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El Sopar Empresarial va ser una mostra de la
bona salut de les empreses a l’Anoia

L

’Institut Milà i Fontanals d’Igualada va acollir la 17a edició del Sopar de l’Empresari, un espai que simbòlicament venia a representar la importància de la formació per al món laboral.
A l’acte hi van assistir més de mig miler de persones, representats de petites i mitjanes empreses de tots els sectors que dinamitzen l’economia local. El discurs del president de la Unió
Empresarial de l’Anoia va ser motivador i engrescador de cara la competitivitat de la comarca. Pàg. 3

La Conca d’Òdena disposarà de
300 hectàrees de nou sòl industrial

L’European Balloon Festival,
quin espectacle!

E

L

l conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va anunciar durant el sopar de la Unió
Empresarial de l’Anoia, l’impuls d’un Pla director urbanístic (PDU) d’activitat econòmica de
la Conca d’Òdena, que ha de posar al mercat 300 hectàrees de superfície per a activitats econòmiques al nord d’Igualada. El nou PDU integrarà també l’àmbit a on es podran traslladar
els actuals adobers del barri del Rec. Pàg. 3

Segueix el Festival Anòlia

Pàg. 17

a 21a edició de l’European Balloon Festival, a més de l’espectacle del cel que són els enlairaments dels globus, ha acollit dos espectacles que han resultat multitudinaris; així la inauguració del nou Parc Central amb el reclam dels SP3 va portar un públic molt familiar a gaudir de la festa, i l’endemà dissabte el camp de vol es va omplir de gom a gom per presenciar
el Night Glow. La música rumbera de Los Manolos va tancar el festival. Pàg. 4

Festival Anoia Folk al Castell de Claramunt

Del 19 al 23 de juliol, Festa Major de Masquefa

Els Moixiganguers, dissabte a la Pius XII

Actes de Festa Major al nucli antic de Montbui

Homenatge a la mestra Natividad Yarza

Pàg. 32

Acaptes de sang a Capellades, Igualada i Piera

Pàg. 15

Pàg. 16

33a Festa Popular al vilanoví Camp del Rei

Pàg. 20

Pàg. 19

Pàg. 19

Pàg. 18
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FARMÀCIES DE TORN
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Més de mig miler de comensals al 17a edició del Sopar Empresarial
IGUALADA
ijous passat, la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) va lliurar, en el marc del seu XVII Sopar
Empresarial, els Premis que anualment reconeixen la contribució
dels petits i mitjans empresaris en
el desenvolupament econòmic i
social de l’Anoia, alhora que reconeixen les iniciatives empresarials i
estimulen la millora de la competitivitat i la qualitat a les empreses
de l’entorn.

D

Els premiats van ser
Rivisa, Iguana, Garatge
Montserrat, Gràfiques
Vilanova, Mútua
General de Catalunya,
Interiorvista, el Clúster
de l’Automoció, Dyneke i
Publicacions Anoia
En aquesta 17a edició, els
premiats van ser Rivisa (Premi a
l’Empresa Innovadora), Iguana Comunicacions (Premi a la Capacitat
Emprenedora), Garatge Montserrat (Premi a la Trajectòria Empresarial), Mútua General de Catalunya
(Premi a la Institució), Gràfiques
Vilanova (Premi al Compromís Social), Interiorvista (Premi a la Millor
Implementació TIC, en col·laboració amb TIC Anoia), el Clúster de la
Indústria d’Automoció de Catalunya (Premi Campus Motor Anoia)
i Dyneke (Premi a la Millor Estratègia de Comunicació Empresarial,
en col·laboració amb la Demarcació Catalunya Central del Col·legi
de Periodistes de Catalunya), alho-

La Veu de l’Anoia va rebre el reconeixement especial a la seva trajectòria

ra que Publicacions Anoia SL rebia un reconeixement especial a
la seva trajectòria. Van ser més de
mig miler els assistents a l’edició
d’enguany, superant en escreix els
que van participar en l’edició de
l’any passat.
El president de l’entitat, Blai
Paco, assegurava durant el seu discurs que els empresaris anoiencs
estan “motivats, animats, implicats
i units”, i que “junts estem trobant
la fórmula per treure la nostra comarca de la crítica situació en la
que es trobava”. Així mateix, va
considerar que l’èxit dels fòrums
empresarials celebrats durant tot
el 2016 i aquest 2017, així com la
gran participació a l’edició d’enguany del Sopar, són una mostra

“que és molt millor i més fàcil treballar en equip que lluitar en solitari”.
Paco va identificar “quatre potes essencials per millorar la competitivitat empresarial i dinamitzar
l’economia de la comarca de l’Anoia”: coneixement i actitud, telecomunicacions i subministraments,
visibilitat a l’exterior, i infraestructures.
I precisament davant del consell de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, Paco reivindicava la
necessitat de comptar amb unes
infraestructures dignes perquè
l’economia anoienca pugui ser
competitiva. D’una banda, va reclamar la necessitat d’accelerar la
variant Abrera-Masquefa i el des-

doblament de la B-224. “La icona
logística amb la que s’està convertint l’Anoia Sud fa imprescindible i
urgent aquestes infraestructures”,
sentencià. D’altra banda, també va
reclamar el desdoblament de l’Eix
Diagonal entre Vilafranca i Manresa, entès com “una oportunitat
única per vertebrar el nostre país,
facilitant que molts vehicles que
arriben a Vilafranca des del sud
amb destí França no hagin d’arribar a Martorell”. I, de cara al mitjà
termini, apuntava que caldrà tornar a pensar en l’Eix Transversal
Ferroviari i el carril VAO d’accés a
Barcelona per l’A-2 i la B-23.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va recollir el
guant de les demandes empresarials anoienques i va anunciar que
s’establiran les bases perquè hi hagi unes 300 hectàrees de sòl industrial al nord d’Igualada “que ens
permetrà disposar de parcel·les de
grans dimensions a l’Anoia, que
és el que ara es necessita per ser
competitius
Així mateix, assegurava que
Catalunya té les condicions “per
ser l’Holanda, la Dinamarca o
l’Àustria del sud d’Europa”. “Podem fer el salt endavant per ser
un país petit d’èxit”, ha assegurat.
“Tan sols ens manca la capacitat
de prendre decisions en el moment
que li convenen al país”, ha conclòs.
Al seu torn, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va felicitar la
UEA per l’èxit organitzatiu, i va
reivindicar la bona salut econòmica

de l’Anoia. “La comarca que més
exporta a Amèrica de la província
de Barcelona som nosaltres. I la
segona que més exporta a Europa
i l’Àfrica. Aquesta és la fortalesa
que tenim com a territori”, assegurà.

La importància de la
formació
L’edició d’enguany del Sopar
Empresarial va ser especial, ja que
l’entitat va escollir un espai inusual
i diferent per celebrar-lo: l’Institut
Milà i Fontanals d’Igualada. Amb
aquesta elecció, el món productiu
va voler reforçar la importància
de la formació en l’àmbit laboral
i apropar el món empresarial als
joves. L’objectiu de la tria era el
de posar de manifest la manca de
personal i millorar el desajust actual entre l’oferta i la demanda de
professionals qualificats. I és que
aquesta falta de professionals és
una de les necessitats detectades
en els diferents fòrums empresarials territorials i sectorials que l’entitat organitza des de l’any passat,
amb l’objectiu de conèixer de primera mà les necessitats concretes
de les empreses.
“Volem estar al costat dels
joves que estan fent l’esforç de
formar-se, i també volem estar al
costat dels professors que treballen per ensenyar amb la màxima
qualitat i donar continguts que
s’adaptin al màxim a les necessitats
que reclama el món de l’empresa”,
conclogué Paco.

El conseller Rull anuncia un Pla director urbanístic a la Conca d’Òdena per
posar al mercat nou sòl per a activitats econòmiques
da de Montbui, Teodoro Romero;
d’Òdena, Francisco Guisado; de la
Pobla de Claramunt, Santi Broch;
de Jorba, David Sánchez; i de Castellolí, Joan Serra.

El Pla classificarà i
ordenarà un sector de
més de 300 hectàrees de
superfície per a activitats
econòmiques al nord
d’Igualada, ja previst en
el planejament urbanístic
vigent

Rull, al mig, amb els alcaldes abans del sopar

IGUALADA
l conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va anunciar
dijous passat, durant el 17è sopar
de la Unió Empresarial de l’Anoia, a Igualada, l’impuls d’un Pla
director urbanístic (PDU) d’activitat
econòmica de la Conca d’Òdena,
recollint així la demanda dels ajuntaments de la comarca. L’acord per
iniciar la redacció d’aquest PDU es
veurà, previsiblement, a la Comis-

E

sió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC) del
proper 28 de juliol.
L’acte va comptar amb la presència de la directora general d’Indústria, Àngels Chacón, i el president de la UEA Blai Paco.
Rull feia aquest anunci després
de rebre la petició per escrit de
mans de l’alcalde d’Igualada, Marc
Castells; de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte; de Santa Margari-

La Conca d’Òdena ocupa una
posició central a Catalunya i a la
comarca de l’Anoia, una bona situació reforçada per les infraestructures que hi transcorren. També
és un terreny amb relleu suau, característica que el fa apte per a la
construcció d’equipaments industrials i logístics d’alta capacitat.
Històricament, la Conca d’Òdena ha acollit una important activitat industrial i terciària i els seus
municipis col·laboren per impulsar
sectors estratègics com el del gènere de punt, els adobats de pell,
la salut i les tecnologies de la comunicació.

Amb la voluntat de continuar
desenvolupant aquestes activitats
econòmiques, el Pla director urbanístic (PDU) de la Conca d’Òdena,
aprovat el 2008, ja preveia diverses actuacions supramunicipals. No
obstant, la regulació d’aquestes actuacions no es va poder concretar
atesa la limitació de facultats que
la legislació urbanística atorgava
en aquell moment als PDU. Per això es va fer mitjançant l’establiment de directrius que no permetien actuacions immediates i que
caldria concretar a través de les
figures de planejament urbanístic
municipal.
És a partir d’una modificació
legislativa de l’any 2012 que els
PDU sí que tenen la capacitat de
classificar i qualificar sòl, delimitar
i ordenar sectors supramunicipals i
possibilitar la seva execució directa.

El nou PDU integrarà
també l’àmbit a on es
podran traslladar els
actuals adobers del barri
del Rec

És per això que el conseller Rull
va anunciar la propera redacció
d’un PDU d’abast supramunicipal

que classificarà i ordenarà diversos sectors per acollir activitats
econòmiques: un de més de 300
hectàrees, al nord d’Igualada, que
permetrà disposar de parcel·les de
grans dimensions, i un altre sector discontinu, que en total abasta
un àmbit de 43 hectàrees, a l’oest
d’aquesta ciutat. Aquests darrers
sectors podrien acollir els adobers
actualment instal·lats al barri del
Rec d’Igualada.
L’impuls a aquest nou Pla director comportarà la necessitat
de modificar el PDU de la Conca
d’Òdena de 2008 i de replantejar
el PDU del Parc d’innovació del
cuir i la marroquineria d’Igualada-Jorba, aprovat inicialment,
per integrar-lo en el nou document.
A més d’ordenar aquests sectors, el nou PDU establirà determinacions per al desenvolupament
urbanístic sostenible, la mobilitat
de les persones i les mercaderies,
el transport públic, la protecció del
paisatge i el manteniment dels valors culturals i històrics de la Conca
d’Òdena.
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Aquesta 21a edició de l’European Balloon Festival, la més multitudinària!

IGUALADA
a inauguració del nou Parc Central d’Igualada ha estat el punt
més destacat de la XXI edició de
l’European Balloon Festival. Aquesta edició ha batut rècords de participants i de públic. El nou espai
ha permès que els pilots poguessin inflar els globus sense perill de
malmetre les veles i que els més de
25.000 espectadors que hi ha assistit
hagin pogut gaudir amb més comoditat d’aquest espectacle únic des
de les graderies o la pròpia gespa. El
nou espai ha estat un pol d’atracció
per a pilots vinguts d’arreu del món.

L

Més de 50 globus van
inaugurar el festival
enlairant-se des del nou
Parc Central d’Igualada

A primera hora del matí de dijous passat es van enlairar des del
nou Parc Central d’Igualada el primer vol de l’European Balloon Festival (EBF) en el qual hi van participar
més de cinquanta globus; aquest
vol inaugural serveix cada any per
presentar aquest esdeveniment als
mitjans de comunicació; una trentena de periodistes d’àmbit estatal
i internacional es van poder enlairar
amb els pilots i participar en el vol
de competició.
La jornada va cmptar amb dues
novetats destacades, la primera l’estrena del nou Parc Central d’Igualada que s’inaugurarà oficialment

l’endemà, i la segona van ser els
quatre globus de formes especials
que van donar espectacularitat al
cel d’Igualada, sobretot el globus
Stuart the Minion (el personatge
d’animació protagonista de la coneguda pel·lícula americana Els Minions), dos mussols fabricats a Igualada per Ultramagic Balloons i un lleó,
propietat del zoo britànic Longleat,
que ja va volar l’any passat.
La prova d’aquesta primera jornada de competició va ser La Llebre,
una prova que consisteix en que els
diversos globus han de perseguir un
“globus llebre” que s’enlaira prèviament i que va canviant constantment de direcció i d’altitud. Tot i
que el globus llebre a poder sortir,
la situació meteorològica va permetre permès que la resta de globus
poguessin seguir la seva trajectòria
i, per tant, la prova va quedar sense
guanyador.

La consellera
de Governació,
Administracions Públiques
i Habitatge, Meritxell
Borràs va presidir la
inauguració
L’endemà divendres 7 de juliol
es va viure, al matí, un Vol de la
Ciutat espectacular on els globus
van volar a tocar dels edificis d’Igualada i la ciutadania es va despertar
amb el soroll dels cremadors a tocar
de casa. La diana instal·lada a Cal
Font va obligar als pilots a sobrevolar durant una bona estona la ciutat
deixant espectaculars imatges per
al record.
A la tarda-vespre es va procedir
a l’acte inaugural del nou Parc Central d’Igualada. L’acte va comptar
amb la presència de la consellera de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya, Meritxell Borràs que,
juntament amb l’alcalde, Marc Castells, va descobrir la placa commemorativa de l’esdeveniment. Posteriorment, la consellera, acompanyada de la delegada del Govern a la
Catalunya Central, Laura Vilagrà, i
el president del Consell Comarcal
de l’Anoia, Xavier Boquete, a més
d’altres autoritats locals, va recórrer
el nou espai verd de la capital de

l’Anoia i va participar en un dels
vols captius programats.
Meritxell Borràs qualificava el
nou parc de “projecte estratègic
del municipi” perquè neix amb la
voluntat d’esdevenir un punt de
trobada dels veïns del municipi així com el “Parc Central de tota la
comarca”. “Serà l’espai perfecte
pels grans esdeveniments culturals
i esportius a l’aire lliure, començant
per aquest festival de globus que
projecta el nom d’Igualada arreu
d’Europa”.
La consellera va remarcar que
Catalunya té ajuntaments que treballen per donar “els millors serveis i qualitat de vida als seus
ciutadans”, i en aquest sentit, ha
destacat la feina de l’ajuntament
d’Igualada, que treballa “per fer
una ciutat millor, mirant al futur,
i posant en valor els atractius del
territori”.
Per la seva banda, l’alcalde
d’Igualada, Marc Castells, va reafirmar l’aposta per seguir obrint espais verds a la ciutat, un projecte
que continuarà amb l’habilitació del
terreny de la banda de l’Hospital
d’Igualada (amb zona de jocs infantil) i que se suma a iniciatives com la
l’Anella Verda, amb la finalització
de l’adequació del camí de les Guixeres i el nou mirador, i la Via Blava.
Aquest ha de ser un espai per acollir
altres esdeveniments culturals i esportius de gran format al llarg de
tot l’any.

Festa súper per inaugurar
el nou Parc Central
L’habitual vol de competició de
globus aerostàtics del divendres al
vespre va estar acompanyat de tot
un seguit d’activitats i propostes familiars adreçades als més petits de
la ciutat.
Hi va haver tallers de fabricació
d’estels i una gran volada conjunta,
tallers de capgrossos, maquipeining
i bombolles de sabó, estàtues humanes i diferents espectacles, com
ara L’animalada de la companyia
Katakrak, Titirijocs i Pallazoo de Sac
Espectacles, Apicirc de Pessic de Circ,
La tartana amb Cíclicus, Gelicadabra
del Mag Fèlix Brunet, Girafes amb
la companyia Xirriquiteula i Traps,
amb la companyia Efímer. Els assistents van poder gaudir dels vols

captius, del vol de competició de
desenes de globus participants en el
festival i, com a gran final de festa,
d’un concert dels SP3, el grup musical del Club Súper 3, que va comptar
també amb la presència del personatge Pau.

Dissabte la meteorologia
obliga a suspendre dos
vols i condiciona l’estrena
del Night Glow «Volàtil»

Les condicions meteorològiques
al llarg del dissabte no van ser del
tot favorables i això va obligar a
suspendre els dos vols del dia; també l’estrena del nou concepte de
Night Glow va estar molt condicionat pel temps i a l’encesa nocturna
de globus es va comptar amb menys
participants del que és habitual per
la forta amenaça de pluja.
Si que es va poder gaudir de
l’espectacle multidisciplinari Night
Glow “Volàtil” ideat i dirigit per
l’artista igualadí Jordi Enrich, que
explicava què és per als igualadins
volar. En acabar el piromusical amb
què es tancava l’European Balloon
Festival, tot seguit es va donar pas
al multitudinari concert de Los Manolos, que estan de gira amb motiu
dels 25 anys dels Jocs Olímpics de
Barcelona’92. Era el tret de sortida del festival d’estiu a Igualada,
l’Anòlia.
Diumenge al matí amb un vol
de prova lliure es clausurava l’European Balloon Festival d’enguany.

El pilot Àngel Aguirre es
proclama guanyador de la
competició

Des que dijous es va iniciar la
competició, els cinquanta-cinc pilots
participants han hagut d’anar realitzant diverses proves de vol, com la

llebre o la diana, i aconseguir punts
per a la classificació final. El pilot
Àngel Aguirre, de l’equip Globus
Kon-Tiki, va resultar guanyador absolut de la competició d’enguany,
seguit de Sacha Ham, i del japonès
Yudai Fujita.
El premi al màxim esperit
d’equip ha estat per Richard Penney
i el reconeixement al pilot més jove
que ha participat en aquesta edició
se l’ha endut Nel Rodríguez.

Iglús de vent per tota la
ciutat
A més dels globus, enguany
també han estat protagonistes els
tallers i les activitats culturals realitzades al llarg de tota la setmana dins dels Iglús de Vent, a càrrec
d’entitats igualadines. Aquestes
construccions d’aire fetes amb teles
reciclades de globus han ocupat un
any més diversos espais d’Igualada
i ja s’han convertit en un element
ineludible del festival europeu de
globus aerostàtics.

L’European Balloon
Festival
La competició esportiva de l’European Balloon Festival (EBF), que
enguany ha tancat la 21a edició, ja
s’ha consolidat com un certamen
de referència a nivell europeu, una
cita ineludible per als pilots i una
festa molt esperada per a les més
de 25.000 persones que participen
anualment en el Festival.
L’EBF està impulsat per l’Ajuntament d’Igualada, l’empresa fabricant de globus Ultramagic i l’empresa de vol Globus Kon-Tiki i es
tracta d’una oportunitat única a
l’Estat espanyol i a tot el sud d’Europa de presenciar un vol simultani de
globus aerostàtics.

Es neteja el desgavell d’arbrat que va
provocar l’esclafit del novembre
VILANOVA DEL CAMÍ
’Associació de Propietaris Forestals Serres de Miralles i Orpinell
han finalitzat les tasques de neteja
i retirada de l’arbrat de la zona del
Cairó i la zona boscosa de Can Titó
afectada per l’esclafit del passat
mes de novembre. Els treballs, que
van començar el passat 12 de juny,
s’han allargat gairebé un mes però
han servit per fer “una actuació
acurada i amb totes les precaucions” i “el resultat ha estat molt
positiu” assegura Francesc Sabaté,
Secretari de l’APFSMO.
El passat 23 de novembre de
2016 es va produir un esclafit a la
zona de Can Titó a Vilanova del
Camí, causant molts danys a la zona arbrada, sobretot als arbres més
grans o amb capçades més desenvolupades. Alguns d’aquests arbres
de grans dimensions, més de 300
kg, es van trencar per la base o bé
es van arrencar d’arrel.
“Davant de la situació catastròfica”, l’Associació de Propietaris
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Forestals va sol·licitar un informe
dels danys de l’arbrat de Can Titó.
Jaume Minguell, enginyer forestal,
tècnic representant de la Diputació de Barcelona a l’associació, va
ser l’encarregat d’analitzar l’àmbit
d’afectació, la tipologia dels danys
i els riscos derivats, tant a persones
físiques com a béns materials i va
alertar de l’alt risc d’incendi si no
es retirava la vegetació afectada,
concentrada principalment a la llera del Torrent del Cairó, afluent del
Torrent de Can Bernades.
Des de l’Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles – Orpinell, agraeixen la col·laboració

de l’Ajuntament de Vilanova del
Camí que es va encarregar de la
tramitació dels permisos pertinents
per poder actuar a la zona. Francesc Sabaté agraïa la tasca del 2n
Tinent d’Alcalde d’Obres i Urbanisme, Juan Manuel Cividanes i de la
tècnica de Medi Ambient, Cristina
Estrada, per la seva celeritat donada la urgència de l’actuació.
Sabaté també ha volgut remarcar “el civisme demostrat per molts
veïns que practiquen senderisme
pel costat de la llera del Torrent
del Cairó, respectant l’entorn en
una situació d’alt risc d’incendi”.
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El conseller Josep Rull fa un ultimàtum a la
Acaben els tallers d’estudi
Hispano i anuncia que a finals d’any se sabrà assistit
Alumnes que ajuden altres alumnes
si se li treu la concessió

A

bans d’acabar el 2017 se sabrà
si Monbus - Hispano Igualadina continua fent el servei de transport públic en autobús entre Igualada i Barcelona o bé se li retira
la concessió i es dóna a una altra
empresa. Així ho va anunciar el
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull,
en una entrevista a Canal Taronja
Anoia durant el Sopar Empresarial
de la UEA, celebrat a l’Institut Milà
i Fontanals.
Rull explicà que l’auditoria que
la Generalitat està fent a l’empresa
avaluarà l’estat del servei i les mesures a dur a terme: “és l’última
oportunitat, no ens tremolarà el
pols i si hem de prendre decisions
dràstiques les prendrem. No per
gesticular, sinó perquè ens ho pugui avalar un jutge. Volem que, en
darrera instància, qui se’n beneficiï
siguin els usuaris i usuàries. A l’hora de prendre aquesta decisió de
veure com reorientem la concessió,
tant si s’ha de mantenir com si s’ha
de canviar, fruit del que digui l’auditoria, estem parlant d’aquest any
2017. Abans d’acabar l’any s’ha de
saber si s’ha d’anar a una retirada
de la concessió, que seria un fet
únic i que s’ha produït en molt poques ocasions. Si cal, ho farem amb
totes les conseqüències”.
El conseller de Territori i Sostenibilitat va explicar que la justícia
acabarà dirimint si Monbus està
incomplint el contracte o no. Si
hi hagués un incompliment, això
és el que permetria rescindir-li la
concessió. Josep Rull explica, però,
que l’objectiu de la Generalitat és
oferir un bon servei, ja sigui resolent les incidències que ara té la
companyia o buscant-ne una de
nova.
A l’entrevista de Canal Taronja
Anoia, el conseller va avançar que
“quan l’administració pública pren
una decisió, aquesta s’ha de poder sostenir davant de la justícia.
Per tant, no n’hi ha prou amb alguns elements que subjectivament

nosaltres considerem que podrien
ser rellevants per anar a la rescissió del contracte. Cal que hi hagi
la construcció de molts elements
que vagin en la línia d’incompliments greus que portin cap a la
resolució del contracte, i això és el
que estem acabant de dirimir. Per
a nosaltres, la primera funció és
millorar el servei. Si això ho podem
fer amb l’actual empresa concessionària ho farem, i si no adoptarem
aquest mecanisme. Ara, no s’ha de
fer per gesticular, sinó que s’ha de
fer per guanyar. I cal veure quin és
l’itinerari que ens ha de permetre
oferir als ciutadans de l’Anoia el
millor servei”.
Davant el continu d’incidències que acumula Monbus, Rull va
voler traslladar als viatgers que
la Generalitat no espera a tenir
l’auditoria per demanar millores,
sinó que ja està a sobre del servei: “No ens hem d’esperar a tenir
resolta aquesta auditoria perquè
puguem continuar millorant els
aspectes que no funcionen. Nosaltres estem, cada dia, molt a sobre
de tot però hi ha un moment, i
això ens ho ha de dir l’auditoria,
en què cal saber si amb l’actual
instrument podem millorar més
o no. Si podem millorar més, ho
farem i ho blindarem. Si no, haurem d’anar a l’opció de buscar
una nova empresa concessionària
que doni millor servei i millors
garanties”. Recordem que l’auditoria preveu acabar-se al mes de
novembre.

Pastisseria Fidel Serra i
el forn de Pa ca la Xata
distingits com a establiments
comercials centenaris
COMARCA
illuns passat, el president de
la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyat del conseller
d’Empresa i Coneixement, Santi
Vila, va lliurar els Premis Nacionals
a la Iniciativa Comercial i als Establiments Centenaris de Catalunya.
Els Premis, que arriben enguany
a la seva dissetena edició, són el
reconeixement del Govern a les
iniciatives més innovadores del
comerç urbà de proximitat. També s’ha reconegut als establiments
comercials amb més de cent anys
d’antiguitat i activitat ininterrompuda al servei del comerç.
L’acte va tenir lloc al Palau de
la Generalitat, i va comptar també
amb la presència de la directora
general de Comerç, Muntsa Vilalta,
i del gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Miquel Rodríguez.
Dins l’àmbit anoienc, cal destacar que la Generalitat de Cata-
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lunya ha distingit un total de 17
establiments centenaris per la seva
trajectòria de més de cent anys de
servei al comerç, entre els quals hi
ha la Pastisseria Fidel Serra, d’Igualada, i 18 de més cent cinquanta
anys, com és el cas del Forn de Pa
ca la Xata, de Capellades.

Josep Rull també ha qualificat
d’“inacceptable” la falta de resposta que la Generalitat va tenir
de Monbus - Hispano Igualadina
davant l’incendi que el 27 de maig
es va produir en un vehicle al municipi del Bruc. De moment s’han
produït sis incendis en sis autobusos els darrers cinc anys, tres d’ells
amb passatgers a dins que van poder sortir a temps. Recordem que
la Generalitat és la propietària de
la línia i que la concessiona a una
companyia. En aquest cas, es va
renovar l’adjudicació a la Hispano
Igualadina l’any 2003 amb un contracte que arriba fins al 2028. Per
trencar-lo caldrà veure si els motius
aportats per l’auditoria són suficients o no.
D’altra banda, l’Ajuntament
d’Igualada fa un mes i mig que
està mirant com pot presentar una
querella criminal contra la companyia per l’incendi de l’autobús del
27 de maig.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
a setmana passada va tenir lloc
a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Montbui l’acte de reconeixement públic als alumnes de
l’Institut Montbui que han participat a la cinquena edició dels
Tallers d’Estudi Assistit, impartits
durant el darrer curs 2016-2017.
Aquests tallers tenen com a objectiu que els alumnes de l’Institut
Montbui destinin part del seu
temps lliure, de forma voluntària a
altres estudiants, en aquest cas de
les escoles de Primària montbuienques Antoni Gaudí i Garcia Lorca.
L’acte, que va ser presidit per
l’Alcalde Teo Romero, el regidor
d’Educació i Esports Josep Palacios i la regidora d’Administració,
Economia i Participació Ciutadana Elisabet Tamargo, va comptar
amb la presència de bona part dels
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alumnes de l’Institut que van dur
a terme aquest projecte, així com
professors i membres de direcció
dels diferents centres educatius.
L’Alcalde Teo Romero va agrair
“el compromís d’aquests joves del
nostre municipi, que han dedicat
part del seu temps lliure a millorar
i reforçar l’aprenentatge d’altres
joves. És una tasca molt important,
que trenca tòpics i opinions que no
tenen en compte les virtuts i valors
que tenen els nostres joves”.
Durant l’acte també es va reconèixer la tasca realitzada per l’estudiant de l’Institut Montbui Joel
Serrano, que va obtenir el primer
premi “Igualada Recerca Jove” de
l’àmbit humanístic-social amb el
treball “Les emissions oficials de
paper moneda a la Conca d’Òdena”, tutoritzat per Maria Peralta.
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Visita didàctica dels punts PIT de l’Anoia a
Castellfollit de Riubregós
COMARCA
l passat 4 de juliol va tenir lloc
una nova sessió de formació per
a les empreses de l’Anoia adherides al programa Punts d’Informació Turística impulsat per la Diputació de Barcelona i gestionat des del
Consell Comarcal de l’Anoia.
En aquesta ocasió, la sessió va
ser una visita de coneixement al
territori, concretament a Castellfollit de Riubregós. Els assistents
van visitar el castell, van conèixer
els serveis de l’empresa Castellfollit
Aventura i finalment van descobrir
el Priorat de Santa Maria.
La jornada, va comptar amb
prop d’una vintena de participants, de la trentena que actu-
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La piscina del Molí Nou ja és
plenament accessible

E

alment formen part dels punts
d’informació turístics de l’Anoia.
Tots ells són empreses procedents
del sector de la restauració,
l’allotjament, les activitats turístiques, l’administració, empreses
de turisme actiu, patrimoni i museus.

El programa contempla al llarg
de l’any realitzar diferent sessions
de formació, visites de coneixement al territori i sessions de treball entre agents amb l’objectiu
d’estar preparats per oferir informació i assessorament de qualitat
a turistes i visitants.

Acabat el nou parc infantil de la Plaça de la
Sort del Nucli Antic
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
a han finalitzat les obres d’adequació del parc infantil de la
Plaça de la Sort, ubicat en un dels
principals accessos al Nucli Antic
de Montbui. S’hi ha realitzat una
important remodelació i adequació, per millorar-ne la seva utilització com a espai de gaudi per a
petits (amb la zona infantil) i grans
(amb l’espai per jugar a petanca).
El nou parc infantil ha millorat notablement. S’hi han instal·
lat elements lúdics temàtics de la
“Caputxeta Vermella” de Pilarín
Bayés, que inclouen una molla, un
balancí, una caseta de fusta i un
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IGUALADA
a piscina municipal del Molí
Nou d’Igualada ja és plenament
accessible des d’aquest mes de juliol, després de la posada en marxa
del nou elevador a l’interior de
l’edifici i de la instal·lació d’una
grua a la vora de l’aigua que permet el bany a les persones amb
mobilitat reduïda. La cinquena
fase de millores d’aquest equipament esportiu, amb una inversió
d’aproximadament uns 50.000
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euros, s’ha dut a terme aquest any
2017 i ha tingut com a principal
objectiu l’accessibilitat, sumant
aquests dos nous elements a totes
les actuacions per eliminar les barreres arquitectòniques executades en anys precedents. D’aquesta manera, doncs, la instal·lació
esportiva més antiga de la ciutat,
que data de l’any 1934, ja ofereix
avui plena accessibilitat a tots els
seus usuaris.

Segona festa d’inici de
l’estiu a Montserrat Parc
panell amb les il·lustracions del
conte. També s’hi ha afegit sorra
a tot el parc. S’han pintat i condicionat els gronxadors existents,
s’han extret totes les travesses de
fusta i s’ha posat nova vorada per
a la petanca. El parc infantil dis-

posa ara d’una tanca metàl·lica de
colors molt vistosos. L’actuació ha
tingut un cost de 10.000 euros, pel
que fa a la compra dels elements
lúdics subministrats per l’empresa
HappyLudic.

VINS I CAVES - FRUITERIA - CARNISSERIA

EL BRUC
l passat dissabte dia 1 de juliol,
l’Associació de Veïns de Montserrat Parc de El Bruc va celebrar la
Segona Festa Inici de l’estiu. Al voltant de 250 persones de la urbanització, veïns i amics del Bruc,
van poder compartir una paella
popular al Casal de Montserrat
Parc. Posteriorment al dinar, com
activitats programades i per amenitzar el dia, es va comptar amb
la participació i col·laboració dels
Geganters i Grallers del Bruc, que
per primer cop actuaven a la Urbanització. Seguidament el Grup de
Ball de la Gent Gran de Montserrat
parc van fer una demostració dels
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seus balls que porten preparant
tot l’any
La festa va comptar va comptar amb la col·laboració d’ANETO,
Cafeteria Queralt, Casa de Cultura
d’Abrera dirigida per en Domingo
Aparicio, i l’Ajuntament del Bruc.
Des de la Junta Directiva de
Montserrat Parc es valora “molt
positivament aquesta festa que
s’engloba dins les activitats programades com associació i que tenen
com a objectiu principal enfortir
els vincles entre els veïns de la nostra urbanització dins d’un ambient
distés i de festa que alhora serveix
per consolidar la convivència veïnal”.

Trobada per dinamitzar el
sector agroalimentari a l’Alta
Anoia

Des de 1981

FEM VACANCES DEL 18 DE JULIOL
AL 2 D'AGOST INCLOSOS
FRUITA I VERDURA DE LA COMARCA
ENTRECOT DE NEBRASKA
BOTIFARRA DE CALAF
ÀMPLIA SELECCIÓ DE VINS I CAVES
Ctra. de Manresa, 76 - Tel. 93 805 09 83 - IGUALADA

COMARCA
ireia Duran, presidenta del
Consorci per a la Promoció
de l’Alta Anoia s’ha reunit recentment, a Pujalt, amb Ramon Lluís
Lletjos, director dels Serveis Territorials d’ Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació a la Catalunya
Central i amb Raquel Sánchez, Cap
de l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura a l’Anoia.
En la seva trobada, Mireia Duran va exposar les propostes que
té el Consorci per tal de dinamitzar el sector agroalimentari dels
pobles de l’Alta Anoia basades en
la consolidació d’una xarxa de productes autòctons, com el cigronet
o els embotits, el foment de les
relacions comercials entre les di-
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ferents empreses del territori i la
potenciació del treball cooperatiu
pel que fa a la creació de producte
gastronòmic des d’un punt de vista
turístic.
De la seva banda, Lletjos explicava que una de les línies prioritàries del Departament és el foment
i promoció dels productes alimentaris de proximitat, l’agricultura
ecològica, i la transformació de
producte per donar-li valor afegit.
Les dues parts, Departament
d’Agricultura i Consorci, es va comprometre a seguir treballant plegats amb l’objectiu de potenciar
els productes agroalimentaris de
l’Alta Anoia tot vetllant per la motivació i il·lusió dels joves agricultors del territori
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Més de 200 persones reben
Joan Tardà a Montbui

Un arbre animat mecànic com a cloenda del
programa de noves oportunitats

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
illuns passat, el Montmercat
de Montbui va rebre la visita
del portaveu d’ERC al Congrés dels
Diputats, Joan Tardà, que va estar
acompanyat per la diputada al Parlament Alba Vergés i el regidor de
Junts per Montbui - ERC AM, Jordi
Bòria.
L’acte el va obrir el mateix regidor Bòria, qui va donar la benvinguda als presents i va explicar la
tasca realitzada al municipi montbuienc, en què durant els darrers
mesos s’ha treballat al costat dels
veïns, fent carrer, coneixent la realitat del municipi i assessorant en
tots els temes que han sorgit.
En Bòria va donar pas a la diputada Vergés, qui va posar èmfasi
en la feina feta des del Parlament
de Catalunya, d’una banda des de
la mesa que ella presideix, la de
Salut, i de l’altra posant sobre la
taula l’actualitat més imminent
sobre l’Operació Catalunya, de la
qual n’és presidenta de la comissió
d’investigació.
El protagonista de l’acte, però,
va ser Joan Tardà, qui va apel·lar
al caràcter democràtic del partit i
de la societat catalana, defensant
un referèndum que, per davant de
tot, més enllà de defensar la llibertat del país, defensa els principis
democràtics. Tardà va assegurar

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
l passat 29 de juny es va dur a
terme a Mont-Àgora la presentació dels resultats del Centre de
Noves Oportunitats per a joves,
un programa promogut pel Servei
d’Ocupació de Catalunya i pel Fons
Social Europeu. L’Ajuntament de
Montbui i AMPANS/Intermèdia van
signar un acord de col·laboració
el desembre de 2016 per portar a
terme el programa Noves Oportunitats amb els joves montbuiencs.
Mitjançant aquesta col·laboració,
18 joves de Montbui han participat
durant els darrers mesos en una
formació de soldadura i mecatrònica, realitzades al magatzem municipal dels antics Calçats Ferrer. Fruit
del treball realitzat sota la supervisió de l’artista Raúl Martínez Beteta (“Ferroluar”) els alumnes van
poder construir durant el curs un
arbre mecànic de 400 quilos de pes
i sis metres d’alçada, que es va presentar al públic en aquest acte, i
que presideix el vestíbul de les Arts
i del Coneixement Mont-Àgora.
La jornada va començar amb
l’acte de benvinguda i la presentació realitzada per joves que prenen
part en aquest Centre de Noves
Oportunitats “START”. A continuació va intervenir Toni Espinalt,
Director General d’AMPANS, qui
va remarcar “la importància d’ha-
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totes les garanties democràtiques
per a la celebració del referèndum,
animant tothom a anar a votar, en
qualsevol sentit, i fent reflexionar
sobre el sentit del seu vot. El portaveu d’ERC a Madrid va posar de
relleu que en cap país democràtic
tres forces polítiques tan diferents
com ERC, PDeCAT i CUP s’han posat mai d’acord, com en el cas català, per a una sola causa.
L’acte, que va aplegar més de
200 persones al Montmercat, amb
gent de Montbui i de la resta de la
comarca, es va tancar amb les preguntes del públic als tres ponents.

amma vilanova del camí

ver tirat endavant aquest projecte
al territori i haver aconseguit que
tots s’hagin implicat. Han demostrat que poden aconseguir tot allò
que es proposin”. Espinalt va assegurar que la clau de l’èxit del programa de Noves Oportunitats és
“una metodologia diferent i la cooperació públicoprivada, que ens
permet assolir els objectius per als
quals treballem: millorar l’ocupació
i generar o facilitar oportunitats
de feina a joves en situació de vulnerabilitat”.
Tot seguit va intervenir directora del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya (SOC), Mercè Garau,
que va explicar que “aquest és un
programa arriscat, però, a la vegada, necessari per a uns joves que
no trobaven resposta en el sistema
educatiu ordinari”. La directora del

SOC va assenyalar que “aquest any
el programa de Noves Oportunitats ha estat premiat a l’Assemblea
de les Regions d’Europa” i va recordar que “no ens podem permetre que hi hagi joves que es quedin despenjats. Hem de poder-los
acompanyar perquè cadascú trobi
el seu espai”.
L’alcalde socialista montbuienc,
adreçant-se a la directora del SOC,
Mercè Garau, va demanar “al Servei d’Ocupació de Catalunya -que
finança el programa amb el Fons
Social Europeu- que el projecte pugui tenir continuïtat”.
La jornada va continuar amb
una explicació de l’objecte final del
curs de soldadura i mecatrònica,
un espectacular arbre mecànic que
ja és orgull de Montbui.

SERVEIS

residència per a gent gran · centre de dia

El nostre
compromís,
les persones

CONTACTE
C/ Dels Fusters, 2
c.p. 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)
Tel: 93 806 37 37 | Fax: 93 806 37 41

902 100 999 www.amma.es

Servei de
CENTRE DE DIA
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Solemne missa de Sant
Cristòfor
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El jovent de la Pobla viu una intensa XV
Setmana de la Joventut
LA POBLA DE CLARAMUNT
l jovent de la Pobla de Claramunt va viure, a finals de juny,
una nova edició de la Setmana de
la Joventut, que ja era la quinzena.
Del dissabte 24 al divendres 30, els
joves van gaudir d’un ampli ventall de propostes, com el correbars,
una paella popular i un bingo, concerts o un tast de vins, que era el
primer any que es feia.
La XV Setmana de la Joventut
la va organitzar l’entitat Barrufet
Roig i va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament i de diverses
empreses. Els actes es van obrir dissabte al vespre amb un correbars,
en què hi va participar una seixantena de joves, al ritme de batukada Batinkat. El recorregut va
incloure els establiments El Cau de
l’Ais, Hotel Robert, el bar del Camp
de Futbol Municipal, el bar de la
Piscina Municipal i El Lokal. Cap a
les 12 de la nit, unes 300 persones
es van aplegar a la plaça dels Països Catalans en un concert amb els
grups Nezar, Joe Gass, La Séptima
Trastada i Lokito Lopongo.
El diumenge 25, a la plaça dels
Països Catalans, unes 120 persones
van assistir a la paella popular. A
continuació es va fer un bingo. Els
regals van ser cedits per empreses i
establiments locals i per la mateixa
entitat organitzadora. De la recaptació, 270 euros es destinaran a la
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IGUALADA
quest dilluns 10 de juliol se
celebrà a la basílica la missa en
honor de sant Cristòfor, que va ser
solemnitzada amb els cants de la
Coral de Santa Maria, dirigida per
Coni Torrents amb l’acompanyament a l’orgue de Maite Torrents.
S’interpretaren diversos motets
polifònics acabant amb els nous
goigs igualadins dedicats al sant
patró dels conductors.
Va presidir l’Eucaristia Mn.
Eduard Flores, acompanyat del di-
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aca Pere Roig, delegat diocesà del
trànsit que va pronunciar la homilia.
Hi assistiren els banderers
d’Odenauto, que enguany celebra
el seu 25è aniversari, portadors de
la bandera gremial.
En acabar celebrants, Coral i
banderers es feren una fotografia
de grup.
Seguidament al passeig Verdaguer es va habilitar un carril per tal
de poder fer la tradicional benedicció de vehicles.

Josep Martí, insígnia d’or de
la Penya Blaugrana
IGUALADA
a Penya Blaugrana d’Igualada
ha lliurat la insígnia d’or de l’entitat al penyista Josep Martí Riba,
pels seus més de 50 anys d’antiguitat a la Penya.
A causa de la seva fràgil salut,
el Sr. Martí no va poder assistir al
sopar del 58è aniversari de la Penya Blaugrana d’Igualada, que es
va realitzar el passat dia 1 de juliol,
motiu pel qual una representació
de la Junta de l’entitat es va personar al domicili del Sr. Martí per
fer-li entrega d’aquesta distinció
en agraïment a la seva fidelitat a
l’entitat igualadina i al Barça.
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GINECOLOGIA
Dra. Tamara García Grandal
Obstetrícia i Ginecologia
Especialista en Patologia
del Tracte Genital Inferior
Acreditació en Colposcòpia

Av. Països Catalans, 95. 08700 IGUALADA. Tel. 93 804 66 88
Rambla Sant Ferran, 62. 08700 IGUALADA. Tel. 93 805 2525.
Carrer Folch i Torres, 60. 08784 PIERA. Tel. 93 779 4790.
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compra de llibres dels alumnes de
l’escola Maria Borés.
El dimarts 27 es va fer el 4t
Campionat de Vòlei al parc de Sant
Galderic. Hi van participar deu
equips de cinc jugadors cada un.
Els campions van ser Que Boina
Mix, de Capellades, i els subcampions Melmas, de la Pobla de Claramunt.
El dimecres 28, la Piscina Municipal va acollir la primera edició del
Tast de Vins per Parelles, a càrrec
de la reconeguda sommelier poblatana Sònia Farran. Hi van participar 15 parelles. A més del tast, es
va fer un concurs i les tres primeres
parelles classificades van ser: Pau
Salom i Oriol Cotes, Joan Mabras
i Tebas i Berta Pons i Josep Vich.
A continuació, tot i que va caure
un xàfec i va refrescar, es va fer un
sopar a la fresca per a més d’una

vuitantena de persones i amb l’animació del grup No fem un trio? Tot
seguit, Micro Obert, una activitat
consistent en què la gent puja a
l’escenari a interpretar una peça
musical o a explicar un acudit.
Una de les propostes més divertides va ser el 2n Campionat de
Bubble Football. Hi van participar
vuit equips de cinc persones cada
un. Els guanyadors de la categoria
A, de 12 a 15 anys, van ser La Pobla
Killers, i els de la categoria B, de 15
a 35 anys, Becarios.
La XV Setmana de la Joventut
es va tancar amb un concert, al
parc de Sant Galderic, inclòs dins
de la programació de la Festa Major, amb Boikot, Zàping Versions,
els teloners Fransie Klass i el DJ
Àlex, i que va aplegar més d’un
miler de persones.

Clou amb èxit l’any dedicat a Laureà
Figuerola
CALAF
és de 150 persones van prendre part, dimarts de la setmana passada, en la cloenda de l’Any
Figuerola durant el qual Calaf va
commemorar el bicentenari d’en
Laureà Figuerola i el va nomenar
fill il·lustre de la vila.
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El reconegut economista
i polític català va néixer
a Calaf el 4 de juliol de
1816

Amb la plaça Ravalet plena de
gent i acompanyats de la família
Figuerola, la cloenda es va iniciar amb el discurs de la regidora
de l’àrea d’Economia i Finances,
Montserrat Mases, que va fer un
repàs de tots els actes que s’han

dut a terme al llarg d’aquest any,
relacionats amb l’economia i el
personatge de Laureà Figuerola.
Va agrair també tots els esforços
realitzats a tots els col·laboradors
que han fet possible aquest any.
Seguidament, el regidor de
Cultura, Jordi Fitó, va donar a
conèixer el cartell guanyador sorgit de la segona convocatòria de
concurs de cartells, que enguany
es convertirà en la imatge de Festa Major de Calaf. La seva autora
l’Aloma Giralt, va explicar simbolisme del seu cartell sobre l’imaginari
col·lectiu de Calaf i l’Alta Segarra.
L’acte va continuar amb la
inauguració de l’escultura dissenyada per Ester Figuerola, qui va
ser també l’encarregada de diri-

gir-se als presents mostrant la seva
gratitud cap al poble de Calaf, en
representació de tota la família
Figuerola, i va explicar molt emocionada, el significat de la seva obra
i com ha volgut representar les seves arrels familiars.
Finalment, l’alcalde Jordi Badia va acomiadar l’Any Figuerola
posant el valor l’estimació i l’assumpció inequívoca de la figura
d’en Laureà Figuerola pel poble
de Calaf, tot ressaltant que la seva
transmissió, la seva obra i el seu
pensament s’ha de mantenir ben
presents i ben vius en el nostre dia
a dia. Com a acte final, l’alcalde,
l’hereu i la pubilla, van fer entrega
a la família Figuerola el pergamí
de fill il·lustre.

Dia històric per a La Lliga
CAPELLADES
l dimarts 11 de juliol de 2017
passarà a la història de la Societat La Lliga, i per tant de Capellades, ja que precisament aquest dia,
en nom de tots els socis i sòcies,
s’ha fet la compra del Saló Rosa,
que des de temps immemorable
s’havia llogat a la família Godó
Rius.
A les 10.30 h del matí, la Sra.
M. Pilar Godó Rius, acompanyada
de la seva filla Pilar Argelich Godó,
i per part de la Lliga el president
actual, Pep Vallès Sanmartí, conjuntament amb la secretària, Anna
Font Rabassa, i el tresorer, Josep Sala Serra, davant el notari de Capellades Jorge Minguez Balaguer, han
firmat l’escriptura de compra-venda de l’immoble situat al carrer del
Pilar, planta baixa, del número 17,
conegut com Saló Rosa.
Aquesta transacció s’ha pogut
fer complint l’acord núm. 10 de
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l’assemblea general de la Societat,
celebrada el 29 de gener d’aquest
any.
Així doncs, la Societat La Lliga
ha augmentat el patrimoni social
just l’any que es compleix el 116è
aniversari de la fundació de l’entitat més antiga de la vila de Capellades.
En aquests moments s’estan
acabant les obres dels lavabos, que
junt amb la millora de la teulada
de la cafeteria, el cel ras, la instal·lació elèctrica i la pintura, fan

que l’immoble estigui a punt per
a gaudi de totes les persones que
d’una manera o altra donen suport
a la Cultura local, en aquest cas per
mitjà de la Societat La Lliga.
En un moment que ja som 925
socis, confiem que augmentarem
en nombre, corresponent a l’emprenedoria que La Lliga s’ha proposat, tant pel que fa a organització,
reformes estructurals i, sobretot,
programació.
Per molts anys!
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Continua la redacció de
les Vies Blaves, que faran
transitables les lleres de
l’Anoia i el Cardener

E

l vicepresident segon de la
Diputació de Barcelona, Marc
Castells, va presentar a Igualada
l’equip redactor del projecte de les
Vies Blaves, pioner al sud d’Europa, per rehabilitar la llera del riu
Llobregat i els seus afluents, Anoia
i Cardener.
L’acte va aplegar els 29 ajuntaments de l’Anoia, l’Alt Penedès, el
Bages, el Baix Llobregat i el Solsonès que es beneficiaran de la Via
Blava Anoia i Via Blava Cardener,
on s’invertiran 11 milions d’euros.
L’equip redactor del Pla Director
Urbanístic ja està constituït i amb
la sessió de treball del passat 20 de
juny, a Manresa, s’inicià la redacció
d’aquest pla.
El projecte Vies Blaves permetrà descobrir una part amagada de
la nostra geografia. Arribarà a més
de 5 milions de persones, millorarà
la comunicació dels rius i oferirà
una xarxa de camins a disposició
de la ciutadania. El projecte es desenvolupa amb el suport de tots
els municipis participants, ja que es
farà amb el consens de tots.
Vies Blaves, amb un pressupost
de més de 25 milions d’euros, con-

vertirà en transitables més de 300
km a la vora dels rius per fer-hi
rutes a peu, en bicicleta o a cavall.
Impulsat per la Diputació de Barcelona amb el suport de la Generalitat, el projecte convertirà en transitables més de 300 km a la vora
dels rius i en un futur pot enllaçar
amb les Vies Verdes de Girona o,
fins i tot, “enllaçar el territori des
de Cadis fins a Atenes».
Les Vies Blaves són una de les
prioritats estratègiques del Pla de
Mandat amb l’objectiu de posar
en valor el territori i el paisatge
des del respecte als espais naturals
protegits.
La columna vertebral del projecte és la Via Blava Llobregat, que
resseguirà la llera del riu Llobregat
i els seus principals afluents, el Cardener i l’Anoia. La Via Blava Anoia
seguirà els 70 km de riu per l’Anoia, Alt Penedès i el Baix Llobregat.
Començarà a la confluència dels
camins de Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Montmaneu i Argençola;
i passarà per Jorba fins arribar a la
Via del Llobregat a Martorell. La
inversió prevista, en aquest cas, és
de més de 6 milions d’euros.

Presentació del projecte del
Consell dels Infants

CAPELLADES
ivendres passat es va presentar a la comunitat educativa el
projecte del Consell dels Infants,
impulsat per les Àrees d’Educació i
Participació Ciutadana, mentre que
la Diputació de Barcelona ha donat
tot el suport tècnic per presentar el
projecte i també per a iniciar-lo.
El Consell dels Infants és un
espai de participació infantil per
als capelladins de 5è i 6è de primària. Entre els seus objectius destaca el foment de la participació.
Això s’aconsegueix promovent un
escenari que sigui alhora educatiu
i participatiu. Els infants podran expressar-se i opinar sobre allò que els
interessa, mentre aprenen els valors
democràtics. Un Consell dels Infants
també enforteix els vincles entre
l’escola, l’Ajuntament i els infants
de la vila, tot potenciant-ne la col·
laboració.
Van assistir a aquesta trobada
de presentació representants de les
escoles de Capellades, els tècnics
d’educació i joventut i les regidores de Participació, Adela Moreno,
i d’Educació, Susana Moreno, així
com Àngel Soteras, regidor de Cul-

D

tura. La presentació tècnica del projecte va anar a càrrec del tècnic de
la Diputació, Josep Colomer, que va
explicar en què consisteix un consell
i quina planificació de treball hi havia prevista per poder impulsar-ne
un a Capellades.
Tal com destaca la regidora
d’Educació, Susana Moreno, “a Capellades volem impulsar la creació
del Consell dels Infants perquè creiem que és un bon espai per tal que
els més petits aprenguin a expressar
les seves opinions i interessos i perquè creiem que pot ser una bona
eina perquè els infants de la vila comencin a participar en les decisions
polítiques que els afecten. Es tracta
d’un espai de participació política,
que ha de tenir incidència en les decisions que es prenen al consistori”.
Ara s’ha començat presentant el
projecte a les escoles, que serà on es
farà el treball principal. El següent
pas serà traslladar el projecte en
altres espais representatius de la comunitat educativa, com les AMPES,
els altres grups polítics municipals
i a la resta de la ciutadania, per fer
d’aquest un projecte de vila.
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L’AECC-Catalunya contra el Càncer inaugura
a Igualada un centre assistencial
IGUALADA
’Associació Espanyola Contra
el Càncer - Catalunya contra el
càncer va inaugurar, el passat 5 de
juliol, un centre assistencial que
donarà servei a tota la comarca
de l’Anoia per tal que als pacients
de càncer i als seus familiars no els
calgui desplaçar-se a Barcelona per
beneficiar-se dels serveis de l’associació. Amb la nova seu, de més
de 100 m2, situada a la Rambla
Nova, 32 d’Igualada, l’AECC pretén
apropar-se a la població i posar al
centre de la seva activitat la qualitat de vida i el benestar del malalt
de càncer i la seva família.
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S’oferiran serveis de
triatge i atenció social,
que es complementaran
amb l’atenció psicològica
i l’acompanyament
que l’AECC ja ofereix a
l’Hospital d’Igualada
Des d’aquest nou centre
s’oferirà de forma gratuïta un
servei integral per a pacients de
càncer i a les seves famílies. Principalment es proporcionarà atenció
social --fer de guia per minimitzar
l’impacte del càncer en el dia a
dia i oferir orientació sociolaboral,
residències d’acollida, material ortopèdic, ajudes econòmiques...-- i
un servei de triatge --valoració de
les ajudes de cada persona per poder cobrir totes les seves necessitats i oferir una atenció personalitzada. A part, també es portaran a
terme durant tot l’any campanyes

de prevenció i detecció precoç del
càncer.
Els serveis oferts en el nou
centre es complementaran amb
el servei d’atenció psicològica que
l’associació ja ofereix a l’Hospital
d’Igualada, des d’on es dóna suport psicològic a malalts i familiars
amb activitats grupals per a malalts recent diagnosticats, pacients
de càncer de mama i ginecològics,
dol, familiars i cuidadors. Durant
el passat any, un total de 80 persones s’han beneficiat d’aquest servei
--61 pacients i 19 familiars-- amb
un total de 553 intervencions.
En aquest mateix hospital,
l’AECC-Catalunya contra el Càncer també compta amb un Programa de voluntariat hospitalari amb
l’objectiu que els pacients oncològics i familiars que reben tractament a l’Hospital de Dia o estan
ingressats a planta puguin disposar d’un acompanyament per part
dels voluntaris, amb la finalitat de
millorar la seva qualitat de vida
durant el procés de malaltia.

El nou centre d’Igualada és el
primer d’una sèrie de centres assistencials d’abast comarcal que
l’AECC-Catalunya contra el Càncer
té previst obrir a curt termini a la
província de Barcelona. Es tracta,
doncs, del primer pas del desplegament territorial que l’associació
vol fer per poder fer front a la nova realitat que envolta la malaltia
(cada vegada hi ha més persones
que conviuen amb el càncer durant més temps i amb determinades mancances o seqüeles, així com
una major prevalença de la malaltia degut a l’envelliment de la població i als factors de risc coneguts)
i amb uns objectius molt concrets:
aproximació dels serveis a la població, universalitat de l’ajuda i professionalització dels serveis oferts.
A la inauguració hi van assistir
l’alcalde d’Igualada, Marc Castells;
el president de l’AECC-Catalunya
contra el Càncer, Juli de Miquel, i
Santi Broch i Miquel com a Vicepresident quart del Consell Comarcal de l’Anoia.
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Festa a la residència Sant
Crist de Piera

13 de juliol de 2017

Molta dansa de l’Agrupació Folklòrica
Igualadina
IGUALADA
urant aquestes últims mesos,
l’Agrupació Folklòrica Igualadina ha estat molt activa i les
actuacions han estat diverses. Amb
alegria i il·lusió, infantils, juvenils,
veterans i cos de dansa hem anat
passant pels diferents pobles ensenyant algunes de les danses tradicionals catalanes.
La primera parada va ser a
Igualada mateix, en motiu del Dia
de la Dansa.
Copons, la segona, i dins els actes de la setmana de la gent gran,
juvenils i cos de dansa mitjançant
la dansa catalana van aconseguir
que el públic fes una passejada per
alguns dels indrets de Catalunya.
En aquesta actuació es van poder
veure balls com la Farandola Provençal, Majorales, Jotarrina, Marinada o Ball francès de Beuda, entre d’altres.
La tercera parada va ser a
Vallbona d’Anoia, dins les festes
del Roser. Tot i la pluja que ens va
acompanyar, l’acte es va poder realitzar dins l’Ajuntament, amb èxit
de públic. Transportats a través de
la dansa, en indrets com Beuda, Roses, terres de mar o terres altes, el
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PIERA
om cada any a la Residència
Sant Crist de Piera, han celebrat la seva festa. Una arrossada
acompanyada d’actuacions, música
i bon ambient.
Des de mig matí van anar arribat els convidats que eren residents de la Residència Igualada.
Tots als jardí de la residència,
on primer es va fer un pica pica,
mentre s’esperava la paella.
Un cop dinats es va gaudir
de diverses actuacions, primer els
nens i nenes de l’escola Apiaria,

C

van recitar versos de diversos autors coneguts, tant en català com
en castellà. Després un grup de
noies va fer una demostració de
Zumba, que va agradar molt.
I finalment un dels moments
estel·lars de la festa, quan diversos
treballadors van fer una actuació
de play-back, que va fer gaudir de
la Pantoja, Rocío Jurado, Joan Manel Serrat, la chica ye-ye, Marisol, i
d’altres.
Un dia molt intens, especial i
festiu, que tothom va gaudir molt.
Ara fins l’any vinent.

Treballs d’asfaltat i
arranjaments
MONTMANEU
a setmana passada es van dur a
terme els treballs d’asfaltat de
diversos carrers del nucli de Montmaneu i la Panadella que estaven
molt malmesos. Aquests treballs
han durat dos dies.
També s’ha arranjat i ampliat
el pont existent a la font de Mussa,
que és de gran utilitat per a l’accés
als camps de conreu.
Ambdues obres han estat molt
ben rebudes pels veïns del municipi.
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* UNIÓN Y AMISTAD (Igualada). Estamos formando un GRUPO DE AMIG@S
entre 50 y 60 años para hacer “quedadas” (ir al cine, salir, cenas, etc.). Para
apuntarse o para información llamar
al teléfono 675 213 488 (Sole) de 20
a 22 h.
* Inscripció CURSOS D’ANGLÈS PROPER CURS oberta a partir de P3, Primària, ESO, Batxillerat i adults. 22 euros/
mes. Tots els nivells. Preparació exàmens oficials. AULA 42 - Telèfon 626
082 108.
* CLASSES DE REPÀS I ANGLÈS A
L’ESTIU. Recuperació exàmens i deures d’estiu. Primària, ESO, Batxillerat
i Selectivitat. Totes les assignatures.
6 euros/hora. AULA 42 - Telèfon 626
082 108.

Festa Major de l’Espelt un conjunt
de danses on predominaven el ball
pla i el ball rodó.
Finalment, el cap de setmana
passat (8 i 9 de juliol), el cos de
dansa ha participat de la 8a edició
del festival de dansa Valldansa de
Ribes de Freser. Ha estat un cap de
setmana fantàstic envoltat d’altres
esbarts dansaires de Catalunya i
s’han pogut veure danses de nova
creació, tradicionals i adaptacions
de danses populars.
Així doncs, amb aquesta actuació, l’entitat s’atura fins a la Festa
Major d’Igualada!

Ballar per commoure
IGUALADA
issabte va tenir lloc al Teatre Municipal l’Ateneu el 40è
festival del Dell’Arte. Ja fa quaranta anys que els alumnes i els
professors d’aquesta escola de
dansa pugen a l’escenari a emocionar-se fent el que els demana
el cos: ballar. I quan un ballarí
s’emociona, quan sent que el cor
se li eixampla i li vénen unes ganes
irresistibles de riure, quan ballant
és feliç, l’emoció es trasllada al pati
de butaques i a l’hora dels aplaudiments els artistes i el públic voldrien que aquell instant durés per
sempre.
Enguany Dell’Arte ens va mostrar en el seu espectacle un recorregut vital de la dansa com a concepte. Personificada primer en un
nadó que acaba d’obrir els ulls i
després en un nen petit que fa les
primeres passes, tentinejant, i encara més endavant en un nen gran
que descobreix les formes i els volums, la dansa creix davant nostre
i s’acaba fent adulta a la França del
Rei Sol.
L’espectacle no es va descuidar
de fer un repàs d’alguns grans musicals. Tots els números eren molt
bons, executats amb tanta tècnica
com sentiment, i el que van dedicar a Annie va ser, a més, especi-
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ELS PETITS ANUNCIS
* ES VEN CARAVANA marca Hymar,
model Erika 391. Nova. Totalment
equipada, dues places, llit de matrimoni. Molt bon estat. Telèfon 680 150
160.

públic va poder veure balls com les
Jotes de la terra alta, la farandola
d’amor i guerra, el ball de Panderetes o la Bolangera de Roses.
La quarta parada ha estat al
cor de Catalunya, Montserrat, on
infantils i juvenils van poder mostrar un petit recull de danses fetes
a mida i de caire més popular. Entre molt públic de diferents indrets
i encuriosit davant un espectacle
de dansa catalana, els nens no van
perdre la il·lusió d’ensenyar allò
que s’estimen, i amb forts aplaudiments van acabar la ballada.
No va voler ser menys el grup
de veterans, que van ballar a la

* VOLS VENDRE els teus mobles vells?
Porta’ls al KIT i ells t’ho gestionen. Tel.
938053049.
* ES VENEN OUS DE GALLINES CAMPERES. De particular a particular, per
sobrant de producció. Telèfon 672 750
692.
* LIMPIEZA y PLANCHA de ropa por
horas (oficinas, escaleras, domicilios).
Experiencia y seriedad. Tengo referencias. Tel. 635 197 399 (Sra. Norma).
* 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.

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

* COMPRO MATERIAL del BARÇA, RCD
ESPANYOL, Scalextric, àlbums de cromos, programes de cine, postals....
Pago molt bé. Telèfon 699 94 95 08.

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

* LLOGUER PÀRQUING PER A COTXE
PETIT (35 euros/mes) o MOTO (20
euros/mes). C/ Rei Ferran d’Antequera
(Igualada). Telèfons 664 016 385 - 610
906 733.

alment tendre i delicat. També hi
va haver un apartat per a Johann
Sebastian Bach, que aquest que
us parla va seguir petrificat a la
butaca i amb els ulls entelats per la
qualitat de la música --ningú no és
millor que Bach--, la brillantor de
les coreografies i el bon fer de les
ballarines i el ballarí que les interpretaren.
També va ser molt encertada
la part que l’espectacle va destinar
a mostrar la feina als assajos, allò
que passa més enllà del teló i que
el públic normalment ignora, en
un número que fusionava dansa
i teatre. Com si guaitéssim per un
espiell, vam poder veure els nervis
i les corredisses dels ballarins, els
canvis meteòrics de vestuari --mai
no he entès com s’ho fan els artistes per vestir-se i desvestir-se en un

temps rècord en la transició d’un
número a l’altre--, el director d’escena revisant cada detall i donant
consells i instruccions, la pinya que
formen tots plegats just abans de
començar per infondre’s ànim mútuament i desitjar-se “molta merda”.
Un any més, doncs, Dell’Arte
es va superar i va dur a l’escenari
de l’Ateneu dues hores de Dansa
amb majúscula. Els nois i noies de
l’escola, i els magnífics col·laboradors externs, ens van ensenyar
amb escreix no només com ballen
i actuen sinó per què ho fan: per
commoure’s i per commoure. No
es pot demanar més. Només queda
dir moltes gràcies i que mentre balleu així com cada any hi tornarem.
Marc Guarro

Programa de suport als treballs de recerca
de Batxillerat que tractin temes locals
IGUALADA
mb el nom IGD Batx, l’Ateneu Igualadí impulsa un programa de suport als Treballs de
Recerca que tractin temes locals i
comarcals. L’objectiu és promoure
recerques sobre temes locals que
puguin quedar com a pòsit d’investigació i coneixement per la ciutat. El programa dóna suport als
alumnes oferint-los assessorament
i eines per poder fer el seu treball,
complementant així la tutorització
que fan els professors dels diferents instituts.

A

IGD Batx té tres fases. En una
primera fase s’ofereix un llistat de
temes sobre Igualada i l’Anoia per
tal de donar idees a aquells alumnes que no tenen clar el seu tema
de recerca. A partir d’aquí, tant
per aquells alumnes que vulguin
acollir-se a algun tema proposat
com pels que ja el tinguin escollit,
l’Ateneu Igualadí ofereix tot un
seguit d’eines per facilitar-los la
tasca de recerca en col·laboració
amb l’Arxiu Comarcal i la Biblioteca Central. El programa també
compta amb diferents persones

que fan un seguiment del treball
i a les quals l’alumne pot recórrer
per resoldre dubtes o per demanar-los contactes de fonts d’informació. Un cop fet el treball, IGD
Batx ofereix una difusió del resultat de la investigació a través de la
xarxa i els mitjans de comunicació.
Tota la informació del programa, que és d’accés lliure i està
obert a tots els alumnes, es pot
trobar a la pàgina web batxillerat.
ateneuigualadi.cat. Aquests dies
s’ha repartit un fulletó informatiu
als equipaments d’Igualada.
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ERC Igualada assegura que
PDeCAT Igualada lamenta el to populista de
una llar igualadina paga 633 la campanya d’ERC sobre la fiscalitat
aquells ciutadans i famílies que per la ciutat necessita pel seu futur,
euros més d’impostos que en IGUALADA
DeCAT Igualada vol transme- la seva situació econòmica i perso- com per exemple l’Anella Verda i
Preferència
tre diverses consideracions en nal ho necessiten, tenen diferents la Via Blava del Riu Anoia, l’Arxiu
d’altres ciutats similars
Comarcal, l’Escola d’Idiomes i l’Esa la recent campanya ajuts a l’abast en aquest àmbit.
IGUALADA
squerra Igualada va presentar
aquesta setmana, aprofitant
que s’ha cobrat l’IBI a tots els
ciutadans, una campanya sobre
aquest impost i d’altres taxes que
paguen tots els igualadins. La campanya, centrada en reclamar una
fiscalitat justa per a tots els igualadins, es basa en la comparativa del
que paguen els igualadins amb el
que es paga a altres ciutats similars
com Vic, Vilafranca, Figueres, Sant
Feliu de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Olot i Tortosa.
Segons els republicans, durant
el 2017, l’ajuntament d’Igualada
ha recaptat a través d’impostos i
taxes un total de 32,5 milions d’euros, en què la mitjana d’IBI per habitant correspon a 495 euros, una
xifra que supera la mitjana de l’IBI
de les vuit ciutats anomenades, en
què se situa amb 328 euros. En
aquest sentit, el portaveu d’ERC
Igualada, Josep M. Palau assegura
que “els ciutadans d’Igualada pateixen una injustícia pagant més
impostos que en d’altres ciutats
similars”.
I aquesta afirmació es referma
si posem la mirada en el conjunt
d’impostos que els ciutadans paguen en cadascuna de les seves
ciutats; ja que entre les set ciutats
de l’estudi i Igualada hi ha una
diferència de 633 euros més que
paguen els ciutadans igualadins

E

davant la resta de ciutats. I és per
aquest motiu que el grup republicà reclama una fiscalitat justa,
assegurant que “falta equitat i justícia”, assegura Palau.
I una altra de les reclamacions
que fa Esquerra Igualada al govern
de CiU és la revisió de la despesa,
ja que “no hi ha cap criteri de
progressivitat”, segons el cap de
l’oposició. En aquest sentit, segons
els republicans “no es pot parlar
de bon govern”, ja que s’ha venut
la reducció del deute a través de la
bona gestió i realment s’ha fet a
través d’una alta recaptació.
El també regidor republicà Enric Conill ha volgut deixar clar que
“en cap cas la nostra posició és no
pagar impostos. No és que no hi
estiguem a favor, però és moment
de reflexionar que l’alt nivell de
recursos que recapten es converteix en mesures importants”.
I així el partit republicà va explicar les seves pròpies propostes
en aquesta matèria, amb ajuts
per al pagament de l’IBI del 30%
a les famílies amb ingressos més
baixos i pujar el 10% dels immobles no residencials, com les grans
naus. De fet, la progressivitat en
els impostos i una política social en
aquesta matèria són els principals
eixos de treball d’ERC Igualada per
fer uns impostos justos i equitatius.
ERC-Igualada

d’ERC Igualada respecte la càrrega fiscal dels ciutadans d’Igualada.
Una campanya de to populista que
utilitza les xifres de manera interessada amb una evident voluntat
política i de desgast.
En primer lloc cal recordar fa
només dos anys ERC era al Govern
juntament amb CiU, i durant el
mandat 2011-2015 mai va fer cap
proposta en aquest aspecte perquè
eren (com ara també ho són) coneixedors de la greu situació econòmic-financera de l’ajuntament.
La fiscalitat d’Igualada respecte
l’IBI, és alta, això és una realitat.
Però també l’és per què a l’any
2010 es va fer una revisió cadastral que fa que, sense que l’ajuntament hi pugui fer res, els valors
cadastrals pugin un 5% progressivament durant deu anys. Davant
d’aquesta situació i amb molt d’esforç perquè això ha tingut un gran
impacte econòmic pels ingressos
del consistori, el tipus impositiu
de l’IBI, que és l’únic sobre el qual
l’ajuntament pot actuar, s’ha reduït en 10 punts. Si el 2011 era de
1,02, aquest any és del 0,92. I de
cara al proper any, la voluntat és
tornar a baixar aquest tipus impositiu. Això demostra el continu i
ferm compromís del govern municipal per alleujar la càrrega fiscal.
A més a més, la gran majoria de
taxes, ordenances i preus públics
també s’han mantingut pràcticament congelades (exceptuant l’IPC
en alguns casos) des de 2012 i, tots

ERC en aquesta campanya
obvia amb fins polítics quin és el
deute dels ajuntaments amb què
compara Igualada. Mentre el 2016
Vilafranca devia 16,7 milions d’euros, Vic 23,8 milions d’euros, Sant
Feliu 17,9 milions d’euros, Esplugues 15,1 milions d’euros, Tortosa
35,9 milions d’euros, Figueres 26,9
milions d’euros i Olot, 24,6 milions
d’euros; Igualada en devia 40,1,
més que tots ells. Això són 6.600
milions de les antigues pessetes,
una gran càrrega que encara cal
seguir reduint per responsabilitat.
El 2012, l’ajuntament devia 57,7
milions, és a dir 9.300 milions de
les antigues pessetes, i malgrat
que s’ha fet un esforç titànic i s’ha
aconseguit deixar d’estar tutelats
per la Generalitat i l’Estat, cal seguir destinant recursos a retornar
aquest deute heretat de l’època de
l’Entesa per Igualada.
Afegit a això, no cal oblidar
que, des de 2011, 5,6 milions d’euros han anat destinats només a pagar els interessos d’aquest deute.
Recursos tots ells, que es podrien
haver destinat a altres finalitats,
com ara a reduir l’IBI. Però era
obligat retornar la salut financera
a l’ajuntament.
El compromís electoral de CiU
el 2015 era la moderació fiscal i
el Govern està compromès a seguir també en la línia del Bon Govern en la gestió econòmica. Però
alhora mantenint uns serveis de
qualitat i fent les inversions que

cola d’Adults a la Teneria, el nou
Institut Badia i Margarit, la nova
residència universitària, el nou
Campus Universitari a l’antic hospital, l’ampliació del centre 4DHealth, el nou pavelló poliesportiu
de Les Comes, el Centre Cívic Nord,
l’espai juvenil de Cal Badia, el nou
Parc Central, la pista coberta d’entrenament de l’Estadi Atlètic, el
nou frontó i totes les reformes del
Molí Nou, l’ampliació de la Residència Pare Vilaseca, els nous aparcament als complex de Les Comes,
el tancament del camp de futbol
de Fàtima, el pla de xoc de manteniment a les escoles, el nou Ateneu
Cinema, el Pla d’Accessibilitat als
carrers i places, les inversions als
equipaments públics com l’ateneu,
la Biblioteca o l’Escola de Música,
l’enllaç a la Ronda Sud, la campanya d’asfaltats, i tantes i tantes
inversions per a la millora contínua
d’aquesta ciutat i la bona qualitat
dels igualadins i les igualadines.
D’entre totes elles, però, sobresurt el projecte més emblemàtic, el de convertir aquesta en una
ciutat universitària destacada, amb
la consolidació del Campus Universitari d’Igualada - Universitat
de Lleida, que es presenta aquesta setmana amb la presència del
President Puigdemont i que garantirà un futur de coneixement
a Igualada, atraient nous graus,
molts més alumnes i professors,
fent d’Igualada una ciutat de referència i de qualitat de vida.

ens va donar a conèixer qui era
Joan Manén, la seva biografia i
obra. Una obra que va sorprendre
els oients per la virtuositat de la
violinista Kalina Macuta, nascuda a
Olsztun (Polònia) i que actualment
forma part de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de
Barcelona. Per la seva banda, el
pianista Daniel Blanc, en la seva
interpretació, va palesar la passió
que sent per Joan Manén i la seva
música, fent possible que arribés al
cor de la gent. Blanch és un músic
molt compromès amb la recuperació d’obres de compositors catalans
i és, alhora, president i fundador
de l’Associació Joan Manén, dedicada a la recuperació de la figura
d’aquest gran violinista. L’aparició
de la pluja no va eclipsar, però, la
increïble actuació del violoncel·lista Romain Garioud, que va esperar
a que amainés per poder oferir-nos
una actuació efusiva i molt lluïda.
I com no podia faltar, a la
tarda, els més menuts tingueren

també el seu propi espai a la programació de les Nits Culturals. La
Companyia Mumusic Circus va interpretar el seu espectacle “Merci Bien” fent que, tots els anys,
l’afecció a la música comenci ja
de ben petits. Potser per això és
possible la continuïtat en el temps
d’aquest esdeveniment musical
tan singular que des de Sant Pere
Sallavinera ens regalen any rere
any.
maribelanoia@gmail.com

S’insta el govern a continuar
millorant el fraccionament
Unes altres Nits culturals ben reeixides
SANT PERE SALLAVINERA
de l’IBI
n any més, a primers de juliol
IGUALADA
mb l’arribada del mes de juliol enguany els veïns i veïnes
d’Igualada han començat a rebre
els rebuts corresponents a la primera fracció de l’IBI. A diferència
d’altres anys, aquest rebut ha arribat un mes més tard del que era
habitual en el calendari fiscal.
El grup municipal de Decidim
Igualada ha afirmat que consideren que és un canvi positiu, perquè
les famílies poden fer front millor
a aquest pagament, tal i com està
fraccionat actualment. Però recorden al govern que cal continuar
treballant per a fer més fàcils i assequibles les obligacions tributàries municipals.
L’IBI representa pràcticament
el 50% dels ingressos de l’Ajuntament, així com una part significativa de les obligacions tributàries
a què les famílies han de fer front.
A més, segons el seu portaveu Da-

A

rio Castañé, “els valors cadastrals
vigents encara són de 2008, corresponents a l’època del final de la
bombolla immobiliària, pel que no
s’ajusten a la realitat actual”.
En la bateria d’al·legacions que
van fer als pressupostos per 2016
proposaven, per alleugerir la càrrega impositiva, que el pagament
de l’IBI es fraccioni per a tothom,
fent-se efectiu l’últim dia hàbil de
març, juny, setembre i novembre.
També introduïen una reducció
en el tipus d’IBI, per tal d’ajustar-lo
a la situació econòmica real, així com la creació d’un Reglament
de Subvencions a les famílies per
ajudar-les a complir amb les seves
obligacions tributàries vers l’ajuntament.
Segons el seu portaveu, “continuarem treballant perquè aquestes mesures, de sentit comú, s’implementin a la nostra ciutat”.
Decidim Igualada

Èxit de participació al taller
de capgrossos
MONTMANEU
issabte passat va finalitzar, amb
gran èxit de participació, el
taller de capgrossos que durant
dos setmanes s’ha impartit a Montmaneu. En aquest taller es va
aprendre a elaborar els capgrossos
des del seu inici. Es van construir
tres capgrossos, amb la participació de petits i grans, que s’estrenaran per la festa major d’enguany.

D
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Sant Pere Sallavinera es vestia
de gala i ens oferia la màgia de
les seves Nits Culturals amb una
programació de qualitat que ja
les caracteritza. Salvant el contratemps de la pluja la nit del dissabte, l’edició d’enguany ens oferia
nous detalls, bàsicament de disseny, per renovar-se una mica. Tot
i la renovació, però, el programa
mantenia el seu alt nivell i rigorositat musical que li són propis.
De nou el poeta Miquel Desclot va ser qui va fer la presentació
musical de la nit del divendres, el
“Rèquiem de Mozart”, ofert per
l’Orquestra del Reial Cercle Artístic
de Barcelona dirigit per l’igualadí
Josep Miquel Mindán Seuba. Un
cor de 40 persones omplia l’escenari, acompanyats per la soprano
Alícia Martínez, de Beverley Green com a alt, el tenor Joan Francesc Folqué i Josep Casademont
con a baix, així com pel conjunt
de corda. A la primera part aquest
conjunt de corda va interpretar la
Simfonia per a orquestra de corda
n. 6 en mi bemoll major, de Félix
Mendelssohn, i a la segona part,
acompanyat del Cor Contrapunto
Vocale, el ja esmentat Rèquiem de
Mozart, delectant els presents.
La nit del dissabte va ser especialment particular, tant pel fet de
dedicar-se a un músic coetani tan
injustament desconegut com és en
Joan Manén (1883-1971) com per
les inclemències de la pluja, que li
varen donar un toc molt especial.
Xavier Chavarria, conegut musicòleg vinculat a Catalunya Música,

LLETRADA SILVIA
lletradasilvia@gmail.com

SÍLVIA PIQUÉ
Tel. 93 803 49 36
C/ Castellfollit, 3 - Igualada
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14 Instagramers influents de Catalunya
visiten l’Anoia

D

issabte passat, Anoia Turisme
del Consell Comarcal de l’Anoia, amb la col·laboració de Barcelona és molt més de la Diputació de
Barcelona, van organitzar una trobada d’instagramers influents per
donar a conèixer l’Anoia i promoure el turisme a través d’Instagram.
Així, es va organitzar una jornada d’un grup reduït d’instagramers influents de Catalunya que
junts i acompanyats de dos tècnics
del Consell Comarcal van descobrir
un trosset de l’Anoia; municipis,
paisatges, patrimoni, gastronomia,
allotjaments...
A la jornada hi van participar
14 instagramers: @montseferre, @
galarino, @oriolgen31, @juanjofuster, @tonipasqualcuenca, @javito80, @perepulido, @akanita7, @
olgavimo @pericu16, @bet_tastarutes, @josepllorach, @lluíscostag
i @monicatore. Entre tots ells sumen més de 600.000 seguidors en
els seus perfils personals. A més,
alguns d’ells formen part d’altres
perfils com @clikcat, @ig_catalonia,
@anoia_igers, etc.

Al llarg del mateix dissabte els
participants van estar penjant a
la xarxa desenes d’“històries” i al
llarg d’aquests dies, amb el hastag
#anoiaturisme, es podran anar veient altres imatges de la jornada.
Alguns dels instagramers presents
van aconseguir durant el mateix
cap de setmana més de 1.000
“likes” en algunes de les seves fotografies.
La jornada, marcada al matí
per la pluja, va començar a Igua-

lada com a punt de trobada i des
d’on amb minibus va començar la
ruta. Al matí es va visitar Segur
de Veciana, el nucli i l’Art Eclesia,
Pujalt i l’Astor, on van poder passejar pels seus carrers de pedra,
visitar alguna casa rural i gaudir
d’un dinar de tastets de l’Anoia.
La descoberta de l’Anoia a la tarda
va continuar cap als Prats de Rei,
visitant la Manresana i acabant a
Igualada, al cementiri nou i a l’European Balloon Festival.

E

bra. Tot seguit, el ball amb l’orquestra Super Nova i la música DJ
van mantenir el caliu de la festa
fins a la matinada.
Dissabte, però, el clima no va
acompanyar i la pluja va obligar
a anul·lar el Correaigua, una de
les activitats més esperades. A la
tarda i vespre es van poder reprendre, tal com estaven previstes,
tant l’actuació de Sweet India com

el concert de Carlos Gómez, tot i
que Trucharte reconeix que “com
era d’esperar, el festival de globus
d’Igualada va atreure molta gent”.
De cara al segon cap de setmana de setembre, l’associació té previst convocar una assemblea per tal
de renovar la Junta de l’entitat “i
sobretot amb la intenció d’aconseguir incorporar nous membres”.
Foto Marta Trucharte

Tret de sortida al MEV 2017
PIERA
a plaça del Peix es va condicionar el passat divendres per
acollir el primer concert del cicle
A l’estiu, Música en Viu. Unes 200
persones van assistir a l’actuació
del grup Tus Vecinos, que van ser
els encarregats de donar el tret
de sortida a un festival que oferirà diverses propostes musicals
durant els divendres del mes de
juliol. Entre els assistents no van
faltar molts alumnes i exalumnes
de l’institut Salvador Claramunt,

L

La campanya Barris Antics
reparteix 34 premis

VILANOVA DEL CAMÍ
ivendres passat, el Mercat
Municipal vilanoví va acollir el
tradicional sorteig dels premis de
la campanya Barris Antics. Gràcies
a la col·laboració d’en Miquel, que
va fer de mà innocent, es van treure les 33 butlletes, una per a cada
municipi participant en aquesta
edició.
L’alcaldessa, Noemí Trucharte,
va ser l’encarregada de llegir els
noms dels guanyadors i també de
l’establiment que havia lliurat la
butlleta. Tot seguit es va extreu-

D

El sopar veïnal de la festa d’estiu del barri
de la Pau i la Lluna aplega 250 persones
VILANOVA DEL CAMÍ
l Barri de la Pau i la Lluna ha
viscut un cap de setmana festiu
amb la celebració de dos dies d’activitat. El primer, divendres passat,
molt més reeixit que el segon, que
es va veure afectat pel clima. La
valoració en conjunt, però, tal com
explica Marta Trucharte en representació de la Junta de l’entitat, és
positiva, sobretot pel bon ambient
viscut al sopar. L’associació de veïns
es mostra disposada a continuar
intentant revitalitzar l’entitat veïnal i continuaran perseverant, amb
la convocatòria d’una assemblea,
el mes de setembre, que esperen
“animi altres persones a implicar-s’hi”.
La festa va començar divendres
amb els gegants del barri i el ritme
de la Xambalada. La nit es va animar encara més a l’hora del sopar,
que va aplegar unes 250 persones
a la pista de l’escola Pompeu Fa-
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que es van apropar per donar
suport al cantant del grup, l’Àngel Nieto, que és el conserge del
centre.
Els pierencs i pierenques van
poder seure en taules i cadires
instal·lades per a l’ocasió i van
tenir la possibilitat de gaudir de
forma gratuïta d’una copa de
cava o ampolla d’aigua durant
el concert. La presentació del
grup va anar a càrrec del regidor de Cultura, Josep Maria Rosell. Posteriorment, Tus Vecinos

van oferir part del seu repertori
amb temes propis i versions de
cantautors de renom com Sílvio
Rodríguez o Paco Ibáñez, entre
d’altres.
El MEV 2017 tornarà demà divendres, 14 de juliol, a partir de
les 22 h a la plaça del Peix amb el
concert dels Dixieland Preachers,
una banda que portarà a Piera
temes populars, blues, jazz i himnes religiosos a ritme de swing.

re una butlleta per a premiar els
comerços locals que han participat en aquesta edició i també es
van treure cinc butlletes extres per
substituir les d’aquelles persones
que no vulguin o puguin gaudir
del premi que els ha tocat.
Aquesta setmana, després de
contactar amb totes les persones
agraciades, es publicarà la llista
completa al web municipal. El lliurament dels premis es farà el proper dimecres, a les 20 h, a l’aparcament del carrer Major amb Verge
de Montserrat.

Ambient acollidor a la Festa
del carrer de la Guixera
ÒDENA
om és tradició, cada segon cap
de setmana de juliol, se celebra
la Festa del carrer de la Guixera
d’Òdena. Enguany s’ha celebrat
la 26a edició, que va començar i
cloure amb molta participació, tal
com apunta el president de l’Associació de Veïns, Antoni Planell
Torrellardona. Ell mateix destaca
el gran nombre de persones que
van assistir al sopar celebrat el
dissabte; 140 comensals, que després van poder gaudir del ball que
va ser amenitzat pel grup Somhi Band fins les 2 de la matinada amb un repertori variat per a
diferents gustos. Aquesta vegada
el ball lluïa també amb parelles
que van venir d’altres indrets de la
comarca. A la mitja part es va fer
el sorteig de la panera que incloïa
productes d’alimentació.
I ja el diumenge 9 de juliol el
vermut per als veïns va arrencar el
dia. I no va ser fins a la tarda quan

C

el grup d’havaneres l’Espingari va
tocar diferents cançons catalanes
acabant amb l’havanera d’“El meu
avi”. Un ambient familiar i acollidor, que va anar acompanyat amb
el tradicional rom cremat. I quan
va finalitzar l’actuació de les havaneres hi va haver xocolata desfeta
amb coca per a tothom.
Aquesta edició de la festa ha
destacat, també, per l’agradable
temperatura i per haver defugit de
la pluja que va haver-hi en altres
indrets de la comarca.

Trobada entre representants
del Centre UNESCO i
l’executiva de la FCACU

IGUALADA
issabte passat va tenir lloc a
Igualada una trobada entre
representants del Centre UNESCO i membres de l’executiva de
la FCACU (Federació Catalana de
Clubs i Associacions UNESCO):
http://www.fcacu-unesco.org/.
A la reunió, celebrada a les dependències de l’Ateneu Igualadí,
es va informar de les activitats i
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projectes del centre. A més, en la
Sala de Cinema es presentaren diversos treballs audiovisuals que el
Centre UNESCO per a la Creativitat
Audiovisual patrocina.
D’altra banda, la delegació de
la FCACU va ser rebuda a l’Ajuntament de la ciutat per la regidora
d’Ensenyament, Patricia Illa, que
va donar la benvinguda als participants.
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Concentració silenciosa
“Montbui per la pau” i 20è
aniversari de l’assassinat de
Miguel Ángel Blanco
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
hir al migdia va tenir lloc una
concentració silenciosa en
record de totes les víctimes del
terrorisme, coincidint amb el 20è
aniversari de l’assassinat, per part
d’un comando d’ETA, del regidor
del PP d’Ermua Miguel Ángel Blanco. Aquesta execució, després d’un
segrest que va tenir amb l’ai al cor
tota la societat basca i de la resta de
l’Estat espanyol, va tenir lloc el 12
de juliol de 1997 i va comportar un
seguit de manifestacions espontànies de ciutadans indignats davant
aquesta violència extrema, que es
van viure arreu de tot l’estat.
A Montbui més de 2.700 persones van manifestar-se en defensa
de la pau i en contra de la violència, en una de les manifestacions
pacífiques i reivindicatives més importants que es recorden en democràcia, i que va recórrer els carrers
amb consignes en defensa de la pau
i recriminant la barbàrie terrorista.
Va ser un acte en què pràcticament
tota la societat civil montbuienca hi
va participar, i també hi van ser presents els tres alcaldes montbuiencs
del període democràtic: Ramon Gómez (1979-1987), Florentino Pérez
(1987-1995) i Teo Romero (1995 fins
l’actualitat), entre d’altres càrrecs i
persones del municipi. La societat
civil va protestar enèrgicament contra la barbàrie terrorista i va omplir
els carrers de pobles i ciutats com
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feia molts i molts anys que no havia
passat.
Com recorda l’alcalde Teo Romero, “20 anys després, i mirat
amb perspectiva històrica, va ser el
moment en què la societat civil va
dir prou, davant l’execució d’una
persona que va ser pràcticament
retransmesa al detall pels mitjans de
comunicació durant aquell cap de
setmana. A Montbui el clam va ser
espontani i prop de 3.000 persones
vam sortir al carrer. Tothom coincideix a dir que va ser el principi del
final de la violència d’ETA, perquè
per primer cop molta gent d’Euskadi va veure que res justificava l’execució de cap persona”. L’alcalde
de Montbui va destacar que l’acte
que es va fer ahir “és un nou clam
contra tots els tipus de terrorisme.
Segueixen existint amenaces a la
convivència, i hem de continuar dient ben alt i clar que estem a favor
de treballar per garantir la pau, i
que no hi ha res que justifiqui la utilització de la violència per resoldre
determinats conflictes”.
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L’Alzheimer Race ja té data!!!
IGUALADA
l diumenge 17 de setembre es
celebrarà a Igualada la tercera
edició de l’Alzheimer Race, la cursa
i caminada solidària organitzada
conjuntament per l’Hospital de Dia
Sant Jordi del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i l’Associació
de Familiars d’Alzheimer i altres
Demències de l’Anoia (AFADA)
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada.
La tercera Alzheimer Race es va
presentar la setmana passada, amb
la presència de l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, la presidenta de
l’AFADA, Nuria Solà, la presidenta
d’honor d’AFADA, Joana Varea, i el
gerent del CSSI, Jordi Ferrer, conjuntament amb altres membres de
l’organització.
Els fons recaptats per les inscripcions i patrocinadors es destinaran a l’AFADA. L’altre objectiu
de l’esdeveniment és sensibilitzar i
informar la població pel que fa a
aquesta malaltia degenerativa de
les cèl·lules cerebrals, que a Catalunya afecta més de 112.000 persones. També es vol donar a conèixer
l’Anella Verda Fluvial d’Igualada,
l’espai verd habilitat per l’Ajuntament per a facilitar la pràctica
esportiva i reforçar els hàbits saludables.
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activitat a l’aire lliure de manera
segura. En el cas dels caminants, el
recorregut serà una mica més curt,
d’uns 4,3 quilòmetres i poc més
d’una hora a peu.
La inscripció ja està oberta i es
pot efectuar per Internet a través
del web www.cssi.cat/alzheimerrace. També ho poden fer presencialment a l’Hospital de Dia Sant Jordi
aquelles persones que no disposin
de connexió a Internet. Té un preu
base de 10 euros per persona per a
tots els corredors i caminants, tot
i que és gratuïta per als nens menors de 10 anys d’edat que participin a la caminada. Tots els inscrits
rebran un lot d’obsequis i tots els

majors de 10 anys rebran una samarreta tècnica Tuga amb el logo
de la cursa.
La cursa està oberta a la participació d’entitats i empreses col·
laboradores que realitzin aportacions econòmiques i/o donacions
materials, i que poden fer-ho trucant al 93 8068188. En l’organització hi col·laboren Creu Roja Anoia
amb la cessió d’una ambulància
i personal voluntari, la Fundació
Sociocultural Atlas, amb voluntaris
repartits pel recorregut de la cursa, Therana Teràpies Naturals Cos
i Ment, amb massatgistes, i Maria
José Soto, que ha dissenyant el cartell de la tercera edició.

Recorregut i inscripcions
La cursa i caminada mantindrà la sortida i arribada a la Plaça
de la Masuca, davant de l’Hospital
de Dia Sant Jordi, i recorrerà els
6,3 quilòmetres de l’Anella Fluvial,
un recorregut de dificultat baixa
pensat per gaudir de l’entorn fent

REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ
DE VIDRE D’AUTOMÒBIL
Vine a RALARSA Igualada amb aquest anunci i emporta’t un tractament antipluja gratuït

T R A C TAT

N O T R A C TAT

Atenció les 24 h.

+ VISIBILITAT + SEGURETAT

www.ralarsa.com

Pau Muntades, 24

93 806 72 86
08700 IGUALADA
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Quatre nous agents al cos de Els anoiencs es mullen per l’esclerosi
la Policia Local de Montbui
múltiple
COMARCA
iumenge passat, la climatologia va permetre, a les 12 del
migdia a la Pobla de Claramunt
i a Montbui, una hora més tard),
el salt simultani a les piscines de
Catalunya amb motiu del Mulla’t,
campanya que té com a objectiu
donar suport als afectats per l’esclerosi múltiple.
En conjunt, més de 100.000
persones es van sumar a la celebració d’aquesta 24a edició del
Mulla’t, el segon acte solidari més
multitudinari de Catalunya. La iniciativa s’ha impulsat a més de 625
piscines que es van sumar a aquesta iniciativa que convocava l’Associació d’Esclerosi Múltiple de l’Anoia (AEMA) per sisè any consecutiu.
La presidenta de l’Associació
Esclerosi Múltiple de l’Anoia (AEMA), Dolors Canal ha agraït la col·
laboració dels voluntaris, el suport
dels Ajuntaments i, sobretot, la
bona afluència de públic que va
participar en la campanya, ja sigui
nedant uns metres o comprant algun dels articles de merxandatge.
També ha destacat el valor incalculable que té sentir-se acompanyada per les persones que van
dedicar una part del seu temps en
aquesta campanya del Mulla’t.
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SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
hir dimecres al migdia va tenir
lloc l’acte de presentació oficial dels quatre nous agents del cos
de la Policia Local de Montbui que
recentment han accedit al cos de
seguretat montbuienc en superar
un procés selectiu realitzat durant
els darrers mesos. Aquests quatre
agents --tres homes i una dona-reforcen els efectius del cos i s’han
incorporat coincidint amb l’inici
del mes de juliol.
L’Alcalde Teo Romero, el regidor d’Optimització i Desenvolupament Josep Lechuga i el sergent en
cap de la Policia Local de Montbui
José Andrés González van ser presents en aquest acte, amb les noves incorporacions.
Teo Romero els va donar la
benvinguda al cos i els encoratjà a
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exercir les seves noves responsabilitats amb veritable esperit de servei
i proximitat cap a la ciutadania. El
batlle destacava que “la seguretat ciutadana és una prioritat per
a l’equip de govern montbuienc.
Tenim clar que a aquesta àrea cal
destinar-hi esforços importants,
tant des del punt de vista organitzatiu i de planificació d’accions,
com des del punt de vista econòmic”. Romero va voler agrair “l’esforç diari realitzat pels membres
del cos de seguretat montbuienc,
l’únic servei municipal que funciona les 24 hores al dia i els 365
dies de l’any. Vull destacar la seva
professionalitat i també el treball
conjunt i coordinat que realitzen
constantment amb altres cossos de
seguretat”.

Vilanova del Camí

La pluja no desllueix el XVIII
Sopar Romà

ELS PRATS DE REI
issabte passat es va celebrar
la 18a edició del Sopar Romà
que organitza l’ACRS, enguany
amb diverses novetats. El primer
d’aquests canvis el va provocar la
pluja, que va obligar a traslladar
l’esdeveniment des de l’emblemàtica plaça Major a la Sala Polivalent de la Cooperativa. Tot i això,
l’esforç en decorar i condicionar
la sala va donar el seu resultat, i
els prop de 120 comensals que van
participar en el sopar van menjar
en un ambient totalment romanitzat.
Una altra de les novetats va
ser el muntatge d’un “photocall”,
amb la reproducció d’una biga i
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uns tricliniums cedits per Cat Patrimoni. Tots els convidats que ho
van voler es van “disfressar” i enfilar a la biga per fer-se una fotografia, mentre degustaven el vi
condimentat amb què s’obsequia
els participants abans de sopar.
El menú d’enguany consistia
en uns complets entrants (moretum o crema de formatge, dàtils
farcits i gàrum), musclos, pollastre
amb prunes i pastís de fruita. A
l’hora dels cafès i licors va arribar
la tercera novetat: la representació
d’una divertida peça teatral acompanyada de música en directe, que
va significar un magnífic punt i
final per a la vetllada.

Vilanova del Camí es va sumar,
de manera molt activa, al Mulla’t
per l’Esclerosi Múltiple amb una
bona representació a la piscina de
Can Titó, on es va aconseguir fer
un total d’11.300 metres i es van
recaptat 1.160 euros que es destinaran als programes d’inserció
laboral de la Fundació Esclerosi
Múltiple (FEM).
Tot i que el temps va fer variar
una mica el programa previst, a les
12 tothom era a punt per fer el salt
a la piscina. Un cop a l’aigua, la
jornada va continuar amb una animada sessió d’Aquagym a càrrec
de Mònica Gómez i que va aplegar
homes i dones.
La presidenta de l’AEMA va fer
una menció especial a les persones
d’Endinsa’t, que van fer un photocall espectacular que també ha
rebut l’aplaudiment des de la FEM.

Castellolí
Diumenge passat Castellolí va
tornar mostrar la seva solidaritat
davant les causes solidàries celebrant el Mulla’t a la Piscina Municipal les Passeres. Durant la jornada
es va vendre material que envia la
Fundació Esclerosi Múltiple i es va
assolir una recaptació de 244,20
euros.
Alhora es van fer aportacions
en metres nedats, activitat molt
participativa, amb uns 5.100 metres, i a tots els participant se’ls va
lliurar el diploma corresponent.

Piera

PASTISSERIA

Som artesans
Ctra. de Valls, 20 • Tel. 93 803 45 73 • Santa Margarida de Montbui

La piscina de Piera també va
ser l’escenari del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, iniciativa que pretenia sensibilitzar la ciutadania sobre l’existència d’aquesta malaltia
neurodegenerativa.
L’acte solidari va comptar amb
la participació activa de l’alcalde
de Piera, Josep Llopart, i el primer
tinent d’alcaldia, Jordi Madrid. A
les instal·lacions de la piscina es va
muntar una parada amb tovalloles, samarretes i altres productes
de marxandatge per recaptar fons
per a la investigació i per millorar

la qualitat de vida de les persones
que pateixen esclerosi múltiple.
Aquest any, els beneficis obtinguts
es destinen al programa FEM Feina que fomenta la inserció laboral
i l’apoderament de les persones
amb aquesta malaltia.

Els Hostalets de Pierola
Amb l’edició d’enguany ja fa
més d’una dècada que el poble
dels Hostalets es consciencia amb
els efectes de l’esclerosi múltiple i
que col·labora per trobar una solució mèdica.
Aquesta és una actuació que
crea molt bon ambient entre els
banyistes i que ve acompanyada
per una carpa amb tovalloles, gorres, samarretes i altres productes
de marxandatge que, cada any,
serveix per recaptar fons que ajuden a la investigació, enguany, una
mica més de 300 euros.

La Pobla de Claramunt
Un centenar de poblatans es
van tirar a la Piscina Municipal a
favor de l’esclerosi múltiple, dins la
campanya Mulla’t, en la seva 24a
edició, que es fa arreu de Catalunya. Es van vendre 71 entrades i
es van recaptar 330,50 euros que
es destinaran a aquesta iniciativa
solidària.
Va impulsar la campanya la
Fundació Esclerosi Múltiple, amb
organització de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament, i es va
comptar amb la col·laboració de
diversos voluntaris. El departament
d’Esports municipal ha fet una
molt bona valoració de la iniciativa, que fa anys ja s’havia fet i que
ara s’ha recuperat.
A més de tirar-se a l’aigua, els
participants van poder adquirir diversos productes, com tovalloles,
samarretes, bosses, pilotes i llibretes, que es van poder comprar per
col·laborar amb la fundació. L’activitat va comptar amb l’animació
musical del grup Xillona.
Aquesta va ser la 24a edició
del Mulla’t que es fa arreu de Catalunya.

Capellades
A Capellades es va preparar
una jornada festiva. Així, a banda
de la banyada solidària a les 12
del migdia, es va preparar un matí
d’inflables a la Piscina Blava Municipal que va tenir molt bona acollida. Els banyistes van poder gaudir
amb els dos inflables gegants que

es van posar dins l’aigua i també,
qui va voler, va poder comprar els
productes que s’oferien des de l’estand de la Fundació. Les entrades
que es van vendre diumenge es
van donar a la FEM.

La Torre de Claramunt
El passat diumenge, La Torre
de Claramunt se sumava a la campanya Mullla’t per l’esclerosi múltiple, una iniciativa que enguany
celebrava la seva 24 edició. Així, el
municipi va recollir, a través de la
venda de marxandatge i de donatius, un total de 198 euros.
A la piscina municipal Torresport hi va haver activitat durant
tot el matí, amb un estand on
s’oferia informació i es venia marxandatge, i també es va amenitzar
la jornada amb la música en directe del grup Xillona.
A la 1 del migdia els participants es van tirar de cop a l’aigua
com a acte simbòlic de solidarització amb els malalts i durant la
jornada es van comptabilitzar un
total de 150 persones que van nedar la suma de 3.700 metres.
Es va recollir, a través de la venda de marxandatge i de donatius,
un total de 198 euros que es destinaran al programa FEM Feina, que
fomenta la inserció laboral i l’apoderament de les persones amb esclerosi múltiple.

Santa Margarida de
Montbui
Montbui es va mullar per l’esclerosi múltiple amb una gran
festa amb música, animació i sorpreses a la piscina d’estiu. Es va
organitzar un bany col·lectiu amb
l’animació de Sílvia Latorre, diferents concursos i un dinar solidari
amb la col·laboració d’Artesanas
de Corazón. També es val lliurar diplomes acreditatius als participants
del “Mulla’t”.
Durant l’activitat, per cada entrada a la piscina, l’empresa Bàsic Ona Natació va lliurar un euro
solidari. També es va establir una
paradeta de marxandatge de l’Associació Esclerosi Múltiple Anoia
(AEMA).
El “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple” va anar a càrrec de l’Ajuntament de Montbui, Artesanas de
Corazón, l’empresa Bàsic Ona, que
gestiona la piscina d’estiu, l’Associació Esclerosi Múltiple Anoia, Acustic Anoia i Cuinats Torres.
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Continuen les activitats de la Setmana de la
Joventut

Inscripcions obertes per al
Torneig de Vòlei

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
ontinuen celebrant-se les activitats de la Setmana de la Joventut de Montbui, conjunt de propostes realitzades per dinamitzar
el jovent del municipi.
Divendres passat va tenir lloc
l’Acampada Jove, amb bany a la
piscina d’estiu, nit de bivac i activitats a la piscina. El mal temps
va condicionar les darreres hores
d’aquesta activitat. Diumenge passat el Parc Central del nucli urbà
montbuienc va acollir un circuit
d’obstacles per als més àgils i atrevits.
Dilluns, a la piscina d’estiu,
Eva Copoví va dirigir una sessió de
ball-masterclass a la fresca, amb
prop d’un centenar d’assistents. I ja
a la nit es va organitzar una sessió
de cinema juvenil a la fresca, amb
la projecció en pantalla gran de la
pel·lícula “Es por tu bien”, al passeig Catalunya.
Per ahir dimecres, a la nit, hi
havia prevista una sessió de cinema de terror a la fresca, amb la
projecció al passeig Catalunya del
film “No respires”.

CAPELLADES
ins al 16 de juliol, o bé quan
s’acabin les places, són obertes les
inscripcions per a un nou Torneig de
Vòlei Sorra, que es farà els dies 21,
22 i 23 de juliol a Capellades.
Per inscriure’s cal completar el
formulari d’inscripció i enviar-lo,
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Properes activitats
Per demà divendres s’ha reprogramat el concert de Carlos Gómez
que es farà a la Tossa de Montbui,
a les 9 del vespre i que al seu dia es
va haver de suspendre per la pluja.
Una de les activitats més esperades i originals es durà a terme
el proper diumenge 16 de juliol.
Serà la sortida “Humor Amarillo”,
a Sitges, una activitat esbojarrada
i divertida en què caldrà superar
proves inversemblants i tenir molt
sentit de l’humor. La sortida, que
té un preu de 20 euros, inclou dues hores i mitja d’estada al parc
d’obstacles i proves, a més d’en-
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junt amb el justificant de pagament (13 euros per persona) a jouesportbvtcapellades@gmail.com.
Es jugarà les categories de
masculí, femení i mixt, tant en 4x4
com en 2x2.

Actes de la Mare de Déu del
Carme a les Carmelites
trepà, assortit de saladets, un suc
per persona, llaminadures i les activitats que es vulguin realitzar. La
sortida cap a Sitges es farà a les 8
del matí en autocar i la tornada a
Montbui és prevista pels volts de
les 15 h. El cost de l’autocar va a
càrrec de l’Ajuntament de Montbui.
El dilluns 17 de juliol tindrà lloc
una sessió de ball “Masterclass” a
la piscina d’estiu, amb Eva Copoví.
La sessió començarà a les 6 de la
tarda. El dia següent, dimarts 18,
també a la piscina d’estiu, hi haurà bany a la fresca, de 21 a 22 h, i
cinema familiar a les 22 h, amb la
projecció de la pel·lícula “Animales
fantásticos y donde encontrarlos”.
El dimecres 19 es durà a terme
un torneig de futbol sorra a la piscina d’estiu, que començarà a les
6 de la tarda (una hora abans es
podran fer les inscripcions). També,
durant la mateixa tarda, es podrà
practicar tennis taula a la fresca.
Un altre bany a la fresca amb
pel·lícula arribarà el dijous 20 de
juliol. La piscina serà l’escenari
d’aquesta activitat, en què es podrà veure la pel·lícula d’acció “Tarzan”, a les 22 h.

El divendres 21 finalitzaran
totes les activitats de la Setmana
de la Joventut amb un doble i espectacular final de festa. A partir
de les 6 de la tarda, i per segona
edició consecutiva, s’organitzarà
el “Montbui Holi Festival”, la gran
festa oriental dels colors. Hi haurà
bossa de color gratis per als 100
primers participants. El preu per a
la resta de participants serà d’un
sobre dos euros i dos sobres cinc
euros. L’activitat es durà a terme
entre les 6 i les 8 del vespre al descampat municipal ubicat a La Mercè (a tocar del “Mercadona”).
I en aquest mateix indret, a
partir de 2/4 de 12 de la nit, gran
festival musical juvenil, “Montbui
Festival La Tribu Show/RománticoLatino”, amb l’actuació de tres DJ’s
nacionals, show confetti, animació, mascotes, música de “La Tribu
Show” i l’actuació en directe d’un
dels grans músics revelació del moment entre els joves, “RománticoLatino”. També hi haurà “photocall”, regals lluminosos i aquàtics.
La festa és completament gratuïta
i s’allargarà fins a la matinada.

IGUALADA-JORBA
iumenge vinent, dia 16 de juliol, hi haurà les següents celebracions al Monestir de les Carmelites en motiu de la seva festa
patronal:
A les 9 del matí, missa presidida pel Sr. Arxiprest; a 2/4 de 7 de
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la tarda, Vespres Solemnes; a les 7
de la tarda, Missa Cantada presidida per la Capellania del Monestir;
a les 8 del vespre, processó amb
la imatge de la Mare de Déu del
Carme pels carrers del barri. A tothom qui ho desitgi se li imposarà
el Sant Escapulari.

Els Tapilluns a l’Ateneu
IGUALADA
es trobades lúdiques-gastronòmiques dels tapilluns van començar el passat dia 3 i tenen lloc tots
els dilluns del mes de juliol a les 21
h al jardí de l’Ateneu Igualadí.
Dilluns 17, l’Associació de
Petits Productors de la Comarca
oferirà un tast de vins típics de la
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comarca i a les 22 h es projectarà el documental “Natural Resistance” de Jonathan Nossiter, antic
sumiller que a través d’un interessant diàleg amb quatre propietaris
de vinyes de la Toscana convida a
la reflexió sobre les noves formes
d’elaborar, vendre i consumir el vi.

El nucli antic acollirà les primeres activitats
de Festa Major
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
quest proper cap de setmana
comencen les primeres activitats de la Festa Major de Montbui, que enguany es durà a terme
entre els dies 14 i 24 de juliol. El
gruix de les activitats, però, es concentrarà entre els dies 21 i 23 de
juliol. Entre les novetats d’aquesta edició retornarà el castell de
focs artificials de final de festa, hi
haurà un concert del grup de pop
“Seguridad Social” al Bulevard i no
hi faltaran les tradicionals activitats: elecció de la Pubilla, l’espai de
“Kasetes de Nit”, l’espai de firaires,
les activitats esportives, cercavila,
Ball de Nit...
Les primeres activitats de la
Festa Major 2017 es duran a terme
al nucli antic montbuienc.

A

Les propostes festives començaran demà divendres amb l’organització de la 5a Caminada de la
Tossa. Es sortirà a les 8 del vespre
des de l’Ateneu Cultural i Recreatiu i els excursionistes pujaran fins
l’emblemàtic cim montbuienc, on
soparan i podran fer una observació astronòmica.
L’endemà dissabte, 15 de juliol,
a partir de 2/4 de 10 de la nit tindrà lloc el concert de Festa Major
que organitza la Coral Si Fa Sol en
commemoració del 20è aniversari.
L’activitat es realitzarà a l’església de Santa Margarida i comptarà
amb la col·laboració d’excantaires.
El diumenge començarà la jornada amb un esmorzar a l’Ateneu i
seguidament l’inici d’un campionat
de bitlles. A partir de les 6 de la

tarda, inauguració de l’exposició
de Festa Major. Durant la mateixa
es podrà veure una mostra de programes de Festa Major antics i actuals, i també fotografies del poble
en festa major.
A partir de les 8 del vespre, al
camp de la Sort, teatre amb l’obra
“Estralls”, a càrrec de la companyia
L’Escomesa. Es podrà veure amb
la modalitat de pagament “taquilla inversa” (l’espectador decideix,
un cop vista l’obra, pagar allò que
considera oportú i just).
Entre el dilluns 17 i el dimecres 19 de juliol es durà a terme
un Campionat Infantil de Petanca
per a infants d’entre 7 i 14 anys.
Començaran les partides a les 6
de la tarda al Club d’Esports Les
Moreres.

El proper dissabte, “Montbui Pride 2017”
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
l proper dissabte tindrà lloc la
celebració “Montbui Pride
2017”, conjunt d’activitats que
reclamen la igualtat de drets per
a la comunitat LGTBI. La proposta
més destacada serà la desfilada que
recorrerà els carrers del municipi.
També hi haurà una lectura d’un
manifest, botifarrada, sessió festiva
i diferents actuacions musicals.
Les activitats començaran a 2/4
de 7 de la tarda amb una concen-
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tració dels participants en aquest
Montbui Pride 2017. El punt de
trobada serà MontMercat. A les 7
de la tarda es donarà inici a la desfilada, que passarà pels carrers més
cèntrics del municipi. A 2/4 de 9 del
vespre, al parc de la Solidaritat es
llegirà el manifest per la igualtat
de drets de la comunitat LGTBI. A
2/4 de 10 de la nit, “Music Session”
i botifarrada per als assistents que
ho desitgin. El preu dels tiquets serà de 6 euros, amb beguda inclosa.

Continuaran les activitats amb un
Bingo Show i a partir de 2/4 d’11
de la nit hi haurà les actuacions
musicals de Jorge González, Silvia
Reynolds, Amira Queen, Jimmy Trias, Olisha Oli, Linette Washington i
BarbaraTrash.
El Montbui Pride 2017 és organitzat conjuntament pel Quiosc
del Parc de la Solidaritat Bokao,
Bàsic Ona Natació i l’Ajuntament
de Montbui.

OFERTES DE FEINA
- EMPRESA SECTOR METALL D’IGUALADA NECESSITA
INCORPORAR TORNER/FRESADOR AMB EXPERIÈNCIA MÍNIMA 5 ANYS. Es valorarà coneixements de control numèric. Contracte temporal amb perspectives de continuïtat. Jornada sencera de dilluns a divendres.
- ES NECESSITA MUNTADOR DE MOBLES O FUSTER AMB
EXPERIÈNCIA MÍNIMA 5 ANYS EN EL SECTOR, PER A ZONA
D’IGUALADA. Contracte temporal amb perspectives de continuïtat. Jornada sencera.
- EMPRESA D’ARTS GRÀFIQUES PRECISA INCORPORAR
PERSONAL AMB EXPERIENCIA EN MÀQUINES PLEGADORES / ALÇADORES / GUILLOTINES. Zona Anoia/Baix Llobregat. Horari jornada intensiva en torns matí/tarda/nit, per a necessitats de producció, baixes i vacances. Contracte temporal amb
perspectives de continuïtat.
- ES NECESSITEN SOLDADORS AMB EXPERIENCIA I QUE
TINGUIN CARNET DE CARRETONER. Zona Igualada i rodalies,
contracte temporal amb perspectives de continuïtat.
- ES NECESSITEN CONDUCTORS DE CAMIÓ / TRAILER /
MECÀNICS PER EMPRESA DE TRANSPORTS. Zona Igualada i
rodalies, contracte temporal amb perspectives de continuïtat.
Els interessats poden adreçar-se a les nostres oficines del
GRUP CATALÀ DE TREBALL ETT, C/ Lleida 42, Igualada.
Contactar per telèfon al 935155700 o bé enviar CV a
infoigualada@grupcatala.com.
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Marina Rossell i Obeses
enceten els Festivals de
l’Alta Segarra
CALAF
arina Rossell serà la primera protagonista de la segona
edició dels Festivals Alta Segarra
que comencen aquest divendres,
14 de juliol, a les 22.30 hores, al
Bosc del Rentador de Calaf. L’endemà, a la mateixa hora i en el
mateix espai, serà el torn d’Obeses
que presentarà l’espectacle “Verdaguer, ombres i maduixes”.
El Bosc del Rentador és un
espai recentment recuperat que
l’Ajuntament de Calaf ha condicionat com a espai d’esbarjo i aquesta
serà la primera vegada que s’hi celebrarà un esdeveniment d’aquestes característiques. I és que un
dels objectius d’aquest festival estiuenc, més enllà de la proposta cultural, és posar en valor i fer atractius diferents espais emblemàtics
de l’Alta Segarra. Enguany, a més
d’aquest espai de Calaf els altres
concerts tindran lloc a la Torre de
la Manresana dels Prats de Rei, on
hi actuarà Bikimel i La Iaia, i a l’església de Sant Valentí de Sant Martí de Sesgueioles, on es faran els
concerts d’Eduard Iniesta i Gossos.
Com en la primera edició, el
vessant musical del festival estarà acompanyada d’una proposta
gastronòmica ja que abans o després de l’espectacle, els espectadors podran gaudir d’un petit tast
gastronòmic amb productes de
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proximitat que coordinarà el Grup
Anifalac. Aquesta entitat, juntament l’Agrupació Cultural Recreativa Sigarra, del Prats de Rei, i la
Corriola de Sant Martí Sesgueioles
col·laboren amb Àgora Alta Segarra en l’organització d’aquests
concerts.

Entrades
Les entrades anticipades per a
la segona edició dels Festivals Alta
Segarra es poden comprar a través
de la plataforma de venda on-line
Tictactickets.es. Les entrades anticipades tenen un preu de 13 euros,
i de 20 euros si s’hi inclou el tast
gastronòmic. El preu a taquilla serà de 15 euros per a cada concert,
22 en cas que també es vulgui fer
el tast.
A més, l’organització va posar
a la venda 50 abonaments per als
sis concerts que gaudiran d’un lloc
preferent en cada un dels espectacles. El preu de cada un serà de
60 euros i, en cas que s’hi vulguin
afegir els tastos gastronòmics és de
100 euros.

Vine a donar sang, estan
baixant les reserves!
COMARCA
om cada any per aquestes dates
estiuenques el Banc de Sang i
Teixits fa una crida a la societat
per recordar com n’és d’important
continuar fent donacions de sang
ja que són mesos en que baixen les
reserves pel què es fa més complicat atendre les necessitats del dia
dia, ja que de normal calen 1.000
bosses de sang per atendre, sobretot, les urgències i les necessitats
hospitalàries de cirurgia i oncològiques.
Recordem que la donació de
sang és un acte solidari i de participació ciutadana. Per al donant
només és un moment, per a molts
malalts pot suposar la vida. Pot
donar sang qualsevol persona sana
entre 18 i 65 anys que pesi més de
50 quilos; en el moment d’anar a
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fer la donació es recomana no estar en dejú.

Propers acaptes a la
comarca
Avui dijous, a la tarda de 5 a 9
al Teatre La Lliga de Capellades hi
haurà una unitat mòbil del Banc
de Sang i Teixits per a atendre els
donants. També s’atendran donants de plasma.
Dissabte tot el dia (de 10 a 14
h i de 17 a 21 h.), a la plaça de Cal
Font, hi haurà un autocar per a
atendre els donants.
Dijous vinent dia 20 a Piera i
també en horari de tarda, es podrà
donar sang i plasma a les dependències del Casal de la Gent Gran
on hi haurà els professionals del
Banc de Sang.

1a Mostra de Cervesa
Artesana “Santa Birra”
CASTELLOLÍ
quest dissabte 15 de juliol, Castellolí acollirà la primera edició
de la ‘Santa Birra’, la mostra de
cervesa artesana dels cervesers de
la comarca de l’Anoia.
A partir de les 12 del migdia,
i fins a la mitjanit, es podran degustar les cerveses artesanes de
la Bromera de l’Espelt, La Lenta
d’Igualada, la Rockera del Bruc,
Tous d’Anoia, Espina de Ferro de
Vilanova del Camí i Minairons
d’Òdena.
La fira comptarà amb diverses
actuacions musicals en directe, a
més d’una gastronomia variada,
tot en l’entorn immillorable de
l’Església Vella de Castellolí.
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DIA A DIA
DIJOUS 13 - St. Enric, St. Anaclet, Sts. Joel i Esdra i Sta. Sara
■ De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, al Teatre La Lliga (Capellades) acapte de sang amb el Banc de Sang i Teixits.
■ A les 8 de la tarda, a Carme, cantada d’havaneres amb el grup La Guingueta.
DIVENDRES 14 - St. Camil de Lel.lis i Sta. Adela
■ A partir de la tarda, a Òdena, 25a Festa del Barri de la Font
■ A les 12 del migdia, a la Biblioteca Central, sessió de Barrufajocs.
■ A les 7 de la tarda, a la Pobla de Claramunt (Ateneu Gumersind Bisbal), acte d’homenatge i conferència entorna la vida de la
mestra Natividad Yarza, primera alcaldessa de Catalunya.
■ A les 8 de la tarda, a La Llacuna (Plaça Major), concert del grup jove Tres de Vuit (cicle Concerts de Capvespre).
■ A les 8 del vespre, a l’Ateneu Cultural i Recreatiu de Montbui, sortida de la 5a Caminada de la Tossa.
■ A 2/4 de 9 del vespre, al nucli antic de Vilanova del Camí, Trons i Tabals amb Minixamba i Petits Cabrons (33a Festa Popular
Camp del Rei).
■ A 2/4 de 9 del vespre, a la Sala Celler de la Masia de can Galán (la Pobla de Claramunt), presentació del llibre Visión fotográfica y Lenguaje Visual, del fotògraf Gabriel Brau.
■ A les 9 del vespre, a Igualada (barri Sta. Caterina), inici de les festes amb espectacle de percussió amb el grup Mal Llamp.
Correfoc.
■ A les 9 de la nit, a la Tossa de Montbui, concert de Carlos Gómez.
■ A les 9 del vespre, a Carme, repic de campanes de Festa Major.
■ A les 9 del vespre, a Sant Martí de Tous (casa Teatre Nu), concert de final de temporada amb el grup Sambala.
■ A les 9 del vespre, a la plaça de Can Papasseit de Vilanova del Camí, sardinada amenitzada amb música per Dj PD Efa. (33a
Festa Popular Camp del Rei).
■ A les 10 de la nit, a Piera (plaça del Peix), festival MEV - Música en viu amb concert de Dixieland Preachers.
■ A 2/4 d’11 de la nit, a Calaf (Bosc del Rentador), concert de Marina Rossell “Moustaki i cançons de la resistència”. Festival de
l’Alta Segarra.
■ A les 11 de la nit, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), Jachu’s Party. (33a Festa Popular Camp del Rei).
■ A les 12 de la nit, a Carme, cercavila amb Protons i Nit jove amb la Banda de coche rojo i discomòbil.
DISSABTE 15 - St. Bonaventura i St. Pompili M. Pirrotti
■ Tot el dia, a Òdena, 25a Festa del Barri de la Font.
■ De 9 a 11 del matí, a la Rambla d’Igualada, concentració de vehicles clàssics.
■ De 10 del matí a 2 del migdia, a Igualada (plaça Cal Font), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ A les 11 del matí, a la pl. Vilarrubias i a la pista Marta Mata de Vilanova del Camí, Vilarrubias Park: matinal infantil amb aigua i escuma. (33a Festa Popular Camp del Rei).
■ De les 12 del matí a les 12 de la nit, a Castellolí (església vella), Santa Birra, mostra de cervesa artesana, música i gastronomia.
■ De 5 de la tarda a 9 del vespre, a Igualada (plaça Cal Font), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu, concert “A dues bandes” amb la Banda de Música d’Igualada i la banda de
Terrassa.
■ A les 7 de la tarda, al MontMercat de Montbui, inici de la desfilada “Montbui Pride 2017”.
■ A les 8 de la tarda, a Igualada (plaça Pius XII), Diada d’estiu dels Moixiganguers d’Igualada amb els Castellers de Lleida i els
Castellers d’Esplugues.
■ A les 8 de la tarda, a Carme, concert de Festa Major amb l’Orquestra Reus Big Band.
■ A les 8 de la tarda, a Sant Martí de Sesgueioles, concert del Roser amb Vent Endins.
■ A ¼ de 9 del vespre, a la pl. de Can Papasseit de Vilanova del Camí, Taller de Rumba Catalana a càrrec de Rosalba i Ruben
d’Artístic. (33a Festa Popular Camp del Rei).
■ A 2/4 de 9 del vespre, al Castell de Claramunt (la Pobla de Claramunt), “Sempre de vacances” de 2princesesbarbudes (festival
Anoia Folk).
■ A 2/4 de 10 de la nit, a l’església de Santa Margarida de Montbui (nucli antic), concert de Festa Major de la Coral Si Fa Sol en
commemoració del 20è aniversari.
■ A 2/4 de 10 de la nit, a Capellades (jardins Casa Bas), concert coral benèfic amb la Coral Noves Veus, Piccolo Coro di Selifa
(Itàlia) i Essència de Gòspel.
■ A 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de Can Papasseit de Vilanova del Camí, Foc i Tabals: correfoc. (33a Festa Popular Camp del
Rei).
■ A 2/4 d’11 de la nit, al Castell de Claramunt (la Pobla de Claramunt), “Atlantis” amb Miquel Oliver (festival Anoia Folk).
■ A 2/4 d’11 de la nit, a Calaf (Bosc del Rentador), concert d’Obeses. Festival Alta Segarra.
■ A les 11 de la nit, a Igualada (barri Sta. Caterina), ball de Festa Major amb l’Orquestra Liberty.
■ A les 11 de la nit, a Carme, espectacle musical amb ABO Show.
■ A 2/4 de 12 de la nit, a la plaça de Can Papasseit, ball concert amb Klam Orquestra. (33a Festa Popular Camp del Rei).
■ A les 2 de la matinada, a Carme, concert jove amb The ping goats i discomòbil.
DIUMENGE 16 - Mare de Déu del Carme i Sta. M. Magdalena Postel
■ Tot el dia, a Òdena, 25a Festa del Barri de la Font.
■ A les 11 del matí, a Sant Martí de Tous, visita guiada al Castell de Tous.
■ A les 11 del matí, amb inici a la plaça de Can Papasseit (Vilanova del Camí), Cercavila Cultural: Mostra de Cultura Popular:
(33a Festa Popular Camp del Rei).
■ A les 12 del migdia, a Veciana (església Sta. Maria de Segur), visita guiada a Art Ecclesia, centre d’interpretació del patrimoni
religiós.
■ A la 1 del migdia, a Carme, ballada de sardanes amb la Cobla Lluïsos.
■ A les 5 de la tarda, a Masquefa (Fàbrica Rogelio Rojo), VI Festival de Dansa urbana.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball amb el músic Mairen.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a Igualada (barri Santa Caterina), rés del Sant Rosari.
■ A les 6 de la tarda, a Carme, cercavila amb el Ball de Pastorets d’Igualada i la Colla gegantera del Bisbalet.
■ A les 7 de la tarda, a Igualada (barri Santa Caterina), cantada d’havaneres amb el grup Mar Serena.
■ A les 8 de la tarda, a la Sala del Centre de Sant Pere de Riudebitlles, ball amenitzat per “Duo Amor”.
■ A les 8 del vespre, al camp de la Sort de Montbui, teatre: “Estralls”, a càrrec de la companyia L’Escomesa (taquilla inversa).
■ A les 8 de la tarda, a Masquefa, trobada d’imatgeria festiva i grups de cultura popular i cercavila.
■ A les 8 de la tarda, a Carme, ball de vetlla amb el grup Liberty.
■ A les 8 de la tarda, a la plaça de Can Papasseit de Vilanova del Camí, ball: salsa, bachata i coreografies amb Josep. (33a Festa
Popular Camp del Rei).
■ A les 10 de la nit, a la plaça de Can Papasseit de Vilanova del Camí, focs artificials. (33a Festa Popular Camp del Rei).
DILLUNS 17 - St. Aleix, St. Lleó IV, Sta. Marcel·lina i Sta. Generosa
■ A les 6 de la tarda, als Hostalets de Pierola (Casal de la gent gran), xerrada: Educació per a la mobilitat segura.
■ A les 6 de la tarda, a la piscina de Santa Margarida de Montbui, masterclass de ball amb Eva Copoví.
■ A les 9 del vespre, al jardí de l’Ateneu Igualadí, Tapilluns, trobada lúdica-gastronòmica: tast de vins típics de la comarca i
projecció del documental “Natural Resistance”.
DIMARTS 18 - St. Frederic, Sta. Marina i Sta. Simforosa i els seus set fills
■ A les 10 de la nit, a la piscina de Montbui, cinema a la fresca amb “Animales domésticos y donde encontrarlos”.
■ A les 11 de la nit, al Museu de la Pell d’Igualada, concert festival Anòlia amb Zoo.
DIMECRES 19 - Stes. Justa i Rufina, St. Arseni, St. Simmac i St. Pere de Cadireta
■ A les 6 de la tarda, a Masquefa, Festa Holi amb Pep Callau.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca Central, sessió de Barrufacinema: Quina bestiesa! / Ponyo al penya-segat.
■ A les 9 del vespre, a Masquefa, inici de la Festa Major amb els gegants de Masquefa.
■ A les 11 de la nit, al Museu de la Pell d’Igualada, concert festival Anòlia amb Gertrudis.
■ A les 11 de la nit, a Masquefa (plaça Josep M. Vila), pregó de Festa Major a càrrec del rei emèrit Joan Carles I (Toni Albà). Seguidament cantada d’havaneres amb el grup Boira i rom cremat.

La mostra de cervesa artesana
és organitzada per l’Ajuntament
de Castellolí i l’Assocació d’Amics
de la Cervesa La Bromera.

DIJOUS 20 - St. Elies, Stes. Margarida i Liberata i Sta. Càssia
■ Tot el dia, a Masquefa, actes de Festa Major.
■ De 5 de la tarda a 9 del vespre, a Piera (Casal de la gent gran), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ A 2/4 de 7 de l atarda, a Masquefa (parròquia de Sant Pere), concert de Festa Major amb la Coral l’Alzinar i l’Orquestra
Montgrins.
■ A 2/4 de 10 de la nit, a Masquefa, correfoc infantil.
■ A les 10 de la nit, a la piscina de Montbui, cinema a la fresca amb “Tarzán”.
■ A les 11 de la nit, al Museu de la Pell d’Igualada, concert festival Anòlia amb la Séptima Trastada, i l’Hora de Joglar.
■ A les 11 de la nit, a Masquefa, gran concert de Festa Major amb l’Orquestra Montgrins.
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Moltes sorpreses aquest cap de setmana a la Segueix el Festival Anòlia
25a Festa del Barri de la Font
amb Zoo, Gertrudis, La
ÒDENA
continuació, hi haurà ball amb l’orSéptima Trastada i L’Hora del
l Barri de la Font d’Òdena està
questra Acuario, formada per set
i enguany celebra
components i carregada de canElesd’aniversari
Joglar
noces de plata de la seva festa
çons i molta animació per passar
major. Per aquest motiu, l’associació de veïns ha planificat un programa ple de novetats i sorpreses
que es desenvoluparan durant tot
el cap de setmana al parc de La
Font.
Així, la festa començarà demà
divendres amb una batukada a
càrrec del grup local “Konkatrons”
i a continuació hi haurà botifarrada popular amb música en directe
a càrrec del grup Dark Season i
D&S, el show Polinèsia i a última
hora disco mòbil.
Dissabte començarà la jornada amb una de les novetats d’en-

guany: una festa holi amb música, performance, animadors/es,
tallers de ball i tatuatges. A les 9
del vespre començarà el sopar de
germanor, un clàssic que cada any
té molt èxit entre els veïns i veïnes, en què comparteixen taula i
conversa amb amics i familiars. A

una bona vetllada ballant.
L’últim dia de festa, diumenge, començarà a les 11 del matí
amb un maxitobogan aquàtic de
més de 20 metres amb flotador
gegant. Cap al migdia serà el moment del tradicional vermut popular, en què la junta de l’associació
de veïns aprofitarà per compartir
opinions, propostes i suggeriments
de millora. A la tarda hi haurà espectacle de màgia i a les set espectacle “Sergi Party Show”, un cantant-imitador d’artistes. Finalment,
els Konkatrons tornaran per posar
el punt final i fins a l’any que ve.

Diumenge, 5a Cursa benèfica i d’obstacles
TorreXtrem
LA TORRE DE CLARAMUNT
l diumenge 16 de juliol tindrà
lloc una nova edició de la TorreXtrem, una cursa benèfica d’obstacles que se celebra a la Torre de
Claramunt amb l’objectiu, a més
de passar-ho bé, de recollir aliments per al banc d’aliments del
municipi.
La cursa, que enguany arriba
a la seva cinquena edició, és una
iniciativa de l’associació de veïns
del municipi de la Torre de Claramunt, que també es fa càrrec de
l’organització, amb la col·laboració
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de l’Ajuntament i també d’empreses com Munich, Euroexcavacions
de la Rosa, Autoservei Cal Pilar,
Torre Bikers, Construcciones José
Martín i l’associació de muntanya
Riu d’Agost.
Per participar de l’activitat només cal portar aliments no peribles o productes de primera necessitat que es destinaran al banc
d’aliments del municipi. A més, els
organitzadors recomanen portar
roba vella, ulleres de protecció i, si
és possible, genolleres.

L’activitat començarà a les 10
h del matí amb cintes d’equilibri
Slackline, a càrrec de l’associació
de muntanya Riu d’Agost. A continuació, a les 12.30 h, s’obrirà la
pista plena d’obstacles, neumàtics,
muntanyes, bales de palla, tolls
d’aigua... per a totes les edats i per
als participants, per tal de fer voltes de reconeixement del circuit.
A les 12.30 h començarà la competició, que es dividirà en diverses
categories: juvenil masculí-femení
de 14 a 18 anys i sènior masculí-femení majors de 18 anys.

Primera edició de la Piscina Nocturna
CAPELLADES
emà divendres es farà la primera edició d’aquest estiu de la
Piscina Nocturna, amb bany gratuït
fins a la mitjanit.

D

Aquesta proposta es repetirà
el divendres 28 de juliol per segon
cop i per tercer i darrer el divendres 4 d’agost, dins el torneig de
frontó.

Cal recordar que durant aquest
mes de juliol a la Piscina Blava cada dimarts i dijous, de 7 a 8 del
vespre, es pot gaudir de l’English
Zumba.

DEL 8 AL 22 IGUALADA

JULIOL 2017

entrada gratuïta

IGUALADA
issabte passat es va encetar
l’edició d’enguany del festival
de música estival Anòlia amb el
concert de Los Manolos, que va
coincidir amb la nit de cloenda del
festival de globus aerostàtics European Balloon Festival, al renovat
camp de vol de l’avinguda Catalunya.
Los Manolos van rememorar
els grans èxits de rumba catalana
sota el títol “Amics per sempre”,
en un concert emmarcat dins la gira commemorativa dels vint-i-cinc
anys del seu moment àlgid, durant
els Jocs Olímpics de Barcelona ’92.
Dimarts 18, Zoo
Aquesta setmana l’Anòlia es
trasllada al pati del Museu de la
Pell d’Igualada, a partir del dimarts
18, a les 23.00 h, amb els valencians Zoo, una formació de rap i
hip-hop que ha aconseguit, en poc
temps, fer-se un espai propi amb
el seu ritme festiu, proper i amb
esperit reivindicatiu.
Dimecres 19, Gertrudis
L’endemà dimecres, dia 19,
també a les 23.00 h, serà el torn
dels Gertrudis. Aquest trio vallesà
fa més de quinze anys que fa gires
pel territori a ritme de ventilador,
amb una recepta de rumba fusió
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genuïna i que s’ha sabut adaptar
als nous temps.
Dijous 20, La Sèptima Trastada
i L’Hora del Joglar
Dijous vinent, dia 20, a partir
de les 23.00 h, hi haurà doble sessió. Primer amb La Séptima Trastada, nou músics de la capital de
l’Anoia que han inclòs una desena de cançons, plenes de vitalitat,
dins el seu primer treball discogràfic de rumba fusió, anomenat
Potaje. Tot seguit actuarà L’Hora
de Joglar, amb la seva fusió a ritme de swing. Nascuts l’any 2014
a la Garrotxa, aposten pel ball i la
diversió als festivals, envelats i festes majors amb uns tocs de música
balcànica, salsa i swing.
Tots aquests concerts són amb
entrada gratuïta.
L’Anòlia seguirà fins al dissabte
22 de juliol. En la propera edició
de L’Enllaç us donarem puntual
informació dels darrers concerts
del festival d’estiu de la capital de
l’Anoia, que inclourà propostes tan
diverses com l’òpera del Liceu a la
fresca, el rock dels igualadins Black
Kiss Superstar, els osonencs La Iaia,
el músic de Capellades Roc Puig
o els Blaumut, que clouran la 29a
edició de l’Anòlia.

del Museu
LOSPati
MANOLOS
LOS MANOLOS
18/7 ZOO
ZOO
19/7 GERTRUDIS
20/7 LA SÉPTIMAGERTRUDIS
TRASTADA
LA SÉPTIMA
TRASTADA
HORA DE
JOGLAR
DE JOGLAR
21/7 BLACK HORA
KISS SUPERSTAR
BLACK KISS SUPERSTAR
LA IAIA
LAPUIG
IAIA
22/7 ROC
ROC PUIG
BLAUMUT
Estació vella
BLAUMUT
IL TROVATORE
21/7 IL TROVATORE
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Concert coral benèfic per
San Ginesio
CAPELLADES
a història comença el maig de
1997 amb els primer contactes
i intercanvi a San Ginesio amb
la Coral Noves Veus de Capellades i la Coral Bonagiunta de San
Ginesio (Itàlia), i des de llavors
els intercanvis i acolliments han
sigut molt sovintejats per ambdues parts.
La darrera trobada amb el poble italià va ser ara fa un any quan
els capelladins van viatjar, juntament amb el grup Essencia de Gospel de Vilafranca a San Ginesio.
Un mes després, l’agost de
2016 aquella zona d’Itàlia patia un
seguit de moviments sísmics que
van deixar al seu pas centenars de
morts i ferits; quan tot retornava
una mica a la normalitat van tor-
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nar les repliques a finals d’octubre
i va ser llavors quan San Ginesio va
quedar greument afectada, fins al
punt que San Ginesio, actualment
és una ciutat buida, ferida de gravetat i silenciosa.
D’aquí doncs que s’hagi impulsat aquest concert solidar i benèfic, ja que es vol aconseguir donacions econòmiques per ajudar al
municipi de San Ginesio.
Els protagonistes d’aquest concert programat per dissabte a 2/4
de 10 del vespre seran la Coral
Noves Veus de Capellades, els Piccolo Coro di Selifa de San Ginesio
(Itàlia), i la formació Essència de
Gospel de Vilafranca del Penedès.
El concert és d’aportació voluntària i es farà a la fresca dels
jardins de la Casa Bas.

Concentració de vehicles
clàssics en honor a Sant
Cristòfol
IGUALADA
issabte vinent, dia 15 de juliol, a partir de les 9 del matí, la
rambla romandrà tallada per rebre
la tercera concentració de clàssics.
Una concentració totalment gratuïta per als participants i que el que
vol és superar les gairebé “quaranta” inscripcions que van assistir
l’any passat.
L’única norma que es posa als
participants és que els vehicles tinguin vint-i-set anys com a mínim.
Els vehicles s’exposaran per ordre d’arribada, començant per la
Rambla Sant Isidre amb Rambla
Sant Ferran, fins arribar al carrer
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Òdena, l’accés. per tant, serà per
aquí.
A partir de les 11, tots els vehicles que ho vulguin es retiraran per
fer una ruta conjunta d’uns 55 km
per les carreteres de la comarca. Hi
haurà un punt entremig, marcat
en el mateix roadbook, on es farà
una foto de família per recordar el
moment i tot seguit tornada conjuntament fins al punt inicial per
retrobar-nos i ser obsequiats amb
un pica-pica i així donar per acabat
l’acte. Esperem tenir encara més
inscripcions que el passat any, i tenir una bona rebuda en el públic
Igualadí. Gas i salut

El fotògraf Gabriel Brau
presenta el seu darrer llibre
a Can Galán
LA POBLA DE CLARAMUNT
l reconegut fotògraf Gabriel Brau
presentarà, demà divendres 14
de juliol, el seu darrer llibre Visión
fotográfica y Lenguaje Visual. L’acte tindrà lloc a 2/4 de 9 del vespre
a la Sala Celler de la Masia de can
Galan i s’organitza des de l’Agrupació Fotogràfica poblatana.
quest treball, publicat per Terra Natio i plantejat des d’una
visió didàctica, proposa una reflexió
sobre la construcció creativa d’imatges a través de la fotografia.
Gabriel Brau Gelabert (Cardedeu, 1957) va rebre el 2007 el Premi
Nacional de Fotografia atorgat per
la Confederación Española de Fotografía. Es va iniciar en el món de
les instantànies el 1976 i s’hi dedica
professionalment des de 1989. De
formació autodidacta, durant diversos anys ha desenvolupat la seva
activitat professional en el camp de
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la fotografia industrial, publicitària i
comercial amb estudi propi.
Actualment, combina els treballs fotogràfics de caràcter documental amb la docència i la formació fotogràfica. És autor de diversos
llibres, com Luces de África (2008),
De la captura de imagen a la impresión fotográfica (2011) i Jazzlight (2012).

Guanyadors del concurs
d’Instagram
Relacionat amb l’Agrupació
Fotogràfica, ja es coneixen els tres
guanyadors del concurs d’Instagram
sobre les festes d’estiu del municipi.
Es van presentar una seixantena de
fotografies i els tres primers classificats van ser: Núria Ais, Albert Gibert
i Joan Mabras. El lliurament de premis es farà el divendres 14 de juliol
a 1/4 de 9 del vespre a la Sala Celler
de la Masia de can Galan.

13 de juliol de 2017

33a Festa Popular Camp del Rei 2017
VILANOVA DEL CAMÍ
es de demà divendres i fins
diumenge, els veïns del barri
del Camp del Rei de Vilanova del
Camí viuran la seva Festa Popular,
que enguany arriba a la 33a edició,
amb un programa d’activitats per
a petits, joves i grans.
Divendres 14
A les 20.30 h, Trons i Tabals
amb MINIXAMBA i PETITS CABRONS. Inici al nucli antic del barri
(escales del carrer Igualada) i final
a la plaça de Can Papasseit
A les 21.00 h, a la plaça de Can
Papasseit, sardinada. Preu tiquet: 5
euros, jubilats 4 euros Amenitzada
amb música per al record a càrrec
de Dj PD Efa.
A les 23.00 h, a la plaça de Can
Papasseit, Jach’us Party amb CONTRA CORRENT - CARLOS GÓMEZ
acompanyat per RICARD LLORCA
i JORDI AGUILAR + BIRUJI en concert. Els DIABÓLICS MÚSICS obriran
el concert a ritme de batucada.
Barra a preus populars. “Hot Dog
all the night”, “Birraman” i “Canyaboy” t’aproparan la cervesa.
Dissabte 15
A les 11,00 h, a la plaça Vilarrubias i a la pista Marta Mata, Vilar-
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rubias Park. Matinal infantil amb
molta aigua i escuma. Porta la teva pistola d’aigua. Es recomanem
ulleres de piscina i calçat tancat.
A les 18,30 h, a la plaça de Can
Papasseit, Concurs de Dibuix. (Dibuixa la Festa). Gelats per a tots els
participants.
A les 20.15 h, a la plaça de Can
Papasseit, Taller de Rumba Catalana a càrrec de ROSALBA i RUBEN
d’ARTÍSTIC. Vine a la plaça i gaudeix ballant!
A les 21.30 h, a la plaça de Can
Papasseit, Foc i Tabals. CORREFOC
a càrrec de: ELS CABRONS DE VILANOVA, BEN SONATS i MOLTAXAMBA. Inici al c/ Montserrat (Restaurant Nou), TABALADA FINAL i
ESPECTACLE DELS CABRONS.
A les 23.30 h, a la plaça de Can
Papasseit, ball concert amb KLAM
ORQUESTRA. Diumenge 16
A les 11.00 h, Cercavila Cultural. MOSTRA DE CULTURA POPULAR amb més de 2 colles i grups
convidats de bastoners, geganters,
capgrossos, dansaires, falconers,
bestiari, dansa urbana, cases regionals, grallers, percussió... Inici i
final a la plaça de Can Papasseit,
amb recorregut pels carrers del

barri. En finalitzar, ARROSSADA DE
GERMANOR a Can Papasseit.
A les 20.00 h, a la plaça de Can
Papasseit, Ball. Balla SALSA, BACHATA i COREOGRAFIES amb el nostre “profe” JOSEP. Anima’t a participar als assaig de les coreografies.
Fi de festa a les 22.00 h amb Focs
Artificials.

Concert de Sambala per tancar la temporada
de La Casa del Teatre Nu
SANT MARTÍ DE TOUS
quest divendres 14 de juliol a
les 21h la Casa del Teatre Nu
tanca amb l’alegria de la música brasilera del grup Sambala la
seva segona temporada; serà un
concert lluminós, alegre i ple de
sensibilitat, on hi tenen cabuda
la poesia, els paisatges sonors, el
samba aixícom altres ritmes brasilers i instruments molt especials
(com ara una tanca metàl·lica utilitzada com a flauta) que de ben
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segur no deixaran a ningú indiferent.
Al llarg de l’any han passat pel
petit escenari de la Casa del Teatre
Nu artistes com Òscar Intente amb
el seu punyent espectacle “Una
Idea d’Europa”, o en Lluís Soler
amb el seu impressionant “Canigó”, o la divertida comèdia musical de “Vagas y Maleantas”, en
Jordi Vidal amb el seu concert teatralitzat “Blonde Paris” o en Cesc
Casanovas amb el seu monòleg hu-

morístic “Autoretrat pictogràfic”,
entre molts d’altres.
Recordeu de fer les vostres reserves si no us voleu quedar sense
entrada trucant al 677519625 o
enviant un mail a teatrenu@teatrenu.com
Des de les 20h la casa, un antic
magatzem de gra del carrer Prats
14, romandrà oberta, hi ha servei
de bar. L’entrada que té un cost
de 12 euros inclou un montadito
de regal.

Bases del 41è Concurs de Teatre Amateur
PIERA
’Ajuntament ha publicat les
bases del 41è Concurs de Teatre Amateur Vila de Piera. Aquesta edició se celebrarà del 30 de
setembre al 2 de desembre i es
preveu un calendari d’actuacions
que inclourà 10 representacions
teatrals que es faran tots els dissabtes al Teatre Foment de Piera.
El concurs està obert a la participació de totes les companyies
i grups teatrals sempre i quan els
seus components siguin amateurs.
Les obres seran seleccionades per
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una comissió nomenada especialment per a l’ocasió i el resultat
d’aquest procés es donarà a conèixer en un acte el diumenge dia 3
de setembre.
En aquesta edició hi haurà premis per als tres primers grups classificats i trofeus a la millor direcció,
als millors actrius i actors principals
i de repartiment, a la millor presentació escènica i un reconeixement que serà escollit per votació
popular.
Les companyies interessades en
participar en aquesta edició del

concurs tenen temps per formalitzar la inscripció fins al dia 29 de juliol. Hi ha dues maneres d’inscriure’s: enviant un correu electrònic a
l’adreça cultura@ajpiera.cat (amb
un breu historial de la companyia,
la sinopsi de l’obra, una fotografia
de qualitat i el repartiment) o emplenant el formulari disponible a la
pagina web de l’Ajuntament.
Els premis es lliuraran en el
decurs d’un sopar d’amistat que
se celebrarà en l’acte de cloenda,
previst per dissabte 20 de gener
de 2018.

Concert “A dues Bandes”
IGUALADA
quest dissabte 15 de juliol, a
les 7 de la tarda, tindrà lloc al
Teatre Municipal l’Ateneu un concert de dues bandes a càrrec de la
Banda de Música d’Igualada i la
Banda de Terrassa que és convidada a nostra ciutat en un intercanvi
d’ambdues formacions que s’inicià la primavera del 2016 amb la
participació de la BMI al concert
“De banda a banda” a Terrassa
acollida per la banda d’aquella ciutat. Els components de les dues
bandes, que hauran compartit
una jornada de treball i també de
lleure, oferiran en aquest concert
de cloenda un repertori de peces
clàssiques i modernes. La Banda
d’Igualada dirigida per Concepció
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Ramió interpretarà una mostra del
seu repertori a més de les obres
treballades en l’intensiu d’estiu on
destaquem l’obra èpica Finlàndia
de Jean Sibelius o un medley del
musical My fair Lady. La Banda de
Terrassa, que té com a director des
de fa algunes temporades el colomenc Pol Pastor, jove director vinculat a la nostra ciutat, oferirà una
selecció de ballables ben engrescadors i estiuencs (boleros, swings,

rock and rolls, etc.). El concert es
clourà amb dues peces interpretades conjuntament amb solistes de
casa nostra: el segon moviment
del concert per a trombó T-bone
del compositor holandès Johan de
Meij, amb Marcel Puig com a solista, i la coneguda obra Puigsoliu del
compositor català Joaquim Serra,
en una versió per banda amb Olga
Torra com a tenora solista. L’entrada al concert és gratuïta.
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Els Moixiganguers actuen dissabte a la Pius XII Diumenge, cloenda de la
IGUALADA
reguera en motiu de la seva Festa
Festa Major de Carme
Major. Ho van fer convidats per la
ls Moixiganguers preparen una
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diada festiva per tancar la primera part de la temporada castellera aquest dissabte a les 8 del
vespre a la Plaça Pius XII. Abans de
l’aturada d’estiu volen actuar a la
seva ciutat i arrodonir el magnífic primer tram de temporada que
duen. Les dues colles que acompanyaran els Moixiganguers el dissabte són els Castellers d’Esplugues
i els Castellers de Lleida. Les dues
colles apunten a dur-hi castells de
8, ja que els d’Esplugues van fer
el seu primer 4 de 8 d’enguany
aquest mateix juliol. La colla de
Lleida espera poder treure també
aquest castell a Igualada.
Després de la Diada d’Estiu, els
Moixiganguers s’agafen gairebé
un mes de vacances. Tot i així, les
activitats dins la colla no s’aturen.
I és que al juliol, la canalla de la
colla marxa en les seves tradicionals colònies. A més, a l’agost tota la colla se’n va a fer castells a
Leitza (Navarra), poble que ja han
visitat en més d’una ocasió i on són

especialment ben rebuts. La colla
reprendrà els seus assajos habituals de dimecres i divendres el 16
d’agost, per preparar amb ganes
i il·lusió l’actuació de Festa Major.

Castells de 7 a
Esparreguera
Aquest darrer diumenge els
Moixiganguers van actuar a Espar-

colla amfitriona, els Castellers d’Esparreguera i acompanyats també
dels Bordegassos de Vilanova.
Després d’una cercavila pels
carrers d’Esparreguera, les colles
van començar la diada amb els tradicionals pilars d’entrada caminats.
Els Moixiganguers per la seva banda van descarregar tres castells de
la gamma bàsica de 7: 3 de 7, 4 de
7 amb agulla i 4 de 7. Van ser tres
castells fàcils per la colla on destaca l’agulla del 4 de 7, un pilar de
5 lleuger fruit dels assajos que els
Moixiganguers estan fent per fer
algun dia el pilar de 6. Per acabar
l’actuació la colla també va fer dos
pilars de quatre.
Els locals, els Castellers d’Esparreguera, van fer el4de7 i el
5de7 junt amb el 3de7, després de
descartar el 3 de 7 amb agulla en
fer-ne un intent desmuntat. Per la
seva banda, els Bordegassos van
descarregar primer la torre de7,
seguida d’un 4de8 i el 4de7 amb
agulla.

Homenatge a la mestra Natividad Yarza, la
primera alcaldessa de Catalunya
LA POBLA DE CLARAMUNT
l proper divendres dia 14 de juliol a les 7 de tarda al teatre Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla
de Claramunt, es durà a terme l’acte
d’homenatge i conferència entorn
la vida de la que va ser mestra de la
Pobla de Claramunt, Natividad Yarza de l’any 1934 al 1936 i primera
alcaldessa de Catalunya al municipi
de Bellprat.

E

Trobada amb les antigues
alumnes
A més de fer un record de la seva figura, volem que serveixi d’homenatge a les seves antigues alumnes durant els anys de la Segona
República. Un vincle que malauradament es va trencar per l’esclat de
la Guerra Civil, i que ens agradaria
recordar amb el testimoni de les
protagonistes d’una època.
La conferència anirà a càrrec
d’Antoni Dalmau, historiador i escriptor i Isidre Surroca, ambdós,
estudiosos de la seva biografia. Al
final de la presentació hi haurà un
torn obert de paraules, moderat per
Josep Rabell, per escoltar i recollir
el testimoni dels assistents i les antigues alumnes de Natividad Yarza.
Va néixer a Valladolid i als quatre anys es desplaçava amb la seva família a Barcelona. Del 1904 al
1905 cursà estudis de mestra a Osca, i el 1906 començà a exercir com
a tal a Santa Margarida de Montbui, Pontons, Vilada, Malla, Saderra
(Oris), Vilanova del Camí, Igualada,
Gandesa, Cabrera de Mataró, Candasnos i finalment, el juny de 1930,
va ser nomenada mestra en propietat de l’escola de Bellprat.

El 1931, amb l’arribada de la
República va constituir a Barcelona, l’Associació Femenina Republicana Victoria Kent. Vinculada als
radicalsocialistes, fou una destacada propagandista i membre de la
Junta Directiva del Centre Radical
Socialista del Districte IX de Barcelona. El 1933 fou oradora dels
actes d’homenatge a Benito Pérez
Galdós i al seixantè aniversari de la
proclamació de la Primera República. També va participar activament
en la instauració del Centre Radicalsocialista de Bellprat. El juliol
de 1933 fou elegida vicesecretària
de la Junta General Constituent
de l’Institut Laic Benèfic de Catalunya. Després del mals resultats dels
radicalsocialistes en les eleccions
generals del novembre de 1933,
Yarza abandona el partit de Marcel·lí Domingo per encapçalar, poc
després, la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya a les
eleccions municipals de Bellprat,
resultant escollida alcaldessa en les

eleccions de gener de 1934, esdevenint així la primera alcaldessa de
Catalunya.
El 12 de febrer fou distingida
amb una recepció al Palau de la
Generalitat per part del president
Lluís Companys.
Amb l’aixecament militar del
juliol de 1936, Yarza --que compta
amb seixanta-tres anys-- s’allista a
la columna Del Barrio i es trasllada
al front d’Aragó on realitza tasques
de proveïments per a les trinxeres.
A partir de 1953, vivint a Tolosa de Llenguadoc, va començar a
rebre un ajut de l’Spanish Refugee
Aid, Inc. (SRA).
Per la documentació del SRA
sabem que Yarza va viure en condicions molt dures i penoses, treballant a l’exili com a planxadora,
però la seva edat --havia complert
80 anys-- ja no li permetia continuar fent aquest pesat treball.
Continuà rebent l’ajut econòmic
i material del SRA fins l’entrada
a l’Hospital Purpan de Tolosa de
Llenguadoc, on ingressà l’agost de
1959 per una caiguda quan pujava
a l’autobús. El seu estat empitjorà ràpidament, morint pocs mesos
després a l’Hospital de La Grave.
El Portal de la Memòria és un
espai de diàleg organitzat per
l’agrupació d’electors Participa #volemunapoblamillor i l’Ajuntament
de la Pobla de Claramunt. Un espai
en que volem donar protagonisme al record de les persones grans,
perquè deixin testimoni de la seva
experiència viscuda a través de la
font de la memòria. Un element
essencial per reconstruir la història
recent de la Pobla de Claramunt.

Nou Curs de Premonitors/es en el lleure per
a joves d’entre 15 i 17 anys
IGUALADA
reu Roja Anoia posa en marxa
un nou Curs de Premonitors/es
en el lleure adreçat a joves d’entre 15 i 17 anys amb la finalitat de
capacitar els futurs premonitors perquè puguin realitzar la seva tasca
educativa de forma creativa i responsable, dins el món del lleure
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infantil. En aquest curs s’oferiran
nocions bàsiques de pedagogia,
psicologia infantil, primers auxilis,
dinàmique,..
Es portarà a terme al carrer Les
Comes, número 34, d’Igualada, des
del dilluns 24 de juliol i fins al divendres 28 de juliol, en horari de 10 a
14 h. Tindrà una durada de 20 hores

i un preu de 45 euros. Les inscripcions estaran obertes fins al divendres
19 de juliol i s’hauran de formalitzar
a través del link: http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=423674 .
Per a més informació podeu trucar
a l’oficina de Creu Roja Anoia, tel.
93.803.07.89.

CARME
Diumenge vinent, coincidint
amb la festivitat de la Mare de
Déu del Carme, es posarà el punt
i final al programa d’actes de la
Festa Major d’enguany, que va començar divendres passat.
La resta de propostes pendents
de celebrar són les següents:
Dijous dia 13
A les 20.00 h, havaneres al pati
de missa, amb el grup La Guingueta, i el tradicional cremat a la mitja
part.
Divendres 14
A les 21.00 h, repic de campanes a l’església, a càrrec del campaner, i amb el suport d’Amics del
Campaner d’Esparreguera.
A les 22.00 h, sopar popular al
c/ Verge del Carme.
A les 00.00 h, cercavila amb
Protons al Pati de Missa.
A les 01.30 h, Nit jove al c/ Raval de baix, amb La Banda Del Coche Rojo, i discomòbil.

Dissabte 15
A les 18.00 h, partit de Festa
Major al camp de futbol: CE Carme
- CF Mediona.
A les 20.00 h, concert de Festa
Major a la pista vella, amb l’orquestra Reus Big Band.
A les 23.00 h, espectacle musical a la pista vella, amb ABO Show.
A les 02.00 h, concert jove a la
pista vella, amb el grup The Pink
Goats i discomòbil.
Diumenge dia 16
A les 12.00 h, missa solemne a
l’església, amb la companyia dels
Amics de la parròquia .
A les 13.00 h, sardanes al Pati
de Missa, amb la cobla Lluïsos.
A les 18.00 h, cercavila al Pati
de Missa, amb el Ball de Pastorets
d’Igualada i la Colla gegantera del
Bisbalet d’Igualada.
A les 20.00 h, ball de vetlla a la
pista vella, amb el grup Liberty.

Demà s’inaugura la plaça
Francisco Guisado

VILANOVA DEL CAMÍ
l govern inaugurarà demà
divendres la plaça Francisco Guisado, a la cruïlla dels carrers Sant
Isidre i Alfons XIII.
L’acte començarà a les 19 h i se
celebrarà amb un berenar popular
amb xocolata fresca i coca per a
tots els assistents.
Les obres d’aquesta plaça han
prioritzant l’espai lúdic amb diversos jocs infantils, una zona de paviment de cautxú i un altre espai
reservat per a la pràctica del tennis
taula. També s’hi ha instal·lat una
font i s’ha mantingut l’estructura
per acollir un possible servei de bar.
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Cal recordar que la plaça porta el nom d’un veí de Vilanova,
ja traspassat, arribat als anys 60
des de Zafra, a qui se li atribueix
el mèrit d’haver aconseguit per al
municipi les primeres pistes de petanca. Francisco Guisado Llera va
ser l’encarregat de mediar i negociar entre l’Ajuntament i l’entitat
per fer-ho realitat i, en reconeixement a la seva tasca, li van posar
el seu nom a les pistes. Avui dia,
aquest equipament esportiu s’ha
traslladat al barri La Pau, però la
plaça continua conservant el seu
nom.

REBAIXES
ROBA I CALÇAT
30% DTE
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Festa Major a Sant Jaume
Sesoliveres

Joan Miquel Oliver, dissabte al Festival
Anoia Folk

IGUALADA
Divendres 21 a les 10 de la nit
havaneres i rom cremat amb el duet la Vella Lola.
Dissabte 22 a les 12 del migdia
visita guiada a l’ermita.
A partir de les 5 tarda infantil
amb inflables i festa de l’escuma,
i a les 10 de la nit, Sopar de veïns.
Menú del sopar: Quiche lorrain tebi amb variat d’enciams, Poularde
bresse farcit de pernil amb graten
de patata, gelat, café i gotes. Pa,
vi i aigua. Preu per persona: 16

LA POBLA DE CLARAMUNT
questproper dissabte 15 de
juliol es durà a terme una
nova edició del festival Anoia Folk,
amb dues propostes de qualitat,
orientades a un públic ampli. Per
començar amb un concert familiar, a 2/4 de 9 del vespre a càrrec
de 2princesesbarbudes que presenten el seu espectacle “Sempre
de vacances”, un viatge musical
que va de principis de març, quan
arriben a casa nostra les orenetes
i s’hi estaran fins a finals de setembre. Cançons de composició pròpia
que parlen de com fan el niu, què
mengen, la seva criança, els viatges, el vestuari, el cant i els seus
somnis. Els intèrprets tenen una
important composició anoienca i
serà una oportunitat per escoltar i
badar amb les històries musicades
que ens explicaran. Helena Casas:
bateria de joguina, pandereta, pianet, acordió petit i veu. Marc Mar-

euros. Menú infantil: 10 euros. És
imprescindible reservar els tiquets
abans de dilluns 17 de juliol. (Tels.
Junta: 628 60 44 42 i 639 56 09 10
i aavvsantjaumesesoliveres@gmail.
com).
Al punt de la mitjanit Ball de
festa major amb el grup “Joan&Josep Trio”. Durant el ball es repartirà coca i cava.
Diumenge 23 a la 1 Missa a
l’ermita en honor a Sant Jaume i
presentació del nou goig. A la sortida vermut popular.

Art Ecclesia: descobreix el
patrimoni religiós de l’Anoia
VECIANA
l proper diumenge 16 de juliol
podreu visitar el Centre d’Interpretació del Patrimoni Religiós de
la Comarca de l’Anoia, ubicat a
l’església de Santa Maria de Segur
(Veciana).
Així, sobre el paisatge de l’altiplà de Calaf, trobareu aquest espai
des d’on podreu fer un recorregut
pel romànic, el gòtic i el barroc
anoienc, una primera introducció
al riquíssim patrimoni anoienc.
El centre Art Ecclesia restarà
obert d’11.. a 13.00 i a les 12 es

E
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tingut poètic amb una material
que passa sovint desapercebut. El
castell de la Pobla de Claramunt,
esdevé un lloc emblemàtic des
d’on escoltar música amb el valor
afegit del paisatge i el patrimoni”.
Els preus són assequibles, per
garantir que ningú es quedi fora.
A partir de 16 anys el preu és de
8 euros i de 6 a 15 anys: 2. Els més
petitons, de 0-5 anys: gratuït. Els
qui tinguin Carnet Jove gaudiran
d’un 50% de descompte. Per accedir al Castell de Claramunt hi
haurà un servei d’autobús davant
l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt de les 2/4 de 8 a la 1 de la
matinada. La pujada a peu des del
poble és d’uns vint minuts.
Hi haurà servei de begudes i
entrepans per a sopar. La venda
anticipada al Posa’l Disc de la pl.
del Rei, 1, Igualada. Reserves per
telèfon al 938 05 15 31.

Nou servei d’assessorament sobre les
clàusules abusives en préstecs hipotecaris
durà a terme una visita guiada pel
mateix. Podeu obtenir més informació trucant al 635 922 384 o bé
a www.anoiapatrimoni.cat.

Diumenge de portes obertes
al Castell de Tous, que inicia
nova etapa

SANT MARTÍ DE TOUS
a fortificació, documentada del
960, oferirà a partir d’ara la possibilitat d’acollir-hi celebracions i
esdeveniments d’empresa

A

cé: guitarra elèctrica de tres cordes, ukulele de joguina i veu. Marc
Poch: bateria de joguina, melòdica, pianet i carilló de joguina. Toni
Vilaprinyó: baix petit.
A 2/4 d’11 de la nit Miquel Oliver presenta, Atlantis. Segona part
de la trilogia que uneix al fundador, compositor i guitarrista d’Antònia Font amb el pintor Albert
Pinya, Atlantis segueix la línea estilística però en versió corregida
i augmentada. Obre el ventall de
l’anti-folk a l’electro, del funk a la
rumba, del pop pur a tot el que es
pugui imaginar. Una veritable antítesi respecte al so de Pegasus. Potser una paradoxa per un festival
folk, però com diuen els organitzadors “no podem deixar d’obrir-nos
i deixar-nos seduïr per una veu que
ha estat classificada dins de la categoria de “agradable i relaxada”
i una nova prova que Joan Miquel
Oliver pot fer una cançó d’alt con-

El castell de Sant Martí de
Tous és una de les majors joies
del patrimoni medieval català que atresora la comarca de
l’Anoia. Aquest diumenge al
matí, l’empresa Espai Gastronomia organitzarà una jornada de
portes obertes per poder-lo descobrir en tota la seva plenitud,
i tot plegat culminarà amb un
brindis i vermut per celebrar la
nova etapa de la fortificació com
a espai ideal per a celebracions,
casaments i esdeveniments d’empresa.
Espai Gastronomia -que gestiona els espais Ca n’Alzina, Can
Macià i Hotel Amèrica- a partir
d’ara també gestionarà el Castell
de Tous, en garantirà el manteniment i continuarà obrint-lo al
conjunt de la comarca perquè
el pugui apreciar amb tot el seu
esplendor. Considerat Bé Cultural
d’Interès Nacional per part del
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, se’n
té constància documental des de
l’any 960.
Per descobrir-lo, les activitats
d’aquest diumenge començaran
a les 11, quan tindrà lloc el primer “tour” per la fortificació. A
mida que la gent vagi arribant,
s’aniran fent d’altres visites guiades per grups, fins la 1. Llavors,
l’alcalde de Sant Martí de Tous,
David Alquézar, i el gerent d’Espai Gastronomia, Carles Carol,
celebraran la nova vida donada
a la fortalesa, amb copa de cava
i aperitiu per als assistents. Durant tot el matí, d’11 a 2, també
hi haurà servei d’aigües i sucs.
A més, els petits podran gaudir
durant tot el matí d’una zona de
jocs especialment pensada per
a ells.

VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Vilanova del
Camí oferirà un espai d’assessorament sobre els temes relacionats amb les clàusules abusives en
préstecs hipotecaris. Aquest punt
informatiu i d’atenció que compta amb el Servei de Suport a les
Polítiques de Consum de la Diputació, donarà resposta a les consultes
generades per part de les persones
consumidores que tinguin relació
amb les clàusules terra i altres clàusules abusives relacionades amb els
préstecs i/o crèdits hipotecaris.
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La Diputació ha signat un conveni de col·laboració amb l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona
qui serà el responsable d’atendre
individualment els casos que es
plantegin i fins i tot, en el cas que
la persona consumidora decideixi
acudir a la via judicial i, sempre i
quan compleixi els requisits, també
serà assessorada en relació a la justícia gratuïta.
Aquest servei estarà ubicat
als baixos de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí i se’n podrà
fer ús, sempre amb cita prèvia,

trucant al telèfon: 93 805 44 11
extensió 2.
Està previst oferir el servei des
d’aquest mes de juliol fins el proper mes de desembre, a raó de tres
sessions al mes. La primera es va
fer dimarts dia 11 de juliol i durant
aquest mes també se’n faran dues
més: una el dia 18 i una altra el 25.
Les sessions es reprendran al setembre: els dies 12, 19 i 26. A l’octubre s’han programat per al 3, 10
i el 17; al novembre, pel 7, 14 i 21,
i el mes de desembre les sessions es
celebraran els dies 5, 12 i 19.

Festes al Barri de Santa Caterina
IGUALADA
nguany la portada del programa
és obra de Carla Alibau, guanyadora del “I Concurs de dibuix sobre
les festes del barri”.
Durant tots els dies se celebrarà
el II Concurs de dibuix sobre les
festes del barri. Categories: fins a
6 anys, de 7 a 10 anys i de 11 a 15
anys. (Durant el transcurs de la botifarrada s’informarà de les bases.
Per qualsevol dubte enviar email a
barristacaterina@mail.com)
Divendres 14
21.00 h, a la placeta Sta. Caterina, BENVINGUDA i inici de les
festes. ESPECTACLE DE PERCUSSIÓ,
a càrrec dels músics del Grup Mal
Llamp. CORREFOC, a càrrec del
Grup Mal Llamp, que celebra la seva diada, acompanyats dels Bitxos i
Diablons de Vacarisses. L’inici serà
al carrer de Sta. Caterina i s’anirà
seguint els carrers del barri per acabar a l’amfiteatre de l’Estació Vella.
22.00 h, a la placeta Sta. Caterina BOTIFARRADA POPULAR. Venda
anticipada de tiquets. Preu: 7 euros. Utilitzarem vaixella biodegradable, gentilesa de Bitok.
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23.00 h, BALL DE VETLLA, a càrrec de l’ORQUESTRA LIBERTY. Durant la mitja part del ball es farà el
sorteig d’un pernil.
Dissabte 15
Durant tot el dia es podrà fer
donació de sang a la unitat mòbil
que estarà ubicada a la plaça de
Cal Font de s de les 10 del matí fins
a les 9 del vespre.
Diumenge 16
A les 11.30 h, a la plaça d’Espanya, es formarà una comitiva
que es dirigirà a l’església de Santa Maria, amb el drac Mal Llamp
i els seus músics, el gegant Bisbalet, acompanyats pels músics de
la Colla Gegantera del Bisbalet, la
farola, els cònsols, la bandera, les
patrones del barri: Santa Caterina
de Siena i la Verge del Carme, i, el
veïnat.
A les 12 h, SOLEMNE OFICI a
l’església de Santa Maria. També
s’ofrenarà el ball del Bisbalet.
A les 14.30 h, A la plaça d’Espanya, s’oferirà un pica-pica i el
soldat.
A les 17.30 h, al carrer del Carme, on hi haurà situada la capella

amb la imatge de la Verge del Carme, RÉS DEL SANT ROSARI amb
la participació de Florenci Oliva.
Un cop finalitzat, els cònsols d’enguany oferiran coca i cava a tots els
presents.
A les 19.00 h, a la placeta Sta.
Caterina, les tradicionals HAVANERES amb el grup MAR SERENA.
Durant el descans s’oferirà el tradicional rom cremat, a càrrec dels
nostres peculiars mariners.
I anunciant el comiat oficial de
les festes de l’any 2017, la traca de
fi de festa.

Xerrada per a la gent gran sobre mobilitat
segura
ELS HOSTALETS DE PIEROLA
es dels Serveis d’Atenció a la
Gent Gran dels Hostalets de
Pierola, s’organitza pel proper dia
17, la conferència-tertúlia sobre
educació per a la mobilitat segura

D

a la via pública; en ser aquest un
lloc de convivència entre persones,
que juguen, compren, passegen,
es desplacen amb vehicle... per
aconseguir la màxima seguretat
en aquest espai comú, l’educació

per a la mobilitat segura és fonamental.
La xerrada anirà a càrrec del
cos de mossos d’esquadra i es farà
al Casal de la Gent Gran a les 6 de
la tarda.
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Debut literari del periodista igualadí amb la seva primera novel·la

Joan M. Morros: “Els Coixinets està inspirada en situacions que ens han
passat a la vida real”

E

l periodista igualadí Joan Maria
Morros s’endinsa en el món
de la novel·la. Ha deixat, per un
moment, el textos de notícies i ha
escrit ficció. El dissabte 1 de juliol va presentar a Igualada la seva
primera novel·la, titulada “Els
Coixinets”, editada per Columna.
Morros fa gairebé 10 anys que és
el cap d’informatius de RAC1, on
hi va entrar l’any 2000 després del
seu pas per la premsa local en mitjans com Cadena 13, Televisió Igualada o la corresponsalia de Catalunya Ràdio a l’Anoia.
Qui són els coixinets?
Els coixinets són un grup d’amics
que es coneixen de fa molts anys,
queden per dinar, per sopar, per explicar-se la vida, per compartir... i
que un bon dia decideixen incrementar la relació diària creant un
grup de Whatsapp. Aquest grup
els uneix encara més perquè, en un
moment en què la seva vida (són
professionals liberals) no els deixa,

per horaris, quedar tan sovint com
voldrien, el Whatsapp els permet
mantenir-se en contacte diari a través de missatges.
Com s’han trobat i què viuen
junts, aquests amics?
S’han trobat perquè diversos
amics han incorporat, en diferents
moments, altres persones que
s’han anat afegint al grup. El fet
de tenir edats similars, al voltant
dels 45 anys, els ajuda a veure les
coses des d’un punt de vista similar.
I el que viuen junts és la vida: els
amors, els desamors, els problemes, les malalties fins i tot... i ajudar-se. Són una pinya i es donen
suport els uns als altres.
Com és l’amistat als 40 anys?
L’amistat als 40, i en el cas dels
coixinets, és una mica con estructurar una família. Els coixinets s’han
anat coneixent al llarg dels anys
i han anat teixint una relació de
complicitat, de suport, de familiaritat entre ells.

El llibre reflecteix converses
dels grups de Whatsapp. Quin
efecte té el Whatsapp sobre
l’amistat? És una eina bona o dolenta?
És una eina bona. Els coixinets,
excepte dos, són solters i viuen
sols. De manera que al matí, quan
es lleven, no tenen ningú a qui dir
“bon dia” a casa seva. I aquesta és
una de les facilitats que els dóna
aquesta eina. Hi ha dies en què un
coixinet escriu “bon dia” al grup
de whatsapp i això genera una autèntica conversa. A part dels“bon
dia” que escriuen tots, i sense excepció, s’expliquen com estan, quin
dia tenen, si el preveuen complicat
o no, si estan fent alguna cosa diferent (una reunió, si tenen visita
al metge…) i això ha anat molt bé
perquè ha enfortit la relació.
Hi ha experiència pròpia en
aquesta novel·la?
La novel·la està inspirada en
situacions que ens han passat a la

L’exposició “8 raons perquè l’empresa parli
català”, al Centre d’Innovació Anoia
VILANOVA DEL CAMÍ
el 3 al 17 de juliol, el Centre
d’Innovació Anoia de Vilanova
del Camí acull la mostra “8 raons
perquè l’empresa parli català”, una
exposició de la Direcció General
de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat, dins el programa “Català i
empresa: ja estàs al dia?”.
Aquest programa té com a objectiu incrementar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit empresarial, fer créixer l’oferta de productes i serveis en català i garantir els
drets lingüístics dels consumidors.
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vida real. Els sopars, els dinars, les
trobades, les converses… són materials que he fet servir per, degudament modificats, escriure la
novel·la. No tot és real. Hi ha coses
que són ficció 100%, que no han
passat, i hi ha coses que sí que han
passat. Tot i això, els noms, les professions, els llocs on viuen... són
diferents (en alguns casos molt, en
altres no tant), per permetre allunyar-me de la realitat i introduir
les suficients dosis de ficció.
Joan Maria Morros quin coixinet és?
Joan Maria Morros és un dels
coixinets del llibre. Quin és exactament? Això ho ha de decidir el
lector a partir de la lectura de la
novel·la.
Per què aquesta primera novel·la?
Sempre m’ha agradat escriure.
I un periodista escriu, i molt. Vaig
conèixer la meva editora, la Glòria
Gasch, en el sopar del Premi Planeta de 2015, i vam estar xerrant
molta estona sobre el món de la literatura i l’edició, que és fascinant.
Li vaig dir que ella seria la meva
editora si mai escrivia alguna cosa. Vam quedar per esmorzar, vam
parlar de moltes coses i va sortir
la idea d’escriure un llibre sobre
l’amistat de gent de 40 anys en
aquesta època, amb el whatsapp
com a element de la relació.
Com ha estat el camí fins a tenir-la publicada?
El camí ha estat molt divertit.
M’ho he passat molt bé cada cop

que obria l’ordinador. I molt vertigen a mida que anava arribant a
diferents etapes. Quan lliures el llibre de manera definitiva. Quan es
fan les diferents correccions. Quan
t’envien les galerades, que és el
llibre en format foli. I quan te l’envien per primer cop i el veus. Molt
emocionant.
Acostumat al llenguatge periodístic, com has fet la immersió al
llenguatge literari?
La veritat és que he aprofitat
molt la manera d’expressar-me que
tenim a RAC1. He volgut escriure
de manera directa, amb diàlegs ràpids. Crec que és una bona manera
d’explicar la història. I les persones
que l’han llegida m’han dit que
agraeixen aquest estil. A més, així
és com ens expressem els coixinets
reals, de manera que és la manera
autèntica de parlar.
Quina acollida està tenint,
molta gent s’hi pot veure reflectida?
T’haig de dir que sí. Són dotze personatges que, tot i que són
similars, tenen maneres de pensar
i de fer diferents. I m’he trobat
gent que se sent reflectida en alguns d’aquests aspectes. És una de
les coses més agraïdes amb què
m’estic trobant com a escriptor:
que algú et digui que se sent molt
pròxim a algun personatge, que
li han passat algunes de les coses
que han viscut... i sobretot m’agrada molt que em diguin que volen
ser coixinets!

La Sala Municipal rep les
pintures de Francisco García
Verdugo
IGUALADA
a Sala Municipal d’Exposicions
d’Igualada, situada al c/ Garcia
Fossas 2, acull del 14 al 30 de juliol
una mostra de pintures de Francisco García Verdugo, organitzada
pel departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament.
De ben petit, l’artista es va iniciar en el món del dibuix i la pintura amb professors particulars,
acadèmies d’art i en tallers d’amics
artistes. La seva és una obra contemporània, figurativa, amb trets
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L’exposició mostra el català
com a llengua de mercat, moderna, competitiva i com a instrument
necessari per a un servei de qua-

litat. S’hi presenten 8 raons que
conviden les empreses a vendre en
català amb normalitat.

TAULELL D’EXPOSICIONS
■ Al Museu de la Pell d’Igualada, “Subirachs. La figura femenina, entre la metàfora i el mite”. Fins diumenge.
■ Al Punt dels lectors, a la 3a planta de la Biblioteca Central d’Igualada, “Cosetes de patchwork per a petits i
grans”, de Montse Planell. Fins al 21 de juliol.
■ A La Sala - Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “Identitats anònimes (Iran)”, fotografies de Rosa Sáez. Fins
al 19 de juliol.
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, “Juguem els contes”. Fins al 28 de juliol,
■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “Temps de viatjar”, amb fotografies de Miquel Solà
Rossell i llibres de viatge i novel·les. Fins al 25 de juliol.
■ A la sala Camil Riba de Sant Martí de Tous, “Sempre gegants...”. Fins al 31 d’agost. (Concertar visita al tel. 618
892 902).
■ A l’espai cultural Sala Cal Batista (Els Hostalets de Pierola), pintures de Josep Lluís Navarro. Fins al 23 de juliol.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Claramunt, Toni Guix presenta “Racons de la Pobla i olis”. Fins
diumenge.
■ A la Galeria-Llibreria d’art Artèria d’Igualada, “Les arquitectures sagrades”, escultures de Carles Piera. Fins al 31
d’agost. (S’inaugura avui dijous, 13 de juliol, a les 20 h).
■ A La Sala - Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, obres de Francisco García Verdugo. Del 14 al 30 de juliol.
(S’inaugura demà, a les 19.30 h).
■ Al Centre d’Innovació Anoia de Vilanova del Camí, “8 raons perquè l’empresa parli català”, exposició de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat, dins el programa “Català i empresa: ja estàs al dia?”. Fins al 17 de juliol.
■ Al Saló de Te de la Pastisseria Pla (av. Barcelona 22, Igualada), “Pintures d’estiu” de Marcial Fernàndez Subirana.

cubistes, influïda pels grans mestres
com Miró, Picasso, Saura o Tàpies.
La inauguració tindrà lloc demà divendres, 14 de juliol, a les
19.30 h.

Marcial i les seves “Pintures
d’estiu” a Pastisseria Pla

A la foto, l’artista Marcial amb Anna Pla, davant d’una de les obres exposades.

IGUALADA
l Saló de Te de la Pastisseria
Pla, a l’avinguda Barcelona 22,
segueix oferint-nos, com és habitual, interessants exposicions artístiques. Ara és l’artista Marcial
Fernàndez Subirana qui hi exposa una selecció de pintures en el
seu estil abstracte geomètric, sota
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el títol de “Pintures d’estiu”, en
les quals hi evoca colors i composicions a mena de paisatges o
marines que ens transmeten essències d’aquesta estació estiuenca.
Els colors s’enriqueixen amb alguns
tocs metal·litzats, ors, plates o
bronzejats, que donen a les obres
una lluïssor especial.

OPINIÓ
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FINESTRA AL MÓN

Xavier Bisbal

Les arrels igualadines de Joaquin
Navarro Valls

J

oaquin Navarro Valls moria
dimecres de la setmana passada
a Roma a 81 anys. Nascut a Cartagena, era metge de professió i
actor de teatre en la seva joventut, i Joan Pau II el va fitxar l’any
1984 quan era corresponsal de
l’ABC a Itàlia i el Vaticà i president
de l’Associació de Corresponsals
estrangers. Durant 22 anys en va
ser el seu portaveu, essent el primer laic i el primer no italià a ocupar el càrrec de director de l’Oficina de premsa de la Santa Seu (Sala
Stampa).
La seva funció fou absolutament modernitzadora del paper
del papat en els medis actuals: la
Sala Stampa fins al moment es limitava a entregar els comunicats
de la Secretaria d’Estat i els discursos del Pontífex; a partir de llavors
Navarro Valls va adoptar una funció de portaveu al cent per cent,
amb una llibertat i una flexibilitat
de paraula mai vista pels seus predecessors, amb un to no clerical
sinó la d’un periodista professional. I tot això en el pontificat que

fou el més mediàtic i universal fins
aleshores.
Un dels secrets és la seva comunió amb el Papa Joan Pau II: era un
dels seus confidents. Era l’encarregat de guiar els periodistes vers el
missatge papal en els voluminosos
discursos i documents del pontificat.

El seu avi era l’igualadí
Jo mateix, saludant-lo personalment el 2012, i dient-li que era
igualadí em digué: “allí estan mis
orígenes”. La família de Navarro
Valls, prové per part de mare, de
la nostra ciutat. El seu avi era en
Rafael Valls Font, de la nissaga de
“Cal Feu”, que a principis del segle
XX va anar a viure a Cartagena.

PENSAMENTS D’UNA FORMIGA

A Cartagena, el Sr. Valls vivia amb la seva germana Conxita, coneguda popularment com la
“Conxita xerraire”.
Tenia un negoci de sastreria i
confecció d’uniformes, banderes
i tot un seguit d’articles per a la
Marina militar, dels quals tenia
l’exclusiva. Vivia al carrer “Cañón”
--després de tenir el negoci al carrer Villmartín i al carrer Segasta-on la casa i el negoci ocupava tota
una illa de cases. El prestigi del
negoci de la família Valls a Cartagena fou tan elevat que en Rafael
Valls obtingué la Creu del Mèrit
Naval l’any 1935. L’igualadí fou un
gran mecenes per les processons
de Cartagena, ja que, per exemple,
va pagar el tron del Sant Sepulcre.
En Rafael Valls Font tingué dos
fills: Rafael “el nene”, Rafael Valls
Marín, que fou regidor a l’Ajuntament, pare a la vegada de Maria
de la O “orita” --cosina del personatge vaticà-- i Conchita, la mare
de Joaquín Navarro Valls que es va
casar amb el Sr. Navarro, un advocat de l’Estat.

Susanna Carpi

A tota hora localitzables
Benvolguts lectors,
De tots és sabut que vivim en
una societat tremendament demandant i competitiva i que per
si fos poc, hi hem d’afegir els nous
sistemes de comunicació: els mòbils, els ordinadors, les tauletes...
I dintre d’ells el Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram... i altres
formes de relacionar-nos que encara no conec però que sé que existeixen.
Aquestes noves maneres de comunicar-nos exigeixen (potser caldria dir, ens exigim) un reclam immediat d’interaccions constants on
sempre ens cal estar localitzables.
Sempre hi ha algun missatge
per respondre, correu per atendre,
frases o fotos on posar algun like...
És com si ens sentíssim obligats a
donar resposta ràpidament a tot el
que ens arriba ni que no ens vingui
de gust. Com si féssim un lleig si no
ho fem de seguida.
Quan prens consciència de la
dependència que generen aquests
nous sistemes de relació, et veus
obligat a fer una parada al camí i
reflexionar de valent. Jo mateixa
em vaig adonar que molts dies,

mirar al mòbil era una de les primeres coses que feia al llevar-me
i una de les últimes abans d’anarme’n a dormir.
Com si aquests aparells fossin
l’epicentre de les nostres vides i relacions. Ens engoleixen, i la nostra
pròpia existència, la real, la de carn
i os, la deixéssim relegada massa
sovint a la safata d’spam. El resultat
és que vivim en un entorn híper
estimulat i híper demandant que a
voltes ens deixa com narcotitzats.
Hi ha dies que m’agradaria poder dir que no estic per ningú que
no sigui per mi mateixa. Però encara em trobo en fase de construcció
d’aquesta nova modalitat de relació amb el meu propi jo. Tot i que
sé que el món no deixarà de girar
o els rius fluir si arribo a fer-ho, em
costa no estar sempre a l’aguait de
qualsevol necessitat del meu entorn: sobretot pel que fa als Whatsapps. És com tenir una veueta a
cau d’orella que em diu: estaran
bé els fills, nores, marit, germans,
amics...? I si l’avís que acabes de rebre pel mòbil fos una cosa urgent?
De vegades visualitzo la meva
persona, dins el forat d’un arbre

(quasi sempre una olivera centenària) per recuperar-me i nodrir-me
de mi mateixa. Per recuperar tot
el que sabia abans de néixer i que
de mica en mica vaig anar oblidant. En posició fetal per poder
parir-me, quan sigui el moment.
Des d’una altra perspectiva que
em permeti créixer a partir de les
meves pròpies arrels, branques i
fulles. Sense imposicions imposades ni obligacions obligades.
Com si em digués a mi mateixa
que també em faig falta i que necessito un espai, (que encara no sé
donar-me) per recosir els meus parracs o llimar els meus pensaments
més afilats, sense res que em distregui de la tasca d’escoltar-me per
poder renéixer.
Si aconsegueixo fer-ho, i algú
de vosaltres no es pot comunicar
amb mi, perquè tinc el telèfon
apagat i no contesto els missatges
i tampoc poso likes a Facebook, no
us penseu que hagi tancat les portes al món: serà només, que durant
un temps, estic apagada i fora de
cobertura perquè he descobert un
forat en l’arbre ideal.
susannacarpi@gmail.com

Marc Freixas

Reflexions
Dos Punt Zero

T

antes paraules com tinguis
poden servir-te per créixer, per
posar un peu davant de l’altre, per
caminar amb calma, però sense
descans, per fer-li un petó d’amor
a la vida, i per plorar davant d’ella
quan les coses no van de la manera
que voldries. Tantes paraules com
tenies podien haver fet de tu una
poeta extraordinària, però t’amagaves sense voler rere els versos
més bells. Tenies vergonya d’ensenyar el talent per por de rebre

comentaris massa destralers, massa
crítics a l’entorn del teu art d’escriure poesia. Però la teva sort
es manifesta sempre durant la
creació de paraules noves que
vas inventant a través del teu
laboratori intern, a través dels
despatxos plens de llibres que
hi ha dins la teva ment privilegiada, el teu tresor més viu i
a la vegada més ben guardat,
allà on ningú hi pot accedir de
cap de les maneres, on només

tu tens la clau del somni per
fer poemes d’una bellesa irrenunciable. Serà després, una
vegada feta la teva creació, que
llavors hauràs perdut definitivament tota la por, i obriràs
la porta secreta que condueix
a la bellesa irrenunciable dels
teus poemes, i faràs que tothom qui vulgui pugui gaudir-ne
fins a quedar-ne completament
enamorat... --fins a quedar-ne
meravellat, seduït i extasiat.--

13 de juliol de 2017

CCOO es mou

Algunes reflexions sobre
l’11è Congrés de CCOO

E

ls passats 29, 30 de juny i 1 de
juliol va tenir lloc a Madrid
l’11è Congrés de CCOO que culminava els mesos d’intens debat
sindical que l’han precedit. 12
companyes i companys de la Unió
Intercomarcal del Baix Llobregat,
Alt Penedès, Anoia i Garraf vam
participar en el que s’ha considerat un congrés disruptiu, perquè
ha comportat una profunda renovació d’idees i de persones en la
seva direcció, alhora que marca
l’inici d’una nova etapa en la que
passar a l’ofensiva serà imprescindible per a reforçar la utilitat del
sindicalisme confederal per a la
conquesta de drets laborals i socials en benefici dels treballadors i
treballadores del nostre país.
El relleu d’Ignacio Fernández
Toxo per Unai Sordo, anterior secretari general de CCOO d’Euskadi o el de Javier Pacheco per Joan
Carles Gallego a CCOO de Catalunya, simbolitzen la renovació
generacional que s’ha produït
de manera generalitzada a altres
federacions i unions territorials.
Aquests nous lideratges posen de
relleu que la primera organització
sindical del nostre país ha decidit
situar al seu capdavant a una generació de persones que ni han
viscut ni han exercit el sindicalisme en la dictadura franquista i
s’han socialitzat en una realitat
laboral incerta i inestable, plena
de múltiples precarietats. El repte més important serà trobar la
forma d’incidir-hi adequadament
per tal modificar-ne els trets més
negatius en un món del treball
caracteritzat per un teixit productiu de petites i petitíssimes empreses, amb una creixent mercantilització i individualització de les
relacions laborals, una temporalitat que s’atansa al 90% de l’ocupació que es crea, alts nivells de
contractació a temps parcial no
desitjada, baixos salaris i la introducció perillosa de la prevalença
del conveni col·lectiu d’empresa
envers la protecció del conveni
sectorial, entre d’altres. Elements
que en definitiva, no faciliten la
capacitat d’organitzar les persones al voltant de reivindicacions i
lluites de caràcter col·lectiu.
En aquest sentit, la presència
activa i continuada del sindicat
als centres de treball esdevé més
imprescindible que mai. Agrupar,
organitzar i sindicalitzar interessos diversos amb l’objectiu de cercar una sortida col·lectiva, que
no individual, a l’actual estat de
coses, ho exigeix.
Donar resposta a la diversitat
de situacions existents en un mateix centre de treball, precisarà
de formes d’organització flexible
i solidària que ens permetin posar
els recursos sindicals adquirits a
les empreses principals, on estem
més consolidats, també al servei
d’aquelles persones que treballen
a la xarxa d’empreses i subcontractes que operen al seu voltant.
Això, juntament amb la capacitat
de promoure l’afiliació, generarà una nova legitimitat pel sindicalisme, que ha de potenciar
la nostra capacitat d’interlocució
davant de les patronals i dels poders públics en un moment que
exigeix la derogació de les últimes reformes laborals, si es vol
construir un escenari mínimament

creïble i esperançador de sortida
equitativa de la crisi per a la gent
treballadora.
Però les CCOO que surten
d’aquest 11è Congrés són també
un sindicat que sap que a més
de disputar el repartiment de la
riquesa en el sí de les empreses
cal disputar-lo a la societat. Un
sindicat que ha après que l’actual segregació laboral, a banda d’injusta per a les persones,
és clarament ineficient, des d’un
punt de vista econòmic, per a les
empreses. Millorar la capacitat de
compra dels nostres salaris, generar ocupacions dignes i xarxes de
protecció social més àmplies no
només no desincentivarà la recerca d’ocupació de les persones
aturades si no que dificultarà la
supervivència d’ocupacions amb
salaris de misèria.
Per això reclamem i defensem
un altre model econòmic, en el
que l’aposta per la defensa, millora i potenciació d’allò que es
públic --sanitat, educació, atenció a les persones, dependència,
serveis socials i enfortir el nostre
sistema públic de pensions-- sigui
la seva clau de volta. En el que
s’encari amb urgència una reforma fiscal justa i progressiva que
faci tributar més a qui més té i
guanya i que lluiti contra el frau,
l’elusió i l’evasió fiscal. Tot plegat
afavorirà un major nivell de consum intern i facilitarà un major
i millor desenvolupament de la
nostra economia.
I per això en aquest context
canviant de repolitització difusa
en que vivim, apostem per enfortir la democràcia representativa i per relegitimar les seves institucions. Per recosir la cohesió
social i aturar les derivades xenòfobes que atempten contra la
convivència que venen d’Europa
i dels EUA. Per democratitzar una
economia avui encerclada i protegida per a ús exclusiu de les
elits, significa també reivindicar
un món del treball que amb més
força interactua, dialoga des de
l’orgull i els valors propis, amb les
noves formes d’associar-se i els
moviments socials emergents per
teixir aliances profundes i sòlides.
La gent de CCOO sortim
d’aquest Congrés decidits a obrir
aquesta nova etapa a l’ofensiva
per defensar i conquerir drets,
des de la mobilització i la lluita, la negociació i la capacitat de
proposta sòlida i rigorosa. Volem
ser l’organització de la gent treballadora que aposta, defugint
de dinàmiques a voltes massa endogàmiques, per sortir via fora
a disputar drets laborals i drets
socials a la lògica neoliberal que
des de la seva hegemonia dels
darrers anys ha resultat perversa
per a la majoria de la nostra societat, generant una desigualtat i
descohesió insuportables.
Ens plauria molt trobar còmplices lleials i solvents en aquest
apassionant viatge. Quants més
millor.
Josep M. Romero Velarde
Secretari general CCOO Baix
Llobregat, Alt Penedès, Anoia,
Garraf
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JO NO VAIG NÉIXER A CAMBRILS

Joan Pinyol

Mollonenc i Tossenc també són comarca

F

a uns anys, mentre patia un
atac de reticència respecte de la
poca capitalitat comarcal d’Igualada, vaig publicar un article d’opinió en un altre setmanari anoienc
que es titulava “Si l’Anoia fos un
dònut, Igualada existiria?”. Em
movia la crítica cap a una comarca malgirbada amb un nord que
mira la Segarra, connecta més amb
el Bages i es promociona turísticament al marge de la resta, una
pota sud més relacionada amb el
Baix Llobregat, una altra pota sud
allargada fins a la Llacuna i endinsada a l’Alt Penedès, i un centre,
amb la capital igualadina, que
només es mira a si mateixa. Reconec que escrivia sotmès a aquesta
epidèmia mundial incurable que
s’anomena enveja. I veient que
altres capitals, com Vilafranca del
Penedès o Vic, havien estat capaces
d’aglutinar gent del territori i alimentar l’orgull comarcal, jo volia i
dolia que la meva no fos com elles.
Que Igualada no ha sabut exercir mai de capital comarcal és ben
cert. I que el Consell Comarcal de
l’Anoia tampoc ha contribuït gaire
a la cohesió del territori, també
és veritat. I a més, darrerament
fins i tot es veu amb bons ulls que
l’Anoia Nord, de Jorba en amunt,
es constitueixi en l’Alta Segarra i
ens escapcin l’Anoia.

Per acabar-ho de trinxar, recentment s’ha constituït una plataforma que promou la creació de
la comarca del Montserratí, que
agruparia catorze municipis --alguns anoiencs-- i implicaria més de
cent cinquanta mil persones. Sota
la idea que constitueixen històricament una realitat diferent a l’ombra de la muntanya santa i amb
una capitalitat que ja es disputen
Martorell i Olesa de Montserrat, la
intenció és unificar els interessos
comarcals de Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Monistrol, Abrera, Castellví de
Rosanes, Sant Esteve de ses Rovires, Esparreguera, Collbató, el Bruc,
Castellolí i Marganell, als quals es
podrien unir també els Hostalets
de Pierola, Masquefa, la Beguda i
potser també Piera. Si això s’acabés
confirmant, l’Anoieta quedaria tan
reduïda i insignificant que segur
que a la llarga se l’acabaria estalviant algun mapa. Us ho imagineu?
La comarca acabaria per dalt més
o menys a l’alçada de l’Espelt (Òdena), pel cantó de Montserrat no
aniria més enllà de la Pobla i per
baix tallaria a partir de Vallbona. I
encara sort tindríem de l’extensió
de la Torre de Claramunt i la seva
macrourbanització a les pinedes!
Potser aleshores, i abans de
morir d’inanició, hauríem d’apro-

CIUTADANA DEMPEUS

fitar l’embranzida i, com a mínim,
morir lluitant per altres interessos. Com els de la comarca del Mollonenc, que aglutinaria la Pobla
i Òdena al voltant de la muntanya dels Mollons, o la del Tossenc,
amb centre al cim de la Tossa, que
agruparia Montbui poble, Tous i
Miralles --si es deixa--, o el Puig
Aguilerenc, que sumaria al voltant
del Puig Aguilera, Òdena, Igualada i Maians –si es deixa--, o el
Collbatesenc, vora la serra del Collbàs, que afegiria Carme, Orpí i, si
vol també, Vilanova del Camí. O
el Miramarenc o Colldebessonenc,
que aplegaria els interessos de Capellades i Vallbona d’Anoia. O el
Guardialenc, on confluirien la Pobla, Vilanova i Carme --si es deixa--,
vora el Pujol de la Guàrdia.
ParAnoies a part (mai millor
dit), sóc del parer que el pretext
per redibuixar el mapa comarcal
no té res a veure amb muntanyes
singulars o el sentiment de pertànyer a realitats històriques, sinó
amb un desencaix, un descontentament o un ensopiment respecte
de l’actual distribució geogràfica.
Les comarques, igual que els municipis, les províncies, les diputacions
i ara les vegueries, no serveixen de
res si hom no està a gust per allà
on trepitja.

Maribel Nogué i Felip

Sota la pluja sura el millor de les Nits

N

i la pluja ha impedit viure la
màgia especial de les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera. Tot
era a punt ja el divendres a la nit.
Els nervis i els entrebancs sorgits a
contratemps no han impedit reeixir
la il·lusió de tot un poble per oferir,
a un públic més que fidelitzat, la
bellesa especial d’unes Nits que qui
les viu ja les anhela per tornar-les a
reviure.
Tot estava a punt, començant
per la majestuosa entrada a la Plaça
per la catifa vermella que acompanya tota la baixada que voreja
el rierol, amb els seus parterres de
flors i els llums col·locats de forma escaient, enaltint la bellesa del
pont, com si d’un pessebre es tractés. Enguany, però, s’oferien algunes sorpreses, doncs les entusiastes
persones organitzadores volien renovar-se sense canviar l’essència, i a
fe que ho van aconseguir.
El disseny presidia les novetats
d’enguany. Per una banda, l’espai
on --en acabar els concerts-- s’ofereix carquinyolis i cava als assistents
presentava unes minitaules per facilitar el brindis i estava cobert per
una lona il·luminada --amb gust-per donar el caliu que propicia la
relació social que s’hi dóna i que
permet estrènyer --encara més-- els
llaços i vincles entre tota la gent
que forma part de les Nits Culturals.
Damunt de cada cadira encoixinada, tant la nit del dissabte com
la del diumenge, ens hi trobàvem
un petit pom amb una espiga i una
bengala: no és per encendre-la ara,
ens recordava el presentador, és per
endur-se de record. Amb tot, la nit
del dissabte oferia --a banda-- una
novetat afegida, ja que damunt l’escenari hi havia una catifa ornamental elaborada amb 2000 flors fetes
per les dones del poble a partir de

tovallons de paper de colors. Llàstima que la pluja que va caure a la
mitja part les va fer malbé.
És que, un xic abans que s’acabés la primera part que havia de
donar pas al descans, les gotes que
començaven a caure tímidament
damunt la nit es varen fer més grosses i seguides, obligant els músics
a interrompre la seva actuació per
procedir, d’una forma àgil i molt
acurada, a la protecció del piano i
l’escenari per evitar que es mullés.
Qui no va poder evitar mullar-se
va ser el públic, que es va poder
protegir sota la parra que penjava
d’una de les cases de pedra que ornamenten la plaça i que, com moltes d’altres cases, s’havien obert de
bat a bat per acollir un públic convidat a entrar-hi --si convé-- ocupant
tots els pisos. Això sí que és acolliment i hospitalitat!
Veient que alguns assistents començaven a marxar sense esperar
una segona part incerta, els organitzadors varen sortir al pas de la
situació anunciant que els músics
estaven disposats a tocar sí o sí, i
que --segons el servei d’informació
meteorològic, esperaven que al cap
de poc amainés (el cel·lista Roman
Garioud havia vingut expressament
des de Frankfurt per tocar i no volia

marxar sense fer-ho). Mentrestant
es va aprofitar per compartir --a
l’avançada-- el cava i els carquinyolis
que sempre es guarda per al final.
És així com, al cap d’una estona,
ja se’ns avisava que els músics estaven a punt. A tota pressa s’havia
procedit a eixugar les cadires que
havien quedat mullades (els coixins
s’havien tret a corre-cuita) i algunes
persones ocupàrem les primeres files, ja sense numerar. Moltes d’elles
seguiren les actuacions d’uns músics
lliurats a fons per deixar embadalit
un públic assistent que, fins a un
terç de la seva entrada, havia decidit esperar sota la pluja.
El premi va ser total. La interpretació musical va ser brillant i va
valdre la pena. Una persona de les
assistents em va manifestar que no
coneixia Joan Manén, que la seva
música l’havia fet vibrar i emocionar, i es preguntava com era possible que un músic de casa, coetani
nostre, ens hagués pogut passat per
alt fins ara.
Certament, el final de les Nits
Culturals d’aquest any va ser una
experiència inoblidable, doncs es
va haver d’afrontar les inclemències
del temps sense renunciar a l’essència que les manté tan vives i especials. Tal com reconeixia l’Angelina
(la presidenta de l’Associació que
s’estrenava al micròfon), calia agrair
l’esforç i lliurament dels músics i del
públic fidel i pacient, però també
--i sobretot-- a la gent del poble de
Sant Pere Sallavinera que posa el
seu segell i l’empremta perquè la
màgia d’aquestes nits es mantingui
any rere any (un ocellet m’ha dit
que ja tenen aparaulada una actuació per a l’any vinent...). Allà ens
hi veurem, segur. Moltes gràcies a
tothom per aquest regal.
maribelanoia@gmail.com
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Millorar la vida i el benestar
de la ciutadania

L

es regles de joc de la política
defineixen perfectament els
papers de govern i oposició. El
govern ha de fer polítiques per
administrar i gestionar els recursos que la ciutadania li ha confiat
durant un període de temps determinat i l’oposició té l’obligació de
supervisar i fiscalitzar-ho. La gent
d’Esquerra Republicana ho fem
des de la integritat, la responsabilitat i l’exemplaritat; tant si fem
feina des de l’oposició com des del
govern.
A Vilanova del Camí portem
des de principis d’any enredats en
el conflicte de les treballadores encarregades de la neteja dels edificis municipals. Al mes de març el
govern de la ciutat informa que
l’entitat Grup Àuria –una entitat
capdavantera del sector social de
la comarca que treballa per la qualitat de vida, la participació de les
persones en risc d’exclusió, la inserció laboral, la creació de treball
i la transformació social- deixarà
de prestar el servei de neteja, que
aquest serà internalitzat i que les
actuals treballadores d’aquesta entitat perdran el seu lloc de feina
perquè es convocarà un concurs
públic.
Per al nostre grup municipal
la prioritat és garantir que les polítiques de l’ajuntament millorin
la vida i el benestar de la ciutadania i és per això que ens hi vam
oposar frontalment. Perquè per
nosaltres és indestriable que els
drets laborals siguin respectats i
que, sempre, les polítiques públiques han d’ajudar als qui es queden enrere, prioritzant l’estabilitat
laboral. És per això que demanà-
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vem que l’ajuntament internalitzés
el servei de neteja però absorbint
la plantilla del Grup Àuria. L’equip
de govern ha basat tots els seus arguments en què no està permesa
la subrogació dels treballadors. Un
munt de sentències diuen el contrari, però el govern continua enrocat en el fet que assumir aquest
col·lectiu de treballadores -entre
50 i 60 anys i amb poca formaciócom a personal laboral de l’ajuntament no està permès. L’arbitrarietat, la supèrbia, l’obstinació i
la falta de diàleg sustenten per
desgràcia aquesta decisió.
Per acabar-ho d’adobar, aquesta setmana el govern de Vilanova
ha tramès a totes les llars un comunicat que prova de justificar el que
és injustificable sense cap oportunitat de contrastar el que afirmen,
centrifuga la seva responsabilitat
cap a l’entitat Grup Àuria, espero
que amb la valentia de l’ignorant i
no amb la impudícia del mentider.
Difícilment es pot tenir més barra:
el govern finalitza el contracte de
serveis amb aquesta entitat sense
ànim de lucre i els acusen de ser els
responsables que les treballadores
es quedin sense feina.
Com he dit al principi, com a
portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana em correspon
supervisar i fiscalitzar la feina del
govern i li exigim que rectifiqui en
la seva actitud, doni una solució
immediata a la situació de les 7
treballadores del Grup Àuria que
treballaven en el servei de neteja
de l’ajuntament i es dediqui a fer
polítiques per millorar la vida i el
benestar de la ciutadania.
Som Vilanova - ERC AM

Joan Valls

“L’Abans” no va ser
així…

D

es del gener d’enguany, i amb
una periodicitat setmanal, es
va publicant per fascicles “L’Abans.
Igualada, recull gràfic 1960-1988”.
El prometedor col·leccionable és
editat per l’editorial Efadós. Vagi
per endavant el meu respecte al
col·lectiu d’autors igualadins que
en són responsables, entre els
quals hi tinc bons amics i amigues.
Però aquelles promeses no s’estan
complint i, per comentaris, no sóc
sol a l’hora de pensar que l’acabarem, perquè ja estem a la meitat,
però sense convenciment i amb
una important desil·lusió. La desil·
lusió de les ocasions perdudes. “Si
t’estimes Igualada, t’agradarà”,
diu la publicitat. Doncs no és així.
“L’Abans” del 1960 al 1988
l’hem viscut i no va ser així. Podríem salvar la part literària, bastant
ajustada, però també amb errors
i omissions importants. Tanmateix, la selecció de fotografies és
ben qüestionable. Li he volgut fer
avinent al responsable de la documentació i de les fotografies,

sense aconseguir-ho. L’he telefonat
quatre vegades al número que figura a la promoció del col·leccionable, sense cap resposta. Quin
és el problema? Molts problemes.
Estem davant d’una col·lecció gràfica esbiaixada. No s’han buscat fotografies per atendre el que calia
atendre, sinó que es va publicant
allò que es té més a mà. S’estan
premiant arxius tan meritoris com
es vulgui, però molt sobrevalorats
i que semblen sortir d’influències
més o menys polítiques. Que ni
això. Intueixo que és només comoditat. S’està donant molt de paper
i moltes fotografies a entitats bastant irrellevants, en detriment d’altres. S’està premiant amb la publicació fotografies d’arxius familiars
d’algun responsable de l’edició pel
sol fet de ser-ho, quan penso que,
per ètica, havia de ser a l’inrevés.
En fi, una llàstima! El que dèiem:
acabarem el col·leccionable però
lamentant l’ocasió perduda. Com
diu aquell, algú ho havia de dir...

T’has quedat sense L’Enllaç?
No et quedis sense llegir-lo:

www.latossa.com
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La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres lectors vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els
escrits que ens vulgueu fer arribar han de tenir com a condició que estiguin degudament identificats (nom i cognoms, DNI, domicili
i telèfon), que siguin respectuosos amb les persones i institucions i que tinguin una llargada màxima de 20 línies; en cas de tenir
més extensió, no podem garantir la seva publicació per motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica necessàriament amb
les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

El Pare Foix se n’ha
anat
El cel ha cridat el músic,
la melodia ha quedat.
Dels núvols davallen notes
del seu cant gregorià.

És tota l’Escolania
“Verge de la Pietat”
que com “serafins” canten
al P. Albert que ha marxat.
Records de nostra infantesa.
Mig segle se’n és passat,
però tot el que és bo queda,
i el P. Foix ha arrelat.
Molts estimem la música
que amb gran zel ens va ensenyar
i tots la servem a l’ànima
que per sempre hi quedarà.
Adéu, músic escolapi,
Mèxic també et plorarà.
El bell cant dels infants “Pueri”
pels aires ressonarà.
Antoni Miranda i Pallarès
Antic “Pueri Cantor” de la Verge de
la Pietat
Igualada, 5-6-2017

Els històrics del
futbol sala
A principis dels anys 60, diàriament, a la piscina municipal del Molí Nou hi havia tres activitats esportives. Una, òbviament, els nedadors
del CNI i els Delfins; una segona,
els pilotaris --més madurs en edat,
però amb molta fortalesa-- i la tercera, una colla de joves estudiants
o de diversitat professional de tot
tipus d’estatus social que, sense cap
referent, pilotejaven d’una manera
gens ortodoxa ni convencional per
aquella època. Sense saber-ho, eren
els inicis del futbol sala.
En un principi, el terreny de joc
era una pista de bàsquet de terra
a tocar del frontó. Es jugava amb
la clàssica pilota de cuir de futbol
amb cordatge amb càmera interior
i el més curiós i peculiar --a falta de
recursos-- eren les porteries. Aquí,
punt i a part, ja que aquestes eren
la base de l’estructura metàl·lica de
les porteries de bàsquet. Per allí havia de passar la “bimba” a més de
sortejar el porter, que normalment
era el que tenia les condicions físiques més dolentes.
L’any 1968 --si la memòria no
em falla-- s’inaugura la piscina coberta del Molí Nou i de sobte tenim
dues pistes de ciment, una exterior
i, naturalment, la interior a sobre de
la piscina i que era ideal per a nosaltres quan les condicions meteorolò-

giques eren adverses. I de sobte, un
gran pas endavant a l’utilitzar les
porteries d’hoquei.
En el capítol humà, sobre els
anys 70 arriba saba nova --jove i de
qualitat futbolística-- amb la incorporació dels “piscineros” del Casal,
la qual cosa dóna més motivació.
Arriba el famós “Contamos
contigo” del Samaranch i les ànsies de fer esport, però no és fins
al 1982 que es crea la Federació
Catalana de Futbol Sala. L’handbol
comença a ser popular i passem a
jugar amb aquestes porteries.
Com a dada curiosa d’aquella
iniciativa esportiva que nosaltres
anomenàvem “futbito” va sorgir un
grup futbolístic que quinzenalment,
el matí del diumenge, es desplaçava a Carme per fer un partit de
futbol i, a manca d’instal·lacions, la
dutxa era un bany al riu que passa
per aquella població. Després d’una
gran riuada que va malmetre el
camp de la veïna població actualment es juga a la Pobla.
I ara, passades més de cinc dècades, el proper 21 de juliol aquestes llegendes, o velles glories, es retrobaran en un dinar al Restaurant
Nou de Vilanova del Camí, prèvia
retirada del tiquet a Xurreria Duna,
per recordar vells i bells temps.
S’ha fet un treball de seguiment
i s’han comptabilitzat una vuitantena de jugadors. I davant d’aquesta
efemèride no tanquem les portes
a les noves generacions que continuen aquesta activitat a les Comes.
Tots sereu benvinguts. Igual que el
pàdel avui dia, el futbol sala té una
participació extraordinària.
Josep Marí i Llacuna

Okupes?
Sóc una vídua de 76 anys, sense
fills i que visc amb una petita pensió. Amb el meu marit, al cel sigui,
vam comprar un petit apartament
a Calafell que fins ara llogava els
estius i que era una ajuda per pagar
l’IBI.
Aquest mes de juny em van avisar que l’apartament està okupat
per uns okupes i, malgrat el meu
dret, és impossible fer-los fora
Vaig comunicar-ho als mossos
i l’únic que em van dir és que no
hi poden fer res. Vaig parlar amb
l’Ajuntament i l’obligació de l’IBI és
ineludible.
Això és la llei? Això és justícia?
Això és democràcia. Així és com els
governants defensen els nostres
drets? Això és la Catalunya que volem els catalans?
Eulàlia Vidal
Igualada

DEFUNCIONS
Luciano Pardo Martínez, de 78 anys (La Pobla de Claramunt); Dolores
Martinez Estrada, de 78 anys (Igualada); Benita Illana Peña, de 92 anys;
Adela Grados Moreno, de 67 anys (Igualada); Juan Silvente Ramallo, de
74 anys (Igualada); Manolo Sánchez Martín, de 72 anys (Igualada); Justo
Latorre Torrente, de 95 anys (Igualada); Francisco López Jurado, de 84 anys
(Sant Martí Sesgueioles); Antonio Puertas Fernández, de 75 anys (Vilanova
del Camí); Ramon Claramunt Puignou, de 78 anys (Igualada); Pedro Damián
García Domínguez, de 59 anys (Igualada); Marcel·lí Guitart Jové, de 65 anys
(Igualada); Josefa Cañizares Martínez, de 89 anys (Capellades); Joan Tomás
Tarrida, de 63 anys (Sant Martí de Tous); Antonio Capitán González, de
82 anys (Igualada); Teresa Miquel Corbella, de 97 anys (Igualada); Evaristo
Caballero Flores, de 99 anys (Santa Margarida de Montbui); Joan Caparrós
Alarcón, de 66 anys (Igualada).

Comiat del
programa de Josep
Cuní
El passat dia 30 de juny, com
tinc costum quan arribo a casa,
vaig connectar la televisió per
veure el programa de 8TV que
presenta Josep Cuní. Aquell dia
parlava, des de Madrid, el periodista Enric Juliana i, en acabar,
en Cuní li va donar les gràcies
per la seva tasca col·laboradora. Seguidament, Pilar Rahola, al
final de la seva intervenció, va
dir quelcom que em va sonar estrany, però vaig pensar que era
un desig de bones vacances. Va
seguir el programa amb diversos
missatges que deien: “Sr. Cuní el
trobarem a faltar”, “com vostè
no es troben gaires periodistes”...
i així un darrere l’altre. Llavors
vaig comprendre que s’acabava
el programa a 8TV, Tot seguit va
començar la tertúlia i, com que
era divendres, hi eren els “tres
tenors”: Lluís Foix, Manolo Millán
i el catedràtic Joan Josep Queralt.
Al final del programa, Josep Cuní va donar les gràcies, a ells, als
televidents i a tots els col·laboradors, per haver-lo acompanyat
durant els darrers cinc anys. Van
ser unes paraules emotives i el
plató es va omplir de periodistes,
col·laboradors, càmeres... Potser
eren unes quaranta persones, totes dempeus i aplaudint. Va ser
emocionant de debò.
Ara, en motiu d’aquest comiat,
jo crec que no s’ha valorat prou la
feina de Josep Cuní, un bon periodista, bon professional, amb una
veu i vocalització de les paraules que moltes altres persones ja
m’agradaria que tinguessin.
Actualment veig el programa
Divendres de TV3, que ha canviat
d’horari, però veig que la presentadora, Helena García Melero, té
feina per fer respectar el torn de
paraula. I també he pogut comprovar que hi ha tertulians com
Montse Nebreda, Rafel Nadal, que
m’agrada molt, o Gonzalo Bernardos que em recorden la seva participació al programa d’en Cuní.
Sols em queda esperar que
algun dia Josep Cuní torni a la
petita pantalla, tal com fa la dita:
Volta el món i torna al born.
Cristina Collado
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Jaume Ribera

La tieta Clara

H

e tornat a casa, gran, sola i
amargada. He sigut ben rebuda,
més que això, calorosament rebuda;
haig de repetir-m’ho a mi mateixa i
en veu alta per foragitar l’aprensió
que ahir m’envaïa. La meva casa
torna a ser la meva casa.
Són ja dos mesos llargs, i el caliu
familiar de la llar i la feina rural habitual de la meva joventut, molt millorada pels estris mecànics, m’han
fet oblidar les penoses últimes setmanes de ciutat.
La meva, avui, és la tercera
generació propietària de la finca
Quadreny, i serva els costums ancestrals. Va d’hereu a hereu, amb
la singularitat que el fet de ser hereu comporta atendre els pares i
les germanes solteres, si n’hi ha,
de per vida. Són principis solidaris
i humanístics encara no previstos
per l’estat, però sorgits d’un comú
d’illetrats camperols sadollats de
sentit comú i sense saber-ho, amb
una total ignorància jurídica. Vulgarment en diuen “hereu gravat”.
En ma infantesa, quasi en totes les
masies del contorn hi havia àvies i
tietes. Jo ara sóc una d’aquestes. En
el nostre cas, els meus pares van tenir dos fills, en Sergi i jo; al casar-se
Sergi, la seva dona, Mireia, va ser
una més entre nosaltres. Al morir
el pare, jove de 60 anys, Sergi va
heretar béns i família. Poc desprès
morí la mare. Jo tenia 22 anys, plena de vitalitat i d’il·lusions basades
en la lectura, que m’agrada molt,
i la televisió, malgrat la intencionada falsia de molts dels seus programes. En clar contrast del meu
rutinari dia a dia, vaig saber que a
Barcelona hi havia altres maneres
de viure. Aquest neguit va donar
lloc al desig d’experimentar-ho. I
conscient de que, per la meva primària cultura, no podia aspirar a
segons quins llocs de treball, vaig
exposar-ho als meus germans, Sergi
i Mireia, i els va semblar bé. Però
jo, ja pel meu compte, havia fet alguns contactes. Vam contractar una
plaça en una residència religiosa
especialitzada en allotjaments d’estudiants, on em van acceptar prèvia
domiciliació bancària del pagament
de la mensualitat a càrrec del meu
germà. Fàcil va ser trobar feina,
gràcies també a les gestions fetes
abans, i ja tenia cita a unes proves
per a un lloc de caixera en uns gran
magatzems, que vaig superar. Amb
una emocionada recança de deixar
aquella placidesa familiar, que en

ple va acompanyar-me fins a Igualada, al peu de l’autobús a Barcelona,
final d’una etapa, i unes moixaines
a les nebodes Mireia i Clara, de 6 i 4
anys, i una forta i emotiva abraçada
de Mireia i Sergi, a la vegada que
em donava un sobre tot dient: “hi
ha una reserva, et prego que no
acceptis humiliacions de cap mena.
Abans torna a casa”.
La meva estada a Barcelona,
una vegada superat el xoc del pas
de la vinya al brogit de la ciutat,
va ser d’una vulgaritat normal. El
millor, la feina. Per la caixa hi passen persones de tota classe: dones i
homes de totes les edats i nacionalitats, educades, grolleres... Ha sigut
una pràctica càtedra de coneixement social. Quant a la vida emotiva, ni fu ni fa; potser més fu que fa.
Vaig aparellar-me amb un company
de feina, Joan, cap de secció i sis
anys més gran que jo. Bona persona, sense família aquí, una mica fat,
que jo suplia amb el meu natural
extravertit. D’unes idees fixes, com
no papers, no fills, que donada la
singularitat de la nostra unió em va
semblar el més encertat. No papers,
no fills. Així hem viscut d’una manera que a la Conca d’Òdena se’n
diu, despectivament, amistançats.
Però la convivència va ser bona i
folgada en el tema econòmic. I segurament així hauríem seguit, de
no ser un càncer terminal que en
poques setmanes va acabar amb la
vida d’en Joan, posant fi a la nostra
vida conjugal i principi de moltes
desventures per a mi sola. Pocs dies
va tardar la primera: la immobiliària
em comunicava el desnonament del
pis, que era a nom d’en Joan, i jo
no n’era la seva viuda. Als pocs dies volia disposar de certa quantitat
del compte bancari comú, però com
que requereix les dues signatures
dels titulars, el director va dir-me
que no era correcte, calia saber el
beneficiat en l’últim testament del
difunt, aconsellant-me consultar un
advocat, i amb un to de sorna em
desitjava bona sort. Sabia ell que no
hi ha testament? Jo sí, no, no hi ha
testament.
En dues nits d’insomni vaig decidir el meu futur. Era principi de mes,
temps per avisar, deixar la feina el
proper dia 31, tornar a casa i ocupar
el meu lloc que vaig deixar buit, el
de la clàssica tieta de tot mas tradicional, i on hi trobaré caliu i dues
precioses nebodes, Clara i Mireia.

✞

ADELA GRADOS MORENO
Ha fallecido cristianamente el pasado jueves día 6 de Julio
a la edad de 67 años.
D.E. P.
Sus afligidos esposo Pedro, hijos Mª Elena y Carlos, nieto Dani, hermanos Jesús
y Juan, cuñados, tío, sobrinos, primos y demás familia agradecen las muestras de
condolencia recibidas antes y en la ceremonia de despedida, que se ofició el sábado
8 de Julio en el Tanatorio, y ruegan la tengan presente en sus oraciones.
Igualada, Julio de 2017
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Campionat d’Espanya Júnior

Abdessamad Oukhelfen, medalla de plata i
bronze per a Anna Asensi i Guillem Carner
ATLETISME
et atletes del CA Igualada
Petromiralles van participar
dissabte i diumenge, en la 64a
edició dels Campionats d’Espanya
Júnior aire lliure de Granollers,
que van comptar amb la participació dels atletes estatals capdavanters nascuts els anys 1998 i
1999. Els anoiencs tingueren una
magnífica actuació, amb un 2n
lloc i 2 medalles de bronze en
les proves respectives. El CAI va
ser 27è global per puntuació dels
seus atletes, entre 118 clubs participants.
Van sobresortir les brillants actuacions d’Abdessamad Oukhelfen, 2n. en els 5.000 m.ll. amb
14’21”49, actuant fora de concurs
per la seva condició d’atleta estranger.
També d’Anna Asensi, que assolia la medalla de bronze a la fi-
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Podi taronja a la cursa de
Pallejà

S

nal dels 200 m.ll. amb 25”23, després de ser 2a en la sèrie classificatòria amb 25”50 (vent: 3,6 m/s.)
i entrant també 2a en la s/f. corresponent, amb 25”04 (vent: 2,8
m/s.), i de Guillem Carner, que es
penjava el bronze entrant 3r a la
final dels 800 m.ll., amb 1’52”29,
després d’esser 2n en la s/f. corresponent amb 1’54”54, accedint per
temps a la final.

Dasha Malevich era 5a en el
Salt d’Alçada amb 1,63 m., actuant també fora de concurs. Marta
Llagostera era 5a en la 1a s/f. dels
800 m.ll. amb 2’19”31 i Naima Ait
Alibou era 8a en la 3a s/f. també
en els 800 m.ll. amb 2’26”30. Jordi
Castarlenas entrava 6è en els 110
m. tanques en la s/sèrie classificatòria, amb 17”15.
Club Atlètic Igualada

Ian Queraltó, Laia Manau i Jaume Mallén
medallistes al GP de Salt amb Perxa
ATLETISME
ls dies 1 i 29 d’abril, 20 i 27 de
maig i el 17 de juny es va celebrar el Gran Premi de Salt amb
Perxa de Mataró.
Hi van participar diversos atletes
del CAI Petromiralles que van assolir
tres podis, amb la suma de les puntuacions d’aquestes jornades, en la
classificació final del Gran Premi.
Ian Queraltó era 1r en categoria Infantil masculí, assolint amb

E

un millor intent de 2,70 m. la seva
marca personal, en l’última jornada. Laia Manau assolia la segona
posició en categoria Infantil i Jaume Mallén era igualment 2n en
categoria Absolut.
També van participar al GP David Muñoz 5è en categoria Cadet,
Marta Elías 7a en categoria Infantil, Carla Elías en categoria Cadet i
Camil Elías en Aleví.

Rècord d’Igualada de l’equip masculí de
relleus 4x100 m.

ATLETISME
ls rellevistes de l’equip Absolut
masculí de 4 x 100 m. del CA
Igualada Petromiralles participants

E

dimecres passat al Campionat de
Catalunya de Relleus absolut, assoliren una destacada 4a posició al
Campionat, amb un nou Rècord

d’Igualada absolut de la prova, en
la competició disputada conjuntament amb la 5a Jornada del Critèrium Campmany, al Serrahima de
Barcelona.
Els 4 rellevistes del CAI, tots ells
de categoria Promesa, van assolir un gran registre de 42”88 amb
el conjunt format per Jan Roca,
Darío Sirerol, Santi Ramos i Jordi
Yoshinori Matsuoka, millorant els
43”28 de Victor Pifarré, Jordi Y.
Mastsuoka, Aitor Caldito i Eduard
Viles, del 24 d’abril 2016 en la mateixa instal·lació.
Club Atlètic Igualada

Níria Pascual Campiona de Catalunya
Absolut en Javelina
ATLETISME
l passat dimecres dia 28 de juny,
l’atleta del Futbol Club Barcelona, Níria Pascual, va dominar la
javelina femenina del Campionat
de Catalunya Absolut, disputats a
l’Estadi Serrahima de Barcelona.

E

Millor marca de la
temporada de 50,28
metres

La igualadina NíriaPascual va
aconseguir la medalla d’or del
Campionat de Catalunya Absolut
amb un magnífic llançament de
50,28 metres, registre que suposà
per a ella una millor marca de la
temporada. L’atleta va realitzar un
magnífic concurs, atribuït per ella

mateixa com el millor fins ara de
tota la temporada.
La pròxima cita de la llançadora igualadina serà una de les

competicions més importants del
calendari, el Campionat d’Espanya
Absolut que tindrà lloc el dissabte
dia 22 de juliol a Barcelona.

ATLETISME
l diumenge es va celebrar la 37a
Cursa Pallejà de 10 kilòmetres.
Un circuit de 5 kilòmetres bastant
ràpid, tot i que amb alguna pujada
que trencava el ritme, era propici
per fer una bona marca. Els tres
corredors del Club Excursionista
Uecanoia, David Borràs, Ismael
Molina i José A. González van sortir a un ritme de 3’38” el kilòmetre
com tenien establert. José A. González Cobacho liderava el segon
grup de cursa, del qual David Borràs Valls i Ismael Molina Escribano
també en formaven part. A partir
del kilòmetre 4 el grup es va estirar i en José A. i en David es van
despenjar, formant un tercer grup
amb 3 atletes més, mentre que
l’Ismael es va quedar sol darrere
d’aquest, a uns quants segons. Al
kilòmetre 7 al David ja no li quedaven forces, però tot i així va continuar l’estel·la d’en José A. que
no deixava de donar-li ànims i dirli que l’objectiu encara es podia
aconseguir, mentre que l’Ismael,
per la seva part, anava remuntant
posicions i cada cop s’apropava
més als seus companys. Els dos
últims kilòmetres van ser tot un
patiment per al David; la baixada
del kilòmetre 8 al 8 i mig va fer

E

que el ritme fos molt més ràpid
i va avançar tres corredors, però
aquest sobreesforç li va passar factura al kilòmetre 9, en què va tenir
una petita punxada de ritme. Per
fi va arribar el kilòmetre 9 i mig
i ja es podia veure l’arc d’arribada, però aquells 500 m es van fer
eterns, van ser progressius, regressius però sobretot agònics. L’objectiu estava molt a prop, però es
podia escapar per uns pocs segons
després de tant i tant esforç. Al
final, objectiu realitzat, en David
no s’ho podia creure, per fi va baixar de 37’ als 10 kilòmetres, quan
fa un any feia 43’. L’Ismael entrava
darrere dels seus companys, a uns
quants segons, amb la seva millor
marca de la temporada. Una emotiva abraçada entre en David i en
José A. va tornar a posar de manifest els valors del club.
La classificació dels corredors
del Club Excursionista Uecanoia va
ser: José A. González Cobacho, 14è
de la general i 6è a la categoria
M4 amb un temps de 36’52’’; David Borràs Valls, 16è de la general
i 1r a la categoria M2 amb 36’53’’
i Ismael Molina Escribano, 17è de
la general i 8è amb un temps de
37’10’’.

Marc Sánchez al campionat
d’Europa Sub-23 amb la
Selecció Estatal

ATLETISME
’atleta Promesa del CA Igualada
Petromiralles Marc Sánchez, ha
estat seleccionat pels tècnics de la
Reial Federació Espanyola d’Atletisme per participar aquest cap de
setmana, dels dies 13 al 16 de Juliol al Campionat d’Europa Sub-23,
que es durà a terme a la població
polonesa de Bydgoszcz.

L

Marc Sánchez hi participarà
amb la Selecció Espanyola Sub-23
en la prova del Salt d’Alçada, essent la seva millor marca aquesta
temporada a l’aire lliure de 2,15
m., assolida a Lloret de Mar el 4 de
Juny, quan va assolir el Campionat
de Catalunya Promesa.
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6 nedadors del CNI als Campionats de
Catalunya

NATACIÓ
quest passat cap de setmana
del 7 al 9 de juliol, es van disputar a les instal·lacions del Club
Natació Lleida els Campionats de
Catalunya de Natació categoria
Infantil.
Els nedadors del Club Natació
Igualada que s’hi van desplaçar
els tres dies per competir-hi en les
diverses proves van ser: Laura Rodriguez, Janna Blaya, Aina Méndez, Judith Fei Gonzalez, Andreu
Bermejo i Oscar Díez.

A

Resultats dels nedadors del CNI
Laura Rodriguez : medalla de
bronze en 400 lliures 4:25:33 i en
200 lliures 2:08:60. Or en 800 lliures 9:00:00. Plata en 1500 lliures
17:17:98, 9a en 100 lliures 1:02:77
i en 400 estil 5:26:97 i 14a en 50
lliures 29:47.
Janna Blaya: medalla de Plata
en 800 lliures 9:25:04 i en 400 lliures 4:37:31
4a en 400 estils 5:21:35, 200
estils 2:32:00, 200 braça 2:50:80 i
en 200 lliures 2:15:02 i 5a en 200
papallona 2:37:84.
Aina Méndez: 20a en 400
lliures 4:58;29, 28a en 200 estils
2:47:56, 34a en 100 lliures 1:07:04,
38a en 50 esquena 38:74 i 21a en
200 lliures 2:22:14.
Judith Fei González: 27a en
100 papallona 1:20:53 i 19a en 200
papallona 3:03:37.
En relleus femenins van quedar en una 14a posició en els

4x100 lliures 4:21:93 i 24a en
4x100 estils 5:04:48.
Oscar Díez: medalla Or en 50
papallona 27:03, 7è en 200 i 400
lliures 2:06:13 i 4:25:19, 100 papallona 1:02:64, 10è en 50 lliures
26:66 i 9è en 100 lliures 57:21.
Andreu Bermejo: medalla Or
en 200 papallona 2:17:81, 8è en
200 lliures 2:07:74, 12è en 100 papallona 1:03:87, 11è en 50 lliures
27:78, 10è en 200 estils 2:25:89,
14è en 100 lliures 58:02, 13è en
400 estils 5:14:78 i 12è en 50 papallona 29:12.
Al final de la competició al CN
Igualada va aconseguir 16a posició
d’un total de 63 clubs participants.
Amb aquests bons resultats,
els esportistes segueixen amb les
jornades d’entrenament ja que
encara els queda per endavant
els Campionats d’Espanya que es
celebraran a Màlaga del 27 al 30
d’aquest mes de juliol.

Invencibles!!! Festa final campionat
Veterans futbolistes d’Igualada
FUTBOL
agnífica jornada de germanor
la viscuda aquest cap de setmana, en la festa anual de final de
campionat de veterans futbolistes
d’Igualada, La interacció entre tots
els membres de l’Agrupació fou
total, jugadors, junta, socis, mullers
i amics, es van aplegar un any més
disposats a gaudir de valent d’una
de les jornades més productives de
l’entitat.
Van encetar la jornada els més
matiners fent una caminada pels
voltants de Montbui per estirar cames i agafar gana. Alhora, a les
pistes de pàdel els més guerrers
van protagonitzar unes emocionants i divertides partides. Amb la
gana feta, tots a taula a recuperar

L’igualadí Genís Mas, campió
d’Espanya amb el Rubí Cent
Patins

HOQUI LÍNIA
l jove igualadí Genís Mas Rabell,
jugador d’hoquei línia, assoleix
amb el seu equip del Rubí Cent
Patins el títol de campió d’Espanya Infantil d’hoquei línia, i millor
jugador de la final.
El passat 1 i 2 de juliol, i després d’una semifinal molt ajustada
amb el Cpilc Playas de Oropesa,
l’equip del Rubí Cent Patins va arribar a la final versus l’equip de las
Rozas de Madrid.
Amb un joc excel·lent i d’alt

E

nivell per part dels dos rivals,
l’equip del Rubí va assolir el Campionat d’Espanya amb un resultat
de 3-2.
El comportament i bon fer dels
jugadors i cos tècnic per part dels
dos equips van ser motiu de felicitació per part dels àrbitres i de
l’organització.
Cal destacar també el gran joc
que s’ha pogut gaudir dels diferents equips que hi han participat
i que són els primers classificats de
totes les lligues estatals.

Èxit de participació
al primer Torneig 3x3 Pàdel
Club La Torre

M

PÀDEL
ls dies 29 i 30 de juny i 1 i 2 de
juliol es va disputar, al recinte
Torresport, el primer Torneig de
3x3 Pàdel Club La Torre.
Els organitzadors es mostren
molt satisfets per la bona acollida que ha tingut aquesta primera
edició, amb una participació de
70 jugadors provinents de tota la
comarca. Durant els 4 dies que va
durar la competició es va poder
gaudir de molt bon ambient, molta gent espectadora i, sobretot, de
bons i igualats partits.
El torneig està impulsat i organitzat pel Pàdel Club la Torre i
patrocinat per l’Ajuntament de la
Torre de Claramunt, Alba Garden,
Toyota, Opticalia, Maratón Sports i
Construcciones José Martín.

E
forces amb un bon esmorzar i merescut descans.
Al vespre, mossèn Blai oferí
una sentida missa en record dels
socis que ens han anat deixant al
llarg de tots aquests anys i encaminaren les seves oracions per preservar la salut envejable d’aques-

ta agrupació amb més de 50 anys
d’història. Acte seguit es va gaudir
d’un magnífic sopar de germanor
on tothom va gaudir de valent
tant de la teca com la sobretaula
tranquil·la i amena a la fresca serena montbuienca.
AVI / Joan Tort

Més de 300 ciclistes a la 7a pedalada
Riu de Gost
BTT
l diumenge 2 de juliol, uns 315
ciclistes es van classificar a la
7a pedalada Riu de Gost, que va
tenir lloc als voltants de la Torre de
Claramunt.
Aquesta trobada esportiva no
competitiva va néixer l’any 2011
amb l’objectiu de promocionar
l’esport de la bicicleta de muntanya tot gaudint dels entorns naturals del municipi. L’edició d’aquest
any va constar d’uns 30 km de
traçat tècnic de corriols, trialeres,
senders i pistes, amb un desnivell
acumulat de 800 metres i un recorregut amb una exigència física i
tècnica mitjana-alta.
Els primers classificats de la
prova van ser el ciclista de Carme
Josep Enric Farriol, amb un temps
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Els guanyadors van ser: en la
categoria 2a masculina Ochoa -Víctor, en la 3a masculina Pinky - Jose,
en la femenina Giuliana - Sonia i
en el mixt Giuliana - Manu. I van
ser subcampions: en 2a masculina
Fonseca - Carlos, en 3a masculina
Carlos - David, en femenina Sandra
- Miriam i en mixt Antonio - Irene.

Corredors del CE Uecanoia a
la VII Vertical Arp
d’1.22.28, seguit del ciclista de Balaguer Aleix Sierra, amb 1.25.38,
i el ciclista d’Igualada Oriol Forn,
amb 1.25.50. El quart classificat, i
primer ciclista de la Torre de Claramunt, va ser Sebastià Santos, amb
1.25.54.
La pedalada va comptar amb
ciclistes de la comarca: Òdena, Santa Margarida de Montbui, Vilano-

va del Camí, Jorba, Hostalets de
Pierola, Capellades, Masquefa o
Piera, i d’altres provinents de municipis catalans com Mediona, els
Monjos, Viladecans, Cervelló, Parets del Vallès, Martorell, Esparreguera, Vallirana, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Manresa, Sabadell
o Calafell.

J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.
ASSESSORAMENT GESTIÓ D'EMPRESES
ORGANITZACIÓ
A D M I N I S T R AT I VA
O F I C I N A C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L
NOVA ADREÇA
Joan Maragall, 3, local 2- IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 - e-mail: jmmorros@jmmorros.com

CURSES VERTICALS
l diumenge 2 de juliol, tres integrants del Club Excursionista
UECANOIA van participar en la VII
Vertical Arp, prova dins del IX circuit FER.
En aquesta edició, els tres participants del club van obtenir molt
bons resultats. En 8è lloc de la general arribà David Patiño, amb un
temps de 55 minuts i 23 segons.
Seguidament entrava Albert Fer-

E

rer, 10è de la general i 1r en la
categoria de veterà amb 55’39’’,
i era 14è de la general i 3r de la
categoria de veterà Xavier Patiño
amb 59’03’’. Cal destacar el podi
de veterans assolit gairebé íntegrament pels corredors UECs.
El bon temps va acompanyar
la cursa i va permetre gaudir de les
fabuloses vistes a l’arribada des del
Refugi de l’Arp.
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L’infantil femení del CHI s’estrena en un
triangular a Esparreguera
HANDBOL
ns presentàvem el matí de dissabte a Esparreguera amb la
incògnita de com funcionaria un
equip nou que ens ha de donar
moltes alegries la temporada vinent, però que de moment
només és un projecte. Per fer més
interessant l’esdeveniment també s’estrenava l’entrenador al qual
desitgem una feliç estància al nostre club. L’equip que va presentar l’infantil del CHI estava format
per una infantil de 2n any, quatre
de 1r any i tres alevines. El primer
partit del torneig enfrontava als
amfitrions CH Esparreguera amb
el CH Sant Andreu de la Barca. El
partit va caure del costat local. El
nostre primer enfrontament era
vers el CH Sant Andreu de la Barca.
Va ser un partit lent i sense gaire
ritme, però la bona circulació de
pilota de la primera línia i les connexions constants amb la pivot van
fer que l’Igualada sempre anés per
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davant al marcador i sense marxar
ni agafar grans diferències no es
veiés perillar la victòria, que finalment va ser de 15-13. El segon partit contra el CH Esparraguera es
preveia més difícil, però les nostres jugadores van augmentar el
ritme, (tot el ritme que els permetia el partit tenint en compte
que només hi havia un canvi), i la
circulació ràpida de pilota els permetia trobar els forats a la defensa
per anar encadenant gols. Això els
va donar un avantatge de fins a 5
gols al marcador. El tram final de

partit va ser per l’Esparraguera que
més fresques per la profunditat
més gran de banqueta van aconseguir empatar en l’últim minut.
Les nostres jugadores no es van
posar nervioses i com si es tractés
de professionals van saber circular
la pilota sense pèrdues fins que a
manca de sis segons, van trobar el
forat necessari per penetrar i forçar un penal el qual va ser transformat amb l’emoció pròpia d’una
final de Champions. Final 16-17 i
campiones del triangular. Destacar
la tasca de les tres jugadores alevines, les quals el fet de jugar en
una categoria nova i contra nenes
més grans no les va fer arronsar i
amb la seva empenta van ajudar a
emportar-se el trofeu cap a Igualada.
Van jugar pel CHI: Aroa, Núria
Checa, Alba, Mireia, Erika, Mèlat,
Núria Garriga i Júlia. Entrenadors:
Sergio i Dani.
Jordi Lladó

Campus d’iniciació i perfeccionament amb el
Club Handbol Igualada
Tres setmanes vivint l’handbol
HANDBOL
om és habitual a l’estiu, el Club
Handbol Igualada ofereix la
possibilitat de practicar i perfeccionar el joc de l’handbol. Enguany,
l’activitat s’ha desenvolupat en tres
torns setmanals que acabaran en
la jornada de clausura d’aquest
divendres. Han estat tres setmanes
que han omplert el Pavelló Polivalent de Les Comes de nens i nenes
des dels 6 fins als 15 anys.
El tècnic del CH Igualada, Roger Calzada, ha organitzat uns
entrenaments dinàmics i divertits
que pretenien treballar continguts
tècnics i tàctics, potenciar vincles
de companyonia i amistat entre
els esportistes, incidir en hàbits esportius saludables, transmetre els
valors del treball i l’esforç a partir
de l’entrenament i, per sobre de
tot, fer gaudir amb la pràctica de
l’handbol.

C

En aquesta edició hi han participat més de 60 esportistes. L’assistència per torn ha estat de més
de 40 nens i nenes, distribuïts per
edats en quatres espais diferents
d’entrenament que han ocupat les
pistes B i C del Poliesportiu de Les
Comes. Igualment, un nombrós públic de familiars i amics ha omplert
les grades aquestes setmanes contribuint al gran ambient que ha
envoltat al Campus.

Juntament amb els esportistes,
tot això ha estat possible gràcies
al suport del Servei d’Esports de
l’Ajuntament Igualada, el monitors
Arnau Capitán i Nil Subirana, i el
popular entrenador del CH Igualada, Hilari Canales.
A partir del 17 de juliol, les
Jornades de Tecnificació Femenina
d’Handbol 2017, agafaran el relleu
al Campus d’Handbol.

El Club Handbol Vilanova finalitza amb nota
l’Handbol d’estiu

HANDBOL
ijous passat, va finalitzar una
nova edició de l’Handbol d’estiu, un programa de promoció-tecnificació organitzat pel Club Handbol Vilanova. En aquesta edició,
un total de 15 nens i nenes de 8
a 12 anys han passat per les pistes
de Can Titó per fer un tast de mini
handbol. L’activitat ha estat conduïda per Ana Vázquez i Tània Caldera amb el suport de Núria Martos i
Agustín Vázquez.
En aquestes sis sessions, els participants han après els primers conceptes del mini handbol: trajectòries, coordinació, passades, recepci-
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ons, llançaments... i els han aplicat
en forma de jocs i de partits, en un
ambient del tot inclusiu.
En acabar la darrera sessió, la
junta directiva va oferir un berenar
de cloenda.
Des del club han destacat la satisfacció final per part dels infants i
les famílies; “ha estat una bona experiència d’estiu per aquesta nova
generació d’esportistes”.

EMPRESA D’ARTS GRÀFIQUES
Busca:

OPERARI D’ENQUADERNACIÓ
Experiència amb plegadores,
trens de grapa i guillotines.
Interessats enviar currículum a:
administracio@unigrafic-bcn.com
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Joan Vidal

Esperit de superació

Mitsubishi ASX 220 DI-D 6AT Kaiteki
4WD

A

vui posem a prova la renovada
estètica i canvis en l’interior
d’aquest SUV del tan competit segment C, que va marcar un esplendorós inici en el 2010, actualitzat
en el 2013 i amb ferm esperit de
superació arriba el model de 2017
que ja mostra la nova identitat
visual “Dynamic Shield” de MMC
amb més de un milió cent mil unitats produïdes.
Acompanya la nova antena de
la radio, ara en forma d’aleta de
tauró, uns atractius llampecs cromats a cada costat de la graella
que emmarquen el conegut logo
dels tres diamants. També s’ha modificat el para-xocs davanter i les
proteccions laterals.
Per dins he pogut comprovar
els nou materials que s’ha emprat
per tal de proporcionar encara
més comoditat als cinc passatgers,
especialment en els del darrere
que gaudeixen d’uns seients amb
més densitat. A mi particularment
m’agrada la distribució de tot el
quadre d’instrumentació amb les
funcions principals de comandament molt a mà. De seguit et trobes molt a gust al volant, sempre
amb una sensació d’espai elogiable
en un habitable ampli i ben insonoritzat.
Hi ha tres nivells d’equipament: Challenge, Motion i el més
luxós Kaiteki. Tots ja preparats
amb les darreres tendències en
connectivitat i infoentreteniment,
de fàcil accés i ràpida resposta a
qualsevol demanda de interactuació amb el nostre smartphone.
La gamma mecànica continua
sent de dos opcions en dièsel. El
recent incorporat 160 DI-D de 114
CV amb funció Auto Stop & Go

sempre associat al canvi manual
de 6 velocitats tant en tracció total
o davantera. Li segueix el motor
de la nostra prova, el 220 DI-D de
150 cavalls que munta el canvi automàtic de convertidor de par de
6 marxes i tracció total 4WD. Pel
que respecta a la variant de gasolina és el 160 MPI de 117 CV que
s’ofereix amb el canvi manual de
cinc velocitats i tracció davantera.
Preus entre 21.100 i 34.200 euros.
A més, ara s’amplia els intervals de
manteniment fins a 20.000 Km i
en les opcions recomanables hi ha
les vistoses llantes d’aliatge de 18
polzades.
Per la prova vaig fer diversos
recorreguts per muntanya, també
per carreteres de revolts com les
Maioles, Rubió, el Bruc i Can Massana, per autovia i molts trajectes
per ciutat. La resposta tan progressiva d’aquest motor i l’encertat esglaonament del canvi de marxes
ens permet conduir d’una manera
molt agradable en qualsevol situació. Per ciutat, l’absència de vibracions de la mecànica, la posició de
conducció elevada, el radi de gir
de la direcció i la bona visibilitat
cap a tots costats et proporciona
molta tranquil·litat. Ja en carretera
el nou ASX en un SUV confortable amb unes prestacions més que
suficients per moure’l amb agilitat i per muntanya m’ha sorprès
l’efectivitat inclús rodant per zones
complicades, tot i que el seu hàbitat principal sigui l’asfalt.
Cilindrada: 2.268 cc / Potència: 150 cv / Consum ponderat:
5,8 l/100km / Acceleració 0 a 100
km/h: 10,8 segons / Pes: 1.615 kg /
Preu: 34.200 euros.
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Representació de l’Òdena CB a la 36a Festa
del Bàsquet Català

Nacho Fajardo i Carles Sánchez
al torneig del SAF de 3a

BÀSQUET
a sala de festes Luz de Gas de
Barcelona va ser l’escenari, el
passat dissabte 1 de juliol, de la
36a edició de la Festa del Bàsquet
Català 2017, organitzada per la
Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) i presentada per l’actor Joan Pera. Durant l’acte es van
guardonar jugadors, entrenadors,
clubs, directius, àrbitres i col·laboradors del bàsquet català.
La festa va estar presidida per
Joan Villacampa, vicepresident del
CEEB; Eduard Portela, president
d’honor de l’ACB; Frank Terrón,
gerent de l’IBE en representació de
l’Ajuntament de Barcelona; Toni
Reig, director del Consell Català de
l’Esport; i l’amfitrió, Joan Fa, president de la FCBQ.
Durant l’acte es van lliurar
guardons a diversos directius, exdirectius i col·laboradors, i diplomes
als clubs que han assolit un ascens
de categoria i/o títol, així com d’al-

ESQUAIX
ot i que la temporada estival
paralitza el calendari de la
Federació Catalana fins al setembre, la SAF de la Universitat de
Bellaterra va organitzar un torneig
amb presència de tres integrans
d’Esquaix Igualada.
El montbiuenc Nacho Fajardo
va complir el pronòstics guanyant
la final del quadre principal al
barceloní David Luna. El Nacho va

L

tres reconeixements especials a jugadors, àrbitres i tècnics corresponents a la temporada 2016-17.
Joan Villacampa, vicepresident
del CEEB, va ser l’encarregat d’entregar la Medalla al Mèrit Esportiu,
categoria d’argent, a Xavier Fanega Prat, exdirectiu de l’Òdena Club
de Bàsquet.

g Verdaguer número 55,

Cal indicar que les medalles
d’argent als directius van ser els
darrers reconeixements que es van
entregar durant la Festa, i que a
mesura que aquests guardonats
pujaven a l’escenari, l’actor Joan
Pera anava detallant un breu currículum de cadascun d’ells per a tot
el públic assistent.

T

deixar pel camí a Ivan Serrano 3-0
a quarts i Diego Munilla 3-1 a semis. Per la seva part, Sergio Rivero
va caure a 2a ronda del quadre
davant Diego Munilla després de
guanyar Narcís Ibáñez a 1a ronda
per 3-2. Finalment, Carles Sánchez
després de cedir en el quadre principal davant Jesús Castan, va guanyar de forma brillant el quadre
de consolació final.
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ACTIVITATS D’ESTIU
Intensius d’anglès
Reforç escolar (grups molt reduïts)
Especial recuperacions ESO i Batxillerat
Curs de tècniques d’estudi
Tallers (Lectoescriptura, comprensió, raonament…)
Reeducacions i Mètode Glifing
Activitats d’estiu per a alumnes de Primària

 Primera visita gratuïta

• Primera visita gratuïta

 Descomptes per família nombrosa i monoparental
 Primera visita gratuïta
en les visites
tractament
i de revisió.
•5%
Descomptes
perde
família
nombrosa
i

monoparental 5% en les visites de tractament i de

5% en les visites de tractament i de revisió.

Dr. Fernando Eyzaguirre

Ginecólogo

serveis d’atenció domiciliària i hospitalària

centre dental juvenil i familiar

OBERT TOTES LES TARDES

OBERT TOTES LES TARDES

. Descompte
del 10% enper
la entrada
dels
tractaments.
 Descomptes
família
nombrosa
i monoparental
revisió.
Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

www.mesvida.org
IGUALADA
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Passeig Verdaguer nº 36, 2n 4a

08700 IGUALADA
Passeig Verdaguer
nº36, 2n
4a Verdaguer nº 36, 2n 4a
Passeig
93 804 1666
TOTES LES TARDES
08700 IGUALADA
08700OBERT
IGUALADA
93 804 1666
938041666

Adeslas, DKV, ASC, MGC, AM, FIATC
Tel. 93 805 33 51 – 669 56 58 56
C/ Sant Carles, 43 1º 2ª IGUALADA

PODOLOGIA
Marta Cortés N. Coleg. 1356

- Malalties de les ungles
- Peu diabètic
- Suports plantars
- Berrugues
Tel. 609 57 66 41 / hores convingudes
El Centre de Dia l’Estada us ofereix
un servei personalitzat per a
persones grans que necessitin
companyia, amistat, atencions
especials i el caliu que
ells es mereixen.
Atenció a domicilis
a hores convingudes

Tel. 93 803 96 23

C/ Òdena, 119 - 08700 IGUALADA

• Finançament
. Descompte del 10% en la entrada
dels tractaments.
sense
Promoció del 30 de març al 30
de juliol.
interessos
a 36 mesos
• Especialistes
en implants

C/ del Portal, 24 - Capellades - Tel: 93 801 41 86
info@clinicacapitan.com - www.clinicacapitan.com

Josep Ferrera Figuerola Cirurgia de cataractes
Oftalmòleg
Cirurgia de la miopia,
Assistencial Anoia hipermetropia
Rambla de Sant Ferran, 62 i astigmatisme

08700 Igualada
Tel. 93 805 25 25
www.assistencialanoia.com Oftalmologia general

Dr. DIONÍS LUQUE

URÒLEG

- TRACTAMENT LÀSER DE PRÒSTATA
- VASECTOMIA
C/ Sant Carles, 43, 1er. 2a. - Tel. 93 805 33 51
08700 IGUALADA

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
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Els palistes del “Subaru” tanquen llurs
temporades
PÀDEL
Dues derrotes per acabar la
temporada
El primer equip Subaru federat
va caure en l’últim partit de la 1a
part de la temporada davant el
CNI per 2-1 i l’equip de 3a femení
PàdelCat que per cert ha fet una
temporada excepcional, va caure
3-0 a quarts de final amb el Vall
Hebron.
Edgar Bisbal/Carlos Jiménez
van cedir en dos sets davant Vizcarra/Vilardell, però Joan Corcelles
Lluís Fernàndez van empatar guanyant els seu partit en dos set amb
la parella Abdelah Zaim/T. Combalia, però finalment Isidre Marimon/
Marc Corcelles van cedir en el decisiu per 2-0.
Les noies Subaru es queden
fora del play-off al títol
Gran temporada de l’equip femení de Tercera que tot i perdre
en el partit que donava un lloc al
play-of , han completat una gran
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Toni Bou lidera el mundial

TRIAL
l pilot de trial, el pierenc Toni
Bou, tancava la prova del Campionat del Món de trial a l’aire lliure, que se celebrava a Gran Bretanya pujant al primer graó del
podi, i ampliant el seu avantatge
en punts, vers els seus rivals més
immediats.
Amb aquesta prova Toni Bou
sumava la seva cinquena victòria

E
actuació, molt per sobre de l’esperat.
Mireia Parramona/Rosa Mas
van cedir 4-6, 2-6 amb Laura Carnero/Sara Antonio, les germanes
Calvet Joanna i Rosa també van

perdre el seu partit per 3-6, 2-6
amb H. Mestres/Mireia Antonio
i finalment Encarna Valdés/Trini
Pacheco tampoc van poder sumar
perdent 5-7, 1-6 amb Gemma Miranda/Anna Gasuni.

de la temporada i es manté líder
de la classificació general amb
18 punts d’avantatge. És segon
a la general Adam Raga i tercer
Takahisa Fujinami. A la prova anglesa el podi va ser completat per
aquests dos pilots però en ordre
invers.
La propera cita del Campionat
del Món serà a finals de juliol a
Estats Units.

Dr. ENRIC VIVES HOMS

otorinolaringòleg

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL

SALUT

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
Centre de Psicologia Clínica
i Psicoteràpia
ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)

Centre dental
Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Carrer Santa Caterina, 18
08700 Igualada

93 803 76 99
93 804 07 51
www.dcdentigualada.com

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes:
Tels. 629 16 56 67
93 803 25 90 - 93 805 51 74

Dr. PERE BRESCÓ

President de la Sección de endoscopia de la sego
President de la secció de cirurgia mínimament invasiva de Catalunya

DRA. MARIA DEGOLLADA DRA. NÚRIA PAGÈS

TOCOGINECÒLEGS

maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR

CIRURGIA LAPAROSCÒPICA ENDOMETRIOSIS, HISTERECTOMIA,
PROLAPSE…
INCONTINÈNCIA URINÀRIA, PATOLOGIA MAMÀRIA, PRENATAL, PRE I POSTMENOPÀUSICA,
ECOGRAFIA 4 D, ESTERILITAT…

c/ García Fossas, 2, 2n 1a
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
www.dolorscapellades.com - dolorsca@copc.cat
08700 Igualada - tel. 93 805 35 72

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

centreauditiu

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- 5 anys de garantia
- Taps de bany i de sorolls fets a mida
- Reparació d’audiòfons de totes les marques
- Personal titulat

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i
venereologia. Criocirurgia

Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Visites en hores concertades
93 803 13 26 - 617 32 39 89

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33
Telèfon permanent: 93 290 68 67

Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

Toengab
Gabinet especialitzat en:
PSICOPEDAGOGIA, LOGOPÈDIA,
PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA
■ 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...)

ESPECIALISTES: Lídia Calvache. Xènia Capel.
Anna Camps. Núria Pérez. Sara Torelló i Dr. F. Marsal

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8. IGUALADA 93.805.36.26
Mòbil 609733875 toengab@toengab.com
www.toengab.com

ESPORTS
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La Colla excursionista de Vilanova al cim del Peyreget (2.487 m)
EXCURSIONISME
stem a l’estiu i és quan la nostra
colla fa les sortides a llocs on la
calor no és tan asfixiant, aquest
cop anem fins a França, en aquest
cas fem un bonic recorregut circular que transcorre per la zona
pasturi’l d’Anéou.
Aquest cop som un grup reduït
de 14 persones i ens dirigim a França cap al Col du Portalet en cotxes
particulars.
Comencem a caminar amb
un temps una mica insegur cap al
Col du Soum du Pombie. Una mica abans d’arribar al coll, tombem
per un corriol a l’esquerra en direcció cap al Col du l’Iou. La pluja
comença a fer acte de presència i
ens protegim. Les boires corren i
ens donen espectaculars vistes a les
nostres retines.

E

Un cop arribem a veure el Lac
du Peyreget, esmorzem i un cop
hem refet energies emprenen la
marxa cap al Col du Peyreget. Passem una tartera i el temps comença a obrir abans de passar pel Col
du Peyreget.
Aconseguim fer el cim del
Peyreget de 2.487 m. d’alçada i
podem gaudir del paisatge que
ens envolta. Quedem eclipsats per
l’imponent Midi d’Ossau quasi a
tocar. També contemplem cims
mítics com el Balaitus, Infiernos,
Garmo Negro, Anayet, Aspe, etc.
Tornem cap el Col du Peyreget i
passem per tres llacs abans d’arribar al Refugi de Pombie on dinem.
El refugi està enclavat als peus
del Midi d’Ossau al costat del Lac
du Pombie. Descansem una mica
i tornem cap els vehicles passant

de nou cap pel Col du Soum du
Pombie. Agrair aquesta sortida als
nostres vocals Carles Méndez i Antonio Sevilla.
La propera sortida serà el dia
23 de juliol al pic de Thoumasset
(2.743 m) Andorra i Arieja (França). Sortim amb cotxes des de Vilanova a les 5 h. i tornem aprox. a
les 21 h. El dijous dia 20 de juliol,
reunió a la Colla a les 20 hores,
per tal d’organitzar cotxes i poder
sortir puntual el diumenge.
Inscripcions: tots els dilluns i
dijous de la setmana de l’excursió,
de 19 a 20.30 hores, a la seu social.
Els socis poden fer la reserva telefònicament o per correu electrònic. cevcami@hotmail.com
Carles Méndez
Foto: Angela Irasoc

RESTAURANTS - CAFETERIES - BARS

HOTEL ROBERT
OBERT TOTS ELS DIES
Av. Catalunya, 1- Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
info@hotel-robert.com
LA POBLA DE CLARAMUNT

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
NOVETAT: Granissats de xarops
concentrats de dotze sabors

C/ Llacuna, 50 – IGUALADA - Tel. i Fax 93 803 67 74 – Mòbil 616 11 23 40 - www.equipabar.com - anoia@equipabar.com

El Cafè del Poble
Montmaneu

Restaurant - Braseria Cafeteria

Nova direcció
Menú diari, menús
festius, servei de carta
amb secció TAPES
Esmorzars
raco.traginer@terra.com - c/ Traginers, 5 - Igualada - Tel. 93 805 01 63

RESTAURANT

Esmorzars de forquilla i ganivet
Dinar diari
Sopars caps de setmana
Obert de dilluns a diumenge
Dimecres tancat

Tel. 938092865 / 622155965

ALLOTJAMENT

LABORABLES: Menús desde 5,95€
FESTIUS: Gran varietat de plats a granel
botiga al Parc de l’Estació Vella

Els dissabtes
SOPARS DE TAPES AL JARDÍ
TEL. 93 897 60 04 - LA LLACUNA
WWW.CALAMERICANO.COM

Salons per banquets
Menú diari i
cap de setmana

Esmorzars de forquilla i ganivet per a grups ciclistes o motards

Carns a la brasa
Menjars casolans
Menú diari

Menú especial
dissabtes
i diumenges

5primers, 5 segons i
5 postres a escollir
pa, vi, aigua i cava

15,50 euros

Tel. 93 817 83 80 / 630 35 41 54

Ctra. Vilafranca-Igualada km. 15,400
LA FONT DEL BOSC - www.calmaristany.com

Travessia Sant Valentí, 2
Tel. 93 809 62 26
620 886 363
SANT MARTÍ DE TOUS

www.cancasellas.es

MENJA SA, MENJA ECO
OFERTA SOPARS DISSABTE NIT,
GRUPS PRIVATS, LLOC PER DORMIR

Ctra. d'Igualada a Tous
43421 Bellprat
659 31 74 21

cancasellas2016€gmail.com

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES
CAP DE SETMANA CARTA
Dimecres tancat
93 808 00 21 - 619 745 498
www.castellorpi.com
Orpí (Anoia)
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“Llega de noche” de Trey Edward Shults
Recels envers elsforans

“

Llega de noche”, la segona pel·
lícula de Trey Edward Shults després de “Krisha” (2015), aconsegueix aportar personalitat i distinció a un registre com és el gènere
supervivencialista i post-apocalíptic assentat sobre el motiu angoixant del virus mortal que s’escampa arreu. La pel·lícula s’obre amb
l’ajusticiament i enterrament d’un
membre infectat d’una família,
atrinxerada en una casa de fusta en la profunditat del bosc. En
aquest grup reduït, el lideratge va
a càrrec de Paul (Joel Edgerton),
que es desviu per protegir la seva
dona, Sarah (Carmen Ejogo), i el
fill adolescent, Travis (Kelvin Harrison Jr.).
Un film que explota molt bé
la vessant claustrofòbica, pràcticament tota rodada en interiors,
encomanant una atmosfera desas-

sossegadora al focalitzar l’atenció
en l’arribada d’uns visitants, una
nova família, que arriben empesos
per la desesperació que comporta
la urgència dels aliments. Això confronta la família protagonista receptora al dilema de l’acolliment,
permetre l’entrada solidària dels
nouvinguts, possibles portadors del
virus letal que infecta les persones.
Aquests recels, dubtes i desconfiança aporten uns bons ingredients de thriller psicològic, amb
la intriga sobre la identitat dels
personatges que provenen de l’exterior, sobre la seva perillositat o
innocència, que plana per la superfície del film en tot moment.
En el film hi juga també un paper
cabdal l’actitud de Travis, confinat a una vida solitària, atrapat en
aquest aïllament, encuriosit pels
estranys, i que es veu aclaparat per

visions, una espècie de somnis premonitoris.
Un film que es col·loca lluny
dels films d’adolescents, de l’efectisme primari, amb una situació
pertorbadora subratllada també
simbòlicament a través de la presència d’un quadre penjat en la casa, “El triomf de la mort” de Peter
Bruegel el Vell, perfecta metàfora
del clima extrem del film. Un genuí
film de terror fet amb baix pressupost, en un format de cinema independent, i amb un plantejament
conceptual de mínims elements.
Un film d’austeritat formal espartana en què tot gira sobre una
idea, tan insistent com angoixant,
la por al contagi, associat al risc
del foraster enmig del difícil camí
de la subsistència en precarietat
absoluta.
Joan Millaret Valls

Pantalla oberta tanca la temporada amb el
documental “Lluitadores”

A

vui dijous 13 de juliol, a les 8
del vespre, es projectarà a la
Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí (entrada lliure), el documental
“Lluitadores” on es recull les vivències i reflexions de quatre dones
lesbianes grans. El film està inserit
en la programació d’activitats del
passat 28 de juny, Dia de l’alliberament LGTBI de la Conca d’Òdena.
En acabar la projecció, que té
una durada d’uns trenta minuts,
hi haurà un debat amb gent relacionada amb el film; la presentació
anirà a càrrec d’AMICSGAIS.
Lluitadores, de Maria Khan
Maria Khan és el nom artístic de Maria Popova. Una cineasta
que va néixer a Bulgària i ha diri-

git diversos documentals sobre el
col·lectiu LGTBI a Catalunya. Alguns d’ells han estat reconeguts
i premiats internacionalment. Va
començar els seus estudis cinematogràfics a Bulgària, però després d’un any va decidir ampliar
els seus horitzons i se’n va anar
a Madrid, on estudia direcció de
cinema. Es gradua amb el curtmetratge La Sagrada Família i més
tard dirigeix el seu primer documental independent Iguals que
tracta sobre les festes de l’Orgull
Gai. Segueix amb el llargmetratge
experimental FiliusNullius. Sempre ha buscat el balanç entre els
temes d’actualitat, la crítica social
i el sentit de l’humor. Altres obres

seves són Vides Transsexuals i Les
persones grans LGTBI.
Amb Lluitadores, la directora
va voler retratar les lesbianes majors, i va ser gravat a Barcelona el
2015. El film compta amb la participació de figures importants que
van participar en la lluita feminista
i LGTBI des dels temps de la dictadura franquista fins ara. Les lesbianes sempre han patit una doble
discriminació, per ser dones i per
ser homosexuals. I les dones lesbianes majors, encara són víctimes de
més prejudicis i a més pateixen la
invisibilitat.
Intervenen: Empar Pineda,
Mercè Pons, Fernanda Ariño i Carme Porta.

LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA
■ CINEMES MONT-ÀGORA
Cars 3. Divendres a les 18.30 i 20.40. Dissabte i diumenge a les
16.30. 18.40 i 20.40. SALA GRAN.
La guerra del planeta de los simios. Divendres a les 18.15 i 20.45.
Dissabte i diumenge a les 16.00, 18.30 i 21.00. SALA PETITA.

■ ATENEU CINEMA
La guerra del planeta de los simios. Divendres, dilluns i dimecres
a les 18.00 i 20.45. Dissabte a les 17.30, 20.15 i 23.00, diumenge a les
18.00 i 21.00 i dijous dia 20 a les 20.00 h.

■ CASAL DE TOUS
Maravillosa familia de Toquio. Diumenge a les 18.00 h.
La chica desconocida. Diumenge a les 19.40 h.

■ BIBLIOTECA EL SAFAREIG - Capellades
Vaiana. Dimarts a les 18.00 h.
Cars 3. EEUU, 2017. Animació. Direcció: Brian Fee. Sorprès per una
nova generació de corredors ultraràpids, Rayo McQueen queda relegat
de l’esport que tant estima. Per reprendre la seva carreta necessitarà
l’ajuda d’una jove mecànica, que té el seu propi pla per guanyar, a més
de la inspiració del difunt Fabulosos Hudson Hornet i un parell de maniobres inesperades!.
La guerra del planeta de los simios. EEUU, 2017. Ciència ficció. Direcció: Matt Reeves. Intpèrprets: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn,
Judy Greer, Gabriel Chavarria, Max Lloyd-Jones, Terry Notary, Sara Canning, Ty Olsson. César i els seus monos són forçats a encarar un conflicte
mortal contra un exèrcit d’humans liderat per un brutal coronel. Després
de patir moltes baixes César lluita amb els seus instints més obscurs i busca venjar la seva espècie. Una dura batalla posarà en joc el futur d’ambdues espècies i el del mateix planeta.
La chica desconocida. Bèlgica, 2016. Drama psicològic. Direcció: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Intèrprets: Adèle Haenel, Jérémie Renier, Olivier Bonnaud, Olivier Gourmet, Louka Minnella, Pierre Sumkay,
Nadège Ouedraogo, Ben Hamidou, Thomas Doret. Una nit, després de
tancar el consultori, Jenny, una jove metgessa escola el timbre però
decideix no obrir. L’endemà s’assabenta per la policia que han trobat, no
gaire lluny, una jove morta sense identitat.
Vaiana. EEUU, 2016. Animació - musical. Direcció: John Musker. La
història ens trasllada dos milenis enrere a unes illes del sud del Pacífic.
Vaiana Waialiki és la filla adolescent del líder d’una tribu de les illes
del Pacífic sud. La jove, amb un fort vincle amb el mar, està disposada a
resoldre el misteri dels seus avantpassats, que van deixar de viatjar per
l’oceà Pacífic de cop.

Divendres,
21 de juliol

M

asquefa celebrarà, del 19 al 23 de juliol, la Festa
Major de Santa Magdalena, una gran festa en
què, com diu l’alcalde, Xavier Boquete, en la presentació del programa, “tenim la sort de poder aportar
cada any noves propostes i alhora conservar aquelles
activitats que ja formen part de la nostra història i
que són imprescindibles perquè la nostra festa sigui
la que és. Entre el grapat d’activitats que s’han preparat per a totes les edats i gustos trobem cantades
d’havaneres, tallers, espectacles, concerts, sardanes,
cercaviles, correfocs i... moltes coses més!”.
Una de les principals novetats de la festa d’enguany, segons Boquete, és que “tornarem a comptar
amb la participació activa de l’Alzinar, que aportarà el
seu granet de sorra a la Festa Major després de superar els greus problemes econòmics que arrossegava”.

Diumenge,
16 de juliol
● 17.00 h, a la Sala Polivalent
de La Fàbrica Rogelio Rojo, VI
FESTIVAL DE DANSA URBANA DE
MASQUEFA. Organitza: Associació
Dansa Urbana Masquefa.
● 20.00 h, LA TROBADA AMB
EL SEGUICI DE MASQUEFA. Sortida
des de 3 punts: Plaça de l’Anoia,
Can Massana i Plaça Josep M. Vila.
● 20.30 h, a la capella del Roser, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL SEGUICI. Horaris d’exposició: dimecres 19, dijous 20 i
divendres 21 de juliol, de 18.00 a
21.00 h. Organitza: Entitats per
la cultura popular i tradicional de
Masquefa.

Dimecres,
19 de juliol
● 18.00 h REPIC DE CAMPANES.
● 18.00 h, a la plaça Josep M. Vila, FESTA HOLY AMB PEP CALLAU.
● 21.00 h, davant la parròquia
de Sant Pere, INICI DE LA FESTA
AMB ELS GEGANTS DE MASQUEFA. Recorregut: c/ Sant Pere, c/ Major i plaça de la Vila. Organitza:
Colla Gegantera de Masquefa.
● 22.00 h, a la plaça Josep M.
Vila, SOPAR DE FESTA MAJOR.
Preu: 20 euros. Menú infantil, 10
euros. Els tiquets es podran comprar al Casal d’Avis fins al dia 17
de juliol. Amb la col·laboració de

l’Associació de Gent Gran de Masquefa.
● 23.00 h, a la plaça Josep M. Vila, PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec del REI EMÈRIT JOAN CARLES I
(TONI ALBÀ). Organitza: L’Alzinar,
Societat Recreativa i Cultural.
A continuació, HAVANERES
AMB EL GRUP BOIRA I ROM CREMAT. Organitza: L’Alzinar Societat
Recreativa i Cultural.
● De 1.00 a 5.00 h de la matinada, a la plaça Josep M. Vila, FESTA
DISCO AMB KAVIAR PARTY.

Dijous, 20 de juliol
● De 12.00 a 14.00 h i de 16.00
a 19.00 h, INFLABLES A LA PISCINA MUNICIPAL del Camp de Futbol. Per accedir a la piscina cal
portar l’abonament o l’entrada
puntual.
● 18.00 h, a la plaça Josep M.
Vila, ESPECTACLE ITINERANT BANGALURU a càrrec de la CIA. TODOZANCOS.
● 19.30 h a la plaça Josep M.
Vila, SARDANES amb la Cobla
MONTGRINS.
● 23.00 h, al carrer Sant Antoni,
SERENATA amb l’Orquestra MONTGRINS. I a continuació, a la plaça
Josep M. Vila, BALL DE GALA amb
l’Orquestra MONTGRINS. Ball del
fanalet i ball de socis casats.
● De 1.00 a 5.00 h de la matinada, a la pista exterior coberta del costat del pavelló, DISCO
MÒBIL a càrrec del DJ EUDALD
SELVA.

● De 10.30 a 13.30h, a la plaça
Josep M. Vila, PARC D’INFLABLES
REFRESCANT.
● 11.00 h, a la plaça Josep M.
Vila, EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA
ARTÍSTICA. Organitza: Associació
Gimnàstica Masquefa.
● 18.00 h, a la plaça Josep M.
Vila, MARC ORIOL i el seu ESPECTACLE D’ESCUMA.
● 18.30 h, a la parròquia de Sant
Pere, CONCERT DE FESTA MAJOR
amb la CORAL L’ALZINAR i L’ORQUESTRA MONTGRINS i sota la direcció del mestre Jordi González.
● 21.30 h, a la plaça Josep M.
Vila, CORREFOC INFANTIL a càrrec de la Colla Infantil de Diables
Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa, acompanyats de les seves
noves bèsties. Organitza: Diables
Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa.
● 22.45 h, a la plaça Josep M.
Vila, SORTEIG DE QUATRE ÀPATS
PER A 2 PERSONES. Sorteig de les
butlletes Masquefa Comerç. Organitza: Masquefa Comerç.
● 23.00 h, a la plaça Josep M. Vila, GRAN CONCERT DE FESTA MAJOR amb l’Orquestra MONTGRINS.
I a continuació, a la plaça Josep M.
Vila, SARAU DE FESTA MAJOR amb
l’Orquesra MONTGRINS. Ball del
fanalet i ball de socis solters.
● D'1.00 a 4.00 h de la matinada, a la pista exterior coberta
del costat del pavelló, NIT DE
VERSIONS amb LA BANDA DEL
DRAC.

Dissabte,
22 de juliol
● 11.00 h, des de l’Ajuntament
fins a la parròquia de Sant Pere de
Masquefa, tradicional PASSADA
DE FESTA MAJOR amb la Cobla
Orquestra MONTGRINS i tots els
estaments, entitats, grups i vilatans que hi vulguin participar. Ens
acompanyaran els gegants, els
bastoners, les bèsties i Drac Bufut.
● 11.30 h, a la parròquia de
Sant Pere de Masquefa, OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR, amb la
Missa de J. Perosi “Te Deum Laudamus”, interpretada per la Coral
L’ALZINAR i la Colla de BALL DE
BASTONS, i OFRENA FLORAL DE
LA GEGANTA a Santa Magdalena.
Seguidament, a la plaça Josep
M. Vila, SARDANES amb la Cobla
MONTGRINS.
● 12.00 h, a les instal·lacions del
Camp de Tir, CAMPIONAT DE TIR
AL PLAT. Organitza la Societat de
Caçadors l’Esquirol de Masquefa,
amb la col·laboració del Club de
Tir Esportiu de Martorell.
● 13.00 h, al Casal d’Avis, VERMUT DE FESTA MAJOR per a la
gent gran. Col·labora: l’Associació
Gent Gran de Masquefa.
● 15.00 h, al Bar Casal, CAMPIONAT DE BOTIFARRA. Organitza: L’Alzinar, Societat Recreativa i
Cultural.
● 17.30 h, a la plaça Josep M.
Vila, EXHIBICIÓ DE TAEKWONDO
dels alumnes de L’Alzinar. Organitza: L’Alzinar, Societat Recreativa i
Cultural.
● 18.00 h, al carrer Rogelio Rojo, PLANTADA, i a 18.30 h CERCAVILA DE FESTA MAJOR. A 20.00 h,
a la plaça de la Vila, MOSTRA DE
BALLS. Colles participants: Diables
Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa, Colla de Ball de Bastons de
Masquefa, Capgrossos de Capellades i Gegants d’Amer, Artés, Les
Banyeres del Penedès, Capellades,

Les Borges Blanques, Les Roquetes
del Garraf, Manresa, Martorell,
Molins de Rei, Sant Quintí de Mediona, Santa Coloma de Cervelló,
Terrassa, Viserta - Monistrol de
Montserrat, Sant Joan Samora i
Masquefa. Organitza: Entitats per
la cultura popular i tradicional de
Masquefa.
● 21.00 h, a les instal·lacions de
la Petanca, 1r OPEN DE PETANCA
“VILA DE MASQUEFA”. Organitza:
Club Petanca Masquefa.
● 22.30 h, a l’Escola el Turó,
MAGNÍFIC CASTELL DE FOCS. Patrocinat per Pirotècnia Rosado.
● 23.00 h s’obriran portes i a les
24 h començarà una nova edició
de LA NIT EN BLANC al pati de La
Fàbrica Rogelio Rojo, amb música
per a tots els gustos i sorpreses.
No oblideu venir vestits de blanc!
Més informació a la pàgina del facebook La Nit en Blanc Masquefa.

Diumenge,
23 de juliol
● D’11.00 a 14.00 h al c/ Santa
Clara, entre c/ Doctor Rollant i Av.
Catalunya, SUPER TOBOGAN URBÀ AQUÀTIC. Organitza: ADF de
Masquefa. També estaran obertes
les fonts del parc infantil del costat del CAP.
● 18.00 h, a la plaça Josep M.
Vila, ESPECTACLE D’ACROBÀCIA,
IL·LUSIONISME, TRANSFORMISME,
MALABARS, HUMOR I AMOR amb
la CIA. PASSABARRET amb l’espectacle “RODOLFO I RITA”. Organitza: L’Alzinar, Societat Recreativa i
Cultural.
● 19.30 h a la plaça Josep M.
Vila, XXXVI MOSTRA DE CUINA DE
MASQUEFA. Tots els participants
tindran un obsequi. Organitza:
L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural.
● 20.00 h, a la plaça Josep M.
Vila, BALLS DE SALÓ a càrrec dels
ALUMNES DE BALLS DE SALÓ DE
L’ALZINAR i el professor FERNANDO ORIHUELA. Organitza: L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural.
● 22.00 h, a la plaça Josep M.
Vila, CORREFOC ADULT de Festa
Major i ESCLAT FINAL DE FESTA
amb DIABLES PIXAFOCS I CAGASPURNES DE MASQUEFA. Organitza: Diables Pixafocs i Cagaspurnes
de Masquefa.

Divendres, 28 i
dissabte 29 de
juliol
● A les instal·lacions annexes a
la piscina municipal del camp de
futbol, TORNEIG POPULAR. 12 HORES DE FUTBOL PLATJA.
● Divendres 28, de 20.00 fins a
les 4.00 h de la matinada. Dissabte, fases finals de les 19.00 fins a
les 00.00 h. Organitza: FS Espardenya.

Concurs a la millor
tapa Festa Major
2017
Restaurants participants: Bar
Casal L’Alzinar, Bar Casal Can Parellada, Bar Il·lusió, Bar Lidia, Bar
Restaurant Can Cristóbal, L’Aroma
i Restaurant Avi Enric. Tapes a 2
euros.
Tapes: “Braves amb salsa
de foie” del bar Casal L’Alzinar,
“Mandonguilles perses” del bar
Casal Can Parellada, “Tapa Il·lusió” del bar Il·lusió, “Salmorejo
Lidia” del bar Lidia, “Pit de pollastre al curry amb samoses cebes caramel·litzades” del bar restaurant
Can Cristóbal, “Torrada Sospirs
d’Ancares” de L’Aroma i “Pinxo
‘el vasco’” del restaurant Avi Enric.
Com participar en el concurs?
Només cal que tastis una tapa en
cinc bars o restaurants diferents
d’entre els set que formen part
del concurs. Cada vegada que facis
una tapa, el bar segellarà la corresponent casella de la butlleta retallable. I un cop hagis completat
les cinc caselles només caldrà que
acabis d’emplenar la butlleta amb
les teves dates i votis per la tapa
que més t’hagi agradat.
El nom de la persona guanyadora de la caixa regal d’escapades
per a dues persones es farà públic,
juntament amb els resultats de la
votació de la millor tapa, a partir
del 213 de juliol a través de la web
de l’Ajuntament de Masquefa,
www.masquefa.cat i del CTC Ajuntament de Masquefa. El sorteig es
realitzarà davant del secretari de
l’Ajuntament.

