecció d’olis 
“Sinuós”, en què la natura es con-
verteix en protagonista absoluta 
de les seves obres. Amb la seva 
pintura crea petits universos en el 

detall, convidant els espectadors 
a descobrir altres mons dins del 
conjunt. L’exposició ens mostra, a 
través d’una pintura intuïtiva i sug-
gerent, la particular mirada coloris-
ta i lluminosa de l’artista a l’hora 
d’interpretar la natura i les emoci-
ons: paisatges, flors, formes; colors 
i textures, llums i vida.

 “Sinuós II” es podrà veure fins 
al divendres 28 de juny a la sala 
l’Empremta de Gràfiques Vilanova, 
al carrer Santa Maria número 12 
d’Igualada. 

La inauguració de l’exposició 
es durà a terme demà divendres 
dia 7, a les 20 h, i estarà oberta al 
públic els divendres i dissabtes, de 
18 a 21 h, i els diumenges, d’11 a 
13 h.

Es demana material gràfic i visual per 
a l’exposició del 125è aniversari de la 
Cavalcada de Reis
IGUALADA

En el marc dels actes per celebrar 
el 125è aniversari de la Caval-

cada de Reis d’Igualada, la Comis-
sió Organitzadora de la Cavalcada 
prepara una exposició retrospec-
tiva sobre aquesta festa, una de 
les més antigues de la ciutat. A tal 
efecte, la Comissió convida a col-

laborar a totes aquelles persones 
que estiguin en possessió de mate-
rial gràfic i visual (fotografies, pel-
lícules de súper 8) així com vestits 
de patge... pertanyents al període 
d’entre l’any 1950 (o anteriors) i 
finals de la dècada dels 70. 

Tothom que disposi d’algun 
d’aquests elements i desitgi noti-

ficar-ho a la Comissió, pot fer-ho 
a través de l’adreça de correu 
electrònic: info@reisdigualada.
cat, i l’entitat es posarà en con-
tacte amb ells.

Comissió Organitzadora Caval-
cada Reis d‘Igualada, F.P.

Subhasta de les fotografies de l’exposició 
«La Revolta Catalana»  de Jordi Borràs

Durant el passat FineArt Igua-
lada 2019, el Casal Popular 

d’Igualada, el Foment, va acollir 
l’exposició «La Revolta Catalana» 
del fotoperiodista Jordi Borràs. 
Un cop acabada l’exposició, una 
de les més concorregudes del 
festival, i a petició expressa del 
fotògraf, es realitzarà una sub-
hasta de les fotografies aquest 

proper diumenge 9 de juny a les 
19h de la tarda al mateix Casal 
Popular. 

Tots els diners recaptats ani-
ran destinats a la Caixa de Soli-
daritat amb les persones represa-
liades polítiques. La subhasta és 
organitzada per FineArt Iguala-
da, el Casal Popular d’Igualada, 
el Foment i Òmnium Anoia.

Exposició «La Revolta 
Catalana»

L’exposició és un petit instant 
de la història de Catalunya resumit 
en imatges. «La Revolta Catala-
na» és, senzillament, això: posar el 
focus en la tardor del 2017, amb el 
referèndum de l’1 d’octubre.

La mostra explica, a través de 
la fotografia, els fets que han as-
senyalat un punt d’inflexió per a 
la història del nostre país: el refe-
rèndum, la declaració d’indepen-
dència, les grans manifestacions, 
l’espanyolisme i l’extrema dreta als 
carrers de Catalunya, la repressió, 
la presó i l’exili…. 

Tota la mostra són fotografies 
d’un passat molt recent que sense 
cap mena de dubte han marcat i 
marcaran l’esdevenir d’un país que 
es mou a gran velocitat cap a un 
rumb incert, però amb una indub-
table voluntat de ruptura.

Exposicions dels alumnes de La Gaspar per 
al mes de juny
IGUALADA

Durant tot el mes, a la Sala 
Municipal d’Exposicions, els 

alumnes dels monogràfics d’Esco-
la Oberta hi presentaran els seus 
treballs. 

Del 6 al 16 de juny exposaran 
els alumnes de Projecte guiat de 
Fotografia, juntament amb els 
alumnes del Taller de Serigrafia i 
Gravat.

Del 20 al 30 juny serà el torn 
dels alumnes de d’Escultura, Dibuix 
i Pintura.

Del 6 al 16, dues exposicions 
a la Biblioteca Central. D’una ban-
da, “Revelant Igualada” recull els 
treballs dels alumnes de Projecte 

guiat de fotografia publicat en el 
llibre del mateix nom, on es reflec-
teixen 15 sèries d’imatges d’Iguala-
da amb les mirades personals dels 
autors.

I de l’altra, en la mostra “Art/
Reinterpretació”, el Taller de Seri-
grafia i Gravat presenta treballs 
realitzats a partir d’una segona lec-
tura d’obres ja conegudes.
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Plurilingüisme a l’Institut Montbui

Aquest mes de maig 
finalitzem el 1r curs de 
GEP

Enguany l’Institut Montbui, 
d’acord amb el Marc per al Plu-
rilingüisme iniciat pel Departa-
ment d’Ensenyament, participa 
al programa GEP (GEneració Plu-
rilingüe).

La durada del programa és 
de tres cursos escolars. Durant 

aquest primer any, un grup de 
professors impulsors ha rebut 
formació sobre enfocaments 
CLIL (aprenentatge integrat de 
contingut i llengua estrangera). 
D’aquesta manera, alumnes de 
3r i 4t d’ESO del nostre centre 
han realitzat activitats de ciènci-
es experimentals, educació física 
i tecnologia en anglès.

La finalitat d’aquest progra-
ma és millorar la competència en 

llengües estrangeres de l’alum-
nat. Les accions del programa 
GEP s’orienten, d’una banda, a 
incrementar el temps d’exposi-
ció de l’alumnat a les llengües 
estrangeres curriculars i, d’una 
altra, promoure un aprenentatge 
actiu i significatiu per part de 
l’alumnat, basat en el treball co-
operatiu i per projectes, en una 
avaluació orientada a l’aprenen-
tatge, i en l’adquisició d’estratè-
gies per a un aprenentatge au-
tònom.

El coneixement d’una o més 
l lengües estrangeres garan-
teix l’adquisició dels processos 
d’aprenentatge i la millora con-
tínua de l’aprenent. L’Institut 
Montbui aposta pel plurilingüis-
me, amb l’esperança d’oferir als 
nostres estudiants millors opor-
tunitats, tant acadèmiques com 
laborals.

Notícies de l’Escola Pia 
IGUALADA

La Comissió Verda de 
l’escola a Fòrum d’Escoles 
Verdes

Els Capitans Planeta de Cicle 
Superior i els representants de 
l’ESO de la Comissió Verda ja estem 
a punt per iniciar el Fòrum d’esco-
les verdes. Serà un dia diferent, on 
podrem compartir experiències i 
aprendre d’altres projectes.

Trobada d’alumnes i 
docents a la Conferència 
Catalana Tinguem Cura 
del Planeta

Docents i alumnes d’Escola Ver-
da ens trobem a la Conferència Ca-
talana Tinguem Cura del Planeta, 
de la xarxa d’escoles per la soste-
nibilitat. Hem coincidit l’escola de 
Sant Antoni i Igualada, juntament 
amb moltes altres escoles i instituts 
del país.

Èxits esportius del cap de 
setmana!

L’Otger Codina, la Clara Vargas 
i la Gina Farré van recollir el premi 
del concurs cultural-esportiu del 
Consell Esportiu de l’Anoia.

Moltes felicitats a tots ells pels 
bons dibuixos i la seva implicació 
en el projecte, així com també al 
mestre de plàstica Cels Codina.

La Llar d’Infants 
d’excursió a la Granja-
Escola

Les Pomes i les Magranes ja 
hem arribat a la Granja-Escola “Les 
Pedreres” a Sant Fruitós del Bages.

En aquest segon quadrimestre 
treballem el projecte de “La Gran-
ja” i hem pogut fer activitats molt 
enriquidores i interessants. Amb 
aquesta proposta volem apropar 
als infants a l’entorn rural on po-
drem tocar, observar i aprendre 
de manera significativa i vivencial 
moltes coses dels animals que vi-
uen a la granja.

9a edició de Webs al 
punt.cat

La Fundació puntCAT, l’enti-
tat privada que gestiona el domi-
ni .cat, va lliurar el 21 de maig, 
els guardons de la 9a edició de 
Webs al punt .cat, un concurs que 
convida els estudiants de territo-
ris de parla catalana de Primària, 
d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 
de Grau Mitjà (CFGM) o Superior 
(CFGS) a dissenyar un lloc web o 
una app en català dins del seu àm-
bit acadèmic.

Alumnes de 3r d’ESO de l’es-
cola han estat guardonats en un 
premi per a la realització de la seva 
pàgina. Aquesta pàgina web l’han 
creat dins la matèria de Tecnolo-
gia i l’han treballat al llarg del 1r 
trimestre.

L’acte es va celebrar al Cosmo-
caixa de Barcelona on es van fer 
unes exposicions prèvies de les pà-
gines webs i APPS guanyadores, 
així com uns parlaments per part 
del jurat i es va aprofitar per fer 
visita al museu.

El certamen, que ha estat creat 
per la Fundació puntCAT per tal 
de fomentar el coneixement de 
les noves tecnologies, la creativitat 
dels participants i l’ús correcte del 
català, ha comptat enguany amb 
una participació molt elevada, amb 
un nombre de 2869 alumnes de 75 
localitats diferents.

Felicitem als alumnes de 3r 
d’ESO guardonats i estem segurs 
que gaudiran molt del premi.

XXXI Jornada Pedagògica 
de l’Escola Pia de 
Catalunya

El 25 de maig va tenir lloc la 
XXXI Jornada Pedagògica de l’EPIA 
de Catalunya a l’EPIA de Calella, 
on més de 400 professionals hem 
pogut escoltar la conferència de 
Maria Nieves Tapias, experta en 
projectes d’aprenentatge. Ha sigut 
una jornada d’aprenentatge, de 
comunitat i de solidaritat.

L’activitat extraescolar 
de dansa al VII concurs 
escolar de Barcelona

Aquest passat 25 de maig, l’ac-
tivitat extraescolar de dansa d’in-
fantil i primària, va participar al 
VII concurs escolar de dansa de 
Barcelona celebrat a l’Auditori de 
Cornellà. Aquest concurs es va con-
solidant i ja arriba a la 7a edició 

incrementant any rere any el nom-
bre de participants.

Les alumnes d’infantil i primà-
ria han anat treballant tot el curs 
per preparar-se per aquest concurs 
i l’esforç, la il·lusió i la dedicació 
han donat el seu fruit amb unes 
representacions i coreografies molt 
mogudes i de gran bellesa.

Les noies d’infantil van acon-
seguir el tercer premi en la seva 
categoria.

Enhorabona a totes elles i a les 
monitores, Judit López i Paula Ber-
rocal per tot l’esforç i la feina ben 
feta durant tot l’any.

Festa de graduació de 2n 
de Batxillerat

Divendres 24 de maig, a les 
20:30h, alumnes, familiars, profes-
sors i personal d’escola, hem viscut 
una nit màgica. Què cal dir de la 
nostra festa de graduació del Bat-
xillerat?. És un èxit d’organització i 
una trobada plena d’emocions. Un 
acte de comiat que sempre té un 
gust agredolç, perquè els comiats 
són un concentrat d’emocions.

Moltes felicitats, us desitgem 
el millor en la nova etapa que en 
breu iniciareu.

JEIC 2019- Jornada 
d’Esport i Convivència de 
l’Escola Pia de Catalunya

Els nois i noies de 6è han par-
ticipat en la Jornada d’Esport i 
Convivència, organitzada des de 
la Institució d’Escola Pia Catalu-
nya que cada any aplega a tots els 
alumnes de 6è de primària de les 
diferents Escoles Pies de Catalunya. 

Enguany, l’Escola Pia d’Igualada, 
escaient que Igualada és Ciutat Eu-
ropea de l’esport, ha organitzat 
aquesta trobada.

Volem obsequiar als alumnes 
en el final de la seva etapa educa-
tiva de primària amb una jornada 
que fomenta els valors propis de 
l’esport i la convivència, envoltats 
d’alumnes d’altres escoles, per fo-
mentar lligams entre ells.

La nostra petita ciutat ha rebut 
un total de prop de 1.117 alumnes 
amb moltes ganes de fer esport i 
passar-ho bé.

Els alumnes s’han repartit en 
diferents localitzacions i realit-
zant diferents activitats, com han 
sigut: Aquagym, Atletisme, Bàs-
quet 3×3, Bitlles Catalanes, Ca-
minada fotogràfica, Circuit d’ori-
entació, Escacs, Escalada, Caste-
llers, Futbol, Gimnàstica Esportiva, 
GyM, Handbol, Hiphop, Hockey, 
Yoga/Antigravity, Pàdel, Periodis-
tes Esportius, Rugby, Skate, Taller 
de pell, Tècniques de supervivèn-
cia, Tennis, Tennis taula, Trailrun-
ning, Volei i Zumba.

80 alumnes de 1r de batxille-
rat de la nostra escola han col·la-
borat com a voluntaris. Moltes 
gràcies nois i noies.

L’acte ha finalitzat amb un 
discurs de cloenda per part de la 
Tinent d’Alcalde Carme Riera, a 
qui li estem molt agraïts per ha-
ver participat en aquest acte.

Volem agrair a les entitats 
col·laborades, col·laboradors es-
portius, clubs i personal que ens 
han ajudat a realitzar totes les 
activitats la seva predisposició; 
Gimnàs Infinit, Club Atlètic Igua-
lada (CAI), Bàsquet Federat Esco-
la Pia, Club Bitlles Igualada, Club 
Esportiu Roger Roca, Ingravida, 
Moixiganguers, Club Futbol Igua-
lada, Anoia Club Gimnàstica, Club 
Handbol Igualada, Aula Escola 
de Dansa, Igualada Hockey Club, 
Sadhana centre de ioga, Anoia 
Rugby Club, Escola Enginyeria 
Igualada – Campus Igualada UDL, 
Òdena Village, Club Esportiu Les 
Moreres Cal Font, Club Ping-pong 
Igualada, Igualada Vòlei Club, 
Ajuntament d’Igualada, al Javier 
per l’activitat de Skate, a la Iris 
per l’activitat de Zumba, a la Ma-
riona per l’activitat de Hip Hop i 
al Robert per l’activitat d’Escacs.

Una gran diada!
Gràcies a tots els que l’heu fet 

possible.

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
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Activitats del Col·legi Monalco
IGUALADA

Intercanvi amb una escola 
alemanya

Els alumnes de 4t d’ESO han 
compartit un projecte lingüístic 
amb l’escola Alfred DelpSchule, 
han conegut els costums alemanys 
i han visitat Frankfurt i Heidelberg. 
S’emporten una gran experiència 
i unes grans amistats. Prèviament 
els estudiants alemanys ens van 
visitar i se’n van emportar un gran 
record de la nostra ciutat, de la 
nostra escola i de les famílies aco-
llidores.

Viatge de fi de curs dels 
alumnes de 4t d’ESO

Els alumnes de 4t d’ESO de la 
nostra escola van poder gaudir el 
passat mes d’abril de la ciutat de 

París i d’Eurodisney durant una set-
mana intensa i plena d’emocions 
que, sens dubte, quedarà en el re-
cord de tots ells com un viatge de 
fi de curs inoblidable.

Proves Cangur 2019

Extraordinaris resultats en la 
prova matemàtica Cangur dels 
alumnes d’ESO Guillem Torres 
(classificat entre l’1% dels millors 
alumnes de Catalunya) i Andreu 
Pérez (dins del 3% dels millors de 
Catalunya). Enhorabona als dos!

Jocs Florals de Catalunya

Felicitem la Xènia Alemany (4t 
d’ESO), que ha guanyat un accèssit 
als Jocs Florals de Catalunya amb 
una història preciosa, “T’estimo“, 
ambientada a l’Alemanya nazi. 

Festa Ampa
Un matí familiar en què pe-

tits i grans hem gaudit dels tallers, 
zumba, animació infantil i aperitiu 

popular. Una festa acollidora i fa-
miliar de la nostra Ampa. Gràcies 
a totes les famílies per fer-ho pos-
sible.

Gran festa esportiva 
Ampa

Hem gaudit del bàsquet famí-
lies, alumnes, exalumnes i educa-
dors.

Concurs Pangea de 
matemàtiques

Tres alumnes de 6è de l’esco-
la, David Blázquez en 4a posició, 
Oriol de la Fuente en 9a i Guillem 
Fusté en 12a, passen a la ronda del 
“Concurso Pangea” de matemàti-
ques d’àmbit nacional. Només s’es-
cullen els 100 millors de cada curs.

Enhorabona a tots i molta sort 
a la prova final, que se celebrarà la 
setmana vinent.

Notícies de l’Acadèmia Igualada
Caminant per Igualada

Durant aquest trimestre, els 
alumnes de 3r de primària hem 
estat treballant el projecte inter-
disciplinari de la ciutat d’Igualada.

Com a cloenda del projecte, 
hem aprofitat el programa “Cami-
nant per Igualada”, impulsat per 
l’Ajuntament, per promoure l’acti-
vitat física i hem fet una caminada 
pels carrers de la ciutat. 

Cada grup cooperatiu ha por-
tat un mapa de la ciutat on anà-
vem marcant el recorregut que 
anàvem fent, i d’aquesta manera 
hem treballat l’orientació.

Hem pogut conèixer una mica 
més la ciutat d’Igualada, hem fet 
esport i ens ho hem passat d’allò 
més bé!

Els nostres graduats de 
Batxillerat

Adéu a una altra promoció de 
batxillers. Cada curs acomiadem 
una promoció i any rere any van 
passant alumnes, històries, records 

inoblidables, en què cadascun 
d’ells aporta quelcom diferent.

Enguany els alumnes de 2n de 
Batxillerat han comptat amb la 
presència a l’acte del regidor de 
Cultura en funcions de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Pere Camps, el 
qual ha actuat com a padrí dels 
nous batxillers. Del seu discurs hau-
ran tret allò que podran utilitzar 
al llarg de la seva vida estudiantil 
i laboral.

És impactant veure tots els 
nous batxillers asseguts, arreglats, 
atents a les paraules dels oradors. 
Però al llarg dels dos intensos anys 
de suor i colzes, d’hores i hores 
intempestives d’esforç i tasses de 
cafè, finalment s’ha acabat l’etapa. 
Encara ens queda la gran travessa 
de la Selectivitat…

Aquí estan presents futurs en-
ginyers, biotecnòlegs, economistes, 
psicòlegs, advocats, periodistes… 
El futur està a la volta de la can-
tonada. Ara els hi toca canviar la 
societat i ser partícips d’aquesta i 
posar cadascun d’ells el seu granet 
de sorra.

Només ens queda, als que for-
mem part de l’equip educatiu de 
l’Acadèmia, desitjar-vos unes bo-
nes vacances abans de començar el 
nou trajecte. SORT en majúscules, 
SORT!!!

Mercat de Cooperatives

El passat dissabte es va cele-
brar, al Passeig Verdaguer d’Igua-
lada, el mercat de cooperatives, 
creades pels alumnes de 5è de 
primària en el marc del programa 
Cultura emprenedora a l’escola, 
impulsat per la Diputació de Barce-
lona i coordinat, dins l’àmbit local, 
pels departaments d’Ensenyament 
i de Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada. Les nos-
tres cooperatives participants han 
estat: Imaginar per crear i Fullshop. 
A les nostres parades es van poder 
vendre els productes elaborats. Les 
parades van ser força visitades i, 
entre d’altres, vam rebre la visita 
de l’alcalde i de la regidora d’Ense-
nyament en funcions, Marc Castells 
i Patricia Illa.

Notícies de la Institució 
Igualada (Montclar-Mestral)

V Tarda de les Arts
Després de diversos anys, es 

va celebrar al gimnàs de la nos-
tra escola la V Tarda de les Arts.

Durant l’acte es van lliurar els 
premis del Concurs de Pintura als 
guanyadors de cada curs. Aquest 
any, per als alumnes de 1r a 4t de 
primària el tema comú va ser “El 
petit Príncep”, i per als alumnes 
de 5è i 6è “La llegenda de Sant 
Jordi”. Un grup de pares de Pri-
mària i professors van fer de ju-
rat a l’hora d’escollir els dibuixos 
guanyadors.

La Coral de Primària va par-
ticipar en l’acte amb un petit re-
pertori de cançons i, finalment, 
els alumnes de sisè de primària 

van delectar les famílies amb 
una representació de teatre de 
dues obres: “La sopa de pedra” 
i “La llegenda”. Així mateix, la 
festa va servir per commemorar 
el “pas de l’equador” dels alum-
nes de sisè i per felicitar-los en 
aquest final d’etapa a la primària 
i per encoratjar-los de cara a la 
nova etapa que encetaran el curs 
vinent: la secundària.

A l’acabar la festa, tots els 
alumnes, professors i pares assis-
tents van berenar plegats al pati 
de l’escola.

2n de Primària va 
d’excursió a Torre-Serona

Els nens i nenes de 2n de pri-
mària vam anar a Torre-Serona, 
a veure una plantació d’arbres 
fruiters. També hi havia vedells. 
Després vam anar a Afrucat, una 
central fruitera, on vam veure 
tot el procés que segueixen les 
pomes Pink lady, des de la colli-
ta fins a la venda al públic. A 
més, vam fer altres tallers, com 
els “tastets” de fruita i hortalis-
ses. En una cúpula, vam veure un 
audiovisual sobre els productes 
làctics. 

Posteriorment vam anar a di-
nar al Parc de la Mitjana (Lleida).

A l’escola Pompeu Fabra hem 
aconseguit compost!

VILANOVA DEL CAMÍ

El compostatge forma part del 
projecte d’Escola Verda com a 

acció mediambiental de treball al 
centre. Aquesta activitat està diri-
gida per l’alumnat de 5è i el Joan, 
mestre de l’escola i cap del grup 
de treball docent d’Escola Verda.

Cada dia, un parell d’alumnes 
de 5è s’encarreguen de recollir les 
restes orgàniques (generalment 
peles de fruita) del menjador de 
l’escola i d’abocar-les al compos-
tador que tenim situat al bosquet 
de l’escola. Amb l’eina correspo-
nent, remenen la matèria orgà-
nica amb l’estructurant (palets de 
fusta de branques primes de la 
tala d’arbrat del municipi).

Després de tot un curs escolar, 
avui han obert el compostador i 
han obtingut el compost.

Aquest compost l’han distribu-
ït per tot l’hort de l’escola, per tal 
que les plantes creixin i donin més 
i millors fruits; de fet, des de que 
aboquem el compost a l’hort, les 
plantes tenen un molt bon creixe-
ment i els fruits són més abundants.

Una experiència mediambien-
tal d’èxit per a una Escola Verda 
com la nostra! Felicitats als com-
panys i companyes que ho fan pos-
sible!

Més informació a la web de 
l’escola, l’instagram i facebook.

Equip Directiu Escola Pompeu 
Fabra
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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 iden-
tificats (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.

Estiu i embaràs
Durant els mesos d’estiu les 

embarassades cal que estiguin 
especialment atentes als riscos deri-
vats de la calor, de l’exposició al sol i 
de la deshidratació.

Durant el període de gestació, 
les dones són més propenses a pa-
tir cloasma o melasma, és a dir, hi 
ha més risc que apareguin taques 
fosques a la pell, especialment a la 
cara, si s’exposen al sol. Per això, és 
important que utilitzin crema solar 
d’alta protecció cada dia i, si és pos-
sible, que es posin barret i protegei-
xin la cara. És aconsellable utilitzar 
filtres solars que defensin contra 
els raigs UVB i UVA, perquè tant les 
capes superficials de la pell com les 
profundes estiguin ben protegides.

Una calor excessiva pot supo-
sar riscos per al fetus i, per tant, cal 
evitar les altes temperatures i hidra-
tar-se correctament. Beure molts 
líquids és fonamental per hidratar 
el cos i evitar la retenció de líquids 
en l’organisme. La deshidratació, 
per la seva banda, pot ocasionar 
infeccions del tracte urinari i des-
mais i, també, provoca que el mús-
cul uterí es contregui, cosa que pot 
originar un part prematur. Per tant, 
és important evitar els banys molt 
calents, els jacuzzis i les saunes.

Les caminades, el ioga i la nata-
ció són ideals en aquesta època de 
l’any i també ajuden molt durant 
l’embaràs.

Un altre dels perills que com-
porta l’estiu són les picades d’insec-
tes, especialment dels mosquits i les 

paparres. Cal tenir en compte que 
les paparres viuen en zones bosco-
ses i que els mosquits es crien en 
aigües estancades i són més actius 
quan es fa fosc. Per evitar les pica-
des, pot ajudar vestir-se de llarg i 
de color clar per poder veure més 
fàcilment les paparres. Les opini-
ons sobre si els repel·lents contra in-
sectes que contenen DEET suposen 
un risc per a les embarassades són 
molt variades, el Centers for Dise-
ase Control andPrevention (CDC) 
d’Estats Units els considera segurs, 
però altres experts aconsellen no 
utilitzar-los o fer-ho amb precaució, 
en petites quantitats i sobre la roba, 
si s’està embarassada.

Ja tenim l’estiu aquí i amb la se-
va arribada  apareixen a la majoria 
de les embarassades les temudes va-
rius a les cames. Durant l’embaràs, 
convé intentar ser el més conserva-
dor possible en el tractament. 

Algunes recomanacions
Eviteu estar dretes quietes, so-

bretot en èpoques de calor.
Intenteu mantenir les cames en 

alt quan estigueu assegudes al sofà 
i fins i tot dormiu amb les cames 
una mica elevades.

Practiqueu una mica d’exercici 
físic, com ara natació i caminar.

Utilitzeu mitges de compressió 
o mitjons de descans.

Feu dutxes d’aigua freda a les 
cames.

Realitzeu  massatges  amb gel 
de cames cansades (adequat per 
embarassades).

Federació d’AMPAs de Centres Públics 
d’Igualada: “Esperem la sisena i setena 
escoles públiques amb els braços oberts”

Només una opinió,  
Sr. Alcalde

Diuen, Sr. Alcalde, que en les 
places modernes i actuals sobresurt 
el concepte d’espai lliure perquè 
els nens i nenes puguin, si convé, 
fer uns quants xuts o juguin a qual-
sevol joc que sigui de moda. Hi ha 
visions d’urbanistes que preferei-
xen omplir les places d’estris, com 
jardins, escultures a vegades molt 
rares i altres elements per fer-les 
més boniques. Prefereixen l’orna-
mentació a l’espai lliure, que tanta 
falta fa a la canalla que viuen en 
pisos cada vegada més xics i esqui-
fits. Això estic veient que ha estat 
el criteri de disseny a la plaça d’Es-
panya d’Igualada. 

Des de casa meva, quan venia 
l’estiu, sentia els xuts de la canalla 
quan feien córrer la pilota. Ara això 
s’ha acabat, i ja veurem com passe-
jaran els avis amb tants entrebancs 
que han dissenyat els urbanistes 
que prefereixen posar elements 
d’estètica i ornamentació a crear 
espais lliures. Quina pena!!!

Galo Ball i Ratés
Igualada

Moltes gràcies, seguim! 
L’agrupació del PSC de Vilanova 

del Camí volem donar les gràcies 
als 2.338 vilanovins i vilanovines 
que, el passat 26 de maig, van do-
nar la confiança a la candidatura 
encapçalada per Noemi Trucharte, i 
així ho van demostrar dipositant el 
seu vot i omplint les urnes d’il·lusió. 
La victòria àmplia i clara que vam 
obtenir ens fa sentir orgullosos i 
orgulloses, ja que és un bon indica-
dor que la gent reconeix i valora la 

feina ben feta i la proximitat i efici-
ència de la nostra alcaldessa durant 
aquests dos anys i mig que porta 
ostentant el càrrec d’edil. Fins i tot 
havent obtingut prop del 40% dels 
vots emesos i aconseguint 8 dels 17 
regidors que constitueixen el ple 
de l’Ajuntament de Vilanova, no es 
va aconseguir la majoria absoluta, 
necessària per governar en solitari. 
Per això ara és moment d’esten-
dre la mà als altres grups que han 
obtingut representació, per poder 
crear un govern sòlid, eficaç i de 
consens, ja que el que volem és 
treballar perquè el nostre municipi 
segueixi creixent i millorant. Així 
doncs, hem iniciat una roda de con-
tactes per trobar la millor opció. 

Estem molt contents d’haver 
crescut tant respecte les últimes 
municipals (hem obtingut un 128% 
més de vots!) i volem seguir fent-
ho. Per això demostrarem, durant 
aquests propers 4 anys, que els 
2.338 vilanovins i vilanovines que 
han confiat en nosaltres com la mi-
llor opció no s’han equivocat. 

Moltes gràcies, seguim! 
PSC de Vilanova del Camí

Educació?
Tots en general, no per insultar 

i cridar, som millors que els altres. 
De fet, avui dia, l’educació i el res-
pecte brillen per la seva absència... 
I que això passi entre els joves no 
està bé, però és que ara aquesta si-
tuació també s’ha estès entre gent 
gran i no tan gran. 

No crec que cap parella o ma-
trimoni pugui arreglar les seves 
diferències amb insults o falta de 
respecte, encara que després es de-
manin perdó o coses semblants. No 

es pot insultar gratuïtament i des-
prés demanar perdó. Avui dia, això 
és motiu de ruptura de parelles i 
matrimonis joves i no tan joves. 

Cal fer una pausa abans de dir 
coses de les quals després ens ha-
guem de penedir. Només demano 
a les persones que reflexionin i que 
no cometin estupideses que puguin 
destruir el que ha costat tants anys 
consolidar.

Josep Montiel

Agraïment als Mossos 
d’Esquadra

Amb aquest escrit vull donar 
les gràcies públicament als Mos-
sos d’Esquadra, principalment als 
d’Igualada, per la seva magnífica 
tasca, no sempre reconeguda i va-
lorada per la ciutadania.

En el meu cas, els vull agrair la 
sensibilitat, l’empatia i el magnífic 
tracte que em van dispensar en uns 
moments tan durs i difícils.

A tots vosaltres, moltíssimes 
gràcies per la magnífica feina que 
feu!!!

Montse Casbas Pérez
Vilanova del Camí

Agraïment a l’Hospital
El passat 22 de maig el meu fill 

i jo entràvem per urgències per un 
fort dolor de panxa.

Després de ser atesos de ma-
nera immediata i seguit tot el pro-
tocol d’analítiques, exploracions i 
demés el resultat era d’entrada a 
quiròfan per una operació d’apen-
dicitis.

L’ensurt no va quedar-se aquí, 
després d’hores d’espera va resultar 
ser que el meu fill va tenir una peri-

tonitis perforada i aguda. No podia 
ser pitjor.

Des de les meves paraules 
agrair de tot cor al gran cirurgià 
que tenim a l’Hospital, Dr. Xavier 
Viñas, al capdavant d’aquesta in-
tervenció juntament amb tot el seu 
equip.

A la vegada totes les persones 
que ens van a tendre els dies de 
recuperació.

Des de l’habitació 405-406 us 
volem donar  també el nostre més 
sincer agraïment.

No vull deixar  tampoc el nostre 
company d’habitació, Toni G. i fa-
mília, amb la vostra simpatia i bon 
estar les nostres hores es van fer 
més fàcils de portar.

M’agradaria doncs fer ressò 
que els bons professionals també 
són al nostre Hospital, a nosaltres 
ens ho han demostrat.

A tots els que ens heu fet cos-
tat aquests dies d’incertesa i angoi-
xa, gràcies pel vostre suport.

Salut per a tots.
Família Rabell-Llacuna

TV Canal Taronja 
d’Igualada

El dia 29 de maig en el progra-
ma L’Entrevista que fan al Canal 
Taronja, conduït per la Sra. Montse 
Closa es va parlar amb la monja 
Sor Lucia Caram; per a mi sempre 
és un plaer escoltar-la, sentir-la 
parlar amb la seva manera senzilla 
d’explicar-se, desgranant part de 
la seva vida i altres esdeveniments 
relacionats amb la seva vocació i en 
particular amb els més necessitats 
i vulnerables. Bé fins aquí, vaig se-
guir tota l’entrevista amb interès 
i vull destacar el comentari que el 

Papa Francesc va dir-li que seguís 
per aquí que ho fa molt bé.

Una vegada explicat això apro-
fito per comentar alguna que altra 
emissió que fan a Canal Taronja i 
que a vegades puc seguir, com La 
Plaça, La Motxilla, els esports, els 
empresaris, el Batecs de Piera i al-
gun altre que em deixo. Fins aquí 
bé. Però trobo a faltar algun pro-
grama en directe, com per exem-
ple el seguiment de les eleccions 
del passat dia 26 de maig; a les 9 
del vespre vaig anar a la Rambla 
per poder esbrinar com estaven els 
resultats, però va ser impossible, 
això que la pissarra era gran, però 
els números que hi sortien només 
eren de la participació dels col·le-
gis i que els resultats no se sabrien 
fins les 11 del vespre; com que no 
distingia molt bé els números, vaig 
marxar  cap a casa, esperant que al 
Canal nostre s’hi dirien els resultats 
de la ciutat.

Com que no era així vaig po-
sar-me TV3, allí els resultats eren 
per les capitals catalanes, però al 
final de la pantalla sortien uns es-
crits amb els resultats de les ciutat 
més petites i allà vaig veure-hi que 
a Igualada la candidatura més vo-
tada havia estat Junts per Igualada.

Aquest fet l’he comentat amb 
alguna altra persona i m’ha dit que 
la nostra televisió no té mitjans per 
fer les retransmissions en directe 
i com que la gent disposa d’altres 
mitjans d’informació a través dels 
mòbils, no és important, però jo 
segueixo pensant si és important 
en ocasions destacables en la que 
incloc la de la Festa Major que es 
transmet l’endemà de l’esdeveni-
ment viscut.

Cristina Collado

L’entitat celebra el nou de-
cret-llei aprovat per Educació 
per facilitar el canvi de titularitat 
d’escoles concertades

La Federació d’AMPAs de 
Centres Públics d’Igualada vol 
expressar al seva alegria pel 
decret-llei que el Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya va anunciar la setma-
na passada per facilitar el pas 
d’escoles de titularitat privada 
cap a la xarxa pública. L’entitat 
considera que s’obre una fines-
tra d’oportunitat immillorable 
per revertir la situació anòmala 
que presenta Igualada respecte 
el conjunt de Catalunya, ja que 
només hi ha cinc escoles públi-
ques i nou de privades-concerta-
des. La federació assegura: “Ara 
les famílies d’Igualada tenen a 
les seves mans l’oportunitat de 
fer història, reclamant als seus 
centres que s’integrin a la xarxa 
pública. Així, esperem la sisena i 
setena escoles públiques d’Igua-
lada amb els braços oberts.”

L’entitat vol posar de relleu 
que l’escola privada ha jugat un 
rol essencial en la història de Ca-
talunya: en un moments en què 
l’escola franquista no era exem-
ple de res positiu, l’escola pri-
vada-concertada va jugar un rol 
essencial en l’educació de bona 
part de la ciutadania, amb la in-
troducció de noves metodologies 

pedagògiques i la preservació de 
la llengua catalana com a esten-
dards principals a reivindicar i po-
sar en valor. Però quaranta anys 
després de la mort del dictador, 
aquest rol d’innovació, respecte, 
excel·lència, exigència i inclusió 
el desenvolupa l’escola pública, 
dotada amb un cos de mestres de 
primer nivell, considera la Fede-
ració d’AMPAs de Centres Públics 
d’Igualada. Per aquest motiu, fa 
una crida a les famílies de la xarxa 
concertada a parlar amb els titu-
lars dels respectius centres perquè 
tots plegats facin el pas cap a la 
xarxa pública.

En aquest sentit, des de la fe-
deració s’ofereixen a les AMPAs 
dels centres de titularitat priva-
da per acompanyar-les en el ca-
mí d’esdevenir escoles obertes al 
conjunt de la ciutadania. “No té 
sentit que moltes famílies d’Igua-
lada que no van tenir l’oportu-
nitat de matricular els infants a 
l’escola pública perquè no hi ha-
via places es vegin condemnats 
a pagar quotes mensuals a em-
preses o fundacions que han de 
quadrar els números i obtenir be-
nefici sigui com sigui. Ara tenen 
l’oportunitat de passar a la xarxa 
pública i treure’s de sobre aquest 
maldecap mensual”, ressalten des 
de l’entitat.

El decret-llei dóna cobertura 
legal al canvi de titularitat, a més 

a més que garanteix la continu-
ïtat laboral a la plantilla de pro-
fessors i la plaça pública a tots 
els infants que ara mateix ja hi 
estiguin escolaritzats. “A més 
de mantenir el professorat, se-
gurament es beneficiaran d’am-
pliacions de plantilla a base de 
professionals de la xarxa pública, 
que és el veritable orgull de les 
nostres escoles”, asseveren des 
de la federació. “Hi guanya tot-
hom: l’alumnat, els professionals 
i el conjunt de la societat”, rebla 
l’entitat.

Per bé que de moment les 
converses estan envoltades d’un 
cert secretisme, a la federació 
li han arribat missatges que hi 
hauria dues escoles d’Igualada 
disposades a fer el pas. I espera 
que tot plegat s’acabi materia-
litzant de cara al curs 2020/21. 
“Celebrem que el Govern faciliti 
aquesta passarel·la, del tot ne-
cessària en casos com el d’Iguala-
da o Barcelona. I un cop aquesta 
passarel·la és una realitat, dema-
nem a les famílies que s’atrevei-
xin a fer història. És una oportu-
nitat d’or per equiparar la xar-
xa pública a la concertada, i així 
aconseguir entre tots plegats un 
sistema educatiu més equitatiu 
per al conjunt d’igualadins”, sen-
tencien des de l’entitat.

Federació d’AMPAs de Centres 
Públics d’Igualada

LLEVADORES ASSIR ANOIA I HOSPITAL D’IGUALADA
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Aigua és vida Anoia assenyala que la gestió 
pública de l’aigua ha obtingut majoria 
absoluta a Igualada
La plataforma ecologista considera que la gestió pública de l’aigua ha de 
ser una línia vermella per a la constitució del nou govern de la ciutat i que 
no iniciar els processos per a la gestió pública seria un frau democràtic.

A través d’un comunicat de 
premsa, Aigua és vida Anoia 

ha volgut analitzar i valorar els 
resultats de les eleccions munici-
pals d’Igualada del 26 de maig. La 
plataforma d’Aigua és vida Anoia 
considera que “les urnes han estat 
clares i mostren que la ciutada-
nia d’Igualada ha votat, amb una 
majoria absoluta tant en vots com 
en regidors, per la gestió pública 
de l’aigua”. En aquest sentit, la 
plataforma ha volgut assenyalar 
que “si el proper govern que es 
constitueixi al consistori en les pro-
peres setmanes no inicia els pro-
cessos per a la gestió pública de 
l’aigua, ens trobaríem davant d’un 
frau democràtic”.

Aigua és vida Anoia assenyala 
que “el passat 26 de maig, ERC 
Igualada, Igualada Som-hi i Poble 
Actiu, candidatures municipals que 
s’han pronunciat a favor de la ges-
tió de l’aigua pública i les úniques 
que van firmar el Pacte Social i 
Institucional per l’aigua al munici-
pi d’Igualada, representen el 51% 
amb 9867 vots i 11 regidors”, amb 
una majoria absoluta al nou ple 
del consistori igualadí a favor de 
la gestió pública de l’aigua. La pla-
taforma ecologista també argu-

menta que “a diferència d’altres 
demandes ciutadanes, la demanda 
per la gestió pública de l’aigua ha 
estat un consens social entre sindi-
cats, col·lectius i entitats de la ciu-
tat junt amb les forces polítiques 
que sumaran majoria absoluta en 
el proper mandat, a través del Pac-
te Social i Institucional per l’aigua 
al municipi d’Igualada firmat da-
vant de tota la ciutadania el passat 
6 de maig”, i recorda que “el se-
gon punt d’aquest pacte consisteix 
en iniciar els processos per a la im-
plementació d’un model de gestió 
pública de l’aigua a Igualada amb 
la subrogació dels treballadors”. 

Davant d’aquest nou escenari 
polític, Aigua és vida Anoia dema-
na a tots els partits respectar la de-
cisió de la ciutadania i “aplicar el 
mandat popular a favor de la ges-
tió pública de l’aigua respectant el 
compromís firmat davant de tota 
la ciutadania”. En aquest sentit, 
la plataforma també demana que 
“la gestió pública de l’aigua sigui 
una línia vermella i d’obligat com-
pliment en aquest nou mandat, 
independentment del govern que 
en reïxi, ja sigui un govern format 
entre les forces signants a favor de 
la gestió pública de l’aigua, o un 

govern sorgit del pacte entre les 
forces contràries i a favor” perquè, 
assegura la plataforma ecologista, 
“qualsevol pacte de govern haurà 
de passar per una o més de les can-
didatures que han firmat el Pacte 
Social i Institucional per l’aigua al 
municipi d’Igualada que demana 
iniciar els processos per a la gestió 
pública de l’aigua”.

Aigua és vida Anoia recorda 
que “segons afirma l’auditoria ju-
rídica encarregada per la Diputació 
de Barcelona i presentada el pas-
sat 29 de març per la mateixa pla-
taforma ecologista, l’Ajuntament 
d’Igualada pot suprimir o resca-
tar el servei en qualsevol moment, 
per raons d’interès general, sense 
que Agbar tingui dret a indemnit-
zació”. És per aquest motiu que 
Aigua és vida Anoia demana que 
“una de les primeres accions del 
nou govern que es formi al con-
sistori igualadí sigui la de rescatar 
el servei municipal d’aigua i iniciar 
els processos per a la gestió pública 
de l’aigua, ja que les urnes han 
mostrat que la ciutadania d’Igua-
lada vol per majoria absoluta que 
la gestió del servei d’aigua sigui 
pública”.

Aigua és vida - Anoia

Marc Freixas

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

RETALLS DE L’ESCOLA ÀURIA

LES POSTRES                               Joan Valls

“La veu d’un campanar”
“A cada poble, el campanar és 

un element singular; identi-
fica una comunitat concreta i és 
un referent indiscutible. Sovint, el 
campanar serveix per a reconèixer, 
de lluny estant, una vila. Tots els 
habitants se’l senten una mica seu. 
És de tots.

Podríem dir que cada campa-
nar és com un cor popular que ba-
tega al vaivé de cada moment i 
d’acord amb els esdeveniments i 
les circumstàncies de cada època 
de l’any. Les campanes assenyalen 
el transcórrer de les hores en l’in-
cessant fluir del temps.

El cloquer d’un poble és tam-
bé recer i refugi: al voltant seu 
s’apleguen les nostres cases, val a 
dir les nostres vides, el fer i desfer 
humans, els goigs i --ai las!-- les 
tristeses d’una gent. Els tocs de les 
campanes són un element d’ordre 
--per tant, de civilitat-- i són, abans 
potser encara més, un mitjà de co-
municació ciutadana.

Avui les campanes continuen 
cridant al culte, convoquen a fes-
ta --i a plor--, els seus tocs salten 
per l’aire i ens encomanen joia --o 
melangia--. Són el perfum sonor 
d’una col·lectivitat.”

Ens ha agradat transcriure 
aquests poètics paràgrafs de Mn. 
Carles Riera, que pertanyen al prò-
leg del llibre “La veu d’un campa-
nar. Església de Santa Maria dels 
Prats de Rei”, de la pradenca Ro-
ser Solanas i Botinas (Edicions Albí, 
2008. 160 pàgines).

L’autora, en la seva introduc-
ció, ens explica com, en el segle 
cinquè, sant Paulí de Nola va incor-
porar les campanes al culte cristià. 
Després dedica un capítol als dar-
rers campaners manuals i comen-
ta l’automatització del rellotge i 
del mecanisme de les campanes. 
El llibre es centra majorment en 

l’adquisició de la nova campana 
Estefania, batejada en honor de 
l’anterior rector Esteve Prat i Llus-
sà: decisió de compra, elecció del 
nom, simbolisme de la fosa, procés 
de fabricació i benedicció de la no-
va campana, instal·lació, renovació 
del sistema, etc. 

Complementen el llibre una 
gran profusió de fotografies d’ahir 
i d’avui i uns interessantíssims ín-
dexs que il·lustren amb detall, en-
tre d’altres curiositats, la cronolo-
gia, origen, disposició, inscripcions, 
tocs manuals i automàtics, i sons 
de les campanes de què disposa el 
cloquer de Prats.

Com diu el prologuista, “La 
veu d’un campanar” és un llibre 
escrit amb dedicació, competèn-
cia i entusiasme. Una obra de bon 
llegir i de bon veure. Enhorabona, 
Roser, per tan bona feina!

I acabo copiant de nou a l’actu-
al rector de Prats: “Els campanars 
pugen enlaire, com volent indicar 
que hem d’alçar la mirada vers una 
vida més alta, transcendent. Els 
tocs de les campanes ens conviden, 
enmig del nostre món atrafegat 
i displicent, a adreçar una sincera 
pregària a Déu.”

Reflexions Dos Punt Zero
El cos esquerdat que es refà des-

prés de la derrota. La derrota 
vol fer-nos la malaltia incurable 
dins de la pròpia casa. Però diria 
que podem cosir la ferida del cos, 
i que aquesta derrota, que sem-

blava eternament irreversible, ara 
ja vol convertir-se en victòria. Faré 
paraules de resistència per dins 
d’aquesta casa. Ho faré per pro-
tegir-nos dels cops de porra que 
encara ressonen arreu. Faré parau-

les de resistència per tu i per mi, 
per la teva mare i el teu pare, pels 
teus avis i els teus fills. Sento créi-
xer aquest cos esquerdat que vol 
deixar de ser-ho per convertir-se 
en llibertat. 

Votar, per què?
Es diu que una jornada electoral 

és la gran festa de la democrà-
cia. Segur que sí. Sempre que la 
jornada electoral sigui normal i 
sempre que la democràcia sigui 
plena. I no és el cas. Ni de lluny.

Votem candidats que es tro-
ben a la presó o bé a l’exili. Apa-
rentment no hi ha cap problema. 
Es poden presentar, que només 
faltaria… Però, quan guanyen, i 
de llarg, o no poden actuar per-
què estan a Soto del Real o ni 
tan sols els deixen entrar al Parla-
ment europeu. Però què és això? 
Aquesta és la democràcia parla-
mentaria plena, amb total divi-
sió de poders i amb un respecte 
escrupolós als drets humans, tal 
com defensen constitucionalistes 
i unionistes?

Si a les generals espanyoles jo 
he votat candidats que són a la 
presó i a les eleccions europees he 
votat candidats que es troben a 
l’exili, què haig de fer, si ni uns ni 
altres sembla que no poden ni po-
dran exercir? A què juguem? Po-
dem educar els nostres fills i filles 
en uns ideals democràtics, aconse-
guir que ens acompanyin a votar 
o bé, si poden, haver-los conven-
çut per exercir el seu dret, i des-
prés què? On som? On vivim? Té 
lògica que vulguem marxar d’un 
Estat que així tracta milions de 
ciutadans? No s’adonen que de la 
“desafecció” que denunciava l’ex-
president Montilla ja passem a ser 
gairebé més els independentistes 
que els unionistes? Política i intel-
ligència no sempre van juntes…

L’hora del passeig!

A l’Aula dels Grocs cada dimecres 
a la tarda fem una activitat 

molt especial i enriquidora, l’hora 
del passeig!

Gràcies als voluntaris i volun-
tàries que ens venen a buscar a 
l’escola, sortim tots junts a fer un 
volt per la nostra ciutat. Aprofitem 
per conèixer els carrers propers a 
l’escola, els seus establiments, els 
senyals de trànsit... A més, gràci-
es a aquesta temàtica hem pogut 
conèixer i adquirir habilitats sobre 
l’ús dels semàfors. I el més divertit 
de tot: cada dia descobrim un parc 
diferent on podem jugar i pas-
sar-ho en gran!

La ciutat, sens dubte, té un gran 
ventall de possibilitats, ja que quan 
és hivern podem observar els colors 
freds d’aquest, veure els arbres sen-
se fulles, gaudir dels llums de Nadal 
i de les decoracions nadalenques 
dels aparadors de les botigues.

A la tardor, comencem a veure 
com cauen les primeres fulles i la 
ciutat es tenyeix de colors mar-
rons; ens encanta recollir fulles i 
pinyes per després experimentar 
amb elles a l’aula.

A la primavera, la ciutat s’om-
ple de colors pastel, els dies són 
solejats, plens de flors de colors, 
amb mones de Pasqua a les pastis-
series... Tota una aventura!

Així doncs, ens agrada molt 
l’activitat de passeig, ja que po-
dem relacionar, de forma vivenci-
al, significativa i real, tots els con-
tinguts curriculars de l’escola fora 
d’aquesta.

És una forma d’interactuar 
amb el nostre context i extreure 
partit, conèixer la ciutat on vivim 
o on està la nostra escola.

A més del passeig, ens agra-
da gaudir dels esdeveniments que 
es realitzen, com per exemple la 
mostra de teatre d’Igualada, on 
cada any ens ho passem molt i 
molt bé! 

Podem dir que ens agrada 
molt la nostra ciutat i poder gau-
dir d’ella totes i tots junts!

Des de l’escola volem donar les 
gràcies als voluntaris i voluntàries 
que fan que aquesta activitat sigui 
possible, estem molt agraïts. 

Laura Moreno
Tutora Aula Grocs

EL RACÓ DE L’AVI SAM  Santi Abad i Muntané

Continuem parlant de 
pagès
Ahir mateix a la tarda,

tot fent una bona sobretaula
allà fora, sota l’ombra,
vàrem tenir una invitada:
una grandíssima mosquitada
que amb la seva fiblada
ens va foragitar de cop
d’aquell bonic i fresc lloc.

Si fossin les nou del vespre,
hora en què piquen sempre,

encara ho entendria,
però a les sis de la tarda
és com una basarda
mai volguda i no desitjada.

Aquesta és una més
de les històries de viure a pagès,
però com que som de la pagesia
aguantem amb “alegria”…

SAM
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L’ENLLAÇ AMB EL CONSUM    Alfons Conesa

T’has trobat mai amb un problema de consum?
Envia les teves consultes a:

latossa@latossa.com

PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

91è Aplec de la Sardana 
d’Igualada: balla fins 
que el cos et digui prou

Ha passat ja un any de la cele-
bració del 90è Aplec i tenim 

en portes ara ja el 91è.
Farem, doncs, un extens re-

sum del actes previstos per diu-
menge vinent, dia 9 de juny, els 
quals segueixen les línies d’altres 
anys, i sota el lema d’aquest any, 
creat per l’Antoni Valls, anterior 
president, de “Només somriu 
i balla fins que el cos et digui 
prou”, comencem. 

L’aplec en si començarà a les 
10.30 h del matí al Passeig Ver-
daguer, al mateix lloc de l’any 
anterior, o sigui entre el carrer 
St. Vicenç i el carrer Pare Carles. 
Abans, però, hi  haurà la tradici-
onal trobada de col·leccionistes 
de plaques de cava, que enguany 
serà la vintena, tot presentant 
la nova placa de Segura Viudas, 
edició limitada. A les 10.30 h 
començaran a sonar les prime-
res notes de les sardanes amb la 
cobla Maricel de Sitges, amb la 
sardana “Imparables” d’Alfred 
Abad, guanyador enguany de la 
Sardana de l’Any, amb la sardana 
titulada “Montblanc, Capital de 
la Sardana”, i seguiran fins a 16 
sardanes més per completar la 
jornada matinal, tocades alterna-
tivament de dues en dues per les 
cobles Maricel i Ciutat de Girona. 
L’última sardana, “El Tren Pinxo” 
d’Antoni Mas i Bou, serà de con-
junt i servirà, a més, per acomia-
dar la cobla Maricel.

Després de la gran paella 
confeccionada amb molta cura, 
una vegada més, per la tieta Ro-
sa de Sant Privat d’en Bas, vindrà 
el tradicional ball de la crespella, 
que ja se sap que es balla amb 
un tortell penjat del braç, per 
acabar oferint-lo a la parella. 

Sense més dilació comença-
rem, a les 4.30 h de la tarda, amb 
la segona tanda de sardanes, que 
també seran 17 i també tocades 
alternativament, de dues en du-
es, per les cobles Ciutat de Giro-
na i Ciutat de Terrassa; la sisena 
i la vuitena són de lluïment; la 
desena sardana, “Refilets de Pas-
tor” d’Enric Sans, servirà per fer 
el concurs de colles improvisades, 
que prèviament s’hauran  for-
mat, i com és costum hi haurà un 
obsequi per a totes les colles; la 
sardana número tretze, “Noves 
Arrels” d’Albert Taulé, serà la de 
conjunt a la tarda; mentre, hi 
haurà el sorteig d’una magnífica 
panera i alguna altra sorpresa. 
Per acomiadar quasi ja l’aplec 
tindrem el tradicional berenar, 

obsequi de diferents forns i pas-
tisseries de la nostra ciutat, que 
desinteressadament ofereixen els 
seus suculents i dolços articles, 
són: pastisseria Closa, pastisseria 
Pla, pastisseria Fidel Serra, pas-
tisseria i degustació Les Comes, 
forn Pallarès i forn de pa i pastes 
Jaume i Vicenç; a tots ells, moltes 
gràcies.

Així acabarem el 91è Aplec 
de la Sardana, però abans dona-
rem les gràcies a l’Ajuntament 
d’Igualada per les facilitats do-
nades per celebrar aquest aplec, i 
una vegada més recordem que és 
el segon més antic de Catalunya, 
darrere del de Calella.

També volem donar les grà-
cies als col·laboradors que d’una 
manera o altra ens ajuden a por-
tar a bon termini aquest aplec: 
gràcies a J.M. Morros i Associ-
ats, S.L. i a Cal Perico per la seva 
aportació econòmica, gràcies a 
Viatges FerFrans pels obsequis 
oferts, gràcies a Aneto per la se-
va aportació en productes ali-
mentaris i també gràcies a Gumà 
Assegurances per la seva desin-
teressada col·laboració en eme-
tre publicitat del nostre Aplec 
a través de la pantalla que té 
instal·lada al Passeig Verdaguer, 
cantonada carrer Òdena.  

Cal remarcar que, de les sar-
danes que s’interpretaran a la 
tarda, n’hi ha dues en què els 
autors estan entre els músics; la 
primera és “Hortonenca”, dedi-
cada a Sant Llorenç d’Hortons, 
del 1r tenora de la cobla Ciutat 
de Girona, Josep Coll i Ferrando, 
i la segona sardana és “A la ma-
re Emília”, dedicada, com ja es 
desprèn del títol, a la mare del 
músic de la cobla Ciutat de Ter-
rassa, Àngel Pujol i Maqueda, la 
qual fou interpretada en el con-
cert de sardanes l’any anterior, al 
claustre de l’Escola Pia, dintre els 
actes de la Festa Major.

Ara sí acabarem l’aplec, tot 
esperant que hagi sigut del gust 
de tothom, i ballar fins que el 
cos et digui prou, i també, si més 
no, que el temps ens acompanyi. 
En cas de mal temps tenim a la 
nostra disposició el pavelló d’es-
ports de l’Escola Pia, Pl. Castells, 
1, i ens acomiadarem tot dient 
passiu bé i fins l’any que ve.

Per a reserves del dinar po-
deu trucar als tels. 93 804 16 37 
o 618 978 733 (Quim). El preu del 
dinar és de 15 euros. 

Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

Les al·lèrgies
Benvolguts lectors

Ens llevem al matí i comencem a fer esternuts, 
sortim al carrer i ens piquen els ulls, tenim el nas tapat i 
caminem i ens costa respirar. Aquests i altres símptomes 
ens acompanyen, especialment ara, a la primavera.

Vivim en un medi on el nostre organisme està sotmès 
a tot tipus d’agressions mediambientals, ens envolten 
multitud de substàncies diverses amb les quals hem de 
conviure per sobreviure. Respirem un aire contaminat 
i dels arbres, plantes i del mateix sòl que trepitgem en 
surten mini partícules que barrejades amb l’aire ens les 
empassem i campen pel nostre cos. Els canvis de tempera-
tures, el Sol amb els rajos ultraviolats i infrarojos, en afec-
ten, molt especialment en aquesta època de l’any, no po-
dem evitar que al voltant nostre i pol·lulin insectes i altres 
organismes més petits com son els àcars, bacteris i els virus 
i no oblidem, gats i gossos, coloms i altres aus i segons a 
on, cavalls que significa pèl, plomes i altres partícules que 
volen o que poden estar en contacte amb nosaltres.

Alguns d’aquests elements ens són nocius, d’altres 
neutres, ja que no ens afecten a tots igual; la sensibilitat 
de l’organisme a la presència d’elements estranys no és 
la mateixa per a tothom, cada persona pot reaccionar de 
forma diferent, quan entra en contacte amb un d’aquests 
elements estranys pel nostre cos.

Quan entrem doncs en contacte amb alguna subs-
tància nociva el nostra cos reacciona i si els anticossos que 
generem la neutralitzen o bloquegen, nosaltres no ens 
adonem de res. Però si aquest mecanisme de defensa falla 
ens poden provocar una reacció al·lèrgica, i aquesta si que 
la notem, ens dona mal estar i pot ser perillosa.

Hi ha molts tipus d’al·lèrgies, com ara les ambientals, 
produïdes pel pol·len, àcars, pols, fongs o la caspa dels 
animals, com exemples de tot allò que forma part medi 
ambient.

Segons l’època de l’any podem patir al·lèrgies de 
temporada.

Al·lèrgies primaverals, directament lligada a la pol-
linització dels arbres i les plantes. Al·lèrgies d’estiu, es-
pecialment a les ciutats per l’augment de la pol·lució, i 
la major presencia d’un compost al·lèrgic com es l’ozó. 
Al·lèrgies de tardor, molt incentivada per les espores, 
d’allò que tant esperem i degusten, com són els bolets. I 
al·lèrgies d’hivern, produint-se molt especialment a les ca-
ses i llocs tancats, per falta de ventilació, dipòsits d’àcars, 
pols, humitats, animals domèstics o productes que fem 
servir a la llar.

Al·lèrgies al verí dels insectes que ens l’injecten a la 
pell a través d’una picada i que poden ser lleus, greus i 
inclús mortals.

Al·lèrgies als medicaments, cal estar atents als primers 
símptomes al·lèrgics i actuar ràpidament i avisar a urgèn-
cies mèdiques, ja que pot ser potencialment mortal.

Estem exposats a tota una sèrie d’elements pertorba-
dors del nostre cos, que poden produir-nos atacs d’al·lèr-
gia, atacs que no podem prevenir, en principi la primera 
vegada, però en el dia a dia tampoc podem d’antuvi 
condicionar la nostra vida al nostre entorn desconegut, i 
si ens trobem en una emergència més o menys greu, cal-
drà actuar en conseqüència. Però si que podem ser prou 
cauts per actuar vers allò que pot estar a les nostres mans, 
la llar, el lloc de treball, el cotxe i els llocs que coneixem 
i sempre, si som coneixedors de la nostra sensibilitat als 
tipus d’al·lèrgen, portar sempre el medicament que el 
metge ens ha receptat per combatre’l.

Però hi ha una altra al·lèrgia, l’al·lèrgia als aliments, 
que si bé són aliments inofensius hi ha persones, que a 
l’ingerir-los el seu cos reacciona com si fos una amenaça, i 
poden produir reaccions al·lèrgiques que van des de picor 
o inflamació a la boca a vòmits, diarrees, dificultats per 
respirar o baixada de la pressió arterial, reaccions que po-
den ser greus i que requereixen assistència mèdica urgent.

Encara que el percentatge de persones que són al·lèr-
giques als aliments és baix, és cert que no disminueix, tot 
el contrari augmenta.

La Comissió Europea ha regulat la informació de 
l’etiquetatge dels productes envasats, fent esment en 
detall obligatori, dels ingredients que conté el producte, 
indicant, si en conté, aquells que poden produir al·lèrgies.

Han de comunicar al consumidor la presència en els 
aliments de les substàncies o productes que causen al-
lèrgies o intoleràncies, la llista està basada en dictàmens 
científics adoptats per l’Autoritat Europea de Seguretat 
Alimentària.

- Cereals que contenen gluten: blat, ordi sègol, civa-
da, espelta, kamut

Es pot trobar en aliments que contenen farina, mi-
dons, pa, pasta, pa ratllat, galetes, pastisseria, salses, 
sopes, productes carnis, embotits, pizzes, croquetes...    - 
Crustacis i productes que contenen crustacis. Inclou espe-
cies com gambes, els escamarlans, els llagostins, els crancs, 
la llagosta, el llamàntol. Es poden trobar a les sopes, a les 
salses, a les cremes...

- Ous i productes que contenen ou. Es pot trobar als 
productes de pastisseria, pasta, plats preparats, productes 
carnis, salses, condiments, caramels, flams, gelats, alguns 
formatges, sopes.

- Peix i productes que contenen peix. Es considera al-
lergen qualsevol espècie de peix ja que la majoria d’espè-
cies poden presentar reactivitat encreuada entre si. Es pot 
trobar a les salses de peix, condiments preparats, brous, 
pastilles per al brou, pizzes, croquetes, surimi.

- Cacauet i productes que contenen cacauet. Perta-
nyen a la família de les lleguminoses i són els que pro-
voquen reaccions al·lèrgiques més greus. És habitual que 
les persones  al·lèrgiques al cacauet també reaccionin a la 
fruita seca i a la soja o el tramús

- Soja i productes que contenen soja. Pertany a la 
família de les lleguminoses, i pot tenir reactivitat en-
creuada amb altres llegums (inclòs el cacauet). Podem 
trobar-ne a la salsa de soja, en altres tipus de salses, con-
diments, postres, gelats i als productes carnis; productes 
derivats de la soja com aïllats de proteïna de soja, els 
concentrats de proteïna de soja i la lecitina de soja que es 
fan servir com a  ingredients en nombrosos plats i també 
a la xocolata. Són derivats de la soja el tofu, el miso i el 
tempeh.

- Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa). Aquesta 
al·lèrgia és la més comuna en nens; afecta entre el 2% i 
el 7% dels nadons, tot i que un 87% dels infants es curen 
a l’edat de tres anys. Hi ha un nivell alt de reactivitat en-
creuada amb les proteïnes de llet d’altres mamífers com la 
cabra, l’ovella i la de búfala.

- Fruita seca de clofolla: ametlles, avellanes, nous, 
anacards, pacanes, nous del Brasil, festucs, macadàmies 
i nous d’Austràlia. Es troben als massapans, als pralinés, 
a les xocolates, als torrons, a les salses preparades, als 
condiments.

- Api i productes derivats. Tant la planta com els brots 
de l’arrel es consideren substàncies al·lergògenes, i l’al·lèr-
gia se sol presentar amb més freqüència sobre el producte 
cru que sobre el cuinat. Freqüent. Hi ha reactivitat encre-
uada amb l’api-rave.

- Mostassa i productes derivats. Es considera subs-
tància al·lergògena tota la planta, tant les fulles com la 
tija i les llavors. Es pot trobar als pans, als condiments 
preparats, a les salses, a les sopes, als productes carnis, als 
productes marinats.

- Grans de sèsam i productes que contenen grans de 
sèsam. Té reactivitat amb la fruita seca, soja i cacauet. Pot 
causar reaccions molt greus. Es trobar als pans, a les ama-
nides, a les salses, a l’humus, als falafels, al tahini.

- Anhídrid sulfurós i sulfits en quantitats superiors a 
10 mg/kg o 10 mg/L (SO2). Es fan servir com a conservants 
als crustacis, a les fruites dessecades, als productes carnis, 
als refrescos, als sucs i conserves vegetals, al vi, a la cer-
vesa, al vinagre, a la sidra, a les salses de mostassa.

- Tramussos i productes a base de tramussos. Es pot 
trobar en alguns pans, pastissos, pastes, farines.

- Mol·luscs i productes a base de mol·luscs. La proteï-
na al·lergògena que es troba als mol·luscs (gasteròpodes, 
bivalves o cefalòpodes) és la tropomiosina, la mateixa que 
en els crustacis.  Es poden trobar en el surimi, en les cre-
mes, salses, plats preparats, etc.

Quan anem a un restaurant ens han de donar in-
formació de les substàncies o aliments per prevenir al-
lèrgies o intoleràncies, i el personal ha de conèixer els 
ingredients dels seus plats per poder identificar-los i 
informar-nos. Aquesta informació oral, ha d’anar acom-
panyada d’un rètol en un lloc visible on ens diguin “ Dis-
posem d’informació sobre al·lèrgens. Consulteu al nostre 
personal” i també cal indicar-ho a la carta.

Però també és obligatori disposar d’una fitxa d’ela-
boració o recepta de cada plat escrita en suport paper o 
suport electrònic al mateix establiment, cal que estigui al 
dia i disponible.

Estimats lectors 
Si patim alguna al·lèrgia o algú del nostre entorn, 

protegim-nos i siguem previsors, per aquells atacs que no 
podem controlar i molt curosos i exigents en aquells casos 
que tenim la informació a l’abast, com a la restauració, i 
evitarem ensurts i gaudirem de la vetllada.

mailto:jbacardit50@hotmail.com
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Finals nacionals d’esports individuals

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE  
CATALUNYA

El passat cap de setmana, 1 i 2 de 
juny es van celebrar les primeres 

Finals Nacionals dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya. A Iguala-
da es van celebrar les Finals d’Es-
cacs, Curses d’Orientació, Patinatge 
Artístic i Natació. A Reus es van 
celebrar les Finals de Tennis Taula, 
Gimnàstica Aeròbica i Gimnàstica 
Rítmica. A Ribera de Cardós es va 
celebrar la de Bàdminton.

La participació anoienca va 
ser del tot destacada. A la Final 
de Tennis Taula, l’Ignasi Bueno de 
l’Escola El Turó de Masquefa va 
quedar en 4a posició aleví masculí. 
Resultats i classificació: http://bit.
ly/2wz8Rzr.

A la Final de Gimnàstica Rítmi-
ca, destaquem la medalla d’or en 
pilota aconseguida per la Sheila 
Garcia de l’Igualada Club Gimnàs-
tic Aula en categoria cadet. L’altra 
representant de la mateixa entitat 
classificada, l’Anna Casado va que-
dar en la 23a posició. Resultats i 
classificació: http://bit.ly/2JWmAZH.

A la Final de Bàdminton es van 
aconseguir posicions molt destaca-
des. L’Elna Güell dels Maristes va 
quedar en segona posició infan-
til femení. Destacar els Premis de 
Valors obtinguts per Albert Soler 
dels Maristes i Arnau Guerrero del 
Mare del Diví Pastor de Capellades. 
Resultats i classificació: http://bit.
ly/2KpS61F.

L’entitat de l’Anoia classifica-
da per a la Final Nacional de Gim-
nàstica Aeròbica va ser Dance & 
Fun. Destaquem la 3a posició en 
categoria benjamina aconseguida 

per la parella Egara Olmedo i Noa 
Aguilera. També es va aconseguir 
la medalla de plata en la modalitat 
d’Aerodance, amb l’equip format 
per: Ada Perez, Elsa Lorenzo, Ega-
ra Olmedo, Noa Aguilera, Dalia 
Rodriguez, Lucia Sospedra, Maria 
Mingorance.

El dissabte 1 de juny es va ce-
lebrar la Final Nacional d’Escacs 
al Museu de la Pell d’Igualada. La 
jornada va durar tot el dia. Desta-
carem la 3a posició d’en Guillem 
Luco de l’Igualada Ateneu en ca-
tegoria benjamina i la 4a posició 
d’en Joan Llacuna de l’Igualada 
Ateneu. Resultats i classificació: 
http://bit.ly/2MjqZYK.

El mateix dissabte 1, es va ce-
lebrar la Final Nacional de Curses 
d’Orientació a l’Estadi Atlètic, al 
Parc Puigcornet i al Parc Valldau-
ra d’Igualada. En categoria ben-
jamí masculí destacarem la meda-
lla d’or aconseguida per en Jordi 
Salvador de l’Escola Ateneu i la 
medalla de plata aconseguida per 
en Joan Martínez de l’Escola Pia. 
En Gener Vich del Col·legi Jesús 
Maria va quedar en 13a posició. I 
per finalitzar aquesta categoria, 
en Bruno Lacoma de l’Escola Marta 
Mata va quedar en 15a posició. En 
categoria benjamí femení, 7a po-
sició per Íngrid Martín de l’Escola 
Emili Vallès i 11a posició per Clara 
Villanueva de l’Escola Mowgli. En 
categoria aleví masculí, 8a posició 
per Octavi Prades de l’Ateneu i 14a 
per en Benet Martí de l’Escola Ma-
re de Déu del Portal. En categoria 
aleví femení, 2a posició per Laia 
Alonso de l’Acadèmia Igualada i 8a 
posició per Jana Garí dels Maristes. 

En categoria infantil masculí, 11a 
posició per Yago Galán de l’Institut 
Pere Vives. En categoria infantil 
femení, 9a posició per Vera Vich 
de l’Escola Anoia. En 1a posició 
cadet masculí, Bernat Ledesma del 
CERRR Xino Xano, Lluc Torné de 
l’Escola Pia 6a posició i Nil Alonso 
en 11a posició. Pel que fa als cadet 
femenins: 13è lloc per Maria Mo-
rente i Elena Seuba de l’Escola Pia. 
I per acabar en categoria juvenil 
masculí, en 7a posició, Bern Vich 
de l’Escola Anoia.

Resultats i classificació: http://
bit.ly/2wB3wrx.

El diumenge 2 de juny es va ce-
lebrar la Final Nacional de Natació 
a la Piscina de Les Comes d’Iguala-
da. La Berta Altés de les Escolàpies 
va quedar en 4a posició en 25m 
esquena benjamí femení. En Xavi 
Nogales de l’Ateneu va quedar en 
7 posició en els 25m braça benja-
mí masculí. Resultats i classificació: 
http://bit.ly/2KkgrWJ 

I per acabar les Finals d’aquest 
cap de setmana, el diumenge 2 es 
va celebrar la Final de Patinatge 
Artístic Individual al Pavelló d’Ho-
quei de Les Comes. Destacar la se-
gona posició en categoria benjamí 
femení i medalla de plata d’Ivet 
Riera de l’Igualada HC. Resultats 
i classificació: http://bit.ly/2EO-
Fldw.

Des del Consell Esportiu de 
l’Anoia volem felicitar a tots/es els/
les esportistes de l’Anoia que han 
arribat a disputar aquestes finals 
ja que costa molt treball, esforç i 
sacrifici arribar fins a on han ar-
ribat independentment de si han 
guanyat medalla o no. Com també 
agrair la tasca d’entrenadors/es, 
delegats/des i famílies.

El proper cap de setmana se-
rà el torn de les Finals Nacionals 
d’Esports d’Associació: Gimnàstica 
Rítmica Conjunts, Futbol 7, Fut-
bol Sala i Handbol se celebraran 
al Complex Esportiu de Les Comes. 
Bàsquet entre Reus i Barcelona 
igual que el Voleibol. Us desitgem 
molta sort a tots i a totes i que 
gaudiu de la competició i de l’ex-
periència.

Walid Ikken, del Furio Jol Vilanova, campió 
de Muaythai IFMA 2019 

El cadet masculí A del CBI 
es proclama campió en un 
intens cap de setmana de 
fases i finals

BÀSQUET

Aquest ha estat un cap de set-
mana molt intens. Diversos 

equips del CBI han disputat fases 
i finals a quatre en aquest final 
de temporada. A banda del pri-
mer equip femení, que va perdre 
a Tarragona i lluitarà per la per-
manència davant el TGN Bàsquet 
el proper cap de setmana, quatre 
equips han disputats fases i finals. 

L’Alain Afflelou sènior mas-
culí B no va poder aconseguir la 
permanència a 2a catalana i cal-

drà que disputi un tercer partit el 
proper dissabte, a les 17.45 h, al 
pavelló de l’AE Sant Andreu de 
Natzaret. 

El Transvisa cadet masculí A 
s’ha proclamat campió de cadet 
masculí interterritorial al gua-
nyar els dos partits. La progressió 
d’aquests joves durant la tempo-
rada ha estat espectacular. El Dina-
mic Sport júnior femení B ha que-
dat finalment en quarta posició 
del nivell A, però ens ha regalat 
una temporada increïble.

Finalment, el Sinorcell cadet 
femení A no va superar els quarts 
de final del cadet femení inter-
territorial, però han acabat una 
temporada amb un grandíssim joc. 

El club felicita tots els equips 
pel fet d’haver arribat fins aquí, 
fruit d’un treball intens durant to-
ta la temporada. 

Àrea de comunicació CBI

MUAYTHAI

Walid Ikken, esportista del 
gimnàs Furio Jol de Vila-

nova del Camí, es va proclamar 
campió, en la categoria júnior 
-57 quilos, al Campionat Ibèric 
de Muaythai IFMA 2019. La prova 
enfrontava les seleccions d’Es-
panya i Portugal i es va disputar 
dissabte passat a Sant Joan de 
Madeira (Portugal).

Walid, que participava com a 
membre de la selecció espanyola, 

va fer un gran combat davant el 
campió portuguès, es va emportar 
els tres assalts i es va proclamar 
campió ibèric 2019.

Ha estat una gran temporada 
de l’esportista del club vilanoví, 
entrenat per Jonathan González, 
que aquest any ha aconseguit el 
campionat regional, el campio-
nat nacional que es va disputar a 
Guadalajara, al març, i ara s’ha fet 
amb el seu primer títol internacio-
nal amb la selecció espanyola.

L’equip aleví del CN Igualada 
participa a la Copa Catalana

NATACIÓ

El passat dissabte 1 de juny, 
l’equip aleví del Club Natació 

Igualada es va desplaçar a Sitges 
per participar en la Copa Catalana 
aleví grup C.

Els 400 metres lliures masculins 
donaven inici a la sessió del matí, 
amb una bona actuació dels neda-
dors del CNI, i gairebé tots van mi-
llorar les seves marques personals. 

La sessió de tarda començava 
amb l’anunci de la classificació, en 
què el CNI es situava en tercera 
posició.

Igual que al matí, els 400 m 
lliures, en aquest cas femení, van 

donar inici a la sessió. Les dues par-
ticipants del CNI es van quedar a 
pocs segons d’aconseguir la míni-
ma per participar als Campionats 
d’Espanya. Al finalitzar la sessió de 
la tarda, amb els 8x50 m estils mixt, 
es va anunciar per megafonia la 
classificació final de la Copa Cata-
lana de Natació. El CNI aconseguia 
remuntar fins a la segona posició.

D’altra banda, el passat dime-
cres es va publicar el rànquing pro-
visional de nedadors classificats per 
als Campionats de Catalunya d’es-
tiu categoria aleví, en què el Club 
Natació Igualada participarà amb 
deu nedadors.

L’equip infantil del CN 
Igualada, a la final de la 
Copa Catalana

La vilanovina Sonia Rodríguez venç a França 
en la Nuit de KBP

NATACIÓ 

Dissabte passat, l’equip infantil 
del Club Natació Igualada va 

disputar la final de la Copa Catala-
na. La competició va tenir lloc a les 
instal·lacions del CN Santa Perpè-
tua i l’equip igualadí va participar 
juntament amb l’equip local, el CN 

Viladecans, el CN Martorell, el CN 
Vic-ETB, el CN Sant Feliu, el CN Sit-
ges, el CN Sant Adrià, el SEK Cata-
lunya, el CE Europa, el CE Àgora i 
el CN Sant Sadurní.

Els nostres nedadors van parti-
cipar en diverses proves per poder 
sumar el màxim de punts possibles 
per a la classificació final. Aquests 
van ser: Marta Mateos, Mireia Car-
rero i Carla Perianes, de l’equip 
femení, i Miquel Gil, Mikel Pérez i 
Aitor Bustos, del masculí. 

Al final, l’Igualada va quedar 
en sisena posició de la classifica-
ció final. Els nostres nedadors ja 
entrenen per afrontar el pròxim 
compromís important de la tem-
porada, que és el Campionat de 
Catalunya infantil, que enguany se 
celebrarà a Tarragona.

ARTS MARCIALS

La vilanovina Sonia Rodríguez, 
actual campiona d’Espanya IFMA/

FEKM classe A, es va proclamar cam-
piona de La Nuit de KBP celebrada 
a França, el passat cap de setmana. 
Rodríguez es va desplaçar a Pernes 
les Fontaines (França) per participar 
en aquesta vetllada internacional 
que serà retransmesa pel Canal + 
Sports francès.

L’esportista vilanovina aconse-
guia la victòria en un dur combat 
davant la txeca Lucie Mudrochova, 
campiona mundial ISKA i amb un 

gran recorregut professional. Va fer-
se amb el triomf davant Mudroc-
hova gràcies a un gran treball en el 
cos a cos, impactant diversos genolls 
que van anar soscavant la capaci-
tat de la campiona txeca i fent que 
els jutges li donessin el triomf per 
unanimitat. L’esportista del gimnàs 
Furio Jol de Vilanova del Camí, en-
trenada per Jonathan González, se-
gueix amb la seva gran ratxa i espe-
rant nous reptes.

http://bit.ly/2wB3wrx
http://bit.ly/2wB3wrx
http://bit.ly/2EOFldw
http://bit.ly/2EOFldw
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Grans resultats per a l’Anoia 
CG a la final de Copa 
Catalana

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

El passat cap de setmana es va 
disputar la fase final de la Copa 

Catalana de gimnàstica artística, 
per a les categories de Base i Via 
olímpica, a Salt (Girona). Es van 
classificar per a aquesta final úni-
cament les 20 millors gimnastes de 
cada categoria de tot Catalunya.

Per l’Anoia Club Gimnàstic hi 
va participar, en Base 7 petites, 

Kala Tolosa, que va obtenir excel-
lents resultats i va quedar sisena a 
l’aparell de barra d’equilibri i sete-
na a l’aparell de terra. En Via Olím-
pica 2, la gimnasta Jana Busquets, 
també amb excel·lents exercicis, va 
obtenir la plata a l’aparell de salt i 
el vuitè lloc a l’aparell de terra. 

Moltes felicitats a les gimnas-
tes i a l’entrenadora, la tècnica Ju-
liana Botelho. 

La Uecanoia aconsegueix set 
podis a la BeerRunning de 
Mediona

CURSES DE MUNTANYA

Diumenge passat es va dispu-
tar a Mediona la BeerRunning, 

una cursa de muntanya organitza-
da pels Senglars de Mediona amb 
dos circuits, de 10 i 20 km. Una 
cursa molt distreta amb constants 
pujades i baixades tècniques que 
sumaven 500 m de desnivell posi-
tiu per a la de 10 i 1000 m+ per a 
la de 20 km.

11 corredors de la secció de 
trail running s’hi van desplaçar i 
entre tots van sumar 7 podis. Mar-
ta Segura i Albert Ferrer van ar-
ribar en primera i segona posició 
absoluta, respectivament, a la dis-

tància llarga. Ismael Molina arri-
bava en 4 lloc i ocupava la primera 
plaça sènior i darrere seu entraven 
Francesc Llobet, que era 14è, i 19è 
Josep Sánchez.

A la cursa curta, David Borràs 
i Judit Tort vencien amb autoritat, 
quedant primers absoluts, i seguits 
per Josep Maria Calafell (4t), Ber-
nat Planas (7è i 1r màster), David 
Núñez (17è) i Carol Maldonado, 
com a primera classificada vete-
rana.

Un bon grapat de punts que 
ajudaran a la classificació del club 
anoienc dins la Lliga Gran Penedès 
de curses de muntanya.

Armand Monleón s’imposa a l’exigent Ral·li 
Taklimakán
MOTOR

A finals  del  mes de maig, 
Armand Monleón es va fer 

amb la quarta corona que el pro-
clamava campió del Ral·li Takli-
makán de la Xina. Una prova molt 
dura i exigent que el pilot igualadí 
va liderar des de la primera etapa.

El ral·li va sumar un total de 
nou etapes, totes molt llargues i 
algunes de fins a 600 quilòmetres 
per territori ben divers. Va ser es-
pecialment complicada la terce-
ra etapa, en què els pilots havi-
en de rodar per dunes molt toves; 
la jornada va ser tan complicada 

que l’endemà l’organització va de-
cidir suspendre la quarta etapa, 

ja que pocs pilots havien aconse-
guit arribar a destí el dia ante-
rior. La cinquena etapa, en can-
vi, va ser per pistes molt ràpides 
i la sisena es va anul·lar, aquest 
cop per les altes temperatures. 
El divendres 31 els pilots arribaven 
a Hotan i Monleón ho feia com a 
brillant campió d’aquesta exigent 
cursa xinesa. L’igualadí, que va li-
derar la prova des de la primera 
etapa, va anar ampliant avantatge 
respecte el seu seguidor més im-
mediat, que arribava a meta gaire-
bé tres hores després. Monleón va 
invertir un temps de 25h12’56’’.

Foto: Kaklimakan Rallye

L’Hoquei Club Piera guanya el segon partit 
del play-off d’ascens

HOQUEI PATINS

L’Hoquei Club Piera va fer els 
deures i va aconseguir impo-

sar-se per 5 gols a 2, aquest passat 
diumenge, en el segon partit del 
play-off d’ascens de la categoria 
d’OK Lliga Plata. Va ser una victò-
ria solvent, molt treballada i que 
iguala l’eliminatòria a una setma-
na del que serà el partit definitiu 

a la pista del Sant Just. El primer 
equip de l’hoquei pierenc es va 
mostrar fort davant d’un públic 
que no va parar de donar suport 
als jugadors en aquest segon partit 
de l’eliminatòria, en el qual el Pie-
ra estava obligat a vèncer després 
d’haver perdut el primer matx. 

Aquest proper diumenge 9 de 
juny, els jugadors de Joan Doncel 

tindran una gran oportunitat per 
a fer història i assolir la plaça a 
la categoria d’OK Lliga Plata en 
la que, passi el que passi, ha es-
tat una temporada extraordinària. 
Per això, des del club, es demana 
el màxim caliu per combatre les 
dificultats de jugar l’últim partit a 
camp contrari i comptar amb un 
desplaçament massiu d’aficionats 
pierencs. 

Per a facilitar-ho, l’Ajuntament 
posa a disposició dels aficionats un 
autocar que sortirà a les 14 hores 
de l’avinguda de la Carretera (da-
vant Els Arcs). Les reserves es po-
den fer al pavelló municipal aquest 
dilluns i dimecres de 17.30 a 20 
hores o a l’establiment d’Agrona-
tura Cal Raventós (avinguda de la 
Carretera d’Igualada, 41), en horari 
comercial.

L’ICGA a la final nacional dels Jocs Escolars 
Catalunya
GIMNÀSTICA RÍTMICA

Aquest cap de setmana es va 
celebrar a Reus la Final Nacio-

nal de Jocs Escolars de Catalunya.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula 
tenia tres gimnastes classificades 

per la final, Sheila Garcia, cadet 
obert, Anna Casado, benjamí A i 
Paula Sallent, aleví, aquesta últi-
ma no va poder participar a causa 
d’una lesió, des de el club li desit-
gen una rapida recuperació.

Va ser una gran final amb 
molts nervis per part de les parti-
cipants que van defensar els seus 
exercicis amb molta bona tècnica.

Sheila Garcia es proclamar 
campiona de Catalunya en la se-
va categoria, el club igualadí es-
tà molt satisfet amb les gimnastes 
que van treballar molt per arribar 
fins a la final.

L’Igualada Club Gimnàstic Au-
la prepara amb il·lusió la XXVI 
Gimnastrada ciutat d’Igualada 
que tindrà lloc el proper 16 de 
juny al pavelló poliesportiu de 
Les Comes a les 10 del matí es un 
gran esdeveniment que partici-
pant totes les gimnastes del club, 
des del club conviden a tothom a 
participar.

L’equip Afisiona del CRC 5è classificat a la II 
Copa d’Espanya

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Aquest cap de setmana l’equip 
Afisiona Inf 12-14 va participar 

a la IIa Copa d’Espanya celebrada a 
Constantí i un cop més va demos-
trar que amb esforç i sacrifici tot és 
possible i va aconseguir uns resul-
tats més que destacables.

Tant a les preliminars com a 
les finals les gimnastes van fer un 
molt bon paper i van defensar la 
coreografia molt dignament. A 
les preliminars es van posicionar 
cinquenes, a les finals 3es i en el 
rànquing general van acabar en 
5a posició!!!

Des del club volem felicitar a 
les gimnastes que formen l’equip 
que són: Antonia Gomez, Lucia 
Vilches, Paula Mula, Gisela Juan, 

Ona Clemente, Nayara García i Jú-
lia Ainsua així com també la se-
va entrenadora i coreògrafa Aida 

Moreno per l’exel·lent paper en 
aquesta competició i al llarg de 
l’actual temporada.

Dues plates i quatre bronzes 
del Campionat de Catalunya 
infantil per al Furio Jol
TAEKWONDO

El Campionat de Catalunya 
infantil de taekwondo ha fet 

sumar dues plates i quatre bron-
zes al palmarès del gimnàs Furio 
Jol de Vilanova del Camí. El club 
vilanoví hi va participar amb 9 dels 
seus petits esportistes, diumenge 
passat al pavelló de la Mar Bella 
(Barcelona).

Isaac Carmona i Leire Olivé van 
aconseguir les medalles de plata 
per al club vilanoví i es van quedar 
a molt poc d’endur-se el campio-
nat.

Alba González, Joel Carmona, 
Daniel Sánchez i Alba Delgado es 
van fer amb la medalla de bronze 
i van estar a un pas de disputar les 
finals.

També hi participaven Carla 
Vergara, Izan de la Fuente i Asier 
Gualda, que van fer un bon paper 
en els respectius combats.

Gran treball, com assenyalen 
des del club, de l’equip tècnic: Cris-
tian Castillo, Cris Familia, Daniel 
Gil, Oscar de la Fuente i Joel de la 
Fuente.
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Gimnastes anoienques de 
l’INEF fan podi a la II Fase  
de la Copa d’Espanya 

GIMNÀSTICA ESTÈTICA

L’equip de l’INEF Barcelona de 
gimnàstica estètica, després del 

parèntesi de la Gala Gaudí, va tor-
nar a la competició oficial amb la 
disputa de la II Fase de la Copa d’Es-
panya, que va tenir lloc a Constantí 
els dies 1 i 2 de juny, competició 
organitzada per l’AEGEG. El Pavelló 
Municipal de Constantí va reunir 
els millors esportistes de gimnàstica 
estètica en categoria infantil, júnior 
i sènior del panorama nacional.

Les gimnastes de Club Esportiu 

INEF Barcelona, amb les anoienques 
Aida Moreno, Alba Tort i Mar Ca-
sals, van tornar a pujar al podi com 
a terceres classificades en la  compe-
tició nacional. Després d’una gran 
actuació, les noies del sènior de 
l’INEF United van donar una nova 
alegria al club aconseguint la me-
dalla de bronze. Podi merescut per 
a aquestes gimnastes que porten 
treballant dur tota la temporada, i 
continuen obtenint èxits.

Enhorabona, noies, i moltes fe-
licitats! 

Final de la lligueta de frontó 
a la Piscina Blava

Tres victòries per als atletes del CAI 
Petromiralles al Míting de Mollet

ATLETISME 

Tres atletes del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles es van 

imposar, en les proves respectives, 
al 3r Míting Ciutat de Mollet, que 
es va dur a terme el dijous, 30 
de maig, a la tarda-vespre, a les 
pistes de la Pedra Salvadora, amb 
la participació de destacats atle-
tes catalans. Hi participaren 12 
atletes del CAI Petromiralles, amb 
una gran actuació global, assolint 
diverses mínimes per als Campio-
nats estatals.

Abdessamad Oukhelfen era 1r 
en els 5.000 m llisos, amb un regis-
tre de 14’07”76, retirant-se Abden-
nasser Oukhelfen, amb funcions de 
llebre en la prova.

Youness El Hannach s’imposava 
en la final “A” dels 1.500 m llisos, 
amb un temps de 3’52”83, pro-
va en què el sub-20 Sergi Santa-
maria era 7è amb 4’13”56, seguit 

del sub18 Cesc Lacueva, 8è amb 
4’14”70, ambdós a la final “B”.

Naima Ait Alibou (sub23) as-
solia també la victòria en la prova 
dels 800 m llisos amb un registre 
de 2’13”94 i era 6a la sub18 Marce-
l·la Solé amb 2’24”18.

Anna Torras (sub18) era 6a a la 
final “A” dels 1.500 m llisos amb 
una marca de 4’58”33, seguida 
de Marina Suria (sub20), 8a amb 
5’02”10.

Gerard Farré (sub18) era 6è a la 
final “B” dels 800 m llisos amb un 
temps de 2’00”09, mentre que An-
toni Vázquez -(sub23) era 1r de la 
final “C” amb 2’02”73 i Jan Bisbal 
(sub18) era 6è a la final “D” amb 
2’09”86.

Club Atlètic Igualada

 Foto: Teo Tovar

Nora Taher (CAI), rècord d’Igualada absolut 
en triple salt
ATLETISME 

L’atleta sub-23 del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles Nora Taher 

va assolir, divendres passat, un nou 
rècord d’Igualada absolut en la pro-
va del triple salt, en la seva partici-
pació al Control de Salts - 2n Trofeu 
Roberto Cabrejas, disputat a la ZEM 
“La Guinardera” de St. Cugat del 
Vallès, amb la participació d’onze 
atletes del CAI, que assoliren diver-
ses mínimes estatals absolutes i de 
les categories respectives.

Nora Taher era 1a en triple salt 
(11 m), amb un millor salt de 13,26 
m, nou rècord d’Igualada absolut, 
superant els 13,21 m d’Ariadna Ra-
mos del 3/06/2015 al Serrahima de 
Barcelona.

Era 2a Cora Salas amb 12,53 m 
(vent +2,1 m/s). Mar Planas era la 
guanyadora en el triple salt (9 m) 
amb 11,26 m.

A més, Cora Salas era la gua-
nyadora en salt de llargada amb 
6,22 m, seguida de Marta Galló, 2a 
amb 5,68 m. 

Jordi Yoshinori Matsuoka era 
el guanyador en salt de llargada 
amb 7,63 m (vent +2,2 m/s), 2n Da-
río Sirerol amb 7,40 m (vent +2,3 
m/s.) i 4t Aitor Caldito amb 7,14 m 
(vent + 2,3 m/s).

Laia Planas era la guanyadora 
en salt d’alçada amb 1,54 m, segui-
da d’Aina Eberlé, 2a amb 1,51 m, 
i de Mar Buchaca, 3a amb 1,40 m. 
Theo Ruiz era el guanyador en salt 
de perxa amb 4,41 m.

Ian Alves Queraltó, 8è al GP de 
salt amb perxa de Mataró 

L’atleta sub16 del CAI Petromi-
ralles Ian Alves Queraltó va parti-
cipar, dissabte passat, a la 2a jor-
nada del Gran Premi de Salt amb 
Perxa de Mataró. 

Ian Alves Queraltó era 8è en 
perxa 4, assolint un millor intent 
de 3,51 m, la seva marca personal 
en la prova. 

Club Atlètic Igualada 

7 medalles per als veterans 
del CAI al Campionat de 
Catalunya Màster 

Marc Moreno (CAI) i Jackeline Gómez (CA 
Vilafranca), guanyadors de la Cursa Green 
Run Barri del St. Crist

ATLETISME 

Dissabte passat, a la tarda, i 
dintre dels actes de les festes 

del Barri del Sant Crist d’Iguala-
da, es va disputar la 24a edició 
de la Cursa Popular Green Run, 
novament sobre l’itinerari mixt per 
asfalt i camins forestals d’uns 5 km, 
enguany amb sortida i arribada al 
c/ Josep Galtés, conjuntament amb 
la 3a Caminada Popular, i que van 
comptar amb la participació de 
180 atletes entre les dues proves.

Els guanyadors absoluts de la 
Cursa Green Run foren l’atleta del 
CAI Petromiralles Marc Moreno, 
en masculins, amb un temps de 
16’56”, i Jackeline Gómez (CA Vila-

franca), 1a femenina i 22a general, 
amb 20’48”. 

En masculins era 2n el juve-
nil Riduan Boulbayem (CAI Pe-
tromiralles) amb un registre de 
17’14”, seguit de Sergi Ariaca 
(Independent), 3r amb 17’27”. 
Va acabar 4t Nil Alonso (CER Ro-
ca Running) amb 18’23” i 5è Vic-
tor Montaner (CAI Popular) amb 
18’34”.

En la prova femenina era 
2a i 28a general Francina Gon-
zález (CAI Triatló Petromiralles) 
amb un temps de 21’54”, 3a i 
33a general Assumpta Castelltort 
(CAI Triatló Petromiralles) amb 
22’08”, 4a i 40a general Mireia 

Mauri amb 23’06” i 5a i 43a ge-
neral Vanessa Lobo, amb 23’25”.

Els atletes de més edat partici-
pants foren Ernest Compte i Dolors 
Novellón, i els premis als primers 
del Barri foren per a Josep Pont i 
Àngels Costas. 

La Caminada Popular era no 
competitiva. Es poden consultar els 
resultats de la cursa al web: www.
clubatleticigualada.com.

L’acte de repartiment de tro-
feus i guardons va comptar amb la 
participació de Carme Riera, Tinent 
d’Alcalde de l’Ajuntament d’Igua-
lada; Lluïsa Morcillo, presidenta 
de l’Associació de Veïns del Barri 
del St. Crist; Lluís Cañamares, presi-
dent del CAI Petromiralles; Josep 
M. Barquilla, de Marathon Esports, 
i de Carme Martín, de Fruites Lluís 
i Carme.

La prova era organitzada per 
l’Associació de Veïns del Barri del 
Sant Crist, amb la col·laboració dels 
Ajuntaments d’Igualada i de Vila-
nova del Camí, i del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles, i amb el 
suport de Marathon Esports, Super 
Mas, Fruites Lluís i Carme, Jocnet, 
IES Badia i Margarit, Assegurances 
Junyent, Ràdio Igualada, Oro di 
Nàpoli i Caldo Aneto.

Club Atlètic Igualada 

ATLETISME

Diumenge passat, set atletes 
veterans del Club Atlètic Igua-

lada Petromiralles van participar al 
Campionat de Catalunya Màster a 
l’aire lliure de Barberà del Vallès, 
amb una molt destacada actua-
ció que els va valer un total de 7 
medalles: 1 d’or, 4 d’argent i 2 de 
bronze, a més de diversos llocs de 
finalista.

Ramon Sánchez Piqué era cam-
pió de Catalunya en llançament 
de pes, en categoria M-40, amb 
12,39 m. El mateix atleta era 2n i 
medalla d’argent en martell pesat, 
amb una marca de 10,47 m, i era 
5è en disc amb 28,53 m, també en 
categoria M-40.

Juan Sánchez García era 2n i 
subcampió en javelina M-55, amb 
30,09 m, mentre que Abdeljalil 
Smaq era també 2n i argent en 
el triple salt M-50, amb 11,15 m, i 
Rubén Piñol 2n i subcampió en els 
5.000 m marxa, categoria M-45, 
amb 28’46”62. 

Josep M. Lagunas assolia dues 
medalles de bronze: era 3r en disc 
M-40 amb 34,12 m i també 3r en 
martell amb 32,88 m. I assolia, a 
més el 4t lloc en martell pesat amb 
10,12 m en M-40.

Joan Sànchez Bergadà era 4t 
en disc M-40, amb 29,72 m, i An-
toni Jorba era 7è en 400 m llisos, 
categoria M-55, amb 1’06”80. 

Club Atlètic Igualada 

Foto: J.M. Lagunas, R. Sánchez i J. 
Sánchez G.

FRONTENNIS

Aquest divendres i dissabte es 
farà la fase final de la lligueta 

de frontó que durant tot l’hivern 
s’ha anat fent al frontó de la Pisci-
na Blava. En aquesta competició hi 

poden participar els mateixos que 
hi ha pres part tota la temporada. 
Divendres jugaran per la tarda de 
4 a 8 i el dissabte i diumenge d’11 
a 1 del migdia.

El torneig de Frontó obert a 
tothom començarà el divendres 5 
de juliol.

Aquesta setmana la Piscina 
Blava de Capellades ja funciona 
amb tota normalitat, des de les 
11 del matí fins les 8 del vespre. 
Per fer-se l’abonament cal portar 
una fotografia recent i el resguard 
de pagament a la Piscina Blava. 
Els preus són els mateixos que els 
darrers anys i es poden consultar a 
la pàgina web de l’Ajuntament de 
Capellades.



32 ESPORTS 6 de juny de 2019

Inscripcions al 2n Campus del 
CF Hostalets de Pierola
FUTBOL

El Club de Futbol dels Hostalets 
de Pierola organitza la segona 

edició del campus d’estiu, pre-
vist del 25 de juny al 24 de juli-
ol, amb jornades de tecnificació i 
esports d’aigua, de 9 del matí a 1 
del migdia.

Ja s’ha obert el període d’ins-
cripció al campus, que comptarà 
amb monitors qualificats, servei 
d’acollida (matí i tarda) i servei de 
menjador. Els preus varien segons 
les setmanes contractades i s’apli-
quen descomptes a famílies que 
hi portin més d’un fill. 

Per apuntar-s’hi cal enviar un 
missatge fent la reserva a cfhos-
taletspierola@gmail.com o per 
Whatsapp al 663490585 (Bea).

Medalla d’or per a Maite 
Estany al Campionat 
d’Espanya júnior
RAID

El cap de setmana del 24 al 26 de 
maig es va celebrar a Camarma 

de Esteruelas (Madrid), el Campi-
onat d’Espanya de Raid 2019, en 
què l’equip català va aconseguir la 
medalla d’or com a primeres clas-
sificades en la seva categoria, lide-
rada per la santmartinenca Maite 
Estany, de Cal Graells, i la plata per 
a les valencianes.

Nacho Fajardo, 3r al 
Campionat de Catalunya  
de 1a categoria
ESQUAIX

Bon resultat del montbuienc Nac-
ho Fajardo quedant en un des-

tacable tercer lloc del campionat 
de 1a jugat al Marconi de Terrassa.

L’anoienc va superar a Santi 
Grau a quarts però va caure a se-

mis davant el Nasi Herms, un dels 
tècnics del club.

Bona primera part de la tem-
porada de l’anoienc Nacho Fajardo 
guanyant els títols catalans i esta-
tals de S17 i defensant-se molt bé 
en campionats de categoria sènior.

L’equip RS-Plastnet de  
3a cau a Girona 4-0

ESQUAIX

Mal final de temporada pel ter-
cer equip de lliga RS-Plastnet 

després de perdre en l’últim des-
plaçament al GeiGeg d’aquesta 
capital.

Carles Sánchez va cedir amb 
Efren Llach 5-11, 6-11, 4-11, Ser-

gio Rivero va caure amb Pep 
Masó 4-11, 11-4, 8-11, 8-11, Da-
ni Zaragozà tampoc va tenir sort 
caient amb Manel Pérez per 11-7, 
10-12, 7-11, 9-11 i finalment Sergi 
Campos va córrer la mateixa sort 
cedint 8-11, 6-11, 8-11 amb Roger 
Acebo.

El juvenil A de l’AE Piera serà de Preferent
FUTBOL

L’equip Juvenil A de l’AE Piera 
que dirigeix José Gea García ha 
aconseguit l’ascens a Juvenil Pre-
ferent després de quedar segon 
classificat dels catorze grups de la 
categoria; el campió de lliga va ser 
l’equip de Ciudad Cooperativa; van 
ser tercers l’escola de Futbol Gavà i 
4ts la UD San Mauro.

La darrera jornada del Juvenil 
va ser a casa de la UR Sant Ilde-
fons, jugant com a visitants i on es 
van imposar per un clar 0-3 amb 
gols d’Aleix Peña, Yanis i Figueras. 
En aquest partit els jugadors van 
comptar amb el suport a la grada 
de molts pares i aficionats que van 
celebrar l’ascens.

Pel que fa a les dades de 
l’equip dir que de 28 partits jugats 
en va guanyar 22, dos empatats i 
quatre perduts. El balanç de gols 
és de 94 a favor i 40 en contra, i 
pel que fa a golejadors de grup 

(de l’1 al 50), 1r Alex Vaqué de l’AE 
Piera amb 36 gols, 2n Yanis Ruiz 
també de l’AE Piera amb 27 gols i 
va ser tercer Sancho del Joventut 
amb 26 fols.

Amb aquest ascens el Piera es 
posiciona com l’equip Juvenil de la 
comarca que participarà en la cate-
goria més alta. De cara la propera 
temporada han de deixar l’equip 

cinc jugadors per haver acabat la 
seva formació en el futbol base i 
han de passar a ser jugadors ama-
teurs.

La coordinació del Club, amb 
Sergi Tort al capdavant, ja està tre-
ballant en el nou projecte, amb les 
incorporacions que permetin man-
tenir la categoria.

Francisco Diaz

Celebració al camp del Sant Ildefons

Els equips de pàdel del CT Can Bonastre  
a la fase final de la Lliga Padelcat
PÀDEL

El proper dia 8 de juny s’inicia la 
darrera fase de la Lliga Padelcat. 

Els equips de la secció de pàdel del 
CT Can Bonastre ja coneixen els 
seus rivals en el quadre final i ara 
tot és o caixa o faixa. Una victòria 
et porta al següent nivell i una der-
rota t’envia cap a casa.

L’equip A del club, de segona 
categoria, gràcies a la seva bona 
classificació, està exempt dels set-
zens de final i debutarà a casa, el 
proper diumenge 16 de juny con-
tra el guanyador de l’eliminatòria 
entre el Sant Esteve Sesrovires i el 
Fairplay.

L’equip B del club, de tercera 
categoria, debuta dissabte dia 8 de 
juny, a casa, davant el Padelarium 
de Gavà en els setzens de final de 
la competició. 

L’equip C del club, de tercera 
categoria, jugarà la fase de con-
solació i debutarà el dissabte 8 de 
juny en els vuitens de final a les 
pistes del Pàdel DIR Sant Cugat.

L’equip femení va quedar eli-
minat després de quedar empare-
llat en un grup molt complicat. Les 
noies han gaudit i han après molt 
en aquests partits.

L’equip mixt del club va quedar 
quart classificat del seu grup i està 

a l’espera dels aparellaments de la 
darrera fase.

L’equip del +35, de categoria 
única, al quedar primer classificat 
de la primera fase, es classifica di-
rectament per les semifinals del 
torneig, previstes pel diumenge 
30 de juny i esperant rival entre el 
Life for Pàdel i el Masters CPI.

L’equip del +45 està a tres par-
tits de finalitzar la lliga regular i, a 
un sol punt d’aconseguir el segon 
títol consecutiu. Aquest dissabte 
juga a Can Busqué i diumenge es 
desplaça a Piera per jugar el derbi 
pierenc.

Èxit del Patinatge Artístic Igualada al 
Campionat Intercomarcal
PATINATGE ARTÍSTIC

El diumenge 2 de Juny al matí 
es va realitzar a Sitges, el Cam-

pionat Intercomarcal de la Zona 2 
d’Interclubs.

En aquest campionat hi van 
prendre part els tres primers clas-
sificats de cada categoria de la 
primera fase que es va celebrar el 
mes d’abril.

Del Club Patinatge Artístic 
Igualada hi van participar 5 pati-
nadores, amb uns resultats molt 
brillants, ja que tres d’elles van 
pujar al podi i es van classificar 
pel Campionat de Barcelona, on 
lluitaran per ser les millors de la 
província, pas previ a la Copa Ca-
talana que decidirà la campiona 
de Catalunya.

Van ser la Mariona Raurich i 
l’Ainara Varela, segona i tercera 
respectivament en Iniciació A, i , 
l’Alexandra Burczynska, primera 
en Iniciació C Majors.

La Berta Roset va aconseguir 
la sisena posició en certificat, i l’Iris 
Ruiz la vuitena en Iniciació A.

Evidentment, satisfacció de 
l’entrenadora Ester Torrabadella 
davant d’uns resultats que demos-
tren l’esforç de totes les patinado-
res en els entrenaments setmanals, 
i que no fan res més que continuar 
elevant els nivell del club en una 

competició molt important, ja que 
l’organitza la Federació Catalana 
de Patinatge i hi participen els mi-
llors patinadors de cada club.

Mentrestant, el club es troba 
totalment immers en els prepara-
tius del seu 2on Festival de Pati-
natge, que es celebrarà el 29 de 
juny al Pavelló Municipal de Santa 
Coloma de Queralt.

Traspàs de FRUITERIA
per jubilació

 
Interessats trucar al tel.

687 777 617

L’Yvette Pons CB Igualada jugarà el tercer i 
definitiu partit per la permanència a Copa 
Catalunya
BÀSQUET

Diumenge passat, a Tarragona, 
el primer equip femení, l’Yvet-

te Pons CB Igualada, no va poder 
tombar el TGN Bàsquet, de manera 
que es necessitarà un tercer partit 
en què es decidirà la permanència 

a la Copa Catalunya. Aquest tindrà 
lloc a Les Comes, ja que el play-out 
es va iniciar amb el camp a favor. 

Serà el proper diumenge 9 de 
juny, a les 20 h, quan Les Comes 
s’omplirà per veure l’equip liderat 
per Sergi Alamillo i que vol aconse-

guir mantenir la categoria. El play-
out està sent molt intents però a 
les igualadines, que han aconse-
guit mantenir un gran joc que ha 
fet guanyar confiança en aquest 
eliminatòria. 

Àrea comunicació CBI
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MOTOR Joan VidalPresentació de la 30a edició del 3x3 
d’Igualada
BÀSQUET

Ja s’ha presentat la propera edi-
ció del 3x3, que arriba a la 30a 

edició, una de les més veteranes de 
Catalunya. El dissabte 15 de juny, a 
la plaça de Cal Font d’Igualada, tin-
drà lloc l’esdeveniment de bàsquet 
més popular de la ciutat. Aquesta 
és una edició especial, ja que se 
celebra el seu 30è aniversari. Serà 
un dia en què es recordaran els 
inicis de la competició a Igualada, 
l’any 1989.

Amb motiu d’aquesta presen-
tació es van reunir, al pavelló de 
Les Comes, l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells; els patrocinadors 
principals de l’esdeveniment, Jordi 
Bernadet, de Transports Bernadet, 
i Jordi Carrique, de BBVA; i els re-
presentants del club, la jugado-
ra i entrenadora Judit Lamolla, i 
els membres de la junta directiva, 
el president Jordi Balsells, la vice-
presidenta Neus del Rio i la repre-
sentant de la junta directiva en la 
capitalitat d’Igualada del bàsquet 
femení, Ona Serradell. 

El 3x3 de Cal Font està inte-
grat, des de l’any passat, al Cir-
cuit 3×3 de la Federació Catalana 

de Basquetbol. Igualada és una de 
les deu seus catalanes on té lloc 
aquesta competició, la qual cosa 
comporta que els guanyadors de 
cada categoria passen a la final de 
Barcelona, que se celebrarà el 27 
de juliol.

El 3x3 és obert a tothom i a to-
tes les categories, des de mini fins 
a sènior. Es preveu una assistència 
de més de 500 jugadors que ompli-
ran les catorze pistes més les dues 
centrals BBVA i Transports Berna-
det, on es disputaran les finals. 

El dissabte 15 de juny serà una 
festa de bàsquet, photocall i sor-
preses. A més de les competicions 
per categories, es celebraran els 
concursos de tir, two ball i triples, 
dotats de premis específics. A més, 
tota la plaça comptarà amb wifi 
Iguana. 

Les inscripcions estaran obertes 
fins al 9 de juny i cal adreçar-se a la 
web de la Federació a https://3x3.
basquetcatala.cat/igualada2019/

Àrea de comunicació CBI

Del Rio, Bernadet, Cerrique, Lamolla, Balsells, Castells i Serradell en la presentació del 3x3

Mobilitat urbana
Aixam Coupé GTI

MOTOR

Ha estat una de les novetats de 
FirAnoia en l’estand del Pas-

seig de Marcel Claramunt. Es tracta 
d’un dels models que forma part 
de la nova gamma Sensation de 
la coneguda marca Aixam, líder 
en aquest segment des de 1975. 
Un ampli ventall de models que 
recentment s’ha ampliat amb la 
gamma 100% elèctrica dels models 
eCity i eCoupé, amb 80 km d’auto-
nomia en condicions reals, bateria 
de liti amb garantia de 5 anys, 
recuperació d’energia al treure 
el peu de l’accelerador i càrrega 
completa en tan sols 3.30 h en un 
endoll de 220v.

Des de primers d’any, Marcel 
Claramunt té la representació per 
a l’Anoia d’aquests vehicles, que es 
poden conduir sense carnet a partir 
dels 15 anys, a l’avinguda Països 
Catalans, 28, del Pol. Les Comes, 
amb representació per a la zona 
del Bages (Impnesa Europe, S.L.) i 
del Baix Llobregat (Marto Cotxes). 
www.cotxessensecarnet.cat

Feia temps que no em posava 
al volant dels Aixam i m’he empor-
tat una gran sorpresa. Caram quin 
canvi! Res a veure amb aquells pri-
mers models, molt bàsics d’acabats 
i més sorollosos. Ara han canviat 
radicalment, inclús en el disseny 
exterior, molt més atractiu i espor-
tiu, especialment el Coupé GTI de 
la nostra prova, amb aerodinàmic 
frontal, les vistoses llantes GT de 
15” de 8 radis, xassís esportiu re-
forçat, spoiler posterior al final del 
sostre, la doble sortida cromada 
del tub d’escapament i el pack “lo-
ok carbono” per a interior i exte-
rior. 

Per dins, m’ha convençut el ni-
vell d’acabats. Dos seients en cuir 
molt còmodes i un quadre d’ins-

trumentació que, des del primer 
moment, sorprèn per la qualitat 
de realització i informació, que va 
acompanyat d’una pantalla TFT de 
3,5 polsades situada en una bona 
posició en la part alta entre el con-
ductor i acompanyant, on també es 
projecta el que succeeix quan po-
sem la marxa enrere, mitjançant la 
càmera que porta integrada en la 
porta posterior. Tot això pel que fa 
a la nostra unitat de proves, però 
Aixam proposa múltiples opcions 
de personalització, com per exem-
ple l’Aixam Concert pel so, amb 
una potència de sortida de 240W o 
400W, una pantalla tàctil més gran 
tipus tablet de 9” compatible amb 
Android Auto i Apple Car Play, in-
terface intuïtiva amb port USB i 
connexió BluettoothTM.

Per posar-lo en marxa disposem 
d’una clau convencional amb co-
mandament a distància per l’ober-
tura i tancament de portes. El canvi 
es automàtic amb tres posicions del 
selector: “D” per iniciar la marxa, 
la N i la “R” per la marxa enrere. 
Sota el capó tenim el motor Kub-
ota KDI, que va ben insonoritzat. 
M’ha sorprès el rendiment d’aques-
ta mecànica, que des del primer 
moment ens aporta una resposta 
progressiva de la potència. 

L’hàbitat principal de l’Aixam 
són els recorreguts urbans i in-
terurbans. A causa de les reduïdes 
dimensions és un vehicle molt fà-
cil per conduir i aparcar en ciutat, 
amb una excel·lent visibilitat i sen-
sació d’amplitud interior, tenint 
en compte els 3 metres que amida 
d’allargada.

Cilindrada: 482 cc / Potèn-
cia: 8,15 CV / Tracció: davantera 
/ Capacitat maleter: 1000 litres / 
Consum homologat: 3,1 l/100km / 
Preu: 14.990 euros. 

Sènior masculí - 1a Catalana: AE Aula 30 - Finques Argent CH Igualada 26
El CH Igualada perd l’últim partit però 
conserva la categoria
HANDBOL

Diumenge passat, en l’últim par-
tit de la temporada, cap dels 

dos equips s’hi jugava res, ja que 
l’Aula ja feia dues jornades que era 
als llocs de descens i l’Igualada ja 
havia aconseguit la permanència 
a la categoria des de feia tres jor-
nades.

Tot i ser un partit intranscen-
dent tots dos equips el volien gua-
nyar. L’Aula va sortir molt fort i va 
dominar des del principi, mentre 
que l’Igualada sempre va anar per 
darrere en el marcador i no va po-
der superar la bona defensa de 
l’Aula, que va lluitar molt per la se-
va porteria. L’equip igualadí també 
es va veure molt perjudicat per les 
exclusions de 2 minuts, 9 contra 
l’equip igualadí i 4 contra l’Aula, 
que van fer que durant massa mi-
nuts l’Igualada es trobés amb 4 
i fins amb 3 jugadors només a la 
pista. Es va anar al descans amb un 
marcador de 15 a 12, resultat just 
pel joc vist a l’encontre.

A la represa el partit va ser 
molt similar a la primera part, amb 
l’Aula que va dominar sempre en 
el marcador, l’Igualada que no va 
saber trobar el seu joc habitual i 

amb algunes decisions arbitrals 
que van ajudar a que l’equip ano-
ienc no es refés, ja que també les 
faltes de 7 metres van ser clara-
ment favorables a l’equip barcelo-
ní, amb 6 penals contra l’Igualada 
i 1 penal contra l’Aula. Tot i que 
els locals van merèixer la victòria, 
les decisions arbitrals, encertades 
o no, van despistar molt l’Iguala-
da, que no es va centrar mai en 
el desenvolupament del partit. Al 
final, victòria merescuda de l’AE 
Aula per 30 a 26.

Amb aquest partit s’acaba una 
llarga temporada per a l’Igualada, 
que aquest any debutava en la ca-

tegoria. L’equip anoienc ha estat 
capaç de mantenir-se en llocs inter-
medis de la taula, tot i que en els 
partits d’anada se li va complicar 
molt, però en els de tornada s’ha 
recuperat molt bé i ha aconseguit 
acabar la temporada amb la tran-
quil·litat de no haver de lluitar fins 
als últims partits per no baixar. 

Entrenats per Pol Cantero, van 
jugar: a la portería, Eric Plaza (18 
aturades); a la pista, Oscar Visa (6), 
Jordi Vilarrubias (2), Max Segura 
(1), Esteban Lezama (2), Arnau Ca-
pitán (3), Josep Lluís Álvarez, Marc 
Espinagosa (1), Àlex Maruri (6), 
Jordi Grado (4), Marc Vilches (1).

Bon paper dels nedadors del CN Igualada al 
Campionat de Catalunya Open Màsters
NATACIÓ

El cap de setmana passat es van 
disputar, a la piscina del CE 

Mediterrani, els XXXV Campionats 
de Catalunya “Open” Màsters de 
natació, que van comptar amb 
la participació de dos dels neda-
dors de la secció Màsters del Club 
Natació Igualada: Ernest Parcerisas 
i Laura Mena, que van nedar un 
total de 6 proves, ell 4 i ella 2.

L’Ernest, tot un veterà de la 
competició, va competir en totes 
les proves de braça (50, 100 i 200 
m) i els 200 m estils i va aconse-

guir batre el rècord de Catalunya 
i Espanya de la categoria +85 anys 

en 100 i 200 m braça, 200 m estils 
i 50 m papallona (parcial dels 200 
m estils). 

Per altra banda, la Laura, que 
s’estrenava en la competició, va 
nedar els 100 i 200 m braça i va as-
solir uns molt bons resultats.

A part de la competició, els 
dos nedadors van poder gaudir de 
dos dies ben estiuencs en piscina 
descoberta i de 50 metres, i del 
gran ambient de germanor que 
caracteritza aquesta categoria de 
la natació.
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S’acosta el final de temporada per  
als diferents equips Subaru
PÀDEL

A falta de molt poques jorna-
des per acabar la temporada, 

solament el segon equip Subaru 
masculí de lliga PàdelCat i el segon 
femení que juga a la mateixa lli-
ga però a 3a, estem pendents dels 
emparellaments pel play-off.

L’equip federat segueix en zo-
na de descans malgrat guanyar a 
domicili 1-2 amb l’Espadel d’Espar-
raguera i els dos equips de vete-
rans, Oxford i Cambridge no tenen 
opcions al títol tot i completar una 
digníssima temporada.

Lliga federada 1a 
masculina

Tal com hem dit, nova victòria 
per 1 -2 a fora contra un dels rivals 
directes, l’Espadel de Esparreguera.

S’ha de seguir sumant per veu-
re si el primer equip Subaru pot 
assolir l’objectiu que ara mateix no 
és altre que mantenir la categoria.

Les coses no van començar 
gaire be amb la derrota de Car-

les Cuñado/Ramon Gabarró 6-3, 
6-7, 3-6 amb Josep Zalabardo/Daní 
Gómez, Nil Munné/Marc Corcelles 
van empatar guanyant 6-4, 7-5 a 
Sergi Geremias/Johnattan Reque-
na i finalment Joan Corcelles/Lluís 
Fernández van remuntar un set en 
contra sumant el punt decisiu 3-6, 
7-5, 6-3 davant Jesús/S. Fernández.

Lliga Pàdel +45 Cambridge. 
Gran victòria 2-1 jugant amb un 

dels punters de la LLiga +45, l’In-
finit.

J.J. Penedès/Jordi De Belza van 
cedir 5-7, 4-6 amb Josep Costa Sis-
cu Garcia, J.A. Colom/Xavi Balp van 
empatar el matx guanyant 7-5, 6-2 
a Àngel Triviño/Joan Morros i final-
ment Joan Corcelles/Santi Aizcorbe 
no van fallar guanyant 6-0, 7-6 a 
Carles Lladó/Jordi Carbonell.

Jaume Molas no continuarà  
a l’Igualada Rigat

HOQUEI PATINS

El jugador de l’Igualada Rigat HC 
Jaume Molas i Terradellas no 

formarà part de la plantilla 2019-
2020 del primer equip arlequinat 
després de sis temporades al club 
igualadí. D’aquesta manera es tan-
ca una etapa esportiva i s’enceta 
un nou projecte on els camins del 
jugador osonenc i l’Igualada Rigat 
es separen.

Des de l’Igualada Rigat HC es 
vol agrair a Jaume Molas el treball, 
esforç, sacrifici i dedicació que al 
llarg de sis temporades ha tingut 
al club i de l’estima que s’ha gua-
nyat de tothom. Li desitgem tota 
la sort i encerts en els nous reptes 
i trobarem a faltar el seu tarannà i 
la seva manera de fer. 

Caminem sempre endavant. 
Visca l’Igualada Hoquei Club!

Premsa IHC

Jaume Molas, en una foto d’arxiu. 
Foto: Xavi Garcia

Igualada Femení HCP 5 - CP Vilanova 3
L’Igualada Femení HCP, tercer 
a Nacional Catalana

HOQUEI PATINS

L’Igualada Femení Hoquei Club 
Patins va guanyar el segon partit 

al CP Vilanova i es queda amb la 
tercera posició de Nacional Cata-
lana.

Amb una gran primera part, 
les igualadines sentencien el CP 
Vilanova per la via ràpida. Així, els 
gols de la Queralt del Àguila, Carla 
Claramunt i Abril Batlle (dos), po-
saven un rotund 4-0 al minut sis de 
joc. Les garrafenques reaccionaven 
i marcaven el seu primer gol (4-1) 
però no podrien fer res més amb la 
bona defensa i portera igualadina, 
i s’arribava amb aquest resultat al 
descans, amb un festival de bon 
joc de les anoienques.

A la represa, i amb el partit 
encarat, les igualadines van perdre 
una pèl la intensitat i el Vilanova 
marcava el segon gol, per posar 
el 4-2. Automàticament les locals 
marcaven el cinquè gol, en una de-
mostració de capacitat de reacció 

i fortalesa mental. Les igualadines 
van estar desafortunades en atac 
a la segona part, però molt bé en 
defensa, especialment la portera 
Cristina Riba, que ho va parar tot 
excepte el darrer gol del Vilanova 
i del partit, a dos minuts del final, 
que posava el definitiu 5-3 al mar-
cador.

Era el darrer partit per a les 
igualadines en una temporada ex-
cel·lent, en què, a part de la ter-
cera posició i el subcampionat de 
la Copa Generalitat, l’equip con-
tinua progressant. Ha estat a un 
pas de disputar la final en perdre, 
de manera molt ajustada, l’elimi-
natòria contra el millor equip de 
la competició, l’HC Palau. L’ascens 
a l’Oklliga queda cada temporada 
més a prop.

Igualada Femení HCP: Cristina 
Riba (P), Zoe Torras (P), Abril Bat-
lle, Elba Garreta, Carla Claramunt, 
Queralt del Àguila, Maria Bonet i 
Mariona Simon.

Nova Junta Directiva del FC Fàtima
FUTBOL

El passat mes de maig hi va haver 
eleccions al Futbol Club Fàtima, 

de les quals va sortir elegida una 
nova Junta Directiva. La respon-
sabilitat ha recaigut en un grup 
d’amics, socis del FC Fàtima, que 
es van oferir a fer el pas, especial-
ment davant la necessitat de donar 
continuïtat al gran treball realit-
zat per l’anterior grup directiu, 
encapçalat per José Hernández, de 
nou nomenat president de l’enti-
tat, i per tal de garantir la neces-
sària gestió d’un club amb el qual 
s’identifiquem plenament.

La nova junta està integrada 
per José Hernández (president), 

Montse Cobos (vicepresidenta), 
Jaume Pelfort (tresorer), Javier 
García (secretari) i, com a vocals, 
Vicente Izquierdo, Olga Rodrí-
guez, Sebastián Vergara, Francisco 
Cobos, Darío Tené, Carlos Vara, 
Raúl Sánchez i Miguel Ángel So-
riano.

La Junta demana a tots els que, 
d’una manera o altra, formen part 
del club: pares, mares, jugadors i 
jugadores, equip tècnic i directius, 
el seu ajut i implicació perquè el FC 
Fàtima no deixi de créixer, any rere 
any, i de consolidar-se com el que 
actualment és, un club reconegut i 
de referència en el futbol comarcal 
i català.

La nova directiva ha assumit 
aquest repte amb orgull i també 
amb absoluta honestedat i esperit 
de compromís i dedicació a un club 
petit de dimensions, però molt 
gran en il·lusió, valors i qualitat 
humana. En aquest sentit, la junta 
demana als socis tot l’ajut i col-
laboració que puguin oferir per 
tal de refermar i consolidar, entre 
tots, el FC Fàtima i alhora fer-lo 
més proper i participatiu.

La presentació de la nova junta 
als socis i sòcies es farà demà di-
vendres, dia 7 de juny, a les 20 h, a 
les instal·lacions de Can Masarnau.

Moltes gràcies a tots i força Fà-
tima!

Avui es presenta l’Escola de 
Futbol Base de la Pobla de 
Claramunt 
FUTBOL

Avui dijous, dia 6 de juny, a 
les 20.00 h, al Teatre Jardí 

es presentarà l’Escola de Futbol 
Base de la Pobla de Claramunt.

Aquest nou projecte formatiu 
per a joves que vulguin practi-
car l’esport del futbol ha estat 
creat pels germans Jesús Mián 
i David Mián, que són uns dels 
futbolistes més ben valorats de la 
comarca. Així, el Jesús va fer un 
gran treball, tant a les categori-
es inferiors del CF Igualada com 
en la darrera temporada com a 
entrenador del primer equip del 
CE Òdena.

L’Escola de Futbol Base és un 
projecte que té com a objectiu la 
preparació de nens i nenes que 
vulguin jugar a futbol, ja que la 
tecnificació és fonamental per tal 
que un jugador que ho fa bé pu-
gui arribar a ser un jugador TOP el 
dia de demà.

Aina Munné (PA Piera), 8a al Campionat 
d’Espanya júnior
PATINATGE ARTÍSTIC

Del 29 de maig a l’1 de juny 
s’ha celebrat a Bilbao el 

Campionat  d ’Espanya júni -
or i sènior de patinatge artís-
tic, organitzat per la Federació 
Espanyola  de Patinatge, amb 
la participació d’Aina Munné, 
patinadora júnior del Patinatge 
Artístic Piera. 

Durant  els entrenaments 
lliures de dimecres les sensacions 
eren molts bones pel que fa a 
contacte i prova de la pista; di-
jous l’Aina va realitzar un molt 
bon disc curt i era 7a, posició 
que li donava la possibilitat de 

classificar-se per a la final i sortir 
en una bona posició. 

El divendres, dia decisiu amb 
el disc llarg, va obtenir una bo-
na puntuació tècnica i va acon-
seguir la 8a posició, que li va 
valer una plaça per a les com-
peticions internacionals, com 
la Copa Alemanya o la Copa  
d’Itàlia. 

L’entrenadora Begoña Hor-
nero es va mostrar contenta dels 
resultats generals obtinguts i se-
guirà treballant per mantenir 
aquest nivell en la resta de pati-
nadores.

Els germans Jaume van competir  
a Montpeller i Tel Aviv
ESQUAIX

Els dos germans Jaume van estar  
a França i Israel jugant dos tor-

neigs del circuit professional. Per 
un cantó el Bernat es va colar entre 
els 16 millors del Metropole Open, 
un 28k a Montpeller després de 
guanyar a l’alemany Valentín Rapp 
per 11-6, 11-6, 4-11, 11-4 però cau-
re a vuitens amb el 15è millor juga-
dor del món, el francès Gregorie 
Marche per 5-11, 9-11, 4-11.

La 1a part de la temporada 
ha finalitzat per l’anoienc Ber-

nat Jaume ja que li queda so-
lament el seu compromís anyal 
jugant els estatals per equips a 
Santiago amb el Tennis Saba-
dell.

Per altra banda, el Joel va 
caure en la segona ronda del 
Migdal Inssurance Open, 11k a 
Israel davant el suís Robin Gado-
la per 11-13, 1-11, 4-11 acusant 
molt l’esforç de superar la 1a 
ronda el mateix matí davant el 
rus Vladimir Titov a qui va gua-
nyar 3-2, 11-9 en el 5è set.

El gran dels Jaume li resta un 
torneig a Rússia i també donarà 
per finalitzada la primera part de 
la temporada.

El Bernat ha acabat en el lloc 
83 del rànquing mundial, que 
tenint en compte la lesió que va 
patir a principis d’any ha pogut 
encara millorar 5 llocs, en Joel en 
canvi, ha fet un salt important co-
mençant l’any per sobre del 400 
i esgarrapant més de 100 llocs al 
rànquing i ocupant el 297 actual.
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Can Titó acollirà el Top4 de 
1a Catalana sènior femení

HANDBOL

Després d’una temporada impe-
cable arriba l’hora de la veritat. 

Vilanova del Camí acollirà i parti-
ciparà en el Top4 de 1a Catalana 
sènior femení, en què l’equip local 
s’hi juga el retorn a la categoria 
que va perdre fa tot just un any.

A aquesta fase final hi han 
accedit els dos primers classificats 
dels grups A i B, de la 2a fase de la 
competició.

El CH Vilanova es juga 
l’ascens de categoria

Per part del grup A hi accedeix, 
com a 1r de grup, l’H Cardedeu i 
com a 2n el BCN Sants. En el grup 
B el segon és l’H Cerdanyola, men-
tre que les amfitriones, el CH Vi-
lanova passen com a primeres de 
grup imbatudes, després de des-
plegar un joc vistós i efectiu en 
aquesta 2a fase.

L’equip, però, no afluixa i no 
pensa confiar-se gens. Continu-
en entrenant de valent. El tècnic 
David Díaz no vol sentir a parlar 
de favoritismes de cap mena. Són 
conscients de l’entitat dels equips 
rivals. Tots han demostrat merèixer 
ser on són, a base de joc i resultats.

De tota manera, encaren el 
Top4 amb confiança. Se senten for-
tes físicament i mentalment, saben 
que és el moment de reblar el clau 
i l’opció de l’ascens a Lliga les mo-
tiva especialment.

Val a dir que 3 dels 4 equips 
d’aquest Top4 tindran el premi de 
pujar de categoria. Només un en 
quedarà exclòs.

L’equip vilanoví està content 
de jugar a casa. El públic i la pista, 
a priori, ha de ser un punt a favor 
d’aquesta confiança i esperen tenir 
molt de suport.

El Top4 començarà el dissabte 
8 de juny, a les 17 h, a Can Titó. 
En aquesta primera semifinal s’en-
frontaran CH Vilanova i BCN Sants. 
Seguidament, a les 19 h, ho faran 
H Cerdanyola i H Cardedeu. El diu-
menge 9, a les 17 h, es disputarà el 
3r i 4t lloc, mentre que a les 19 h 
tindrà lloc la gran final.

L’entitat fa una crida especial 
al públic, equips base, socis i sim-
patitzants perquè vagin a donar 
suport a l’equip i a gaudir del bon 
handbol. L’ocasió ho mereix.

La búlgara Elitsa Kostova 
s’imposa al Torneig WTA 
Arcadi Manchón

TENNIS

Durant tota la setmana passa-
da Montbui va ser la capital 

del tennis femení, amb la cele-
bració del vuitè Torneig de Ten-
nis Internacional Arcadi Manchón, 
enguany inclòs en el circuit feme-
ní de la WTA, i dotat amb 25.000 
dòlars. Va ser el colofó a una mag-
nífica setmana de tennis d’elit, on 
molts escolars de diferents centres 
educatius anoiencs van anar pas-
sant per les pistes del CT Montbui, 
on es va poder gaudir amb algunes 
de les millors jugadores de tennis 
del circuit femení.

El torneig es va desenvolupar a 
les pistes ràpides de Can Passanals, 

amb un excel·lent nivell compe-
titiu i amb la participació d’algu-
nes jugadores que estan fregant 
el rànking 100 Mundial. La gran 
final, celebrada diumenge a la pis-
ta central montbuienca va enfron-
tar la búlgara Elitsa Kostova amb 
l’australiana Arina Rodionova. Tri-
omf final per a la búlgara per 7-5 i 
6-3, després d’un matx força com-
petit i on l’encert de la jugadora 
búlgara a les acaballes del primer 
set i en els moments decisius de la 
segona màniga va acabar encarri-
lant el seu triomf.

La final de dobles, celebrada 
divendres, va enfrontar la georgi-
ana Sofia Shapatava i la britàni-
ca Emily Webley-Smith contra la 
búlgara Elitsa Kostova i la també 
britànica Samantha Murray, amb 
triomf de la primera parella per 
6-4 i 7-5.

Un cop finalitzada la final es va 
dur a terme el lliurament de pre-
mis a les guanyadores, en un acte 
presidit pel factòtum del torneig 
Arcadi Manchón, i on també hi va 
assistir l’Alcalde en funcions de 
Montbui Teo Romero, entre d’al-
tres autoritats.

El masculí B de l’Infinit guanya el PlayOff  
i puja de categoria

PÀDEL

Aquest dissabte el Masculí B al 
quedar segon de la Lliga, juga-

va el Play Off d’ascens per pujar 
de categoria a les instal·lacions del 
Club Tenis Premià de Dalt. La semi-
final la jugaven contra un gran 
equip el Club Tenis Manresa B, on 
l’equip igualadi va guanyar per 2 
a 1 amb partits molt igualats. La 
parella 1 formada per Pere Car-
bonell i Toni Mensa va perdre per 
1-6 i 2-6; la parella 2 formada per 
David Sabaté i Felix Miramunt va 
guanyar en un emocionant partit 
per 6-2, 1-6 i 6-2 i la parella 3 for-
mada per Aitor Hernandez i Oriol 
Vinardell va guanyar el seu partit 
per 6-3 i 6-2.

Al guanyar la semifinal del 
PlayOff els donava dret a jugar 
la final que va ser contra el Pàdel 
Indoor Berguedà B vencedors de 
l’altra semifinal a Can Busqué. La 
final va ser molt emocionant i molt 
igualada, però al final els iguala-
dins van guanyar als bergadans 
per 2 a 1, on la parella 1 formada 
per Felix Miramunt i David Sabaté 
va guanyar el seu partit amb més 
facilitat que s’esperava per un do-
ble 6-2, la parella 2 formada per 
Oriol Vinardell i Aitor Hernandez 
va guanyar el partit més llarg i més 

emocionant i fins i tot superant 
una lesió de l’Aitor en l’últim set, 
però la dupla ho va superar amb 
esforç i guanyant al tercer set, el 
resultat va ser: 4-6, 3-6 i 2-6. La ter-
cera parella formada per Jose Vi-
vancos i Adri Suero va perdre en el 
tercer set en un partit també molt 
ajustat amb el resultat següent: 
7-5, 4-6 i 2-6. Amb aquesta victòria 
el Masculí B (equip de la foto) puja 
de categoria i jugarà la pròxima 
temporada a la Lliga de Primera 
Interior de la Federació Catalana.

El Masculí A, que juga a la Lli-
ga de Primera Catalana de la Fede-
ració Catalana, va guanyar a casa 
contra el Pàdel Indoor Berguedà A 
per 2 a 1, on la parella 1 formada 
per Edu Palmés i Nacho Perez va 
guanyar per 7-5 i 6-4, la parella 2 
formada per Dani Vizcarra i Joel 
Vila va perdre per 4-6 i 5-7, i la 
parella 3 formada per Xavi Canela 
i Dani Perez va guanyar per 6-2 i 
6-3. Si segueix així aquest equip 
mantindria la categoria i l’any que 
ve l’equip de l’Infinit tindria els 
dos equips: el A i el B a Primera 
Interior.

Els Masculins Veterans, que 
juguen a Quarta Categoria de la 
Lliga de la Federació Catalana, va 
perdre al difícil camp del Pàdel In-

door 7 de Santpedor per 2 a 1, 
on la parella 1 (+50) formada per 
Quim Aguilar i Xavier Linares va 
perdre un partit molt igualat per 
6-4 i 7-6, la parella 2 (+45) formada 
per David Sabaté i Felix Miramunt 
va perdre un partit molt tens per 
6-2, 4-6 i 6-4; i la parella 3 formada 
per Rosendo Perez i Paco Fernán-
dez va donar el punt de l’honor i 
molt important guanyant per 6-2, 
3-6 i 6-7 en un tiebreak final molt 
emocionant.

Els Masculins +45, que juguen 
la Lliga Maxpeed, va perdre al 
camp del Esquaix Cambridge per 2 
a 1, on la parella 1 formada per Jo-
sep Costa i Siscu Garcia va guanyar 
per 5-7 i 4-6; la parella 2 formada 
per Angel Triviño i Joan Morros 
va perdre per 7-5 i 6-2; i la parella 
3 formada per Carles Lladó i Jordi 
Carbonell va perdre per 6-0 i 7-6.

Les Veteranes Femenines, que 
juguen a Segona Categoria de la 
Lliga de la Federació Catalana, van 
jugar dijous un partit aplaçat a ca-
sa contra el l’Atlètic Terrassa amb 
el resultat de 3 a 0, on la parella 
1 formada per Montse Diaz i Eva 
Prades va guanyar per un doble 
6-2, la parella 2 formada per Giuli-
nana Elias i Yolanda Piñero va gua-
nyar 6-1 i 6-0, i la parella 3 forma-
da per Cristina Esteve i Maria Jesús 
Santamaria va guanyar també amb 
el resultat de: 6-1 i 6-4.

El diumenge jugaven el partit 
de la jornada a camp del Club Na-
tació Sant Cugat i queien derrota-
des (la primera de la temporada) 
per 3 a 0, amb molt mala fortuna 
ja que la parella 3 s’ha indisposat 
i la parella 2 formada per Nata-
lia Sorolla i Yolanda Sánchez quan 
començaven a remuntar la Natalia 
s’ha lesionat, el resultat era de 6-3, 
6-7 i 1-3 amb resultat a favor. La 
parella 1 formada per Anni Ureña 
i Merche Gargallo va perdre per 
6-4 i 6-0.

Els prebenjamins de l’IHL, tercers  
de Catalunya

HOQUEI LÍNIA

Aquest cap de setmana passat, a 
Rubí, es van disputar les semifi-

nals i finals del campionat de Cata-
lunya d’Hoquei Línia en categoria 
prebenjamina, on l’Igualada llui-
tà per una merescuda medalla de 
bronze.

Semifinal: HL Igualada 0 - Ju-
jol 3. La primera semifinal davant 
els xics de Jujol va resultar un par-
tit molt igualat, amb molta lluita, 
ganes i fortalesa, en cada una de 
les tres parts.

Partit pel 3r i 4t lloc: HL Igua-
lada 2 - Gadex 2 (penals 2-1). La 
lluita pel tercer lloc es jugà el diu-
menge. Els igualadins arribaren 
a Rubí amb ganes d’emportar-se 

la medalla de bronze i així ho de-
mostraren en pista.

En la primera part, els juga-
dors atacants lluitaven el puck i 
esquivaven la defensa, la majora 
de vegades amb molt encert, però 
sense arribar a batre al porter. 
Encara que el Gadex donà feina 
durant tots els minuts, l’Igualada 
no afluixà en cap moment i inten-
tar de totes totes poder endur-se 
el primer minipunt.

En la segona part, i amb bo-
nes jugades es va aconseguir 
obrir el marcador. La defensa no 
defallia però un marcatge molt 
acurat dels de Sabadell feien que 
els igualadins lluitessin contínu-
ament.

En la tercera i última part, i 
amb els ànims sempre amunt, se-
guiren en la mateixa tònica que 
en les dues parts, la motivació és 
l’arma que es necessita per arribar 
a afrontar una pròrroga amb gol 
d’or.

La constància i la compenetra-
ció de tot l’equip van ser la clau 
per poder arribar portar a terme 
un matx molt acurat. Tot i així, i 
sense marcar en la pròrroga s’arri-
bà a la tanda de penals. Aquesta 
vegada la balança es decantà pels 
igualadins per 2 penals a 1 i així ser 
tercers al Campionat de Catalunya.

Cal felicitar al Gadex pel gran 
partit i sobretot a l’HL Igualada per 
la gran temporada que han fet! 
Enhorabona nois!

Van jugar per l’HLI: Guillem 
Montells, Santi Solano, Roger Mar-
cos, Oriol Marcos, Jan Gil, Max Ma-
teo, Nahya Gil, Marc Roig, Adrià 
Búrria. Porter: Albert Solano. En-
trenador: Samu Piquer.

Aquest dissabte dia 8 es cele-
brarà a Rubí el Play off dels ben-
jamins amb representació iguala-
dina. Al mateix temps, els infantils 
disputaran la Copa federació a Cas-
tellbisbal.

Diumenge últim assalt amb la 
copa federació pels benjamins a 
Castellbisbal.

Compte enrere per al torneig 
Calfont - Les Moreres
PÀDEL

Ja estan obertes les inscripcions 
per al torneig de pàdel de Cal-

font - Les Moreres, que es disputa-
rà de l’11 al 16 de juny. La fase prè-
via de grups es jugarà de dimarts a 
divendres i els quadres eliminatoris 
durant el cap de setmana.

Hi haurà premis per als gua-
nyadors i finalistes, a més d’un 

gran sorteig final d’obsequis per a 
tots els participants. 

A més, en cas de no tenir pare-
lla per jugar, l’organització buscarà 
el company perfecte per gaudir, 
competir... i guanyar! 

Més informació al telèfon 
663.456.653. Per a inscripcions: 
www.clublesmoreres.
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SALUT

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL

PROVES D’AUDICIÓ

Visites dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 5 a 8 de la tarda

Per concertar visites als matins 620 99 22 69

C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i 

venereologia. Criocirurgia
Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33

Telèfon permanent: 93 290 68 67 

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90 

08700 IGUALADA
centrearal@gmail.com

www.centreauditiuaral.com

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- Taps de bany i de sorolls fets a mida

- Personal titulat

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Visites en hores concertades
93 803 13 26 - 617 32 39 89

Sant Martí de Tous, 37  1r 1a   IGUALADA

ESPECIALISTES: Lídia Calvache. Xènia Capel. 
Anna Camps. Núria Pérez. Sara Torelló i Dr. F. Marsal   

Toengab
Gabinet especialitzat en:

PSICOPEDAGOGIA, LOGOPÈDIA, 
PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8. IGUALADA 93.805.36.26
Mòbil 609733875 toengab@toengab.com 

www.toengab.com

■ Exploracions i diagnòstics 
■  Reeducacions individuals: 

Dislèxia. Discalcúlia, TDA, 
Disortografia, etc.

■ Dificultats d’aprenentatge

■ Tècniques d’estudi, 
preparació d’exàmens, 
grups de reforç (primària, 
secundària i batxillerat)...
■ Logopèdia (parla, veu, 
llenguatge...)

maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR

c/ García Fossas, 2, 2n 1a 
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
www.dolorscapellades.com - dolorsca@copc.cat
08700 Igualada - tel. 669 388 447

Centre de Psicologia Clínica 
        i Psicoteràpia

ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)

Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes: 

Tels. 629 16 56 67
93 803 25 90 - 93 805 51 74

De dilluns a divendres de 10 a 1h i de 5 a 8h

PEDIATRIA
HORARI: TARDES A PARTIR DE LES 16H

Dra. EVA ROLLÁN 
·  Visita prenatal: Assessorament a pares abans del nai-
xement i en lactància materna.   

·  Creixement i desenvolupament de l’infant: Seguiment 
des del naixement fins l’adolescència. 

·  Patologia pediàtrica general: Diagnòstic i seguiments 
de malalties comuns infantils. 

· Cura del nen sa i malalt: Visites programades. 

Rambla Sant Ferran, 62 - 08700 IGUALADA Tel. 93 805 25 25
C/ Folch i Torres, 60 - 09784 PIERA Tel. 93 779 47 90

Av. Països Catalans, 95 - 08700 IGUALADA Tel. 93 804 66 88

OK Lliga: Igualada Rigat HC 7 - CP Calafell 3
L’Igualada Rigat goleja en l’adéu de ‘Met’ Molas i Ferran López 

HOQUEI PATINS

L’Igualada Rigat va acabar la tem-
porada amb una victòria per 7 

gols a 3 contra el CP Calafell, en 
el que va ser l’últim partit de Jau-
me Molas i Ferran López com a 
arlequinats. El club igualadí va ser 
superior des del principi del par-
tit i ho va certificar amb set gols 
amb protagonisme dels joves, ja 

que Jordi Méndez va anotar el 
seu segon hat-trick consecutiu i el 
quart de l’Igualada. Jaume Molas 
va poder acomiadar-se de Les 
Comes amb un gol i una assistèn-
cia. A més, l’Igualada va finalit-
zar la temporada amb 51 punts 
(la major puntuació dels últims 12 
anys), un dels reptes de la tempo-
rada.

Els arlequinats van dominar el 
partit des del primer minut, tot 
i que el primer gol no va arribar 
fins a l’equador de la primera part, 
quan Met Molas no va desaprofitar 
l’oportunitat des del punt de la 
falta directa per transformar-la i 
aconseguir el seu últim gol amb la 
samarreta de l’Igualada Rigat. Els 
arlequinats van aprofitar l’embran-
zida de la primera diana i, només 
tres minuts més tard, Jordi Méndez 
feia el segon, perfectament assis-
tit per Molas. La distància podria 
haver estat més àmplia, però el 
porter calafellenc va fer una gran 
actuació. Tot i això, els arlequinats 
van anotar dos gols més durant la 
primera part, obres de Méndez, 
en una jugada individual i, pocs 
segons després, de Sergi Pla, un 
autèntic golàs per l’escaire de la 
porteria. Quan faltava un minut 

per al descans, el Calafell va poder 
reduir distàncies, però un encertat 
Manel del Valle, que havia substi-
tuït Elagi, va evitar el gol.

A la represa, els visitants van 
marcar des del punt de penal (4-
1), però l’Igualada Rigat va seguir 
buscant la porteria rival amb insis-
tència, amb uns joveníssims Martí 
Busquets i Bernat Yeste que van 
jugar un gran partit. Al minut 32, 
Oriol Vives aconseguia anotar una 
altra vegada per l’Igualada Rigat, 
amb un gran xut lateral en una 
jugada individual, però el Calafell 
marcava el segon en una jugada 
rocambolesca i encara podia haver 
fet el tercer de penal,però del Va-
lle va aturar-lo. En el tram final del 
partit va haver-hi temps per a tres 
gols i una falta directa. L’Igualada 
Rigat va augmentar a set gols el 
seu marcador, amb la tercera diana 

de Méndez i un gol de César Vives. 
El Calafell va establir el 7-3 defini-
tiu al minut 48.

Amb el partit finalitzat, Ferran 
López i Met Molas es van adreçar a 
l’afició de l’Igualada. López va dir: 
“sou una afició especial per a mi. 
Us asseguro que us portaré sempre 
al cor”. Per la seva banda, Molas 
va assegurar que “ha estat l’etapa 
d’hoquei més bonica que he vis-
cut a la vida, he tingut de tot en 
aquest club i he tornat a sentir-me 
jugador d’hoquei”.

Amb la temporada finalitzada, 
els jugadors entrenaran alguns di-
es més abans de marxar de vacan-
ces. La junta directiva continuarà 
treballant per confeccionar l’Igua-
lada Rigat 2019-2020, que amb 
més de 51 punts tornarà a jugar la 
World Europe Skate Cup.

Premsa IHC 
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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

- Primera visita gratuïta
- Descomptes per família nombrosa i monoparental 
  10% en les visites de tractament i de revisió
- PROMOCIÓ: DEL 6 de juny AL 31 DE JULIOL 
  DESCOMPTE DEL 50% EN L’ESTUDI D’ORTODÒNCIA

    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

OBERT TOTES LES TARDES

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

www.clinicaortodonciadrustrell.com - clinicaustrell@gmail.com 

Tel. 93 804 16 66

Veterans del Club Excursionista Uecanoia
Del Clot del Forn (Bagà) a la Molina per Coll de Pal
EXCURSIONISME

Dijous 30 de maig. Itinerari de 
13 km, amb un fort desnivell 

acumulat de 557 m. El recorre-
gut es pogué fer o dividir en tres 
trams per fer-lo assequible a les 
possibilitats de cada participant, 
amb punts de parada i/o recollida 
de l’autocar.

S’inicià l’excursió a poc més 
del km 13 de la carretera BV-4024 
de Bagà a Coll de Pal, amb molts 
revolts i fortes rampes de fins el 
13%. L’autocar ens deixa al lloc 
conegut com Coll del Clot de Forn 
(1.712 m.a.), des d’on un corriol 
amb molta vegetació descendeix 
al refugi del Rebost (1.640 m) dins 
del Parc Natural del Cadí-Moixeró. 
Havia estat una casa de pagès re-
habilitada i inaugurada el 1955 i 
té tota mena de serveis. Des d’una 
terrassa que mira al sud tenim 
unes magnífiques vistes sobre les 
serres veïnes. Som als Pirineus, un 

altre món molt diferent del que 
normalment trepitgem els dijous.

Seguint part de la ruta del 
Trencapinyes i el sender GR 150/4-
2 hem de remuntar fort per pista 
que ens puja, en uns 25 minuts, 
fins al Mirador dels Orris (o del 
President Josep M. Muller d’Aba-
dal), a 1.891 m, sota el Roc Ne-
gre, entre prades i en una zona 
de pícnic amb fonts on arrenca 
una passarel·la de fusta de 90 cm 
d’amplada i d’uns 100 metres de 
llargada adaptada per a persones 
amb mobilitat reduïda. El mirador, 
construït el 1970, gaudeix d’unes 
vistes panoràmiques espectaculars 
de la cara sud del Prepirineu Ori-
ental. Es pot veure el massís de la 
Tossa davant per davant, la serra 
del Moixeró, l’extrem est de la ser-
ra del Cadí, la silueta inconfusible 
i sempre present del Pedraforca i 
la serra d’Ensija. Quan hi ha sort es 
poden veure grans rapinyaires vo-

lant, com els trencapinyes, voltors 
o el trencalòs. És la part més boni-
ca de l’excursió i ens hi aturem per 
delectar-nos-hi i esmorzar. 

La ruta segueix amb lleuger 
ascens passant pel xalet-refugi 
de Coll de Pal (1.985 m), sota el 
Puigllançada, amb allotjament, 
serveis i casa de colònies. Parada 
de l’autocar i recollida dels que 
no volen continuar la ruta fins a 
la Molina, i que baixen a Bagà. 
Es continua en uns 2’5 km pujant 
cap a Coll de Pal (2.106 m), pas 
natural entre el Puigllançada i el 
Cap del Serrat Gran, ambdós de 
2400 m. El coll és la màxima al-
çada del recorregut amb vistes 
sobre la Cerdanya i els Pirineus 
amb claps encara nevats. Hi bufa-
va un vent que déu n’hi do. L’úl-
tim tram a peu és de 5,5 km més 
per davallar cap a la Cerdanya, 
pràcticament tot de baixada, per 
corriol poc definit i seguint el traç 

de llargues i monòtones pistes 
d’esquí amb pendents molt forts 
(440 m de desnivell), passant per 
l’estació d’esquí de Coll de Pal i 
enllaçant amb les pistes de la Mo-
lina (1.660 m), on definitivament 
esperava l’autocar.

Satisfets, fineix l’excursió amb 
un bon dinar dels 49 participants 

en un restaurant de Bagà. Coordi-
nadors de l’excursió, Antoni Bru-
gués i Jaume Sayós. 

La pròxima serà el dijous 13 de 
juny, per Castelltallat, Puig de la 
Creu Escapçada, La Figuera i Sant 
Cristòfol (terme de Sant Mateu de 
Bages).

Veterans Uecanoia

Foto: Joan Mollà

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



38 ESPORTS 6 de juny de 2019

RESTAURANTS - CAFETERIES - BARS

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€

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

Ctra. d'Igualada a Tous
43421 Bellprat
659 31 74 21

cancasellas2016€gmail.com

MENJA SA, MENJA ECO
OFERTA SOPARS DISSABTE NIT, 

GRUPS PRIVATS, LLOC PER DORMIR

www.cancasellas.es

Camí Ral, 4-10 · Igualada · Tel.: 93 804 91 64 · info@grupjardi.com
De dilluns a dissabtes · Migdia de 13 a 16 h · Nits: reserves per a grups

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES
CAP DE SETMANA CARTA

Dimecres tancat

93 808 00 21 - 619 745 498
www.castellorpi.com

Orpí (Anoia)

Budokan Vilanova, el millor equip al XIV Campionat d’Espanya  
de Nihon Taikitsu
TAIJITSU

El passat cap de setmana 1 i 2 de 
juny al pavelló poliesportiu de 

Torrijos (Toledo) amb el patroci-
ni de l’Ajuntament i la Regidoria 
d’Esports, es va realitzar la XIV 
edició del Campionat d’Espanya 
de Nihon Taijitsu en totes les cate-
gories i modalitats Kata individual 
i parelles, Tècnica, Randoris, Gos-
hinShobu i Kumite.

El CE Budokan Vilanova del 
Camí, patrocinat per Grup Koala, 
hi va participar amb 32 esportistes 
en 25 categories de les 34 possi-
bles representant a la Federació 
Catalana de Karate com a espor-
tistes de la Selecció Catalana.

El dissabte al tarda es van re-
alitzar els Katas (individual, pa-
relles), Tècnica i Randoris. El diu-
menge al matí el GoshinShobu i 
Kumite on el CE Budokan  va ob-
tenint uns excel·lents resultats en 
les dues jornades. Un total de 21 
campions d’Espanya, 20 sots-cam-
pions i 25 tercers classificats.

Kata individual. Aleví: 3r Enoc 
Soler i Hector Cuadros.

Infantil: 1r Antonio Esteban, 2n 
Jan Valls, 3a Queralt Soler i Guillem 
Ariza.

Cadet: 1r Antonio San Roman, 
2n Marc Dizy, 3r Jan Mateo i Aa-
ron Alcala.

Júnior: 1r David Brugués, 2n 
Johanna Salces, 3r Marc Torilo i 
Mireia Solé.

Kata parella. Aleví: 1rs Enoc 
Soler/Hector Cuadros, 2ns Alex 
Gel/Miguel Aguilera

Infantil: 1rs Eric Nogales/Marc 
Hornos, 2ns Jan Valls/Antonio 
Esteban, 3rs Queralt Soler/Paula 
Cuadros i Guillem Ariza/NayalaRo-
driguez.

Juvenil: 1rs Melanie Martos/
Aitor Mora.

Cadet: 1rs Antonio San Ro-
man/Jan Mateo, 2ns Marc Dizy/
Aaron Alcala.

Júnior: 1rs David Brugues/
Marc Torilo, 2ns Johanna Salces/
Mireia Solé, 3rs Bernat Caro/Em-
ma López.

Sènior: 1rs AbdelBenhamed/
José Orgaz, 2ns Ana Acedo/Ruben 
Casado.

Tècnica. Aleví: 1rs Enoc Soler/
Hector Cuadros, 2ns Alex Gel /Mi-
guel Aguilera.

Infantil: 1rs Jan Valls/Antonio 
Esteban, 2es Queralt Soler/Pau-
la Cuadros, 3rs Eric Nogales/Marc 

Hornos i Guillem Ariza/NayalaRo-
driguez.

Juvenil: 1rs Melanie Martos/
Aitor Mora, 2ns Ramon Larrache/
Jan Nogales, 3rs Gerard Contre-
ras/Xavi Alonso.

Cadet: 1rs Antonio San Ro-
man/Jan Mateo, 2ns Marc Dizy/
Aaron Alcala.

Júnior: 1rs David Brugues/
Marc Torilo, 2ns Johanna Salces/
Mireia Solé, 3rs Bernat Caro/Em-
ma López.

Randoris. Juvenil: 1rs Ramon 
Larrache/Jan Nogales, 2ns Mela-
nie Martos/Aitor Mora, 3rs Ge-
rard Contreras/Xavi Alonso.

Cadet: 1rs Antonio San Ro-
man/Jan Mateo, 2ns Marc Dizy/
Aaron Alcala

Junior: 1rs David Brugues/
Marc Torilo, 2ns JohannaSalces/
Mireia Solé, 3rs Bernat Caro/Em-
ma López,

Sènior: 1rs AbdelBenhamed/
José Orgaz, 3rs Ana Acedo/Ruben 
Casado.

Goshin shobu (defensa per-
sonal). Cadet -60kg - masculí: 1r 
Marc Dizy, 3r Ramon Larrache i 
Jan Nogales.

Cadet +60kg - masculí: 1r Ai-
tor Mora, 2n Xavi Alonso, 3r Ge-
rard Contreras.

Junior Open - masculí: 1er Marc 
Torilo, 2on David Brugues.

Junior Open –femení: 3es Emma 
López i Mireia Solé.

Senior Open –femení: 2a Ana 
Acedo, 3a Irina Gómez.

Kumite. Sènior +85kg - masculí: 
3r Abdel Benhamed.

El dissabte a la tarda va donar 
començament la inauguració del 
campionat, amb una desfilada de 
tots els participants i tècnics, que 
van formar en karategui i sense sa-
batilles, així com els àrbitres i autori-
tats en vestit oficial.

Tancant l’acte amb unes pa-
raules de benvinguda del nostre 
president i desitjant-los sort a tots 
i totes.

Les jornades es van desenvolu-
par sense incidències i en l’horari 
establert, amb una assistència de 
competidors de diferents Comuni-
tats espanyoles, continuant amb el 
lliurament de Trofeus de mà de les 
autoritats.

Des d’aquí, agraïm a l’Ajunta-
ment, la Regidoria d’Esports de Vi-
lanova del Camí i la Federació Cata-
lana de Karate el suport al Club vila-
noví que lidera el mestre Pere Soler, 
un gran referent de l’especialitat.
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■  MONT-ÀGORA CINEMES
X-Men: Fénix Oscura. Dia 7 a les 18.15h.  i 20.30h. Dies 8 i 9 a les 16.15h., 18.30 i 
20.45h.
Rocketman. Dia 7 a les 18.15h. i 20.30 h. Dies 8 i 9 a les 16.30 h. 18.45 h. i 21.00.

■  ATENEU CINEMA
X-Men: Fénix Oscura.  Dia 7 a les 18.00 h i 20.30 h. Dia 8 a les 17.00 h, 19.30 h i 22.00 
h. Dies 9 i 10 a les 17.00 h i 19.30 h. Dia 12 a les 18.15 h i 20.45 h. Dia 13 a les 17.30 h 
(V.O.S.E.). No recomanada a menors de 12 anys.
7 raons per fugir. SESSIÓ CICLE GAUDÍ - CLUB ATENEU. Dia 13 a les 20.00h.

■    CASAL DE TOUS
Ments brillants. Dia 9 a les 18.00 h.
El día que vendrá. Dia 9 a les 19.40 h.

X-Men: Fénix Oscura. EEUU 2019. Ciència ficció. Direcció: Simon Kinberg. Intèrprets: Ja-
mes McAvoy, Sophie Turner, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Nicho-
las Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters, Scott Shepherd. Els 
X-Men s’enfronten al seu enemic més poderós: un dels seus membres, Jean Grey. Durant una 
missió de rescat en l’espai, Jean gairebé es mort en ser atrapat per una força còsmica. Quan 
torna a casa, la radiació l’ha fet més poderosa, i no pot controlar els seus poders, i caurà en 
un fora de control fent mal als més propers.

Rocketman. Regne Unit, 2019. Musical. Direcció: Dexter Fletcher. Intèrprets: Taron Eger-
ton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Steven Mackintosh, Gemma Jones, 
Tom Bennett, Kit Connor, Stephen Graham, Matthew Illesley, Ophelia Lovibond, Charlotte 
Sharland, Layton Williams, Bern Collaco, Ziad Abaza, Jamie Bacon, Kamil Lemieszewski. 
“Rocketman” és la història d’Elton John, des dels seus anys com a nen prodigi del piano a la 
Royal Academy of Music fins arribar a ser una súper estrella de fama mundial.

7 raons per fugir. Catalunya, 2018. Comèdia negra. Direcció: Esteve Soler, Gerard Quin-
to, David Torras. Intèrprets: Emma Suárez, Jordi Sánchez, Sergi López, Àlex Brendemühl, 
Aina Clotet, David Verdaguer, Vicky Peña, Alain Hernández, Lola Dueñas, Francesc Orella. 
Set històries que barregen horror i comèdia. Set moments d’humor negre tant estranys com 
pròxims. Un matrimoni que intenta “avortar” el seu fill adult. Una escala de veïns que no 
recorden que ve després del sis. Un matrimoni “bé” amb set-cents esclaus treballant sota el 
terra... Set visions surrealistes d’una societat que no progressa.

Ments brillants. França, 2018. Drama. Direcció: Thomas Lilti. Intèrprets: Vincent Lacos-
te, William Lebghil, Michel Lerousseau, Darina El Joundi, Benoît Di Marco, Graziella Delerm, 
Guillaume Clérice, Alexandre Blazy, Noémi Silvania. Antoine decideix preparar-se per les 
proves d’accés a Medicina... per tercer cop. En canvi, per a Benjamin és el seu primer intent i 
veurà que no és fàcil. En un món tan competitiu i caracteritzat per les nits d’estudi intens en 
lloc de festes universitàries, els dos amics hauran de trobar un terme mig entre el sacrifici del 
present i l’esperança d’un futur brillant.

El día que vendrà. Regne Unit, 2019. Drama. Direcció: James Kent. Intèrprets: Keira 
Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård, Kate Phillips, Claudia Vaseková, Flora Thie-
mann, Fionn O’Shea, Alexander Scheer, Tom Bell, Frederick Preston, Joseph Arkley, Jim High, 
Abigail Rice. Alemanya 1946, postguerra. Rachael Morgan aterra a un Hamburg derruït en 
ple hivern per reunir-se amb el seu marit Lewis, un coronel britànic que ha rebut la missió 
de reconstruir la ciutat. Però quan són a punt de mudar-se a una gran casa, el seu home 
decideix compartir-la amb els antics propietaris. La convivència carregada d’hostilitat i dolor, 
donaran pas a la passió i la traïció.

“Ártico” de Joe Penna
Martirologi en els gels
El film islandès “Ártico”, dirigit 

pel debutant Joe Penna i coes-
crit per ell mateix i Ryan Morri-
son, ens presenta sense dilacions 
ni preàmbuls un home sol (Mads 
Mikkelsen), sense nom, atrapat en 
els gels. Viu com pot, refugiat en 
les restes d’una avioneta estave-
llada, vestigis d’un sinistre aeri, i 
es dedica amb entrega i coratge a 
emetre senyals i excavar un gran 
SOS en las roques i la neu perquè 
pugui ser vist des de l’aire i res-
catat.

Sobreviu metòdicament, com-
plint un programa diari, una ruti-
na que li permet seguir lluitant es-
perant la seva salvació i no sucum-
bir a la desesperació. I quan arriba 
el moment anhelat del seu rescat, 
l’helicòpter de socors s’accidenta 
i aleshores l’home oblidat en els 
gels haurà de fer-se càrrec de la 

pilot (María Thelma Smáradóttir), 
que ha sobreviscut a l’accident, 
malferida i semiinconscient. 

Aleshores comença una soferta 
peregrinació de l’home arrosse-
gant la dona en un trineu, ja que 
l’única possibilitat de sobreviure 
és abandonar la carcassa de l’avió 
i llançar-se a la immensitat blanca 
per tal d’intentar arribar a una 
estació meteorològica llunyana. 
“Ártico” esbossa així tot el mar-
tirologi d’aquest home valent, 
que malgrat el defalliment i el so-
breesforç decideix prendre cura 
d’aquesta dona, impossibilitada 
per moure’s per si mateixa, i no 
abandonar-la.

El film de Joe Penna presen-
ta l’odissea humana de la subsis-
tència en un entorn hostil de la 
forma més despullada i ascètica 
possible, tot a base de petits ges-

tos, actituds i silencis. Una pel·lícu-
la tan simple com profunda, que 
es serveix de la magnificència del 
paisatge, pura i crua naturalesa 
enemiga, per recalcar la petitesa i 
la vulnerabilitat humana.

“Ártico” és una història tan 
escruixidora com commovedora 
de supervivència humana en un  
món perdut i inhòspit, un cant a 
l’esperit humà del sacrifici i a la 
resistència humana indoblegable. 
Aquesta aposta per la defensa 
aferrissada de l’instint de conser-
vació potser no seria el mateix 
sense la presència del cos sofrent 
i el rostre rocós del cèlebre actor 
danès Mads Mikkelsen --Premi al 
millor actor al festival de Canes 
per “La caza” (2012, Thomas Vin-
tenberg)--, que ens regala una in-
terpretació per emmarcar.

Joan Millaret Valls

“La ceniza es el blanco más puro” de Jia Zhang-Ke
Fidelitat immarcescible
Després de títols tan premiats 

com “Más allá de las mon-
tañas” (2015) o “Un toque de vio-
lencia” (2013), el director xinès Jia 
Zhang-Ke estrena un nou i potent 
film, “La ceniza es el blanco más 
puro” en què barreja amor i màfia 
amb rerefons social amb una noia, 
Qiao (Zhao Tao), enamorada d’un 
mafiós local, Bin (Liao Fan), a la 
ciutat xinesa de Datong. Aleshores 
tot es torçarà quan és empresona-
da després d’empunyar una arma 
davant un grup de joves d’un clan 
enemic per protegir el seu cap de 
ser assassinat a cops. 

Però el que arranca com un 
film sobre un grup de malfactors, 
de bandes rivals i negocis il·legals, 
es transforma en un inesperat i so-
bri melodrama sobre la fidelitat 
traïda d’una dona. La dona és lle-
ial a uns codis de clan d’honor i 
fidelitat al cap que no abandona 
mai malgrat els revessos del pas 
del temps, en un arc temporal que 
abasta de l’any 2001 al 2018. I és 
que l’home que estima i pel qual 

s’ha sacrificat, passant ella a la pre-
só cinc anys de condemna per no 
delatar-lo, ara la menysté, la refu-
sa, la repudia. I fins i tot quan Bin 
esdevé una desferra humana, im-
pedit en una cadira de rodes, ella 
prendrà cura d’ell, sense preguntes, 
sense condicionants. 

Entremig es retraten els anys 
de transformació d’hàbits i de la 
revolució tecnològica que ha viscut 
la Xina, canvis que van del socialis-
me al capitalisme d’estat. Aquests 
canvis socials són reflectits de forma 
constant en el film, encara que de 
manera discreta, sense que es noti 
en excés. De fet, la transformació 
social, humana i econòmica és un 
dels motius sempre presents en la 
filmografia de Jia Zhang-Ke, una 
de les seves grans inquietuds temà-
tiques. 

Un notable i regi film amb un 
protagonisme femení prodigiós, 
que transita de la joventut a la ma-
duresa, on podem copsar com el 
pes dels anys s’acumulen en les se-
ves espatlles, reflectit en el rostre 

i el cos. Zhang-ke dedica un paper 
esplèndid a la protagonista, Zhao 
Tao, la seva dona en la vida real, 
i premiada com a millor actriu al 
Festival de Canes per “La ceniza es 
el blanco más puro”. Ella esdevé 
un prototip de dona valenta, deci-
dida, múrria, emprenedora, calla-
dament romàntica. Qiao demostra 
una tossuderia a prova de tot, no 
es desprèn ni renuncia als codis de 
conducta de la màfia, tot i l’anacro-
nisme dels mateixos en els temps 
moderns. 

Aquesta melodramàtica i me-
lancòlica pel·lícula sobre el rebuig 
i atracció de dos amants, mediatit-
zats pels principis de la màfia està 
estructurada en diversos blocs tem-
porals. Una evolució en el temps 
que gaudeix d’un tractament per-
sonalitzat del color i les textures 
per cada segment de temps gràcies 
a la bona feina del director de fo-
tografia Eric Gautier, col·laborador 
de cineastes com Léos Carax o Wal-
ter Salles. 

Joan Millaret Valls

-  Operaris sector metall amb carnet de pont grua i 
carretoner.

- Repartidor sector alimentació, zona Catalunya. 
-  Ajudant de cuina per restaurant de la comarca per cap 

de setmana. 
- Torner CNC (amb carnet de pont grua i carretoner.)
- Electromecànics.
- Soldadors. 
-  Rebobinadors – ajudants per empresa de paper situada 

a Piera. 
-  Operaris d’arts gràfiques amb experiència en 

impressió, guillotina, enquadernació, rotatives, 
engomadores, maquines alçadores... de la zona de 
l’Anoia. Experiència en el sector. Disponibilitat horària 
per fer torns. Contracte temporal amb perspectives de 
continuïtat.

-  Netejadores  per serveis de dies puntuals o 
substitucions per la zona d’Igualada i Piera. 

-  Auxiliar administratiu amb coneixements de 
comptabilitat mitja jornada. Contracte temporal amb 
perspectives de continuïtat.

-  Operaris amb experiència maquinaria amb pala.
-  Operaris sector paper, bobinadors, rebobinadors, 

experiència amb la carretilla. 
-  Es precisa electricista per una important empresa de la 

zona Anoia.

Seleccionem els següents perfils per a 
diferents empreses de les comarques de 

l’Anoia, Baix Llobregat i Alt Penedès: 



Anoia Motor

Anoia Motor OCASIÓ

Av. Barcelona, 121 - 08700 Igualada - www.anoiamotor.com

AUDI A3 1.6CC TDI 110 CV SPORT BACK 
ADVANCE DIESEL, KMS 31.000 ANY 2016    
248 € MES- 15.900 €*.

KM0 HYUNDAI I20  1.2CC 75 CV  
BENZINA ANY 2019
170 € MES - 11.900 €*

KM0 FIAT 500 L  1.4CC 95 CV BENZINA 
ANY 2019
185 € MES -11.900 €*.

SEAT LEON  1.2 CC TSI 110 CV  STYLE BENZINA 
KMS 39.000 ANY 2017
159€ / MES · 10.850€*

OPEL CORSA 1.3 CDTI 75CV  53.000 KMS 
ANY 2015
180€ / MES · 7.500€*

AUTOMÀTIC BENZINA. FIAT 500 X CITY CROSS 
ACABAT LOUNGE 1.4 CC 140 CV AT KMS 8.800  
ANY 2017  295€ / MES · 17.900€*

SEAT LEON ST 1.2 CC 110 CV STYLE BENZINA 
KMS 39.000 ANY 2017  
181€ / MES · 11.850€*

KM0 BENZINA.  HYUNDAI I20 ACTIVE ACABAT 
KLASS 1.0CC 100 CV ANY 2019
230€ / MES · 14.900€*

JEEP RENEGADE ACABAT LONGITUDE, DIESEL 
1.6CC 120 CV ANY 2015 KMS 65.000
240€ / MES · 13.900€*

SEAT ARONA 1.0 TSI 95 CV STYLE BENZINA 
14.000 KMS  ANY 2018 
226€ / MES · 15.000€*

KM0 BENZINA. HYUNDAI KONA ACABAT KLASS 
1.0 CC 120 CV ANY 2018 
199€ / MES · 16.900€*

FIAT 500 1.2 CC  69 CV  ANY 2018 14.500 KMS 
BENZINA ACABAT LOUNGE
155€ / MES · 9.900€*

Tel. 93 804 02 00 Tel. 93 801 77 17 Tel. 93 801 77 17

* Preu subjecte a finançament


