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Per Sant Joan, la Flama; del Canigó a l’Anoia

Amb l’acte de regeneració de la Flama del Canigó, que tradicionalment es fa al cim del Canigó, comença una de les festes més estiuenques de Cata-
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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 27 de juny: Torelló,  
Pg. Verdaguer, 82.
Dia 28: Adzet, Av. Barcelona, 9 (22-9 h).
Dia 29: Secanell, Òdena, 84.
Dia 30: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 1 de juliol: Bausili, Born, 23.
Dia 2: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 3: Pilar, c/ Comarca - Mestre Montaner.
Dia 4: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
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Es presenta l’Informe Territorial de la 
demarcació de Barcelona
COMARCA

La Diputació de Barcelona i la 
Cambra de Comerç de Barcelona 

han elaborat un any més l’Infor-
me territorial de la demarcació de 
Barcelona, una publicació, que fa 
balanç de l’evolució econòmica de 
la demarcació i de les 12 comarques 
que la composen, entre elles l’Ano-
ia. 

Aquesta dissetena edició es 
completa amb 4 monografies; 12 
articles d’autor que permeten apro-
fundir en el coneixement d’ele-
ments més concrets d’aquestes 
economies locals, i un recull dels 10 
projectes estratègics més destacats 
de cada comarca. 

L’economia catalana ha registrat 
durant el 2018 un creixement del 
2,6%, segons dades de l’Idescat, el 
mateix que l’economia espanyola 
i set dècimes menys que l’any an-
terior. Tot i això, l’economia cata-
lana ha crescut força per sobre de 
la mitjana de països de la zona eu-
ro. Aquest dinamisme de l’activitat 
econòmica s’ha vist reflectit al mer-
cat laboral amb una intensa creació 
d’ocupació que ha permès reduir la 
taxa d’atur i recuperar els augments 
salarials, i ha permès continuar re-
duint altres desequilibris macroeco-
nòmics, com el dèficit públic, el dèfi-
cit exterior i el nivell d’endeutament 
públic i privat. 

A la demarcació de Barcelona 
l’any 2018 el nombre de persones 
aturades es continua reduint i se 
segueix creant ocupació, tot i que 
amb una intensitat menor que els 
anys anteriors. Així, entre el 2013 i 
el 2018 la població aturada regis-
trada de la demarcació ha baixat un 
38,7% (-179.191), l’ocupada regis-
trada ha crescut un 17% (+342.756), 
i les empreses han augmentat en un 
9,3% (+15.979). 

El nombre de persones aturades 
tendeix a la baixa però l’Anoia té la 
taxa d’atur més elevada

El nombre de persones aturades 
registrades a la demarcació a finals 
d’any disminueix en el 2018 per si-
sè any consecutiu (-6%, -18.286), 
però de manera menys intensa que 
els tres anys precedents. Els aturats 
registrats se situen en 284.283 per-
sones a desembre de 2018, la menor 
dada de la sèrie des del 2008, i que 
suposa una taxa d’atur registrat del 
10,5%. La mateixa dada d’aturats, 
però estimada segons l’EPA, dona 
resultats semblants, amb una cai-
guda del nombre d’aturats estimats 
del 5,2% (-17.600), i una taxa d’atur 
estimada de l’11,4%. 

L’atur registrat a la demarcació 
ha disminuït de forma generalitza-
da a totes les comarques el 2018, 
també per sisè any consecutiu. En 
termes relatius, el descens més im-

portant s’ha produït al Berguedà 
(-10,1%) i per contra, el descens 
menys important s’ha donat al Mo-
ianès (-0,8%). La comarca amb una 
taxa d’atur més elevada continua 
sent l’Anoia, amb el 13,6%, i la més 
baixa ha estat el Moianès, amb el 
8,2%, seguida d’Osona (9,6%) i el 
Barcelonès (9,7%). 

L’ocupació registrada creix a to-
tes les comarques 

L’ocupació registrada (afiliats se-
gons residència) dels 311 municipis 
de la demarcació s’ha incrementat 
un 2,8% i ho ha fet de forma ge-
neralitzada respecte l’any anterior 
a totes les comarques de la demar-
cació de Barcelona. Així, les xifres 
d’afiliats a la Seguretat Social del 
2018 es troben ja una mica per so-
bre dels registres del 2008, el que 
significa que s’ha recuperat bona 
part del teixit laboral perdut durant 
la crisi. Per sexes, les dones (2,9%) 
han registrat un augment lleuge-
rament superior als homes (2,8%); 
i per nacionalitat, els estrangers 
(10,4%) han pujat molt més que els 
de nacionalitat espanyola (1,8%). 
Per edat destaca el creixement 
percentual dels majors de 55 anys 
(6,3%). Per comarques, la xifra més 
baixa és l’1,95% de l’Alt Penedès 
però, al marge d’aquesta, la resta 
oscil·len entre el 2,1% d’Osona i el 
3,5% de l’Anoia. 

Prorrogada fins al 15 de juliol l'exposició "Els elements i el paisatge, olis i acrílics d'en Tines"
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Primera promoció d’infermeres i infermers 
formats al Campus Universitari Igualada-UdL 

IGUALADA

Divendres passat, la primera pro-
moció d’infermers i infermeres 

del Campus Universitari Iguala-
da-UdL va recollir les orles acadè-
miques en un acte molt esperat 
pels graduats que es va celebrar al 
Teatre Municipal l’Ateneu d’Igua-
lada. En total, 37 alumnes van 
recollir les seves orles, en les què 
va fer de padrí l’igualadí Ramon 
Roca, president del Grup Ros Roca i 
expresident del Consell Social de la 
Universitat de Lleida. 

Davant una platea plena de 
familiars, amics i docents, els gra-
duats i graduades de la primera 
promoció d’Infermeria del campus 

igualadí han pujat un per un dalt 
l’escenari a recollir l’orla acadèmi-
ca entre els aplaudiments dels as-
sistents. Es tractava d’un acte amb 
una gran transcendència no només 
pels alumnes graduats sinó per tot 
el territori. Feia 39 anys que Igua-
lada no veia graduar-se una pro-
moció d’Infermeria, després que 
durant les dècades del 60 i 70 la 
ciutat hagués tingut aquests estu-
dis, amb l’anomenada Escuela de 
ATS Nuestra Señora de la Piedad 
del Santo Hospital de Igualada, di-
rectament vinculada a l’Hospital. 

L’acte va comptar amb la pre-
sència de la consellera d’Empresa 
i Coneixement de la Generalitat 

de Catalunya, Àngels Chacón, de 
l’alcalde d’Igualada, Marc Castells. 
També hi van assistir els màxims 
representants de la UdL amb el 
rector de la Universitat de Lleida, 
Jaume Puy, al capdavant acompa-
nyat de la degana de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF), Ju-
dith Roca, la secretària acadèmica 
de la FIF, Ana Lavedán i el presi-
dent del Consell Social de la UdL, 
Delfí Robinat.

El rector de la UdL, Jaume 
Puy, va dedicar el seu discurs al 
professorat i al personal de servei 
del Campus Igualada-UdL, a les 
institucions públiques, als famili-
ars i a l’estudiantat, posant l’èm-
fasi en el treball, l’esforç i la de-
dicació de totes les parts que va 
portar, divendres, a la celebració 
d’aquest acte. Puy, dirigint-se als 
graduats, expressava que davant 
l’etapa que se’ls obre ara “vol-
dria que lluitéssiu per ser bons 
professionals i bons ciutadans, si 
volem tenir una societat integra-
dora, cohesionada i respectuosa 
amb el medi ambient amb serveis 
de qualitat i bon nivell de vida, 
hem de construir-la entre tots” i 
va afegir que “un país, una socie-
tat, no es fa pròspera sense bons 
professionals i, en especial, sense 
bons professionals de la salut”. 

Festes del Carrer a 
Capellades

CAPELLADES

Divendres de la setmana passada 
va començar la celebració de 

les Festes del Carrer amb el pregó. 
Des de la plaça Àngel Guimerà va 
sortir una cercavila fins la plaça on 
van ballar les alumnes de l’escola 
Dance&Fun, van fer figures els Fal-
cons de Capellades i els Gegants i 
Gegantets de Capellades van fer 
el pregó d’inici. També va interve-
nir el regidor, Àngel Soteras, qui 
va agrair la tasca de tothom qui 
col·labora en aquestes festes i les 
ajuda a preservar.

Dissabte va començar al matí 
amb les paneres, en una fila de pe-
tits i petites precedits pels músics 
de la Banda de l’Escola de Música, 
que van sortir de la porta de la Rà-
dio fins l’església on se’ls va beneir 
els tortells.

Per la tarda va seguir la festa al 
Barri de les Bledes on es va treure 

ball primer al carrer del Call i des-
prés a la Piscina amb la música en 
directe de la Stretband.

Diumenge es va fer la festa in-
fantil amb la Cia. Bufanúvols i el 
dilluns va continuar la celebració 
amb el barri més petit, el del Ruc. 
Pel matí una bona colla de músics 
van fer la cercavila de paneres fins 
l’església i tornar a la plaça Sant 
Miquel. Per la tarda, es va ballar al 
Pati de La Lliga.

Dimarts va ser la festa al Barri 
del Gegant, dimecres els protago-
nistes van ser els Capgrossos de 
Capellades i els Capgrossos de les 
festes del carrer, que dins el Barri 
del Ninot van ballar a la plaça d’Es-
panya.

Avui dijous, darrer dia, és el 
Barri de les Places, esperant com 
està passant els darrers anys, om-
plir la plaça Catalunya de parelles 
de balladors i balladores.

Fi de curs de gimnàstica 

ORPÍ

El passat dia 19 de juny va ser el 
darrer d’aquest curs per les clas-

ses de gimnàstica de manteniment 
que s’imparteixien a Orpí, pels dos 
grups de gent gran i de gent més 
jove.

Les classes tenen lloc tots els 
dimecres de 7 a 9 del vespre en 
dos grups, un grup per gent més 
gran de 65 anys, i l’altre per gent 
de menys de 50 anys. L’objectiu és 

el d’habituar a les persones a rea-
litzar l’exercici adequat per a cada 
col·lectiu. 

A les vuit es va fer una classe 
conjunta a la Plaça Sant Jordi, i en 
acabar va tenir lloc el tradicional 
sopar de comiat a la fresca, on es 
va fer un obsequi a la Francesca 
Cabré que és la persona que impar-
teix les classes, que es reprendran 
el proper 12 de setembre coincidint 
amb l’inici del curs escolar.

Canvis en l’enllumenat del 
Camp municipal d’esports
CAPELLADES

El mes de gener va acabar amb 
la substitució dels focus del 

Camp Municipal de Futbol per 
uns altres amb leds. L’objectiu 
d’aquesta actuació, va ser millo-
rar les condicions d’il·luminació, 
l’eficiència i l’estalvi energètic.

Segons recull la factura de 
la llum, comparada amb el ma-
teix període en edicions ante-
riors, s’ha disminuït en un 20% 
el consum de wats, cosa que ha 
suposat un descens del 24% de la 
factura. La comparativa no s’ha 
fet amb la darrera factura, ja que 
en aquell moment no funciona-
ven molts dels llums del camp. 
Així que amb aquesta substitució 
s’ha aconseguit millorar la il·lu-
minació, un estalvi energètic i 
l’eficiència.

L’objectiu de l’equip de go-
vern és continuar treballant en 
aquesta línia, substituint les ve-
lles instal·lacions per altres amb 
led. Cal destacar que en el cas 
del camps d’esports es va comp-
tar amb una subvenció del Con-
sell Comarcal de l’Anoia.
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La 19a Nit UEA mostra la força i la unió del teixit empresarial anoienc
L’acte va reunir més de 400 assistents al Pavelló d’Esports Les Comes 

Premiats en el XXXIII Concurs 
de dibuix de l’Ou com Balla 

IGUALADA

Més de 400 empresaris, direc-
tius, autònoms, emprene-

dors i professionals de la comar-
ca de l’Anoia van assistir dijous 
de la setmana passada a la 19a 
Nit Empresarial UEA, la nit del 
sector econòmic i empresarial de 
la comarca. L’edició d’enguany 
va tenir lloc al Pavelló d’Esports 
Les Comes d’Igualada, un esce-
nari que reflecteix que empresa 
i esport comparteixen els matei-
xos valors: el treball en equip, la 
cooperació, l’esforç, entre altres. 
L’acte també va comptar amb la 
representació d’agents socioeco-
nòmics d’arreu del país i autori-
tats institucionals com la conse-
llera d’Empresa i Coneixement, 
Àngels Chacón, i l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells.

Sota el pretext d’oferir una 
nit distesa i on el networking en 
fos el pilar fonamental de la nit, 
una de les novetats d’enguany va 
ser que els i les assistents van po-
der gaudir d’una aplicació mòbil, 
dissenyada exclusivament per a 
la celebració d’aquest esdeveni-
ment. Una clara mostra de l’enti-
tat d’apostar per les noves tecno-
logies i la transformació digital, 
i sobretot, d’incentivar la cultura 
empresarial. A través d’aquesta 
aplicació, els usuaris van poder 
interactuar entre ells, donar-se a 
conèixer, fer negocis i xarxa. 

“Tu ets la Unió”
L’esdeveniment va ser presen-

tat per l’actriu i escriptora Agnès 
Busquets, qui va donar un toc dis-
tès i d’humor. Aquesta dinovena 
edició tenia com a eslògan “Tu ets 
la Unió”, per tal d’homenatjar i 
reconèixer la tasca dels propis em-
presaris, convertint-los en els veri-
tables protagonistes de la Nit, així 
com també, tots els que formen 
part de la UEA i que la doten de 
sentit gràcies a la col·laboració i 
compromís que tenen amb la pa-
tronal anoienca.
Els guardonats als Premis 
UEA van ser Ceina, 
Kompe Elevació SL, 
Picvisa, Aigua de Rigat SA 
i Iguana

Un dels moments més esperats 
de la Nit Empresarial és l’entrega 
dels Premis UEA, per tal d’home-
natjar i reconèixer diverses empre-
ses que han destacat per la seva 
tasca el 2018. El Premi a la Trajec-
tòria Empresarial va ser per CEINA, 
per ser una empresa pionera en el 
seu sector, havent complert 31 anys 
de la seva fundació; el Premi a la 
Capacitat Emprenedora es lliurava 
a Kompe Elevació SL, per l’arriscada 
aposta de crear una empresa del 
sector de la construcció en plena 
recessió econòmica l’any 2009; el 
Premi a la Innovació per Picvisa, per 

ser una empresa familiar especia-
litzada en el desenvolupament de 
solucions de visió artificial i robòti-
ca aplicada al reciclatge de residus 
sòlids; el Premi al Compromís Social 
de l’Empresa per Aigua de Rigat, 
per la seva participació en el Fons 
de Solidaritat Aigua de Rigat d’aju-
da a les famílies en situació de vul-
nerabilitat econòmica a fer front a 
la factura de l’aigua; i el Premi a la 
Millor Estratègia de Comunicació 
Empresarial --amb la col·laboració 
del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya-- per Iguana Comunicacions, 
per tenir una comunicació coherent 
amb els seus valors, apostant forta-
ment per la territorialitat, la proxi-
mitat, la qualitat i la segmentació 
com a eixos fonamentals de la seva 
comunicació. 

Durant el transcurs de la Nit 
Empresarial va tenir lloc el lliu-
rament del Premi Campus Mo-
tor Anoia que s’atorgava a David 
Bosch, director tècnic de FAST Parc-
motor.

Una de les novetats d’aquesta 
dinovena edició va ser el guardó. 
En aquest sentit, el guardó d’en-
guany era elaborat per un dels ma-
terials d’un dels principals motors 
econòmics de l’Anoia: el sector del 
metall, el qual és present a la co-
marca amb més de 200 empreses 
de diversos subsectors. 
Joan Domènech: La 
competitivitat és el futur 
i el camí

En els discursos institucionals, 
Joan Domènech, president de la 

Unió Empresarial de l’Anoia, va 
destacar que la labor que es rea-
litza des de la UEA és gràcies a la 
unitat entre totes les parts impli-
cades, així com “el compromís, la 
cooperació i la generositat. Tre-
ballar junts, ens fa arribar a llocs 
inimaginables. Som una associació 
que és el que és, gràcies als seus 
associats”. 

Domènech ressaltava que “es-
tem en un moment econòmic im-
portant, de canvis en molts aspec-
tes, en què el principal objectiu és 
ser competitius” i que per arribar 
a la competitivitat “És necessària 
la dinamització de les zones indus-
trials, fidelitzar i retenir el talent 
de les persones i abordar la trans-
formació empresarial, des de l’eco-
nomia circular i la revolució 4.0. Si 
treballem conjuntament aquests 
tres eixos, arribarem, a l’objectiu 
de ser totalment competitius, i ens 
permetrà que arribin automàtica-
ment altres millores necessàries per 
l’Anoia com són les infraestructu-
res i les comunicacions”, va reblar. 

Crida a la unitat
Per la seva banda, l’alcalde 

d’Igualada, Marc Castells afirma-
va que els nous graus de formació 
que es realitzaran al Campus Uni-
versitari d’Igualada, és un exemple 
i una gran aposta de la Conca per 
retenir i atraure talent. L’alcalde 
també va destacar que el lloc on se 
celebrava la Nit Empresarial “és un 
reflex que l’èxit és proporcional al 
que es sua” i que “ens en sortirem 
si anem tots junts”.

La consellera d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat de 
Catalunya, Àngels Chacón, va 
ser l’encarregada de fer la cloen-
da dels discursos institucionals. 
Chacón va fer un DAFO per ava-
luar quines oportunitats, amena-
ces, fortaleses i debilitats tenim 
com a comarca i com a país. En 
aquest sentit, la consellera afir-
mava que les amenaces que te-
nim “són aquell discurs catastro-
fista del trasllat d’empreses i les 
seves conseqüències” i que com 
a fortaleses que l’Anoia “és un 
35% del PIB Industrial i que te-
nim un teixit productiu, diversifi-
cat, de petita i mitjana empresa”. 
Chacón també va destacar que 
com a oportunitat que tenim a 
la comarca “és generar i retenir 
talent”, i que la nostra debilitat 
és “no anar junts en aquesta tra-
vessa”. 

La 19a Nit Empresarial UEA va 
comptar amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona, l’Ajuntament 
d’Igualada, el Consell Comarcal de 
l’Anoia, l’Institut Català del Sòl; 
amb el patrocini de la Mútua Ge-
neral de Catalunya, Prevint, Ser-
visimó, CaixaBank i l’Obra Social 
La Caixa; i amb la col·laboració de 
Leather Química, Grup Català de 
Treball, Rivisa, Universitat de Llei-
da, Aiguat de Rigat, Conre, Circuit 
Parcmotor, Canal Taronja, Via Em-
presa, Campus Motor Anoia, Mon-
taggio, Autobomba, Invest in the 
Center of Catalonia, Mancomuni-
tat de la Conca d’Òdena, Cymatic i 
Schweppes. 

IGUALADA
Premis edat 3 anys: 1a Berta 

Balsells Roca (escola Garcia Fossas); 
2a Ma. del Carmen Pérez (Escolà-
pies), 3a Paula Esteve López (Esco-
làpies).

Premis edat 4 anys: 1a Lila Ri-
cart Tusal (escola Ramon Castell-
tort), 2a Aina Camprubí (Escolà-
pies), 3a Laia Porlan (escola Jesús 
Maria).

Premis edat 5 anys: 1r Jan Bar-
rios Carulla (Escolàpies), 2n Tomimi 
(escola Jesús Maria), 3r Jousra Had-
douch (escola Jesús Maria).

Premis edat 6 anys: 1a Romai-
sa Azlami, 2n Alex Rodriguez, 3a 
Asmara. Tots alumnes de l’escola 
Mare Diví Pastor.

Premis edat 7 anys: 1r Eloi To-
losa Garcia (escola Ramon Castell-
tort), 2n Otger Codina Biosca (Es-
cola Pia), 3r Arnau Marimon Sallés 
(Escola Pia).

Premis edat 8 anys: 1r  Eudald 
Castelltort Puig (Escola Pia), 2a 
Alexandra Egea Alonso (escola Ma-
re Diví Pastor), 3r Lluc Font (escola 
Mare Diví Pastor).

Premis edat 9 anys: 1a Júlia 
Navarro Sans (escola Jesús Maria), 
2n Daniel Eduard Philip (Escola 

Pia), 3a Martina Prado (escola Je-
sús Maria).

Premis edat 10 anys: 1a Ana 
Castelltort (Escola Pia), 2a Bruna 
Marimon Sallés (Escola Pia), 3r Zaid 
Tonimi (escola Jesús Maria).

Premis accesits anys. 1r Arturo 
Casanova Aconte, 2n Erik Molina, 
3a Anna Orpinell Espanyol, Tots 
alumnes de l’Escola Pia.

Els premis es podran recollir a 
la botiga Esport Sallés de la plaça 
del Pilar 2 d’Igualada.

En total es van presentar 343 
dibuixos. 

En categoria 3 anys: 32; en 4 
anys, 36; en 5 anys: 78; en 6 anys: 
14; en 7 anys: 26; en 8 anys: 40, en 
9 anys: 71, en 10 anys: 33, i en 11 
anys 13.
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Homenatge a les Dones de 
les tardes dels dimecres

IGUALADA

El 14 de juny Dia Mundial del 
Donant de Sang, a Catalunya, 

la Federació Catalana de Donants 
de Sang es va cuidar de l’organit-
zació de l’acte de reconeixement 
i homenatge a persones donants i 
entitats col·laboradores.

L’esdeveniment es va celebrar 
al Palau de la Generalitat de Ca-
talunya amb la presència del M. 
Hble. President de la Generalitat 
Quim Torra.

Per la Comarca de l’Anoia les 
Dones de les tardes dels dimecres 

van rebre reconeixement per la 
seva divulgació i col·laboració, des 
de fa anys, en les maratons de do-
nació de sang de Igualada i Vilano-
va del Camí, acompanyant al do-
nant, fent costat en tot el procés i 
en el refrigeri.

Per cloure l’acte, després de 
la intervenció del M. Hble. Quim 
Torra, la cantant Atenea oferí dues 
cançons.

Tot seguit brindaren tots ple-
gats al Pati dels Tarongers.

Un senzill gest de donar sang 
salva vides.

Celebració del Dinar de la 
Dona

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

El passat 15 de juny va tenir lloc 
el Dinar de la Dona que es va 

celebrar al restaurant hostaletenc 
de Ca la Goretti i que va reunir 
71 comensals en una trobada que 
ja arriba a la seva 9a edició on es 
produeix el retrobament de com-
panyes que, per diversos motius, ja 
no viuen als Hostalets.

El Dinar de la Dona es remunta 
a fa 9 anys, quan l’hostaletenca 
Ester Valls Flo va organitzar una 
trobada per coincidir també amb 
altres dones que, o bé per feina, 

perquè s’havien casat o altres 
motius, van traslladar-se a altres 
poblacions. En aquella ocasió van 
ser 80 dones les que van coincidir 
i l’objectiu era trobar-se de nou 
amb companyes d’escola després 
d’alguns anys de no veure’s.

L’èxit d’aquella convocatòria 
inicial ha fet que, any rere any, 
aquest acte hagi tingut continuïtat 
i serveixi per mantenir el contacte 
en una trobada que s’ha consoli-
dat i que, l’any que ve, arribarà al 
seu desè aniversari.

Curs formatiu sobre el certificat digital, 
la signatura electrònica i la facturació a 
l’empresa
VILANOVA DEL CAMÍ

Una quinzena d’alumnes van 
participar al taller pràctic sobre 

utilització del certificat digital, sig-
natura electrònica i facturació elec-
trònica realitzat des de Promoció 
Econòmica de Vilanova del Camí. 
Es va fer el dilluns17 de juny en 
el marc de les accions que la regi-
doria promou per donar suport a 
les persones emprenedores i a les 
empreses del territori, tot oferint 
un programa formatiu variat i adi-
ent a les seves necessitats.

Amb aquest taller es va voler 
remarcar els avantatges d’utilit-
zar el certificat digital, signatura i 
facturació electrònica i, al mateix 
temps, saber què són i com funci-
onen.

Durant el segon semestre del 
2019 des de Promoció Econòmica 
es vol anar oferint les diferents 
formacions i sessions informatives 

que es poden trobar a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí www.vilanovadelcami.cat 
o bé demanant informació a Pro-
moció Econòmica (Centre d’Inno-
vació Anoia) trucant al 938054411 
(ext.5) o enviant un correu elec-
trònic a peconomica@vilanovadel-
cami.cat

Els cursos i sessions informati-
ves són gratuïtes i estan cofinan-
çades per la Diputació de Barcelo-
na i l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, amb el suport del Programa 

Catalunya Emprèn de la Generali-
tat de Catalunya.

D’altra banda, Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí us convida a posar 
“M’agrada” a la pàgina de Face-
book i així fer-vos seguidors, per 
seguir tota l’actualitat de les acti-
vitats de l’àrea on periòdicament 
es publiquen ofertes de treball, 
activitats formatives per aturats 
i emprenedors, actes comercials i 
altres informacions d’interès del 
municipi.

Tanca de protecció a la zona 
dels horts

VILANOVA DEL CAMI

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha instal·lat una tanca 

de protecció a la zona dels horts. 
L’Alcaldessa Noemí Trucharte 
explicava que s’ha fet pensant 
en la seguretat de les persones 

usuàries del Parc Fluvial que 
transiten per aquesta zona, espe-
cialment els infants.

La tanca de seguretat s’ha 
instal·lat salvant la sèquia que 
s’utilitza per a la recollida d’ai-
gües pluvials i la seva conducció 
fins als horts, per a l’ús dels re-
gants.

La tanca s’ha instal·lat per 
evitar ensurts als usuaris del parc 
fluvial i evitar que puguin caure 
ja que l’alçada del talús és de 
gairebé tres metres.

Els treballs d’instal·lació van 
anar a càrrec de l’empresa Ri-
visa i el cost de l’obra va ser de 
gairebé 3.000 euros. En aquesta 
mateix tanca s’hi col·locarà una 
porta per accedir a l’espai i fer 
els treball de manteniment cor-
responent.

Pantone ofereix una xerrada sobre la gestió 
del color a La Gaspar
IGUALADA

El passat dijous 20 de juny, en el 
marc de la Gaspar Design Fest 

de l’escola d’art i disseny Gaspar 
Camps, la marca Pantone i el seu 
distribuïdor oficial al nostre país, 
Atlantic Devices van realitzar una 
xerrada informativa sobre la gestió 
del color en el cicle de vida dels 
productes a càrrec de Marc Veláz-
quez. Aquest esdeveniment tam-
bé va tenir la col·laboració activa i 
patrocini de l’associació Disseny=I-
gualada i el suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada.

La temàtica de la xerrada pre-
tenia donar resposta al desconei-
xement, per part de molts profes-
sionals del disseny, de les diferents 
eines que ofereix Pantone per a la 
gestió i fiabilitat del color en cada 
fase del procés de creació, desen-
volupament i fabricació dels pro-
ductes. A grans trets, es van des-
tacar els llibres inspiracionals, les 

guies de color per arts gràfiques o 
plàstics, mostres de colors amb la 
referència Pantone per igualar-los 
en el procés de producció, eines de 
verificació del color, etc. La xerrada 
va finalitzar amb un Hands-on en 
el què els assistents varen poder 
tocar i veure de més a prop tots els 
productes Pantone exposats.

Amb més d’una trentena d’as-
sistents, l’empresa anoienca At-
lantic Devices es mostra satisfeta 
amb l’acollida per parts dels alum-

nes de la Gaspar i els dissenyadors 
de Disseny=Igualada, els quals van 
creure que la ponència va ser molt 
instructiva i útil per les seves activi-
tats diàries.

L’escola d’art i disseny d’Iguala-
da ha finalitzat el curs escolar amb 
activitats dirigides als estudiants i 
professionals del disseny que apor-
ten un plus de formació i coneixe-
ment gràcies a Pantone, Atlantic 
Devices i Disseny=Igualada

DENTAL_VERDAGUER_Enllaç_V2_Trç.indd   1 2/11/17   19:10

Programa de detecció precoç del càncer  
de còlon
PIERA

Amb la intenció de prevenir i 
detectar el càncer de còlon 

i recte, s’ha posat en marxa una 
campanya destinada a homes i 
dones de 50 a 69 anys. Es tracta 
d’una malaltia que no produeix 
cap molèstia fins que està avança-
da però que, si s’agafa a temps, es 
més fàcil de tractar.

Els pierencs i  pierenques 
d’aquesta edat rebran una carta a 
casa informant de com poden fer-
se una prova de manera gratuïta. 
Només han d’apropar-se amb la 

carta a una de les farmàcies col-
laboradores on se’ls facilitarà la 
prova i se’ls explicarà com fer-la 
a casa. El resultat final se’ls hi co-
municarà per correu postal o per 
telèfon en unes setmanes.

Es recorda a la ciutadania 
que, per a rebre aquesta carta, 
és important confirmar al Centre 
d’Atenció Primària (CAP) o al telè-
fon 93 807 55 05 que l’adreça de 
contacte estigui actualitzada. Així 
mateix, es preveu oferir una xer-
rada informativa sobre la detecció 
precoç del càncer de còlon i recte 

el proper 18 de setembre al Casal 
per a Joves i Grans.   

En l’àmbit de la prevenció, 
el programa ofereix un seguit 
de consells per a evitar aquestes 
malalties: és important tenir cura 
de la salut, seguint una bona dieta, 
fent exercici regularment, limitant 
el consum de greixos, i evitant fu-
mar i el consum de begudes alco-
hòliques; participar en el programa 
de detecció precoç també és una 
bona manera de prevenir la malal-
tia i, en el seu cas, poder tractar-la.
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Aigua de Rigat rep el Premi UEA al Compromís social de l’empresa

IGUALADA

Aigua de Rigat, empresa ges-
tora del cicle integral de l’ai-

gua, va ser guardonada durant la 
celebració de la 19a Nit Empresa-
rial UEA (Unió Empresarial de 
l’Anoia), dijous de la setmana 
passada, al Pavelló d’Esportes Les 
Comes d’Igualada amb el Premi 
al Compromís Social de l’Empresa. 
“Aquest guardó representa per 
a Aigua de Rigat un reconeixe-
ment al camí recorregut durant 
aquests darrers anys i un estímul 
per a seguir treballant per millo-
rar en aquesta línia de compromís 
amb les persones i amb el medi 
ambient”, va resumir David Gall, 
gerent de la companyia, en reco-
llir el premi. 

Una de les iniciatives més im-
portants que realitza l’empresa 
en l’àmbit social és la creació de 
diversos fons de solidaritat als 
municipis on opera per ajudar les 
llars en situació de vulnerabilitat 
a fer front a la factura de l’ai-

gua. Aquests ajuts inclouen pagar 
la totalitat del rebut o bé fracci-
onar el pagament. L’objectiu és 
que cap llar es quedi sense aigua 
i també donar suport a aquestes 
persones a superar les seves di-
ficultats. En aquest sentit, Aigua 
de Rigat forma part de la Comis-
sió de treball de la taula per la 
pobresa energètica organitzada 
per la regidoria d’acció social de 
l’Ajuntament d’Igualada. 

Espai Aigua Cal Ratés, 
espai museogràfic 
didàctic, interactiu i lúdic

D’altra banda, la companyia 
va obrir les portes el passat no-
vembre d’un centre d’interpre-
tació sobre la gestió de l’aigua, 
l’Espai Aigua Cal Ratés, un espai 
de divulgació interactiu i lúdic 
adreçat principalment a nens i ne-
nes de 8 a 12 anys, situat al carrer 
Santa Maria 10 d’Igualada. 

En una primera fase del pro-
jecte s’ha prioritzat l’adequació 

museogràfica de l’espai, deixant 
per  a una segona fase l’elabora-
ció de tallers experimentals al vol-
tant de l’aigua. Per aquest motiu, 
l’Espai Aigua planteja un conjunt 
de mòduls museogràfics didàctics, 
interactius i lúdics. Es tracta d’un 
equipament que permet descobrir 
el cicle urbà de l’aigua i la gestió 
que se’n fa tot jugant i interve-
nint en la mateixa exposició.  

El discurs museogràfic de l’es-
pai divulgatiu es basa en el relat 
del cicle integral de l’aigua i es-
pecialment en el cicle urbà, exem-
plificant els processos de gestió 
i de tractament que segueix Ai-
gua de Rigat per subministrar l’ai-
gua a les llars. D’aquesta manera, 
s’ha dividit el discurs en 5 àmbits: 
captació, tractament, distribució, 
usos i depuració.  

La proposta museogràfica s’ha 
plantejat a partir de diferents mò-
duls interactius, jocs i experiments 
que permeten als visitants inte-
ractuar-hi de forma autònoma 

per donar a conèixer els diferents 
conceptes. D’aquesta manera s’ha 
dissenyat una activitat educati-
va, d’una hora de durada, amb la 
qual l’alumnat aprendrà alhora 
que es diverteix. 

Altres iniciatives socials són la 
col·laboració dels professionals 
de la companyia amb La Mara-
tó de TV3. En la darrera edició, 
aquests van organitzar un recital 
solidari de poesia “Gotes de vers 
solidari” a la capital de l’Ano-
ia. Tots els fons recaptats durant 
l’acte es van entregar a la Funda-
ció de La Marató per contribuir a 
la investigació i la lluita contra el 
càncer.  

“Per a Aigua de Rigat, en els 
seus quasi cent anys d’història, 
sempre ha estat molt important 
saber-se adaptar a les necessitats 
dels serveis, procurant sempre 
anar un pas endavant en els di-
versos reptes que s’han anat plan-
tejant en el decurs dels anys man-
tenint sempre l’eix vertebrador de 

la vocació de servei”, va comentar 
Gall durant la celebració dels pre-
mis. 

Iniciatives mediambientals 
Aigua de Rigat està compro-

mesa amb un model d’economia 
circular i per això duu a terme ac-
cions orientades a reduir l’impac-
te de l’activitat de la companyia 
en l’entorn. Una d’aquestes inicia-
tives és el “Clean-Up Day” del riu 
Anoia. Durant la darrera edició de 
la jornada, el passat mes de maig, 
una quinzena de professionals 
d’Aigua de Rigat van contribuir a 
retirar residus. En la seva gestió, 
la companyia aplica els principis 
de l’economia circular, és a dir, la 
transformació de residus en re-
cursos, en diferents processos. Per 
exemple, en el reciclatge de la 
runa provinent d’obres de cana-
lització de la xarxa amb l’objectiu 
de garantir un ús sostenible dels 
recursos. 

Aquest any la companyia ha 
engegat una campanya que, sota 
el lema “Els boscos, vius. I la cor-
respondència, digital”, vol animar 
els seus usuaris a passar-se a la 
factura digital per contribuir a la 
reducció del consum de paper i de 
la producció de residus. Es trac-
ta d’una aposta sostenible que 
destina tot l’estalvi (un euro per 
cada alta) al programa de Pobresa 
Energètica de Creu Roja.  

Per últim, cal destacar que la 
Comissió Europea va concedir a 
Aigua de Rigat el Premi d’Excel-
lència en Seguretat Viària 2018 
(Mobilitat i Transport) per les se-
ves accions en la prevenció d’acci-
dents de trànsit.  

REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ 
DE VIDRE D’AUTOMÒBIL

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

TRATADO NO TRATADO

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

08784 PIERA

Bellprat, 35
93 804 13 89
08700 IGUALADA

Pau Muntades, 24
93 806 72 86
08700 IGUALADA

www.ralarsa.com
Atenció les 24 h.
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Taules de pic-nic i de ping 
pong a la zona de lleure del 
barri La Pau
VILANOVA DEL CAMÍ

La zona de lleure i aventura 
del barri La Pau ha incorporat 

recentment cinc taules de pícnic 
i una de ping pong. Aquest nou 
mobiliari complementa l’espai 
multijocs que es va obrir al públic 
el passat mes d’abril i que incor-
pora una pista de vòlei platja, un 
rocòdrom per a infants de 4 a 10 
anys, una tirolina de fusta de 20 m 
de llargada i una petita estructura 
multijoc amb torre i tobogan per 
als més petits.

La instal·lació del nou mobili-
ari va anar a càrrec de la brigada 

municipal i es va complementar 
amb la poda i arranjament dels 
xiprers que donen al carrer Frai Ju-
níper Serra, des de la porta d’en-
trada a la cantonada amb el carrer 
Teixidors.

Nous jocs infantils a la 
plaça Comptes de Cardona i 
Gertrudis Artigal

VILANOVA DEL CAMÍ

Dies enrere s’han instal·lat jocs 
a diferents places de Vilanova 

del Camí, concretament a Comptes 
de Cardona i Gertrudis Artigal.

A la plaça Comptes de Cardona 
s’ha instal·lat un element nou de 

l’empresa Happyludic, que subs-
titueix un joc antic, que ha estat 
retirat. A banda d’aquesta instal-
lació de mobiliari infantil, el nou 
equip de govern de l’Ajuntament 
està valorant fer, en aquesta plaça, 
una reforma de l’espai per donar 
resposta a les diferents demandes 
ciutadanes.

Pel que fa a la plaça Gertru-
dis Artigal, s’ha afegit al mobiliari 
infantil que ja hi havia un gronxa-
dor i s’han canviat els bancs que ja 
estaven molt deteriorats. El cost 
d’aquesta actuació ha estat de 
3.000 euros.

EL DEFENSEM SENSE COMPLICAR-LI LA VIDA
CONSULTA GRATUÏTA DIMECRES MATÍ

EXPLIQUI’NS EL SEU PROBLEMA SOBRE:
PROBLEMES ECONÒMICS, DEUTES, ACCÉS A 

LA SEGONA OPORTUNITAT, 
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

Tots els diumenge d’estiu, 
Mercat de la Fruita dolça
PIERA

Aquest mes de juny s’ha posat 
en marxa una nova edició del 

Mercat de la Fruita dolça de Pie-
ra. Es tracta d’una proposta que 
s’ofereix tots els diumenges d’estiu 
i que continuarà fins a mitjans del 
mes de setembre. L’horari és de 9 
a 14 h, i s’instal·la a la vorera del 
costat de la rotonda de la B-224 en 
direcció a Capellades, al costat de 
l’accés dret del polígon industrial.

El Mercat vol promocionar les 
fruites de temporada i, principal-
ment, el préssec autòcton de la 
Fortesa, amb denominació d’ori-
gen Penedès, un producte conreat 

a les vinyes dels pagesos pierencs 
i amb un alt valor qualitatiu des 
d’un punt de vista tant aromàtic 
com gustatiu.

De la Basílica de Santa Maria de Montserrat 
a la de Covadonga amb bicicleta

El passat 1 de juny els tres com-
ponents dels Amics de La Sageta 

Groga: En Josep Solà, Josep Mata 
i Josep Diaz, vam iniciar un nou 
peregrinatge que començà a la 
Basílica de Santa Maria de Mont-
serrat per acabar el dia 9 de juny 
a la Basílica i Real Sitio de la Verge 
de Covadonga al Principat d’Astú-
ries, cobrint un total de 903 km, 
amb alforges i cap mena d’assis-
tència.

Les etapes: Basílica de Santa 
Maria de Montserrat-Igualada 
(etapa pròleg, feta la setmana an-
terior), Igualada-Fraga, Fraga-Za-
ragoza, Zaragoza-Tudela, Tude-
la-Logroño, Logroño-Sobrón (País 
Basc), Sobrón-Laredo (Cantabria), 

Laredo-Comillas, Comillas-Cangas 
de Onís (Principat d’Asturies) i per 
últim Cangas d’Onis a Covadonga i 
pujada als llacs.

El nostre peregrinatge va do-
nar molt de sí, i va ser molt emo-
tiu des del seu inici. L’assistència 
a la Missa Conventual del primer 
dia a la Basílica de la nostra Pa-
trona i acompanyada pel nostre 
amic Josep Picanyol que és mem-
bre de l’Escolania de Montserrat. 
La pluja a la sortida d’Igualada 
a la Plaça de l’Ajuntament a les 
6 del matí en direcció a Fraga. 
Els paisatges, que van ser molt 
canviants mentre en descobríem 
un de nou a cada pedalada. No 
van mancar les altes temperatures 

(en especial a la zona dels Mone-
gros) ni les baixes, ni l’aigua i el 
vent (principalment a la zona del 
País Basc). A la pujada final als 
Llacs de Covadonga, vam tenir 
una gran decepció que es va in-
tuir mentre pujàvem, amb la forta 
boira, no es va deixar veure abso-
lutament cap dels seus llacs.

L’últim dia llogàrem una peti-
ta furgoneta pel retorn a Iguala-
da, abans però, va tocar fer una 
última visita a Covadonga per 
veure de forma més tranquil·la la 
seva Basílica, la Cova de la Verge i 
el seu Claustre, i com no, recollir 
el testimoni del nostre pas.

La nostra gran amistat es re-
munta al 2002, quan férem el Ca-
mí de Sant Jaume des de Montser-
rat. Fins ara, hem realitzat gaire-
bé any per any sortides per arreu 
d’Europa. Entre elles, viatges com 
d’Igualada a Lecco (Itàlia) el 2006 i 
d’Igualada a Guimaräes (Portugal) 
el 2009, ambdues ciutats agerma-
nades amb Igualada i que vam ser 
rebuts amb tots els honors.

De ben segur que aquesta ex-
cursió o peregrinatge no serà l’úl-
tim, ja que quan s’arriba al final, 
ja s’està pensant quina serà la pro-
pera.

Amics de la Sageta Groga

Nova edició del grup de suport emocional  
i d’ajuda mútua
IGUALADA

La Diputació de Barcelona en la 
seva Àrea d’Atenció a les Perso-

nes ofereix a l’Ajuntament d’Igua-
lada el Servei de Suport de Progra-
mes Socials amb el Grup de suport 
emocional i d’ajuda mútua. 

El Grup de suport emocional 
i d’ajuda mútua és un espai de 
relació, de suport psicològic i d’in-
tercanvi d’experiències i ajuda 
mútua entre persones cuidadores 
no professionals. Es pretén evitar 
la sobrecàrrega emocional i física 
de la cura, conèixer altres perso-
nes cuidadores i evitar la soledat i 
disminuir l’estrès per millorar així 
la qualitat de vida de les persones 
en situació de dependència.

El grup estarà format per un 
màxim de 20 persones que viuen 
a Igualada i que són cuidadores 
no professionals de persones en 
situació de dependència i que, 
des de Serveis Socials se’ls ha ori-
entat a que participin d’aquestes 
sessions.

El Departament d’Acció So-
cial i Habitatge de l’Ajuntament 
d’Igualada  ha organitzat aquest 
grup, que, conduït per una psi-
còloga, inicià l’activitat el diven-
dres dia 21 de juny i que tindrà 
continuïtat un dia a la setmana 
durant els mesos de juny, juli-
ol, setembre, octubre i novem-
bre fins a un total de 16 sessions 

d’hora i mitja cadascuna a l’Espai 
Cívic Centre. 

Les persones interessades en 
rebre informació i/o participar de 
les sessions del grup cal que es 
posin en contacte abans amb un/
una professional de Serveis Soci-
als Bàsics a través del telèfon 93 
804 75 81 per demanar una entre-
vista prèvia.

La JCI Igualada, escola de lideratge
IGUALADA

El passat 21 de juny, la Jove Cam-
bra Internacional d’Igualada va 

organitzar el curs d’«Effective Lea-
dership» (Lideratge Efectiu), curs 
oficial de la JCI, a l’Ateneu Igualadí.

La formació es va realitzar en 
català i en anglès i va ser obert a 
tots els qui volguessin millorar les 
seves qualitats de lideratge. Van 
assistir-hi júniors de les Joves Cam-
bres d’Igualada, Reus i Barcelona, 
així com igualadins interessats en el 
lideratge.

Els formadors que van realitzar 
aquest curs van ser l’Anna Frixach, 
membre de la JCI Reus i Vicepresi-
denta Executiva de la JCI Catalunya, 
i l’igualadí Magí Senserrich, senador 
i Chairperson del nou JCI Advocacy 
Committee de la JCI a nivell mun-

dial. També, es va comptar amb la 
presència de la Georgina Rodríguez, 
Vicepresidenta de Formació de la JCI 
Catalunya i responsable de l’Institut 
de Formació de la JCI Catalunya.

Després del curs, es va fer un 
sopar amb els formadors i els assis-
tents per intercanviar experiències i 
vivències.
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Sopar popular de Festa Major 
Hora: 2/4 de 10 del vespre 
Lloc: plaça dels Països Catalans 
Ball de Festa Major amb 
l’orquestra THE WELCOME BAND i, 
 a continuació, DJ ÀLEX. 
Hora: 12 de la nit 
Lloc: plaça dels Països Catalans 
 
DIUMENGE 7 
Escacs: I Campionat de Festa 
Major de Partides Ràpides 
amb sistema suís 
Hora: de les 10 del matí a les 2 del 
migdia  
Lloc: Teatre Jardí 
Missa solemne de Furio 
Franceschini cantada per 
la Coral La Lira 
Hora: 2/4 de 12 del migdia 
Lloc: església de Santa Maria 
Exposició de Josep Guixà 
amb el títol "Dona i matèria" 
Hora: 3/4 d’1 del migdia 
Lloc: Sala Municipal d'Exposicions  
Sardanes amb la Cobla Vents de 
Riella 
Hora: 1 del migdia 
Lloc: plaça de l'Ajuntament 
A continuació, hi haurà un refrigeri 
per a tots els assistents. 

Escape Room (Misteri al museu) 
Hora: 2/4 de 6 de la tarda 
Lloc: Teatre Jardí 
Les inscripcions es poden fer fins 
al dijous 4 de juliol al Cau Jove. 
Hora: de les 4 de la tarda a les 8 del 
vespre. 
Xarxa la Pobla “El Batibull de Festa 
Major” amb el grup DeParranda 
Cal portar banyador, tovallola i 
xancletes. 
Hora: 7 de la tarda 
Lloc: pati de l’escola Maria Borés 
“I ara què més?” de Pep Plaza 
Hora: 2/4 de 10 del vespre 
Lloc: plaça dels Països Catalans 
Preu: 5€ 
* En cas de pluja, l'espectacle es 
farà a l'Ateneu Gumersind Bisbal. 
 
DILLUNS 8 
Parc infantil amb inflables  
Hora: de les 11 del matí 
a les 2 del migdia  
Lloc: plaça dels Països Catalans 
Xocolatada per a tota la quitxalla 
Hora: 2/4 de 6 de la tarda  
Lloc: plaça dels Països Catalans 
Festa Holi amb final d’escuma de 
colors 
Hora: 6 de la tarda  
Lloc: plaça dels Països Catalans 
* Cal portar roba vella.  

DIJOUS 4   
Havaneres amb el grup Port Vell 
Hora: 10 del vespre 
Lloc: plaça dels Països Catalans 
A la mitja part hi haurà rom cremat 
per a tothom. 
 
DIVENDRES 5   
Pregó de Festa Major a càrrec de 
l’actriu poblatana Esther Bové 
Hora: 8 del vespre 
Lloc: plaça de l’Ajuntament 
Tasta Pobla  
Segona edició del Tasta Pobla 
Hora: de les 8 del vespre a les 12 
de la nit 
Lloc: plaça de l’Ajuntament  
Concert amb els grups: 
DOCTOR PRATS, GRUP LASTA 
SANCO, DJ Àlex 
Hora: 12 de la nit 
Lloc: parc de Sant Galderic 
 
DISSABTE 6 
Tennis: Final del “Màsters Social 
Categoria Preferent” del CT Pobla 
Hora: 2/4 de 7 de la tarda 
Lloc: Pistes de Tennis 
Cercavila amb els Gegants i 
Capgrossos de La Pobla de 
Claramunt  
Hora: 2/4 de 7 de la tarda 
Lloc d'inici: avinguda de Gumersind 
Bisbal  
Lloc de finalització: plaça de 
l’Ajuntament 

DIMECRES 3  
Cantada amb la Coral La Lira 
Hora: 2/4 de 10 del vespre 
Lloc: plaça de la Vila 

Ho organitza: 
Coral La Lira 
CT La Pobla 
La Llobreia 
Els Gegants i Capgrossos de la Pobla 
Xarxa la Pobla 

Hi col·laboren: 

Sessió per abordar l’Empresa 4.0 i potenciar 
la competitivitat tecnològica de les empreses
IGUALADA

Sota el títol “Empresa 4.0: IoT, 
sensors, manteniment predictiu 

i visió artificial a la indústria”, la 
Unió Empresarial de l’Anoia jun-
tament amb TIC Anoia han cele-
brat una sessió per abordar com la 
transformació digital permet que 
les empreses esdevinguin més com-
petitives i productives.

La sessió --que va comptar amb 
la col·laboració de CEINA, Engisoft, 
Kfew Systems i TEDELOC-- segueix 
la línia de treball d’aquestes dues 
entitats anoienques per tal d’apro-
par, informar i formar a les empre-
ses i tècnics de la comarca en les 
diferents àrees de l’Empresa 4.0. I 
és que aquest concepte és l’horitzó 
del futur, a mitjà i llarg termini, per 
l’entorn empresarial, per esdevenir 
més competitives dins un mercat 
cada vegada més global i tecnificat. 
En aquest sentit, aquesta jornada 
va permetre veure de prop l’exper-
tesa i els casos d’èxit d’empreses i 
tècnics clau en transformació digi-
tal i molt especialment en certes 
branques de la tecnologia 4.0.

En la primera part de la sessió, 
Manel López, director de CEINA, 
va exposar què suposa l’IoT (Inter-
net de les coses), què implica i les 
aplicacions i resultats que se’n po-
den derivar. López va incidir en què 
l’IoT té molt a veure amb la forma 
de fer les coses i amb la dimensió 
empresarial, així com també, que 
tots els sectors actualment comp-
ten amb aplicacions i funcionali-

tats que ja es basen en aquest con-
cepte: el manteniment predictiu, 
la medició, el monitoratge, entre 
altres.

En la segona part va ser el torn 
dels casos pràctics i reals. Albert 
Ginestà de Kfew Systems va presen-
tar com el fet de tenir un sistema o 
una maquinària connectada amb 
sensors, permet recollir les dades, 
emmagatzemar-les i interpretar-les 
i això permet actuar de forma pre-
dictiva, i així actuar abans que hi 
hagi una parada o un error.

Yaïr Bonastre i Francesc Sabaté, 
de TEDELOC, van il·lustrar amb una 
prova en directe com a través de la 
visió --i amb l’aplicació de les xar-
xes neuronals--, es pot aconseguir 
que el sistema aprengui de forma 
autònoma, què es vol detectar, per 
tal d’identificar un element concret 

dins d’una totalitat diversa o d’un 
producte determinat enlloc d’un 
altre.

Per altra banda, David Regor-
dosa, d’Engisoft, va mostrar com 
fer un prototipatge ràpid i efectiu 
en IoT: un prototip permet con-
firmar que la solució IoT sigui via-
ble, que es pugui implementar per 
fases, agilitzar gràcies als serveis 
existents al cloud, així com també 
presentar el producte a la direcció 
de l’empresa o als inversos perquè 
ho puguin avaluar amb major co-
neixement.
Renovació de l’acord de la 
UEA i TIC Anoia

Aquesta activitat engega la 
renovació de l’acord de col·labo-
ració de les dues entitats, UEA i 
TIC Anoia. Un acord que permetrà 
treballar conjuntament per millorar 
en aspectes clau com la competiti-
vitat, la innovació i la cerca de nous 
mercats.

Tenint en compte que la comar-
ca de l’Anoia compta amb un teixit 
empresarial viu, dinàmic i potent, 
l’acord entre les dues entitats per-
metrà treballar coordinadament 
per impulsar el sector de les noves 
tecnologies i les empreses TIC de la 
comarca. En aquest sentit, el model 
associatiu empresarial ha d’evoluci-
onar en la mateixa direcció per do-
nar resposta a les necessitats de les 
empreses, creant sinèrgies i noves 
oportunitats en benefici del teixit 
empresarial de la comarca.

Recollits a l’Anoia, 9.600 
litres de llet pels bancs dels 
aliments

COMARCA

L’acció solidària «Cap nen sen-
se bigoti», impulsada per l’Obra 

Social ”la Caixa” i CaixaBank en 
favor dels bancs dels aliments, ja 
ha recaptat més d’1,7 milions de 
litres de llet, que contribuiran a 
abastir les famílies en situació de 
vulnerabilitat ateses pels bancs 
d’aliments. A Catalunya, l’acció 
solidària s’impulsa conjuntament 
amb el Banc dels Aliments.  A la 
direcció territorial de CaixaBank a 
Barcelona s’han recaptat 380.000 
litres, dels quals 9.600 litres s’han 
recollit a la comarca de l’Anoia. 
La Federación Española de Ban-
cos de Alimentos (FESBAL) és qui 
distribueix la llet entre els bancs 
d’aliments provincials de la resta 
de l’Estat. 

En les tres primeres setmanes 
de campanya, la gran recollida 
de llet ja ha superat la xifra acon-
seguida en l’edició passada d’1,5 
milions de litres de llet, que van 

proveir a 30.000 famílies en risc 
de vulnerabilitat social durant tres 
mesos. 

Aquesta fita ha estat possible 
gràcies a més de 65.000 donatius 
de clients a través de més de 4.000 
oficines de CaixaBank.

Tot i la elevada recaptació, 
amb aquests 1,7 milions de litres 
de llet, només s’estaria cobrint el 
20% de la necessitat dels bancs 
d’aliments per abastir les neces-
sitats nutricionals bàsiques de les 
persones que diàriament depenen 
d’ells cada dia. Encara fan falta 11 
milions de litres de llet més per co-
brir la demanda anual. 

Els donatius econòmics es po-
den continuar realitzant fins al 31 
d’agost a través de canals electrò-
nics, com CaixaBankNow, Caixa-
Móvil o l’enviament de SMS amb 
la paraula «LLET» al 38014. També 
es poden fer aportacions a www.
granrecollidadellet.cat.

http://www.granrecollidadellet.cat
http://www.granrecollidadellet.cat
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Premiat l’alumne de La Gaspar que 
maquetarà el llibre de la Cuina dels Records
IGUALADA

El passat divendres dia 21 de 
juny, en l’acte de cloenda de 

curs de la Gaspar, l’Escola Munici-
pal d’Art i Disseny, el Consorci Soci-
osanitari d’Igualada va fer entrega 
dels premis als alumnes que han 
participat en el projecte “La Cuina 
dels Records”.

Durant el curs 2018-2019 els 
alumnes han participat en un con-
curs d’idees de maquetació del lli-
bre que el CSSI està preparant amb 
50 receptes de cuina elaborades 
per persones grans de tots els cen-
tres que en formen part, en un 
exercici de reminiscència i memò-

ria, fent reviure els sabors i gustos 
en el bon menjar.

L’alumne guanyador va ser Aa-
ron Soriano, que a més dels obse-
quis tindrà l’oportunitat de tenir 

un contracte en pràctiques amb el 
CSSI per realitzar la maquetació i 
edició del llibre. Els altres dos fi-
nalistes van ser Silvia Zambrano i 
Ainoa Quintana.

El CSSI ha iniciat una campanya 
de crowdfunding per recollir els 
fons necessaris per poder maque-
tar i imprimir el llibre de la Cuina 
dels Records. A data d’avui s’han 
aconseguit 700 euros dels entre 
2.000 euros i 3.500 euros que seran 
necessaris. Qui vulgui fer aporta-
cions pot fer-ho fins el dia 20 de 
juliol a la pàgina https://www.
goteo.org/project/receptes-sen-
tits-sentiments-avis

Ja ha començat el Casal d’Estiu
CAPELLADES

Aquest dimarts ha començat 
l’activitat d’estiu per als més 

petits, de P3 fins als 12 anys. 
Seran cinc setmanes d’activitats 
diverses, que es poden fer salteja-
des o seguides.

Enguany l’Ajuntament de Ca-
pellades organitza aquesta activi-
tat a través de Fundesplai, on s’ha 
fet totes les inscripcions. 

En el casal d’aquest estiu els 
participants pensaran com fer una 
ciutat on la igualtat, el respecte, 
l’empatia, la cura i l’empenta hi 
siguin els fonaments per tal que si-
gui una ciutat oberta a tothom on 
els infants tinguin veu i hi puguin 
participar. Les activitats es faran 
en diferents espais, tot i que cada 
matí els infants s’han de portar a 
l’escola Marquès de la Pobla. 

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK

C/ Còrdova, 14 - Tel. 93 805 27 94 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

info@fernandezsanglas.com - www.fernandezsanglas.com

ESPECIALISTES EN PVC i ALUMINI 
Sostres i recobriments

Fabricants de:

FINESTRES
PORTES
BALCONERES
CORREDERES

Amb la 
confiança

Reeixit 52è Pelegrinatge a Lourdes
IGUALADA 

Un any més, l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes de la 

Comarca de l’Anoia ha participat 
en el Pelegrinatge anual a Lourdes 
que organitzen les Hospitalitats 
dels Bisbats de Vic i Solsona.

El pelegrinatge es va iniciar el 
passat dissabte 8 de juny i ha durat 
cinc dies. Dies plens d’activitats, 
però sobretot de molta convivèn-
cia entre les persones que hi van 
com a malaltes i les persones vo-
luntàries de servei. Un voluntariat 
en què l’ajuda, la companyia o els 
somriures que un entrega són tor-
nats per mil per aquell malalt o 
malalta. Només per aquest motiu 
ja és un èxit, i només per això ja 
val la pena tornar a Lourdes l’any 
vinent, com així han expressat 
algunes de les persones que ens 
acompanyaven per primera vega-
da.

Pel que fa als actes, han estat 
molt similars als de les passades 
edicions, destacant la repetició 
d’un que vam encetar l’any ante-
rior titulat “Feu el que el malalt 
us digui”. Una tarda per descobrir, 
sobretot per als pelegrins i la gent 
de primer any; per conviure i per 
aprofitar cadascú el seu temps per 
fer el que volgués, sense ritmes ni 
horaris marcats. Cal destacar tam-
bé la processó de torxes, presidida 

per la nostra hospitalitat, i acom-
panyada d’un cant del virolai molt 
sentit i que va fer posar la pell de 
gallina i arrencar aplaudiments 
dels milers de persones d’arreu del 
món que hi participava. També cal 
destacar, un any més, la missa a la 
gruta en català i la passada per la 
gruta, tot i fer-hi presència la pluja 
i una mica de vent.

Cal remarcar que tots els ac-
tes que organitza el santuari van 
ser presidits pel bisbe de Solsona, 
Mons. Xavier Novell. El nostre bis-
be, Mons. Romà Casanova, es va 

incorporar el diumenge al Pele-
grinatge com un pelegrí més. Els 
més joves, a més del seu servei de 
voluntariat, també varen aportar 
el seu granet amb la missa més 
lúdica i festiva preparada per ells, 
una vetlla de pregària i també amb 
la tarda lúdica de teatre i música.

En definitiva, tot i alguna in-
clemència meteorològica, un bon 
pelegrinatge que ha complert els 
objectius amb escreix. El principal: 
acompanyar i acollir totes aquelles 
persones que volen viure l’experi-
ència d’un pelegrinatge.

La fibra òptica de qualitat arriba als barris 
odenencs
ÒDENA

Iguana segueix amb el desple-
gament de la seva pròpia xarxa 
de fibra òptica per la comarca i, 
pensant en les necessitats de les 
empreses de l’Anoia, ja ha fet ar-
ribar la seva fibra òptica al Pla de 
les Gavarreres i al Pla de la Masia. 
La xarxa també permet connectar 
l’Aeròdrom i les empreses que allí 
hi treballen.

D’altra banda, l’operador de 
telecomunicacions de l’Anoia tam-

bé ha fet arribar la seva pròpia 
xarxa de fibra òptica al barri dels 

Pla d’Òdena, concretament al barri 
de Sant Pere, Manyoses i Pla de la 
Masia.

Amb l’objectiu de participar ac-
tivament a la vida del barri i parti-
cipar a la festa major que es durà 
a terme aquest cap de setmana, 
Iguana ha signat un conveni de 
col·laboració amb l’associació de 
veïns de la zona, La Coraza, mitjan-
çant el qual oferirà un punt Wi-Fi 
gratuït i lliure a la pista poliespor-
tiva, epicentre de la festa major.

La Barcelona de l’Edat 
Mitjana
El passat dilluns 3 de juny la cli-

matologia era perfecta per anar 
d’excursió. A les 8 del matí, 21 
components dels Grans Lectors del 
Centre Cívic del Barri Montserrat 
ens vam trobar per anar a Barcelo-
na. Com sempre, una mica de cua 
per entrar a la capital, però un cop 
vam arribar a la plaça Catalunya 
vam gaudir d’un petit esmorzar 
per agafar forces i fer front a la 
ruta que ens esperava.

Ens vam endinsar als barris 
més antics de Barcelona per tras-
lladar-nos a la capital del segle 
XVI i poder ambientar-nos en el 
llibre de la Teresa Juvé que hem 
llegit: “La trampa”. Començàrem 
per visitar l’església romànica-gò-
tica de Santa Anna, al barri del 
mateix nom (una part del gòtic), 
zona on vivia Jaume Plagumà, 
portaveu del rei i protagonista 
de la història, el qual va desco-
brir un entrellat de falsificació de 
monedes. També vam passejar pel 
Portal de l’Àngel, el Pla de la Seu 
i la catedral de Santa Creu: amb 
edificis del segle XV on vam ubi-
car la casa del jutge Juanola i el 
criat Simó (també protagonistes 
de la història). 

La ruta ens va portar a seguir 
pels carrers dels Comtes i de San-
ta Clara amb la plaça del Rei, on 
vam trobar autèntics vestigis de la 
Santa Inquisició, un escut a la fa-
çana del Museu Marés que també 
es referenciava a l’obra, amb un 
personatge una mica sinistre: Fra 
Oleguer, l’Inquisidor. 

Més endavant ens vam tro-
bar davant el remodelat Mercat 
de Santa Caterina, ubicat on anti-
gament hi havia estat el convent 

dels frares dominics. El vam visitar 
i vam poder comprovar una remo-
delació moderna i exquisida, amb 
uns panells d’informació històrica 
que et transportaven a èpoques 
passades, sobre el convent més im-
portant de Barcelona. 

El llibre fa referència també 
als carrers Argenteria i de Les Mos-
ques, el més estret de Barcelona, 
i comprovem de primera mà que 
actualment és inaccessible als via-
nants. La dita popular deia: “Car-
rer de les Mosques, on les coses es 
feien a les fosques”.

Per acabar el matí vam visitar 
al carrer Flassaders, un imponent 
edifici on s’hi encunyava la mone-
da des del segle XIV fins al XIX, la 
Ceca (avui, Espai Brossa). Allà és on 
Plagumà, el protagonista, va des-
cobrir tot l’entrellat de falsificació 
de la moneda. 

Finalment, vam fer una parada 
per dinar i descansar una mica, ja 
que a la tarda ens esperava una 
visita a la catedral. Aquest edifici 
majestuós no se li fa estrany a nin-
gú. Vam escoltar unes informaci-
ons bàsiques d’aquesta joia gòtica 
i neogòtica i, en acabar la visita, 
vam pujar a la terrassa de la cate-
dral, des d’on vam gaudir d’unes 
vistes magnífiques de la ciutat 
(molt recomanable). 

A les sis de la tarda, tornem: 
l’ambient general és de satisfacció. 
Tot va anar força bé. Vam poder 
imaginar i constatar molts indrets 
que l’obra descrivia. Sense dubte, 
la Teresa Juvé va fer un gran tre-
ball d’investigació per poder es-
criure “La trampa”. 

Grans Lectors del Centre Cívic 
del Barri Montserrat

Pots llegir-lo a internet: 

www.latossa.com

https://www.goteo.org/project/receptes-sentits-sentiments-avis
https://www.goteo.org/project/receptes-sentits-sentiments-avis
https://www.goteo.org/project/receptes-sentits-sentiments-avis
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Torna a gaudir de la 
teva millor mirada!

24a edició de la 080 Barcelona Fashion
La consellera d’Empresa i Conei-

xement, la igualadina Àngels 
Chacón, va donar el tret de sortida 
a la 24a edició del 080 Barcelona 
Fashion que començava dimarts i 
tanca avui dijous al Recinte Moder-
nista de Sant Pau; demà 28 de juny 
es trasllada al port Marina Vela, 
on es presentaran les propostes 
de moda de bany. En aquesta 
edició, el certamen de moda que 
impulsa la Generalitat, a través del 
Consorci de Comerç, Artesania i 
Moda (CCAM), aposta per la sos-
tenibilitat, l’economia circular i el 
fash-tech. En la seva intervenció, la 
consellera Chacón va destacar que 
“la moda és talent, és creativitat i 
també són tendències, i en aquesta 
edició de la 080, les dues tendènci-
es que posem en valor són la soste-
nibilitat  i la tecnologia, que seran 
presents tant dins com fora de la 
passarel·la”.

La consellera va recordar la im-
portància del sector moda a Ca-
talunya, que representa el 7,5% 

del PIB, i ocupa a 65.000 perso-
nes i va voler remarcar que “com 
a Departament hem de contribuir 
a la millora de la competitivitat el 
sector de la moda catalana, esta-

blint les sinergies entre les dife-
rents parts de la cadena de valor, 
fomentant el talent emergent, i 
donant suport als dissenyadors i 
marques impulsant la seva inter-
nacionalització”. En aquest sentit, 
assenyalava que “080 és una de les 
eines de que es dota el Govern per 
assolir tots aquests objectius que 
s’integren en el pla d’acceleració 
de la moda que estem impulsant”.

L’acte inaugural també va 
comptar amb la presència de la di-
rectora general de Comerç, Munt-
sa Vilalta; la directora general de 
Comerç, Muntsa Vilalta; i la cap de 
l’Àrea del Moda del CCAM i pro-
ject manager del 080, Marta Coca, 
acompanyades de dissenyadors i 
representants de les empreses pa-
trocinadores.

En la desfilada del primer dia 
van lluir els models de la firma Es-
corpion Studio Barcelona, empresa 
que durant molts anys va tenir la 
seu a Igualada.

Dia Mundial de la presa de consciència 
contra el maltractament a la gent gran a les 
xarxes socials d’Internet
IGUALADA

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia, l’Ajuntament d’Igualada, l’ 

Institut Català de la Salut, la Fun-
dació Sanitària Sant Josep, amb 
el suport de, la Fundació Privada 
Àuria, i els mitjans de comuni-
cació, han organitzat per segon 
any consecutiu, accions de sensi-
bilització en el “Dia Mundial de 
la Presa de Consciència contra els 
Maltractaments a les Persones 
Grans” que es va commemorar el 
passat dissabte 15 de juny.

Fruit de la Comissió Tècnica de 
Seguiment de la Guia Territorial 
de l’Anoia per a l’actuació davant 
els maltractaments a les persones 
grans, va néixer una subcomissió 
on professionals de les diferents 
entitats han treballat per visibilit-
zar el silenciat fenomen dels mal-
tractaments a les persones grans.

Enguany, les accions que es 
van proposar giraven entorn la 
iniciativa de promoure l’etiqueta 
#15dejunyanoia #maltratomayo-
res a les xarxes socials d’Internet, 
a fi de donar visibilitat aquest fe-
nomen i sensibilitzar la població.

Per tal de donar empenta 
aquesta idea, el passat dissabte 
15 de juny, professionals i mem-
bres del Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia van estar presents al 
Mercat Municipal de la Masuca 
d’Igualada, al Mercat Municipal 
de Calaf i al Mercat Municipal 
de Piera. Allà es podien trobar 
photocalls on poder-se fer foto-
grafies per, posteriorment cada 
persona penjar-la a la seva prò-
pia xarxa social acompanyada dels 
hashtags proposats. Tanmateix, 
també es van repartir prospectes 

sobre els tipus de maltractaments 
existents i amb consells de com 
prevenir-los.

Val a dir que aquests photo-
calls han estat dissenyats i elabo-
rats pel grup de persones grans 
de la Fundació Privada Àuria; va-
lor afegit que s’ha volgut trans-
metre tenint en compte les dife-
rents formes d’envellir que exis-
teixen.

Els centres residencials, cen-
tres diürns i entitats de persones 
grans de l’Anoia, també s’han 
adherit a aquesta proposta per 
reivindicar el dret de les perso-
nes grans a viure dignament. Per 
aquest motiu, des del 3 de juny es 
va informar a usuaris i usuàries, 
així com també a les famílies, de 
la iniciativa i van penjant fotos 
amb els Pohotocalls i les seves eti-
quetes corresponents a les seves 
pròpies xarxes socials.

L’Anoia fomenta des del 2009 
diferents accions adreçades a la 
protecció de les persones grans 
del territori: creació d’una co-
missió per abordar les situacions 
de maltractament a les persones 
grans i l’elaboració de la “Guia 
Territorial de l’Anoia per a l’actu-
ació contra els maltractaments a 
les persones grans” (2017), entre 
altres accions.

La inquietud dels professio-
nals davant d’aquest fenomen el 
qual cada vegada hi ha més da-
des, fa possible poder avançar en 
la detecció, l’abordatge i l’eradi-
cació d’aquest tipus de situacions. 
Així doncs, agrair el compromís 
d’aquests professionals així com 
també a les entitats per fer pos-
sible la commemoració d’aquest 
dia, especialment a les persones 
grans i als ens locals.

Francisco Jiménez guanya el 
concurs de cartells de Festa 
Major

CALAF

En el marc dels actes de la revetlla 
de Sant Joan, Calaf va donar a 

conèixer la persona guanyadora 
del concurs de cartells de la Fes-
ta Major del 2019. Enguany, la 
temàtica s’havia de centrar en els 
gegants de la vila, ja que aquest 
2019 celebren el seu 25è aniversari.

Francisco Jiménez, amb el pseu-
dònim Retall, va ser el guanyador 
d’aquesta edició amb una proposta 
que simula la silueta dels gegants 
Jaume i Calamanda de Calaf i que 
s’inspira en les peces de l’enrajolat 
de la plaça dels Arbres, un projecte 
que va partir d’un concurs orga-
nitzat per Gres Català (amb seu 
a Calaf) juntament amb l’Ajunta-
ment de Calaf entre diferents es-
coles d’enginyeria de Catalunya. La 

peça, “Fulla de Calaf” --que l’autor 
del cartell utilitza com a fons dels 
gegants-- va ser la guanyadora i 
recorda una fulla de llimoner o de 
magnòlia de formes suaus i arrodo-
nides i que també conté inserides 
fulles de plataner i gotes d’aigua 
que defineixen l’acabat final de la 
peça. 

Al concurs de cartells de Festa 
Major s’hi van presentar un total 
de 8 cartells, tot i que d’aquests, 2 
van quedar desclassificats perquè 
no tenien el mínim de resolució 
necessària requerida a les bases. 
Després de les votacions del jurat, 
només una proposta va tenir la 
puntuació mínima per ser selecci-
onada i, al no haver-hi més fina-
listes, no es va poder realitzar la 
votació popular.

En  finalitzar  els  actes  per  tothom   que   vulgui  es  farà  la  caminada  
nocturna de retorn al pla de Rubió. (És recomana portar lots ) 

 
 

Per una millor organització preguem confirmar assistència  abans del dia 28 
de juny trucant al telf. de l’Ajuntament 93 809 41 81. 
 

   
Organitza:             

 
                           AJUNTAMENT DE RUBIÓ 

 _________(Anoia)________     i    Comissió de Festes 
 

Nota: L’organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi en la programación dels actes. 

En  finalitzar  els  actes  per  tothom   que   vulgui  es  farà  la  caminada  
nocturna de retorn al pla de Rubió. (És recomana portar lots ) 

 Per una millor organització preguem confirmar assistència 
abans del dia 28 de juny trucant al telf. de l’Ajuntament 93 809 41 81.

 
      Organitza:

AJUNTAMENT DE RUBIÓ 
_________(Anoia)________     i    Comissió de Festes 

Nota: L’organització es reserva el dret de fer qualsevol canvi en la programación dels actes. 
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Antoni Mabras és escollit nou alcalde  
de la Pobla 

Àngel Farré inicia el seu 
segon mandat com a alcalde 
de Montmaneu

Nou Consistori municipal  
a Orpí

LA POBLA DE CLARAMUNT

Antoni Mabras, de l’Agrupació 
d’Electors Participa!, va ser 

escollit, el dissabte 15 de juny al 
migdia, nou alcalde de la Pobla de 
Claramunt. Mabras, que va ser ele-
git per sis vots a favor, substitueix 
en el càrrec Santi Broch, que ocu-
pava l’alcaldia poblatana des de 
l’any 2006.

En el seu discurs d’investidu-
ra, Antoni Mabras va afirmar que 
el seu equip i ell volen demostrar 
amb el seu treball diari “que exis-
teix una nova forma de governar, 
comptant amb les entitats i perso-
nes. Tindrem un govern obert i soli-
dari, transparent i participatiu, col-
laborador i eficaç, amable i com-
prensiu, amb un compromís ètic, 
on tots i totes som importants”. 
El nou batlle va assegurar que “la 
nostra aspiració no és ‘manar’ sinó 
governar per transformar el nostre 
poble i administrar de manera jus-
ta, equitativa, seriosa i responsable 
els diners de tots”. 

En el seu parlament, Antoni 
Mabras va agrair el suport dels regi-
dors Albert Duran, d’ERC, i Frederic 
Marí, del PSC, a la seva investidura 
“perquè aquest gest de generositat 
ens permet encetar un camí que 
volem fer junts amb un gran esperit 
de col·laboració”. L’escollit alcalde 
també va donar les gràcies al batlle 
sortint i al seu equip “per la fei-
na feta i la seva dedicació durant 
aquests anys”. Mabras va fer exten-
siu l’agraïment a totes les persones 
del seu equip, als poblatans i a les 
poblatanes que han confiat en Par-
ticipa! i a la seva família.
Intervencions de la resta 
de partits del Consistori

Per a la constitució del nou 
Consistori, sorgit de les eleccions 
municipals del 26 de maig, es va 
formar la mesa d’edat, que va estar 

formada pel regidor de més edat, 
Frederic Marí, i pel més jove, Berta 
Pons. Un cop constituïda la mesa, 
els nous regidors i regidores van 
prometre el càrrec. 

Després es va procedir a l’elec-
ció de l’alcalde. Es van presentar 
dos candidats: Antoni Mabras, de 
Participa!, i Santi Broch, d’Avancem 
per la Pobla-Junts. Antoni Mabras 
va sortir escollit per sis vots a favor 
i Santi Broch en va rebre cinc.

Abans del discurs del recent es-
collit alcalde van intervenir els tres 
regidors de la resta de formacions 
polítiques representades al Con-
sistori. En primer lloc, va adreçar 
unes paraules Santi Broch, que va 
felicitar el nou batlle i el seu equip 
i es va acomiadar del càrrec que ha 
ocupat durant tretze anys. Broch va 
avançar que des del seu grup faran 
“una oposició constructiva i inten-
tarem no ser destructius (...). Tenim 
reptes pendents al municipi, com el 
POUM, projectes a mig fer i altres 
serveis quotidians del dia a dia que 
caldrà que aneu resolent (...). Hi 
haurà molts temes d’interès gene-
ral que caldrà aprovar per unani-
mitat i d’altres caldrà discutir-los i 
debatre’ls, però sempre amb serio-
sitat, responsabilitat i amb lleialtat 
a la institució”. 

Tot seguit va intervenir Albert 
Duran, d’ERC, que va justificar el 
vot a favor de la candidatura d’An-
toni Mabras com a alcalde “pen-
sant en el millor per a la Pobla, no 
en contra de ningú. Ho hem fet 
en senyal de compromís i respon-
sabilitat amb el poble i desitjant 
que aquesta confiança que avui 
fem amb Antoni Mabras sigui cor-
resposta”. Duran va anunciar que 
“no hem pactat amb cap partit, no 
entrarem en el grup de regidors 
que tenen la responsabilitat de go-
vernar. No serem oposició. Sempre 
hem estat regidors que hem propo-
sat, mai un no per un no o un sí per 
un sí, i així continuarà sent”.

Per últim va parlar Frederic Ma-
rí, del PSC, que va anunciar la seva 
entrada al govern. Marí va asse-
gurar que “s’obre un període de 
quatre anys que haurem de treba-
llar molt, vèncer les reticències i els 
prejudicis i amb l’ajuda de tots ho 
podrem fer. Gràcies als poblatans 
i a les poblatanes que han permès 
portar la veu dels socialistes fins 
aquí”. El nou Consistori poblatà 
per al mandat 2019-2023 estarà 
format per cinc regidors d’Avan-
cem per la Pobla, quatre de Partici-
pa!, un d’ERC i un del PSC.

Foto: Andreu Miquel

ORPÍ

El dissabte 15 de juny es va cons-
tituir el nou Ajuntament d’Or-

pí. El Govern està format per les 
ja conegudes Imma Palet i Sandra 
Tort, que repeteixen com a regido-
res, i per un nou regidor que s’es-

trena en la política municipal, Dani 
Sánchez, tots tres del grup munici-
pal Independents per Orpí. Imma 
Palet repeteix com a alcaldessa 

També van recollir l’acte de re-
gidor Joaquim Vich i Alexis Urgell, 
pel Grup Junts per Orpí.

MONTMANEU

Després que el seu partit obtin-
gués la majoria absoluta el pas-

sat 26 de maig, el cap de llista de 
Junts per Montmaneu, Àngel Farré 
i Carulla, ha estat investit alcalde 
de Montmaneu. 

Va ser el dissabte 15 de juny 
quan els regidors, regidores i l’al-
calde van prendre possessió dels 
seus càrrecs. La sessió es va fer a la 
Sala, ja que l’Ajuntament està en 
obres, en presència d’un nombrós 
públic que va voler acompanyar 
els regidors en aquest acte proto-
col·lari.

Després de la lectura dels arti-
cles pertinents per part del secreta-
ri de la corporació, es va constituir 
la mesa d’edat, amb el regidor de 
més edat --Àngel Farré-- i el re-
gidor de menys edat --Albert Ur-
gell--. Seguidament els cinc regi-
dors van donar compliment a la 

fórmula de presa de possessió del 
càrrec, quedant constituït el con-
sistori amb els següents regidors: 
Àngel Farré i Carulla, Albert Urgell 
i Farràs, Carme Marsà i Pinós, Joan 
Vilajoana Tardà i Josep Tosquella 
Queralt.

Àngel Farré va ser escollit com 
a nou alcalde del consistori amb 
els vots favorables del seu grup 
Junts per Montmaneu (5).

Així, Àngel Farré serà alcalde 
per segon mandat consecutiu. En 
el seu discurs va voler, en primer 
lloc, agrair a tots aquells veïns i 
veïnes que les passades eleccions 
li van fer confiança i va explicar 
que “seguirem treballant amb la 
mateixa il·lusió que el primer dia, 
tenim un munt de projectes per fer 
i moltes ganes per tirar-los enda-
vant. L’anterior mandat vam com-
plir el 200% del programa i aquest 
any hem de fer encara més”. 

L’alumna de La Gaspar, Edurne Martínez, 
guanya la Beca Manel Caro

Finalitza el curs amb la 
graduació dels alumnes de 6è

IGUALADA

El passat divendres i en el marc 
de La Gaspar Design Fest, de 

l’Escola Municipal d’Art i Disseny, 
La Gaspar, es va entregar la Beca 
Manel Caro 2019-2020. Un jurat 
especialitzat, amb membres de 
l’Associació La MaCa i La Gaspar, 
van escollir guanyadora de la beca, 
la il·lustradora i dissenyadora grà-
fica Edurne Martínez, després d’un 
procés de selecció entre els parti-
cipants del Workshop de 8 a 8, a 
on es va elaborar el cartell de la 
Festa Major, i d’algunes entrevistes 
al mateix Espai Creatiu La MaCa 
entre diverses persones preselecci-
onades. 

La beca, que duu el nom de 
l’activista social i cultural Manel 
Caro, anava dirigida a alumnes i 
exalumnes de l’Escola La Gaspar i 
consisteix en una residència gra-
tuïta d’un any a l’Espai Creatiu de 

La Maca al barri del Rec. Edurne 
Martínez, que ha finalitzat els seus 
estudis de Grau Superior de Gràfi-
ca Publicitària a La Gaspar, tindrà 
l’oportunitat de desenvolupar-se 
professionalment en un espai de 
coworking, alhora que podrà gau-
dir del suport i assessorament dels 
professionals que ja l’habiten. 

Durant l’entrega de la beca, 
alguns dels membres de La MaCa 
van valorar l’alt nivell, tant crea-

tiu com humà, de totes les parti-
cipants, posant de relleu la gran 
tasca que està realitzant La Gaspar 
i el gran planter de dissenyadors 
i artistes que estan sortint de l’es-
cola. Van mencionar també molt 
positivament, que la Marina Cam-
prubí, alumna de La Gaspar i que 
treballa en un dels estudis instal-
lats a La MaCa, fos premiada pel 
seu projecte d’imatge corporativa 
de les Escoles Públiques d’Igualada. 

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Divendres passat van tenir lloc a 
la Sala Auditori Mont-Àgora les 

gales de graduació dels alumnes 
de sisè curs de les escoles Anto-
ni Gaudí i García Lorca. Ambdues 

gales, obertes a la participació de 
les famílies, van desenvolupar-se 
amb projeccions audiovisuals i 
coreografies realitzades pels alum-
nes que finalitzaven enguany l’eta-
pa educativa de Primària. 

Edurne Martínez (quarta per la dreta) amb alguns membres de l’Espai Creatiu La 
MaCa i de l’escola La Gaspar
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Un any més arriba la Flama del Canigó 

IGUALADA

Un any més, la Flama del Canigó 
va arribar puntualment a Igua-

lada el dia 23 de juny a les 8 de la 
tarda portada en relleus des del 
Cim del Canigó (2.785 metres) fins 
a la plaça de l’Ajuntament.

Una part de l’expedició iguala-
dina va marxar dissabte 22 de juny 
direcció al Castellet de Perpinyà i al 
monestir de Sant Miquel de Cuixà 
per recollir la Flama en uns llanti-
ons per tal que, la mitjanit següent 
fos regenerada al cim del Canigó. 
Aquest era només el principi dels 
dos dies d’esforços i treballs que 
culminarien amb l’encesa del pe-
veter a la plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada, el dia 23, i amb la por-
tada en relleus fins a Montserrat 
per part del CAI on seria rebuda 
pel Pare Abat del Monestir.

Després de la cerimònia a 
Sant Miquel de Cuixà i Perpinyà, 
la comitiva igualadina es va des-
plaçar fins al municipi de Fillols 
situat al peu del Canigó per cele-
brar un dinar de germanor amb 

els companys de la Catalunya 
del Nord. Un any més a la mit-
janit de la nit del 22-23 de juny 
es va regenerar la flama dalt 
de la pica d’aquesta muntanya, 
esmentar que la comitiva igua-
ladina va participar activament 
en la cerimònia de Regeneració 
de la Flama. Enguany la cerimò-
nia fou molt concorreguda, ja 
que al moment de regenerar-se 
dalt del cim del Canigó hi havia 
més de 300 persones. Immedi-
atament després de la cerimò-
nia tres corredors de muntanya 
igualadins van començar a fer la 
“Nova Via”, el tram de relleus 
de muntanya d’alta dificultat 
que separen el Cim del Canigó 
de Coll d’Ares, on s’inicia el re-
corregut i els tradicionals relleus 
per carretera a càrrec d’escolars 
igualadins passant per poblaci-
ons com ara Camprodon, Ripoll, 
Montesquiu, Prats de Lluçanès o 
Manresa.

El recorregut d’alta muntanya, 
que fa 31,2 Km, és només una part 

de la totalitat del recorregut, però, 
sense cap mena de dubte, és el 
més complicat, ja que únicament 
es pot realitzar per corriols de 
muntanya, i al fer-se de nit aug-
menta notablement la seva difi-
cultat. La resta dels 192 quilòme-
tres restants els van fer els escolars 
igualadins. 

Agraïment de l’entitat 
igualadina

Des de l’entitat Flama del Ca-
nigó d’Igualada “volem expressar 
el nostre agraïment a totes aque-
lles persones, col·lectius i entitats 
que ens han ajudat a fer possible 
la portada de la Flama del Cani-
gó fins a Igualada --corredors de 
muntanya, atletes, col·laboradors a 
títol individual, Òmnium Cultural, 
el cos dels Agents Rurals de Cata-
lunya, la FEEC, Mossos d’Esquadra, 
Ajuntament d’Igualada, Club At-
lètic Igualada, etc.-- i a les entitats 
que han participat en la rebuda 
de la Flama a la ciutat. A tots ell/es 
moltes gràcies!”

Igualada celebra Sant Joan 
amb tres revetlles i dos 
correfocs

IGUALADA

Igualada va celebrar la nit de Sant 
Joan amb tres revetlles diferents. 

Les celebracions van començar al 
vespre, amb l’arribada de la Flama 
del Canigó a la plaça de l’Ajunta-
ment. Les autoritats i les veus de la 
Coral Juvenil Xalest van rebre els 
atletes i es va encendre el peveter. 
Després es va llegir el manifest i les 
entitats van encendre les seves tor-
xes per portar el foc de Sant Joan a 
les fogueres d’arreu de la comarca.

La Rambla Sant Isidre va ser 
l’escenari de la Revetlla jove, or-
ganitzada pel Casal Popular El Fo-

ment, amb els Foguerons de Sant 
Joan per sopar a la fresca i amb 
el concert posterior de Karaokes 
Band. La segona proposta ha estat 
enfocada a les famílies i es va fer a 
l’Ateneu Igualadí. L’última propos-
ta va ser la Revetlla tradicional que 
va organitzar l’Associació de Gent 
Gran a l’antic Escorxador, amb so-
par i ball.

A banda de la triple revetlla es 
van celebrar dos correfocs: el Cor-
refoc Petit, després de l’encesa del 
peveter, i el Correfoc Gran, que va 
començar a mitjanit.

Unes 800 persones gaudeixen d’una reeixida 
revetlla de Sant Joan al barri Bonavista

VILANOVA DEL CAMÍ

La revetlla de Sant Joan vilano-
vina va aplegar unes 800 perso-

nes el passat diumenge al vespre, 
al barri Bonavista, enmig d’un 
ambient festiu per donar la ben-
vinguda a l’estiu. La meitat van 
compartir el sopar al carrer. Un 
any més, la festa la va organitzar 
la Junta de l’AA.VV. Barri Bona-
vista, amb el suport del Servei de 
Cultura i la col·laboració dels dia-
bles Els Cabrons de Vilanova del 
Camí. 

El diumenge 23 a les 6 de la 
tarda, van començar les activitats 
infantils, amb un canó d’escu-

ma, un inflable i jocs per petits 
i grans, amb una notable assis-
tència de quitxalla que s’ho van 
passar d’allò més bé.

Al voltant de les 9 del vespre 
es va rebre amb tots els honors la 
comitiva encapçalada per Camilo 
Grados que portava la Flama del 
Canigó. En arribar a la plaça Ger-
trudis Artigal, l’alcaldessa de Vi-
lanova del Camí Noemí Trucharte 
va llegir el corresponent manifest 
i tot seguit es va efectuar l’encesa 
de la foguera.

Seguidament la colla de dia-
bles Els Cabrons de Vilanova del 
Camí, acompanyats del seu grup 

de grallers va oferir una mostra de 
balls, amb foc a la plaça.

A les 10 del vespre unes 400 
persones es disposaven a sopar a 
la fresca. L’Associació va muntar 
les taules i els veïns es portaven el 
sopar.

A les 11 de la nit va comen-
çar el ball de revetlla amenitzat 
pel conjunt Vives Veus amb disco 
mòbil inclosa, que va finalitzar al 
voltant de las tres de la matinada. 
Durant el ball es va repartir coca i 
cava pels assistent, i es va efectuar 
el sorteig d’un pernil.

Des de l’Associació de Veïns as-
senyalen que aquesta ha estat una 
de les revetlles més participades, 
tant al sopar com al ball. Al voltant 
d’unes 800 persones procedents 
de tota la comarca van poder gau-
dir-la.

La Junta mostra la seva satis-
facció de com ha transcorregut la 
revetlla, i agraeix “la col·laboració 
del servei de Cultura de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí que 
s’ha fet càrrec del conjunt musi-
cal, i als comerços i empreses vila-
novines que han col·laborat amb 
la publicitat, doncs sense ells no 
seria possible la celebració de la 
revetlla”. També agraeixen “la col-
laboració de la colla de diables 
Cabrons de Vilanova per la seva 
actuació i a en Camilo Grados per 
coordinar als atletes que han por-
tat la flama del Canigó”.

Per últim, la Junta agraeix “a la 
nombrosa representació de mem-
bres del consistori encapçalats per 
l’alcaldessa Noemí Trucharte, que 
ens han honrat amb la seva pre-
sència”.
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La Flama del Canigó encén 
la foguera de Sant Joan

Òdena celebra Sant Joan amb revetlla 
i la Flama del Canigó

ÒDENA

Diumenge passat, el municipi 
d’Òdena celebrava la revet-

lla de Sant Joan amb la Flama del 
Canigó, fogueres, sopars de ger-
manor, música i ball. Així, la fes-
tivitat va començar a les set de la 
tarda, quan els 65 corredors es van 
concentrar a la plaça Major per 
sortir cap a Igualada a recollir i 

portar en relleus la Flama del Cani-
gó, que va encendre la foguera del 
Parc de la Font. Cap a quarts de 
deu de la nit va arribar la flama, 
que va ser el tret de sortida de la 
festivitat. 

Llavors la gent va començar a 
sopar en un Parc de la Font ple de 
gom a gom amb taules llargues 
plenes de veïns i veïnes que gau-

dien de la germanor de la trobada 
anual. Com és costum per aquesta 
celebració, cada veí i/o veïna por-
ta sopar per compartir i tothom 
gaudeix del menjar i la bona com-
panyia. L’Ajuntament s’encarrega 
de les taules i cadires i de repartir 
coca i cava per a tothom. Després, 
la festa va seguir amb música i ball 
per a tothom.

PIERA

El Gall Mullat va tornar a acollir, 
un any més, els actes de cele-

bració de la revetlla de Sant Joan, 
organitzada de forma conjunta 
pels Falcons de Piera i la regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament. 
A partir de les 20 hores, la Flama 
del Canigó va recórrer alguns dels 
principals carrers de la vila acom-
panyada de nens, nenes i jovent 
del poble. El recorregut va finalit-
zar al Gall Mullat on va ser rebuda 
amb la participació de l’Agrupació 
Sardanista de Piera. Posteriorment 
es va procedir a l’encesa del pebe-

ter, la lectura del manifest i l’en-
cesa de la foguera. Una ballada de 
sardanes i la batucada de la colla 
infantil dels Diables de Piera van 
acompanyar la celebració.

De cara al vespre no va fal-
tar el tradicional sopar popular a 
la pista. Per només 5 euros (4,50 
euros en cas d’haver adquirit el 
tiquet prèviament), les persones 
assistents van poder gaudir de bo-
tifarra, aigua o vi, i coca. A partir 
de les 22 hores no va faltar la mú-
sica de revetlla a càrrec del grup 
tarragoní Porto Bello.

Miralles participa per primer 
cop en la recollida de la 
flama del Canigó

Revetlla de Sant Joan a Orpí

SANTA MARIA DE MIRALLES

Aquest any ha estat el primer 
cop que des de Santa Maria 

de Miralles s’ha participat en els 
actes de la recollida de la Flama 
del Canigó, i ens sentim molt orgu-
llosos per aquest fet!

Una petita comitiva de la po-
blació, Mirallenques i mirallencs 
amics de la Flama del Canigó, va 
anar a recollir-la amb molta emo-
ció, per repartir-la posteriorment 

entre els participants del trasllat 
de la mateixa a la vall mirallenca, 
per tal que els fanalets simbòlica-
ment il·luminéssim cases i masies 
de l’entorn.

Esperem que sigui l’inici d’una 
tradició que arreli al petit muni-
cipi, per tal de celebrar cada any 
l’arribada de la flama que simbo-
litza la llengua catalana, la cultura 
i la llibertat!

ORPÍ

El passat diumenge 23 cap a 
quarts de deu del vespre va 

arribar la Flama del Canigó, pro-
cedent primer des d’Igualada, 
en el seu recorregut fins a Car-
me i posteriorment de Carme a 
Orpí, portada pels nens/es del 
municipi. Seguidament a la Plaça 

Sant Jordi es va llegir el manifest 
d’enguany escrit per la Carme 
Forcadell. 

L’Ajuntament va habilitar 
taules i cadires pels veïns que es 
van portar el sopar, i els va con-
vidar a coca i cava. Tot plegat 
per gaudir a la fresca d’una bona 
vetllada amb veïns i amics.

Capellades celebra Sant Joan
CAPELLADES

Aquest diumenge a Capellades 
s’ha celebrat l’entrada a l’estiu, 

la tradicional festa de Sant Joan.
Primer es va anar a Igualada a 

buscar la Flama del Canigó, que va 
arribar acompanyada de bicicletes, 
motos i cotxes. Després del tradici-
onal parlament, enguany recollint 
les paraules de la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell.

Seguidament es va encendre 
la foguera i va començar el sopar 
organitzat des d’Endavant Anoia, 
AEMdeKP, Dimonis de Capellades i 
Eixam Roig.

El darrer acte de la nit de Sant 
Joan va ser la revetlla al Pati de La 

Lliga que va fer ballar els assistents 
una bona estona.

La Flama del Canigó encén la foguera  
de la Revetlla de Sant Joan

Gran revetlla de Sant Joan a l’Escorxador

VALLBONA D’ANOIA

Els Falcons de Vallbona d’Anoia 
van ser els encarregats, un any 

més, de recollir la Flama del Cani-

gó a Igualada. Així va començar 
la celebració d’una festa d’estiu, 
la nit més curta de l’any, però 
també d’un símbol de germanor 

entre els territoris de parla cata-
lana.

Els vallbonencs van rebre la 
flama a la plaça de l’església, des 
d’on va començar una cercavi-
la amb els Falcons i veïns i ve-
ïnes del municipi i els Tabalers 
de Vallbona. Es van recórrer di-
ferents carrers del municipi fins 
arribar al camp de futbol, on es 
va encendre la foguera de Sant 
Joan.

Seguidament es va fer l’encesa 
de la foguera, en què es va comp-
tar amb la col·laboració de l’ADF 
Vallbona, i l’Ajuntament va repar-
tir coca i cava per a tothom.

IGUALADA

L’Associació de gent gran d’Igua-
lada celebrem positivament com 

ha anat de bé la revetlla a l’Escor-
xador, un lloc molt especial per a 
una festa tan nostra. Aquest any, 
a més, ens han portat la Flama del 
Canigó fins a dins l’Escorxador, on 
teníem el nostre peveter, i amb la 
qual vàrem encendre, a fora, la 
foguera.

El sopar d’aquest any creiem 
que l’hem encertat, tant el lloc 
com el menú.  

Pel que fa a l’Orquestra Rosa-
leda, pensem que fa bon ambient 
i amb música de tots els temps, fa 
que el ball sigui agradable, encara 

que el terra no és el millor, però te-
nim de pensar que és una revetlla 
al carrer...

Cal agrair a l’Ajuntament les 
facilitats que dona per tal de fer-

ho realitat. Gràcies al govern de la 
ciutat i a tots els que ens han aju-
dat, un any més, a celebrar la Gran 
Revetlla de Sant Joan.

La Junta / ES.
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Diverses activitats per gaudir de la revetlla 
de Sant Joan

Gran participació i civisme a 
la Revetlla de Sant Joan

CALAF

Un any més, Calaf va celebrar 
la revetlla de Sant Joan amb 

diferents activitats per a totes les 
edats. A partir de les 18.30 h de 
la tarda, a la plaça dels Arbres es 
podia gaudir de coca i xocolata per 
a tothom mentre s’esperava l’arri-
bada de la flama del Canigó.

També es va realitzar el sor-
teig dels 30 premis de la campanya 
comercial “Barris antics, compra i 
guanya”, consistents en la visita a 
altres municipis participants on els 
oferiran serveis com ara nits d’ho-
tel, estades en spa’s, menjar en res-
taurants, visita a museus, visites 
guiades, representacions teatrals, 
lots de productes locals, etc.

A les 20h, una mica més tard 
del que estava previst, va arribar 
la flama del Canigó que els ciclistes 
del Bike Calaf van anar a buscar a 
Ponts i que va permetre encendre 
les fogueres d’aquest any que esta-
ven ubicades al carrer de la Sort, al 
Firal, al carrer Lleida i al carrer Ver-
daguer. Enguany, Anaïs Argerich, 
de la colla de Geganters i Grallers 
de Calaf, va ser l’encarregada de 
llegir el manifest d’Òmnium, en 
motiu del 25è aniversari de la colla. 

El Cucarell dóna el tret de 
sortida a les enceses

A partir de les 20.30h es va 
iniciar la primera de les cercaviles 
previstes al llarg del vespre-nit pels 
Diables Alta Segarra. Aquesta va 
sortir de la plaça Gran encapçalada 
pel Cucarell i es va dirigir fins al 
carrer Mestre Giralt, davant la sala 
d’actes municipal, on va tenir lloc 
el sopar popular on hi estaven ins-
crites unes setanta persones.

Joan Vilandeny va ser l’encar-
regat del ball que va començar a 

les 22.30 h i que es va allargar fins 
ven entrada la matinada donant 
pas als djs Ceba, Campà i Judit 
MIT. Al llarg de la nit, a les 23.30 
h i a la 1 h, aprofitant la mitja 
part del ball i el canvi als punxa 
discs, els Diables van realitzar di-
ferents baixades amb correfocs 
des de la plaça dels Arbres fins a 
la sala d’actes.

Finalment, a les 03 h es va re-
alitzar l’encesa final que va donar 
per tancats els actes de la revetlla 
de Sant Joan de Calaf. 

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Diumenge passat va tenir una 
nova edició de la Revetlla de 

Sant Joan de Montbui. L’arribada 
de la Flama del Canigó, recollida 
a Igualada i portada a Montbui 
(tant al Nucli Urbà com al Nucli 
Antic per atletes rellevistes) va ser 
un dels moments emotius. Pre-
cisament a la Plaça de l’Ajunta-
ment les autoritats municipals van 
celebrar l’acte simbòlic, amb l’en-
cesa d’un fanalet amb el foc de 
la Flama. Posteriorment, amb el 
foc d’aquest fanalet, es va poder 
encendre la gran foguera de Sant 
Joan que any rere any organitza 
l’Ajuntament en un descampat 
ubicat a tocar del carrer La Mercè 
i que es va anar omplint de fustes 
durant els dies previs a la foguera. 

Les altes temperatures no 
van ser obstacle perquè els mont-
buiencs i montbuienques gaudissin 
d’una animada festa musical-revet-
lla a la Plaça de l’Ajuntament, amb 
coca per als assistents i els ritmes 
més animats fins a la matinada.

Ball de Sant Joan de la 
Gent Gran, amb Jordi 
Soler

L’endemà, dilluns 24 de juny, 
Diada de Sant Joan, va tenir lloc al 
Centre Cívic i Cultural La Vinícola 
el tradicional Ball de Sant Joan que 
organitza l’Associació de la Gent 
Gran de Montbui. Com és costum, 
i amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, va haver-hi coca per als 
assistents.

ERC ofereix a Junts per 
Catalunya reeditar el pacte 
per al govern del Consell 
Comarcal de l’Anoia
IGUALADA

El grup d’ERC  a l  Consel l 
Comarcal de l’Anoia ha ofert 

al grup de Junts per Catalunya 
de reeditar el pacte de govern 
que mantenen des del 2007. 
L’oferta inclou compartir la pre-
sidència durant dos anys, segons 
van explicar, ahir dimecres, en 
roda de premsa el president de 
l’executiva d’ERC a l’Anoia i vice-
president en funcions del Consell 
Comarcal, David Alquézar, i el 
portaveu del grup comarcal, Jor-
di Badia.

“Hi ha dues raons que expli-
quen aquest oferiment. Primer, 
que el pacte ha funcionat bé 
durant aquests anys, amb l’im-
puls de projectes com la recolli-
da selectiva porta a porta o la 

consolidació del Campus Motor 
de Castellolí, i, segon, que ERC i 
JxCat tenen 28 de les 33 alcaldies 
de l’Anoia”, segons ha explicat 
Jordi Badia.

El portaveu republicà expli-
cava que ERC ha complert “al 
cent per cent” el compromís de 
respectar la llista més votada en 
cada municipi. En referència al 
cas de La Pobla de Claramunt, 
en què el regidor republicà va 
desobeir el mandat del partit, 
“l’executiva va prendre la mesu-
ra disciplinària corresponent”.

Badia va explicar que “no 
preveiem obstacles per poder 
tancar l’acord les pròximes set-
manes”, de cara a la constitució 
del Consell Comarcal a mitjans 
de juliol.

L’Ajuntament i l’Associació de Germanor 
compromesos amb els pobles agermanats

VILANOVA DEL CAMÍ

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha renovat el seu compro-

mís amb l’Associació de Germa-
nor. Aquest dimarts es va signar 
un nou conveni de col·laboració 
per al foment de les activitats 
d’interès social entre Vilanova i 

les ciutats agermanades de Calci-
naia i Amilly.

La rúbrica va anar a càrrec 
de l’alcaldessa Noemí Trucharte 
i del president de l’Associació de 
Germanor, Juan Romero però van 
participar en la signatura les regi-
dores Susana Gutiérrez i Carlota 

Silva i la secretària de l’Associació 
de Germanor, Marta Trullols.

L’entitat, que es va constituir 
l’any 2015, és l’encarregada de 
coordinar els actes de l’agerma-
nament. Vilanova del Camí viatja 
a Calcinaia en el marc de les fes-
tes de Santa Ubaldesca i a pri-
mers de juliol comparteix la Festa 
d’Europa amb els amics d’Amilly. 
El mes de setembre, en el marc 
de la Festa Major, els represen-
tants de les ciutats agermanades 
retornen la visita a Vilanova del 
Camí.

Les tres ciutats agermanades 
comparteixen projectes comuns 
com la realització d’una exposició 
fotogràfica itinerant que recull 
imatges de cada municipi sobre 
temes concrets: l’aigua, la gastro-
nomia, les festes tradicionals...

Vilanova i Amilly, a més a més, 
fa 11 anys que promouen els in-
tercanvis lingüístics amb l’alum-
nat de l’INS Pla de les Moreres i el 
del Collège Robert Schuman.

Vilanova del Camí està ager-
manada amb població italiana de 
Calcinaia des de 1992 i amb la 
francesa Amilly, des de 2002.
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Petit incendi a la zona propera de Mas Buret Concert de final de curs de 
la Coral de l’Institut i l’Aula 
Orquestra
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El passat dilluns, 17 de juny, la 
coral de l’Institut Montbui va 

participar al concert de final de 
curs de l’Aula Orquestra. El con-
cert es va dur a terme a la Sala 
Petita de Mont-Àgora i va comp-
tar amb una molt bona assistència 
de públic. El concert va presentar 

un programa de peces de músi-
ca molt variat per part de la coral 
i un repertori centrat en bandes 
sonores de pel·lícules per part dels 
alumnes de l’Aula Orquestra. El 
darrer tema va ser Bon dia, dels 
Pets, que va ser interpretat con-
juntament per la coral i els petits 
grans músics montbuiencs.

La piscina inaugura la nova 
temporada estiuenca 

Reunió participativa veïnal 
per preparar la Festa Major

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Ensurt a Montbui per un incendi 
forestal que va cremar prop de 

mitja hectàrea al voltant de Mas 
Buret i que va ser ràpidament con-
trolat gràcies a la ràpida interven-
ció dels Bombers, agents rurals, 
ADF i un helicòpter. En total, hi 
van treballar sis dotacions de bom-
bers, dues d’agents rurals, tres 
equips d’ADF i un helicòpter, a 
part de Mossos d’Esquadra i Policia 
Local de Montbui. 

El foc va afectar una zona 
d’oliveres i posteriorment va aga-
far una petita zona de bosc i de 
camp de cereals. L’origen de l’in-
cendi encara s’està investigant. 

Des de l’Ajuntament de Mont-
bui es vol fer un reconeixement 
públic a la tasca realitzada per to-
tes les persones i cossos que van 
actuar contra el foc.
Cal extremar les 
precaucions davant 
l’”onada de calor”

Davant l’“onada de calor” que 
afecta tot Catalunya i que a Mont-

bui pot comportar arribar a tem-
peratures diürnes superiors als 40 
graus de cara al cap de setmana, 
Protecció Civil demana extremar 
les precaucions en les activitats a 
l’aire lliure a les hores centrals del 
dia i prendre mesures per protegir 
nadons i persones grans dels efec-
tes de la calor. 

Així, ha posat èmfasi en alguns 
consells d’autoprotecció, com ara 
hidratar-se molt sovint o evitar sor-
tir al carrer en les hores de màxima 
insolació, de manera que se surti 
al carrer a comprar o a fer esports 

en hores de menys calor. L’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya 
ha posat en fase 2 d’alerta el Pla 
d’actuació per prevenir els efectes 
de les possibles onades de calor 
sobre la salut. D’altra banda, el De-
partament de Treball, Afers Socials 
i Famílies ha fet un seguit de reco-
manacions a les persones que fan 
feines pesades, a l’aire lliure o en 
ambients calorosos. Entre aques-
tes recomanacions per als treballa-
dors, hi ha la de beure aire fresca 
sovint; menjar aliments lleugers; 
evitar begudes alcohòliques, amb 
cafeïna o molt ensucrades; arribar 
descansat a la feina; no treure’s la 
roba i cobrir el cap; utilitzar roba 
ampla, clara i fresca, i emprar cre-
mes de protecció solar. Per a les 
empreses, el departament demana 
facilitar descansos freqüents a in-
drets frescos; organitzar torns per 
reduir el temps o la intensitat de 
l’exposició a la calor; planificar les 
tasques més pesades per a les ho-
res de menys calor; evitar el treball 
aïllat i posar aigua a disposició de 
les persones treballadores.

LA LLACUNA

Un any més, la piscina municipal 
va donar el tret de sortida ala 

temporada d’estiu a la Llacuna. 
Enguany la instal·lació obria les 
portes dissabte i tancarà a l’11 de 
setembre. L’horari serà de 11 h del 
matí a 7 h de la tarda. 

Les entrades i abonaments, 
que mantenen els mateixos preus 
que l’any passat, es poden adquirir 
a la mateixa piscina. 

L’entrada diària pels menors de 
4 anys és gratuïta, de 5 a 17 anys 
l’entrada els dies laborables és de 
4 euros i 4,25 euros els festius, i els 
adults, 4,25 euros els laborables i 
5,25 els festius. 

Hi ha dos abonaments els de 
15 entrades i els de temporada. El 
de 15 entrades té un cost de 30 eu-

ros pels joves de 5 a 17 anys i 45 els 
adults. Els de temporada també in-
clouen pack especials. Així els joves 
de 5 a 17 anys, 40 euros; els adults 
50 euros, els majors de 65 anys 40 
euros, discapacitats 35euros, ma-
trimonis sense fills o menors de 5 
anys 90 euros, matrimonis amb un 
fill menor de 18 anys 110 euros, 
matrimonis amb mes de 2 fills me-
nors de 18 anys 125 euros, i família 
monoparental 90 euros.

L’Ajuntament amb col·labora-
ció de l’empresa Aquasos ofereix a 
les tardes del mes de juliol cursets 
de natació per a totes les edats, de 
2 anys i fins l’edat adulta. També 
s’ofereix un curs d’Aquagim els di-
marts i dijous de 20,30 a 21,15. Les 
persones interessades poden fer la 
inscripció a l’Ajuntament.

A les instal·lacions també es 
pot trobar el servei de bar i el ser-
vei de bibliopiscina que ofereix als 
banyistes materials per a tot tipus 
d’edats i interessos: novel·la curta, 
còmics, contes, revistes i diaris, un 
tipus de document que permet la 
lectura ràpida. Per utilitzar tota 
aquesta oferta, l’usuari només ha 
de presentar algun document que 
l’identifiqui. Aquest és un servei 
oferts per Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Bar-
celona.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Aquest dimarts al vespre va 
tenir lloc a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament de Montbui la pri-
mera reunió participativa orga-
nitzada pel nou equip de govern 
montbuienc per tal de donar veu 
a la ciutadania i conèixer les dife-
rents propostes de cara a la prope-
ra organització de la Festa Major. 
L’objectiu de la trobada va ser 
conèixer les opinions dels mont-
buiencs i montbuienques sobre 
com volen que sigui la Festa Major. 
L’equip de govern integrat pels sis 
regidors d’Ara Montbui vol acon-
seguir que la Festa Major sigui el 
reflex de la diversitat de Montbui, 
tant a través de l’aportació de les 
entitats del municipi com d’aque-
lles persones que, a nivell individu-
al, vulguin implicar-se en l’organit-
zació d’activitats.Durant la sessió, 

que va anar a càrrec de la regidora 
responsable de Festes, Sara Ber-
gantiño, els assistents van exposar 
algunes de les propostes, com ara 
realitzar activitats que uneixin els 
diferents nuclis del municipi; tam-
bé es va parlar d’evitar la prolife-
ració de grans concerts gratuïts i 
apostar en canvi per promocionar 
i donar oportunitats als grups de 
música locals i comarcals. Els par-
ticipants a la reunió participativa, 
més de 30 persones, van apostar 
clarament per potenciar les festes 
com a elements de cohesió i també 
per fomentar els valors de proxi-
mitat, aconseguint que les festes 
siguin elements de dinamització i 
que fomentin la participación dels 
diferents col·lectius del municipi.

Per ahir dimecres hi havia pre-
vista una altra sessió participativa 
en aquest cas sobre Joventut.
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Els Amics del Casal celebren els 20 anys 
caminant
El passat 16 de juny, els Amics del 

Casal, com cada any, van cele-
brar el fi de curs i d’aquest en feia 
vint; el dia abans assistiren a la mis-
sa d’acció de gràcies a la parròquia 
de la Sagrada Família.

L’endemà, a les vuit del matí, 
amb l’autobús férem camí cap al 
Castell de Sant Miquel d’Escornal-
bou, on teníem programada visita 
a les deu del matí i puntualment, 
un quart abans, ja érem a l’espla-
nada d’aparcament del castell, des-
prés d’una intrèpida pujada per en-
tremig dels carrers estrets del poble 
de Riudecanyes, però que l’experi-
mentat conductor va superar amb 
matrícula d’honor.

Una vegada ja situats a l’es-
planada-aparcament del castell 
comencem la visita, que va ser 
molt didàctica i instructiva, amb 
unes sales i mobiliari molt maco 
i ben cuidat, com també una àm-
plia biblioteca que ens va deixar 
molt satisfets. La guia ens va anar 
explicant totes les vicissituds dels 
ocupants del castell a principis del 
segle passat, i en especial totes 
les del propietari, ja que realment 
va ser un recorregut biogràfic i 
humà per la figura del reusenc 
Eduard Toda i Güell, un veritable 
prohom de la Catalunya d’aquell 
temps; va ser el primer egiptòleg 
de l’Estat espanyol, va ser diplo-
màtic a la Xina i a Egipte en el 
segle XIX, viatger infatigable pel 
continent asiàtic, “descobridor” 

del català a l’Alger, erudit de la 
Renaixença, un dels bibliòfils més 
grans de la història de Catalunya, 
home de negocis d’èxit a Londres 
i al final del seus dies, reconstruc-
tor del Monestir de Poblet i tam-
bé va afegir que era un galant 
ben plantat, bon conservador i 
molt culte i el resultat és que es-
tem davant d’un personatge dig-
ne de pel·lícula d’època, superant 
fins i tot Indiana Jones i Ali Bey; 
ben bé sembla que aquest perso-
natge, en lloc d’una vida, sembla 
haver-ne viscut cinc o sis. La visita 
va tenir una durada d’una hora i 
quaranta-cinc minuts.

Després, amb visita lliure es 
podia visitar l’ermita, una mica 
més amunt del castell, o baixar 
de nou a l’aparcament, en un pro-
montori a l’altre extrem de l’es-
planada, on hi trobem el mirador, 
el qual està molt ben protegit i 
amb aparells per poder admirar el 
magnífic paisatge de la plana amb 
comoditat.

Una vegada completada l’acon-
sellable visita posem rumb al poble 
de Duesaigües, no gaire lluny del 
lloc de la visita, on tenim el Restau-
raurat Cunirri, on ja ens esperen 
per delectar-nos en un suculent di-
nar i que tots, una trentena, van 
poder gaudir. A l’hora del cafè hi 
va haver el discurs fundacional del 
president honorífic i tot seguit re-
partírem als caminaires una peça, 
a com uniforme del grup i que re-
corda els 20 anys de la fundació del 
grup. Tot seguit, i com de costum, 
encetàrem la conversa per anar de-
finint les excursions per cada data 
i responsable de portar a terme en 
la propera temporada 2019-20.

Finalitzada l’estada al restau-
rant retornem cap a Igualada, però 
abans anem a comprar galetes Ri-
facli. Tothom va estar molt content 
de l’organització del “capitano”, 
al qual donem les gràcies, tot es-
perant el començament de la nova 
temporada.

 Casalreport

Finalitza un nou Curs de 
Coneixement de la Societat 
Catalana

IGUALADA

El passat divendres 21 de juny 
va finalitzar la tercera edició de 

l’any del Curs de Coneixement de 
la Societat Catalana que organitza 
el Servei d’Atenció a les Migraci-
ons de l’Ajuntament d’Igualada. 
Aquest curs s’emmarca en la Llei 
d’Acollida de les Persones Immi-
grades i de les Retornades a Cata-
lunya i el Decret 150/2014, de 18 
de novembre, que regula el Servei 
de Primera Acollida.

El curs ha constat de vuit sessi-
ons de dues hores, durant les quals 
s’han impartit coneixements de ge-
ografia, història, cultura catalana, 
festes locals, funcionament dels 
serveis públics, cossos de seguretat, 
món laboral o llei d’estrangeria, 

entre d’altres. Enguany també s’ha 
realitzat la visita a l’Ajuntament 
d’Igualada, en què els alumnes 
han estat rebuts al Saló de Sessions 
consistorial per Pere Camps, regi-
dor de Promoció Cultural i Relaci-
ons institucionals. 

En aquesta edició hi han par-
ticipat 24 alumnes de fins a tret-
ze nacionalitats (Marroc, Espanya, 
Colòmbia, Perú, Veneçuela, Brasil, 
Armènia, Ucraïna, República Do-
minicana, Xina, Bolívia, Hondures 
i Pakistan). Tots fan una valoració 
positiva del curs, ja que els ajuda a 
guanyar coneixement i autonomia 
dins la societat d’acollida.

La pròxima edició del Curs de 
Coneixement de la Societat Catala-
na serà al mes d’octubre.

Comença la temporada 
d’estiu a la piscina municipal Dues igualadines, afectades per l’accident de 

cooperadores catalanes a Costa d’Ivori
El que havia d’haver estat una 

estada de cooperació en un 
país africà s’ha convertit en un 
malson per a un grup de voluntà-
ries catalanes. 

Una professora de Barcelona 
morí i deu estudiants università-
ries resultaren ferides el passat 
cap de setmana en un accident 
quan viatjaven en un bus a Costa 
d’Ivori, segons informava el Mi-
nisteri d’Afers exteriors. L’auto-
car va punxar la roda i va bolcar. 
La persona morta, Teresa Cardo-
na, de 42 anys, era la monitora 

del grup d’alumnes i sotsdirecto-
ra del col·legi Canigó i del col·le-
gi major Bonaigua de Barcelona.

Entre les participants hi havia 
dues igualadines, que responen a 
les inicials de M.R. i A.G. Pel que 
fa a la primera, va arribar amb el 
grup que va retornar aquest di-
marts dia 25. Segons el comunicat 
de premsa del Col·legi Major Bo-
naigua, es troben amb dolor per 
la Teresa i el neguit per les que no 
han arribat encara, no s’acaben 
de creure que no hi hagi hagut 
més desgràcies; estan portant el 

xoc amb relativa serenor, i han 
notat, diuen, la pregària i l’acom-
panyament de tantes persones. 
Per últim, manifesten que estan 
molt agraïdes i commogudes de 
com els han atès allà aquests dies. 

Pel que fa a l’altra igualadi-
na, A.G. encara no ha pogut tor-
nar de Costa d’Ivori però s’espera 
que rebi l’alta mèdica els propers 
dies. És la que presenta ferides 
més profundes però el seu estat 
no és de gravetat. Els seus pares 
s’han traslladat al país africà per 
acompanyar-la.

VALLBONA D’ANOIA

La piscina municipal de Vallbo-
na d’Anoia ha iniciat temporada 

aquest passat dissabte 22 de juny 
amb l’entrada gratuïta per a tots 
els banyistes en aquest primer dia. 
A partir d’ara i fins al 8 de setem-
bre, l’equipament obrirà les seves 
instal·lacions cada dia, de dilluns a 
diumenge, de les 11 h del matí a 
les 7.30 h de la tarda.

L’inici d’aquesta nova tempora-
da coincideix ja amb l’arribada de 
la calor i com sempre amb el final 
del curs escolar, el que permet ser 
un espai més de gaudi per als nens 
i nenes i les famílies en període de 
vacances.

L’entrada senzilla per un dia al 
recinte costarà 4,50 euros feiners 
i 5 euros festius, els menors de 4 
anys és gratuïta i el tiquet pels de 
5 a 17 anys serà de 3 euros feiners 
i 4,50 euros festius. A més, hi ha 
els diversos tipus d’abonaments de 
temporada individual o familiar. 
Es poden consultar a la web www.
vallbonadanoia.cat o demanar in-
formació al mateix ajuntament.

Per altra banda, durant el 
mes de juliol s’oferiran els habitu-

als cursos de natació . Els cursets 
s’oferiran de l’1 al 26 de juliol de 
16 h a 17 h. El preu és de 55 euros 
i cal formalitzar la inscripció a les 
oficines de l’Ajuntament.

Un any més la piscina comp-
tarà amb el servei del bibliopisci-
na ofert per la Xarxa de Bibliote-
ques Municipals de la Diputació 
de Barcelona. El servei ofereix als 
banyistes materials per a tot tipus 
d’edats i interessos: novel·la curta, 
còmics, contes, revistes i diaris, un 
tipus de document que permet la 
lectura ràpida. Per utilitzar tota 
aquesta oferta, l’usuari només ha 
de presentar algun document que 
l’identifiqui.

Petit incendi a Jorba 

Foto Joan Solís

La setmana passada va tenir lloc 
un petit incendi al camí del 

Figuerot (Jorba), direcció Tous a 
l’alçada de l’A2.

Sembla ser, que el foc va co-
mençar al costat d’una torre elèc-
trica que hi ha a tocar del camí.
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Tot a punt a la Casa d’Andalusia per 
compartir una nova Romeria Comarcal de la 
Virgen del Rocío 

Caminada Xino-xano:  
“Poc a poc i bona lletra”
ARGENÇOLA

El diumenge 30 de juny a Argen-
çola, a 2/4 de 10 del matí, es 

realitzarà “Poc a poc i bona lle-
tra” a càrrec de Marta Berenguer 
i Maria Descarrega, una camina-
da en la que paisatge i lletra es 
donaran la mà mentre passegem, 
conversem, llegim i gaudim del 
paisatge. La sortida serà des de la 
bàscula.

L’activitat gratuïta però cal ins-
cripció prèvia, que es pot fer tru-

cant a l’Ajuntament 93 809 20 00, 
fins divendres de 9:00 a 14:00.

Amb aquesta activitat es tan-
ca el cicle Xino-xano endegat a la 
passada tardor per l’Ajuntament 
d’Argençola amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. Un cicle 
de caminades gratuïtes obertes a 
tothom i de caràcter familiar, per 
donar a conèixer el terme munici-
pal i convidar a tothom a gaudir 
del seu entorn natural, combinant 
salut i paisatge.

VILANOVA DEL CAMÍ

Dissabte i diumenge, 29 i 30 de 
juny, el CC Casa de Andalu-

cía de l’Anoia torna a celebrar la 
Romeria Comarcal, una de les cites 
més emblemàtiques de l’entitat. 
Fa setmanes que la Junta prepara 
amb esforç aquest cap de setma-
na de germanor que aplega els 
anoiencs d’origen andalús i con-
vida tothom a compartir la festa, 
entorn l’homenatge a la verge del 
Rocío.

Fa onze anys que l’actual junta 
es responsabilitza d’aquesta cele-
bració, i segons afirma la presiden-
ta de l’entitat, Julia Moreno, ho 
fan amb molta estima perquè és 
“una activitat molt bonica, sobre-
tot per als que ho viuen des de la 
devoció a la verge, però també per 
a la resta”.

Els actes comencen dissabte a 
les 18.30 h amb la sortida en pere-
grinació de la imatge de la verge, 
des de la seu de la Casa d’Anda-
lusia, acompanyada dels cors ro-
cieros, fins al Parc Fluvial. Alguns, 
com assenyala la vicepresidenta de 
l’entitat, Mari Pérez, són fidels a 
la cita cada any, com el cor del Sa-
grado Corazón de Jesús de Sant Vi-
cenç de Castellet. També hi partici-
pa el cor Rocieros de las Marismas 
de Santa Margarida i els Monjos i 
els timbalers de Triana, que acom-
panyen el cor Rocieros del Camino 
de Vilanova del Camí i el grup de 
genets de la CC Casa de Andalucía 
de l’Anoia.

La imatge serà com cada any 
acompanyada des de la germanor 
i la devoció. A més aquest any, el 
Hermano Mayor de la verge, Di-
ego Márquez, celebra 20 anys en 
aquest paper. Cal destacar també 
enguany la renovació de la cama-
rista que deixarà de ser Puri Marín 

per passar el relleu a Paquita Cla-
vero.

A les 21.30 h comencen les ac-
tuacions de diferents grups de ball. 
Aquest any, com assenyala Julia 
Moreno, els convidats són una es-
cola de ball de Piera que portaran 
tres grups: El son del sur, Pasión 
flamenca i Destellos de Andalucía.

A les 23 h tindrà lloc un dels 
moments més emotius de la cele-
bració: el Sant Rosari. Així ho mar-
ca també la tradició de la romeria 
d’Almonte, de Huelva, que com 
assenyala Mari Pérez serveix d’ins-
piració a la romeria vilanovina. És 
una estona molt especial que es viu 
amb gran recolliment i durant la 
qual es respecta un rigorós silenci.

La música i la gresca es repre-
nen a mitjanit i s’allarguen fins a 
la matinada, fins i tot hi ha la pos-
sibilitat de fer acampada al parc 
fluvial, previ avís a l’entitat, que té 
els permisos pertinents.

L’endemà diumenge el progra-
ma comença amb un esmorzar a 
base de “migas” i sardines, però 
aquest any també hi haurà la pos-
sibilitat de menjar xurros amb xo-
colata. Al capdavant del bar, tot 
el cap de setmana, estaran el Je-

sús Sevilla i l’Antonio Milán, dos 
dels totterreny de l’entitat, que 
s’han guanyat aquest sobrenom i 
als quals no els fa gens de por la 
feina.

A les 13 h tindrà lloc la missa 
amb l’ofrena floral a la verge, can-
tada pel cor de l’entitat. I tot se-
guit el dinar de germanor, amb un 
menú molt complet a base de gas-
patxo, paella, amanida, vi i postres, 
al preu de 10 euros per als socis 
i 12 per a la resta. La presidenta 
prega que es comprin els tiquets 
per avançat a l’entitat per poder 
fer una previsió més ajustada. La 
festa acabarà amb una sobretau-
la animada pel Cor Alhambra de 
l’Hospitalet del Llobregat.

Després de la Romeria Comar-
cal l’entitat tindrà una petita treva, 
però també li demanen col·labo-
ració en algunes festes de barri a 
l’estiu. L’esdeveniment més fort, 
però, ja el van viure el passat mes 
de maig, amb la I Feria d’Abril que 
es va celebrar a Igualada i durant 
la qual van ser l’única entitat re-
presentada. “Vam ser l’única que 
va tenir la força i la voluntat de 
ser-hi i estem molt satisfets del re-
sultat”, afirma Moreno.

Arriba la Festa Major de la Pobla de Claramunt, amb noves propostes
LA POBLA DE CLARAMUNT

A la Pobla de Claramunt ja és 
tot a punt per viure i gau-

dir de la Festa Major, que tindrà 
lloc del dimecres 3 al dilluns 8 de 
juliol. En l’escrit de presentació, 
el nou alcalde, Antoni Mabras, 
explica que “enguany hem pogut 
incorporar en el programa un 
acte que ens fa molta il·lusió: el 
pregó de Festa Major que anirà a 
càrrec de l’actriu poblatana Esther 
Bové. Per altra banda, també ens 
hem compromès a fer una fes-
ta més sostenible amb el mínim 
d’impacte ambiental”. 

Durant les sis jornades, des de 
l’Ajuntament amb la col·laboració 
de diverses entitats locals, s’ha 
programat un ampli ventall de 
propostes, que inclouen algunes 
novetats, com el pregó o un Esca-
pe Room. Dos dels actes a desta-
car seran el concert amb Doctor 
Prats i l’espectacle amb el cone-
gut humorista Pep Plaza.

La programació s’obrirà el di-
mecres 3 de juliol amb la cantada 
a càrrec de la Coral La Lira, sota la 
direcció de Marta Carceller i amb 
la música de Marta Torres. L’audi-
ció tindrà lloc a 2/4 de 10 del ves-
pre a la plaça de la Vila. El dijous 
4 de juliol, a les 10 del vespre a la 
plaça dels Països Catalans, el grup 
Port Vell oferirà un recital d’ha-
vaneres. A la mitja part, hi haurà 
rom cremat per a tothom.

Pregó de Festa Major i 
concert amb Doctor Prats

El divendres 5 de juliol l’ac-
triu poblatana Esther Bové farà el 
pregó de Festa Major, que és una 
de les novetats d’enguany, i que 
tindrà lloc a les 8 del vespre a la 
plaça de l’Ajuntament. A conti-
nuació, a la mateixa plaça i fins a 
les 12 de la nit, es farà la segona 
edició del Tasta Pobla. I a les 12 
de la nit al parc de Sant Galderic, 
arribarà una de les activitats es-
trella de la festa d’enguany: el 
concert amb Doctors Prats, Grup 
Lasta Sanco i DJ Àlex.

Les activitats festives del dis-
sabte 6 de juliol començaran amb 
la final del Màster Social categoria 
preferent del CT la Pobla, que es 
jugarà a 2/4 de 7 de la tarda a les 
Pistes de Tennis. A la mateixa hora, 
des de l’avinguda de Gumersind 
Bisbal serà el punt de partida de 
la cercavila amb els Gegants i Cap-
grossos de la Pobla de Claramunt, 
que finalitzarà a la plaça de l’Ajun-
tament.

Aquest quart dia festiu, les pro-
postes continuaran amb el sopar 
popular, que tindrà lloc a partir de 
2/4 de 10 del vespre a la plaça dels 
Països Catalans. A continuació, a 

les 12 de la nit, hi haurà ball amb 
l’orquestra The Welcome Band i la 
nit s’acabarà amb la música del DJ 
Àlex.

El diumenge 7 de juliol les acti-
vitats s’obriran amb el I Campionat 
d’Escacs de Festa Major de Partides 
Ràpides amb sistema suís, que es 
farà de les 10 del matí a les 2 del 
migdia al Teatre Jardí. A 2/4 de 12 
del migdia, a l’església de Santa 
Maria, s’oficiarà la missa solemne 
de Furio Franceschini, cantada per 
la Coral La Lira. 

A la Sala Municipal d’Exposici-
ons, a 3/4 d’1 del migdia, s’inaugu-
rarà la mostra de Josep Guixà amb 

el títol “Dona i matèria”, que es 
podrà visitar fins al dissabte 20 de 
juliol. Tot seguit, a la 1 del migdia, 
la plaça de l’Ajuntament acollirà 
una ballada de sardanes amb la 
Cobla Vents de Riella. També hi 
haurà un refrigeri per a tots els 
assistents.

A la tarda, a 2/4 de 6 al Teatre 
Jardí, hi haurà una altra de les no-
vetats de la Festa Major d’enguany. 
Es tractarà d’un Escape Room amb 
el títol Misteri al museu. I a les 7 
de la tarda, al pati de l’escola Ma-
ria Borés, la recent creada entitat 
Xarxa La Pobla s’estrenarà amb un 
espectacle per a la quitxalla amb 
el títol El batibull de Festa Major, a 
càrrec del grup DeParranda.

A 2/4 de 10 del vespre a l’esce-
nari de la plaça dels Països Catalans 
pujarà el conegut humorista Pep 
Plaza, un altre dels plats forts de les 
jornades festives d’aquest any. Du-
rant una hora i mitja, interpretarà 
més d’una seixantena de personat-
ges. El preu de l’entrada serà de 5 
euros. 

I el darrer dia festiu es dedi-
carà als més menuts. De les 11 del 
matí a les 2 del migdia a la plaça 
dels Països Catalans es col·locarà 
un parc amb inflables. A la tarda, a 
2/4 de 6 al mateix lloc, hi haurà una 
xocolatada per a la quitxalla. I les 
jornades festives es clouran, a les 
6 de la tarda, amb una festa Holi i 
bany d’escuma de colors.

Sopar popular de Festa Major 
Hora: 2/4 de 10 del vespre 
Lloc: plaça dels Països Catalans 
Ball de Festa Major amb 
l’orquestra THE WELCOME BAND i, 
 a continuació, DJ ÀLEX. 
Hora: 12 de la nit 
Lloc: plaça dels Països Catalans 
 
DIUMENGE 7 
Escacs: I Campionat de Festa 
Major de Partides Ràpides 
amb sistema suís 
Hora: de les 10 del matí a les 2 del 
migdia  
Lloc: Teatre Jardí 
Missa solemne de Furio 
Franceschini cantada per 
la Coral La Lira 
Hora: 2/4 de 12 del migdia 
Lloc: església de Santa Maria 
Exposició de Josep Guixà 
amb el títol "Dona i matèria" 
Hora: 3/4 d’1 del migdia 
Lloc: Sala Municipal d'Exposicions  
Sardanes amb la Cobla Vents de 
Riella 
Hora: 1 del migdia 
Lloc: plaça de l'Ajuntament 
A continuació, hi haurà un refrigeri 
per a tots els assistents. 

Escape Room (Misteri al museu) 
Hora: 2/4 de 6 de la tarda 
Lloc: Teatre Jardí 
Les inscripcions es poden fer fins 
al dijous 4 de juliol al Cau Jove. 
Hora: de les 4 de la tarda a les 8 del 
vespre. 
Xarxa la Pobla “El Batibull de Festa 
Major” amb el grup DeParranda 
Cal portar banyador, tovallola i 
xancletes. 
Hora: 7 de la tarda 
Lloc: pati de l’escola Maria Borés 
“I ara què més?” de Pep Plaza 
Hora: 2/4 de 10 del vespre 
Lloc: plaça dels Països Catalans 
Preu: 5€ 
* En cas de pluja, l'espectacle es 
farà a l'Ateneu Gumersind Bisbal. 
 
DILLUNS 8 
Parc infantil amb inflables  
Hora: de les 11 del matí 
a les 2 del migdia  
Lloc: plaça dels Països Catalans 
Xocolatada per a tota la quitxalla 
Hora: 2/4 de 6 de la tarda  
Lloc: plaça dels Països Catalans 
Festa Holi amb final d’escuma de 
colors 
Hora: 6 de la tarda  
Lloc: plaça dels Països Catalans 
* Cal portar roba vella.  

DIJOUS 4   
Havaneres amb el grup Port Vell 
Hora: 10 del vespre 
Lloc: plaça dels Països Catalans 
A la mitja part hi haurà rom cremat 
per a tothom. 
 
DIVENDRES 5   
Pregó de Festa Major a càrrec de 
l’actriu poblatana Esther Bové 
Hora: 8 del vespre 
Lloc: plaça de l’Ajuntament 
Tasta Pobla  
Segona edició del Tasta Pobla 
Hora: de les 8 del vespre a les 12 
de la nit 
Lloc: plaça de l’Ajuntament  
Concert amb els grups: 
DOCTOR PRATS, GRUP LASTA 
SANCO, DJ Àlex 
Hora: 12 de la nit 
Lloc: parc de Sant Galderic 
 
DISSABTE 6 
Tennis: Final del “Màsters Social 
Categoria Preferent” del CT Pobla 
Hora: 2/4 de 7 de la tarda 
Lloc: Pistes de Tennis 
Cercavila amb els Gegants i 
Capgrossos de La Pobla de 
Claramunt  
Hora: 2/4 de 7 de la tarda 
Lloc d'inici: avinguda de Gumersind 
Bisbal  
Lloc de finalització: plaça de 
l’Ajuntament 

DIMECRES 3  
Cantada amb la Coral La Lira 
Hora: 2/4 de 10 del vespre 
Lloc: plaça de la Vila 

Ho organitza: 
Coral La Lira 
CT La Pobla 
La Llobreia 
Els Gegants i Capgrossos de la Pobla 
Xarxa la Pobla 

Hi col·laboren: 

Curs: Mindfulness: viure 
sense estrès
IGUALADA

Ja es poden fer les inscripcions 
per participar al curs per “Viure 

sense estrès”, que està programat 
pel dissabte dia 6 de juliol, de 9 
h a 14 h a la  Sala d’Arts de l’Ate-
neu Igualadí, impartit per Roser 
Claramunt i Oliva, Psicòloga Coach 
especialitzada en PNL i Mindful-
ness.

Les persones participants s’em-
portaran un pla d’entrenament 
per a 8 setmanes.

Eines i exercicis senzills i especi-
alment seleccionats, que si es prac-
tiquen de forma regular, permeten 
reduir el nivell d’estrès i ansietat, 
així com gestionar millor les emo-
cions, entrenar l’atenció i la con-
centració, estar més sovint en el 
moment present i calmar la ment.

El preu del curs és de 75 euros i 
per reservar plaça cal enviar What-
sApp o trucar al 658 560 907 o en-
viar correu a: roser@aulamind-
fulness.com.

Projecció del documental 
“Lesbofòbia”
IGULALADA

Per dimarts de la setmana vinent, 
a l’Ateneu Cinema, i organitzat 

per Dones amb Empenta, tindrà 
lloc la projecció del documental 
“Lesbofòbia. Un documental i deu 
respostes”.

El film és una producció de 
l’entitat Creación Positiva, dirigit 
per Inés Tarradellas.

Les testimonis del documen-
tal són: Anne Cath, Berta Frigola 

Solé, Brigitte Vasallo, Clara Peya 
Rigolfas, Claudia Fuentes, Dolores 
Pulido, Heidi Ramírez, Laura Freijo 
Justo, Marta Rodríguez, Maio Er-
raleka i Júlia Serrasolsas (Akelarre).

A l’acte assistirà Inés Tarra-
dellas, directora del documental, 
Montse Pineda de Creación Posi-
tiva i una representant de Dones 
amb Empenta que participaran en 
el col·loqui posterior a la projecció.

L’acte és d’entrada lliure.

mailto:roser@aulamindfulness.com
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Demà divendres, el Liceu a la fresca 
projectarà “Tosca”, de Giacomo Puccini
Es podrà veure a Igualada, Capellades i Santa Maria de Miralles 

Aquest divendres dia 28 de juny, 
a les 22 h, es farà la retrans-

missió en directe de l’òpera magna 
de Giacomo Puccini “Tosca”, des 
del Teatre del Liceu de Barcelona, 
dins el programa Liceu a la fresca. 
Tindrà una duració aproximada de 
dues hores i mitja i la funció serà 
enregistrada i emesa també pel 
Canal 33 de Televisió de Catalunya. 

Les projeccions es duen a ter-
me en diferents espais a l’aire lliu-
re, amb l’entrada gratuïta i seguint 
sempre la finalitat d’ampliar arreu 
la visibilitat del gènere musical de 
l’òpera. L’any passat la iniciativa 
va arribar a pràcticament 300 mu-
nicipis. 

Pel que fa a la comarca de 
l’Anoia, enguany es podrà veure a:

Igualada. A les 10 de la nit, al 
pati del Museu de la Pell d’Iguala-
da (c/ Dr. Joan Mercader). L’Ajun-
tament d’Igualada es va sumar al 
Liceu a la fresca el 2015. Aquell 
any es va poder veure “La Travia-
ta” de Giuseppe Verdi i, els anys 
posteriors, les projeccions a la capi-
tal de l’Anoia van ser “La Bohéme” 
de Puccini, “Il Trovatore” de Verdi 
i “Manon Lescaut”, novament de 
Puccini. 

Capellades. A les 10 de la nit, 
al pati de La Lliga.

Segons el regidor Àngel Sote-
ras, “amb el Liceu a la Fresca con-
tinuem amb la voluntat de pro-
gramar tot tipus d’esdeveniments 
culturals de qualitat a Capellades 

i de fer-los arribar a tothom i no 
només als entesos. Per a molts ca-
pelladins, descobrir l’òpera només 
serà possible si la ‘traiem’ del Liceu 
i la plantem al carrer i això és el 
que busquem: fer possible viure 
experiències artístiques intenses 
sense haver de marxar dels nostres 
pobles.”

Santa Maria de Miralles. Al Lo-
cal Social de les Antigues Escoles 
de Miralles, a partir de les 21.00 
h, sopar bufet per als assistents, i 
a les 22.00 h projecció de l’òpera 
“Tosca”.

Les entrades gratuïtes es po-
den recollir fins avui, dijous dia 
27, a l’Ajuntament (de 9.30 a 
14.00 h) o fent la reserva per cor-
reu electrònic a st.m.miralles@
diba.cat.

“Tosca” al Liceu a la fresca
Liceu a la fresca és una activitat 

gratuïta amb un fort component 
divulgatiu, de desmitificació de con-
ceptes associats al gènere amb accés 
a títols atractiu i accessibles, per fer 
gaudir tothom amb i de la immen-
sitat de l’òpera, assistint d’una ma-
nera única, propera i informal a una 
funció al Liceu: El Liceu de Tots.

Enguany l’òpera seleccionada 
és “Tosca”, on els ingredients d’odi, 
amor, passió, violència i religió van 
de bracet en aquesta obra mestra 
del compositor de Lucca. Viure per 
l’art i morir per l’amor són les dues 
constants de Tosca, el triangle visce-
ral perfecte entre Cavaradossi, Tosca 
i Scarpia, en el context dels temps 
convulsos de la Roma envaïda per 
Napoleó.

L’AECC de l’Anoia 
organitza un showcooking 
d’alimentació saludable al 
restaurant Somiatruites

IGUALADA

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

Càncer organitza un showcooking 
d’alimentació saludable, el dijous 
4 de juliol a les 19 h, de la mà de 
la co-xef del restaurant Somiatrui-
tes, Zhou Mengxin, i Olga Muñoz, 
nutricionista de l’AECC. 

El showcooking estarà dirigit 
per la Zhou Mengxin, escollida en-
tre els 10 millors xefs menors de 
30 anys de la regió Ibèrica i Medi-
terrània, segons el campionat del 
món de joves cuiners San Pelle-
grino Young Chef. Xavier Andrés, 
copropietari del Somiatruites, fa-
rà de mestre de cerimònies i Olga 
Muñoz, nutricionista de l’AECC, 
donarà consells i mostrarà els be-
neficis de seguir una bona alimen-
tació.

La co-xef realitzarà un menú 
saludable amb productes del propi 
hort del restaurant. El showcoking, 
que tindrà com a ingredient prin-
cipal el tomàquet, seguirà la filo-

sofia de la gastronomia sostenible, 
una cuina més respectuosa amb 
el medi ambient, que aposta pels 
productes de proximitat i propos-
tes gastronòmiques de temporada, 
seguint amb la línia culinària del 
restaurant.

L’esdeveniment solidari comp-
tarà amb un peculiar mètode de 
cobrament de l’entrada, la taquilla 
inversa, mitjançant el qual els as-
sistents pagaran en funció del que 
considerin oportú. Tots els diners 
recaptats aniran destinats a l’asso-
ciació, per poder seguir oferint ser-
veis gratuïts per millorar la vida de 
les persones amb càncer i els seus 
familiars i poder seguir invertint en 
recerca.

La gent que hi vulgui assis-
tir haurà de reservar al Punt Co-
marcal de l’Anoia (Rambla Nova, 
32, Igualada) presencialment,via 
mailanoia@aecc.es o al telèfon 
93 010 74 83. El Punt Comarcal 
està obert de dilluns a divendres 
de 16 a 20 h.

Tomaquet farcit de cogombre, olives, formatge i iogurt

L’Ajuntament aposta per 
la tecnologia per motivar 
a reciclar més i millor 
els envasos que van al 
contenidor groc 
IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada posarà 
en marxa un innovador progra-

ma de reciclatge tecnològic, sota 
el nom de “RECICLOS”, que té per 
objectiu mobilitzar els ciutadans a 
reciclar millor al contenidor groc. 
El projecte utilitza una web app 
(https://igualada.reciclos.cat/), que 
combina la intel·ligència artificial, 
el tractament de dades i la gammi-
ficació, per connectar els ciutadans 
amb el contenidor groc i conscien-
ciar-los sobre la correcta separació 
de residus. 

A més, a través d’aquesta app, 
els veïns acumularan punts o “RE-
CICLOS” cada cop que reciclin les 
seves llaunes i ampolles de plàstic 
al contenidor groc de forma cor-
recta, els quals es podran destinar 
a accions com col·laborar amb una 
ONG o contribuir en projectes que 
millorin el seu barri. 

L’Ajuntament d’Igualada ha or-
ganitzat dues xerrades informati-
ves, a l’Espai Cívic Centre, al carrer 
Trinitat, 12. La primera es farà el 
dissabte 29 de juny, a les 11 del 
matí, i la segona el dimarts 2 de 
juliol, a les 7 del vespre.

Aquesta iniciativa compta amb 
el suport d’Ecoembes, l’organitza-

ció que coordina el reciclatge d’en-
vasos en tot el territori espanyol i 
la Generalitat de Catalunya, forma 
part del projecte pilot de Reciclat-
ge 5.0 que les dues organitzacions 
van donar a conèixer el passat mes 
d’abril i que s’està desenvolupant 
des de TheCircularLab, el centre 
d’innovació d’Ecoembes. Tot amb 
l’objectiu de sensibilitzar la ciuta-
dania sobre la importància de la 
seva participació en el reciclatge i 
la correcta separació de residus. 

mailto:st.m.miralles@diba.cat
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Demà divendres, 28 de juny, es 
commemora el Dia per l’Alli-

berament de lesbianes, gais, trans, 
bisexuals i intersexuals. Aquest 2019 
es commemoren els 50 anys dels 
disturbis a Stonewall Inn al 1969 a la 
ciutat de Nova York, que van mar-
car l’inici de l’alliberament homo-
sexual. El 26 de junys de 1977, a les 
Rambles de Barcelona va tenir lloc 
la primera manifestació pels drets 
del col·lectiu LGTBI de l’Estat espa-
nyol, organitzada pel Front d’Allibe-
rament Gai de Catalunya. 

Igualada: El dimarts 2 de juliol, 
a les 20 h, a l’Ateneu Cinema es pro-
jectarà el documental “Lesbofòbia. 
Un documental i deu respostes”, 
una producció de l’entitat Creación 
Positiva, dirigit per Inés Tarradellas. 
Les testimonis del documental són: 
Anne Cath, Berta Frigola Solé, Bri-
gitte Vasallo, Clara Peya Rigolfas, 
Claudia Fuentes, Dolores Pulido, 
Heidi Ramírez, Laura Freijo Justo, 
Marta Rodríguez, Maio Erraleka i 
Júlia Serrasolsas (Akelarre).

A l’acte assistirà Inés Tarradellas, 
directora del documental, Montse 
Pineda de Creación Positiva i una re-
presentant de Dones amb Empem-
ta que participaran en el col·loqui 
posterior a la projecció.

Entrada lliure. Ho organitza: 
Dones amb Empenta. Hi col·labora: 
Departament de Promoció Cultural 
-Ajuntament d’Igualada i Ateneu 
Cinema.

Vilanova del Camí: Des de di-
marts passat, al balcó de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí hi oneja 

la bandera irisada en reconeixe-
ment al col·lectiu i per commemo-
rar, reivindicar i reconèixer tant la 
diversitat en l’orientació afectiva i 
sexual com la identitat i expressió 
de gènere.

La bandera irisada també oneja 
a Can Muscons, seu de l’Espai Jove, 
que aquest mes de juny acull un 
seguit d’activitats en motiu de la 
celebració del 50è aniversari del Dia 
de l’Orgull. Entre les activitats pro-
gramades es pot visitar, fins a finals 
de mes, una exposició sobre el Dia 
de l’Orgull en què els i les joves po-
den descobrir l’origen d’aquesta ce-
lebració, algunes curiositats i també 
diferents propostes per explorar en 
aquest àmbit com pel·lícules, sèries, 
youtubers de referència o llibres en-
tre altres. 

Piera: L’Ajuntament de Piera es 
vol sumar a la commemoració del 
Dia Internacional de l’Orgull LGT-
BI donant suport a una campanya 
de la Diputació de Barcelona ano-
menada “Connectem els municipis 
amb la diversitat sexual i de gènere. 
Per uns municipis orgullosos dels 
seus colors”, i que pretén imple-
mentar la Llei 11/2014 per a garan-
tir els drets del col·lectiu LGTBI. 

Calaf: Per ahir dimecres, a la 
tarda, a la plaça Ravalet hi havia 
programada una taula rodona amb 
persones del col·lectiu LGTBI i fa-
miliars, per tal d’explicar les seves 
experiències. Posteriorment estava 
previst pintar diversos bancs del mu-
nicipi amb la bandera del col·lectiu 
i acabar la vetllada amb un berenar 
amb els assistents.

Santa Margarida de Montbui:  
Montbui s’adhereix als actes per a 
la visibilització LGTBI i per a seguir 
trencant estereotips vers el col·lec-
tiu. A la façana de l’Ajuntament 
hi llueix la bandera irisada LGTBI 
i també es preveu l’aprovació per 
ple del Manifest Institucional amb 
motiu del Dia Internacional a tots 
els ajuntaments.

Inauguració de la rehabilitació de l’edifici  
de Cal Salinas
IGUALADA

Aquest dissabte dia 29 a les 
12 del migdia es realitzarà la 

inauguració de la rehabilitació de 
l’Edifici de Cal Salinas, a càrrec del 
President de la Diputació de Barce-
lona i Alcalde d’Igualada Marc Cas-
tells i Berzosa i el President d’API-
NAS Enric Fillat i Fillat.

Aquesta intervenció s’ha po-
gut realitzar gràcies a la cessió d’ús 
dels espais de la Torre de Cal Sali-
nas per part de la Fundació Hos-
pital Comarcal d’Igualada, i l’em-
presa municipal PIMHA a l’entitat 
APINAS, i al finançament obtingut 
amb les subvencions de la Diputa-
ció de Barcelona (400.000 euros), 
la Mancomunitat per l’atenció a 
les persones amb DI de la comarca 
de l’Anoia formada per 21 munici-
pis (200.000 euros), la resta del fi-
nançament s’assoleix amb els fons 
propis d’APINAS constituïts per les 
aportacions de socis i col·labora-
dors (200.000 euros). 

Les obres es van iniciar el mes 
de juny de 2018, al llarg d’aquest 
any s’ha procedit a fer una rehabi-
litació integral de l’edifici, amb la 

reposició de totes les instal·lacions 
i dels espais del seu entorn, seguint 
el projecte redactat per l’arquitec-
te Jaume Riba i Samarra que tam-
bé ha dirigit aquesta intervenció.

Aquest edifici emblemàtic de 
Cal Salinas, ubicat a l’Av. Gaudí 3, 
està destinat a l’ampliació dels es-
pais de l’Escola Àuria, per tal d’ubi-
car-hi el nou servei: “Aula Integral 
de Suport”, amb una capacitat 
màxima de 24 alumnes amb ne-
cessitats de suport educatiu deri-
vades dels trastorns de conducta. 
La distribució de l’espai s’ha fet en 

4 unitats / aules, 2 sales d’atenció 
individualitzada, un office menja-
dor, 1 sala polivalent i espais per 
infermeria i sales de reunions.

L’edifici també acollirà espais 
de gestió tècnica i administrativa 
i un habitatge per un màxim de 
8 residents en règim de llar-resi-
dència.

Resten pendents els equipa-
ments de mobiliari que s’aportaran 
en el moment d’iniciar les activi-
tats dels diferents serveis que estan 
previstos ubicar en aquest edifici.

Arriba el 4t volum de Narranción, la revista 
col·laborativa de contes il·lustrats
IGUALADA

Aquest divendres dia 28 de juny 
tindrà lloc la presentació del 

4t número de la revista de con-
tes, relats i il·lustració Narranación 
(@narranacion). El projecte arriba 
al seu segon any de vida tornant 
a posar en contacte escriptors, 
escriptores, il·lustradores i il·lus-
tradors per tal de publicar un pro-
ducte treballat i cuidat. Més de sei-
xanta participants han col·laborat 
ja amb la revista, la majoria d’ells 
d’àmbit local, fet que sempre ha 
estat un dels punts bàsics que els 
editors de la publicació han volgut 
potenciar.

Aquest quart volum serà el més 
extens dels editats fins ara i, a més 

a més dels relats, que són d’altra 
banda el nucli de la revista, comp-
tarà amb seccions noves respecte 
als números anteriors.

Des de Narranación també es 
promouen i organitzen altres acti-
vitats culturals com Concursos lite-
raris, Jams d’escriptura, exposicions 
o lectures dramatitzades, sempre 
relacionades amb la creació literà-
ria, la lectura, la il·lustració i, so-
vint, la música.

La presentació tindrà lloc al lo-
cal del barri de Xauxa d’Igualada 
(@xauxaigualada) --Carrer de Sant 
Ignasi, 55, 08700 Igualada-- a les 7 
de la tarda i els responsables de la 
revista donaran a conèixer aquest 
quart número acompanyats de 

música, continguts multimèdia i la 
visita de la jove editorial Mai Més 
Llibres --@MaiMesLlibres-- (BCN)

www.jregordosa.com

CONDUCTOR DE GRUA I 
SUPORT A ZONA BLAVA

FUNCIONS:
S’ocuparà de la conducció, càrrega/descàrrega i manteniment de la 
grua d’arrossegament de vehicles, així com les gestions administratives 
corresponents. També donarà suport a la zona blava, actuant de forma 
periòdica com a Agent de Zona Blava controlant el correcte aparcament i 
el temps d’estacionament dels vehicles, així com de formular, si s’escau, 
denúncies per infraccions en l’estacionament d’horari limitat.

Estem buscant una persona polivalent, capaç de dur a terme les funcions 
descrites, amb carnet de conduir de la classe C+E i coneixements 
d’informàtica a nivell d’usuari. Haurà de tenir disponibilitat horària per a 
adaptar-se a treballar en diferents torns horaris de matí, tarda i nit. 

Oferim un contracte laboral indefinit des del primer dia i una retribució 
econòmica de 20.214 euros bruts anuals més complements. 

Les persones interessades hauran d’enviar un CV per e-mail a cv@
jregordosa.com, indicant la referència SIMA o bé entregar-lo a les nostres 
oficines del c/ Sant Magí, 2, 1r 5a d’Igualada.

S o c i e t a t  M u n i c i p a l  d e  g e s t i ó 
d’aparcaments públics i zones blaves 
d’Igualada selecciona per a incorporar 
amb contracte indefinit un/a

Aquest cap de setmana, Festa Major dels 
barris del Pla d’Òdena

ÒDENA

Òdena celebrarà aquest cap de 
setmana la 34a edició de la 

Festa Major dels barris de Sant 
Pere, Pla de la Masia, Sant Ramon 
i Manyoses. Seran tres dies farcits 
d’activitats per a totes les edats 
i tots els gustos que tindran lloc 
principalment a la pista poliespor-
tiva i al Centre Cívic.

Així, la festa començarà di-
vendres, a les nou de la nit, amb 

el llançament del “chupinazo” i 
la traca d’inici de festa. A conti-
nuació, a la pista poliesportiva, 
tindrà lloc el sopar amb barbaco-
es perquè tots els assistents es 
cuinin el seu menjar. Hi haurà 
taules i cadires per a tothom. 
Després del sopar es podrà gau-
dir de l’actuació del grup Som-hi 
Band.

Dissabte començarà la jorna-
da a les deu del matí amb jocs in-

fantils, inflables i el toro mecànic 
a la pista poliesportiva. També hi 
haurà festa de l’escuma. Tot fins 
a les dues del migdia. Ja a la tar-
da, a les sis, hi haurà el torneig 
de petanca. Pel que fa al futbol, 
a les cinc de la tarda, al camp de 
futbol tindrà lloc un triangular 
de futbol memorial Toni Gandía. 
Un cop acabat es procedirà al 
tradicional partit de “casados 
contra solteros”. Els actes festius 
seguiran a un quart de deu, al 
Centre Cívic, amb un espectacle 
infantil de màgia. I a la nit, a dos 
quarts d’onze, hi haurà disco-mò-
bil a la pista poliesportiva.

Diumenge l’activitat seguirà 
des de les deu del matí amb un 
taller de kimocap familiar al local 
de l’església. A les nou del ves-
pre tindrà lloc el correfoc i l’es-
pectacle pirotècnic, a càrrec dels 
Cabrons de Vilanova del Camí, 
que posaran el punt final a les 
festes d’enguany.  El recorregut 
serà: Pl. Sant Pere, St. Bartomeu, 
La Calç, St. Miquel, la Unió, Can 
Riba, La Línea, Aurora i el final a 
la pista poliesportiva.

Activitats a la comarca amb 
motiu del Dia Internacional 
de l’Orgull LGTBI
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Pentakkordeon inaugura el 28è DesFOLCa’t 
amb un concert únic i irrepetible
CALAF

El DesFOLCa’t, Festival de Música 
Popular i Tradicional de Calaf i 

l’Alta Segarra, arriba aquest any a 
la seva 28a edició. El festival, que 
se celebrarà del 28 al 30 de juny, 
reunirà els millors grups de folk i 
convertirà Calaf, un any més, en la 
capital catalana de la música popu-
lar i tradicional, amb una tretzena 
de grups i diverses activitats para-
l·leles. Els caps de cartell d’aquesta 
edició seran el concert Pentakkor-
deon, El Diluvi, Moonshine Wagon 
i RIU. Completen un cartell de 
luxe Sandra Bautista, The Denim 
Rips, Bucket Brothers, Cafè d’Al-
ger, Folkatr3s, DJ Marcel Casellas, 
Cor de Carxofa i After Folk JAM 
Session. A més, el festival oferi-
rà un seguit d’activitats paral·leles 
com Microconcerts de l’alçada d’un 
campanar, el 2n Concurs de Música 
Itinerant al Mercat de Calaf i una 
Matinal de Cultura Popular. Durant 
el dissabte s’habilitaran diversos 
espais al poble per a les actuacions 
de l’Espai Off. 
Alguns dels millors 
acordionistes del 
món inauguraran el 
DesFOLCa’t 2019

El DesFOLCa’t tindrà una inau-
guració de luxe amb un concert 
únic i irrepetible que reunirà dalt 
de l’escenari alguns dels cinc mi-
llors acordionistes del món. Sota el 
nom de Pentakkordeon actuaran a 
Calaf l’escocès Gary Blair; el colom-
bià Antonio Rivas, que ja ha visi-
tat el festival en més d’una ocasió; 
l’italià Roberto Lucanero; el búl-
gar Petar Ralchev i el català Joan 
Garriga. Antonio Rivas, creador de 
l’espectacle, vol presentar una pa-
leta de colors i sabors de diversos 
acordions d’arreu del món, partint 
dels colors primaris i passant per 
la diversitat de matisos fruit de les 
interaccions musicals dels diversos 
acordionistes. 

Els plats forts de la 28a 
edició 

La programació d’enguany 
combina grups d’arreu del món 
en un total de 13 concerts. Escal-
faran motors del festival els con-
certs de The Denim Rips i Bucket 
Brothers, que tindran lloc demà 
divendres 28 de juny a la plaça 
Ravalet. The Denim Rips són una 
“string band” totalment acústica 
formada a Les Borges Blanques. 
Oferiran un concert al més pur 
estil de les formacions de músi-
ca tradicional americanes de les 
dècades del 1930 i 1940. Bucket 
Brothers són una divertida ban-
da de germans i amics que defi-
neixen el seu estil com a “roots 
music selection”. En els seus con-
certs disparen a ritme de swing, 
dixie i rock and roll. Tancarà la 
nit de divendres la proposta Af-
ter Folk JAM Session.

El dissabte 30 obrirà la pro-
gramació el concert de Sandra 
Bautista a la plaça CRO (18 h), 
un dels descobriments de l’actu-
al pedrera musical catalana, que 
beu de la tradició anglosaxona 
i també d’autors sud-americans, 
sobretot de Jorge Drexler. A 
continuació serà el torn de Cafè 
d’Alger a la plaça de les Eres (19 
h), que oferiran un repertori de 
la música chaâbi i les músiques 
del sud. Donant-li un so particu-
lar cantaran en català, en fran-
cès, en àrab i en amazic aconse-

guint que les veus de la polifonia 
es combinin perfectament amb 
el rocksteady rítmic. En aquest 
concert hi participarà la comuni-
tat àrab de Calaf. A la mateixa 
hora, a la plaça Gran, tindrà lloc 
el concert de RIU, un projecte de 
sis joves músics amb l’objectiu de 
treballar i revisitar la música po-
pular dels Països Catalans.

El plat fort de la 28a edició 
serà el ja esmentat Pentakko-
redon a la plaça Gran (22.30 h). 
La programació es reprendrà en 
diversos espais a les 00 h. A la 
plaça Ravalet actuaran els Mo-
onshine Wagon, que es basen 
en la barreja de “bluegrass ac-
celerat i punk acústic”, que té 
les seves arrels en la música tra-
dicional d’Anglaterra, Irlanda i 
Escòcia amb influències d’estils 
musicals afroamericans, princi-
palment el jazz i el blues. Al ma-
teix moment, a la plaça de les 
Eres tindrà lloc Folkatr3s, amb el 
seu repertori de ball folk, balls 
de parella i en cercle. A cavall de 
Catalunya i Euskal Herria i amb 
la barreja d’altres cultures. 

Un dels concerts més espe-
rats d’aquesta edició serà El Dilu-
vi, a la plaça Ravalet (1.30 h). El 
grup de mestissatge mediterrani 
de l’Alcoià acaba de llançar el 
seu nou disc “Junteu-vos” (2019 
Halley Records), que promet ser 
una revolució del seu ja cone-
gut folk festiu, ara més arriscat, 
amb lletres que apel·len a la 
construcció de la col·lectivitat, a 
ajudar-se mútuament i al clàssic 
“junteu-vos” d’Ovidi Montllor. La 
formació segueix amb naturalitat 
diversos estils musicals, com cúm-
bia, reggae, rumba i folk d’arrel.

Tancarà la programació de 
dissabte el DJ Marcel Casellas, 
que oferirà la seva sessió a les 3 h 
a la plaça Ravalet. 

La programació del DesFOL-
Ca’t acabarà el diumenge 30 al 
matí, a la plaça dels Arbres, amb 
una Matinal de Cultura Popular i 
el Vermut Glosat a càrrec de Cor 
de Carxofa. 

El DesFOLCa’t, molt més 
que concerts

En el marc de la 28a edició 
del festival hi haurà un taller i 
diverses activitats que completa-
ran la programació. Al llarg del 
dissabte tindrà lloc l’activitat Mi-
croconcerts de l’alçada d’un cam-
panar, diverses pujades musicals 
a l’emblemàtic campanar de Ca-
laf, on el músic Ramon Redorta 
tocarà gran diversitat d’instru-
ments tradicionals --sac de ge-
mecs, gaites, flabiol i tamborí, 
guitarra, viola de roda...-- oferint 
un concert titulat “Far de terra 
ferma i seca. Música i cançó de 
pagesos”. Per aquesta activitat 
cal inscripció prèvia a www.calaf.
cat. 

També el dissabte al matí tin-
drà lloc el 2n Concurs de Música 
al Mercat de Calaf, un concurs 
adreçat a formacions musicals o 
vocals amb un premi de 200 eu-
ros a la millor interpretació musi-
cal i posada en escena. 

Paral·lelament, al llarg de tot 
el dissabte s’habilitaran diversos 
Espais Off. Aquesta iniciativa va 
néixer l’any passat amb l’objectiu 
d’afavorir la coexistència entre 
músics Off i la programació ofici-
al del DesFOLCa’t. 

Diumenge, d’11 a 13 h, a la 
Sala de Fusta del Casal de Calaf, 
tindrà lloc el taller de percussió 
corporal Santi Serratosa i Càntut. 
L’objectiu del taller és crear una 
sèrie de materials didàctics par-
tint de cançons populars i tradici-
onals i del treball de la percussió 
corporal. L’eix central del taller 
és el Mètode SSM, creat per Ser-
ratosa, que treballarà sobre una 
selecció del patrimoni musical de 
transmissió oral aplegat al pro-
jecte Càntut, cançons de tradi-
ció oral. El taller està recomanat 
per a majors de 16 anys. El preu 
per participar-hi és de 15 euros 
per persona i cal fer una inscrip-
ció prèvia a www.desfolcat.cat 
o bé trucant al telèfon 625 035 
671. 

4,4 milions d’euros per a la 
planta de compostatge 

JORBA

El Consell de Direcció de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya 

(ARC), presidit pel conseller Damià 
Calvet, va aprovar dijous de la set-
mana passada atorgar 4,4 milions 
d’euros al Consell Comarcal de 
l’Anoia per a la millora d’infraes-
tructures, instal·lacions i proces-
sos de tractament de residus de la 
planta de compostatge de la frac-
ció orgànica de residus municipals 
de Jorba. Ho va fer a través de la 
modificació d’un conveni aprovat 
el passat mes de novembre que 
atorgava a l’ens local 2,5 milions 
d’euros. D’aquesta manera, la sub-
venció definitiva serà de gairebé 2 
milions d’euros més que els inicials, 
provinents del Fons de Gestió del 
cànon de residus municipals.

Per al conseller, “aquestes mi-
llores mostren clarament l’aposta 
del Govern per afavorir  la transi-
ció de l’economia lineal, d’usar i 
llençar, a l’economia circular, de la 
reutilització i la transformació dels 
residus en recursos, fet que genera 
creixement econòmic sostenible, 

innovador, amb valor afegit i ocu-
pació de qualitat”, ha dit.

Millorant el tractament 
del compost

Les millores a la planta de Jor-
ba consisteixen a adequar i esta-
bilitzar els talussos que afecten 
les zones de treball de la planta. 
També s’hi realitzaran obres per 
millorar els processos de compos-
tatge, l’eficiència i la capacitat de 
tractament de la fracció orgàni-
ca. Aquesta planta de compostat-
ge dona servei als municipis de la 
comarca de l’Anoia i rep també 
fluxos procedents de comarques 
veïnes. Amb les modificacions de 
la planta de tractament, la seva 
capacitat se situarà al voltant de 
les 10.000 tones anuals. El sistema 
de compostatge serà mitjançant 
trinxeres ventilades.

A més de la planta de Jorba, se 
subvencionaran millores a les plan-
tes de compostatge de Tàrrega, de 
la Seu d’Urgell, de Sort i de Santa 
Coloma de Farners, i la clausura 
d’una fase de l’abocador de Tremp.

Recuperant la revetlla  
Sant Pere
SANT MARTÍ SESGUEIOLES

Un grup de gent de Sant Martí 
Sesgueioles, amb inquietuds, de 

tota mena han treballat enguany 
per recuperar la revetlla de San 
Pere, festa tradicional que amb els 
anys s’ha anat perdent i que com 
ells diuen “com a Sant martinencs 
que estimem la nostra cultura i tra-
dicions hem decidit recuperar”.

La festa es farà, doncs, aquest 
dissabte a Cal Jordi i començarà 
cap a 2/4 de 9 del vespre, amb el 
dispar de coets per donar la ben-
vinguda a l’estiu; hi haurà un so-
par de torrada amb tomàquet i 
pernil de Trevélez i coca i copa de 

cava. Els “Pere’s” que s’hi acostin 
tindran un obsequi.

http://www.desfolcat.cat


22 MIRANT ENDAVANT 27 de juny de 2019

DIA A DIA

DIJOUS 27 - M. D. del Perpetu Socors, St. Ciril d’Alexandria, St. Ladislau i St. Rodolf
■ A les 7 de la tarda, a Vilanova del Camí (espai jove Can Muscons), xerrada de Daddario.
■  A 2/4 de 8 de la tarda, a Vilanova del Camí (Can Papasseit), festa de Graduació dels alumnes de 4t d’ESO 

de l’Institut Pla de les Moreres.
■ A les 8 de la tarda, a Capellades, tradicional treure ball al Barri de les Places.
■  A les 9 de la nit, a Vilanova del Camí (Can Papasseit), festa de Graduació dels alumnes de Batxillerat de 

l’Institut Pla de les Moreres.

DIVENDRES 28 - Sagrat Cor de Jesús, St. Ireneu, St. Pau I, St. Argimir i Sta. Marcel·la
■  A les 11 del matí, a Igualada (plaça Ajuntament), Festa de l’estiuet: Dansant per la vida, amb el grup Can 

Cantem.
■ A les 6 de la tarda, a Igualada (Biblioteca Central), Club de literatura i cinema.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a l’amfiteatre de Les Comes (Igualada), festa Holi colors. 
■ A les 7 de la tarda, a Igualada (local barri de Xauxa), presentació de la revista col·laborativa Narranación.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a Capellades (Saló Rosa La Lliga), trobada poètica sobre Jaume Collell i Bancells.
■  A les 9 de la nit, a Igualada (Adoberia Bella), concert amb aire sud-americà de la Coral Mig to amb el direc-

te del músic Jaume Boser.
■  A partir de les 9 del vespre, a la pista esportiva, Festa Major dels barris del Pla d’Òdena: sopar amb bar-

bacoes i actuació del grup Som-hi Band.
■ A 2/4 de 10 de la nit, a Piera (barri antic), 12a edició de la Ruta dels Músics.
■  A les 10 de la nit, a Igualada (pati del Museu de la Pell), Capellades (pati de La Lliga) i Sta. Maria de Mira-

lles (local social Antigues Escoles), El Liceu a la fresca, amb la projecció de l’òpera de Puccini «Tosca».
■  A les 2/4 d’11 de la nit, a Calaf, 28è DesFOLCa’t, música tradicional i popular: The Denim Rips i Bucket 

Brothers.

DISSABTE 29 - L’Immaculat Cor de Maria, Sts. Pere i Pau, apòstols, i Sta. Beneta
■  A partir de les 10 del matí, a la pista esportiva dels barris del Pla d’Odena, jocs infantils, inflables i festa de 

l’escuma. 
■  A les 11 del matí, a l’Espai Cívic Centre d’Igualada (c/ Trinitat, 12), xerrada informativa sobre el programa 

de reciclatge tecnològic “RECICLOS”.
■ A les 12 del migdia, a Igualada, inauguració de la rehabilitació de l’Edifici de Cal Salinas (Av. Gaudí 3).
■ A partir de les 5 de la tarda, a Igualada (rambla), XVII Trobada de Gegants d’Igualada i cercavila.
■  A partir de les 6 de la tarda, a Calaf, 28è DesFOLCa’t, música tradicional i popular: Sandra Bautista, Cafè 

d’Alguer, Riu...
■ A les 6 de la tarda, a Vilanova del Camí (Can Papasseit), ball de la gent gran amb el duet Doble Perfil.
■  A 2/4 de 7 de la tarda, a Vilanova del Camí (Parc  Fluvial), Romeria comarcal Virgen del Rocío. Actuacions, 

res del Rosari i, a mitjanit, disco mòbil.
■ A les 8 del vespre, a l’ermita de Sant Pere, concert amb el duet Massana-Bonjoch.
■ A 2/4 de 9 de la nit, a St. Martí Sesgueioles, revetlla de Sant Pere.
■ A les 9 de la nit, a Igualada (estació vella), Certamen de Música Jove.
■ A 1/4 de 10 de la  nit, al Centre Cívic del Pla d’Òdena, espectacle infantil de màgia. 
■ A 2/4 d’11 de la nit, a la pista poliesportiva del Pla d’Òdena, disco-mòbil.
■  A 2/4 d’11 de la nit, a Calaf, concert dels Pentakkoredon, amb els millors acordionistes. Seguiran Moons-

hine Wagon,  Folkatr3s, El diluvi...

DIUMENGE 30 - Primers Sants Màrtirs de l’Església Romana, St. Marçal, Sta. Emiliana i Sta. Lucina
■ Al matí, a Igualada (Pg. Verdaguer), mercat d’antiguitats, art i col·leccionisme.
■ Al matí, a Calaf, cloenda DesFOLCa’t: matinal de cultura popular i vermut glossat amb Cor de Carxofa.
■ A 2/4 de 10 del matí, a Argençola, caminada Xino-xano, poc a poc i bona lletra.
■ A les 10 del matí, al local de l’església del Pla d’Òdena, taller de kimocap familiar.
■ A les 12 del migdia, a Igualada (La Bastida), cloenda Estival de jazz amb The Black Barbies.
■  A les 12 del migdia, al Museu de la Pell (Igualada), Creactiva’t al Museu: taller familiar “Imagina el teu ani-

mal abismal”.
■ A la 1 de la tarda, a Vilanova del Camí (Parc Fluvial), missa rociera, dinar i actuacions diverses.
■  A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball de la gent gran amb la música en directe d’An-

dreu.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a Igualada (Escola Pia), concert de la Coral Exaudio i el Cor Zóngora del Vendrell.
■  A les 7 de la tarda, a Esparreguera (el Patronat), estrena de l’obra «El Bruc. Un dinar familiar», del grup 

Per què no? teatre.
■  A les 7 de la tarda, al Teatre Unió Agrícola d’Òdena, estrena del musical “La botiga dels horrors”, de La-

musiK.
■  A les 9 del vespre, al Pla d’Òdena, correfoc i l’espectacle pirotècnic, a càrrec dels Cabrons de Vilanova del 

Camí.

DILLUNS 1 DE JULIOL - La Sang de Crist, St. Aaron i Sta. Elionor

DIMARTS 2 - Sts. Procés i Martirià, Sta. Monegunda
■  A les 5 de la tarda, a Masquefa (Casal Gent Gran), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre 

donants.
■  A les 7 del vespre, a l’Espai Cívic Centre d’Igualada (c/ Trinitat, 12), xerrada informativa sobre el programa 

de reciclatge tecnològic “RECICLOS”.
■  A les 8 del vespre, a l’Ateneu Cinema (Igualada), projecció del documental “Lesbofòbia. Un documental i 

deu respostes”, de l’entitat Creación Positiva, dirigit per Inés Tarradellas. 
■  A 2/4 de 10 de la nit, a Capellades (pati escola de música), concert de fi de curs amb la Big-Band de l’Escola 

de Música de Capellades.

DIMECRES 3 - St. Tomàs, apòstol, St. Lleó II, St. Anatoli i St. Eulogi i companys
■ A 2/4 de 10 del vespre, a la Pobla de Claramunt (plaça de la Vila), concert de la Coral La Lira.

DIJOUS 4 - Sta. Isabel, reina de Portugal, Sta. Berta i St. Laureà
■  A les 10 del vespre, a la Pobla de Claramunt (plaça Països Catalans), concert d’havaneres amb el grup Port 

Vell.

Acaptes de sang del mes de 
juliol
COMARCA

Aquest proper mes de juliol el 
Banc de Sang i Teixits torna 

a la comarca els següents dies. A 
Masquefa hi serà el dia 2 a partir 
de les 5 de la tarda i s’instal·larà al 
Casal de la Gent Gran.

El dia 10 de juliol acapte de 
sang a Vilanova del Camí (Can Pa-
passeit), també a partir de les 5 de 

la tarda. L’endemà dia 11 s’instal-
laran al Bruc en el mateix horari.

El dia 17 el Banc de Sang i Tei-
xits atendrà els donants de sang a 
Cal Ponet de Capellades, de 5 a 9 
del vespre; a Piera hi serà el dia 24 
en el mateix horari i el dia 27 de 
juliol s’atendrà els donants a l’Ins-
titut Alexandre Riquer de Calaf en 
horari de matí de 10 a 14 h.

Estrena de l’obra teatral «El 
Bruc. Un dinar de família»
EL BRUC

El grup bruquetà Per què no? 
teatre estrena, el proper diu-

menge 30 de juny, l’obra “El Bruc. 
Un dinar de família”, adaptació de 
l’obra “Vilafranca” de Jordi Casa-
novas.

L’obra teatral, dirigida per 
Vicky Alvelo, s’estrenarà al teatre 
Patronat d’Esparreguera, diumen-
ge a les 7 de la tarda.

“Posarem el públic davant d’un 
mirall per a preguntar-se qüestions 
essencials, en aquest cas sobre la 
família. Com a qualsevol família, 

ciutat i país, a ‘El Bruc’ hi ha clars 
i foscos”, diuen des de la compa-
nyia.

Inscripcions obertes per  
al Taller de vídeo joc
CAPELLADES

La Biblioteca El Safareig organit-
za un Taller de vídeo joc per a 

joves a partir de 12 anys. Cal fer 
inscripció prèvia, ja que les places 
són limitades.

Les dues sessions es faran els 
dies 1 i 3 de juliol, a la tarda de 2/4 
de 5a 6, a la mateixa Biblioteca.

L’objectiu d’aquestes sessions 
dinamitzades des de Creatikp són 
crear el propi vídeojoc utilitzant 
una micro:bit com a comandament 
interactiu.

L’any passat es va fer des de la 
Biblioteca diversos tallers també 
per a joves i van tenir molt bona 
acollida entre els usuaris.

Primera Piscina Nocturna  
de la temporada
CAPELLADES

Demà comença la primera de les 
4 edicions d’aquest estiu de la 

Piscina Nocturna.
Fins les 12 de la nit es podrà 

banyar de manera gratuïta i estarà 
obert el bar.

Aquesta proposta es repeteix 
al juliol els divendres 5, amb el 
Torneig de Frontó, i el 12. Aquell 
diumenge hi haurà un nou “Mu-
lla’t per l’esclerosi múltiple”. Fi-

nalment, la darrera edició de la 
Piscina Nocturna és el divendres 3 
d’agost.

Cal recordar que ara mateix 
són obertes les inscripcions per als 
cursets de natació que es faran 
cada tarda de dilluns a divendres 
durant el mes de juliol. Les inscrip-
cions i el pagament es poden fer 
a la recepció de la mateixa Piscina 
Blava.

Avi, et trauré d’aquí, a Vilada

El llibre “Avi, et trauré d’aquí!” 
(Saldonar edicions, març 2019), 

en què l’escriptor capelladí Joan 
Pinyol dona compte de la lluita per 
treure el seu avi Joan del Valle de 
los Caídos, serà presentat aquest 
dissabte 29 de juny a Vilada dins 
la programació de la Festa Major 
d’aquesta població del Berguedà.

L’acte està organitzat per l’Ate-
neu Nacionalista de Vilada (ANV), 
una entitat fundada el 1921 que 

gairebé un segle després un grup 
de viladins ha revitalitzat amb 
l’objectiu de contribuir al desenvo-
lupament cultural, social i econò-
mic del poble. També hi col·labora 
l’Ajuntament de Vilada i la llibreria 
Quatre Cantons de Berga.

A la divuitena presentació del 
llibre del capelladí, que tindrà lloc 
a les 6 de la tarda al Casal Pirinenc, 
també hi participarà l’Eloi Bellés, 
president de l’ANV.

Imatges de la dissetena presentació d’Avi, et trauré d’aquí!, divendres 21 de juny 
a Vila-seca (el Tarragonès).
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La Xarxa de Barris Antics amb Projectes 
sorteja 5 experiències a l’Hotel RA
VILANOVA DEL CAMÍ

La campanya Compra i Guanya 
de la Xarxa de Barris Antics 

amb Projectes, que aplega 37 
municipis catalans, entre ells Vila-
nova del Camí, continua activa i 
presentant novetats per premiar 
als clients amb experiències ino-
blidables.

La Xarxa ha posat en marxa un 
concurs a Instagram per sortejar 
entre els seguidors de #xarxabarris 
fins a 5 experiències diferents a 
l’Hotel Meridien Ra de Sant Salva-
dor. De juny a octubre, es farà un 
sorteig mensual entre les perso-
nes que es facin seguidores. Teniu 
temps de participar en el primer 
sorteig fins el proper 30 de juny. 
Recordeu posar també el vostre 
usuari per tal que us puguin con-
tactar en cas de ser-ne els guanya-
dors.

30 establiments 
vilanovins participen a 
la campanya Compra 
i guanya de la xarxa 
de barris antics amb 
projectes

D’altra banda, us recordem 
que també podeu participar a la 
campanya, comprant a qualsevol 

dels establiments adherits a Vila-
nova del Camí. Cada compra es 
premia amb una butlleta que en-
tra en el sorteig d’una trentena 
d’experiències, ofertes pels munici-
pis participants d’arreu de Catalu-
nya. Visites guiades, gastronomia, 
espectacles, 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 comerços que participen en 
aquesta edició són: Ocaso, Vilavet, 
Autoescola Vilanova, La Bona Sa-
lut, Casajuana Perruquers, Joieria 
Díaz, Punt Viatges, Flash Estudi, 
Gonzalo, Mapfre, Farmàcia Mas-
sana, Trady’s Supermercats, Mari 
Carmen, Cansaladeria i embotits  J. 
Molina, El Gastrobar del Mercat, 
Peixos i Marisc Aurora, Sígrid Infor-
màtica, Míriam Tostado, Fruiteria 
Pilar, Perruqueria Lídia, Anfora’s, 
El Golafre, Eli Estètica & Bellesa, 
Electrodomèstics Martínez, Opti-
calia, Neutralidad, Panela & Coco, 
Estanc número 1, Superalimentació 
Vilanova, Perruqueria Jenifer Barco 
i Seguros Bilbao.

Els Tapilluns, vetllades gastronòmiques 
culturals al jardí de l’Ateneu
IGUALADA

Vestir les nits de dilluns amb 
música, poesia, cinema o qual-

sevol aventura artística tot fent 
unes tapes és exactament la defini-
ció dels Tapilluns. 

L’Ateneu Igualadí enceta la 
programació d’estiu amb les vet-
llades gastronòmiques culturals 
dels Tapilluns al jardí de l’entitat 
organitzades conjuntament amb 
Cineclub Ateneu i Cafè de l’Ate-
neu. Assaborir les nits d’estiu. Pro-
postes suggerents acompanyades 
de tapes inspirades en el tema que 
ocuparà aquella nit, tapes creatives 
elaborades pel cuiner del Cafè de 
l’Ateneu.

El dilluns 1 de juliol, primer Ta-
pilluns amb una vetllada gastronò-
mica, “Tapes a quatre mans + 1” 
centrada en les receptes tradicio-
nals de la cuina igualadina. El Cin-
to del Cafè i el cuiner Oriol Càlichs 
elaboraran les tapes  inspirades en 
el llibre “Tothom a taula!” amb 
receptes de casa nostra. La vessant 
cultural de la nit la posarà l’artis-
ta igualadí David Ymbernon per 
apropar-nos al procés creatiu de la 
poesia visual culinària. 

Enguany se celebra l’Any Joan 
Brossa i  volem dedicar una de les 

vetllades, la del dilluns 8 de juli-
ol, a fer un homenatge al poeta 
sota el títol “Joan Brossa, d’ofici 
paleta”. Recitació poemari de Jo-
an Brossa a càrrec de membres de 
Narranación i Associació Cultural 
Galàxia. La nit continuarà de tapes 
amb poemes visuals de Joan Bros-
sa al jardí de l’Ateneu.  Vetllada 
poètica  organitzada per Òmnium 
Cultural i llibreria Llegim ...? 

Després de l’èxit de la passada 
edició, repetim vetllada operísti-
ca amb la periodista i divulgadora 
musical, Rosa Maria Carbonell que 
impartirà un taller d’òpera “Cine-
ma i òpera. Moments operístics 

que mai oblidaràs” mostrant i co-
mentant fragments d’òperes. El 
preu del taller és de 8 euros i cal 
inscripció prèvia. Òpera i tapes el 
dilluns 15 de juliol. 

“Tapes amb amor” i la música 
com a protagonista en el Tapilluns 
del dia 22 de juliol.

Qui no té una cançó d’amor 
lligada a un moment especial de 
la vida? Parlarem de quines són 
aquestes cançons i les escoltarem 
interpretades per tres cantautors 
igualadins. Una nit de concert que 
vindrà acompanyada d’alguna sor-
presa. 

Sota el títol “Més a prop del 
País Basc”, la sessió del  29 de juliol 
tancarà el cicle amb una vetllada 
d’intercanvi per conèixer de prime-
ra mà la cultura basca a través de 
persones del País Basc nouvingu-
des a Igualada. 

Totes les sessions començaran 
a les 21 h al jardí de l’Ateneu Igua-
ladí

Consumició mínima obligatòria 
(amb tapes incloses): 5 euros. 

L’entrada és lliure a excepció 
de la sessió del dia 15.

Tota la informació està dispo-
nible a la web www.ateneuigua-
ladi.cat.

El Mercat d’Antiguitats al Passeig Verdaguer 
tanca la temporada

IGUALADA

Aquest diumenge 30 de juny tor-
na el Mercat d’Antiguitats, el 

darrer abans de l’estiu doncs al juli-
ol i a l’agost  no n’hi haurà. De les 8 
del matí a les 2 del migdia, al Pas-
seig Verdaguer d’Igualada, més de 
150  expositors es tornaran a donar 
cita a la Fira d’Antiguitats i Col·lec-
cionisme. Passat l’estiu, la propera 
edició serà el dia 29 de setembre.

La Fira d’antiguitats i col·lecci-
onisme es va iniciar l’any 1980 i des 

del 1993 es va completar amb la 
Mostra d’art i artesania. El mercat 
és un punt de trobada per a tots 
els amants de les antiguitats i el 
col·leccionisme (monedes, postals, 
xapes de cava, discs …) realitzant 
vendes, compres i fins i tot d’inter-
canvi de materials entre els matei-
xos expositors.

El Mercat d’Antiguitats està or-
ganitzat per Fira d’Igualada, amb 
el suport de l’Ajuntament d’Igua-
lada.

Sant Cristòfol,  
patró dels conductors
IGUALADA

El canvi de banderer serà, dijous 
vinent, el primer dels actes del 

programa d’enguany de la festa 
de Sant Cristòfol, patró dels con-
ductors, i que té el seu acte central 
el dia 10 de juliol amb la celebra-
ció de la missa solemne en honor 
al sant i la popular benedicció de 
vehicles al Passeig Verdaguer.

Així a 2/4 de 8 de la tarda del 
proper 4 de juliol, començarà l’ac-
te de proclamació del nou abande-
rat; de primer es recollirà la ban-
dera del taller Fermí Valls i amb 
cercavila de turismes pels carrers 
de la ciutat la comitiva anirà fins 
a les instal·lacions de Tallers Mon-
toliu on hi haurà el lliurament de 

la bandera gremial al nou taller 
de Vilanova del Camí. Aquest acte 
acabarà amb un pica-pica per a 
tots els assistents.

Pel que fa a un altre acte del 
programa Sant Cristòfol 2019, el 
del dia 6 de juliol concretament, 
serà la concentració de vehicles 
clàssics a la rambla Sant Isidre 
d’Igualada; la concentració serà 
a partir de les 9 del matí i a les 
11 tots els assistents iniciaran una 
ruta per  diferents carreteres de la 
zona. A la nit, a les 9, hi ha progra-
mat el sopar de gala al Restaurant 
Hotel Amèrica pel que es poden 
fer les reserves fins al 4 de juliol. 
Aquesta vetllada clourà amb un 
ball a les 12 de la nit.

12a edició de la Ruta  
dels Músics
PIERA

Demà divendres dia 28 de juny, a 
partir de les 21.30 hores, el barri 

antic de Piera acollirà la 12a edi-
ció de la Ruta dels Músics. Es trac-
ta d’un esdeveniment en el que hi 
participaran diferents formacions 
musicals que portaran la música als 
portals i racons més emblemàtics 
del barri dels Gats, com el Portal del 
Romanyà, Cal Vendrell, la Capella 
de Sant Sebastià, Cal Moixona, la 
Casa de la Volta, la porta del Castell  
o les places del Sant Crist i de l’Es-
glésia, entre d’altres. 

17 grups i músics de Piera 
El tret de sortida serà una cerca-

vila amb la Marching Band de l’Aula 
Municipal de Música que sortirà de 
la plaça de la Creu i arribarà fins a la 
plaça de Joan Orpí. En aquest punt 
s’oferirà un espectacle que anirà a 
càrrec de Nuna & Petit i que servirà 
per a inaugurar aquesta ruta plena 
d’espelmes i teieres que il·lumina-
ran els carrers del barri. 

Aquest any hi participen un to-
tal de 17 grups i músics de Piera: De 

Milagro, Els Maquis, Give, Bauma, 
Pedaços, Carme Llovera i Joaquim 
Veciana, Xavi Villanueva, l’Escola 
de Música dels Hostalets de Pierola, 
Sincopa, El último Mojigato, Jazzo-
mar, Poblenou Dolls, Projecte Na & 
Friends, La Séptima Trastada, The 
Curlies, HCB i Gall Mut. 

Música fins ben entrada la 
matinada

La ruta finalitzarà a dos quarts 
d’una de la matinada amb el grup 
de tambors Sbombats. Posterior-
ment, es podrà gaudir de dos con-
certs en els quals actuaran els grups 
Scandal Jackson i Sybarites.

http://www.ateneuigualadi.cat
http://www.ateneuigualadi.cat
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-  Operaris sector metall amb carnet de pont grua 
i carretilla.

-  Repartidor sector alimentació, zona Catalunya. 

-  Torner CNC (amb carnet de pont grua i carretó.)

-  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, 
substitucions per la zona d’Igualada i Piera. 

-  Operaris amb experiència maquinària amb 
pala.

-  Operaris sector paper, bobinadors,rebo-
binadors, experiència amb la carretilla. 

Seleccionem els següents perfils per a 
diferents empreses de les comarques de 

l’Anoia, Baix Llobregat i Alt Penedès: 

LamusiK estrena el musical  
La Botiga dels Horrors
ÒDENA

El proper diumenge 30 de juny a 
les 19 h, al teatre Unió Agrícola 

d’Òdena, l’escola de música, dansa 
i teatre musical LamusiK d’Iguala-
da presenta La Botiga dels Horrors, 
el musical, dirigit per Lys Miró. Els 
protagonistes seran els alumnes de 
teatre musical, de 4 fins a 55 anys, 
que ballen, canten i interpreten. Les 
entrades es poden comprar a l’esco-
la LamusiK (c/ Sant Joan Baptista 53, 
Igualada) o el mateix dia, al teatre, 
30 minuts abans de la funció.

L’obra és dirigida per Lys Miró, 
actriu professional de teatre musi-

cal, amb l’ajuda de Nil Solé. Carme 
Planell, Ton Pallarès i Càndid Pla-
nell, s’ocupen de l’escenografia, i 
les escenes de ball són de la coreò-
grafa Marina Sànchez. 

Argument de l’obra: El dia 
vint-i-u del mes de setembre, en 
un dels primers anys d’una dècada 
no gaire allunyada de la nostra, la 
raça humana es va trobar, de cop, 
amb una amenaça mortal per la 
seva existència. I aquest enemic 
terrible va aparèixer, com acostu-
men a fer tals enemics, en el lloc 
aparentment més innocent i in-
sospitat... S’en sortiran Saymour i 

Audrey? Un musical que us tocarà 
el cor, on podreu riure i plorar, in-
clusiva i que us sorprendrà.

El projecte Tradicions més enllà 
dels Hostalets

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

El projecte que promou la cultura 
tradicional i pròpia dels Hosta-

lets de Pierola té un juliol força 
carregat amb desplaçaments fora 
del municipi i noves coreografies i 
balls dels Bastons, Cercolets i Pas-
torets de cara la nostra Festa Major 
a finals de juliol.

Fa menys d’un any, just per la 
Festa Major del 2018, el grup de 

Bastoners s’estrenava i es creava 
la llavor del projecte Tradicions. 
En aquest temps hem vist com el 
projecte Tradicions es va consoli-
dant amb diferents grups que han 
aconseguit lligar cultura, tradició i 
cohesió entre els participants. Es-
pecialment el Dilluns de Pasqua, 
coincidint amb la Festa de la Gent 
Gran, i per l’Aplec de Pierola vam 
poder veure en plena acció els 

balls de Cercolets, de Pastorets, de 
Bastons ‘Els Ximplets’ i la colla de 
Caps Grossos.

Ara, el projecte Tradicions aga-
fa una nova empenta més enllà de 
l’àmbit local i es projecta amb el 
nom dels Hostalets fins i tot fora 
de les nostres fronteres. Aquests 
són els principals actes de cara les 
pròximes setmanes:

Participació dels Bastons a la 
44a Trobada Nacional Bastonera 
que té lloc a Gavà el 6 de juliol. Els 
Cercolets i Pastorets participen a la 
Festa de la Diversitat de Piera el 7 
de juliol.

I destacar també el desplaça-
ment dels Bastons que actuaran a 
la Diada d’Adifolk de Perpinyà el 
13 de juliol.

Des de l’organització també 
s’està treballant en algunes nove-
tats que es faran públiques de cara 
la pròxima edició de la Festa Major.

L’INS Pla de les Moreres acomiada el curs 
amb la festa de Graduació
També es lliuraran els Premis Excel·lència i el del Pla d’Empresa
VILANOVA DEL CAMÍ

Can Papasseit acollirà avui dijous, 
27 de juny, la festa de Gradua-

ció de 4t d’ESO i la de Batxillerat 
de l’Institut Pla de les Moreres. Un 
acte durant el qual es lliuraran els 
Premis Excel·lència i el del Pla d’Em-
presa, que compten amb el suport 
i la complicitat de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí.

La sala s’omplirà dues vegades. 
La primera a les 19.30 h, amb la ceri-
mònia de 4t d’ESO, i la segona, a les 
21.00 h, amb el comiat de l’alumnat 
de batxillerat.

Durant la cerimònia també es 
lliurarà el Premi al millor Pla d’Em-
presa, un projecte que es desenvo-
lupa des de fa anys a l’institut com 
una modalitat de batxillerat que 

lidera Fina Castells amb el suport i 
la complicitat de l’àrea de Promoció 
Econòmica. 

Fa poques setmanes que Ajun-
tament i Institut, amb l’acompanya-
ment dels representants de l’AMPA 

van signar un conveni de col·labo-
ració en què es van definir algunes 
línies i projectes de treball comú. 
Aquest conveni, explica Pep Martí, 
director de l’institut, és un compro-
mís important de l’Administració 
i del centre en el marc del qual es 
consoliden projectes com el d’inter-
canvi lingüístic amb Amilly, el Teatre 
i els premis excel·lència.

Martí també ha valorat amb sa-
tisfacció que la regidoria d’Educa-
ció, amb Eva Vadillo al capdavant, 
hagi adquirit un compromís en ferm 
per contribuir a equipar la nova bi-
blioteca del centre. Un nou objectiu 
assolit recentment, ja que aquesta 
mateixa setmana acabaven d’instal-
lar-se els nous prestatges.

XVII Trobada de Gegants 
IGUALADA

Dissabte vinent, dia 29 de juny, 
a partir 5 de la tarda, XVII Tro-

bada de Gegants, que començarà 
amb una plantada a la rambla de 
Sant Isidre, amb la presència de 10 
colles convidades, i tot seguit, a 2/4 
de 6, es farà una cercavila pel cen-
tre de la ciutat. 

Ho organitza: Colla gegantera 
del Bisbalet d’Igualada.

Festa de Sant Pere d’Ardesa
RUBIÓ

Dissabte vinent, dia 29 de juny, 
coincidint amb la festivitat de 

Sant Pere, el nucli de Sant Pere d’Ar-
desa, al municipi de Rubió, cele-
brarà la seva festa, que organitza 
l’Ajuntament de Rubió i la Comissió 
de Festes.

Les activitats començaran a les 
18.00 h amb una caminada popular. 
La sortida es farà al Parc Josep Juli-
an i hi haurà un obsequi per atots 
els participants (prèvia inscripció). 
A les 20.00 h, concert a l’ermita 

de Sant Pere amb el duet Massa-
na-Bonjoch.Aquests dos músics, que 
han tocat durant 10 anys amb el 
grup “Amants de Lulú”, treballen 
ara en format duet. Proposen nous 
temes de folk progressiu, inspirats 
en el folklore dels Països Catalans, 
Occitània i Irlanda. S’acompanyen 
d’instrumental divers: violí-arpa, 
guitarra, calaix, pedalier d’orgue i 
cants, una original instrumentació, 
que no us deixarà indiferents. A les 
20.30 h, missa a l’ermita de Sant 
Pere. A la sortida es repartirà entre-

pà per a tothom. En el decurs de la 
jornada es farà difusió de la campa-
nya contra la violència de gènere, 
finançada per la Secretaria d’Estat 
d’Igualtat.

En finalitzar els actes, per a tot-
hom qui vulgui, caminada nocturna 
de retorn al pla de Rubió. (Es reco-
mana portar lots). 

Per a una millor organització es 
prega confirmar assistència abans 
del dia 28 de juny trucant al telèfon 
de l’Ajuntament: 93 809 41 81. 

Concert de fi de curs de la Big-
Band de l’Escola de Música
CAPELLADES

El proper dimarts 2 de juliol, a 
les 21.30 h, el pati de l’Escola 

de Música de Capellades (c/ Divi-
na Pastora, 10), acollirà el concert 
de final de curs de la Banda, Big-
Band, de l’Escola.

En el decurs de la vetllada s’in-
terpretaran temes clàssics, de pel-
lícules i de big-band.

L’entrada és lliure. En cas de 
mal temps el concert es traslladaria 
al Teatre de La Lliga.
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Notícies de l’Escola Pia
IGUALADA

Una tarda amb els nostres 
avis i àvies

A l’escola considerem que els 
avis i les àvies són persones molt 
importants en la vida dels nens 
i les nenes, tant pel que fa a la 
transmissió dels seus valors com, 
sobretot, per l’afecte que senten i 
mostren cap als més menuts i joves.

D’altra banda, suposen un su-
port indiscutible en el dia a dia de 
les nostres famílies. És per aquest 
motiu que els volem donar un es-
pai, un temps i un protagonisme. 
Així doncs, hem obert les portes 
de l’escola als avis i àvies per fer 
un petit reconeixement a la seva 
figura.

Tots els avis i àvies que han po-
gut han compartit una tarda amb 
els nens i nenes, en què han jugat 
plegats, han fet activitats proposa-
des per l’escola, han llegit contes, 
jocs tradicionals…

L’acte s’ha iniciat amb una re-
buda al claustre de l’Escola, tot 
prenent uns cafès i pastetes, i 
posteriorment Jaume Ars, director 
del centre, s’ha adreçat als avis i 
àvies amb unes paraules d’agraï-
ment, per la figura que represen-
ten a la família, seguides de l’emis-
sió d’un vídeo molt emotiu d’avis 
i nets.

Cap als volts de les 16 h les clas-
ses s’han omplert d’avis i àvies i 
nets i netes gaudint d’una tarda 

plegats, en què han rebut un petit 
obsequi fet a mà per part dels nens 
i nenes.

Teatre Escolar a l’Ateneu 
Igualadí

Dimecres de la setmana pas-
sada es va representar, a l’Ate-
neu Igualadí, l’obra de teatre dels 
alumnes de l’optativa de teatre de 
4t d’ESO, “Les Addams”.

Sinopsi: La família Addams, 
després d’una festa anual que fa 
amb els “morts”, es veu afectada 
per un encanteri dels fantasmes 
a ser tota la família dones, pel fet 
que la filla s’ha enamorat d’una 
noia dels campaments d’estiu. A 
la mare no li agrada gens aquesta 
relació, fet que als fantasmes no 
els agrada i reivindiquen així que 
totes siguin dones.

Una gran felicitació als actors i 
actrius: Clàudia Costa, Jana Abulí, 
Alba Bosch, Rut Vives, Rut Bernal, 
Jordi Martínez, Júlia Ballester, Ro-
cío Montes, Jana Pouget, Martina 
Fisac i Gemma Casadesús. A la di-
recció de l’obra, Montse Basart, i 
com a tècnica de llum i so, Nàstia 
Ordi.

Fase final English Debate 
Competition

Millora d’expressió oral en an-
glès!

Durant el mes de maig, els 
alumnes de 4t d’ESO van fer grups 
de 4 o 5 alumnes i van anar “com-
petint” i fent diferents debats amb 
companys de classe i d’altres clas-
ses de la seva promoció. La set-
mana passada es va viure la gran 
final, amb els dos millors grups.

Ha sigut una nova manera de 
millorar la part oral, sabent argu-
mentar, defensar o rebatre sobre 
un tema; tenir riquesa de vocabu-
lari sobre temes d’actualitat i saber 
parlar en públic.

Tant l’auxiliar de conversa com 
la professora d’anglès volen agrair 
l’interès, les hores invertides en el 
nou projecte i les ganes d’aprendre 
dels alumnes de 4t d’ESO.

La Llar d’Infants rep uns 
obsequis de 3r d’ESO!

Els nois i noies de tercer d’ESO 
han dissenyat i construït uns tam-
borets molt creatius que han rega-
lat a la Llar. Moltes gràcies!

Acte de final d’etapa de 
4t d’ESO

El dijous 13 de juny va tenir lloc 
l’acte de final d’etapa de 4t d’ESO, 
just abans de començar la setmana 
intensiva del Projecte de recerca.

Es tracta d’una celebració ín-
tima, que pretén donar un espai 
als alumnes i als seus professors i 
tutors per recordar el seu pas per 
l’escola al llarg de la secundària. 
Després van compartir unes parau-
les, tant dels delegats de curs com 
dels seus tutors, i van passar una 
bona estona veient imatges i víde-
os de moments que han compartit 
plegats. Un acte que va arrencar el 
somriure de tots els assistents i que 
es va concloure amb un berenar 
plegats al pati. Podem ben asse-
gurar que tothom va gaudir molt i 
s’ho va passar d’allò més bé.

Molta sort a tots els nois i noies 
en la nova etapa que iniciareu en 
breu.

Jocs d’aigua dins la 
Setmana Lúdica

Alumnes i mestres de Cicle Ini-
cial van passar una tarda jugant 
amb l’aigua al pati de l’escola per 
concloure les activitats de les set-
manes lúdiques.

Ens ha acompanyat un sol im-
mens i ens ho hem passat d’allò 
més bé! 

Després tocava agafar forces 
per marxar de colònies!

Diada del Medi Ambient

El divendres 7 de juny la nostra 
escola va celebrar el Dia del Medi 
Ambient. Vam realitzar moltes ac-
tivitats i tallers amb l’objectiu de 
recuperar el contacte amb el medi 
natural.

Vam iniciar la jornada amb la 
lectura del manifest, al pati de l’es-
cola, amb tots els alumnes d’in-
fantil i primària, i la vam finalitzat 
a la plaça de l’Ajuntament, en un 
acte obert a la ciutadania, on vam 
expressar, com a Escola verda que 
som, les nostres preocupacions i els 
nostres valors tot llegint un mani-
fest a favor del medi ambient.

Tots vestits de verd, hem par-
ticipat d’una jornada que ens fa 
créixer i reflexionar sobre els nos-
tres valors.

20, 22 i 00 h ➔ Infotaronja
20.15, 22.15 i 00.15 h ➔ Programa d'estrena

   Cada dia: 
informatiu + prograama d'estrenaMIRA I VEURÀS
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Notícies de l’Acadèmia Igualada
IGUALADA

Els emprenedors de 5è de 
Primària hem anat a Illa 
Fantasia

Després de participar activa-
ment a la mostra de productes ar-
tesanals al mercat de cooperatives  
que es va celebrar a Igualada, i 
com a recompensa a un curs en 
què hem dedicat molt d’esforç 
i temps per a crear els diferents 
productes que vàrem vendre en el 
mercat, vam anar a Illa Fantasia. 
Dels diners que vam treure de la 
venda dels nostres productes và-
rem destinar una partida a una 
ONG i la resta ens va servir per fi-
nançar el viatge lúdic.

Graduació dels alumnes 
de 6è

La setmana passada vam cele-
brar la graduació dels alumnes de 
6è de Primària de l’Acadèmia Igua-

lada.  Acompanyats dels pares, fa-
miliars, amics i dels nostres mestres 
de primària vam celebrar la nostra 
graduació.

Durant la celebració, el nostre 
director, Antoni Jorba, i els mes-
tres ens van dedicar unes emotives 

paraules sobre els valors assolits 
al llarg de l’etapa de primària. La 
festa va ser amenitzada amb dife-
rents interpretacions musicals per 
la nostra professora Alba Cantero.

Enhorabona a tots i totes!

Activitats dels alumnes de les Escolàpies
IGUALADA

Auxiliars de conversa en 
anglès

Un any més, hem de dir adéu 
als nostres auxiliars de conversa, la 
Chloe i el Hendrick. Ells han estat 
durant tot aquest curs amb nosal-
tres ajudant i potenciant l’anglès 
parlat entre els nostres alumnes. 
Com cada any, valorem molt posi-
tivament aquesta tasca que fan, ja 
que permet als nens un fiançament 
en el domini de l’anglès i al mateix 
temps donar-los a conèixer la cul-
tura i les tradicions dels seus països 
d’origen. 

Un cop més, volem agrair a 
totes les famílies d’acollida la se-
va predisposició a l’hora de fer-los 
més fàcil la seva estada en el nos-
tre país.

Llar d’infants
A la llar d’infants acabarem el 

juny celebrant la festa de final de 
curs, amb l’actuació musical d’El 
Pot Petit, i seguidament farem 
l’entrega d’orles i un berenar amb 
totes les famílies.

I com que començarà a fer ca-
lor, el mes de juliol, fins al dia 26, 
l’aprofitarem al màxim gaudint 
d’activitats d’experimentació i ma-
nipulació a l’exterior. Ens esperen 
activitats com experimentar amb 
xocolata desfeta, gel de colors amb 
joguines amagades, pintura corpo-
ral, gelatina i moltes remullades 
d’aigua.

Panera dels Tresors als 
estels (I0)

Els infants dels estels, els més 
petits de l’escola, gaudim d’esto-
nes de joc amb la panera dels tre-
sors.

En ella podem trobar objectes 
quotidians o materials naturals, 

rics i variats, que ens permeten 
múltiples possibilitats de joc, des-
coberta i experimentació.

El joc de la panera dels tresors 
és una activitat d’exploració, con-
centració i atenció. El seu objectiu 
és desenvolupar i potenciar els cinc 
sentits, la curiositat, l’interès i la 
reflexió, així com el moviment del 
cos i la coordinació d’ull, mà i boca 
a partir de la manipulació personal 
que els infants fan dels objectes 
que s’hi troben.

Quan un infant agafa un ob-
jecte, el mira, l’examina, se’l fica a 
la boca i el mossega, està rebent 
informació sobre l’objecte i sobre 
les sensacions que aquest li trans-
met: so, temperatura, textura, co-
lor, olor, pes... Els objectes de la pa-
nera es converteixen en veritable 
eines d’aprenentatge.

Fi de curs a Infantil

Com cada final de curs, a In-
fantil preparem una festa familiar 
per celebrar tots junts l’arribada 
de l’estiu i dir adéu als nens i ne-
nes dels Dofins, que el curs que ve 
passaran a cursar la Primària. En 
aquesta ocasió l’alumnat d’Infantil 
va representar per a totes les famí-
lies el conte tradicional “Erugueta 
goluda” d’Eric Carle. Tot seguit es 
va fer un petit homenatge als Do-
fins, tot entregant-los una orla de 

record del seu pas pel cicle d’Infan-
til i per acabar tots junts, famílies 
i professorat, vam ballar junts una 
dansa tradicional tot remullant-ho 
amb uns quants refrescs, una mica 
de cava i coca. Bon estiu, famílies!

Vols ser astronauta?

Aquest és el projecte conjunt 
que hem realitzat enguany l’alum-
nat de C.I. Les fases de la lluna, la 
translació i la rotació, la vida dels 
astronautes dins la nau, com es 
preparen per resistir tant de temps 
fora del planeta Terra… i no ens 
oblidem de l’escafandre i de les 
bombones que els nens i nenes es 
van preparar. Un èxit! Les fotos 
amb el coet aterrat a la lluna i l’es-
pai de fons donen mostra del que 
s’ha treballat.

Les plantes - 2n de 
primària

Els alumnes de segon hem fet 
el projecte de les plantes i aquestes 
són les activitats realitzades:

Primer van veure créixer un ci-
gró i van experimentar què neces-
sitava per viure.

Un altre dia van anar a recollir 
plantes a la muntanya del Pi i van 
fer un herbari per aprendre la dife-
rència entre herba, arbust i arbre.

Un pare d’una alumna de se-
gon ens va venir a fer una xerrada 

sobre les herbes aromàtiques al 
parc que tenim prop de l’escola.

També molts alumnes van por-
tar llibres de plantes que han for-
mat part de l’activitat.

A l’hora de plàstica han dibui-
xat una planta del natural.

Tots han après molt i s’ho han 
passat molt bé.

Colònies de Cicle Mitjà a 
la granja

“No volem els millors nens del 
món, però sí que volem els millors 
nens pel món”, aquesta és una de 
les premisses de la casa de colònies 
on vam anar aquest any. Una casa 
situada als peus del Montseny. 

Unes colònies vivencials i ba-
sades en l’educació emocional i el 
fet de gaudir de la natura i dels 
companys. Van ser una oportunitat 
única per viure i percebre l’entorn 
d’una manera molt directa: gaudir 
del bosc, de la pluja i del temps 
lliure. 

Al llarg de tres dies van poder 
gaudir i sentir la natura tot mirant 
cap endins. 

L’objectiu era coneixe’ns tots 
una mica més i dotar-se d’eines per 
afrontar reptes, pors…

Sens dubte, una GRAN experi-
ència que configurarà un d’aquests 
records que perduren per sempre.

Fi de projecte 
d’emprenedoria (5è)

Les cooperatives Escoo&com-
pany i Escoomix, de 5è de les Es-
colàpies, han tancat el projecte 
d’emprenedoria amb una activitat 
conjunta. Al matí han anat a la 
piscina de Montbui i després han 
dinat plegats a l’Ateneu. Per aca-
bar, han realitzat jocs a la classe i al 
pati de l’escola. 

Cal recordar que ambdues co-
operatives han destinat una part 

dels seus beneficis a les missions 
que les Escolàpies tenim a la Repú-
blica Dominicana.

Comiat de l’alumnat  
de 6è 

El passat dia 14 de juny, els 
nens i nenes de 6è de Primària, 
envoltats de familiars, mestres i 
personal de l’escola, van celebrar 
el final de l’etapa d’Educació Pri-
mària i el seu comiat de l’escola.

Va ser una celebració molt 
familiar i entranyable en què 
l’alumnat va compartir amb tots 
nosaltres el que ha estat el seu 
pas per l’escola. 

La música va iniciar l’acte 
amb tres cançons que, d’alguna 
manera, han estat significatives i 
expressen valors que des de l’es-
cola deixem com una llavor que 
els ajudi a continuar creixent a 
partir d’ara.

A continuació vam projectar 
un muntatge fotogràfic molt bo-
nic que recull moments viscuts al 
llarg de tots aquests anys. 

L’acte va culminar al pati de 
l’escola, on vam gaudir de la con-
vivència tot compartint molts re-
cords.

A reveure promoció 2007-
2019.

C/ Masquefa, 19 • IGUALADA
Tels. 93 805 41 62 • 656 94 51 57 • plapol.planell@gmail.comEns hem traslladat al c/ Bellprat, 37 d’Igualada

Tels. 93 805 41 62 • 656 94 51 57 • plapol.planell@gmail.com

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

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

Complim més de 30 anys d’experiència
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Aclariment de Junts per Vilanova davant els 
atacs i les falsedats
Un cop més volem agrair a totes 

aquelles persones que han 
donat suport al projecte polític 
que representem per Vilanova. 
Un projecte que creiem essenci-
al de seguir defensant, ja que el 
compromís, la responsabilitat, la 
integritat i la transparència són 
valors bàsics des dels que hem 
treballat i seguirem treballant. 

Respecte al Ple de Constitu-
ció de l’Ajuntament, i davant els 
atacs i les falsedats que s’han ves-
sat els darrers dies, Junts x Vila-
nova volem aclarir els següents 
punts: 

Junts x Vilanova vam optar 
per votar-nos en la investidura, ja 
que creiem fermament en el pro-
jecte i el compromís amb que vam 
concórrer a les eleccions, des de 
la transversalitat que hem exercit 
des del primer dia. Junts x Vilano-
va no és un projecte contra ningú, 
no es mou per rancúnies en les 
seves decisions, i respecta molt 
la voluntat democràtica que el 
poble de Vilanova ha deixat ben 
clara a les darreres eleccions. 

Tot i que vam tenir converses 
amb V365, ERC i VA per analitzar 
la viabilitat d’una possible alter-
nativa a l’alcaldia de la Sra. Noe-
mí Trucharte, el grup de Junts x 
Vilanova va decidir --d’una ma-
nera col·legial i d’acord amb to-
tes les persones que en formen 
part-- que ara mateix, avui per 

avui, aquesta alternativa no és 
possible. Sincerament, creiem que 
el govern de coalició resultant 
dels 4 grups hagués estat viciat 
d’una extrema fragilitat des del 
primer dia, i que hagués perjudi-
cat els interessos de la nostra ciu-
tat, ja que el factor principal per 
construir un projecte polític alter-
natiu amb tants partits no es pot 
basar en anar en contra d’algú, 
perquè després hi ha 4 anys per 
davant i ja hem vist tots el suc-
ceït en aquest darrer mandat. En 
aquest sentit vam observar una 
gran manca de maduresa política 
que, lògicament, ens va fer re-
flexionar profundament sobre la 
nostra decisió. 

El fet de voler-ho atribuir a 
una suposada promesa de càrrec 
al Consell Comarcal al Sr. Jordi 
Barón és una mentida grollera i 
sense cap base real. Només cal dir 
que el Sr. Jordi Barón forma part 
del Consell Comarcal de l’Anoia 
des de fa 8 anys, que els nome-
naments només corresponen al 
Plenari d’aquesta institució i que 
avui dia aquest nomenament ni 
està sobre la taula, ni s’ha rebut 
cap oferiment ni cap comunica-
ció en aquest sentit ni, per tant, 
va influir en cap cas en la decisió 
abans esmentada. Lamentem que 
alguns partits i els seus entorns 
no hagin sigut més prudents ni 
hagin contrastat la informació 

abans de fer unes acusacions com 
aquestes. Alhora, aquestes acti-
tuds de “revenja” política i manca 
de respecte ens confirmen un cop 
més que encara falta maduresa 
en el projecte polític de coalició, 
i de l’encert que ha estat no re-
colzar-lo.

Dit això, Junts x Vilanova sem-
pre hem demostrat capacitat de 
diàleg i de transparència, és per 
això que volem manifestar clara-
ment que som conscients de la 
situació del nostre municipi, i que 
no estem contents de com s’han 
produïts alguns esdeveniments els 
últims anys, però la nostra res-
ponsabilitat és saber què repre-
sentem cadascú de nosaltres, sem-
pre en positiu, malgrat que les co-
ses no sempre són com voldríem. 

En aquest sentit, la nostra res-
ponsabilitat de defensar els in-
teressos de Vilanova del Camí en 
cada moment ha quedat demos-
trada en tots els anys que portem 
treballant al nostre poble, i resta 
intacta. Seguirem buscant l’acord 
i el consens en les polítiques de 
ciutat que beneficien Vilanova, 
amb la mà sempre estesa als al-
tres grups polítics, treballant per 
teixir unes relacions de confiança 
i maduresa suficients que ens per-
metin adoptar en cada moment 
les decisions més beneficioses per 
a la nostra ciutat. 

Junts per Vilanova

Onades i deures d’estiu 
Després del solstici d’estiu s’obre 

una nova etapa de l’any. Segu-
rament estaràs llegint aquestes 
paraules sota l’ombra d’una figue-
ra, davant del ventilador, gaudint 
de l’aire condicionat, o amb els 
peus ficats a la piscina. Segura-
ment estaràs notant que aquesta 
setmana el termòmetre ha superat 
els 40ºC o potser més. És normal 
pensar que són coses que passen 
tots els estius i que amb una lli-
monada fresca o baixant la tem-
peratura del termòstat ho podrem 
superar. 

Bé, els humans tenim aquesta 
capacitat d’inventar-nos aparells 
per superar aquests episodis. Ens 
pot afectar “una mica” el fet de 
que el termòmetre es dispari 4 o 
5 graus més d’allò suportable. La 
resta d’éssers vius no té aquesta 
capacitat. La vida de la resta d’és-
sers vius depèn absolutament del 
número d’hores de llum i de la 
temperatura ambiental. Per tant, 
aquesta pujada de temperatures 
afectarà directa i negativament al 
cicle biològic de la tota la resta 
d’espècies que ens acompanyen i 
que són imprescindibles per què 
nosaltres puguem alimentar-nos. 
Provocarà desequilibris a la xarxa 
tròfica, desequilibris en l’economia 
natural. Si això passa una vegada, 
la natura es pot refer, el proble-
ma és que ja passa massa sovint. A 
les onades de calor pots afegir-hi 
els macroincendis i la pujada de la 
temperatura de l’aigua del mar de 
cada estiu. Les previsions meteoro-
lògiques confirmen un estiu més 
llarg i sec. Podem imaginar la cau-
sa d’aquests desastres ecològics? Si, 
l’escalfament global, la crisi climà-
tica, les emissions d’efecte hiverna-
cle. Què pots fer tu? 

Ara que ja hem acabat el curs, 
ja hem fet els exàmens, ja hem 
entregat i defensat el treball de 

recerca i/o el “TFG” , ja hem fet 
la declaració d’hisenda, fins i tot 
la majoria dels adults hem tingut 
l’oportunitat de triar la nostra al-
caldessa o alcalde... ara ja podem 
enfocar l’atenció en allò que és 
realment urgent i no podem pos-
posar-ho més: 

Parlo d’estimar la nostra ter-
ra, però estimar-la i respectar-la 
de debò. Parlo de la urgència de 
canvi d’hàbits a les nostres vides 
per mantenir el que encara queda 
de vida al nostre planeta i frenar 
l’extinció de la nostra espècie. Cal 
reduir el nostre consum energè-
tic. Si, si el nostre. El de cadascun 
de nosaltres individualment i no 
seguir esperant a que ho facin els 
altres, no suposar que ja ho farà 
el veí o pretendre esperar a que 
s’aprovi una llei radical de transició 
energètica com li diuen ara. Deixar 
de confiar en que els polítics ho re-
soldran tot. Canvia tu ara mateix. 
No valen excuses.

Tot el que fem, tot el que 
consumim requereix d’un consum 
energètic. Reflexionem doncs de 
quina manera podem minimitzar 
la despesa energètica a les nos-
tres vides. No parlo només de la 
factura de la llum i el gas, que 
això ja ho tenim present; tots qui 
fa no fa, apaguem la bombeta al 
sortir de l’habitació o tapem l’olla 

a la cuina per que bulli més ràpid 
l’aigua. El que és inexcusable és 
anar més enllà i replantejar-nos el 
nostre estil de vida: des del tipus 
d’alimentació i l’origen de tots els 
productes que comprem, ja sigui 
online o a la botiga sota de casa, 
fins la manera de gaudir el nostre 
temps d’oci. Abans de prendre 
una decisió de consum, busquem 
alternatives més sostenibles, més 
properes, més locals, més d’aquí, 
amb menys emissions de CO2 i 
altres gasos d’efecte hivernacle. 
Una de les coses que realment és 
fàcil de canviar és deixar d’agafar 
un avió per desplaçar-nos. Real-
ment, aquí a Catalunya podem 
conèixer i gaudir d’indrets espec-
taculars a menys de 300 km per 
poder desconnectar de la rutina 
durant les vacances. Hi ha molts 
deures a fer aquest estiu. És ara 
quan podem corregir el que hem 
fet malament o deixar que els 
nostres actes ens portin a conse-
qüències mai vistes.

Per que no hi ha més temps, 
per que no hi ha planeta B.  Ca-
da divendres a les 19h a la plaça 
de l’Ajuntament d’Igualada ens 
trobem per demanar la declaració 
d’emergència climàtica i actuaci-
ons immediates. Fridays For Future 
Igualada. @fridaysforfuture.igua-
lada.

El ple d’investidura condueix 
a un govern en minoria, 
divideix un partit i trenca 
ponts per a un govern 
majoritari republicà 
El Grup Municipal Som Vallbona 

- Junts valora molt positivament 
el resultat de les passades eleccions. 
La bona gestió dels darrers anys al 
govern municipal ha permès doblar 
el nombre de regidors al consisto-
ri, essent l’única formació política, 
que repeteix, que ha incrementat el 
nombre de vots. 

Els comicis han situat la CUP 
com la candidatura més votada, 
tot i que han resultat un quàdru-
ple empat a 2 regidors entre CUP, 
PSC, ERC i Som Vallbona - Junts. 
Aquest darrer va prioritzar les ne-
gociacions amb aquesta formació i 
ERC, per tal de formar un govern 
estable de cara als 4 anys vinents. 
Aquesta seria l’opció òptima per a 
compartir, quant a les tres forma-
cions, direcció política i pràctica-
ment la totalitat dels programes 
electorals. 

Es lamenta la nul·la predispo-
sició de la CUP a dialogar i treba-
llar un full de ruta, tot excloent-los 
d’un possible govern municipal. 
Aquesta actitud ha comportat el 
trencament del grup municipal 
d’ERC, presentant la dimissió el seu 
cap de llista i passant aquest a ser 
regidor “trànsfuga” (no adscrit). 
Cal tenir en compte la possible 
inclusió al govern del regidor de 

Veïns amb Veu, efectuant-se una 
gran incoherència donat que es 
tracta d’un militant del PSC. A més, 
ha dinamitat la clara possibilitat, 
més que necessària, de construir 
un consistori republicà. Tot i això, 
aquesta aritmètica no els permetrà 
assolir la majoria necessària per te-
nir un govern estable.  

La dimissió del regidor d’ERC, 
Jordi Rabell, amb el consegüent su-
port a la CUP, ha estat una sorpresa 
per a tothom. Essent el cap de llista 
d’aquesta formació, la seva dimis-
sió, tot estrenant la legislatura, ha 
significat un despropòsit per a tota 
aquella gent que ha atorgat la con-
fiança a aquest partit. Som Vallbona 
- Junts dona ple suport als republi-
cans, desitjant que trobin una solu-
ció ben aviat. 

Som Vallbona - Junts té l’es-
perança que la CUP reconsideri la 
seva postura, tant pel que fa a la 
formació d’un govern estable com 
a la incorporació dins el govern 
d’un regidor “trànsfuga”. Per al-
tra banda, es podrà considerar en 
un futur pròxim qualsevol altre 
escenari que sigui en benefici del 
poble, de la mateixa manera que 
sempre s’ha fet. 

Grup Municipal Som Vallbona - 
Junts per Vallbona

NOMÉS DOS MINUTS Pau Ortínez Martí

La pallassa muda 
El meu primer dia de cau jo, de 

ganes, no en tenia. En arribar 
ens presenten l’equip de caps i 
quel·les i pam: la pallassa muda. 
Una setmana abans havia anat a 
una festa d’aniversari. L’escena-
ri, un garatge sense llum decorat 
amb banderoles del  Tot a cent, no 
el recordo pitjor que el menjar: tri-
angles de pa amb xocolata, ganxi-
tos i beguda ensucrada descafeïna-
da. I per acabar-ho d’adobar --sor-
presa!-- els pares anuncien que 
han contractat unes pallasses low-
cost. L’espectacle eren dues joves i 
una d’elles no podia parlar perquè 
estava afònica: la pallassa muda. 
I una setmana després, pam, els 
pares pretenien que aquella noia 
es convertís en referent educatiu. 

L’inici no va ser encoratjador 
però mira, li vaig acabar trobant 
el gustet i anys més tard jo també 
vaig fer de cap. El “no puc, tinc 
cau” com a lema d’uns caps de set-
mana que es feien curts, de fer 
camí per la comarca i de dormir 
en “hotels” de mil estrelles. Cinc 
anys de compromís i vaig passar el 
relleu. Cada cop que ens trobem 
amb la pallassa muda, comentem 

la fortuna que hem tingut de po-
der formar part del cau. Fa anys 
ella va tenir canalla i patia perquè 
al poble on havia anat a viure no 
hi havia cau. Per sort seva, i de 
tot el poble de Calaf, un grup de 
joves van recuperar l’agrupament 
i els seus fills gaudiran de noves 
experiències.  

Per desgràcia, però, els caus no 
han arribat arreu de la comarca, 
ni del país, amb la força necessà-
ria. L’associacionisme de la comar-
ca explica, i molt, el nostre passat 
i present, i ajuda, de ben segur, 
a fer futur. L’educació comunità-
ria (caus, corals, esplais…) és una 
escola de compromís que educa 
persones actives. Aquesta tasca, 
com tants altres voluntariats, és 
la llavor més fèrtil per construir 
comunitat i que no hagi arrelat en 
alguns pobles i ciutats de la comar-
ca és una llàstima. Pregunteu-ho, 
sinó, a la gent de Tous o Calaf si 
s’imaginen el poble sense el cau. 
I com no, un sincer agraïment als 
caps i quel·les que aquest estiu re-
galaran part del seu temps a edu-
car els infants. Sou llavor. Gràcies 
per ser-hi. Riu amunt!

C/ COMARCA, 64 • IGUALADA • TEL. 938 037 797 • MÒBIL 620 213 718
e-mail: informacio@instalacionsigualada.com 
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DEFUNCIONS
Teresa Domingo Llobera, de 77 anys (Igualada); Gervasia Pa-

lacios Martínez, de 90 anys (Igualada); Carmen Ferrer Solá, de 75 
anys (Igualada); Francisca Escudé Rosich, de 87 anys (Santa Mar-
garida de Montbui): Joaquim Farràs Fenero, de 85 anys (Calaf); 
Mercedes Carrera Torres, de 93 anys (la Pobla de Claramunt); Vir-
tudes Hernández Salmerón, de 70 anys (Igualada); Joan Andreu 
Talló, de 85 anys (Igualada); Ana Jardi Cruset, de 75 anys (Capella-
des); Isidre Termens Cardús, de 88 anys (Igualada); Rosa Bergadà 
Llorca, de  80 anys (Igualada); Rosario Plaza Colodro, de 86 anys 
(la Pobla de Claramunt); Dolors Abad Ferrer, de 97 anys (Iguala-
da); Adoración Arredondo Garcia, de 99 anys (Igualada).

La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres lectors vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els 
escrits que ens vulgueu fer arribar han de tenir com a condició que estiguin degudament identificats (nom i cognoms, DNI, domicili 
i telèfon), que siguin respectuosos amb les persones i institucions i que tinguin una llargada màxima de 20 línies; en cas de tenir 
més extensió, no podem garantir la seva publicació per motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica necessàriament amb 
les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

Tigres y delfines...
Estas palabras van dedicadas 

a vosotros, a los niños que hoy, 18 
de junio de 2019, están aquí reu-
nidos a las 20 h, con sus birretes 
rojos, llenos de vivencias, aprendi-
zajes y juegos compartidos.

Nos encontramos reunidos 
porqué es vuestro grado, dejan 
atrás una bella etapa infantil para 
iniciar otra más larga y diferente, 
pero llena de sorpresas que les to-
cará experimentar.

Pensar en tres años atrás nos 
parece un tiempo tan lejano, cu-
ando entre lágrimas les soltamos 
la mano para que emprendieran 
solos un nuevo camino en este 
maravilloso colegio, que elegimos 
para ayudarles en su crecimien-
to, donde encontramos excelentes 
profesores y monitoras que con su 
experiencia les han guiado por la 
senda del aprendizaje y los buenos 
valores.

Pronto comenzamos a disfru-
tar de sus primeras letras y núme-
ros, sus lecturas, los hábitos adqui-
ridos y con ello llegan las primeras 
notas y trabajos, que emocionan 
nuestros corazones de padres.

También empezaban los rela-
tos de los compañeros de clase, 
las salidas que disfrutaron, las tra-
diciones aprendidas, sus primeras 
colonias, así como también las res-
ponsabilidades, los premios y las 
llamadas de atención.

Como dije anteriormente, un 
camino lejano, pero que ahora nos 
parece increíble lo rápido que ha 
pasado.

Saben que seguirán juntos por 
un nuevo sendero, adquiriendo 
nuevos conocimientos, lleno de 
metas que lograr, de aventuras 
que compartir con la ayuda de los 
profesores, y de los padres. Todos 
juntos, viéndoles crecer y aprendi-
endo con ellos a la vez.

Por ello, les deseamos lo mejor 
en esa etapa de Primaria que está 
pronto por venir. Que la inicien 
llena de sueños, de alegría, dis-
puestos a aprender siempre con 
una gran sonrisa, y con ganas de 
seguir creciendo juntos.

Gracias por regalarnos mo-
mentos inolvidables, emociones 
imborrables y por tantos logros 
conseguidos. Y ahora a por muc-
hos más.

Gracias, Tigres y Delfines!

Un gran abrazo y un super 
beso… 

PJRV
Una mamá llena de ilusión y 

con sentimientos encontrados

Gimnastes… de nivell
... i les atletes anem arribant 

tranquil·lament i pausadament a 
l’ampli local per practicar la gim-
nàstica que ens fa àgils i més dinà-
miques, si cap.

Sigui en cotxe o en moto, el 
“profe” ja ha arribat i ja ens espe-
ra. Ell és en David (igualadí) i des 
de fa molts anys, tants com vint-i-
dos, està al peu del canó. És una 
persona jove, agradable i molt 
propera, i comencem la gran ro-
dona pel voltant del local mentre 
fem exercicis de preescalfament, 
necessari per al que anirà venint. 
Unes sèries, altres no tant, unes 
xerraires..., per a elles inevitable, 
però totes pensant en el bo dels 
exercicis per conservar, o si no mi-
llorar, l’estat corporal o mental.

Braços per davant, ara faig 
sí, ara faig no, ara un pas al da-
vant i ara no, ara tres cap aquí 
i... (deixem-ho!). Ara m’agafo la 
cama dreta i la deixo, i ara...(dei-
xem-ho!). Però amics, no ens en-
ganyem. Tot això sols és una peti-
ta mostra del que s’acosta... S’ha 
acabat la bona vida...!

Reparteix per terra diversos 
cons, de diferents colors i a dife-
rents llocs..., mentre es formen 
equips. Intueixo que ja s’ha acabat 
la bona vida, tal com he dit... i ai-
xò ho endevino.

Totes les “atletes” formem 
equips. Equips seriosos, forts i, 
sobretot, molt ben preparats... El 
temps es cuidarà de ratificar, o no, 
això que dic. Crec que la música 
sona! Sona? És igual, el campi qui 
pugui ja s’apropa. Tenim de donar 
la pilota al de davant i anar a l’es-
querra... o potser anar a l’esquerra 
primer i prendre la pilota al de 
davant... (i així ens va!).Tornem-hi, 
ara la pilota va al costat (al costat 
de qui?), la música sona..., o no? 
Diria que sí. Anem cap al costat..., 
al costat de qui, pregunto?, i la 
pilota no sé on va o on deixar-la... 
i me la prenen, i aquesta que me 
l’ha pres no sé per què ho ha fet. 
El moviment és increïblement con-
trolat pel míster, que suposo que 
s’adona de que totes sabem on 
hem d’anar, però la feina és acon-
seguir-ho... I ara què faig? Ni estic 
al davant, ni entrego la pilota... 
Tornem a començar, diu el “pro-
fe”... i tornem-hi.

Ara marxo bé, tot és dife-
rent.... però m’embolico, i potser 
m’embolico i per això marxo bé... 

Ara no sé si vaig o vinc, ara no sé 
què diu el “profe”. Vaig de bò-
lid... no trobo el meu equip o tal 
vegada el meu equip no em troba 
a mi. Soc penosa? M’ho pregunto 
i arribo a la conclusió... que no! 
Què caram! El que passa és que es-
tic distreta... i moltes de les atletes 
també! Mentrestant, i acompa-
nyats de la música, anem fent, dia 
sí i dia també, diferents exercicis 
dedicats a l’enfortiment, a més de 
la musculatura i sobretot, de cui-
dar aquesta memòria que funcio-
na però... És qüestió de cuidar-la... 
i molt!

Agrair al David la seva pacièn-
cia. I a tots i totes, BON ESTIU!!!

Maria Teresa Mora Sanahuja 
Piera

De Mossos i nous 
ajuntaments

Des que va començar el judi-
ci dels acusats catalans pel pro-
cés, i per algun que altre aldarull 
produït en aquells dies, a l’edifici 
dels Jutjats d’Igualada, hi ha dia i 
nit, una cotxe patrulla dels Mossos 
fent guàrdia, vigilant que no hi 
hagi cap malifeta; respecte al te-
ma, en escoltar per la televisió que 
els acusats es traslladen a les pre-
sons de Catalunya, jo em pregunto 
si el servei de vigilància que pres-
ten els Mossos al Passeig seguirà 
o se suprimirà. Ja sé que això es fa 
per seguretat i que els agents allà 
destinats fan la seva feina, però a 
mi personalment penso que fan 
un treball gens agradable.

Aquests dies s’ha parlat molt 
de com ha quedat l’adjudicació 
dels ajuntaments a tot l’estat es-
panyol entre els que hi tenim els 
nostres municipis; no comentaré 
tot el que s’ha dit, però si de l’al-
caldia de Madrid i no em puc dei-
xar la de Barcelona, que després 
de moltes trobades amb el altres 
partits ha quedat com s’ha vist; 
l’alcaldessa disgustada pels escri-
dassaments un xic barruers, però si 
pensem en les persones que varen 
votar per un canvi s’entén millor, 
això també crec que ha passat a 
moltes ciutats catalanes que els 
votants volen una cosa i els polítics 
en fan una altra; per això quan vo-
tem estem disgustats que no se’ns 
escolti. Per un costat estic conten-
ta i és que a Igualada seguim com 
el mandat anterior i hi seguirem 
pels propers quatre anys, amb un 
canvi... moltes dones regidores a 
qui els desitjo estiguin encertades 
en les decisions, i a l’alcalde Marc 
Castell, que trobi el suport neces-
sari per als acords ja que això serà 
un bé per als igualadins.

Cristina Collado
✞

En record de

ROSA BERGADÀ LLORCA
vídua de Jordi Creixell Llopart

Morí cristianament el passat dimarts dia 25 de juny, 
a l’edat de 80 anys

A.C.S.
Els seus estimats: fills, nets i família tota volen agrair les mostres de condol rebudes en l’acte 
de comiat, que tingué lloc ahir dimecres, dia 26 de juny, a l’oratori de Funerària Anoia.

Igualada, juny de 2019     Funerària Anoia, S.L.

“1-O: Un dia, mil 
emocions”

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

Un conjunt de pobles de l’Al-
ta Segarra ha aplegat en un 

llibre les vivències i les imatges 
de la històrica jornada viscuda 
l’1 d’octubre de 2017, en què 
la Generalitat de Catalunya va 
tractar de celebrar una consul-
ta popular per a decidir el seu 
futur. 

El referèndum per a la in-
dependència va intentar mate-
rialitzar un procés envers la so-
birania de Catalunya. Com se 
sap, el Tribunal Constitucional el 
prohibí, malgrat que la Genera-
litat va decidir basar-se en una 
nova legalitat catalana per de-
fensar la consulta. El plebiscit es 
va celebrar en una jornada car-
regada de tensió en què milers 
de ciutadans van sortir al carrer 
acollint-se al dret de l’autode-
terminació.

A través dels relats i les imat-
ges cedides pels habitants de 
diversos pobles que aquell dia 
van ser presents als seus col·le-
gis i als diferents punts de vo-
tació, el llibre ens transporta als 
moments personals que es van 
anar succeint al llarg del dia. Ai-
xí doncs, “1-O: Un dia, mil emo-
cions” explica en 144 pàgines el 
testimoni de persones de dife-
rents edats. 

Com es conta en el pròleg, 
“Un dia que es va anar compli-
cant a mesura que anaven pas-
sant les hores. Un dia d’esforç, 
de complicitat, d’alegria, de 
jocs, de companyia, de voluntat, 
un dia de jovent i de gent gran. 

Però també un dia de por, de 
tristesa i, fins i tot, de pànic. De 
corregudes, d’estrès, de confu-
sió. Un dia d’un poble que es va 
unir i va aconseguir una gran 
proesa: votar per decidir el seu 
futur.”

L’edició-redacció del llibre és 
formada per Arnau Vilaseca Pui-
gpelat, Eduard Vivancos Husi-
llos, Judit Pardos Jordana, Julian 
Pozón Cerón, Laura Lloret Grau, 
Ramon Catalan Miró, Xavier Cal-
vet Camats i Xavier Juanola Rius. 
Aquest darrer ha tingut al seu 
càrrec el disseny i la compagi-
nació. També hi ha escrits de Jo-
sep Torra Parés, Àngels Pérez 
Lasierra, Genís Morera Mezö, 
Arnau Vilaseca Puigpelat, Jordi 
Vilaseca Cantacorps, Angèlica 
Cuadros Quingles, Judit Morera 
Mezö, Sònia Roca Martí, Jordi, 
Desirée Husillos, Antoni de Solà 
Pereta, Ariadna Fitó Frutos, Èric 
i Sònia Touron, Maria Pilar, La-
ia Guix Estrada, Gemma Ripoll 
Sugrañes, Xavier Nadal Masana, 
Josep Maria Solà i Montse Mes-
tres, Montserrat Noguera Can-
tacorps, Ramon Catalan Miró, 
Anònim, Montserrat Franch 
Xampeny, Xavier Calvet Ca-
mats, Cristina Mas Soteras, Fer-
ran Martín, Jordi Servitje Turull, 
Josep A. Vilalta Coletes, Joan 
Carles Jiménez Creus, Ramon 
Ibáñez Closa, Antonino Mestres 
Ballús, Francesc Lluch Majoral, 
Davinia Zamora Lozano, Cis-
co Torrejos Gassó, Jordi Badia 
Perea, Rosa Narbona Agustín, 
Montse Puigdemont, Josep Vila-
seca Colell i Maria Pilar.

Importants també les foto-
grafies que il·lustren els textos. 
Aquests són els seus autors: An-
gelina Salut, Àngels Pérez Lasi-
erna, Antoni Miret, Cristina Mas 
Soteras, Elisabet Riera Ursúa, 
Eric Touron, Ferran Martín Mi-
là, Francesc Lluch Majoral, Gem-
ma Ripoll Sugrañes, Jordi, Laia 
Guix Estrada, Laura Lloret Grau, 
Lídia Giralt, Montserrat Franch 
Xampeny, Quim Ramos, Ramon 
Carulla Caballé, Ramon Catalan 
Miró, Stan de Zoysa, Xavier Cal-
vet Camats i Xavier Nadal Ma-
sana.

El llibre ha estat imprès a 
Gràfiques Oller C.B.



29OPINIÓ27 de juny de 2019

LES POSTRES                               Joan Valls

CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i Felip

L’esperit d’un Poble
PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

(Article extret de la revista 
“Contrapunt” 1a etapa - núm. 5, 
maig 1972. Firmat per Josep Elías 
i Farré).

La SARDANA es balla tot l’any. 
Sí, però quan és més brillant, enci-
sera i viva és a la primavera. Som al 
maig, el mes de Maria, mes de les 
flors. Escaient lloc és Montserrat 
per ballar una bona SARDANA de 
germanor. Diguem-ho amb sarda-
nes: El maig a Montserrat, Santa 
Muntanya, Ofrena joiosa, Ofrena 
a la Moreneta, A la nostra Verge, 
Rosa Bruna, Corranda alada, Dalt 
dels Cims, Pics de Sant Jeroni,... De 
Montserrat Estel.

La SARDANA guarda un íntim 
lligam amb la natura; els poetes 
han rimat belles estrofes sardanis-
tes, curulles de frases juganeres i 
plenes de tot el que respira l’esta-
ció més bella de l’any. La joventut 
i l’amor troben en la SARDANA 
el vehicle de les il·lusions. Cal, no-
més, veure els noms de les colles: 
Ginesta, Flors Boscanes, Lliris Blaus, 
Primavera, Rosa d’abril, Mimosa, 
Ametller, Roure, Poncellina, Som-
ni, Brots de ginesta, Joventut sar-
danista, Corranda d’amor, Cors 
alegres, Enjogassada, Lliri blanc, 
Boix grèvol, Sol de maig, Pomell 
de joventut, Clavellina, Flors de 
maig, Espígol, Bell juny. Les sar-
danes també porten noms evoca-
dors: Flors de l’Empordà, En Jaume 
i la Maria, Lluna d’amor, Dolces 
carícies, Fent parella, Atractiva, El 
cant dels ocells, La pubilla enamo-
rada, Joan i Elena, La reina de les 
flors, L’Enric i la Montserrat, Galan-
teig, Xamosa Pilar, Cantant l’amor, 
Temptadora, Bons amics, Ramble-
jant, Els dos promesos... Les llistes 
es fan inacabables.

La SARDANA és dansa, i tradi-
ció que no mor. Passa de pares a 
fills. D’avis a néts. És una forma de 

galanteig. A Igualada trobaríem 
moltes llars que van començar sota 
el signe de la SARDANA. Parelles 
que van deixar la colla i han en-
grandit la rotllana amb la quitxalla 
que Déu ha volgut enviar-los. Avui 
ja són els fills els qui van a la plaça 
a ballar sardanes. Potser, també 
ells, trobaran l’estimada per do-
nar-se les mans i puntejar, junts, els 
compassos de la vida.

La SARDANA és el símbol de la 
nostra terra. És, per tant, més que 
un ball. Té arrels molt fondes, per-
què no pugui passar de moda, com 
passen els ritmes que avui es ba-
llen (?) entre llampecs psicodèlics, 
o mig a les fosques, en les boites. 
No, la SARDANA es dansa de tota 
llum. Es desgrana a ple sol o en 
enllumenats llocs.

La SARDANA és una dansa de-
mocràtica. Tots poden entrar-hi a 
ballar-la i engrandir les anelles, per 
dansar la més preuada joia del nos-
tre folklore, mot inventat per Willi-
am J. Thomas i que, mundialment 
acceptat, vol dir poble (folk) i cièn-
cia (lore). La SARDANA és l’esperit 
d’un poble. El nostre poble, que la 
porta molt endins del cor. Igualada 
tingué una colla anomenada, preci-
sament, l’Esperit d’un poble. Era un 
nom que volia expressar allò que el 
mestre Pau Casals va dir en el seu 
Missatge al món sardanista(1): La 
SARDANA, passant de l’Empordà 
a tot Catalunya, ha de deixar d’és-
ser un element del nostre folklore 
per esdevenir una dansa nacional, 
consubstancial ja amb la vida del 
nostre poble.

(1).- Llegit en ocasió de la proclamació 
de la ciutat d’Olot com a Ciutat Pubilla 
de la Sardana el dia 21 d’abril de 1968.

Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

Vergonyes
La vergonya no és pas un senti-

ment que es perdi amb els anys. 
De cap manera. Potser diria que 
fins i tot s’aguditza. I la que més 
és la vergonya aliena, la pitjor de 
les vergonyes tal com jo ho veig. 
Ho he pensat i ho he escrit moltes 
vegades. Senzillament perquè no 
hi pots fer res. No depèn de tu. En 
el camp de la política és on més la 
sofreixo. Només cal escoltar --amb 
sentir n’hi ha prou-- segons quines 
afirmacions i segons quines opini-
ons. No depenen pas de postures 
polítiques ni d’opcions legítimes. 
No. Són afirmacions i opinions que 
només fan que contrariar el sentit 
comú que, sens dubte, és el menys 
comú dels sentits.

Però, al marge de la vergo-
nya aliena, també hi ha la pròpia. 

Aquella vergonya que només de-
pèn de tu i de les teves actituds 
vitals. Un exemple, tan senzill com 
vulgueu, però un exemple: passo 
vergonya cada vegada que algú 
em demana el meu número de te-
lèfon mòbil. Confesso que no me’l 
sé. I tampoc no tinc cap interès a 
memoritzar-lo. Ja n’hi tinc molts 
de números al cap. Massa. Davant 
la sorpresa de qui me’l demana, 
sempre faig el mateix comentari, 
que pretén ser exculpatori, però 
que, de fet, no deixa de ser una 
bajanada: com que jo no em truco 
mai… Quan algú em contesta que 
ell o ella tampoc no se’l sap, li faria 
una abraçada, una abraçada de so-
lidaritat. Però penso si no ho diran 
per pena i aleshores em reprimei-
xo. Què hi voleu fer…?

Comiat a la Tere
Estem aquí per acomiadar-te. No 

vàrem poder fer-ho amb temps 
per tal de rebre el retorn de la teva 
mirada neta, amb el teu rostre som-
rient i sempre optimista. Ara que, 
aquest viatge, t’ha agafat --com 
sempre deia la mama-- amb les 
maletes preparades i a punt. 

La teva austeritat i l’actitud d’es-
tar en pau amb tu mateixa i amb la 
pròpia vida, d’acord amb els teus 
principis, feien que sempre portessis 
el teu equipatge a sobre, l’impres-
cindible per sobreviure, però --so-
bretot-- el necessari per viure.

Perquè la teva vida ha estat 
molt més que un simple bagatge, ja 
que restaves oberta a les necessitats 
dels demés per aportar-hi el teu ull 
crític contra les injustícies, a favor 
d’una veritat que defensaves amb  
tossuderia, una veritat indestructi-
ble; i d’aportar-hi --per part teva-- el 
compromís de salvar aquells obsta-
cles en el camí a favor de qui més ho 
necessita, dedicant-hi generosament 
totes les hores i els temps possibles.

La teva actitud de servei ens in-
cloïa també a nosaltres, a tots els 

membres de la teva família, quina 
relació vas reprendre quan el pare 
i la mare visqueren la seva darre-
ra etapa, amb dependències, i tu 
en vas ser un puntal fonamental. 
Havies passat moltes temporades 
lluny geogràficament de nosaltres, 
però les experiències viscudes ens 
varen fer-te sentir propera, una pro-
ximitat que hem sentit i viscut en 
tot moment, redescobrint-te després 
d’uns records d’infantesa ja molt llu-
nyans...

També hem gaudit, com tantíssi-
mes persones arreu, de la teva gran 
vàlua, una vàlua que ha deixat una 
ràfega lluminosa, a mode de fonda 
petjada, d’un treball missioner dife-
rent, tant pel teu testimoni constant 
com pel compromís de vida conse-
qüent fins al final dels teus dies.

Poc amiga dels afalacs però ami-
ga del tot per allò que preocupa i 
ocupa una prioritat en els teus va-
lors. Per això estem segurs i segures 
que --des d’on ens contemplis-- ho 
faràs en pau, amb aquella pau que 
ha estat el nord de la teva vida i 
que --per a molts de nosaltres-- serà 

el record que ens queda en la me-
mòria del teu pas per aquest món 
que encara continua necessitat de 
gent com tu, perquè les injustícies i 
la manca d’humanitat que ens en-
volta requereix d’un lliurament llarg 
i constant, com el camí que tu has 
recorregut. 

Estem convençuts i convençudes, 
però, que des d’on estiguis comp-
tarem d’una manera o altra amb el 
teu suport incondicional. Potser més 
potent del que ens sembla, potser...

Gràcies pel teu escalf i generosi-
tat, pel teu coratge i per la teva lliçó 
de vida. Gràcies, Tere.

Maribel Nogué i Felip
Barcelona, 24 de juny de 2019
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El testimoni de la Tere 

La Tere Nogué i Felip se n’ha anat 
sense avisar, sense que li haguem 

pogut dir aquell adeu que ens hau-
ria retornat a través del seu somriu-
re sempitern. El seu comiat ha gene-
rat nombrosos mostres de condol 
per part de familiars i amics d’arreu 
del món, però --sobretot-- de nom-
brosíssimes mostres de reconeixe-
ment i agraïment pel seu testimoni 
de vida.

Molt és el llegat que ens deixa, 
també a Igualada on havia partici-
pat de diferents xerrades i havia do-
nat el seu testimoni en nombroses 
entrevistes fetes als mitjans locals. 
L’any 1994 va ser una de les perso-
nes a les que se’ls hi va atorgar la 
medalla de la ciutat. Llavors era a 
Filipines i no va pas poder ser a Igua-
lada per recollir-la- Ho varen fer, en 
nom seu, els nostres pares. La mare 
va ser qui va llegir l’escrit que havia 
enviat per la ocasió:

“En cap moment he pensat que 
aquesta medalla era pels “meus mè-
rits”, perquè ha estat la realitat i la 
gent amb què he viscut a l’Índia, i 
ara aquí a Filipines, que amb la seva 
senzillesa i acollida m’han ensenyat 
tantes coses i m’han canviat els es-
quemes. Gent a qui mai se’ls hi po-
sarà cap medalla, encara que la seva 
vida ens pot donar moltes lliçons a 
nosaltres que som els que ens cre-
iem “civilitzats”. Així doncs, ofereixo 
aquesta medalla:

Al Sona Manjhi, que va ser de-
tingut per un guarda forestal i em-
presonat perquè va tallar un arbre 
del bosc per fer un llit per casa seva, 
ja que no en tenien cap, quan les 
multinacionals tallen boscos sencers 
en el mateix indret per obtenir la 
matèria primera dels seus productes, 
i d’això ningú en parla.

A la Jugni, que després de ca-
minar de 15 a 20 quilòmetres cada 
dia amb un gros i pesat feix de lle-
nya al cap i guanyar quatre rals per 
alimentar els seus fills, és capaç de 
compartir amb mi i la meva comuni-
tat el primer blat de moro de la seva 
pobra collita...

A la Somri, a la Talo i a la Barki 
que, després de treballar al camp tot 
el dia, venien als vespres a casa nos-
tra per aprendre a llegir i a escriure 
el seu nom a la llum d’una llàntia de 
petroli...

A totes per persones que, per 
ignorància, han mort de malalties 
que es poden curar si es tracten a 
temps, com el xarampió, diarrea, 
tuberculosi...

A totes les dones de l’Índia que 
treballen tot el dia en unes condici-
ons molt dures i que mai se’ls hi pre-
gunta l’opinió per a res. Ni tan sols 
quan estan malaltes poden decidir a 
quin hospital volen anar...

A tots els infants i adults que he 
vist néixer i morir sense cap carnet 
d’identitat, i sense estar enregistrats 
en cap llibre, com si no fossin ciuta-
dans del món!!!.

Als malalts de càncer de l’hospi-
tal del govern de Manila, que han 
d’aguantar doloroses hores perquè 
“s’ha acabat la morfina”.

A la Sara, aquí a Cotabato, una 
nena de 12 anys que recull ampolles 
buides per vendre-les al drapaire i 
poder mantenir la seva família per-
què els seus pares estan malalts.

Podeu imaginar que la llista pot 
ser sense fi si he de fer esment de 
tantes i tantes realitats que m’han 
fet pensar o que m’han colpit d’una 
manera especial...

Voldria que aquesta fos una oca-
sió de recordar als igualadins que 
el món encara està dividit. Que sí, 
que ha caigut el mur de Berlín entre 
l’Est i l’Oest, però que hi ha un altre 
mur més difícil de delimitar entre els 
països del nord i els del sud, i que no 
acaba de caure. Si recordem el llibre 
del Gènesi, encara ressona i té sentit 
aquí la veu del Senyor dient a Caïm: 
“Què n’has fet del teu germà?”.

Tots els missioners tenim experi-
ències semblants ja que la realitat 
que estem vivint és la que fomenta 

més i més la nostra vocació. I arri-
ba un moment que en lloc de ser 
“evangelitzadors” te n’adones que 
és gent com aquesta la que verita-
blement ens evangelitza a nosaltres.

I aquí vull fer present a tots els 
missioners igualadins que viuen el 
missatge de Jesús arreu del món 
fent-lo realitat cada dia. Especial-
ment a les meves companyes de con-
gregació, la Maria Àngels Sagristà i 
la Ma Dolors Gómez, prou conegu-
des per a tots vosaltres. Precisament 
aquest any en fa 50 de la Fundació 
de les Missioneres de Crist Jesús i 
aquesta és una bona ocasió per ce-
lebrar-ho.

Em fa il·lusió que aquesta me-
dalla la recullin els meus pares i que 
sigui la Laura Dalmau la meva “ins-
tructora”. Tots tres representen prou 
bé a la meva família i amics respecti-
vament, dels quals i de diferents ma-
neres, sempre he rebut ànims i m’han 
fet costat per a la meva missió”.

Aquest testimoni és de l’any 
1994. Poques coses han canviat de 
llavors ençà, i potser que ens posem 
les piles o anirà passant el temps i 
les coses, lluny d’arreglar-se, encara 
poden empitjorar.

Però el que romandrà sempre, 
amb la seva petjada, és el seu mis-
satge, el de l’altre món com aban-
donat a la seva sort per part dels 
poders econòmics a nivell mundial, 
un missatge basat en uns altres prin-
cipis que els de la cobdícia i el poder, 
un món on hi prevalgui la justícia 
en el seu sentit més ample i on la 
humanitat no sigui una espècie en 
perill d’extinció. 

En aquest món globalitzat, pot-
ser no ens cal anar tan lluny per fer 
front a la gran injustícia d’una soci-
etat que deixa enrere allò fonamen-
tal que hauria de prevaler en les so-
cietats civilitzades, perquè els valors 
i sentiments intrínsecs amb l’ésser  
humà són els que ens poden omplir 
la vida de sentit, molt més que tots 
els béns materials que el capitalisme 
ens ofereix i que no sadollen la set 
del món que les persones, la bona 
gent, anhelem i voldríem per gaudir 
per sentir-nos realitzats.

Adeu Tere, i moltes gràcies per tot.  
maribelanoia@gmail.com
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L’ENLLAÇ AMB EL CONSUM    Alfons Conesa

T’has trobat mai amb un problema de consum?
Envia les teves consultes a:

latossa@latossa.com

EL RACÓ DE L’AVI SAM  Santi Abad i Muntané

El globus d’Igualada
Té la tela foradada;

el globus d’Igualada
viu l’última volada;
el globus d’Igualada 
té la ciutat esverada.

Per un foradet de no res
s’ha aixecat un gran rebombori;
la culpa és del Consistori
--sempre se las carrega, ai vés!--,
ja que no vol deixar l’erari
per arreglar el desperfecte;
i el Sr. Joaquim Romero
--pare de l’invent,
invent ve de vent?--
ha fet declaracions al respecte:

“No m’arreglen el drap,
no em deixen anar la pela,
i a sobre em prenen el número;
ho tinc d’allò més clar:
ho engego tot a prendre aire;
el globus, els polítics
i el mal caire.
Doncs ara, si el globus vol volar,

de la pela de la ciutat
se n’haurà de refiar”.                             
. . .
Pobret globus d’Igualada,
qui t’ha vist i qui et veu,
vas començar amb mal peu
i acabaràs amb una bufada.

Però...

Sempre hi ha una esperança:
ara que és època d’eleccions,
i de promeses n’estan fartons
si els toques els...
a tots els polítics d’Igualada
potser la cosa estaria arreglada;
i si no és així
fes tu de botxí:
te’ls fiques tots a la barqueta
i no els deixis fins a la Maladeta
--al punt més alt, millor!--.

SAM
(Aquesta crònica va passar de debò,
fa un temps, però és bo recordar…).

El bany

Benvolguts lectors,
Acabem juny, hem entrat a l’estiu i sembla 

que una onada de calor ens acompanyarà, i si és així 
tothom cercarà la forma de refrescar-se. Els equips 
d’aire condicionat treballaran al cent per cent, tant 
a les cases com a la feina, tinguem cura de graduar 
bé la temperatura, no fos cas que mentre a fora 
superem els 30ºC a dins a casa hàgim de posar-nos 
un forro polar o passar fred. Tinguem cura de la 
situació, i que ens exposem a dos perills, un, el de 
la butxaca i l’altre el de la salut. A la butxaca amb 
la factura del consum elèctric que pagarem a final 
de mes i a la salut pels canvis de temperatura tant 
extrems, que ens posa en el risc de constipar-nos. 
Recordem que la temperatura de confort a casa a 
l’estiu és 25/26ºC.

Però siguem previsors i davant dels bats de sol, 
bevem molta aigua i cuidem bé de que la mainada 
i la gent gran beguin sovint, i que no surtin a les 
hores de més sol. Fem menjars lleugers, cerquem els 
llocs més frescos o aquells que estan climatitzats, es-
pecialment en els moments en que fa més calor, ah! 
i si tenim mascotes no les traiem.

També s’ha acabat l’escola i la mainada la tenim 
a casa i hem de buscar coses per entretenir-los, que 
si casals d’estiu, colònies o qualsevol idea que els 
pugui entretenir, mentrestant, estem a la feina, 
quelcom activitat que els faci gaudir i a la vegada 
tingui un valor de lleure formatiu i que mitjançant 
l’esport cremin energies i no s’apoltronin. No és 
fàcil, però els recursos dels pares, són creatius i il·li-
mitats i el primer de tots els avis.

Però ja empalmarem amb les vacances i tots 
junts triarem, a mar o a muntanya. Cercarem on 
refrescar-nos amb aquells banys reconfortants, a la 
platja acaronats per les onades i els petits jugant a 
la sorra i fent castells o a la piscina ben esquitxats 
pels salts que fa la mainada al tirar-se a l’aigua i 
nosaltres posant-nos en forma fent piscines amunt 
i avall. Totes dues opcions tenen punts en comú, la 
gent, que mentre a la platja has d’anar saltant per 
la sorra per no trepitjar a ningú i has de mendicar 
un trosset de sorra per posar la tovallola a la piscina 
el lloc on posar-te, l’has de trobar a l’aigua, dins 
de la piscina. Et remulles els peus a la platja i com 
a molt, o una remullada una mica més endins, per 
tornar a la sorra a posar-se ben bronzejat, a la pisci-
na et mulles fins el coll i t’hi passes estona i estona 
dins, compartint xerrades que es fan, a peu dret, 
dins l’aigua.

Però sigui platja o piscina cal recordar una sèrie 
de consells que ens donaran seguretat per gaudir 
àmpliament del lleure; tinguem present la figura 
del socorrista, seguiu sempre les seves indicacions i 
no sobrevalorem les nostres aptituds com a neda-
dors: siguem conscients dels perills.

No us banyeu si us trobeu malament o esteu 
cansats i no entreu a l’aigua bruscament; la immer-
sió s’ha de fer gradualment, sobretot si l’aigua està 

freda i heu estat exposats al sol molt temps o si heu 
fet un esforç físic intens, remulleu primer les extre-
mitats i després entreu a l’aigua a poc a poc i no 
us banyeu si no heu acabat la digestió, si sou dins 
l’aigua i us trobeu malament o noteu símptomes 
estranys, sortiu-ne ràpidament i eviteu estar-vos 
massa estona a l’aigua i submergir-vos durant gaire 
temps.  

Vigileu els nens en tot moment. Ensenyeu-los 
a nedar al més aviat possible. Si no saben nedar, 
assegureu-vos que porten algun dispositiu (armilla, 
bombolleta, etc) adequat  a la seva edat que els faci 
surar i els ajudi a mantenir el cap a fora de l’aigua, 
assegureu-vos que en tot moment hi hagi una per-
sona adulta responsable que vetlli per la seva segu-
retat mentre es banyen o juguen a prop de l’aigua.

Quan esteu a la platja, que és canviant i moltes 
vegades desconeguda, eviteu les zones de corrents, 
podeu ser arrossegats sense que us n’adoneu. Els 
dies de vent, procureu no utilitzar matalassos infla-
bles ni flotadors perquè el corrent els pot arrossegar 
fàcilment. En cas de tempesta, sortiu sempre de l’ai-
gua, no us tireu de cap a l’aigua si no sabeu la pro-
funditat que hi ha en un indret o si hi ha roques a la 
zona, si voleu nedar al mar feu-ho paral·lelament a 
la línia de la costa per no allunyar-vos de la zona de 
bany. Si no sabeu nedar, procureu que l’aigua no us 
cobreixi més amunt de la cintura i no us aparteu de 
la costa   

Vigileu i respecteu les zones acotades amb ba-
lises per practicar esports nàutics, perquè podeu 
ser envestits per taules de surf, motos aquàtiques, 
etc. Per evitar ferides és important utilitzar calçat 
adequat en zones de roques i en les superfícies on 
hi ha verdet, i anar amb compte amb els eriçons, les 
meduses i les aranyes de mar. 

Si us banyeu en piscines, seguiu els consells i 
les senyalitzacions exposades, per evitar riscos. Feu 
atenció als senyals de seguretat de la piscina pel 
que fa a l’ús de trampolins, palanques o tobogans, 
així com als que fan referència a la fondària. No uti-
litzeu cap tipus de material (pilotes, objectes infla-
bles, etc.) que pugui suposar un risc per als usuaris. 
A les dutxes públiques utilitzeu xancletes o un altre 
tipus de calçat adequat i que sigui antilliscant. 

Tingueu especial cura amb els nens, no els dei-
xeu sols en cap moment quan s’estiguin banyant o a 
l’entorn de la piscina, eviteu que juguin a donar-se 
empentes a la vora de la piscina, a saltar l’un per 
sobre de l’altre, a enfonsar-se, a tirar-se en cadena 
pels tobogans, etc.

La muntanya ens dona quelcom més que pis-
cines com a opcions per banyar-nos, però si trieu, 
pel lloc que és molt bonic o és l’entorn on passeu 
les vacances i us banyeu en rius, estanys, o pantans 
no us exposeu a riscos innecessaris. Vigileu on us 
banyeu.

En rius, estanys i pantans, assegureu-vos primer 
que estigui permès banyar-s’hi i siguin llocs habili-
tats per fer-ho. Procureu banyar-vos en zones vigi-
lades; si no és possible, localitzeu el punt de socors 
més pròxim. Fixeu-vos si hi ha cap cartell que adver-
teixi d’algun perill; feu cas de les senyalitzacions i 
de les indicacions.

Intenteu sempre anar acompanyats o informeu 
familiars o amics d’on anireu. Comproveu que a la 
zona hi ha cobertura de telèfon per si teniu alguna 
emergència i cal avisar el 112.Tingueu sempre un 
mòbil a mà per poder demanar ajuda. Informeu-vos 
del punt de socors més proper.

Si observeu alguna persona amb problemes dins 
de l’aigua aviseu immediatament el socorrista o tru-
queu al 112. No us llanceu a rescatar ningú si no sou 
experts en rescat aquàtic.   

Eviteu consumir begudes alcohòliques abans de 
ficar-vos a l’aigua o mentre hi sou practicant esports 
aquàtics.

Estimats lectors,
El bany ha de ser agradable, reparador i bucòlic, 

oblidem-nos de la gent i imaginem un entorn de 
tranquil·litat, fem cas dels consells i gaudirem de les 
vacances.

Marc Freixas

Reflexions Dos 
Punt Zero
Sé que hi ha art per tot arreu. Sé 

que tota obra mereix una admi-
ració profunda. No hi ha res a fer 
quan el creador s’inspira, i la vida 
celebra el talent com una gran sort 
que tenim per admirar totes les 
emocions des de la perspectiva que 
hi posa qui s’ha atrevit a crear. Lla-
vors passa que no hi ha crítica pos-
sible capaç de fer malbé la paraula 

art. Sé que tota obra mereix una 
admiració profunda. També sé que 
això que escric i us dic, d’alguna 
manera, fa que tots els poemes 
que m’agrada compartir amb vos-
altres ja són, des d’ara, com si els 
volguéssiu abraçar amb la finalitat 
de protegir-los de qualsevol mena 
de mal.

ELS PETITS ANUNCIS
*  CLASES DE RUSO ADULTOS Y NIÑOS. Licenciada en filología 

y pedagogía. 20 años de experiencia en Igualada. Clases 
particulares o en grupos reducidos. Formación empresas. 
Preparación exámenes. Clases de conversación. Especializada 
en ruso niños adoptados. Traducciones técnicas. Clases de 
español para extranjeros. Tel. 65 18 13 804 (Natalia).

*  CAPELLADES. PÀRQUING I TRASTER EN VENDA (cotxe 
petit), davant el Molí Paperer. Telèfon 626 387 199.

*  S’OFEREIX NOI AMB EXPERIÈNCIA PER CUIDAR 
PERSONES GRANS o amb mobilitat reduïda, tant a domicili 
com a hospital. També experiència en feines domèstiques. Tel. 
653 03 93 78.

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

■  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. 

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

■  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 diumenge.

■  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 la Biblioteca de Piera, exposició sobre les entitats socials del mu-
nicipi. Fins diumenge.

■  Al vestíbul de l’Ateneu Igualadí, “Contra viento y marea”, exposició 
d’homenatge als refugiats que organitza Amnistia Internacional. 
Fins avui.

■  A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “Línia, volum, color”, 
amb treballs dels alumnes de l’Escola Oberta per a Adults de La 
Gaspar. Fins al 30 de juny. 

■  Al vestíbul de Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, exposi-
ció “Pere Calders: Contes breus”. Fins diumenge.

■  Al vestíbul de l’Ateneu Igualadí, “60 anys en Blaugrana a Igualada 
en imatges”. Del 28 de juny al 7 de juliol, organitzada per la Penya 
Blaugrana d’Igualada.

■  A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “30 anys 
d’EGAN”, organitzada per l’Espeleo Grup Anoia. De l’1 al 15 de ju-
liol.

■  A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada , “Instants”, pintures a 
l’oli de Roger Puig. Del 4 al 28 de juliol. (S’inaugura dijous vinent, a 
les 19.30 h).

■  A la sala El Celler de l’Aboberia la Bella (c/ del Rec, 21, d’Igualada), 
Premi Catalunya d’Ecodisseny (guardonats i seleccionats a l’edició 
2017), exposició itinerant que arriba de la mà de l’associació dis-
seny=igualada. Del 28 de juny al 14 de juliol. 

L’Adoberia Bella acollirà l’exposició del 
Premi Catalunya d’Ecodisseny 

IGUALADA

Demà divendres 28 de juny, a 
les 19.30 h, a l’Aboberia la 

Bella d’Igualada s’inaugurarà 
l’exposició del Premi Catalunya 
d’Ecodisseny, que recull la pro-
ducció dels guardonats i infor-
mació sobre les mencions i els 
seleccionats a l’edició de 2017. 
L’exposició, itinerant per diverses 
ciutats del Principat, arriba a la 
capital de l’Anoia de la mà de 
l’associació disseny=igualada.

Convocat pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, l’ob-
jectiu principal del Premi és re-
conèixer els productes que, per 
mitjà d’uns criteris de disseny sos-
tenibles, redueixen els impactes 
ambientals del seu cicle de vida, 
des de l’extracció de les matèri-
es primeres fins a la gestió dels 
residus finals, tot passant per la 
producció, la distribució i l’ús. 
La definició d’ecodisseny inclou, 
precisament, la internalització 
d’aquests criteris en la concepció 
i fabricació de productes o ser-
veis, amb la qual cosa s’afegeix 
a la resta de criteris que ja són 
habituals, com els de qualitat, 
seguretat, estètica o ergonomia, 
entre d’altres, i aporta avantat-
ges socioeconòmics afegits per a 
la competitivitat de les empreses 
i per a la creació de llocs de feina 
innovadors i de qualitat. L’eco-
disseny té, per tant, derivades 
ambientals, econòmiques i socials 
de primer ordre. 

El Premi Catalunya d’Ecodis-
seny té en compte quatre cate-
gories: producte, producte en 
desenvolupament, estratègia i 
disseny jove. 

El premi a la categoria pro-
ducte es va atorgar a la marca 
Cafés Novell S.A., que presenten 

una càpsula de cafetera fabrica-
da amb polímer Ecovio®, obtin-
gut del blat de moro, cosa que 
permet dipositar-la al contenidor 
de la fracció orgànica dels residus 
municipals. La capsula conté cafè 
d’origen orgànic també certificat, 
conreat sense utilitzar-hi subs-
tàncies químiques artificials. El 
producte ha rebut el premi de 
la categoria perquè aporta una 
solució sostenible al nombre crei-
xent de càpsules de cafè que es-
devenen residus, ja que es fabri-
quen amb alumini o plàstics no 
biodegradables. 

E l  premi a l  producte en 
desenvolupament el van rebre 
les bateries portàtils Powerpad, 
completament biodegradables, 
construïdes amb materials orgà-
nics, abundants i de baix cost, 
que poden ser fabricades amb 
processos de manufactura efi-
cients i de gran escala. Tenen 
també un ecodisseny innovador 
i original. L’autor és Juan Pablo 
Esquivel, de l’Institut de Microe-
lectrònica de Barcelona. A Euro-
pa només es recicla un 30% de 
les piles i bateries que es venen. 
Això suposa l’abocament anual 
d’unes 20.000 tones de recursos 
tòxics o contaminants que es po-
drien recuperar, com alguns me-
talls. 

El premi a la categoria d’es-
tratègia va ser atorgat a la nova 
col·lecció Remix de l’empresa BD 
Barcelona Design. Es tracta d’una 
col·lecció d’objectes (accessoris 
i aparadors) creada a partir de 
components de mobles descata-
logats i la creativitat de dissenya-
dors. Els materials utilitzats són 
components de ferramentes de 
portes de llautó i fustes de con-
tenidors. A les deixalleries repar-
tides per tot Catalunya cada any 

es recullen més de 200.000 tones 
de residus voluminosos i fustes, 
molts dels quals poden perllon-
gar el seu cicle de vida si es repa-
ren o restauren adequadament. 

Finalment, el premi al dis-
seny jove es va repartir per tres 
produccions. Pine Helper és una 
trampa dissenyada per Laura Per-
domo (ESDAP la Llotja). Versió 
millorada i més ecològica de les 
trampes existents per combatre 
la plaga de l’eruga processionà-
ria que afecta algunes espècies 
d’arbres, sobretot pins. Alessan-
dro Asnaghi (IED Barcelona Esco-
la Superior de Disseny) és premi 
disseny jove amb el seu vehicle 
Chukudu 2.0, un remolc adap-
table a bicicletes i motocicletes 
fabricat a partir de peces d’altres 
vehicles i estris que han finalit-
zat el seu cicle de vida. Facilita 
el transport sanitari o d’objec-
tes en països en vies de desenvo-
lupament. L’altre premi disseny 
jove és una producció de Ioana 
Craasovan (IED Barcelona Esco-
la Superior de Disseny). Un tap 
i bossa reutilitzables per portar 
ampolles de vi fabricats amb xar-
xes de pesca en desús recollides 
al Port de Barcelona. El projecte 
té com a objectiu, d’una banda, 
millorar el producte inicial del 
client (Organic & Orgasmic), una 
ampolla de vi amb tap hermètic, i 
de l’altra, emmarcar el disseny en 
la filosofia de l’economia circular. 
L’únic recurs emprat són xarxes 
de pesca en desús. 

Junt amb els premis esmen-
tats, també s’hi exposen panells 
informatius amb les mencions i 
els treballs seleccionats a cada 
categoria. L’exposició és una ini-
ciativa de l’Agència Catalana de 
Residus, adscrita al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 

Es podrà visitar a la sala El 
Celler de l’Adoberia La Bella, car-
rer del Rec 21, d’Igualada, del di-
vendres 28 de juny fins al dissab-
te 14 de juliol. L’horari d’ober-
tura és a les tardes, de 17.00 a 
20.00h, de dimarts a dissabtes. 
Aquesta mostra forma part del 
programa d’activitats de dis-
seny=igualada per a l’any 2019, 
que dedicarà l’edició d’IDEA a 
l’ecodisseny i al disseny circular 
i que convocarà debats i tallers 
d’anàlisi i prospectiva en aques-
tes matèries en col·laboració amb 
la Unió Empresarial de l’Anoia i 
Fira Igualada, amb el patrocini de 
Grup Carles i el suport de l’Ajun-
tament d’Igualada, el Departa-
ment de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya i l’Escola d’Art i 
Disseny “la Gaspar”

Tap i bossa per Organic & Orgasmic. Autora: Ioana Craasovan (IED Barcelona Esco-
la Superior de Disseny).

“60 anys en blaugrana a 
Igualada en imatges”,  
a l’Ateneu
IGUALADA

Del 28 de juny al 7 de juliol,  
el vestíbul de l’Ateneu Igua-

ladí acollirà l’exposició de cele-
bració d’aniversari de la Penya 
Blaugrana.

El títol de la mostra és “60 
anys en Blaugrana a Igualada en 

imatges” i està organitzada per la 
Penya Blaugrana d’Igualada.

S’inaugura a 2/4 de 9 del ves-
pre i durant l’acte inaugural es 
farà el lliurament de les insígnies 
d’or i plata de l’entitat als penyis-
tes amb més de 50 i 25 anys respec-
tivament de fidelitat a l’entitat.

A la Biblioteca Central, 
exposició dels 30 anys 
d’EGAN
IGUALADA

A la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Central d’Igualada, 

l’Espeleo Grup Anoia presenta la 
mostra “30 anys d’EGAN”, que es 
podrà visitar de l’1 al 15 de juliol.

Aquesta entitat, pionera de 
l’espeleologia, va ser fundada a 

Igualada el 1989. És un grup fili-
al del Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada i forma part de la Fe-
deració Catalana d’Espeleologia i 
de la Federació d’Entitats Excursi-
onistes de Catalunya. Compta tam-
bé amb les seccions de descens de 
barrancs i senderisme.

Passeig Concepció, 24 - 08786 Capellades 
93 801 02 54 - 608 73 94 60

CLÍNICA VETERINÀRIA 
CAPELLADES

Medicina interna • Cirurgia • Radiologia
Ecografia • Analítiques • Exòtics
Dietètica i nutrició • Reproducció
Vacunacions • Visites a domicili

Roger Puig presenta “Instants” a la Municipal
IGUALADA

Dijous vinent, dia 4 de juliol, a 
les 19.30 h, a la Sala Munici-

pal d’Exposicions d’Igualada s’in-
augurarà la mostra “Instants”, 
amb obres de Roger Puig.

Es tracta d’un recull de qua-
dres pintats a l’oli que mostren 
l’evolució i l’estil propi acon-
seguit en els diferents anys en 
què la pintura ha estat una 
forma per expressar emocions i 
idees.

L’exposició es podrà visitar 
fins al 28 de juliol.
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XXI Handbol Sorra Ciutat d’Igualada 2019
Handbol d’estiu al sorral d’Igualada
HANDBOL

El dia 22 de juny, el Club Hand-
bol Igualada organitzava el 21è 

Handbol Sorra Ciutat d’Igualada 
com a clausura dels actes dels 20 
anys d’Handbol Sorra a Igualada, 
fita a la qual es va arribar en l’edició 
passada. Per aquest motiu, i volent 
retrobar l’esperit dels primers anys, 
l’organització es va centrar en la 
participació d’equips sortits del CH 
Igualada i dels clubs d’handbol més 
pròxims que sempre ens han acom-
panyat. I en el Campionat Obert, 
que permet incloure tots aquells 
equips aficionats no federats. 

El torneig es va celebrar al parc 
de Valldaura d’Igualada, amb la par-
ticipació d’uns 30 equips que, distri-
buïts en 10 categories, van disputar 
80 partits, completant 12 hores inin-
terrompudes d’handbol a la sorra.

L’assolellada jornada va oferir 
uns partits molt animats. Va ser un 
dia d’handbol espectacle en què  
els jugadors i jugadores mostraren 
un joc espectacular amb continuats 
“flys” i girs de fantasia. En un am-
bient de festa, un públic jove, en la 
seva majoria, va gaudir animant els 
seus preferits.

També es van disputar els par-
tits de la categoria Special, desti-

nats a equips de nois i noies amb 
discapacitat intel·lectual. Pitufos 
Special ASAI CHI, Pitufos Special 
B SAI CHI i Cerdanyola van ser els 
tres equips participants, que mos-
traren una gran preparació, amb 
el que suposa d’esforç i superació.

La jornada esportiva finalitzà 
amb l’entrega de premis als equips 
guanyadors, amb la presència del 
Delegat de la Federació Catalana 
d’Handbol en la Catalunya Cen-
tral, Joan Alcoberro. Posterior-
ment, el Sopar de Fi de Temporada 
a la Sorra va ser l’acte, social i de 
convivència, amb què el CH Igua-
lada va tancar la temporada 2018-
2019.

Aquest torneig no seria possi-
ble sense la dedicació de moltes 

persones, des del seu Director Tèc-
nic, Pol Cantero; coordinador d’àr-
bitres i anotadors, Roger Calzada; 
jugadors i jugadores, mares i pares, 
amigues, amics i simpatitzants del 
CH Igualada, que des de divendres 
es van ocupar de forma ininter-
rompuda del muntatge de pistes, 
tanques, porteries, càrrega i descàr-
rega de material dels camions, ser-
vei de bar, anotadors de les taules, 
fotografia, rec de les pistes i tantes 
i tantes col·laboracions anònimes 
sense les quals tot això no hagués 
estat possible. De la mateixa mane-
ra, és remarcable tot el suport que 
l’Ajuntament d’Igualada va oferir a 
través del Servei d’Esports. Perquè 
a Igualada a l’estiu l’handbol no 
s’atura.

Segueixen els fitxatges a 
l’Igualada Rigat

HOQUEI PATINS

Francesc Linares, nou 
entrenador de l’Igualada 
Rigat

Francesc Linares Rosique, de 
42 anys, es converteix en el nou 
tècnic de l’Igualada Rigat i firma 
per un any. Linares ha entrenat el 
Club Patí Voltregà les últimes tres 
temporades i ara emprèn un nou 
repte professional al club arlequi-
nat, amb qui competirà a l’OK Lli-
ga i a la WorldSkate Europe Cup.

A més del club osonenc, Li-
nares ha estat a la banqueta del 
primer equip del PHC Sant Cugat 
i també té una àmplia experièn-
cia en hoquei base, en què ha 
entrenat les categories inferiors 
d’equips com el FC Barcelona, CH 
Caldes, UE Horta i CH Mataró. En 
el seu palmarès com a entrenador 
hi figuren: 1 campionat de Barce-
lona i de Catalunya categoria ben-
jamí (CH Caldes), 1 campionat de 
Catalunya i d’Espanya categoria 
aleví (Sentmenat HC i UE Horta), 3 
campionats de Catalunya i d’Espa-
nya categoria infantil (Sentmenat 
HC i FC Barcelona) i 2 campionats 
de Catalunya i d’Espanya catego-
ria juvenil (FC Barcelona).

Francesc Linares va completar 
tota la seva trajectòria com a ju-

gador al HC Sentmenat, arribant 
a Divisió d’Honor una temporada 
i dues a Nacional Espanyola. 

Manel del Valle renova 
amb l’Igualada Rigat

El porter arlequinat Manel 
del Valle Garcia, de 23 anys, pro-
longa la seva relació contractual 
amb l’Igualada Rigat i seguirà un 
any més a l’Igualada Rigat. For-
mat a les categories inferiors del 
club, del Valle complirà aquest 
any la seva quarta temporada a 
l’OK Lliga, després de jugar tota 
una vida d’arlequinat.

D’aquesta manera, l’Iguala-
da Rigat blinda la porteria de 
la temporada 2019-2020 amb 
la renovació de del Valle i Ela-
gi Deitg. Amb del Valle renovat, 
ja són sis els jugadors formats 
a la pedrera que jugaran al pri-
mer equip del club la tempora-
da 2019-2020: César Vives, Jordi 
Méndez, Roger Bars, Ton Baliu, 
Bernat Yeste i el propi del Va-
lle. A més de tots ells, Sergi Pla i 
Elagi Deitg també han firmat la 
seva continuïtat per a la tempo-
rada 2019-2020; l’Igualada Rigat 
de la propera temporada ja va 
agafant forma.

Premsa IHC

Traspàs de FRUITERIA
per jubilació

 
Interessats trucar al tel.

687 777 617

L’Igualada Femení HCP es reforça d’Oklliga
HOQUEI PATINS

El club anoienc ha presentat 
els primers reforços de la tem-

porada 2019-20. Ho fa amb la 
jove i talentosa jugadora ven-
drellenca Laia Cid, de 17 anys, 
provinent del CH Vila-sana d’Ok-
lliga. I la Mònica Ferrer, porte-
ra d’Oklliga del CP Alcorcón la 
temporada passada, i que es tor-
na a sumar al projecte igualadí 
després de formar part del pri-
mer equip d’Oklliga, la tempora-
da 2015-16.

Aquestes dues incorporacions 
cobreixen la sortida de la porte-
ra Carla Batlle i la seva germa-
na, la jugadora Abril Batlle, a les 
quals desitgem sort en la nova 
etapa.

Amb la continuïtat confir-
mada de la resta de jugadores i 
porteres, el club igualadí no des-
carta, però, alguna incorporació 
més de cara a reforçar l’equip 
competitiu que ha estat aquesta 
temporada.

IFHCP

Alba Pelfort (Uecanoia), segona a la Copa 
d’Espanya d’Escalada de Dificultat
ESCALADA

Dissabte passat, l’escaladora 
de la UECANOIA Alba Pelfort 

aconseguia una merescudíssima 
segona posició sub20 a la Copa 
d’Espanya d’Escalada de Dificul-
tat, celebrada a la sala d’escalada 
Climbat de Barcelona. 

La prova consistia en una 
eliminatòria que tingué lloc en 
dues vies classificatòries, en les 
quals s’havia d’intentar arribar 
com més amunt millor per tal 
de tenir la màxima puntuació. 
Les quatre millors, que van em-
patar a punts arribant als punts 
més alts de les vies, van passar a 

una via final on s’havia d’inten-
tar aconseguir també la màxima 
puntuació en una via especial. 
Aquesta via final va ser la decisi-
va i la igualadina va fer la segona 
millor puntuació, tot i tenir una 

lesió al turmell que no la va dei-
xar competir al seu màxim nivell.

La pròxima prova de la Copa 
tindrà lloc també a Barcelona i la 
tercera a Climbat Madrid.

Molta sort, Alba!

Foto: Joan Àngel Solanelles

Toni Bou assoleix a Holanda la quarta 
victòria de la temporada 
MOTOR

El piloto pierenc de l’equip Repsol 
Honda, Toni Bou, manté el ple de 

triomfs en el seu retorn al Mundial 
de Trial GP a Holanda, on va gua-
nyar la quarta cita de la temporada.

Bou va fer una cursa quasi per-
fecta, en què només va penalitzar 
un punt (per un peu) en la primera 
volta i cinc punts (per temps), i va 
fer una segona volta perfecta. El 
segon lloc va ser per a Adam Raga 

(TRRS), amb 14 punts, i el tercer per 
a Jeroni Fajardo (GasGas) amb 19.

Al final de la competició Toni 
Bou va manifestar la seva satisfacció 
pel seu bon moment de pilotatge i 
de forma física. 

Pel que fa a la classificació ge-
neral del Mundial, l’encapçala Toni 
Bou amb 80 punts, seguit d’Adam 
Raga amb 66 i és tercer el seu com-
pany d’equip de Repsol Honda, 
Takahisa Fujinami, amb 53 punts.
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Sortida de la Colla Excursionista de Vilanova 
del Camí al congost de Mu (la Noguera)

EXCURSIONISME

A finals de primavera, ja toca-
va que tinguéssim uns dies de 

calor forta, però ben equipats i 
amb força aigua això no ens fa 
por. Per tant, els 50 caminaires de 
la colla agafem la motxilla i amb 
l’autocar ens dirigim a fer el con-
gost de Mu.

El riu Segre travessa el municipi 
d’Alòs de Balaguer, als contraforts 
del sud de la serra del Montsec de 
Meià (o de Rúbies) i Sant Mamet. 
Bona part d’aquest recorregut 

transcorre entre espadats i racons 
fantàstics, com el Congost de Mu, 
on el riu queda encaixonat for-
mant un paratge impressionant. 

El nom d’aquest congost ve do-
nat per l’anomenat barranc de Mu, 
que es troba just a l’inici del con-
gost, mentre que el nom al barranc 
de Mu li ve d’un dels pics més re-
presentatius, per la seva altimetria 
i morfologia, de la serra Carbone-
ra, com és el Mu. 

Segurament que recordarem 
aquesta sortida durant molt temps, 

encara que sense dificultats en el 
seu transcurs. Les passarel·les ens 
permeten fer un tram del camí per 
sobre del riu, una forma espectacu-
lar de gaudir del diumenge al matí 
amb els companys.

Agraïm als nostres vocals Joan 
Piernas, Ramón Codina, Teresa Fe-
liu i Montserrat Ramonjoan aques-
ta sortida bonica i entretinguda. 

La propera sortida serà el dia 1 
de juliol, ja ben entrat l’estiu. Fem 
El triatló de la Colla. Començarem 
la caminada davant de la piscina 
del Molí Nou, pujarem a la Tossa 
de Montbui, on esmorzarem, i tor-
narem al Moli Nou, on nedarem. 
I com a tercera activitat, per com-
pletar el triatló, farem el vermut. 

Les inscripcions es poden fer el 
dijous de la setmana de la sortida, 
de 19.00 a 20.30 h, al c/ Montser-
rat, 28 (Restaurant Nou) de Vila-
nova del camí. Els socis també als 
tels. 93 803 43 88 i 627 646 512, 
WhatsApp, cevcami@hotmail.com 
i Facebook.

Francesca Cullerés

Foto: Jaume Sayós

Aina Canals (PA Piera), 
segona al VIII Trofeu  
CP Santa Eulàlia de Ronçana

PATINATGE ARTÍSTIC

El passat cap de setmana, a Santa 
Eulàlia de Ronçana, es va cele-

brar el VIII Trofeu CP Santa Eulàlia, 

organitzat pel mateix club, amb 
la participació de les patinadores 
infantils i cadets del Patinatge 
Artístic Piera.

Les infantils de nivell Nacional, 
Paula Peregrina i Noelia Corima-
nya, van realitzar una bona com-
petició i van aconseguir l’11a i 13a 
posició, respectivament, que ser-
veix per preparar el Campionat de 
Barcelona dels dies 28 i 29 de juny.

Anna González, en categoria 
Infantil B, va assolir una bona 8a 
posició.

En categoria cadet B, Aina Ca-
nals va acabar en una excel·lent 
2a posició, a poques dècimes de la 
primera classificada. Cal destacar 
també el 4t lloc d’Ariadna Malet i 
el 6è de Gisela Albert.

Marc Salvador, gimnasta de 
l’ICGA campió Espanya 2019
GIMNÀSTICA RÍTMICA

El gimnasta Marc Salvador i la 
seva entrenadora, Laura Mar-

tínez, es van desplaçar, dimecres 
de la setmana passada, a Palma 
de Mallorca per disputar el cam-
pionat d’Espanya de gimnàstica 
masculí. Era el primer campionat 
per a aquest jove gimnasta, que va 
realitzar tres exercicis, mans lliures, 
cèrcol i maces.

El gimnasta va sortir al tapís el 
dijous a les 8.57 h del matí i va fer 
un exercici de mans lliures especta-
cular, amb força i amb molt bona 
tècnica, amb el qual es va procla-
mar campió d’Espanya en mans 
lliures. Amb l’exercici de cèrcol va 
aconseguir ser subcampió  i amb la 
suma de l’exercici de maces va ob-
tenir una 4a posició a la general, a 
només 0,250 del 3r.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula 
continua fent història i està molt 
satisfet dels resultats del jove gim-
nasta i de l’equip tècnic, que tre-
ballen dia a dia per poder obtenir 
aquests bons resultats.

El club igualadí finalitza ai-
xí una excel·lent temporada que 
han lluitat i treballat per complir 

molts dels objectius marcats al co-
mençar. El club dona les gràcies a 
l’equip tècnic, familiars i sobretots 
a aquests gimnastes que fan que 
el nom de l’ICGA estigui al lloc més 
alt.

Al mes de juliol el club igua-
ladí seguirà entrenant per poder 
preparar-se de cara a la nova tem-
porada.

Revetlla per oblidar dels equips  
del CT Can Bonastre a la Lliga Padelcat
PÀDEL

L’equip A, de segona categoria, 
va perdre als quarts de final de 

la competició, a casa, davant el Life 
x Pàdel d’Abrera per 1-2. Després 
d’una temporada plena de victòri-
es va arribar un mal dia de l’equip, 
que no va poder accedir a les semi-
finals del torneig i va caure contra 
un equip que va donar la sorpresa, 
aprofitant les importants baixes 
dels locals. La parella 1, Pere Soler 
i Juan Carlos Blánquez, va caure 
per 7-6 i 6-3. La parella 2, Xavi 
Maresma i JL Jordano, va guanyar 
el seu punt per 6-4 i 6-0. La parella 
3, va perdre per 6-1 i 6-4. Ara, a 
descansar i a preparar la propera 
temporada per tornar renovats a la 
competició.

L’equip B, de tercera categoria, 
va perdre per 2-1 a les pistes del 
Tot Pàdel de Castellgalí als quarts 
de final de la competició. L’equip 

va fer tot el que va poder davant 
d’un Tot Pàdel farcit de jugadors 
molt joves i molt acostumats a les 
seves pistes indoor. La parella 1, 
Javi Cabeza i Joan Castilla, va gua-
nyar el seu punt per 1-6, 6-3 i 6-3. 
La parella 2, Jordi Bautista i David 
Cadenas, va perdre per 6-1 i 6-2. 
La parella 3, Alberto Pérez i José 
de la Fuente, va caure per 6-1 i 7-5. 
L’equip ha fet una molt bona tem-
porada i ha superat els vuitens de 
final de l’any passat i ja es prepa-

rarà per a l’any que ve amb moltes 
novetats a la seva plantilla.

Ara la secció de pàdel es con-
centrarà en els dos equips que, 
aquest proper cap de setmana, ju-
guen les seves corresponents semi-
finals. El mixt, de tercera catego-
ria, juga a les pistes del Complex 
Aquàtic de Vilafranca per un lloc a 
la final. El +35, de categoria única, 
rebrà a casa el Life x Pàdel d’Abre-
ra, per intentar arribar a la final 
del torneig.

Marina Rius, campiona 
d’Espanya MTB Enduro
BICICLETA DE MONTANYA

Diumenge passat, la jove ciclista 
Marina Rius, resident a Maians, 

va desplaçar-se amb la Selecció 
Catalana fins a terres gallegues per 
disputar a Moaña els Campionats 
d’Espanya de MTB Enduro 2019.

La cursa constava de 5 trams 
cronometrats, molt exigents física-
ment i amb forts pendents, que fe-
ien del recorregut una prova molt 
dura per als participants.

La Marina arribava a la prova 
en un molt bon estat de forma 
que li va permetre assolir la sego-
na posició de la classificació gene-
ral i a la vegada va poder obtenir 
la victòria en la seva categoria i 
aconseguir el títol de campiona 
d’Espanya MTB Enduro 2019 en 
categoria Fèmina Elit i va enfun-
dar-se el maillot que l’acredita com 
a campiona estatal.

Al baixar del podi, la Marina 
expressava que “ha sigut una com-
petició molt dura, però a la vegada 
ha estat divertida de disputar”.

La jove ciclista ja acumula 
aquesta temporada diverses vic-
tòries i podis que l’han portat a 
aconseguir aquest important tí-
tol, i encara queda temporada per 
seguir augmentant el seu brillant 
palmarès.

Molts ànims i a seguir enda-
vant. Enhorabona, Marina!

Pau Vergara: del CF Igualada al Campionat 
d’Espanya de Federacions

FRONTENNIS

Del 27 al 30 de juny tindrà lloc a 
Íscar (Valladolid) el Campionat 

d’Espanya de Federacions en Edat 
Escolar 2019 de Frontennis olímpic. 
Aquest any, la Selecció Catalana 
participarà en les següents moda-
litats: Frontennis olímpic masculí 
infantil, Frontennis olímpic masculí 
cadet, Mà individual femení infan-
til, Mà per parelles femení cadet, 
Mà per parelles masculí infantil, 
Mà per parelles masculí cadet.

La delegació catalana estarà 
formada pels següents pilotaris: 

Pau Vergara, jugador del nostre 
Club Frontennis Igualada, i Biel 
Vaghi i Adrià Gómez del Club Na-
tació Terrassa, que competiran en 
la modalitat de frontennis olímpic 
en les categories d’infantil i cadet. 

Leire Arribas competirà en les 
modalitats de mà individual en ca-
tegoria infantil i de mà per pa-
relles en categoria cadet. Maria 
Isabel García i Mariona Salat com-
petiran en la modalitat de mà per 
parelles en categoria cadet. Iván 
Rodríguez, Víctor Navarro i Víctor 
Martínez participaran en la mo-

dalitat de mà per parelles en la 
categoria infantil. I finalment, Asi-
er Arribas, Nil Gómez i Pau Blanca 
competiran en la modalitat de mà 
per parelles en categoria cadet.

Hi aniran acompanyats per dos 
membres de la Junta de la Fede-
ració Catalana de Pilota, Yolanda 
García i Rodrigo Rodríguez, i pels 
monitors de mà i frontennis, Ru-
bén Arribas i Albert Domínguez. 

Desitgem molta sort a tots els 
jugadors, però en particular al Pau 
Vergara, jove promesa del Club 
Frontennis Igualada, que ens està 
demostrant que està en un mo-
ment boníssim de la seva progres-
sió esportiva. 

Cal recordar que es va disputar 
a les nostres instal·lacions del Molí 
Nou el Campionat d’Espanya de 
Pilota Olímpica femení i masculí 
absoluts els dies 4, 5 i 6 de maig, 
amb un gran èxit esportiu i d’as-
sistència. Aquesta modalitat està 
agafant importància a Catalunya. 

Antoni Font
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El IV Open de Petanca reuneix a Vilanova  
32 tripletes en una competició de molt nivell
PETANCA

El CP Vilanova va organitzar, el dis-
sabte 8 de juny, el IV Open de 

Petanca, en què hi van participar 32 
tripletes. Una competició de nivell, 
amb la participació de clubs nacio-
nals i francesos que juguen a Divisió 
Especial o amb les seves Federacions.

Els jocs es van anar succeint des 
de les 9 fins a les 14.30 h i a partir 
de les 15.30 h es van disputar els 
intensius, que es van allargar fins 
passades les nou del vespre. La com-
petició es va disputar en grups de 
quatre que van anar classificant-se 
en dues categories, general i conso-

lació, i que va anar eliminant equips 
fins arribar als quatre guanyadors.

El premi per a la tripleta gua-
nyadora ha estat de 1.000 euros, 

500 euros per a la segona i 300 eu-
ros per a la tercera i quarta classi-
ficades. Els quatre guanyadors van 
rebre també un lot amb una samar-
reta.

Pel que fa als premis de conso-
lació, la primera tripleta classificada 
ha rebut 600 euros, 300 euros la se-
gona i 180 euros la tercera i quarta 
classificades.

No tot va ser joc, el CP Vilanova 
també va organitzar un dinar de 
germanor, obert als acompanyants 
dels jugadors i que va sumar 180 
persones al voltant de la taula i amb 
una animada sobretaula.

Abdessamad Oukhelfen (CAI), rècord 
d’Igualada i mínima per a l’Europeu  
sub-23 en 5.000 m llisos
ATLETISME 

L’atleta sub23 del Club Atlè-
t ic  Igualada Petromiral les 

Abdessamad Oukhelfen va asso-
lir dijous passat un nou rècord 
d’Igualada i la mínima per a 
l’Europeu sub23 en la prova dels 
5.000 m llisos, en la seva partici-
pació al 15è Meeting Iberoameri-
cà de Huelva, en què van par-
ticipar diversos atletes de l’elit 
estatal i internacional.

Abdessamad Oukhelfen era 4t 
absolut en la prova dels 5.000 m 
llisos amb un registre de 13’39”27, 
rècord d’Igualada, millorant els 
13’52”36 de la seva anterior plus-

marca, assolida el 26/06/2018 a Cas-
telló. A més, aconseguia la seva 2a 

mínima per al Campionat d’Europa 
sub23 de l’11 al 14 de juliol a Gavle 
(Suècia), després de la dels 10.000 
m llisos del passat mes d’abril a 
Burjassot. 

Abdessamad Oukhelfen va 
entrar darrere dels 3 atletes cap-
davanters de la prova, Tades 
Worku (Etiòpia), guanyador amb 
13’27”59, seguit de Djamal Abdi 
Dirieh (Djibuti), 2n amb 13’28”32, 
i Awet Habte (Eritrea), 3r amb 
13’30”76, i per davant d’atletes 
estatals com Carlos Mayo, 6è amb 
13’46”69, o Juan A. Pérez, 7è amb 
13’48”26, entre d’altres. 

Club Atlètic Igualada

Or per a Pol Roca i argent per a Aitor Caldito 
(CAI) al Campionat d’Espanya sub-18 
ATLETISME 

Els atletes juvenils del Club Atlè-
tic Igualada Petromiralles Pol 

Roca i Aitor Caldito van assolir el 
campionat d’Espanya en salt d’al-
çada i el sotscampionat en salt de 
llargada, respectivament, al 67è 
Campionat d’Espanya sub-18 dis-
putat a les pistes de Castelló, en 
doble jornada de dissabte i diu-
menge, matí i tarda, amb la parti-
cipació de més de 800 atletes esta-
tals capdavanters nascuts els anys 
2002-03.

Hi participaren 14 atletes del 
CAI Petromiralles, que van assolir 
2 medalles, d’or i argent, diversos 
llocs de finalista i marques perso-
nals en les proves respectives, en 
una brillant actuació global. El CAI 
es va situar 15è club estatal i 4t ca-
talà per puntuació global, amb 20 
punts, entre 141 clubs participants. 

Van sobresortir les actuacions 
de Pol Roca, campió d’Espanya en 

salt d’alçada, amb un millor intent 
de 2,04 m, i d’Aitor Caldito, sub-
campió estatal en salt de llargada, 
amb 7,19 m, millorant ambdós at-
letes llurs marques personals.

Van obtenir places de finalista 
Marta Galló, que va ser 7a en salt 
de llargada, amb un millor intent 
de 5,61 m; Laia Planas, 8a en salt 
d’alçada amb 1,60 m, i Àlex Gon-
zález, 8è en llançament de javelina 
amb 50,64 m.

Roger Suria era 11è en 2.000 
m obstacles amb 6’20”08, 11è Ri-
duan Boulbayem en 3.000 m llisos 
amb 8’47”84, 16a Martona Segura 
en salt de perxa amb 3,01 m i 19è 
David Muñoz en salt de perxa amb 
3,86 m.

El velocista Eduard Guzmán era 
4t exaequo en semifinals dels 200 
m llisos amb 22”61 i era 3r amb 
22”48 en la sèrie classificatòria cor-
responent. El mateix atleta era 6è 
en semifinals dels 100 m llisos amb 
11”21 i entrava 4t amb 11”33 en la 
sèrie classificatòria. 

Anna Torras era 8a en se-
mifinals dels 1.500 m llisos amb 
4’57”54 i Carla Alemany 12a en 
semifinals dels 1.500 m llisos amb 
5’14”47.

Berta López era 9a en semifi-
nals dels 800 m llisos amb 2’23”97 
i Júlia Solé 10a en semifinals dels 
800 m llisos amb 2’25”93. 

Club Atlètic Igualada 

Naima Ait Alibou (CAI), rècord d’Igualada  
en 1.500 m llisos a la 3a J. del Critèrium  
J. Campmany 
ATLETISME 

L’atleta sub23 del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles Naima 

Ait Alibou va assolir, el passat 19 
de juny, un nou rècord d’Igualada 
absolut en els 1.500 m llisos en la 3a 
Jornada del Critèrium Josep Camp-
many, a l’estadi Serrahima de Bar-
celona. Hi participaren diversos atle-
tes del CAI Petromiralles, que van 
assolir mínimes per als campionats 
respectius.

Naima Ait Alibou era 2a a la 
final dels 1.500 m llisos per invi-
tació, amb 4’26”82, nou rècord 
d’Igualada absolut i mínima esta-
tal absoluta, millorant els 4’30”46 
d’Anna Bové (CAI) del 1998 a St. 
Sebastià. 

Youness El Hannach era 9è en 
la final dels 1.500 m llisos per in-
vitació, amb 3’47”86, mínima per 
al Campionat d’Espanya absolut. 
El sub23 Abdelhakim Hamid era 1r 

de la sèrie “A” dels 1.500 m llisos, 
amb 3’52”64. Nora Taher, també 
sub23, era 2a en triple salt amb 
12,91 m i també assolia mínima 
estatal absoluta. Marc Sánchez era 
3r en alçada amb 2,00 m. 

La sub18 Laia Planas era 3a en 
alçada amb 1,52 m i Theo Ruiz (sub 
20) 11è en salt de perxa amb 3,95 
m, mentre que Anna Asensi (sub23) 
era desqualificada en 100 m llisos 
(art. 162.8).

Els germans Fajardo 
triomfen a Madrid

ESQUAIX

Excel·lent resultat del germans 
Fajardo, Nacho i Montse, amb 

dues victòries, a S17 i S13, de 
l’Spanish Júnior Open celebrat a 
Madrid.

El Nacho es va endur el campi-
onat després de guanyar primer als 
dos portuguesos, Tiago Ferrereia 
i Pedro Silva, a l’espanyol Mateo 
González, al suís Silvan Oertli i, ja 

en la final, al també espanyol Álva-
ro Martín per 11-9, 11-9, 11-9.

Mentrestant, la jove Montse 
Fajardo va guanyar el quadre de 
S13 i tots els partits davant juga-
dores espanyoles, encadenant vic-
tòries davant Amanda Montforte, 
Àngela Garcia i Estela Martín en la 
gran final, guanyada per la mont-
buienca per 10-12, 11-0, 11-4, 4-11, 
11-5.

Joel Jaume cau eliminat a 
Sant Petersburg
ESQUAIX

Poca sort per a l’anoienc Joel Jau-
me en la 1a ronda del White 

Knights Open a Rússia, on va cau-
re en la 1a ronda davant el soviè-

tic Fetisov Roman per 11-4, 11-13, 
11-5, 7-11, 7-11, en un partit travat 
i molt igualat que també es podria 
haver decantat per l’igualadí.

Trobada de socis de l’EGAN al 
santuari de Montgrony

EXCURSIONISME - 
BARRANQUISME - ESPELEOLOGIA

El cap de setmana del 15 i 16 
d’aquest mes de juny va tenir 

lloc la trobada de socis i sòcies 
de l’EGAN, que amb motiu dels 
30 anys del centre es va celebrar 
al santuari de Montgrony, a la 
comarca del Ripollès, a tocar del 
municipi de Gombrèn.

En aquesta sortida es van po-
der combinar les activitats de sen-
derisme, pel entorns del santuari, 
el descens de barrancs, el Mata-
mala i l’espeleologia, al Forat de 
Sant Ou.

Tots els membres de l’EGAN 
que es van aplegar en aquest in-
dret van poder gaudir d’alguna 
d’aquestes activitats, que van ser 
molt ben acollides per tots els pre-
sents.

Per cloure la trobada es van 
aplegar al Restaurant Hostatgeria 
del Montgrony, on amb un bon 
dinar, senzill però molt complet, es 
va donar per acabada la trobada 
de socis i sòcies d’enguany.

Cal remarcar la bona organit-
zació d’aquesta trobada, sota la 
direcció d’en Toni Martín.
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MOTOR Joan Vidal

Atracció a primera vista 
BMW X4 xDrive 25d

MOTOR

En aquesta ocasió ens posem al 
volant d’un dels models que 

pertany a la nissaga X, tan apreci-
ada en el mercat dels SUV de cate-
goria Premium, amb carrosseria 
esportiva tipus coupé de la que la 
firma bavaresa va ser pionera en 
el seu dia amb l’impressionant X6.

La segona generació de l’X4 
res té a veure amb el seu anteces-
sor. Ha crescut 8 cm fins arribar als 
4,75 m de llargada total, així com 
la distància entre eixos, que ara és 
de 2,86 m, per una major amplitud 
i confort dels cinc passatgers. Exte-
riorment, al nou X4 se’l reconeix 
per haver separat els fars davan-
ters dels característics ronyons, pel 
que fa a la part frontal, i d’oferir 
una imatge més moderna en la 
part posterior, ubicant ara la ma-
trícula en el para-xocs, a més del 
disseny més estilitzat dels pilots del 
darrere. 

Per dins, molt a l’estil del nou 
X3, amb el plus afegit dels seients 
tipus esportiu per a la versió pro-
vada i una qualitat de realitza-
ció en què el luxe i els perfectes 
acabats tenen un principal prota-
gonisme. Ens agrada que tant la 
consola central i la pantalla supe-
rior de 6,5 polsades, que incorpo-
ra funcions de control gestual o 
pel conegut comandament circular 
i-Drive de BMW, estiguin orienta-
des al conductor, també el volant 
gruixut i la instrumentació digital, 
de la qual trobem una perfecta 
posició al volant. D’altra banda, la 
capacitat del maleter ha augmen-
tat a 525 litres (1.430 si pleguem 
els respatllers dels seients poste-
riors), una dada important que ens 
aporta la funcionalitat necessària a 
l’hora del viatge en família.

La gamma de l’X4 es com-
pon actualment de cinc versions 
de gasolina, amb el novíssim M 
Competition de 510 CV i de quatre 
versions amb la mecànica dièsel, 
amb potències des de 184 als 510 
cavalls i uns preus entre 53.500 
i 121.900 euros, totes associades 
a la caixa automàtica Steptronic 
de 8 velocitats i a la tracció total 
xDrive.

Del seu comportament dinà-
mic destacaríem que és un SUV 
molt confortable i àgil a la vega-
da, ja que la suspensió filtra per-
fectament les irregularitats de 
l’asfalt, més encara si seleccionem 
el mode Comfort de la suspensió 
adaptativa que munta. Una sen-
sació que transmet quan es cir-
cula per pistes de terra amb una 
bona alçada de la carrosseria de 
204 mm que ens facilita la con-
ducció en aquests tipus de terreny, 
així com el sistema de control en 
descens de pendents pronunci-
ats que funciona molt bé. Però hi 
ha una característica que ens té 
enamorats cada vegada que ens 
posem al volant d’un dièsel de la 
marca alemanya, com és la inso-
noritat mecànica dels seus motors 
i, sobretot, el reduït consum per 
les prestacions que ofereix, que 
en aquest cas puja de voltes amb 
summa facilitat, ajudat per una re-
lació del canvi automàtic que per-
met aprofitar al màxim la potència 
i, a la vegada, ens procura una 
conducció encara més relaxada en 
els trajectes diaris per recorreguts 
urbans.

Cilindrada: 1.995 cc / Potència: 
231 cv / Pes: 1.830 kg / Tracció: 
total / Acceleració 0 a 100 km/h: 
6,8 segons / Consum mitjà: 5,5 
l/100km / Preu: 57.200 euros.

11 medalles per al CAI a la final del 
Campionat de Catalunya sub-16, sub-14,  
sub-12 i sub-10 

ATLETISME 

Dissabte i diumenge passats, 22 i 
23 de juny, es va dur a terme, a 

les pistes de les Basses de Lleida, la 
jornada final dels Campionats de 
Catalunya de les categories sub-
16, sub-14, sub-12 i sub-10, amb 
una nombrosa participació d’atle-
tes catalans classificats en la fase 
prèvia disputada el 8 de juny a les 
pistes de Castellar del Vallès.

Hi participaren un nombrós 
grup d’atletes del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles/Jocnet, amb 
una brillant actuació global, que 
van assolir 11 medalles: 5 d’or, 3 
d’argent i 3 de bronze, i diversos 
llocs de finalista. El CAI va ser 5è 
per clubs en categoria sub-16, pel 
que fa a la puntuació global dels 
seus atletes, entre 61 clubs classi-
ficats.

4 medalles per a l’equip 
sub-16 del CAI 

Els atletes sub-16 del CAI Pe-
tromiralles/Jocnet Joan Sendra i 
Carla Bisbal es van proclamar cam-
pions de Catalunya en salt d’alçada 
i 1.000 m llisos, respectivament. 
Hi participaren els atletes del CAI 
classificats en la jornada prèvia del 
25/05 a Mollet, i van assolir 4 me-
dalles: dues d’or, una d’argent i 
una de bronze, diversos llocs de 
finalista i algunes mínimes per al 
Campionat d’Espanya cadet dels 
propers 6 i 7 de juliol a Gijón.

Cal destacar les actuacions de 
Joan Sendra, campió de Catalu-
nya en salt d’alçada amb 1,81 m i 

també 2n en 100 m tanques amb 
13”61 a la final, i amb 14”61 en 
semifinals, i de Carla Bisbal, campi-
ona de Catalunya en 1.000 m llisos 
amb 2’58”01. El bronze era per a 
Mar Planas en triple salt amb 10,91 
m. 

Albert Gil era 4t en disc amb 
36,29 m i Nuria Moix 4a en pes 
amb 10,34 m. Francina Massagué 
era 5a la final dels 300 m llisos amb 
43”12 i amb un registre de 41”69 
en semifinals, i tambér era 11a 
en 600 m llisos amb 1’52”29. Eren 
6ns Ian Alves en perxa amb 3,35 
m, Guim Morcillo en javelina amb 
32,58 m i Aina Eberlé en alçada 
amb 1,46 m. 

Edit Guzmán era 9a en disc 
amb 25,90 m i 10a en pes amb 9,04 
m. Rut Castellano era 9a en javeli-
na amb 20,65 m. Laia Guzmán era 
6a en semifinals dels 300 m llisos 
amb 44”86, però no va accedir la 
final.

5 medalles per als atletes 
sub-14

Gran actuació dels atletes de 
categoria sub-14 del CAI. En mas-
culins, Rubén Sánchez era bicam-
pió de Catalunya en 80 m llisos 
amb 10”10 a la final, i amb 10”11 
en semifinals, i assolia també el 
campionat català en salt de llarga-
da amb 5,23 m.

Ferran Sagrera era 6è en disc 
amb 28,27 m i 11è en pes amb 8,71 
m, mentre que Jan Targa era 5è en 
semifinals dels 80 m tanques amb 
una marca de 15”28, que no li do-
nà accés a la final. 

En categoria femenina sub-14 
cal destacar Elsa Alias, campiona 
de Catalunya en llançament de 
disc amb 27,97 m i 3a en martell 
amb 36,85 m, i Clara Enrich, sub-
campiona en 3.000 m llisos amb 
11’02”15.

Aya Boulbayem era 6a en 
1.000 m llisos amb 3’23”95 i 12a en 
llargada amb 3,82 m. Paula Cam-
bero era 6a en 600 m llisos amb 
1’47”05. Maria Pomés era 7a en 

3.000 m llisos amb 11’41”04. Jana 
Planell era 8a exaequo en salt de 
perxa, amb 2,25 m i Carlota Mo-
llà era 8a en 1.000 m llisos amb 
3’27”39.

Maroua Ayyad era 11a en ja-
velina amb 14,25 m i Júlia Tomàs 
14a en martell amb 20,16 m. Mar 
Buchaca era 2a en semifinals dels 
80 m llisos amb 10”77, però no va 
poder disputar la final per lesió, 
com tampoc en salt d’alçada.

2 medalles per a l’equip 
sub-10  

Els atletes sub-10 (benjamins) 
del CAI assoliren 2 medalles a la 
jornada final: Iker Pérez era 2n en 
llargada amb 3,65 m i 3r en els 60 
m llisos amb 9”30, i amb 9”39 en 
semifinals. 

Martí Pain era 4t en 1.000 m 
llisos amb 3’29”45 i 8è en alçada 
amb 1,02 m. Mikel Fariñas era 7è 
en llargada amb 3,30 m. 

En categoria femenina, Berta 
Márquez efectuava nuls els seus 
intents en salt d’alçada.

Atletes del CAI al Campionat 
de Catalunya sub-12

En masculins, Aleix Sànchez 
era 5è en llançament de disc amb 
19,99 m i Pau Sala 6è en llarga-
da amb 4,18 m. Outmane El Ag-
gari era 7è en 600 m llisos amb 
1’51”15, Joel Giménez era 10è en 
pes amb 7,48 m i Youssef Ayyad 
13è amb 7,12 m. David Ruiz efec-
tuava nuls els seus intents en disc. 

En categoria femenina cal des-
tacar el 5è lloc de Clara Pérez en 
llançament de pes amb 7,46 m. El 
6è lloc exaequo de Laia Cerro en 
salt d’alçada amb 1,19 m, mentre 
que en semifinals dels 60 m tan-
ques feia una marca de 10”85 que 
no li donà accés a la final. 

Era 7a Mar Vila en llançament 
de pilota amb 21,75 m, 10a Etna 
Torras en salt de perxa amb 1,76 m 
i 4a Emma Cerro en semifinals dels 
60 m llisos amb 9”11, però no va 
accedir a la final. 

Club Atlètic Igualada 

El CAI va portar la Flama del Canigó  
a Montserrat

ATLETISME

Diumenge passat, 23 de juny, el 
Club Atlètic Igualada Petromira-

lles va efectuar, un any més, la tradi-
cional cursa atlètica per relleus Igua-
lada - Monestir de Montserrat amb 
la torxa de la Flama del Canigó, que 
a les 8 del vespre havia arribat pel 
mateix sistema de relleus atlètics a 
la plaça de l’Ajuntament d’Igualada. 
El recorregut, d’uns 27 km, es va 
efectuar enguany amb un temps de 
2 hores 3 minuts i 10 segons, inter-

venint en els relleus 25 atletes del 
CAI. Al seu pas per Castellolí la fla-
ma va ser portada per joves atletes 
de la població i es va encendre una 
llàntia amb la Flama del Canigó.

Recordem, per als amants de 
l’estadística, que el millor “crono” 
de l’anada a Montserrat amb la 
Torxa es va assolir l’any 1987 per 
un grup de 29 atletes del CAI, amb 
1 hora 15 minuts i 9 segons, i que 
enguany era la 60a edició de l’es-
mentada cursa atlètica, amb la qual 

des del 1986 es trasllada el foc de 
la Flama del Canigó al Monestir de 
Montserrat.

Un cop arribats a Montserrat, 
els atletes i els seus acompanyants 
foren rebuts per la Comunitat Bene-
dictina i es va llegir un manifest re-
lacionat amb la festivitat de Sant 
Joan i què representa per als Paï-
sos Catalans, amb la presència d’un 
considerable nombre de persones a 
la plaça de la Creu. Es va fer la fo-
guera tradicional, i l’alcalde igualadí 
Marc Castells va adreçar unes pa-
raules als assistents, acompanyat pel 
regidor de Cultura de l’Ajuntament, 
Pere Camps. 

Posteriorment, al cambril de la 
Verge, membres del CAI efectuaren 
diversos parlaments i pregàries i es 
va fer l’ofrena d’un ciri votiu a la 
Moreneta. Va finalitzar l’acte amb 
el cant del Virolai i l’adoració a la 
Verge. 

La data del 23 de juny, aniver-
sari de la fundació del CAI, té un 
significat especial per als atletes i as-
sociats del club, que enguany com-
pleix 67 anys.

Club Atlètic Igualada 
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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

Veterans del Club Excursionista Uecanoia
Els Moletons, passejada quasi urbana
EXCURSIONISME

Dijous 20 de juny de 2019. Des-
prés de l’indeliberat embolic en 

la programació, finalment aquesta 
quedà tal com inicialment estava 
prevista: un circuit des d’Igualada, 
Vilanova del Camí i els Moletons. 
Passejada quasi urbana i ben pla-
nera, sense cap dificultat, amb un 
horari adient com s’havia de pre-
veure, per quan més enllà de les 
onze del matí el sol ja caldeja de 
valent.

Aparquem al carrer o avinguda 
del Rec, davant del molí de l’Aba-
dia. Seguim el parc fluvial de Vi-
lanova pel seu marge esquerra, a 
aquesta hora del matí ple d’ànecs 
collverd, i continuem pel camí dels 
horts del rec, amb parcel·les de 
producció hortícola de gran vitali-
tat, que mena al nucli dels Mole-

tons, que fou temps enllà, abans 
que raval, el centre i l’inici del 
poble de Vilanova del Camí inde-
pendent de la Pobla de Claramunt 
a partir del 1727. Al peu del riu 
Anoia, en el lloc on les aigües pro-
voquen un meandre just al passar 
davant de la depuradora, hi ha un 
molí que inicialment, en el decurs 
dels segles 16 i 17, fou un molí dra-
per que es va convertir, en el segle 
18, en paperer. Fou propietat de la 
noble nissaga dels Franquesa, i al 
seu redós va sorgir el petit nucli de 
població on antigament s’aturaven 
les diligències que viatjaven pel ca-
mí reial (col·loquialment Camí Ral) 
de Barcelona a Lleida i més tard a 
l’Aragó. Adossada al molí dels Mo-
letons s’hi va construir, l’any 1800, 
una casa d’estiueig de planta baixa 
i dos pisos que coneixem per “Tor-

re d’en Solsona o Can Solsona”. 
Esmorzem aprofitant l‘ombra dels 
antics arbres i la font davant per 
davant d’aquesta torre.

Ignorem d’on prové el nom 
de Moletons; pel que coneixem, 
el “moletó” és un teixit bast de 
cotó, gruixut i ordinari, tenyit en 
peça, que serveix per fer roba 
d’abric d’ús interior, per posar sota 
el cobretaula o fer flassada de poc 
preu.

Reculem pel mateix camí fins 
al parc fluvial, que ara agafem pel 
seu marge dret en direcció al camí 
de la Torre del Cabòries, passem 
pel Pla del Pare Mariano, davant 
de les poques restes de la torre 
del Pare Mariano (Marià Ferrer i 
Estruc, escolapi, 1811-1900, funda-
dor de l’Ateneu Igualadí i les seves 
escoles), baixem a la creu del Ma-

ginet (Magí Rabell, mort el 1904 
d’accident per arma de foc), i se-
guim el curs de la riera pel Pla de 
la Fassina fins a retornar als cotxes.

En resum, una entretinguda 
passejada de 9 km --tampoc cal 
anar molt lluny per passar-s’ho bé-
-, només amb 70 m de desnivell 
acumulat i temps net de camí de 

2’35 hores. Amb la coordinació de 
Josep M. Vilarrubias i la partici-
pació de 17 caminaires. La pròxi-
ma passejada del dijous 4 de juliol 
--aquesta sí que estava per deter-
minar-- serà per Veciana, Molí de 
la Roda i Vall del Silenci. 

Veterans Uecanoia

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



37ESPORTS27 de juny de 2019

SALUT

Dr. PERE BRESCÓ
President de la Sección de endoscopia de la sego 

President de la secció de cirurgia mínimament invasiva de Catalunya 

  DRA. MARIA DEGOLLADA 

TOCOGINECÒLEGS
CIRURGIA LAPAROSCÒPICA  ENDOMETRIOSIS,   HISTERECTOMIA, 

PROLAPSE…
INCONTINÈNCIA URINÀRIA, PATOLOGIA MAMÀRIA, PRENATAL, PRE I POSTMENOPÀUSICA, 

ECOGRAFIA  4 D,  ESTERILITAT…

VISITES HORES CONVINGUDES: TEL 93 805 58 43 
C/ ST. VICENÇ 23 (costat Parc  Xipreret) 08700 IGUALADA
www.eideg.com  facebook centre ginecològic Dr. Brescó 

Dr. Joan Cornet Susana
Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Hores convingudes
Assistencial Anoia - Av. Països Catalans, 95

Pol. Les Comes - Igualada - Tel. 93 804 66 88

Cirurgia de cataractes

Cirurgia de la miopia,
hipermetropia
i astigmatisme

Oftalmologia general

Josep Ferrera Figuerola
Oftalmòleg

Assistencial Anoia
Rambla de Sant Ferran, 62 

08700 Igualada
Tel. 93 805 25 25

www.assistencialanoia.com

Psiquiatria
Psicoteràpia
Supervisions clíniques

Dr. JOSEP CHECA SOLER
Metge Psiquiatre

Sant Carles, 47, 2n 1a 
08700 Igualada
Telèfon 640 616 049
info@josepchecasoler.cat
josepchecasoler.cat

- Primera visita gratuïta
- Descomptes per família nombrosa i monoparental 
  10% en les visites de tractament i de revisió
- PROMOCIÓ: DEL 13 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

Resultats dels equips veterans de l’Infinit

Nova derrota per als equips Subaru 
Cauen 1-2 amb el Pàdel Indoor Bages

PÀDEL

El Femení Veterà (equip de la foto), 
que juga a Segona Categoria de 

la Lliga de Veteranes de la Federació 
Catalana, va guanyar a casa contra 
el Pàdel Les Fonts per 3 a 0.

La parella 1, formada per Eva 
Prades i Montse Díaz, va guanyar 
per 6-2 i 6-4; la parella 2, Giuli-
nana Elias i Montse Carrillo, es va 
imposar per un doble 6-0, i la pa-
rella 3, Khaoula Arab i María José 
Santamaria, va guanyar per 6-2 i 
6-0. Aquest equip, a manca de tres 
jornades, continua líder amb una 
diferència de cinc punts respecte 
les segones classificades i amb mol-
tes possibilitats de pujar a Primera 
Categoria.

El Masculí Veterà, que juga a 
Quarta Categoria de la Lliga de 
Veterans de la Federació Catalana, 
va guanyar a casa contra el Pàdel 
Bellaterra per 2 a 1.

La parella 1 (+50), formada 
per Abdelah Zaim i Felix Mira-
munt, va guanyar per un do-
ble 6-1; la parella 2 (+45), Paco 

Fernández i Rosendo Pérez, va 
perdre per 7-6, 0-6 i 2-6, i la pa-
rella 3 (+40), Carlos Pérez i Quim 
Aguilar, va guanyar per 6-3 i 6-2. 
Amb aquest resultat, i a manca 
de tres jornades, l’equip continua 
líder, a tres punts dels seus perse-
guidors, i depèn d’ell mateix per 
aconseguir l’ascens.

PÀDEL

Sembla que la temporada s’està 
fent llarga per a molts equips en 

la lliga federada i una parella del 
Pàdel Indoor Bages no va poder 
assistir i, per tant, es va donar el 
punt a l’equip Subaru de 1a.

Malgrat tot, nova derrota, per 
1-2, que deixa l’equip sense opci-
ons a mantenir la categoria. Ra-
món Gabarró i Isidre Marimon van 
perdre per 1-6, 3-6 davant Joan 

Saló i Jordi Alonso, mentre que 
Marc Corcelles i Carles Cuñado ho 
van tenir a tocar, però van cau-

re en el “rush” final davant David 
Armengol i Òscar Pacheco per 3-6, 
6-3, 5-7.

Dues patinadores del PA 
Igualada superen les proves 
de nivell

PATINATGE ARTÍSTIC

El dissabte 22 de juny, la Fede-
ració Catalana de Patinatge va 

organitzar les proves de nivell a 
Castellar del Vallès.

L’Ana Fernández i l’Anna Do-
mènech, patinadores del PA Igua-
lada, les van superar, després de 
realitzar uns magnífics discs que 
van valer l’aprovació dels jutges. 
Totes dues van superar el nivell 
d’Iniciació A i a partir d’ara patina-
ran a Certificat, pas previ a l’accés 
a categories.

D’aquesta manera, el club con-
tinua avançant i elevant el nivell 
de les seves patinadores.

El proper esdeveniment serà 
la realització del 2n Festival de 
Patinatge, el dissabte 30 de juny 
al poliesportiu de Santa Coloma 
de Queralt, a partir de les 21.00 
h, que aquest any estarà basat en 
la pel·lícula “The Greatest Show-
man”, i es podran veure actuacions 
dels diferents estils de patinatge, 
com Solo Dance, Grup Show, Indi-
vidual o Parelles.
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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
ABIERTO DE MARTES A DOMINGO

Servicio de noche los jueves, 
viernes y sábados

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)

23€

Èxit de participació en els 
torneigs de Festa Major a la 
Torre de Claramunt

Gran resultat del Club Patinatge dels 
Hostalets de Pierola

Sergi Molins, nou entrenador del primer 
equip del CFS Can Titó

TENNIS TAULA 

Dissabte passat, com cada any, 
dins dels esdeveniments espor-

tius de la Festa Major, es va cele-
brar el VII Open Tennis Taula de 
la Torre de Claramunt, que va ser 
un èxit de participació, amb totes 
les places disponibles cobertes 
des de tres setmanes abans del 
dia de celebració i que va acabar 
sent una gran festa dels amants 
d’aquest esport, amb la participa-
ció de palistes de tot Catalunya i 
que, sense cap dubte, s’ha consoli-
dat com un torneig important dins 
del calendari de torneigs d’estiu 
del tennis de taula d’àmbit pro-
vincial.

Les classificacions van ser les se-
güents: 1r Raül Vidal (CTT Masque-
fa), 2n David Sala (CTT La Torre de 
Claramunt), 3r Eduard Señor (CTT 

Collbató) i 4t Carles Gual (CTT Car-
dedeu).

Van fer el lliurament dels tro-
feus l’alcalde de la Torre de Clara-
munt, Jaume Riba Bayo, i els regi-
dors Jaume Riba Ramos (Esports) i 
Andreu Siñol Quintana (Economia).

Diumenge es va celebrar el ja 
tradicional Quadrangular Festa 
Major, també organitzat pel CTT 
La Torre de Claramunt amb la col-
laboració de l’ajuntament, que 
aquest any arriba a la seva novena 
edició i va comptar amb la parti-
cipació dels equips el CTT Mont-
bui, CTT Vilanova i l’organitzador, 
CTT La Torre de Claramunt, amb 
el resultat indicat a continuació: 
1r classificat CTT La Torre de Clara-
munt “A”; 2n CTT Montbui, 3r CTT 
Vilanova del Camí i 4t CTT La Torre 
de Claramunt “B”.

VII Open Tennis Taula de la Torre de Claramunt. D’esquerra a dreta, Andreu Siñol, 
Jaume Riba, David Sala, Raúl Vidal, Jaume Riba Bayo, Carles Gual i Eduard Señor.

PATINATGE ARTÍSTIC

El Club Patinatge dels Hostalets 
de Pierola continua amb la seva 

activitat en la recta final d’aquesta 
temporada i aquest mes de juny ha 
participat en el Campionat Interco-
marcal de la Zona 4, que va tenir 
lloc el passat dia 9 a Lliçà de Vall i 
on una de les seves patinadores es 
va classificar per a la Final d’Inter-
clubs de Barcelona, que tindrà lloc 
la tardor vinent.

Entre els resultats de les pati-
nadores participants cal destacar 
la molt bona 3a posició de Patri-
cia López en categoria Iniciació D. 
Un podi que li obre les portes a 
la Final de Barcelona d’Interclubs 

2019 que se celebrarà el pròxim 
mes d’octubre. Per altra banda, 
continua el creixement i aprenen-

tatge en els casos de Laia Calpe, 
que va ser 9a en Iniciació C, i Inés 
Pamplona, 12a en Iniciació A.

FUTBOL SALA

Sergi Molins és el nou entrenador 
del primer equip del Club Futbol 

Sala Can Titó Vilanova del Camí 
per a la pròxima temporada 2019-
2020. Així ho ha anunciat el club 
en les xarxes socials, tot celebrant 
la notícia i desitjant molts encertes 
al nou tècnic. 

En Sergi arriba procedent del 
Futbol Sala Montseny, “té un cur-
rículum impecable i amb experi-
ència en la categoria”, han desta-

cat els vilanovins. Des del Can Titó 
avancen també que pròximament 
anunciaran més incorporacions i 
renovacions.

Per la seva banda, Oriol Pa-
nadès s’ha acomiadat també a les 
xarxes en finalitzar aquesta eta-
pa com a entrenador del primer 
equip. Afirma que “ha sigut un 
plaer dirigir un històric equip de la 
comarca de l’Anoia al qual anima-
va des de la grada quan era petit i 
estaven a Nacional B”.
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■  MONT-ÀGORA CINEMES
Toy Story 4. Dia 28 a les 18.15. Dia 29 a les 16.45 i 18.45. Dia 30 a les 16.45. SALA GRAN.
La banda. Dies 28 i 29 a les 20.30. Dia 30 a les 18.45 i 20.30. SALA GRAN.
Tu mejor amigo. Dia 28 a les 18.30 i 20.30. Dies 29 i 30 a les 16.30, 18.30 i 20.30. SALA PETITA.

■  ATENEU CINEMA
Tolkien.  Dia 28 a les 19.45 h.  Dia 29 a les 22.00 h. Dia 30 a les 19.30 h. Dia 1 de juliol a les 19.30 h. Dia 
3 a les 20.45 h. Dia 4 a les 20.00 h (V.O.S.E.). No recomanada a menors de 7 anys.
Toy Story 4.  Dia 28 a les 17.30 h. Dia 29 a les 17.15 h (en català) i 19.30 h. Dia 30 a les 17.15 h. Dia 1 
de juliol a les 17.15 h (en català). Dia 3 a les 18.30 h. Dia 4 a les 17.45 h (en català). Apta per a tots els 
públics.

■    CASAL DE TOUS
En buenas manos. Dia 30 a les 18.00 h.
La caída del imperio americano. Dia 30 a les 19.40 h.

La banda. Espanya, 2019. Drama. Direcció: Roberto Bueso. In-
tèrprets: Gonzalo Fernández, Charlotte Vega, Carlo Blanco, Pepo 
Llopis, Xavi Giner, Hugo Rubert, Enric Benavent, Inma Sancho. 
Edu, un jove músic que porta una vida monòtona a Londres, torna 
a casa pel casament del seu germà. Després de passar anys fora, el 
retorn li desperta la necessitat de recuperar tot el que al seu dia 
va deixar enrere: amics, família i especialment a Alícia, l’eterna 
novia del seu millor amic.

Tu mejor amigo. EEUU 2017. Comèdia. Direcció: Lasse Halls-
tröm. Intèrprets: Dennis Quaid, Britt Robertson, Bryce Gheisar, 
Juliet Rylance, Luke Kirby, Josh Gad, K.J. Apa, Peggy Lipton, John 
Ortiz, Gabrielle Rose, Michael Bofshever, Kirby Howell-Baptiste, 
Pooch Hall, Nicole LaPlaca, Michael Patric, Naomi Frenette, Robert 
Mann. Un gos intenta descobrir el seu propòsit en la vida a mida 
que va passant per diferents amos. A través de diverses reencar-
nacions com a Toby, Bailey i Buddi, un mateix gos tindrà l’oportu-
nitat de viure tres vides diferents i així descobrir el propòsit de la 
seva existència al costat dels humans.

Tolkien.  EEUU, 2019. Drama. Direcció: Dome Karukoski. In-
tèrprets: Nicholas Hoult, Lily Collins, Genevieve O’Reilly, Colm 
Meaney, Tom Glynn-Carney, Patrick Gibson, Anthony Boyle, Craig 
Roberts, David Puckridge, Pam Ferris, Derek Jacobi, Laura Don-
nelly, Mimi Keene Joel Phillimore, Jack Riley. Biòtic de l’escriptor, 
lingüista i professor universitari  J.R.R. Tolkien (1892-1973), autor 
de “El Señor de los Anillos” y “El hobbit” entre moltes altres 
obres. Tolkien explora els anys de formació de l’escriptor en la 
seva recerca de l’amistat, l’amor i la inspiració artística en el grup 
d’estudiants inquiets del que forma part. En aquest context es 
produeix l’esclat de la Primera Guerra Mundial, que amenaça amb 
destrossar aquesta “associació”. Totes aquestes experiències inspi-
raran a Tolkien a escriure les seves famoses novel·les.

La caída del imperio americano. Canadà, 2018. Drama. Direc-
ció: Denys Arcand. Intèrprets: Alexandre Landry, Maripier Morin, 
Rémy Girard, Louis Morissette, Maxim Roy, Pierre Curzi, Vincent 
Leclerc, Yan England, Claude Legault, Florence Longpré, Paul 
Doucet, James Hyndman. Pierre-Paul, de 36 anys, un intel·lectual 
i doctor en filosofia, es veu obligat a treballar com a repartidor 
per tenir un jornal decent. Un dia, mentre entrega un paquet, 
es troba amb l’escena d’un robatori a ma armada que ha sortit 
malament amb el resultat de dos morts. Es troba amb dues bosses 
plenes de diners. Pierre-Paul s’enfront a un dilema: marxar amb 
les mans buides o agafar els calés i fugir.

Toy Story 4. EEUU, 2019. Animació. Direcció: Josh Cooley. Wo-
ody sempre ha tingut clar quina és la seva tasca al món, i quina 
és la seva prioritat: cuidar al seu amo, tant a Andy com a Bonnie. 
Però quan Bonnie afegeix Forky, una nova joguina, a l’habitació, 
arrenca una nova aventura que servirà per a que els vells i nous 
amics li  ensenyin a Woody com de  gran pot ser el món per a un 
joguet.

En buenas manos. França, 2018. Drama. Direcció: Jeanne 
Herry. Intèrprets: Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouc-
hez, Olivia Côte, Clotilde Mollet, Jean-François Stévenin, Bruno 
Podalydès, Miou-Miou. Theo acaba de néixer. Després de parir, la 
seva mare biològica l’entrega a un programa d’adoptació. Els ser-
veis d’adopció hauran de trobar-li una mare. A l’altre costat Alice, 
de 41 anys, porta gairebé deu anys lluitant per ser mare. Un grup 
de professionals treballarà perquè s’acabin trobant.

“Toy Story 4” de Joss Cooley
Cap nen sense joguina

Arriba als cinemes la quarta i 
última entrega d’una de les 

millors sagues de les marques Dis-
ney i Pixar, “Toy Story”. El comi-
at d’aquest comèdia animada ha 
tingut un sabor especial a casa 
nostra ja que l’estrena ha arribat 
precedida per la visita a Barcelona 
de Tom Hanks --veu original del 
personatge del cowboy de joguina 
Woody--, acompanyat del director 
de “Toy Story 4”, Joss Cooley, i els 
productors per a promocionar la 
seva estrena.

El capítol final de “Toy Story” 
serveix per reflexionar sobre el 
cicle vital de les joguines i la se-
va mort, que és la seva substitu-
ció. Un film sobre el relleu o la 
pervivència d’una joguina, la se-
va utilitat o el seu rebuig. Idea 
posada de manifest en el mateix 
pròleg amb el naixement de la 
germaneta d’Andy, Bonnie, en la 
llar protagonista que comporta el 
sacrifici d’una joguina, una nina 
de porcellana, Bo Peep, que acaba 
desapareixent d’escena en una nit 
plujosa. Transcorreguts nou anys 
després d’aquest pròleg, les jo-
guines, liderades per Woody, han 
sobreviscut en l’habitació de la 
nena. El primer embat per evitar 
l’orfanesa de les joguines, la lluita 
per no ser oblidades i llençades a 
la brossa, ha reeixit.  

I la trama s’inicia aleshores 
quan Bonnie va a l’escola i Woo-
dy es fica dins de la seva motxilla 
per cuidar d’ella. L’experiència es-
colar de la nena comportarà el 
naixement d’una nova joguina fe-
ta amb trossos del cubell de les 
escombraries, Forky, en un taller 
de manualitats. Introdueix un nou 
concepte de joguina, una mena de 
monstre frankensteinià, pedaços 
inerts ara reanimats per la il·lusió 
de la nena, la seva creadora. Un 
fet que comporta una cataracta de 
gags ben ocurrents al voltant del 

desig instintiu de Forky de retor-
nar a les escombraries.

“Toy story 4” es desenvoluparà 
majoritàriament fora de l’habita-
ció, quan el film esdevé una road 
movie amb la caravana familiar 
d’excursió. En aquesta aventura 
de carretera, el cowboy Buddy re-
trobarà la seva antiga companya, 
llençada al bagul de la història, en 
una botiga de vell, oficina d’ob-
jectes perduts. Es tracta d’un nou 
passatge brillant en què joguines 
de ventríloc es converteixen en 
éssers aterridors, una espècie de 
morts vivents en el castell encan-
tat que és la casa d’antiguitats. 

Una entrega tan divertida com 
intel·ligent que posa un esplèndid 
punt i final a una saga d’altura. 
Una nova aposta per la camara-
deria, l’ajuda col·lectiva i la solida-
ritat de grup.  Però també una bo-
nica paràbola sobre la maduresa i 
la llibertat en la intempèrie,  lluny 
de l’espai protector de l’habita-
ció de les joguines. I com sempre, 
una pel·lícula d’animació que no 
s’extingeix amb els crèdits finals 
ja que s’afegeixen noves bromes 
al final del final i que obliga l’es-
pectador a restar a la butaca fins a 
l’encesa de llums de la sala.

La fi de la saga podria ser fruit 
de la trista paradoxa que compor-
ta l’era digital. La camioneta fa-
miliar, dotada de gps, comporta 
la introducció de la informàtica en 
la trama, exemple simptomàtic de 
que la tecnologia digital ha entrat 
en les nostres vides, tot i que el 
món infantil de “Toy Story 4” en-
cara en resta al marge. La pròxima 
entrega de ben segur que seria un 
film apocalíptic, amb les joguines 
clàssiques intentant sobreviure per 
no morir exterminades en el reial-
me de la intel·ligència artificial, el 
regnat de les tauletes i les video-
consoles en les mans dels nens.

Joan Millaret Valls

Pots llegir-lo a internet: 

www.latossa.com



PLUS OCASIÓ

IGUALADA

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY BENZINA
ANY: 2018 - PREU: 6.900€
FINANÇAMENT: DES DE 112€/MES

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA
OPORTUNITAT - ANY: 2018 - PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 70 CITY BENZINA 
ANY: 2018 - PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA 
OPORTUNITAT - ANY: 2018 - PREU: 9.900€
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES

TOYOTA YARIS 110 FEEL BENZINA 
OPORTUNITAT - ANY: 2018 - PREU: 11.900€
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID
ANY: 2018 - PREU: 12.400€
FINANÇAMENT: 193€/MES

TOYOTA YARIS 100H FEEL HYBRID
ANY: 2018 - PREU: 13.900€
FINANÇAMENT: 217€/MES

TOYOTA AURIS 120T ACTIVE BENZINA
OPORTUNITAT - ANY: 2018 - PREU: 12.900€
FINANÇAMENT: DES DE 201€/MES

TOYOTA CHR 125H ADVANCE 
HYBRID
ANY: 2018 - PREU: 19.900€

TOYOTA VERSO 130 ADVANCE 
BENZINA 
ANY: 2018 - PREU: 13.900€ 

TOYOTA PROACE VERSO 
SHUTTLE DIESEL
ANY: 2018 - PREU: 19.900€

TOYOTA RAV4 220H HÍBRID
ANY: 2019
PREU: 30.800€

Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es


