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La Fira de la Candelera de la Pobla
atrau milers de visitants

La Casa del Mestre de Calonge acull
una prova pilot única a tot l’Estat
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ins el calendari festiu de la Pobla de Claramunt destaca la Fira de la Candelera, recuperada fa poc més d’una dècada. La matinal va rebre la visita de més de tres mil persones que
van gaudir del mercat d’artesania i d’alimentació. Els personatges com la Vella Candelera i
Lo Sacaire, novetat d’enguany, van fer les delícies dels visitants. Una ballada de sardanes, el
ralli fotogràfic i la inauguració d’una exposició van completar els actes de diumenge. Pàg. 5

l projecte europeu TESSe2b dotat amb 4 milions d’euros, passa per la Casa del Mestre de
Calonge de Segarra, per provar un nou sistema d’emmagatzematge d’energia elèctrica. Es
tracta de l’única prova pilot que es farà a l’Estat, i que és prevista també a altres dues localitzacions europees, concretament d’Àustria i Xipre. Dissabte es farà l’acte inaugural de l’habitatge, que s’ha remodelat amb ajuts de la Diputació de Barcelona. Pàg. 20

«Mort a les cunetes» una història basada en fets reals;
homenatge a les víctimes de la repressió franquista Pàg. 27
El Mal-Llamp celebra trenta anys

Les escoles treballen per la pau
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’any 1989 es fundava a Igualada el Grup Mal-Llamp, la colla d’inici ja comptava amb una
secció de gralles i tabals, i el 2012 van créixer amb l’aparició dels diables i tabalers petits. El
grup sortit del carrer de Santa Caterina, Carme i Travessies i impulsor del drac el Mal-Llamp,
celebra el 30è aniversari i al llarg de l’any tenen previst diversos actes de celebració. Pàg. 10

Igualada acollirà la
X Copa Generalitat
d’hoquei patins

Presentació de la
campanya “Judici a la
Democràcia”
Pàg. 43

III Nit de l’Esport i la
Cultura de Calaf

Pàg. 7 i 26

Teatre familiar: “La
gallina dels ous d’or”
Pàg. 21

Pàg. 27

l 30 de gener és Dia Escolar de la No-violència i la Pau --DENIP--, conegut també com a
Dia Mundial o Internacional de la No-violència i la Pau. Les escoles anoieques inclouen
dins els seus plans educatius, la celebració d’aquesta jornada. Les activitats són ben diverses a
cada centre escolar i en alguns casos compartides amb les famílies. Pàg. 30 a 32

Diumenge Cursa solidària
“Anoia en marxa Contra
el Càncer”

Comença a Vallbona la
campanya «Oli cuinat, oli
reciclat»

Pàg. 23

Pàg. 21

Marató de donació de
sang a Montbui
Pàg. 22

2n Cicle de Poesia
al Corraló
Pàg. 26
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Telèfons d’interès
AJUNTAMENTS
- Argençola: 93 809 20 00
- Bellprat: 977 881 240
- El Bruc: 93 771 00 06
- Cabrera d’Anoia: 93 774 90 17
- Calaf: 93 869 85 12
- Calonge de Segarra: 93 868 04 09
- Capellades: 93 801 10 01
- Carme: 93 808 00 51
- Castellfollit de Riubre.: 93 869 30 31
- Castellolí: 93 808 40 00
- Copons: 93 809 00 00
- Hostalets de Pierola: 93 771 21 12
- Igualada: 93 803 19 50
- Jorba: 93 809 40 00
- La Llacuna: 93 897 60 63
- Masquefa: 93 772 50 30
- Montmaneu: 93 809 20 10

- Òdena: 93 801 74 34
- Òrpi: 93 808 01 39
- Piera: 93 778 82 00
- La Pobla de Claramunt: 93 808 60 75
- Els Prats de Rei: 93 869 81 92
- Pujalt: 93 868 12 88
- Rubió: 93 809 41 81
- Sant Martí de Tous: 93 809 60 02
- Sant Martí Sesgueioles: 93 868 11 22
- Sant Pere Sallavinera: 93 869 88 30
- Sta. Mgda. de Montbui: 93 803 47 35
- Sta. Maria de Miralles: 93 808 03 01
- La Torre de Claramunt: 93 801 03 29
- Vallbona d’Anoia: 93 771 80 02
- Veciana: 93 809 00 55
- Vilanova del Camí: 93 805 44 22
EMERGÈNCIES: 112
EMERGÈNCIES MÈDIQUES: 061

FARMÀCIES DE TORN
Obertes des de les 9 del matí a les 9 del matí de
l’endemà. A partir de les 12 de la nit caldrà adreçar-se,
amb la recepta corresponent, a la Policia Local.
Avui dijous, dia 7 de febrer: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 8: Bausili, Born, 23.
Dia 9: Casas Verdés, Soledat, 119.
Dia 10: Bausili, Born, 23 (9-22 h) i Pilar, c/ Comarca Mestre Montaner (22-9 h).
Dia 11: Fàtima, Ntra. Sra. de la Pietat, 25.
Dia 12: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 13: La Creu, Pl. de la Creu, 7.
Dia 14: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.

FUNERÀRIA
ANOIA, S.L.

Avinguda Vilanova, 44 - 08700 IGUALADA
Tel. 93 803 11 14
www.funerariaanoia.cat
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El Consell Comarcal contracta durant
6 o 12 mesos 55 anoiencs en situació d’atur

Ho fa a través dels programes Treball i Formació i Enfeina’t del Servei
d’Ocupació de Catalunya en el que hi participen 18 municipis de la
comarca

COMARCA
l Consell Comarcal de l’Anoia
donarà feina a 55 anoiencs en
situació d’atur, amb contractes de
6 o 12 mesos, a través dels programes Treball i Formació i Enfeina’t del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya. Aquests projectes
tenen com a objectiu millorar
l’ocupabilitat de les persones destinatàries facilitant-los competències
professionals mitjançant experiència laboral i formació en el primer
cas, i facilitant la pràctica laboral i
l’adquisició d’experiència a persones en situació d’atur mitjançant
la seva contractació laboral en el
segon.
A través del programa Treball i
Formació l’ens comarcal comptarà
amb 20 contractes (11 de 6 mesos
i 9 de 12) de la línia PANP, adreçada a persones en risc de caure en
situació d’atur de llarga durada,
no perceptores de prestacions per
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desocupació i/o subsidi i preferent
més grans de 45 anys; 11 contractes (8 de 6 mesos i 3 de 12) de la
línia PRGC adreçat a persones destinatàries de la renda garantida
de ciutadania; i 9 contractes de 12
mesos de la línia DONA pera dones
en situació d’atur.
Mitjançant aquest projecte el
Consell Comarcal de l’Anoia rehabilitarà i promocionarà diversos espais verds de la comarca, que contribuiran a integrar les fronteres
urbanes i periurbanes, millorant la
visió de l’entorn urbà i facilitant
les interconnexions dels elements
físic, rural i natural de la comarca,
aconseguint una comarca més humana i habitable. També permetrà
realçar els equipaments, les zones
verdes i naturals que existeixen en
la comarca, potenciant el manteniment i respecte dels ecosistemes
existents. A més, les persones contractades faran tasques de recupe-

ració i preservació de zones d’interès turístic i natural.
Divuit municipis de la comarca han participat en aquest programa: Cabrera d’Anoia, la Torre
de Claramunt, Rubió, els Hostalets de Pierola, Masquefa, la Pobla de Claramunt, Òdena, Vallbona
d’Anoia, Carme, Capellades, Calaf,
la Llacuna, Sant Martí de Tous, el
Bruc, els Prats de Rei, Sant Martí
Sesgueioles, Castellfollit de Riubregós i Castellolí.
Pel que fa a l’Enfeina’t, el Consell Comarcal podrà contractar 15
persones. Aquest programa s’adreça a persones en situació d’atur de
llarga durada, que estiguin inscrites a les oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
i que portin un mínim de 12 mesos inscrites, continuats o no, dins
d’un període de 18 mesos. A través
d’aquest programa el Consell posarà en marxa projectes comarcals en
els àmbits de medi ambient, energies i sostenibilitat, manteniment
urbà, i manteniment i reparació
d’instal·lacions i habitatges.
Aquestes contractacions laborals tindran una durada de 6 o 12
mesos en funció del servei a desenvolupar. Les persones contractades
tindran una persona tècnica de referència que tindrà com a missió
assolir una millor adaptació al lloc
de treball i un reforç competencial durant la contractació laboral
per al posterior retorn al mercat
laboral.

El projecte ReinMET aproxima les empreses
del metall d’Igualada i el seu entorn a la
transformació 4.0
tes, ja que treballaran específicament i amb estreta vinculació amb
el sector, casos reals, pràctics, d’èxit
i d’interès al voltant de l’IOT i el
manteniment predictiu, la fabricació additiva (impressió 3D) i la robòtica col·laborativa i l’automatització.
Aquests seminaris seran impartits
també per diversos experts d’EURECAT.
IGUALADA
imecres 30 de gener, diverses
empreses del sector del metall
van assistir a Igualada a una formació en matèria de transformació
digital. Aquesta formació, gratuïta
en formar part del projecte ReinMET, volia acompanyar les empreses
ja implicades en aquest projecte a
l’hora de conèixer les eines, els habilitadors i els canvis que la indústria
4.0 està començant a introduir a les
empreses i tallers.
L’objectiu d’aquesta sessió era
oferir una visió específica perquè
les empreses del metall de la comarca puguin començar a plantejar
i aprofundir en estratègies i idees
orientades cap al seu creixement,
traient el màxim profit de les tecnologies digitals, avaluar i aprofitar
les oportunitats que es presenten
per al propi negoci en aquest àmbit
i detectar les principals eines que les
empreses disposen.
Aquesta sessió formativa la va
impartir el Centre Tecnològic de Catalunya (EURECAT) i, sota el títol
Seminari sobre la transformació 4.0
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i les possibilitats generals, va anar
a càrrec de Joan L. Mas Albaigès,
director de la Divisió de Tecnologies Digitals d’EURECAT. Albaigès, a
banda d’introduir els conceptes i les
eines i estratègies va voler deixar
molt clar que quan una empresa
vol apostar per fer un canvi o una
millora que pugui implicar una nova
tecnologia o una nova estratègia,
cal que l’equip intern de l’empresa
hi cregui i hi participi, que no sigui
una acció proposada ni gestionada
des de fora, sinó des de dins. Va
insistir en el fet que la transformació 4.0 no és una elecció, no es pot
escollir quedar-se’n al marge, cal
formar part d’aquest canvi perquè
el risc de quedar-ne fora és massa
elevat.

La indústria 4.0 en detall
Davant aquest nou paradigma
d’indústria 4.0 i fàbriques intel·ligents, aquest va ser primer dels
quatre seminaris que s’impartiran al llarg d’aquest any de la mà
d’EURECAT. Les properes sessions
seran molt més intensives i concre-
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Subvenció de gairebé
90.000 euros per a formar
i contractar a persones en
l’atur
ÒDENA
l Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament
d’Òdena una subvenció consistent
en una actuació formativa i una
posterior contractació laboral per
valor de 89.380 euros. L’ens local
va sol·licitar aquest ajut amb l’objectiu de formar i ocupar persones en l’àmbit de l’assistència a
domicili per a gent gran. D’aquesta manera, el consistori aconseguia
cobrir dues necessitats del poble
a la vegada; ocupar a persones en
situació d’atur i atendre a persones
grans demandants d’assistència.
El Servei d’Ocupació de Catalunya va valorar molt positivament
l’oferta i finalment, el passat mes
de desembre va resoldre atorgar
dues ajudes. Per una banda, una
acció formativa de 300 hores, adreçada a 12 persones del municipi
per un import de 16.250 euros. Un
cop realitzada i superada aquesta
formació, els participants tindran
la possibilitat de participar en el
procés de selecció i contractació
vinculat a la formació rebuda. Així, la segona ajuda, amb un atorgament de 73.130,04 euros, és la
referent a la d’ocupació que consisteix en la contractació durant 6
mesos del 75% dels treballadors
que hagin superat el procés de formació.
Actualment, ja s’estan formant
les 8 persones, aquelles que es van
presentar i que complien els requisits establerts de ser persones
demandants d’ocupació no ocupades (DONO), residents al nucli urbà
d’Òdena i no ser receptors de cap
prestació contributiva.
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La Biblioteca frega els
180.000 visitants

ReinMET: 15 nous
professionals pel metall
Gràcies a l’aposta conjunta de
la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat Intermunicipal de la
Conca d’Òdena (MICOD) i amb la
col·laboració de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), el programa
ReinMET també està formant actualment 15 persones en un curs que
compta amb una primera formació
genèrica sobre el llenguatge i els
elements bàsics del sector del metall que s’especialitzarà amb un curs
intensiu de soldadura per a poder
treballar específicament aquesta
branca del sector.
Els alumnes començaran al mes
d’abril les pràctiques en empresa i,
en aquest sentit, totes les empreses
interessades en comptar amb un
d’aquests professionals dins els seus
equips, poden posar-se ja en contacte amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i la Unió Empresarial
de l’Anoia (UEA). Aquest programa
compta amb una bonificació per a
la contractació dels professionals
formats al programa.

La formació que s’està impartint és sobre neteja industrial, de
mobiliari, banys i cuines, neteja
de roba, electrodomèstics, llits i
finestres, medi ambient i residus,
prevenció i extinció d’incendis, primers auxilis, alimentació i nutrició,
barreres comunicatives a la discapacitat, tractament d’úlceres per
pressió, mobilització de persones
dependents amb escassa mobilitat
i habilitats socials en l’àmbit domiciliari.
Òdena ha anomenat a aquesta
iniciativa “Projecte Clau” i és que
com explica el seu alcalde, Francisco Guisado “el nostre objectiu és el
benestar dels veïns i veïnes, i a través d’aquest projecte aconseguim
millorar les condicions i qualitat
de vida de les persones grans que
viuen soles al municipi, a la vegada
que millorem la qualificació laboral i s’ofereixen noves oportunitats
laborals en el sector socio-sanitari.
Aquesta actuació està inclosa
en les accions atorgades pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya,
dins la convocatòria Treball als Barris 2018, cofinançat per la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

IGUALADA
n total de 179.853 persones
van passar al llarg del 2018
per la Biblioteca Central d’Igualada, una xifra lleugerament
superior a la de l’any anterior
i que situa aquest equipament
municipal en la línia dels 180.000
visitants, amb una mitjana de
630 usuaris al dia. Durant l’any
passat també van créixer els usuaris del servei de préstec, sobretot entre els infants i la gent
gran, que cada vegada utilitzen
més el carnet de la Biblioteca per
emportar-se a casa llibres, revistes, música i pel·lícules.
En total durant el 2018 es
van deixar en préstec 108.655
documents, 85.000 dels quals llibres. Això suposa una mitjana
de 381 préstecs al dia. D’entre
aquests destaca de manera especial l’augment de préstecs de
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novel·les juvenils i còmics per
adults. Aquest fet va lligat a la
remodelació de l’Espai Jove dut
a terme l’estiu passat amb l’objectiu d’atraure més usuaris joves
a la Biblioteca i oferir-los títols
i serveis més adaptats als seus
gustos. També ha crescut considerablement, un 21%, el préstec
de documents digitals a través
de la plataforma www.ebiblio.
cat. Els usuaris amb el carnet de
la Biblioteca es van descarregar
2.043 llibres electrònics gràcies a
aquest servei gratuït que permet
llegir des de qualsevol dispositiu
mòbil.
Altres indicadors positius de
les dades recollides al llarg de
l’any són l’augment del moviment de préstec interbibliotecari,
tant de documents de la Biblioteca que s’han deixat a altres biblioteques com viceversa. El fons
de la Biblioteca és actualment de
120.773 documents, el gruix dels
quals són llibres, tot i que també
hi ha altres formats com revistes,
pel·lícules, còmics i audiollibres.
A aquesta col·lecció cal afegir els
més de 8000 documents digitals
de l’eBiblio.
Finalment, l’any passat la Biblioteca Central va acollir 447
activitats culturals i de promoció de la lectura i l’aprenentatge
permanent, que van suposar un
total de 10.000 assistents.
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La Fira de la Candelera omple de gom a gom el nucli antic de la Pobla

LA POBLA DE CLARAMUNT
l mercat d’artesania i d’alimentació de la Fira de la Candelera va
omplir de gom a gom, diumenge
passat, el nucli antic de la Pobla de
Claramunt. Es calcula que durant
el matí es va rebre la visita d’unes
3.500 persones, procedents de diferents punts de Catalunya, que van
poder triar i remenar per una cinquantena de parades.
Tot i que feia vent, el sol convidava a passejar pels racons del
centre del poble. Al llarg del carrer Major, la plaça de l’Església i la
plaça de la Vila el visitant va poder
trobar parades amb diferents productes d’alimentació, com formatges, olives, fruites o herbes remeieres. També hi havia altres productes
artesanals, com bijuteria o joguines
fetes amb fusta.
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I com no podia faltar, a la font
de la Petxina hi havia una parada
on es podien comprar els tradicionals bunyols de la Candelera,
elaborats pel forn local Montro
i que, com en edicions anteriors,
va tenir molt d’èxit. A la plaça de
l’Església es podien degustar els
Vins Claramunt, dels poblatans
Xavier i Eduard Llaguno, i la cervesa artesanal La Lenta, dels igualadins Pol Doncel i José Roldán.
A més dels bunyols, les espelmes van tenir un protagonisme
destacat en aquesta fira. A la
plaça de la Vila hi havia un home que elaborava espelmes amb
canya de riu i per immersió. En
aquest indret, i al voltant d’una
foguera, hi havia una Vella Candelera que obsequiava els visitants amb un ramet de romaní

que podien tirar al foc per fer fora els mals auguris.
La Vella Candelera també obsequiava amb un tiquet per anar
a buscar una espelma i posar-la
a l’altar de la Mare de Déu de la
Llet, a l’església. Aquestes espelmes
s’havien de trobar a dins d’un sac
que tenia un pagès a l’exterior del
temple. A la plaça de la Vila, els
visitants podien tastar un got de
poniol. Un altre personatge, i que
era una novetat, va ser Lo Sacaire
del Llobregat, un cec de fil i canya
que explicava diverses històries i
que tocava la gaita.
Com en altres anys, a la plaça
de l’Ajuntament, l’Associació per
a l’Oci de la Gent Gran va organitzar una ballada de sardanes. I en
aquesta edició, i com a novetat,
l’Agrupació Fotogràfica el Castell

de la Pobla de Claramunt va organitzar el primer Ral·li Fotogràfic
Fira de la Candelera. Hi va haver
una cinquantena de participants de
diferents indrets de Catalunya, com
Sitges, Martorell, Esparreguera,
Berga o Puig-reig. El guanyadors
es donaran a conèixer el divendres
15 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre,
a la Sala Celler de la masia de can
Galan.
El mercat d’artesania i d’alimentació va arribar a l’onzena
edició. L’activitat la van organitzar,
conjuntament, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament i l’empresa
Mapamundi Produccions.

Actes tradicionals de la
Candelera
Les propostes de la festivitat de
la Candelera es van obrir el dissab-

te 2 de febrer amb la tradicional
missa solemne en honor a la patrona, la Mare de Déu de la Llet. La
celebració litúrgica va estar acompanyada per les veus de la coral
Schola Cantorum d’Igualada, sota
la direcció del poblatà Oriol Carceller. L’ofici es va iniciar amb la
benedicció de candeles. Un cop va
finalitzar la missa, la formació vocal
igualadina va oferir una cantada.
A continuació, l’alcalde, Santi Broch, va inaugurar la col·lecció
d’artistes poblatans, que es podrà
visitar fins al dissabte 16 de febrer
a la Sala Municipal d’Exposicions.
Enguany es poden veure les diverses creacions de Miquel Bou, Pascual Gomicia, Manel Vega, Pascual Heredia, Josep Marimon, Maria
Espín, Rosa M. Ais, Judith Estrada,
Mònica Carrión i Teresa Panisello.
L’horari de visites és de dimarts a
dissabte, de 2/4 de 6 de la tarda a
2/4 de 8 del vespre.
Els actes del dissabte es van
tancar amb un espectacle infantil a
càrrec de la companyia Miscel·lània
Teatre que, amb el títol Interestel·
lar, van convidar la quitxalla i els
pares a fer un viatge des del planeta Pedra fins a la Terra. L’activitat
va tenir lloc a l’Ateneu Gumersind
Bisbal. La programació de la Fira de
la Candelera la va organitzar la regidoria de Cultura de l’Ajuntament.

L’Ajuntament finalitza la redacció del projecte per a la reforma dels
vestidors de la piscina de Les Comes
IGUALADA
’Ajuntament d’Igualada ha
enllestit la redacció del projecte executiu dels vestidors i zones
comunes de la piscina municipal
de Les Comes. Ahir dimecres l’alcalde, Marc Castells, i la regidora
d’Esports, Rosa Plassa, acompanyats
també de l’arquitecte municipal i
tècnics del departament d’Esports,
l’han fet extensiu a representants
del Club Natació Igualada perquè el
puguin valorar i fer-hi aportacions si
ho consideren necessari.
El projecte contempla la reforma integral dels elements comuns
que donen servei a la piscina i preveu, doncs, intervenir en els accessos des de l’exterior, al vestíbul, a la
cafeteria, a l’accés a la part superior
de la graderia i, molt especialment,
als vestidors. Castells va afirmar que
“seguim treballant en la millora i
posada al dia d’unes instal·lacions
que es van crear als anys vuitanta i
que volem acabar convertint en una
ciutat esportiva de referència” i va
avançar que “donada la important
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envergadura d’aquesta intervenció,
la voluntat és poder fer les primeres
licitacions l’any 2020 i executar-la en
diferents fases”.
La proposta contempla una intervenció sobre 1800 m2 i, en conjunt, el projecte està pressupostat
en uns 1’3 milions d’euros. Els principals objectius passen per millorar les
condicions d’accessibilitat exteriors i
interiors, adequar l’equipament a la
normativa tècnica del Consell Català
de l’Esport, millorar les condicions
ambientals i actualitzar la imatge
general de l’edifici i, sobretot, donar
resposta a una de les principals necessitats recollides en les enquestes
de satisfacció efectuades els últims
anys i, en conseqüència, abordar la
reforma integral del bloc de vestidors. Aquí es preveu actualitzar la
seva estètica, millorar la il·luminació, distingir els vestidors amb colors, renovar els seus tancaments i
mobiliari, ampliar el bloc de dutxes,
dotar d’accessos exclusius els vestidors dels monitors, ordenar l’accés
als vestidors adaptats o millorar el

SUBARU

SEGURETAT

PER A L’HIVERN

connector entre aquest espai i la
piscina, entre altres.
Pel que fa als altres elements
comuns, s’ha projectat una àmplia
intervenció de millora de l’accessibilitat per les persones amb mobilitat
reduïda, incloent un nou ascensor
fins la part superior de la graderia,
i també la redistribució del vestíbul
de recepció amb accés directe a la
grada, un espai de treball per als
monitors, uns nous lavabos, un nou
magatzem de neteja i una posada al
dia de l’espai de bar i cafeteria.

Modernització de les
instal·lacions esportives
Aquest projecte de reforma
s’emmarca en el Pla Integral de
Modernització dels Equipaments
Esportius Municipals, que l’Ajuntament d’Igualada executa com a
part fonamental del projecte Ciutat Europea de l’Esport 2019, un
títol atorgat per la Federació de
Capitals i Ciutats Europees de l’Esport (ACES Europe) que la ciutat
ostenta al llarg de tot aquest any.

Dins del mateix pla s’han impulsat altres accions en aquest
mateix complex, com ara la construcció del nou aparcament exterior de la piscina, la reforma del
pàrquing dels camps de futbol i
dels vestidors dels camps superiors, la instal·lació de calefacció
a la sala de barri, la renovació
del terra del gimnàs, la reforma
de les instal·lacions de bitlles al
parc exterior o l’arranjament de
l’Anella Verda a Les Guixeres i la
creació del Mirador de Montserrat. Ara mateix hi ha també altres
elements en construcció, com el
nou pavelló poliesportiu que es
preveu posar en funcionament
aquesta mateixa primavera.
Paral·lelament, es porten a
terme accions destacades en altres instal·lacions de la ciutat, com
la construcció de la pista coberta
d’entrenament --ja finalitzada-i la futura substitució del tartà
exterior a l’Estadi Atlètic o l’ampliació i millora dels frontons del
Molí Nou.

MÀXIMA SEGURETAT DE SÈRIE
DES DE 20.500€*
Tracció 4x4 permanent (SAWD) + Sistema d’assistència a la conducció EyeSight
+ Frenada pre-col·lisió + Control de creuer adaptatiu + Funció de permanència
en el carril + Control d’angle mort + Detecció de vehicle de darrere + Càmeres
de control darrere, frontal i lateral + Assistent de llum + X-Mode

JOAN SAN JOSÉ AUTOMÒBILS. S.L.
Av. Europa, 4 Nau 2 - IGUALADA -Tel. 93 801 91 45 - subaruigualada@gmail.com
* PVP recomanat a PyB per a Subaru Impreza 1.6i
Lineartronic Sport. IVA, Impost de matriculació,
transport i descompte comercial inclòs, pintura
metal·litzada exclosa. Consum Comb. Gama no
esportiva (l/100km) 7,6 - 8,8 (WLTP), Levorg 7.0 7,2. Emissions CO2 Comb. Gama no esportiva (g/
km) 172 - 199 (WLTP) 148 - 169 (NEDC’) Levorg
159 - 164. Segons el disposat en el Reglament
d’execució (UE) 2017/1151 i (UE) 2017/1153. El preu
pot no correspondre’s amb el model visualitzat.
Equipament i funcions de seguretat poden variar
segons model i acabat.

902 100 022 / www.subaru.es
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Calaf recull 1,7 tones d’oli en un any,
però s’estanca en la recollida selectiva

El 2018 es va doblar l’ús de la deixalleria i va augmentar la recollida
selectiva de tèxtil
durant el 2018 s’han doblat i s’han
assolit les 319 entrades. Un dels
motius d’aquest augment, pot ser
gràcies a l’ampliació dels horaris
d’aquest equipament que ha facilitat la seva utilització.
La recollida de tèxtil amb finalitat social, ja que es fa a través
de l’ONG Humana, també mostra
dades positives. El 2018 es van recuperar 14 tones de roba, un 6%
més que l’anterior.

La recollida selectiva
s’estanca al 36%
CALAF
principis de 2018 es va implantar un nou sistema de recollida
d’olis vegetals amb contenidors al
carrer. En el primer any d’aquest
sistema s’han recollit un total d’1,7
tones d’oli, fet que demostra que
els contenidors estan funcionant
molt bé i, fins i tot, s’ha hagut
d’avançar la periodicitat de les
recollides de contenidors a cada
dos mesos.
Les dades de la deixalleria
també han estat positives aquest
any. El 2017 es van realitzar 151
registres d’entrada, mentre que

A

La recollida selectiva es manté
estancada i es troba molt per sota
dels nivells que s’han d’assolir per
al 2020, quan s’haurà de complir el
60% de recollida selectiva, ja que
l’incompliment de l’objectiu de recollida selectiva anirà acompanyat
de sancions als municipis per part
d’Europa.
D’altra banda, també s’observa
l’increment de la producció de residus per habitant a Calaf, que passa
d’1,16 kg al dia a 1,29 kg al dia, el
que representa un increment de
l’11%. Tot i això, aquesta dada es
troba per sota de la mitjana catalana, que és de 1,39 kg/dia.

Finalment, les baixes dades de
reciclatge han incrementat la producció de rebuig i fan que el cànon
de deposició controlada de residus
s’incrementi any rere any, el que
suposa que cada cop ens surt més
car no reciclar bé.
Des de l’Àrea de Mediambient, l’octubre de 2018 es va promoure la campanya “Recicla, Redueix i Guanya” amb l’objectiu de
fomentar l’educació i la sensibilització sobre les problemàtiques
i les alternatives per viure d’una
manera més sostenible i respectuosa i, en concret, centrat en temes vinculats amb la prevenció de
residus i el reciclatge. A més, es va
repartir a totes les cases una guia
per proposar bones pràctiques de
reciclatge i millorar aquestes dades.
Aquest 2019 la prioritat serà
desenvolupar una campanya entorn del “Residu Zero”, en què es
pretén actuar des de cada àmbit
per a canviar tendències --tant
dins la mateixa administració com
amb la ciutadania-- que van des
del consum, l’educació, les festes,
la informació, les polítiques, les
normatives, etc.

Ple de gener al consistori capelladí

CAPELLADES
l darrer dimecres de mes s’ha
fet la sessió ordinària del mes
de gener de l’Ajuntament de
Capellades.
L’ordre del dia ha començat
amb l’aprovació de l’acta de la
sessió anterior i ha continuat
amb l’aprovació –amb els vots a
favor de VdC-CUP i ERC i l’abstenció de PdeCAT i PSC, del conveni laboral dels treballadors de
l’Ajuntament. Tal com va detallar
l’alcalde, Aleix Auber, “després
de dos anys de negociacions –
més temps del que tots hauríem
volgut- tenim aquesta proposta positiva perquè plasma bona
part de les propostes de les dues
parts i perquè en el seu text s’hi
ha integrat el col·lectiu de la Policia Local i també dels treballadors del Museu Molí Paperer de
Capellades”.
Algunes de les modificacions
destacades d’aquest nou acord

E

recull sol•licituds reiterades pels
treballadors com ara l’horari
intensió per part de la Brigada
d’Obres o bé l’aprovació dels triennis per al personal laboral –
fins ara només els cobraven els
funcionaris- o la modificació del
fons social per a tothom qui les
sol•liciti.Els dos grups de l’oposició van coincidir en justificar la
seva abstenció en el vot perquè
no havien intervingut en les negociacions.
El Ple va continuar donant
compte dels darrers decrets d’alcaldia i aprovant per unanimitat la persona que farà en endavant de jutge de pau substitut,
en Roger Argelich. Els grups van
valorar positivament la seva figura i també la voluntat altruista
d’aquesta tasca.
En el cinquè punt es va acordar aprovar el pressupost prorrogat, tot i que segons va explicar
el regidor d’Hisenda, Jaume Solé,

“la nostra voluntat és aprovar
el mes vinent el pressupost per
aquest exercici”.
Abans de precs i preguntes es
va aprovar, altre cop amb l’abstenció dels dos grups de l’oposició, l’adjudicació del servei tècnic
informàtic. El regidor de noves
tecnologies, Jaume Solé, va explicar que de les dues empreses que
s’hi havien presentat, es va triar
la que oferia millors condicions,
aconseguint una rebaixa del 20%
sobre la licitació inicial.
A la part de precs i preguntes
el regidor del PdeCAT, Marcel·lí
Martorell, va preguntar primer
quan es començaria a treballar
en la rehabilitació de la coberta
de Casa Bas. La resposta va ser
que, si es calendaritzava bé, el
mes de febrer ja es podria tenir el projecte per començar a
tirar-lo endavant. En segon lloc,
va demanar perquè no s’usava el
bufador per part de la Brigada,
responent-se-li que per manca
de personal i perquè havia estat
espatllat.
Per la seva part el grup del
PSC va informar d’una convocatòria d’ajudes en matèria de la
dona i va demanar que s’arreglés
un fanal del carrer Divina Pastora, que estava en perill de caure.
Per la seva part des del públic
es va preguntar per la neteja dels
excrements dels animals i també
sobre la qualitat de l’aigua.

7 de febrer de 2019

La Festa Major d’Hivern,
a ple rendiment

CAPELLADES
apellades està celebrant la seva
Festa Major d’Hivern. Els actes
van començar divendres amb la
proposta teatral “A mí no me
escribió Tennessee Williams (porque no me conocía)”, dirigida per
Marc Rosich i protagonitzada per
Roberto G. Alonso. El matí es va
fer una jornada de treball amb els
alumnes de quart d’ESO de l’Escola Mare del Diví Pastor i els de
l’Institut Molí de la Vila que estudien el quart ... En aquesta trobada Roberto G. Alonso els va fer
plantejar la quotidianitat del dia

C

Obertes les convocatòries
de subvencions per a les
entitats esportives i culturals
VILANOVA DEL CAMÍ
es àrees de Cultura i Esports de
l’Ajuntament de Vilanova del
Camí han obert sengles convocatòries de subvencions per a les entitats del municipi. Ambdues regidories han previst destinar aquest
2019, un màxim de 22.000 euros
per a cada convocatòria.
D’una banda les entitats culturals podran presentar les seves sol·
licituds fins el dilluns 18 de febrer.
Cultura, hi destina, per aquest 2019
un total de 22.000 euros per al foment de la difusió de la cultura.
Totes les entitats ubicades a Vilanova del Camí que vulguin desenvolupar programes i projectes
de caràcter cultural sense ànim
de lucre durant aquest any poden
demanar subvenció. Per poder-ho
fer hauran d’estar necessàriament
inscrites en el registre d’entitats
de l’ajuntament; tenir el domicili
social a Vilanova del Camí i estar
al corrent de les obligacions fiscals,
així com de les justificacions econòmiques corresponents a projectes subvencionats en convocatòries
anteriors.
D’altra banda, Esports Vilanova, comunica que s’ha fet pública la convocatòria 2019 de sub-
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vencions esportives fer al foment
de l’esport. S’hi destinaran també
22.000 euros, la mateixa xifra que
en l’edició 2018.
Una vintena d’entitats esportives i seccions esportives escolars
s’hi podran presentar. Les subvencions, de caire econòmic serveixen
per ajudar a fer front a les despeses de l’activitat federada de la
temporada, per al foment de l’activitat esportiva extraescolar i també
per ajut econòmic en l’organització de les activitats esportives puntuals de més rellevància.
Les entitats esportives podran
presentar les sol·licituds fins el dia
3 de març, a les 15h. Al web municipal podreu trobar els documents
de la convocatòria, les bases i els
fulls de sol·licitud corresponents.

S’amplia una canonada al
sector de les granges

MONTMANEU
an finalitzat els treballs de
l’ampliació de la canonada al
sector on hi ha ubicades les granges al municipi, amb una longi-

DENTAL_VERDAGUER_Enllaç_V2_Trç.indd 1

a dia, però trencant tabús i sense
autoposar-se límits ni barreres.
Al vespre es va posar en escena
aquesta obra de teatre polític que,
des d’un punt de vista molt personal, denuncia l’abandonament de
l’administració cap a les persones
sense llar.
Diumenge les dues propostes
de Festa Major d’Hivern van tenir
la música com a protagonista. Al
matí, a la Cafetera de La Lliga es
va fer un concert vermut amb Fragle Folk que va tenir molt bona
acollida. Per la tarda, el Teatre La
Lliga es va quedar petit per acollir el nombrós públic que va voler
presenciar l’estrena del nou repertori de la Jove Orquestra Simfònica
de l’Anoia de bandes sonores de
pel·lícules.
Per acabar amb les diferents
propostes per ahir dimecres, festivitat de Santa Dorotea hi havia
programada una sessió de teatre
familiar, després de l’Ofici de Santa
Dorotea, amb l’espectacle familiar
“Gran Hotel Italino” de la Companyia La Tal.

tud de 1500 metres. S’ha canviat
la canonada actual per una altra
més gran de 110 m/m de diàmetre
de polietilè d’alta densitat, de secció d’alta protecció, amb un cabal
diari de més 250 m3. S’han posat
tots els elements necessaris per a
possibles ampliacions, d’aquesta
manera es cobreix totes les necessitats d’aigua a tot el sector.
Tot el trajecte per on passa
aquesta canonada serà asfaltat el
proper mes de març.
El cost de l’obra ascendeix a
64.189,09 euros, subvencionat per
la Diputació de Barcelona.

#ENSJUTGENATOTS
Assemblea
de socis i sòcies
d’Òmnium
Anoia
Marcel Mauri de los
Rios i Marina Llansana
presenten la campanya
Judici a la Democràcia

ANOIA

Dijous 7 de febrer de 2019 a
la Sala de socis de l’Ateneu
Igualadí
19.30h Primera convocatòria
20h Segona convocatòria
Assemblea amb renovació parcial
de la junta territorial (només socis)
20.30h Teatre de l’Ateneu Igualadí
Conversa entre Marcel Mauri i
Marina Llansana, vicepresident
i vicepresidenta d’Òmnium
Cultural.
(acte obert a tothom)
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7 de febrer de 2019

La gran panera d’Igualada
Comerç

Jaume Gurt dóna les claus per com retenir el
talent, en una sessió formativa a la UEA

IGUALADA
gualada Comerç informa que encara no ha sortit el número premiat del sorteig de la Gran Panera
d’Igualada Comerç.
La Campanya de Nadal d’enguany consistia en el sorteig d’una
Gran Panera que des del dia 9 de
desembre i fins al dia 1 de febrer ha
estat exposada al carrer de l’Argent,
10. El número premiat ha de coincidir amb el primer premi del sorteig
del “Niño” del dia 6 de gener 2019.
El número premiat és el 37.142
Igualada Comerç esperarà fins
al pròxim dia 15 de febrer 2019 per

IGUALADA
a Unió Empresarial de l’Anoia treballa pel creixement
empresarial de la comarca, però
a la vegada, té en compte el seu
principal actiu: el factor humà.
En aquest sentit, seguint les pautes de treball i de futur marcades
en la segona i darrera edició del
Fòrum Empresarial de l’Anoia --el
qual, el tema principal va ser el
talent--, el grup de treball de l’entitat anomenat “Empresa Conscient” té com a missió principal
convertir l’Anoia en capital del
talent.
Cada cop més, les empreses i
organitzacions necessiten treballar la gestió del talent: gestionar-lo és clau per a la competitivitat i èxit de les empreses. A tot
això, se li suma el nou paradigma
d’indústria 4.0, convertint el talent en la pedra angular, atès que
el factor humà en aquesta revolució és imprescindible.
Seguint aquesta línia, el passat
divendres 1 de febrer, la UEA va
organitzar un taller sobre el talent. Sota el nom “Quin és el talent que la meva empresa necessita”, Jaume Gurt --autor d’un CEO
sin corbata, expert en motivació
d’equips i transformació cultural
i lideratge-- va donar les claus davant aquesta necessitat que tenen
les empreses i una guia pràctica
sobre com retenir el talent.

I

L

poder fer l’entrega del premi, en
cas que surti el número premiat, si
el premi queda desert l’entitat farà
donació de la Gran Panera a una
entitat benefica de la ciutat que
encara està per determinar.

Biosphere Gold, distintiu de
qualitat turística
CAPELLADES
’Ajuntament de Capellades ha
obtingut per primera vegada
l’acreditació al compromís per la
sostenibilitat turística Biosphere.
Aquesta Certificació Biosphere
Destination (BD) dóna fe que Capellades compleix amb els criteris,
indicadors i millors pràctiques establerts, fet que dóna la garantia
que som una destinació turística
preocupada pel medi ambient i la
sostenibilitat.
El treball s’ha fet de manera coordinada amb el Consell Comarcal
de l’Anoia, Anoia Turisme, dins la
marca “Paisatges Barcelona” i el suport de la Diputació de Barcelona.
Tal com destaca el regidor de
Promoció Local, Àngel Soteras, “en
el món del turisme s’està imposant
obtenir la marca o distintiu de BIOSPHERE com a garantia de destinació
amb sensibilitat per les qüestions
ambientals i de sostenibilitat. El

L

nostre Ajuntament ha passat una
auditoria i continuarà treballant
en formació i en projectes que ens
mantinguin dins aquesta tendència
de futur”.
L’adhesió al compromís implica assumir els principis de gestió
sostenible, desenvolupament econòmic i social, conservació i millora
del patrimoni cultural, conservació
ambiental, qualitat i seguretat i implicació del visitant.
La Diputació de Barcelona ha
estat pionera en promoure, a través
del seu programa “Compromís per
a la Sostenibilitat”, les bones pràctiques en gestió sostenible de les empreses turístiques i el seu reconeixement a través d’un distintiu, pel
desenvolupament del turisme sostenible des d’una perspectiva integral
i el treball col·lectiu. Actualment, hi
participen més de 300 empreses i
serveis turístics de les comarques de
Barcelona.

Talent davant la revolució
4.0 i la coexistència de
diversos perfils en un
mateix espai laboral

A través de l’expertesa i coneixement de Jaume Gurt, els assistents van poder conèixer de primera mà com d’important és conèixer
el talent que hi ha dins l’organització, així com a la vegada potenciar
la complementarietat de perfils i
evitar-ne el solapament.
Gurt va afirmar que davant la
rapidesa amb què canvia el nostre
entorn, la revolució tecnològica
repercuteix de forma molt particular en la gestió de les empreses
i el seu personal laboral i professional. En aquest sentit, l’expert en
motivació d’equips apuntava que
la tecnologia ha transformat la
nostra forma de treballar i seguirà
transformant-la. Això repercuteix
que el mercat de treball estigui

CAPELLADES
questa setmana s’ha fet una
trobada entre les diferents entitats que utilitzen el Casal de Cal
Ponet i les regidories de Cultura i
Acció Social. Tal com van explicar
els regidors Àngel Soteras i Salvador
Vives, l’objectiu d’aquesta reunió ha
estat explicar l’informe tècnic que
s’ha realitzat on es detalla l’actuació
en cas d’emergències.
Aquest manual recull els telèfons a trucar i els protocols a seguir davant una situació de risc. En
aquest mateix sentit van intervenir

A

Obres a l’Abric Romaní
CAPELLADES
a han acabat les obres de millora
a l’equipament de l’Abric Romaní de Capellades. L’actuació s’ha
concentrat a l’edifici de serveis, on
s’ha ampliat la zona de lavabos
amb un d’adaptat per a persones
amb dificultats de mobilitat. També s’ha reorganitzat el sistema
elèctric de l’edifici, en funció de la
nova organització del mòdul.

J

El treball en equip,
imprescindible per retenir
el talent

En aquest sentit, una de les estratègies per assolir aquest objectiu és la preparació de les empreses
per retenir el talent, ja que en un
món complex i canviant, la peça
diferencial és el treball en equip i
el talent que hi ha dins l’empresa.
Gurt va proposar als assistents
un model de gestió d’equips diferent del què es coneix: l’empoderament de les organitzacions i el
trencament d’estructures de poder
obsoletes (piramidals) i la retenció
del coneixement que aporten les
persones a través d’equips de treball col·laboratiu, i del seu talent.
I és que segons Gurt, la clau per
retenir el talent a l’empresa és invertir en les persones, donant-loshi valor i formant-les.

Reunió de la Comissió institucional
del Pla Educatiu d’Entorn

Els punts més destacats de l’ordre del dia van servir per aprovar
el projecte d’actuacions previstes
per aquest curs i per consolidar les
estratègies de comunicació.
Pel que fa a les actuacions
previstes, es va establir que es treballi en els àmbits de les famílies,
servei comunitari, patis oberts,
suport a la tasca escolar, participació infantil, esports tallers a

centres extraescolars i llengua i
cultura catalana. Els cinc objectius
del projecte d’enguany són fer
un ús social de la llengua catalana dins un marc multicultural i
plurilingüe, potenciar el treball i
l’aprenentatge en xarxa, millorar
les condicions d’escolarització i de
l’èxit acadèmic, potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i
la participació i potenciar la implicació de les famílies en l’educació
dels fills.
Finalment, es va establir estratègies de comunicació per fer
més visible encara el projecte del
Pla Educatiu. Així, hi haurà un
estand en el Mercat Figueter, un
espai al butlletí informatiu Casa
de la Vila i més presència a la web
i xarxes socials de l’Ajuntament
de La Torre.

sa habitual en altres convocatòries.
Després va ser servit un abundós
àpat i a l’hora de les postres Josep
Parera ens va dirigir unes paraules
per donar suport, com sempre, a
tots els membres de la Junta, animant a tots els presents a col·laborar amb el casal, oferint inclòs poder
passar a ser un membre més de la
Junta a les properes eleccions.
Mentre preníem cafè i fèiem
una estona de sobretaula es van repartir els escrits dels comptes, que
d’una forma molt clara i entenedora

expliquen tots els moviments efectuats durant l’any, i que presenten
un saldo positiu, reflectint la bona
administració dels membres de la
Junta.
Després vàrem passar un parell
d’hores jugant al bingo i per rematar la festa vàrem ser obsequiats
amb coca i cava, fent un brindis en
un ambient molt alegre i festiu, esperant ja quina serà la propera festa
que aquesta magnífica Junta ens
muntarà.
Lluís Capellades, Soci del Casal

Reunió amb les entitats de
Cal Ponet
l’enginyera municipal i la tècnica
en prevenció de riscos explicant les
diferents actuacions que es faran a
l’edifici. Per exemple, es senyalitzarà els diferents recorreguts de sortida d’emergències, tant amb plànols
com amb leds. Això també implicarà canviar la porta de l’entrada
principal per una d’evacuació.
El regidor d’Acció Social, Salvador Vives, va insistir a explicar
com “l’objectiu de qualsevol Pla
d’Emergències és prioritzar la seguretat de les persones. Davant
els diferents recorreguts d’evacuació nosaltres assegurarem que hi
hagi extintors, senyalització amb
plànols, llums de seguretat, i les
portes de sortida cap enfora. A
més a més, per això hem convocat
entitats, cal que tots els usuaris del
Casal coneguin el protocol i sàpiguen què s’ha de fer davant una
situació d’emergència”.

en un canvi constant, que obliga
a empreses i treballadors a desenvolupar actituds diverses. A més,
Gurt va afirmar que en l’actualitat
coexisteixen quatre generacions
dins les empreses, i que cadascuna
aporta uns coneixements, habilitats i actituds concretes que han de
conviure en un mateix espai i treballar per objectius comuns, que
en molts casos, no s’arriben a concretar per la complexitat, que en
aquest cas, és la d’unir tota aquesta diversitat de valors.

CAPELLADES - LA TORRE
l mes de gener es va tancar amb
una trobada de la Comissió institucional del Pla Educatiu d’Entorn de Capellades i la Torre de
Claramunt. Aquest òrgan està format per representants de tots els
àmbits de la comunitat educativa
dels dos municipis i representants
de l’administració pública – Ajuntament i Departament d’Educació.
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Dinar del Soci
LA LLACUNA
l passat 27 de gener la Junta del
Casal va proposar a tots els socis
i simpatitzants, celebrar el conegut
com dinar del soci, que és el nom
que se li dona a la convocatòria i
que la Junta aprofita també per fer
la presentació dels comptes de l’any
anterior que acabem de tancar.
L’àpat és gratuït per a tots els
socis, i per els simpatitzants l’import
era de 20 euros, però val la pena
poder disfrutar d’un dia de festa tan
alegre i divertit per aquesta mòdica
quantitat.
L’acte va estar presidit pel nostre
estimat Alcalde Josep Parera, tot es
va iniciar amb unes paraules de benvinguda que la presidenta de l’Entitat, Ramona Travé va dedicar a tots
els assistents, que per cert vàrem
arribar a 92 persones, xifra no mas-
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Augment de participació a la 3a edició
de l’Anoia Tast-Tech

IGUALADA
’Anoia Tast-Tech d’aquesta edició presentava moltes novetats.
Per una banda, el canvi de dates en
moure’l de l’octubre cap al gener
per facilitar que les escoles poguessin presentar una mostra de les
activitats tecnològiques que estan
desenvolupant durant el curs acadèmic, objectiu que era difícil d’assolir
en el mes d’octubre, quan el curs
acadèmic tot just acaba d’iniciar. Per
altra banda, la incorporació de dues
noves activitats el divendres: Anoiada i xerrada tecnològica.
Èxit rotund a la primera edició de l’Anoiada, organitzada pel
Centre de Recursos Pedagògics de
l’Anoia, que durant el matí del divendres va aplegar un total de 732
alumnes procedents d’11 centres
de Secundària de la comarca que
van participar en una gimcana tecnològica.
Molta participació també, al
voltant de 80 persones, a la xerrada “El món dels videojocs”, orga-
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nitzada pel grup IGD Tech&Drinks
al Local del Barri de Xauxa, amb
la participació de diversos ponents
d’empreses del sector.
I pel que fa a la matinal del
dissabte, al Museu de la Pell
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia,
l’oferta va ser clarament superior a edicions passades. La mostra
oferia 15 tallers, amb un total de
39 sessions de 45 minuts de durada, la conferència “Instròniks,
makers a l’aula: Com utilitzar la
tecnologia d’una manera artística
i creativa”, espais amb demostració de les activitats tecnològiques
que es duen a terme en 10 escoles
de la comarca, espai amb demostració de material educatiu tecnològic desenvolupat per una empresa de la comarca i una mostra
d’aplicació de la tecnologia actual
per reviure experiències passades
(màquina recreativa per reviure
la màgia dels videojocs dels anys
80 i 90). I, com en passades edicions, al final del matí una subhasta

d’obsequis d’empreses TIC de la
comarca entre els assistents que
havien d’haver aconseguit punts a
partir de la participació en tallers
i descoberta de les activitats de la
mostra. I l’oferta deuria ser atractiva, ja que els tallers van tenir una
ocupació mitjana del 82,1% (276
inscripcions per 336 places disponibles) amb 200 joves entre 3 i 14
anys, alguns dels quals van aprofitar per fer més d’un taller i amb
alguns tallers plens de gom a gom.
L’espai de demostració d’escoles
i empreses va estar concorregut
durant tot el matí. A mig matí,
moment àlgid, el recinte estava ple
amb 300 persones i l’afluència de
visitants a la matinal va ser d’unes
600 persones.
Per finalitzar, agrair la col·laboració de tothom que ha fet possible aquesta 3a edició de l’Anoia
Tast-Tech (Ajuntament d’Igualada,
Consell Comarcal, escoles, empreses i persones que han col·laborat
a títol personal).
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Al concert del Rotary,
solidaritat amb alegria,
humor i bona música

IGUALADA
’Ateneu ple, cares somrients,
l’auditori bellugant-se... això va
passar aquest diumenge al Concert solidari del Rotary Club Igualada. Un grup de bons cantants i
músics provocadors, amb un repàs
de peces mítiques, ens van organitzar “Una nit a Broadway” i ho van
aconseguir.
Fins i tot es va veure ballar des
de la filera d’autoritats fins al senyor de la taquilla.
Serà perquè la solidaritat es
pot practicar gaudint?... Sembla
que sí!
I contents estaven els de l’entitat Salut Mental Catalunya Anoia
que rebran els beneficis del Concert del Rotary Club Igualada, que
a la 24a edició ja és un clàssic de
la ciutat. Serà una empenta per
acabar de posar en marxa el seu
projecte “Club de Joves” on es vol
donar suport integral a joves de 18
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a 30 anys de la comarca de l’Anoia
que tenen algun problema relacionat amb la salut mental.
Esperem que amb la bona recaptació i les aportacions a la fila
“0” que es poden fer fins al 28 de
febrer arribarem a una quantitat
prou lluïda de la que informarem
aviat. El compte bancari ES35 0182
8099 1402 0153 1233.
També enguany l’urna d’aportacions a la campanya End Polio
Now es convertiran en vacunes
per lluitar contra aquesta malaltia i assolir l’objectiu d’eradicar- la
al Món. És molt el camí fet per
Rotary International des de 1985,
però encara s’han registrat 31 casos a Afganistan i Pakistan.
És d’agrair el suport de l’Ajuntament d’Igualada i de l’Ateneu
Igualadí, tantmateix dels patrocinadors i donants a la “fila 0”.
Moltes gràcies.
Rotary CI
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FGC i l’Ajuntament acorden
una millora de l’estació de
Ferrocarrils

Festes de Vida Creixent per lloar a la seva
advocada, la Mare de Déu de la Candela, amb
l’agermanament de la Coral de Santa Maria

MASQUEFA
’Ajuntament de Masquefa i
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) han signat
un acord de col·laboració per a
redactar i executar un projecte
de millora i adequació de l’actual estació de Ferrocarrils ubicada al municipi. La signatura del
contracte, formalitzada el 30 de
gener, va anar a càrrec de l’alcalde Xavier Boquete i del president
d’FGC, Ricard Font.
El pla té com a objectius potenciar l’accessibilitat del usuaris
d’FGC a l’estació de Masquefa des
del carrer Pujades i garantir la integració urbana i la permeabilitat
de la infraestructura ferroviària
dins el municipi. Així, l’actuació
consistirà en la creació d’un encaminament de vianants i l’habilitació d’un nou enjardinament a l’entorn de l’estructura, en uns espais
cedits a l’Ajuntament per FGC.
Un cop formalitzat l’acord de
col·laboració, ara el consistori encarregarà i presentarà la redacció
del projecte amb l’objectiu de poder-lo executar l’any 2020. Xavi-

IGUALADA
l passat dissabte, 2 de febrer,
festivitat de La Candelera, a
l’Església Parroquial de la Sagrada
Família d’Igualada, Vida Creixent
lloà a la seva advocada la Mare de
Déu de la Candela amb una Missa Solemne oficiada pel seu Rector, Mn. Xavier Bisbal, i ajudat pel
seminarista Lluís Vidal, a la qual
van assistir una molt bona quantitat de fidels, devots de la Mare
de Déu.
Per aquestes festes d’enguany
s’ha comptat amb l’agermanament
de la Coral de Santa Maria d’Igualada. Les cançons de la missa les
ha dirigides la seva directora Coni
Torrents. També han col·laborat
com sempre, Lluís Victori a l’orgue
i Florenci Oliva en la direcció dels
cants dels fidels i, endemés ens han
fet costat diferents amics de Vida
Creixent. Gràcies a tots!
Joan Xifré de Vida Creixent,
llegí la salutació de benvinguda
a la festa; explicà el desenvolupament de com estava prevista la
cerimònia i finalment convidà als
fidels a sortir a l’exterior del temple, on va tenir lloc l’Encesa de les
Candeles.
En l’entrada al temple la coral
com a cant d’entrada interpretà
l’himne de Vida Creixent. Aquesta
entrada amb la imatge de la Mare
de Déu il·luminada amb el reflector del seu baiard i, acompanyada
del fidels, tots ells amb la candela
encesa, fou impressionant i entranyable. Vistosa la comitiva presidida pel rector de la parròquia, Mn.
Xavier Bisbal i, en la qual Maria
Teresa Calaf vicepresidenta de la
Coral de Santa Maria d’Igualada,
portà la Candela de les Festes encesa, representant la coral, Candelera d’Honor per aquest any 2019.
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er Boquete, alcalde de Masquefa,
valora molt positivament la signatura d’aquest conveni i assegura
que “FGC i Ajuntament treballem
de la mà per garantir la prestació
òptima del servei de ferrocarril al
municipi, que amb el pas dels anys
s’ha convertit en un dels sistemes
de transport més utilitzats pels
nostres veïns”.
Per a Ricard Font, president
d’FGC, “col·laborar en la integració
de vies, estacions i àmbits urbans
és la nostra contribució per ajudar
a transformar i millorar els municipis que connectem amb transport
públic. Aquesta actuació millorarà la mobilitat a l’entorn de l’estació i permetrà guanyar un nou
espai urbà als veïns de la ciutat.
Amb això contribuïm a la vegada
a la promoció del transport públic
i d’una mobilitat neta, elements
clau de l’aposta d’FGC per millorar
la qualitat de l’aire i lluitar contra
el canvi climàtic”.
En aquest sentit, l’any 2018 va
augmentar en un 7,5% el nombre
de viatges a l’estació de Masquefa,
arribant a les 107.000 validacions.

Ja ha començat la campanya
comercial “Enamora’t del teu
comerç”
VILANOVA DEL CAMÍ
ilanova Comerç convida la ciutadania a “enamorar-se” del
comerç local. Amb el suggerent
lema “A Vilanova del Camí no surt
car enamorar-se”, l’entitat ha presentat una nova edició de la campanya comercial Enamora’t del teu
comerç, emmarcada en la festivitat de Sant Valentí. La campanya
es mantindrà fins el dia 17.
Els establiments adherits a la
campanya activaran diferents estratègies de dinamització per “enamorar” els seus clients, o el que
comercialment s’entén per fidelitzar la clientela tot i que també
intentaran fer-la créixer. Així ho
explicava a Ràdio Nova, el president de Vilanova Comerç, Jordi
Vilarrubias.
Aquesta és la segona edició de
la campanya que s’ha decidit reeditar perquè l’any passat va tenir
molt bona acollida. Bona mostra
d’això, explica Jordi Vilarrubias és
que aquest any s’han crescut en
nombre de participants, passant
de 17 a 25 establiments.
En aquesta campanya hi tenen
cabuda tot tipus de comerços, assegura Vilarrubias, ja que es tracta d’una iniciativa comercial molt
oberta on cada establiment decideix l’estratègia promocional que
vol portar a terme.
Els establiments que participen a la campanya estaran iden-
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tificats amb la imatge corporativa
corresponent. Trobarem cupidos
i cors a totes les botigues adherides, diu Leo Garcia, dinamitzadora
de Vilanova Comerç, qui també
explica que cada comerç utilitzarà
una mena de photocall per indicar
l’oferta o la promoció que ofereixen als seus clients.

Enamora’t del teu comerç.
Comprant a Vilanova hi
guanyem tots
Els comerços que participen en
aquesta campanya són: Maphre,
SuperMas, Gonzalo, Punt Viatges,
Sigrid Informática, Novetats Maria, Anfora’s, El Golafre, Anna Estilista, La Bona Salut, Azabache,
Azul Immobiliària, +KLlibres, Entreteixits, Marisa Gil estètica, AGG
Servicios, Infinity, Mercat Municipal Sant Hilari, Kukada’s, Frankfurt El Fanalet, Cerámica Rocandi,
Restaurant Mar i Terra, Artesania
J.Pons i Clínica Dental Vilà.

Noves campanyes per a
març i abril
Després de Sant Valentí, Vilanova Comerç té previstes altres
campanyes de promoció del comerç de proximitat. El proper mes
de març, ho faran en el marc de
la Setmana del Comerç i el proper
mes d’abril, s’afegiran a la mostra del comerç en motiu de Sant
Jordi.
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Finalitzada la “Cerimònia de
les Candeles”, tothom apagà la seva i, s’inicià la Missa Solemne. El
Glòria què la coral cantà fou el de
la “Missa in honorem sancti Hieronymi” de M. del Rio. En les lectures
Rafi Pèrez cantà el salm: El Senyor
és el Rei de la glòria i, a l’Al·leluia
és cantà la C3.
Mn. Xavier en l’homilia destacà
l’esperança com a significat de la
festa, virtut molt necessària en un
moviment dedicat a la gent gran,
com és el de Vida Creixent.
Benaurada!, (1 estrofa) de
J. Martínez-Colàs fou el cant de
la coral a l’Ofertori; cantat en la
processó de les ofrenes, que fou
formada per: Pa: Josep Garcia i Pietat Merino, de la coral. Vi: Josep
Ma. Vilarrubias i Fina Ruiz, de Vida Creixent. Estampa/Record de
la festa: Roser Balcells, de Vida
Creixent. Joan Vila, també de Vida
Creixent, ho feu amb un objecte
amb dedicatòria, com a símbol de
l’esforç, la constància i l’amistat del
grup d’ancians de Vida Creixent
d’Igualada, que en les seves reunions fomenten el cultiu de la bona
amistat, l’espiritualitat i l’apostolat, sempre importants en els nostres dies.
La missa continuà amb devoció
amb les següents intervencions de

la coral totes bellament interpretades: Sant: E-6, pop. nord-americà.
Parenostre: de M. Cubeles, Anyell
de Déu: M-9 d’A. Taulé, Comunió:
«Sedejant», de M. del Rio.
Finalitzada la missa, Sira Roset
i Joan Vila de Vida Creixent van
llegir la part corresponent a l’últim
dia de la Novena a llaor de la Mare
de Déu de la Candela, que finalitza
amb el cant de l’últim goig a llaor
de la Bona Mare, un goig que és
un prec de la gent gran per als dies
que els queden per viure. (Aquest
goig queda escrit al final de la informació).
Amb l’apagada de la Candela de les festes, a càrrec de Maria
Teresa Calaf se simbolitzà que les
festes d’enguany havien finalitzat.
Mentre el fidels besaven el medalló de la Mare de Déu, la coral
cantà els goigs a llaor de la Mare
de Déu de la Candela. Fina Ruiz i
Josep Ma. Vilarrubias, de Vida Creixent, tingueren cura d’entregar als
fidels l’estampa/recordatori de la
festa.
Als jubilats, oh Maria, que no
ens falti la il·lusió / de fer coses
cada dia que ens donin satisfacció./
Que no ens falti companyia, ni el
pa que Déu nos do. / Vida Creixent sols anhela que augmentem
la nostra fe,/ Maria de la Candela
sigueu llum pel món sencer//.
Que per molts anys puguem
celebrar aital festa!
Dia d’Acció de Gràcies
En sortir la propera edició de
“L’Enllaç”, ja s’haurà celebrat la
festa “d’Acció de Gràcies”, amb
una missa el dimecres, 6 de febrer
a les 12 del migdia, i un dinar de
germanor, dedicat a la Coral Santa
Maria d’Igualada.
Vida Creixent d’Igualada

El Grup Mal-Llamp encén els actes del seu
30è aniversari
IGUALADA
l Grup Mal-Llamp d’Igualada ha
encès la metxa de les activitats
que commemoraran el seu 30è aniversari. Al llarg d’aquest any 2019,
la colla de diables té previst organitzar vàries activitats per celebrar
l’efemèride.
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Fundat el 1989, prepara
una gran festa pel 6 de
juliol
El diumenge 20 de gener, coincidint amb la celebració dels Tres
Tombs, la colla va participar amb
un carruatge propi que va servir
per anunciar l’aniversari a tota la
ciutat. Els petits de la colla van il·
lusionar-se amb la proposta, fins
al punt que tots plegats s’hi van
apuntar i, en grups de deu, cadascun va poder participar en un dels
tombs de la festa.
De cara al 6 de juliol, la colla
està treballant en l’organització
d’una trobada de bèsties i diables
al barri de Santa Caterina, mentre
que a l’agost serà l’encarregada
de coordinar el correfoc de Festa
Major. S’esperen moltes sorpreses.
Així mateix, cap a final d’agost
principi de setembre també s’organitzarà una exposició commemorativa dels 30 anys de foc.
Fundat el 1989, el Grup MalLlamp va néixer al cor d’Igualada,

al barri de Santa Caterina, Carme i Travessies. Allí va ser on hi
va néixer precisament el primer
drac, el Mal-Llamp, que anys més
tard acabaria donant nom ala colla. Més endavant van arribar el
Flameus (1993), amb una estrena
espectacular baixant encès des del
balcó de l’Ajuntament d’Igualada
amb tirolina, les figures del Cabró
i la Diablessa,i la temible Voraxcis
(2009), una temible mantícora devoradora d’homes i tot tipus d’ésser de carn i ossos, amb cos de lleó,
rostre humà, ales de ratpenat i cua
d’escorpí, i que justament enguany
celebrarà el seu 10è aniversari. Des
del primer moment la colla també
va dotar-se d’una secció de gralles i
tabals, i el 2012 també van aparèixer els diables i tabalers petits.
Tots junts, doncs, conformen
una gran colla amb més d’un centenar d’integrants amb molta
empenta, que han portat el nom
d’Igualada per multitud d’indrets,

tant de Catalunya com de l’estranger, com per exemple a Itàlia.

El Mal-Llamp! Un drac
ferotge… o no tant
De tres metres de llargada, tres
d’amplada i dos d’alçada, 80 quilos
de pes i 8 punts de foc, el drac
Mal-Llamp és una bèstia imponent.
Però participar en correfocs és una
tasca realment esgotadora, i el
1999 la colla va decidir instal·lar-li
unes rodes per fer-lo més manejable. A causa precisament de la seva
edat, el drac que dóna nom a la
colla ja no participa als correfocs,
sinó que només surt a la cercavila
menuda del dilluns de Festa Major recollint les pipes dels nadons
que ja s’han fet grans. El drac que
va néixer com una bèstia ferotge,
actualment ajuda els més menuts
a superar una de les seves primeres pors, esdevenint així un símbol
d’allò més entranyable per a moltes famílies de la ciutat.

MIRANT ENRERE

7 de febrer de 2019

Els centres que imparteixen estudis al
Campus Igualada-UdL renoven la direcció

Judith Roca i Magda Valls es posen al capdavant dels centres que
imparteixen estudis al Campus Igualada-UdL, la Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia i l’Escola Politècnica Superior de la UdL, respectivament

IGUALADA
a Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FiF) i l’Escola Politècnica
Superior (EPS) de la Universitat de
Lleida (UdL) han renovat l’equip
directiu. Com a resultat, Judith
Roca, i Magda Valls, es posen, respectivament, al capdavant dels
centres que imparteixen estudis al
Campus Universitari Igualada-UdL.
Magda Valls, professora de matemàtiques en les titulacions d’enginyeria informàtica, és la primera
dona en ocupar aquest càrrec, i
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agafa el relleu a Francesc Giné, director de l’EPS des de 2011. En el
seu equip de direcció s’hi troben
persones estretament relacionades
amb el Campus Igualada-UdL, com
Anna Bacardit (ajudant de direcció al Campus d’Igualada), o Grau
Baquero (cap d’estudis de les titulacions d’enginyeria al campus
igualadí).
Entre les prioritats de Valls per
als propers tres anys de mandant
s’hi troba impulsar les titulacions
engegades darrerament, com el

Grau de Tècniques d’Interacció
Digital i Computació del Campus
d’Igualada.
Per la seva banda, la nova degana de la FiF, Judith Roca, és professora de la UdL des de 2013 i ha
estat coordinadora de la titulació
d’Infermeria, secretària acadèmica
i, aquest últim curs, ha exercit com
vicedegana de la seva facultat al
campus d’Igualada. Roca substitueix en el càrrec a Joan Blanco, que
dirigia el deganat des del 2013. Tot
i que en un principi hi havia tres
persones que optaven al càrrec, finalment ha estat Judith Roca l’única candidata.
Interessada per la pedagogia i
la innovació docent, les prioritats
de la nova degana passen per “treballar per l’excel·lència acadèmica,
tot consolidant les titulacions que
s’imparteixen tant a Lleida com
a Igualada, així com aprofitar al
màxim les possibilitats formatives
que ofereix el centre de simulació
4DHealth” de la capital de l’Anoia,
explica.

Moda anoienca a la passarel·la
080 Barcelona Fashion
COMARCA
es anoienques Sita Murt, Escorpion Studio Barcelona i Naulover van ser, dilluns passat, unes de
les primeres firmes en mostrar les
seves propostes sobre la passarel·la
de la 080 Barcelona Fashion, que
acaba avui dijous.
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La fira tèxtil BSTIM es
promociona amb estand
propi

Tal com ja havien fet en edicions anteriors, els organitzadors
de BSTIM --Fira d’Igualada, Agrupació Tèxtil Fagepi i l’Ajuntament
d’Igualada-- han arribat a un acord
amb la Generalitat de Catalunya
per tenir un estand promocional
propi a l’espai on se celebra la passarel·la 080 Barcelona Fashion, el

D’esquerra a dreta, D. Garcia, B. Biosca, A. Chacón i J. Domènech.

recinte modernista Sant Pau de
Barcelona. La passarel·la de moda
catalana, que ha tingut lloc aquesta setmana, acull en cada edició
més de quaranta mil visitants, un
públic objectiu amb qui BSTIM ha

pogut contactar aquests dies per
difondre’ls tota la informació necessària perquè es puguin inscriure
a la Fira com a visitants.
Just després de la inauguració de la 080 Barcelona Fashion,
dilluns passat, l’estand de BSTIM
va ser punt de trobada de la consellera d’Empresa i Coneixement,
Àngels Chacón; el president de Fira
d’Igualada, Joan Domènech, i els
membres de l’Agrupació Tèxtil Fagepi, Bernat Biosca i David García.
La darrera edició de BSTIM,
que va tenir lloc el mes de febrer
de 2017, va reunir a Igualada una
seixantena d’expositors i 1.400 visitants, una xifra que es preveu superar en aquesta nova edició que
tindrà lloc els dies 6 i 7 de març al
recinte l’Escorxador d’Igualada.

Sopar solidari Mans Unides
IGUALADA
quest dissabte el grup de Mans
Unides va portar a terme el
tradicional sopar solidari. Unes
140 persones vam gaudir d’una
nit de germanor i solidaritat. El
germà Marista Miquel Cubeles va
compartir amb nosaltres les seves
experiències des de Sidón (Liban)
un testimoni molt ric i colpidor.
Des d’aquí li donem les gràcies i
l’encoratgem a seguir treballant
pels més pobres i desafavorits de
la terra. També donem les gràcies
a tots els que heu fet possible que
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un any puguem dur a terme el
nostre sopar solidari.
Volem compartir amb tots els
lectors que aquest divendres dia

Torna a gaudir de la
teva millor mirada!

8 és el dia del “dejuni voluntari”
de Mans Unides i diumenge dia
10 tots els qui vulgueu col·laborar
amb la nostra entitat, ho podreu
fer a les parròquies de la ciutat on
es farà la col·lecta per Mans Unides. També si voleu podeu fer-vos
socis a través de la web de Mans
Unides. Totes els diners de l’entitat
és destinen a finançar projectes als
països més desafavorits.
De nou donem les gràcies a
tots aquells que fan possible que el
món sigui millor per a tots.
Mans Unides d’Igualada
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El President de Foment del
Treball, Josep Sánchez Llibre
convidat al “Anem per
Feina” de Canal Taronja

IGUALADA
l nou President de la patronal
Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre ha estat el protagonista
del programa “Anem per Feina”
a l’Anoia que aquest dilluns es va
enregistrar el primer programa
d’aquest 2019. El Kubb del Restaurant Sesoliveres va acollir la
gravació de la tertúlia econòmica, de Canal Taronja, conduïda per
Ramón Felip que es va iniciar amb
una entrevista al President Sánchez Llibre que va fer una radiografia de la situació actual del sector
empresarial al país. Sánchez Llibre
va parlar sobre la situació política i
social actual, l’impuls de Barcelona
com a hub tecnològic, la situació
dels taxistes i les perspectives econòmiques per aquest 2019 entre
molts d’altres aspectes.
Seguidament es va obrir la tertúlia amb la incorporació al de-
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bat de diversos tertulians que van
parlar de les perspectives econòmiques a nivell comarcal. Van ser
Bernat Morales, Director de Relacions externes de Mercadona; Toni
Garcia de l’empresa DOGA que a
finals d’any s’instal·larà a Castellolí
i Jaime Riviere de Rivisa.
La tertúlia es va emetre ahir
dimecres a Canal Taronja Anoia i
durant la setmana arribarà a les
altres televisions del grup i a diversos canals locals del país.
Més d’una trentena de convidats entre els què s’hi comptaven els participants a la tertúlia
acompanyats per representants del
món empresarial, polític i social,
van participar en el sopar-tertúlia
posterior al programa realitzat en
el mateix restaurant en el què es
va parlar del món empresarial, les
perspectives de futur del sector i la
promoció territorial de l’Anoia.

Tres veus plenes de vida

IGUALADA
quest divendres al vespre va
començar al Teatre Municipal
l’Ateneu la 22a edició del Músiques de Butxaca, i ho va fer amb
un concert de The Sey Sisters. Un
trio de veus negres que van presentar el seu últim disc «Rise», que
tal i com defineixen elles «és una
crida a la revolució personal”.
Acompanyades pel pianista i
saxofonista Albert Bartolomé, van
donar pas a les primeres cançons
carregades de missatges feministes, envers el racisme, en defensa
dels drets humans i sempre amb
un rerefons de llibertat i de cants
a l’empoderament personal i col·
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lectiu. Unes lletres compostes per
elles mateixes a partir d’experiències viscudes que els havien fet
remoure per dins i que gràcies a
la música poden expressar de la
millor manera.
Si bé el missatge era potent,
les seves veus no es van quedar enrere, unes veus que omplien l’escenari d’alegria i de bon rotllo, que
van saber transmetre al públic que
poc a poc també es va anar empoderant i es sumava a acompanyar aquelles veus enèrgiques. The
Sey Sisters van saber tenir al públic
sempre atent, combinant cançons
més lentes i amb lletres punyents,
amb cançons d’arrels africanes i
molt animades que feien reanimar
al públic. Tant és així, que el concert va acabar amb el públic dempeus ballant.
Un final realment com tocava
i que era una petita victòria de les
tres cantants, ja que era el reflex
del que demanen a la societat amb
les seves cançons: que tothom es
deixi anar, que sigui lliure i que no
s’oblidi de gaudir de les coses.
Ton Casellas
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El passat cap de setmana, doble actuació de
la Coral de Santa Maria
IGUALADA
a Coral de Santa Maria tingué
el passat cap de setmana doble
actuació. El dissabte dia 2, en la
missa vespertina de la Candelera a
l’església parroquial de la Sagrada
Família, i el diumenge dia 3 a l’ermita de la Tossa de Montbui commemorant també sant Blai.

L

La Candelera
A la Sagrada Família, la celebració formava part de les festes
patronals de Vida Creixent, i s’inicià amb una breu processó en la
qual el baiard amb la Verge fou
portat per les cantaires Dolors Buchaca, Encarna Cànovas, Elisabet
Puñal i Rosa Valero, precedida per
la Candelera d’Honor, Ma. Teresa
Calaf, vicepresidenta, en representació de la Coral.
La missa fou oficiada per Mn.
Xavier Bisbal i cantada per la Coral
de Santa Maria sota la direcció de
Coni Torrents i amb l’acompanyament a l’orgue de Lluís Victori.
En el curs de la processó s’interpretà l’Himne de Vida Creixent, a
l’ofertori Benaurada!, polifònica
de J. Martínez-Colàs, i en acabar

La Coral de Santa Maria amb el celebrant Mn. Josep M. Pujol, en acabar la missa
de la Candelera i sant Blai, a la Tossa. (Foto: Jaume Vila).

els Goigs de la Mare de Déu de la
Candela, mentre es repartien unes
estampes record.

Sant Blai
El diumenge a la Tossa, la festa
s’inicià a 2/4 de 12 del migdia, amb
la inauguració de l’exposició de
Goigs de la col·lecció del cantaire Alfons Ferrer. Hi assistiren Pep
Carol, nou president de la Fundació La Tossa; el regidor municipal,
Josep Lechuga, en representació
del Consorci de la Tossa; i Alfons
Ferrer, autor de la mostra. La Coral
de Santa Maria hi cantà una estrofa dels Goigs de la Verge de Gràcia.

A les 12 amb l’ermita plena de
gom a gom s’inicià la celebració
de l’Eucaristia i la benedicció de les
candeles i els fruits a càrrec de Mn.
Josep Ma. Pujol. La Coral dirigida
per Coni Torrents i amb l’acompanyament a l’orgue de Maite Torrents tingué cura dels cants entre
els quals oferí el Gloria de la missa
de sant Jeroni, de M. del Rio, el
Jesús Bleibet, de J.S. Bach a la comunió, i per acabar els Goigs de la
Verge de Gràcia, de J. Just.
A la sortida hi hagué el sorteig
d’una panera de fruits sec; d’una
cistella de Fruites Lluís; i d’un tortell.

Reeixit concert de la Coral Merlet
IGUALADA
l passat dissabte dia 26 de gener,
la Coral Merlet va oferir un
excel·lent concert de Nadal a l’església de la Soledat.
Plena gairebé de gom a gom,
ens va presentar un bon repertori que ens va deixar amb ganes
de sentir-los més estona. Veus ben
complementades, que amb alegria
i bona execució, ens van fer gaudir
moltíssim. De fet, els últims concerts oferts per aquesta coral igualadina, tan nostra, sempre ens ha
deixat un bon gust de boca i amb
ganes de voler-los tornar a escoltar. Sota la direcció d’Elena Bové
i Mercè Gabaldón, la interpreta-
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ció va ser excel·lent. Com en altres concerts, van estrenar algunes
cançons amb coreografia inclosa
que donava ganes de formar part
d’aquest grup. Com sempre, el públic assistent, entregat i participatiu, va acabar cantant, també. Una

de les que va agradar molt, va ser
“Bonse Aba”, estrenada aquest dia
i que esperem tornar-la a sentir en
propers concerts.
Felicitats, Coral Merlet, i gràcies per fer-nos gaudir d’un magnífic
capvespre.

Homenatge al veterinari en el seu centenari
en l’àmbit privat fins al 1994, quan
tenia 75 anys. Domínguez va arribar a la nostra vila l’any 1949 i hi
va viure fins al 1997. Actualment,
viu a Barcelona al costat de la seva
esposa i prop dels seus dos fills.
Amb el seu bon tarannà, José
Domínguez va salvar moltes vides
animals i també de persones en
una època on els controls sanitaris
eren molt limitats.

L

S’han acabat els arranjament dels
habitatges per a persones grans

L

Benvingut, Martí!
MONTMANEU
l dia 3 de gener va néixer un
nou montmaneuenc, en Martí
Iglesias Casellas. L’alcalde de Montmaneu, Àngel Farré, en representació de l’Ajuntament, va fer el
lliurament d’un obsequi i va felicitar els pares del nounat.
Properament, i com ja va sent
habitual, es plantarà un arbre, que
en aquest cas serà una olivera, en
motiu del naixement.

E

Celebrada una trobada
interreligiosa per la Pau

IGUALADA
l divendres 1 de febrer unes 70
persones, van participar a la trobada interreligiosa per la Pau convocada per les comunitats catòlica
i musulmana de la Conca d’Òdena.
Aquesta trobada proposada
per Càritas es va preparar i convocar per iniciar un espai comú de
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coneixement mutu, diàleg i respecte. Tots estem d’acord en que la
religió no ha de ser tema de conflicte i separació. Pensem que, al
contrari, totes les religions tenen
un fons i una finalitat semblant tot
i que l’expressió de la creença, les
celebracions i les tradicions siguin
diferents.
Vam trobar-nos per pregar per
la Pau per què és un tema que totes les religions tracten, malgrat
que en molts moments històrics
s’hagin fet guerres en nom d’elles.
Ho hem fet en la setmana de l’aniversari de la mort de Mahatma
Gandhi, dia que se celebra la jornada de la Pau a les escoles.
Esperem continuar aquest
camí, amb el desig de poder trobar-nos amb altres comunitats presents a la nostra comarca.

Es canvien els focus del
Camp de Futbol Municipal

PIERA
a vila de Piera ha volgut homenatjar el senyor José Domínguez
en el seu centenari. L’alcalde, Jordi
Madrid, es va desplaçar el passat
diumenge dia 3 de febrer fins a
Barcelona per a visitar al que molts
coneixen com el veterinari de Piera. Es va jubilar com a veterinari
titular l’any 1985, però va continuar treballant en aquesta professió

CAPELLADES
’any 2018 ha acabat amb l’execució de les obres dels 11 domicilis
que han participar en el del Programa d’Arranjaments d’Habitatges
per a persones grans.
Les sol·licituds s’han fet dins la
convocatòria 2018 i especialment
han estat obres d’adaptació de

7 de febrer de 2019

banys --substituir banyeres per plats
de dutxa-- i també d’adaptació per
a mobilitats.
Aquestes actuacions han estat
possible gràcies a les subvencions
de la Diputació de Barcelona i de
l’Ajuntament de Capellades.
El regidor d’Acció Social, Salvador Vives, destaca com “l’ajuda

econòmica per fer aquestes petites
obres suposa una gran millora en la
qualitat de vida del dia a dia dels diferents usuaris, persones grans que
necessiten adaptar el seu habitatge
habitual. Aquest ha estat el segon
any consecutiu que l’Ajuntament
de Capellades s’ha pogut sumar a
aquesta convocatòria de la Diputació. Estem estudiant si podem repetir-ho en l’edició del 2019, amb noves ajudes per arranjar habitatges
per a persones grans”.
Amb aquest Programa, la Diputació dóna suport econòmic per a
la realització de petites reformes i
també el suport tècnics i l’assessorament necessari durant tot el procés.

CAPELLADES
quests dies s’ha treballat al
Camp Municipal d’Esports per
substituir els focus per uns altres
amb leds. Aquesta intervenció permetrà millorar les condicions d’il·
luminació i sobretot l’eficiència i
l’estalvi energètic.
Ara com ara hi havia instal·lades 4 torres de focus -2 a cada costat del camp- amb 5 grans focus
a cada torre-. El projecte contempla la substitució dels 20 punts de
llum.
Tal com destaca l’alcalde i regidor d’Esports, Aleix Auber, “aquesta actuació s’emmarca dins la política d’estalvi energètic i sostenibilitat que portem realitzant des
del govern. Aquesta acció en concret, coordinada amb el regidor
d’urbanisme i sostenibilitat, Sergi
Pérez, torna a complir amb un de
tants propòsits adquirits: retirar el
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vell enllumenat que avui en dia no
només realitza un gran consum,
sinó que també no compleix els
estàndards de qualitat energètica
i respecte al medi, ja que contenen materials que avui dia ja no
són homologables en espais com
aquests. El nostre objectiu és continuar amb aquesta política de substitució molt més eficient i energèticament més sostenible”.

JCI Igualada a la presentació
de la nova JCI Terres de
l’Ebre

IGUALADA
l dissabte 2 de febrer la past
presidenta Míriam Valencia, la
presidenta 2019 Rebeca Álamo i
els júniors Xènia Castellort, Magí
Senserrich i Enric Grima van assistir
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a la presentació de la nova Jove
Cambra Terres de l’Ebre a “lo Racó
del Mitg” Terres de l’Ebre organitzada per la presidenta de l’entitat
de Terres de l’Ebre Georgina Sérvulo.
Durant la nit la presidenta de
JCI Terres de l’Ebre va agrair especialment a Magí Senserrich i Xènia
Castelltort l’ajuda en la constitució
de la nova OLM.
Al sopar es va assistir a la presentació del llibre “Dona Poesia”
entre altres activitats com el recital
de Pili Cugat i la música de Carlos
Truppian.

D’Igualada cap al món
Descobreix què significa ser amfitrió

Obre les portes de casa teva, ofereix experiències enriquidores
i dóna la benvinguda a viatgers d’arreu del món a Igualada

Vine al taller informatiu per descobrir
com la tecnologia et pot ajudar i què significa
ser membre de la comunitat d’Airbnb
Adoberia Bella | dimecres 20 de febrer | de 18h a 20:30h | Gratuït
Co
Confirma la teva assistència a:
healthydestinationslab@igualada.cat

Obre Igualada al món!
Airbnb i l’Ajuntament d’Igualada col·laboren per crear el Healthy
Destinations Lab, un laboratori per promocionar el turisme sostenible.

MIRANT ENRERE
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Llums solars a la Font de
la Reina

CAPELLADES
’ha instal·lat quatre fanals fotovoltaics al camí de la Font de la
Reina.
Ara com ara l’Ajuntament de
Capellades ha fet servir les plaques
solars per escalfar aigua --per exemple al Camp Municipal d’Esports-però no tenia cap instal·lació que
recollís l’energia per a l’enllumenat
públic.

S

Aquesta instal·lació s’ha demanat directament al Catàleg de la
Diputació de Barcelona des de les
àrees de Noves Tecnologies i Urbanisme. En aquest sentit, els dos regidors de les àrees, Jaume Solé i Sergi
Pérez, han coincidit a valorar aquesta instal·lació de manera positiva ja
que “la sostenibilitat mediambiental és una de les nostres premisses,
per això hem cercat diferents recursos per aplicar-ne els majors canvis
possibles. Hi afegim, a més, que ens
a serveix per ampliar la xarxa de
fanals de la vila cap a la zona de la
Font de la Reina. Aquesta és una
energia de futur i de sostenibilitat,
que és cap on volem que vagi avançant Capellades”.

L’Ajuntament d’Igualada
felicita Roger Calzada, Pol
Cantero i Maria Díez pels
seus èxits esportius recents

Els projectes circulars avancen a l’Anoia
COMARCA
’economia circular, les possibilitats i les eines que ofereix són
una oportunitat per a les empreses
per millorar, avançar, optimitzar, ser
més eficients i fins i tot estalviar i
desenvolupar noves oportunitats
de negoci. La Unió Empresarial treballa per apropar aquest model
econòmic que ja s’està imposant,
a totes les empreses del territori, i
algunes d’elles, que hi ha apostat,
han començat a recollir-ne els fruits.
Empreses de diferents entorns,
sectors, dimensions, soles o bé en
grup han començat a treballar en
aquesta línia i els resultats estan
essent una mostra molt interessant
de projectes circulars que aporten,
no només valor afegit a la pròpia empresa i al seu entorn, sinó
que repercuteixen en un estalvi
de recursos, una millora en l’eficiència energètica i una reducció de
l’impacte mediambiental d’alguns
processos i productes.
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Les cendres a Pere Valls
Pere Valls, empresa paperera
ubicada a Sant Pere de Riudebitlles, està realitzant un projecte que
permet l’aprofitament de les cendres de la seva pròpia caldera de
biomassa per a la incorporació com
a part de matèria primera en la
fabricació de morter en una planta
localitzada a Valls. Després de sis
mesos d’investigació i tràmits, ja
s’està portant a terme amb èxit.

Els extintors de Macasa

D

imarts passat, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la regidora
d’Esports, Rosa Plassa, han traslladat la felicitació a tres entrenadors
i esportistes igualadins que han
assolit destacats títols els darrers
mesos. Primer, han rebut el tècnic
d’handbol Roger Calzada, que va
guanyar la medalla d’or al Campionat d’Espanya, celebrat al gener
a Valladolid, formant part del cos
tècnic de la selecció catalana infantil masculina juntament amb el
també igualadí Pol Cantero, que
no ha pogut assistir a la trobada. A
la final, es van imposar al combinat
asturià per un ajustat 23-22.

Tot seguit van rebre la jugadora d’hoquei patins Maria Díez,
que al novembre es va proclamar
campiona d’Europa amb la selecció estatal, superant Portugal a
la final per 2-4. Prèviament, també l’any passat, havia guanyat la
Copa d’Europa de clubs amb el
seu equip, l’Hostelcur Gijón. La
final de l’europeu de seleccions
es va veure interrompuda pel pas
de l’huracà Leslie per la ciutat on
es disputava el torneig, la portuguesa Mealhada, i es va haver
de reprendre i concloure dues
setmanes més tard.

Xerrada “Sense barreres”
a l’AUGA
IGUALADA
Álvaro Bayona el va engolir un
allau de neu treballant a les pistes d’esquí. A l’helicòpter de rescat
ja es va adonar que no tenia cap
sensibilitat a les cames. A l’hospital i
a la Gutman va aconseguir una parcial recuperació de la columna.
Vuit anys després de l’accident,
l’Alvaro esquia, fa surf i és medalla
paralímpica en natació. Els aparells
que ha inventat per substituir les cames, tant en l’esquí com en el surf,
l’hi han tornat l’entusiasme i són
utilitzats per altres lesionats d’arreu.
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Masip
instal.lacions

7 de febrer de 2019

Productes Agrícoles Macasa,
empresa química ubicada al Polígon de les Comes a Igualada, en
la seva inquietud per incorporar
matèries primeres recuperades o
reciclades ha desenvolupat un projecte que recupera la pols residual
dels extintors en desús, que és rica en fòsfor i nitrogen, nutrients
principals dels adobs. Després d’un
llarg procés d’investigació aquest
procés de recuperació ja s’està duent a terme.

Un projecte de bioresidus
Donada l’actual gestió dels
residus de poda i fracció verda, di-

verses empreses privades, liderades
per Ambiens, estan col·laborant
per donar major valor afegit al
producte. Els primers esforços ha
servit per quantificar la generació
d’aquests residus, analitzar com
es poden introduir nutrients, i, al
mateix temps, tenir major sortida
comercial.

Taller de l’experta en
simbiosi industrial,
Verònica Kuchinow

La Unió Empresarial, a través
del grup de treball Anoia Circular,
va organitzar un taller pràctic sobre com aplicar l’economia circular
a les empreses.
El taller, titulat “Com aplicar
l’economia circular a la teva empresa”, s’emmarca dins el projecte
“Connexions en Economia Circular” amb el suport de l’Agència
Catalana de Residus. Verònica
Kuchinow -experta en simbiosi industrial- és fundadora i directora
de l’empresa Símbiosy i ha estat
l’encarregada d’impartir-lo.
A través d’aquest taller, Kuchinow va fer una aproximació als
assistents de què és l’economia circular, reflexionant sobre l’impacte
que tenim sobre el planeta, els recursos i l’entorn, insistint especialment en què no s’ha d’oblidar que
l’economia circular no és una filosofia verda i ecològica, sinó que és
un concepte econòmic, un model
econòmic de producció i consum.
L’economia circular té per objectiu mantenir el valor dels recursos el major temps possible, a
poder ser, indefinidament. Aquest
valor, va explicar Kuchinow, es pot
mantenir gràcies a estratègies com
el manteniment i la reparació d’un
producte, la seva reutilització i redistribució a través de canals es-

pecífics, la remanufactura per elaborar productes semi-nous sovint
amb garanties de fabricant iguals
que els nous, la servitització d’un
producte que passa a ser un servei
que enlloc de comprar-se, pot llogar se i, finalment, la valorització
material i energètica.
Els assistents van poder compartir idees i conceptes així com els
residus i recursos dels que les empreses disposen, un treball inicial
que els va aportar idees i possibles
sortides.

La UEA prepara un
nou curs: L’economia
circular: una estratègia
empresarial de millora i
optimització del negoci

El curs donarà a conèixer les
eines i les oportunitats existents en
economia circular; té una durada
total de 28 hores i començarà el
proper 21 de febrer.
“Eines i Oportunitats en Economia Circular per a les Empreses” l’impartiran vuit formadors i
formadores experts en enginyeria,
economia circular i simbiosi industrial.
Aquest curs compta amb el suport d’ICTA -Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals UAB-, Ecoembes, l’UNESCO-ESCI, la Universitat de Lleida i l’Agència de Residus
de Catalunya.
Seran 7 sessions de 4h de durada, i començarà el proper dijous
dia 21 de febrer i finalitzarà el dijous 4 d’abril. La durada total és
de 28 hores, i es farà els dijous de
17h a 21h a la Unió Empresarial de
l’Anoia. La inscripció es pot formalitzar a través del correu electrònic economiacircular@uea.cat o al
938052292.

Representants vilanovins a una jornada de
Les Ciutats de la Ciència i la Innovació a
Barakaldo
VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Barakaldo i les
Ciutats de la Ciència i la Innovació, entre les quals hi ha Vilanova
del Camí, van celebrar, divendres
passat, una jornada de sensibilització i conscienciació que contribueixi a trencar els rols típicament
masculins atribuïts a les activitats
científico-tècniques i fomentar
l’elecció de carreres científiques
entre nenes i adolescents.
Fins a Barakaldo van viatjar
la regidora de Serveis Personals,
Sílvia Cáceres, i el primer Tinent
d’alcalde, Francisco Palacios, per
participar en aquesta jornada que
volia esdevenir un espai d’inspiració, desenvolupament i contribució
a la visibilitat i enfortiment de les
dones a través de la ciència i la
tecnologia.
Sota el lema “Mujeres, Innovación y Ciencia”, la jornada volia
fomentar el diàleg i el debat sobre els reptes actuals i futurs per
avançar en la construcció de “ciutats igualitàries”. La regidora Sílvia

L
El seu secret ja l’hem dit: l’entusiasme que encomana arreu i a tothom.
Fins i tot als qui ho vàrem viure asseguts còmodament a l’Ateneu.
I el proper dilluns un tema actual: “La qualitat de l’aigua de l’aixeta”, amb Ester Ibáñez.

Tenim a punt
els sistemes de
CALEFACCIÓ
Instal.lador autoritzat

C/ COMARCA, 64 • IGUALADA • TEL. 938 037 797 • MÒBIL 620 213 718
e-mail: informacio@instalacionsigualada.com

Cáceres ha explicat que “durant
la jornada es va elaborar un seguit de recomanacions i propostes
per abordar, des d’una perspectiva d’igualtat, les oportunitats que
ofereixen la ciència i la tecnologia
per millorar els serveis socials i el
benestar de la ciutadania, la seva
qualitat de vida i la conservació
dels nostres pobles i ciutats”.
Els actes van començar amb
l’obertura institucional a càrrec
d’Amaia del Campo, alcaldessa de
Barakaldo; Arantxa Otegui, consellera de Desenvolupament Eco-

nòmic del Govern Basc, i Idoia
Fernández, vicerectora d’Innovació, Compromís Social i Acció Cultural de la UPV.
La jornada va acabar amb la
lectura d’un manifest a càrrec de
Diana Alonso, consellera tècnica i
coordinadora de la Red Innpulso
del Ministeri de Ciència, Innovació
i Universitats; Juan Carlos Abascal,
alcalde d’Érmua i copresident de
la Red Innpulso, i Adrián Sánchez,
conseller d’Universitats i Innovació de l’Ajuntament de Terrassa i
copresident de la Red Innpulso.
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Connectats a l’Educació

Els nens i joves tenen dret a gaudir de serveis educatius de qualitat. Foto: iStock

E

n Gerard té 16 anys, viu a
Aiguafreda i aquest any acabarà l’ESO, però no vol fer batxillerat. La Mireia i l’Oriol són de Gavà,
tenen un fill, en Pol, a punt de fer
2 anys i han de començar a buscar
escola bressol. La senyora Fina és
de Sabadell, té 65 anys i es jubila
aquest any, ha treballat tota la
vida com a secretària, però a ella
el qui li agrada és estudiar història. Cap d’ells es coneix, però tots
ells són ciutadans de la demarcació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona vetlla perquè aquests i tots els ciutadans tinguin opcions i puguin
aconseguir l’èxit escolar i gaudir
de serveis educatius de qualitat.
La corporació treballa amb els
ajuntaments, colze a colze, per
aconseguir-ho. I ho fa de la següent manera:
Durant el 2017 i primer semestre del 2018 la Diputació ha dedicat prop de 32 milions d’euros a
desenvolupar programes i projectes per al món local. Un dels principals objectius assolits ha estat
el desplegament
del Sistema
de
Anunci faldó Connectem
Eduació 250x84,

Aula multisensorial. Foto: Diputació de Barcelona

Xarxes d’Escoles Municipals: de
Música i Art, d’Educació Especial,
d’Escoles Bressol Municipals i de
Persones Adultes.

Entre 2016 i 2018 la
Diputació de Barcelona
ha aportat més de 24
milions d’euros per
finançar les escoles
bressol municipals
La Diputació contribueix també
a la reducció de la taxa d’abandonament escolar. El 2015-2019
s’han destinat uns 7,7 milions
d’euros a programes d’aquest àmbit. La corporació participa en projectes com Aliança Educació360
o Escola Nova 21, entre d’altres, i
amb programes propis com:
Anem al Teatre on 80.000
alumnes assisteixen a espectacles
cada any amb 2,2 milions d’espectadors des de 1996.
Cultura emprenedora a l’escola
per fer cooperatives, i on el curs
passat van participar més de 7.000
alumnes.
Enllaç
anoiencs.pdf
1
30/1/19
17:43

Punt d'Orientació Personalitzada de Terrassa. Foto: Diputació de Barcelona

Institut del Teatre és l’equipament educatiu de referència de
la Diputació i motor de l’escena
catalana.
Entre 2016 i 2018 la Diputació ha aportat més de 24 milions
d’euros per finançar les escoles
bressol municipals, això significa
1.043 euros per plaça. Per al curs
2018-2019 les subvencions a les
escoles bressol municipals sumen
13.300.000 euros, més 1,5 milions

per a les entitats de titularitat privada d’iniciativa social.
Sense oblidar que la Diputació de Barcelona és garantia de
les Beques menjador en la demarcació de Barcelona amb partides
que han sumat gairebé 4,6 milions d’euros en els darrers 4 anys
perquè la Diputació de Barcelona
connecta amb tu molt més del que
t’imagines!

molt més del que t’imagines
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MY

CY
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Connectem la ciutadania
amb l’educació
La Diputació de Barcelona inverteix en projectes, serveis i equipaments
educatius per a garantir el creixement personal i l’èxit educatiu.

Descobreix-ho a:
www.diba.cat /connectem
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Nova sessió de l’Hora del
Conte a Mont-Àgora
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
a Biblioteca Mont-Àgora va
organitzar dissabte passat una
nova sessió de “L’hora del conte”,
amb el títol “Ai, quin fred que

L

fa!”. L’activitat va anar a càrrec de
Rosa Pinyol i va aplegar a un públic
infantil que va gaudir amb els contes narrats.

Una parella d’actors
igualadins ressorgeix amb
el seu nou canal de Youtube
IGUALADA
omés fa tres mesos que pugen
contingut a la plataforma de
YouTube i ja s’apropen als 3.000
subscriptors. Ells són el Dani i l’Aida, més coneguts com a AIDANI
FILMS.
La temàtica dels seus vídeos
són reptes, tags de parella, sketchs,
blogs diaris..., tractats tots de manera humorística i adreçats a tots
els públics.
Els vídeoproductors, que es
van conèixer fa anys al món del
cinema i la televisió, van decidir fer
una aturada per centrar-se en la
seva vida personal i familiar. Ara,
ja casats i amb el seu cinquè fill en
camí, han decidit reprendre la interpretació audiovisual mostrant el
seu talent i el seu carisma a través

N

Celebrada a la Tossa, la festa
de la Candelera i Sant Blai
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
l passat diumenge 3 de febrer
va tenir lloc una nova edició de
la Festa de la Candelera i Sant Blai
a La Tossa de Montbui.
Els actes van començar a quarts
d’onze del matí amb la inauguració de l’exposició de goigs d’Alfons
Ferrer. Aquesta mostra es podrà
veure tots els diumenges de 10.30
a 13.30 hores a la sala d’exposicions del refugi fins el proper mes

E

El projecte SuperLab, impulsat per l’empresa
igualadina Evvo Retail, a la prestigiosa
revista design:retail
IGUALADA
n l’edició de gener-febrer de la
revista design:retail, que s’edita
a Nova York i dins l’apartat d’innovació, hi podem trobar l’article
“A Smart Supermarket”, escrit per
la periodista Jenny S Rebholzel,
que parla de SuperLab, un projecte
desenvolupat per l’empresa igualadina Evvo Retail. Aquest es va presentar públicament, el passat mes
de juliol, a l’Hotel Mandarin Oriental de Barcelona, després d’un
treball de tres anys de recerca i anàlisi sobre el sector de la distribució
d’alimentació.

E

Coneixes algú a qui li
agradi anar a comprar al
súper?

de la conegudíssima plataforma de
vídeos líder mundial.
Sens dubte, una parella de
youtubers molt divertida que està aconseguint conquistar ràpidament milers d’usuaris d’internet.
Els voleu conèixer? Descobriu-los al seu canal de YouTube
AIDANI FILMS.

d’abril. Tot seguit va tenir lloc el
tradicional ofici solemne, celebrat
per Mossèn Josep Maria Pujol, amb
benedicció de les candeles i de les
fruites, i cantada per la Coral de
Santa Maria d’Igualada.
I a partir de la una de la tarda
va finalitzar la tradicional jornada
festiva a La Tossa amb el sorteig
d’una panera i un tortell, i també amb l’obsequi d’una almosta
d’avellanes per a tots els assistents.
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Amb aquesta pregunta comença l’article que explica la proposta de SuperLab. Un projecte que
vol obrir un debat al voltant de la
compra diària i la seva evolució futura, anticipant com podria ser un
possible model de supermercat del
futur. Una nova experiència de compra a través de la personalització i
la tecnologia com a eina principal.
Aquest és el fonament sobre el qual
s’ha construït un projecte que avança les tendències futures tot unint
els conceptes de la botiga física i online. L’experiència que es proposa és
interactiva, emocionant i fàcil.
SuperLab es basa en tres eixos
principals: l’atenció personalitzada,
la innovació tecnològica i la compra
ètica.
El primer proposa l’evolució del
model actual d’autoservei cap al
d’atenció personalitzada. Al punt
de venda i amb l’ajuda d’uns assessors personals s’informarà l’usuari

com, utilitzant una interfície desenvolupada especialment, pot definir un perfil propi identificant les
seves preferències alimentàries, les
seves necessitats fonamentals, les
possibles intoleràncies... Posteriorment, SuperLab l’ajudarà a escollir
quins productes són comuns a la
seva compra i amb quina periodicitat i quantitat els necessita. També
li suggerirà dietes equilibrades, menús setmanals, propostes d’articles
i productes afins a les seves preferències.
És l’ús de la tecnologia transversal i omnicanal el segon eix estratègic del projecte. Aquesta serà
també accessible en el punt de venda en diferents formats de darrera
generació.
Finalment, el tercer eix conceptual del projecte parla de la compra
ètica. Un supermercat compromès
que s’anticipa a les futures tendències com, per exemple, l’agricultura
biodinàmica. Aquesta consisteix a
trobar l’equilibri entre l’home i la
terra, assegurant el cicle de vida natural de les produccions, a les quals
es garanteix que no s’hi malbaraten
recursos naturals. Ser un supermercat ètic, però, també vol dir tenir un
compromís amb la sostenibilitat dels
aliments, minimitzant la generació
de residus. SuperLab acumularà el

mínim estoc possible, ja que elimina
els lineals convencionals d’exposició, fet que permetrà no estocar
productes innecessàriament ni, per
aquest mateix fet, malbaratar aliments.
També la construcció del mateix edifici és previst fer-la amb materials sostenibles i fàcilment reciclables, així com tecnològicament
avançats. En aquest aspecte han
comptat amb l’assessorament tècnic
del Grupo Porcelanosa, en què el
seu material Krion K-life, amb una
tecnologia totalment innovadora
que utilitza un concepte de fotocatàlisi que el converteix en una peça
antibacteriana, resistent a les taques
i que millora activament la qualitat
de l’aire, hi té un paper fonamental.
Com comenta Pep Valls, coordinador del projecte SuperLab, a la
revista: “SuperLab no és una resposta universal, ni una solució única i
definitiva. Es tracta d’una proposta que planteja noves alternatives
que han de poder adaptar-se a les
diferents ensenyes, segons el seu
posicionament i la seva pròpia personalitat, i sobretot la personalitat
dels seus usuaris”.
L’article acaba amb una pregunta i una afirmació interessants: “El
trobarem aviat a prop teu? Això
esperem”.

El concurs de Plats Cuinats va aplegar
36 propostes, dolces i salades, per llepar-se
els dits
VILANOVA DEL CAMÍ
a Unión Cultural Extremeña
Anoia ha viscut un cap de setmana d’intensa activitat. Dissabte van
celebrar la Festa de les Candeles a
l’església de l’Espelt d’Òdena i diumenge una nova edició del Concurs de Plats Cuinats, que va sumar
un nou èxit de participació.

L
FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK
ESPECIALISTES EN PVC i ALUMINI
Sostres i recobriments

Fabricants de:
FINESTRES
PORTES
BALCONERES
CORREDERES

Amb la
confiança

C/ Còrdova, 14 - Tel. 93 805 27 94
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
info@fernandezsanglas.com - www.fernandezsanglas.com

Emotiu record per a
Salvador Rius en el
marc de la Festa de les
Candeles

L’església de l’Espelt d’Òdena
va acollir dissabte passat la festa
de les Candeles, una festa extremenya que va encetar-se amb la
celebració litúrgica amenitzada
pels cors i danses de la Unión Cultural Extremenya Anoia. L’església
odenenca, explica Keta Borrega,
Relacions Públiques de l’entitat, va quedar petita davant el
nombrós públic que s’hi va aplegar. I és que enguany la festa va
oferir un record per a Salvador
Rius, professor de dansa durant
molts anys a la casa extremenya
i que va traspassar fa uns mesos.
El president de l’entitat, David
Borrega, va dedicar-li un sentit
homenatge que va emocionar familiars i amics.
La festa va acabar amb el repartiment de les tradicionals rosquillas, els dolços típics extremenys

que van endolcir la tarda als assistents.

Keta Borrega: “La gent
que participa en aquest
concurs hi posa el cor, no
ho fan per guanyar”

L’endemà diumenge, els actes
de la UCE van continuar amb el
Concurs de Plats Cuinats, que novament va ser un èxit de participació. 36 receptes, de les quals 12
eren postres, van sorprendre molt
gratament tant als membres del
Jurat i com als assistents.
Vicky del Carmen, Dolores Herrera, Antonio Sánchez i José Niso
van ser els encarregats de puntuar
els plats i la tasca no va ser gens
fàcil perquè tots els plats eren de
molta qualitat. Bona mostra d’això
és que durant les valoracions dels
primers plats hi va haver un empat
a tres que el Jurat va haver de resoldre valorant fins el més mínim
detall.

Finalment, el Jurat va triar dos
guanyadors per als plats salats,
que va ser per a Júlia Escalante
amb “Orella amb tomàquet” i Felisa Moreno amb un “Bacallà amb
all i oli al forn”, mentre que les
guanyadores de les postres van
ser Ana García amb “Almedrinas”,
unes galetes torrades d’ametlles, i
Carmen Adel, que va fer un “Braç
de gitano”.
Keta Borrega ha destacat la
qualitat de les receptes presentades, tant pel que fa al gust com a
la presentació. “La gent que participa en aquest concurs, assegura
Borrega, hi posa el cor, no ho fan
per guanyar”.
Després d’aquest intens cap de
setmana de celebracions, la Unión
Cultural Extremenya Anoia ja ha
posat data a la propera cita, el 24
de febrer, i la proposta torna a ser
gastronòmica: un esmorzar i calçotada que compartiran amb socis i
amics al Parc Fluvial.
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Es liciten les obres de la urbanització exterior de Can Muscons, que serà la
seu dels joves vilanovins
VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Vilanova del
Camí ha tret a licitació l’obra
d’urbanització de l’exterior de
Can Muscons amb un pressupost
de 149.000 euros. El termini per
presentar propostes acaba el 18
de febrer a les 14.00 h. Trobareu
tota la informació sobre la licitació
al perfil del contractant del web
municipal www.vilanovadelcami.
cat.
Can Muscons, és una masia que
data del segle XVIII, i des de l’Ajuntament s’ha decidit traslladar-hi
el servei de Joventut. Per això han
encetat diferents obres de millora
que inclouen tant l’adequació de
l’espai interior com la urbanització
exterior de la masia.
La tria de Can Muscons com
a seu de Joventut compta amb el
vist-i-plau dels joves del municipi,
que a través d’enquestes al PIDCES
han valorat positivament aquesta
ubicació.
La regidora de Joventut, Eva
Vadillo, assegura que amb la creació d’aquest espai es dona compliment a un dels compromisos del
Pla Local de Joventut.

La urbanització exterior
inclou l’adequació dels
accessos i la il·luminació
de la zona

L

Aquesta urbanització exterior
és una actuació important que
permetrà adequar els accessos a
l’equipament així com dotar de la
il·luminació pertinent tota la zona.
Les obres inclouen l’acabament
de l’accés lateral on està previst
construir una escala i una rampa
per afavorir l’accessibilitat a l’equipament municipal. També s’han
contemplat les voreres i la il·luminació des de Can Muscons a la zona esportiva així com el tancament
perimetral de la finca amb un mur
de maçoneriwa i tanca metàl·lica
com la que ja hi ha instal·lada. Així
mateix es preveu el canvi de paviment de fusta de la terrassa.

Can Muscons acollirà
diversos serveis

Pel que fa a l’interior, l’adequació dels espais s’ha fet en dues fases. Durant la primera fase, que es
va fer l’any passat, es van delimitar
els espais per dotar l’equipament

d’una aula per portar a terme el
servei d’Estudi Assistit que ofereix
la regidoria de Joventut des de fa
uns anys. Així mateix, es va fer arribar a l’edifici la connexió a internet, ja que es disposarà d’un espai
equipat amb 5 ordinadors perquè
els joves puguin fer-ne ús.
La segona fase, que s’està portant a terme en aquests moments,

inclou la instal·lació del mobiliari de les aules i els espais comuns
com taules i cadires, sofàs per a la
zona de chillout, pissarres, projector, i pantalla mecànica.
També s’han previst en aquesta fase l’adquisició dels jocs que
es distribuiran en diferents sales:
futbolí, billar, taula de tennis taula, playstation, així com un seguit

d’ordinadors que es podran utilitzar de manera lliure, però sota
supervisió del dinamitzador de joventut.
La masia també estarà equipada amb una cuina on s’hi podran
fer diverses activitats i tallers i una
sala polivalent on s’hi podran desenvolupar activitats com tallers i
xerrades. La sala polivalent també
funcionarà com a espai de reunió
i fins i tot, explica la regidora Eva
Vadillo, com a punt de trobada
per a entitats juvenils.
La part de la terrassa també
oferirà usos polivalents. Vadillo
explica que està previst instal·lar
cistelles de bàsquet en una part i a
l’altra una zona amb taules, cadires i para-sols.
Eva Vadillo creu que el nou
equipament serà una millora
substancial, ja que dotarà els joves d’un espai de referència propi
per accedir, informar-se i iniciar
aquells tràmits i passos que els
pertoquen en el seu trànsit a la
vida adulta.

Curs per aprendre a utilitzar
els mòbils
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
na desena de persones va participar aquest dimarts a la primera de les dues sessions del Curs
per aprendre a utilitzar els telèfons intel·ligents (“smartphones”)
per a persones més grans de 55
anys, que organitza la Biblioteca
Mont-Àgora. La primera sessió va
ser introductòria a les funcions que
poden desenvolupar aquests telèfons mòbils. L’activitat va a càrrec
de personal tècnic de la Fundació
Pere Tarrés i de Vodafone. La sego-

U

na i darrera sessió d’aquest curs
tindrà lloc el proper dimarts 12 de
febrer a partir de les 4 de la tarda.

Centre d’implantologia avançada

Tel. 93 801 4186

A PROVA DE FAMÍLIA
Daniel Capitán Maraver
Professor del Màster en lmplantologia i Pròtesi Oral
de la Universitat de Barcelona des de 2006.
Professor convidat en el Títol d’Expert en Cirurgia
Implantològica Avançada, Universitat Catòlica de
València.
Director i coordinador del curs d’Implantologia Oral
Avançada en la Fundació universitària del Bages.

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

NO T’HAS DECIDIT A ANAR
AL DENTISTA PER POR?
DISPOSES DE POC TEMPS?
TENIM LA SOLUCIÓ!
La sedació conscient en els nostres pacients
(realitzada per metges anestesistes altament
qualificats) ens permeten poder realitzar
cirurgies sense cap tipus de molèsties ni dolor
en una sola sessió.
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PLACES
DES DE € 20.985*
*PVP recomanat model XUV500 FWD W6 inclosos IVA i
impost de matriculació.
Model mostrat XUV500 FWD W10.
Consum Combinat ( L/100kms). FWD 7. AWD 7,5 CO2
Combinat ( CO2/100kms). FWD 183. AWD 197

www.mahindra.es -

Clínica amb Reconeixement
de Qualitat en Clíniques
Dentals per l’Acadèmia
d’Odontologia Integral
Avançada.
Especialistes en
Registre sanitàri:
implantologia
E08907952

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

C. Malvasia, 4 bis • Tel. 93 890 24 37
Pol. Ind. El Clot de Moja • Olèrdola (Vilafranca)

info@atzera.cat • www.mahindrasuv.cat

Nou
concessionari
del Penedès,
Garraf
i Anoia
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Visita del diputat Gabriel
Rufián (ERC) a Montbui i
Piera

Ple a la Vinícola en
la presentació de
l’alcaldable Isabel
Guerrero
El passat divendres 1 de febrer,
el diputat d’Esquerra Republicana
de Catalunya al Congrés de Madrid
Gabriel Rufián, acompanyat de la
també diputada, l’anoienca Carolina Telechea, va visitar diversos
municipis de la comarca, un dels
quals Santa Margarida de Montbui, en un acte a La Vinícola per a
presentar la candidata d’Esquerra
a aquest municipi, Isabel Guerrero.
Així, més de 150 persones varen poder escoltar els dos diputats,
juntament amb l’alcaldable montbuienca. Telechea va obrir l’acte
presentant Guerrero, amb qui va
coincidir diversos anys al mateix
ajuntament de Santa Margarida de
Montbui, i de qui va elogiar la seva
forma de treballar, la constància i
les seves qualitats humanes.
D’altra banda, Guerrero
va agrair a tots els presents que
l’acompanyessin en la seva presentació com a candidata, i també va
presentar part del seu equip, que
l’acompanyarà durant els propers
4 anys. Un equip jove, renovat i
amb ganes de canviar el municipi.

Finalment, Rufián va tancar
l’acte, no sense oblidar l’actualitat política catalana, amb un judici
imminent cap als presos polítics, i
reclamant que tots els republicans
defensin la democràcia i els seus
drets. L’acte va acabar amb un refrigeri a la mateixa Vinícola, on es
va poder conversar distesament
amb els diputats.

Alejandro Fernández
presenta, a Igualada, els
candidats anoiencs del PP

IGUALADA
lejandro Fernández, president
del Partit Popular de Catalunya, va ser a Igualada, per portar
a terme la presentació dels cinc
primers candidats del PPC per als
municipis anoiencs. Joan Agramunt a Igualada, Francisco Ibáñez
a Piera, Aitor Colet a Vilanova del
Camí, Adrián Cano a Santa Margarida de Montbui i Francisco Barrios
als Hostalets de Pierola.
Fernández va destacar el treball de les Juntes locals en aquests
municipis, ja que mantenen un
contacte directe amb els ciutadans
i saben de primera mà les idees,
motivacions i preocupacions de la
població.
El candidat d’Igualada, Joan
Agramunt, va avançar algunes
propostes del Programa Municipal. Volem fer “més gran Igua-
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Jaume Gorrea encapçalarà la llista d’Units
per Cabrera - ERC AM
CABRERA D’ANOIA
l dissabte 26 de gener, el Grup
Municipal Units per Cabrera ERC - AM va aprovar i presentar la
llista amb què es presentarà a les
properes eleccions municipals del
26 de maig d’enguany, encapçalada per l’alcaldable Jaume Gorrea.
En aquest sentit, Units per Cabrera es mostren molt contents
d’incorporar gent nova a l’equip,
que de ben segur els farà créixer
molt més. Fins ara, doncs, la llis-
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lada”, volem una “Igualada més
gran”. Seguirem apostant per la
indústria. Volem recuperar el projecte de gran superfície industrial
per dotar de sòl amb parcel·les de
grans dimensions. És una oportunitat per al nostre territori, i
l’atracció d’empreses és fonamental. Va instar a millorar les infraestructures per tenir un territori
més vertebrat i cohesionat, com
poden ser el desdoblament de la
carretera C-15 entre Igualada i
Vilafranca del Penedès, 2a fase de
la Ronda Sud, millora en el temps
de trajecte del servei públic R-6
del tren Igualada-Barcelona, que
es d’1 hora i 40 minuts, eix ferroviari transversal “tren gran”.
En habitatge va destacar que
“s’hauria d’incrementar la tasca
de l’empresa municipal PIMHA
realitzant alguna promoció i/o
adquirint habitatges de segona o
posterior transmissió, millorar el
programa de restauració de façanes, increment en percentatge de
subvenció per a propietaris de pisos a la borsa d’habitatge per tal
de fomentar el mercat en règim
de lloguer i social. Així mateix, va
recordar que sempre estarem per
una fiscalitat més proporcional i,
en conseqüència, més justa.

ta actualitzada que presentaran
al comicis del maig està formada
per Jaume Gorrea (1), Elisabet Hidalgo (2), Paco Cirera (3), Miquel
Ortega (4) i Montse Aranda (5).
Aquest grup municipal està consolidat des de fa molt de temps
i el seu suport és una gran part
de l’èxit d’aquesta formació, la
qual treballa per ser propera a la
gent, oberta i transversal. Un grup
que va esdevenir guanyador en les
darreres municipals de 2015, però

no pogueren assolir el govern. Així, confien en poder obtenir uns
grans resultats al maig d’enguany.

ERC presenta el seu alcaldable Jordi Madrid
davant les entitats i barris de la vila

Rebuda a l’Ajuntament
de Piera
L’Ajuntament de Piera va rebre, divendres passat, la visita institucional del diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián Romero, acompanyat de la primera diputada de
la comarca de l’Anoia a Madrid,
Carolina Telechea Lozano.
Els dos polítics catalans es van
mostrar molt interessats en conèixer les dependències del consistori
i van aprofitar per saludar els treballadors municipals. Així mateix,
van signar en el llibre d’honor de
l’Ajuntament, on van fer una especial dedicatòria als presos polítics
que el mateix divendres estaven
sent traslladats a presons madrilenyes, en les quals romandran fins
que finalitzi el judici pel procés
independentista.
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PIERA
ivendres passat va tenir lloc
la presentació extraoficial del
candidat d’ERC a l’alcaldia, Jordi
Madrid i Roca, en un acte en què
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van ser convidades entitats, associacions, barris i urbanitzacions de
Piera. També hi van ser presents
els diputats al Congreso de Madrid
Carolina Telechea i Gabriel Rufián.
El dinar va servir per fomentar
el teixit associatiu de la vila compartint un espai còmode on
van poder parlar els diversos
representants presents. Va ser una
ocasió per compartir diferents
punts de vista i emfatitzar en els
problemes i inquietuds del poble
de cara a les eleccions del maig

vinent. Un cop acabat, hi va haver
l’oportunitat de transmetre dubtes
i qüestions sobre temes municipals
i nacionals als dos diputats.
Seguim treballant perquè totes
les entitats, associacions, barris i
urbanitzacions tinguin veu pròpia,
se sentin representades i siguin escoltades a la nostra vila; donant
tot el suport possible a la gran tasca que realitzen i animant tothom
a col·laborar-hi.
Ens estimem Piera.
ERC-Piera

Igualada Som-hi recull 351 respostes a les
preguntes que ha formulat la ciutat
IGUALADA
urant tot el mes de gener Igualada Som-hi (PSC - Comuns
- Igualada Oberta) ha llençat preguntes a la ciutat a través de les
xarxes socials i cartells físics al carrer,
en el que ha estat el primer procés
participatiu que planteja la candidatura d’esquerres i progressista. En
total, s’han plantejat 25 preguntes
d’àmbits ben diversos i s’han rebut
un total de 351 respostes a través
de Twitter, Facebook, Instagram i
al canal de Whatsapp d’Igualada
Som-hi. Des de la candidatura que
encapçala Jordi Cuadras han agraït
la participació dels igualadins i igualadines en aquesta campanya que
ha generat debat, respostes i nous
interrogants. Totes les respostes i
comentaris, la majoria dels quals
estan penjats a les xarxes socials, es
tindran en compte a l’hora d’elaborar el programa electoral, en el qual
s’està treballant en aquest moments
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de cara a les eleccions municipals
del 26 de maig.
Alguns dels interrogants que
ha plantejat Igualada Som-hi són:
“Podem fer una Igualada millor?”,
“Igualada garanteix el dret a l’habitatge de tothom?”, “Fem que tots
els barris siguin de primera?”, “On
són les inversions industrials que va
prometre l’alcalde?”, “Lluitem perquè l’Hospital tingui els metges que
necessita?” o “Quin futur volem
per al Rec?”, entre d’altres. A través
de les preguntes, Igualada Som-hi
també ha interpel·lat la ciutadania

sobre àmbits com educació, cultura,
economia, urbanisme, noves tecnologies, reciclatge, Conca, esport,
mobilitat, comerç, el tren gran i ràpid amb Barcelona o la diversitat
LGTBI.
Igualada Som-hi afegeix que
“preguntar és la millor manera
d’engegar un nou projecte polític
per a la ciutat. Som gent inquieta i
inconformista i preguntar reflecteix
aquesta actitud per construir noves
idees per Igualada”. La candidatura explica que “les 351 respostes
rebudes durant la campanya ens
han servit per copsar tots els colors
que hi ha a la ciutat. Les coses no
són de blancs o negres i amb les
preguntes hem donat veu a molts
matisos per fer una Igualada millor”. La candidatura recorda que
els seus canals de participació estan
oberts a tota la ciutadania: Twitter,
Facebook, Instagram i Whatsapp
(603 86 40 15).

Òdena a Fons participarà a les eleccions
municipals com a plataforma ciutadana
ÒDENA
dena a Fons (OAF) anuncia la
voluntat de presentar-se a les
pròximes eleccions municipals com
a plataforma ciutadana. Els darrers anys un grup d’odenencs han
estat impulsant i gestionant el grup
“Òdena a fons” amb la voluntat
de donar veu als veïns del municipi, compartir problemàtiques i
fer aportacions sobre el dia a dia
d’Òdena.
Volen treballar amb transparència i assembleariament per millorar
la vida dels odenencs
Ara, a aquest grup s’hi han adherit nous membres amb noves
idees i nous aires i fa un pas endavant per esdevenir una plataforma
ciutadana com a “Òdena a Fons
- Avancem” per treballar el model
de poble que han anat dibuixant
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al llarg d’aquest anys, escoltant,
debatent, captant sensacions, crítiques i idees. L’ara portaveu Andreu Garcia, explica que la plataforma vol ser un nexe d’unió per
a tothom, respectant totes les opinions i les diferències internes del
mateix municipi, fugint dels partits
polítics que sovint acaben debatent temes de país o d’estat, cosa
que comporta que molts d’aquests
problemes del dia a dia dels municipis quedin en segon pla, o poc
visibles.

Per aquest motiu els membres
d’OAF-Avancem presenten un decàleg en què es comprometen a treballar amb transparència per millorar
la vida dels residents a Òdena en
tots els aspectes propis de la gestió
municipal, influint en aquests mateixos per mitjà de propostes a l’Ajuntament, participació en les eleccions,
promoció de debats i difusió d’informacions. També asseguren que les
decisions de la plataforma se sotmetran a votació i les prendran els seus
membres actius per majoria simple.
A l’espera d’anar consolidant
tot el procés formal per esdevenir
plataforma, mentre també es van
integrant nous membre al grup, de
moment es pot contactar amb Òdena a Fons - Avancem a través del seu
perfil de Facebook o del seu web,
Odenaafons.org.
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Calonge de Segarra acull l’única
prova pilot a l’Estat d’un nou sistema
d’emmagatzematge d’energia tèrmica

El projecte europeu TESSe2b està dotat amb 4 milions d’euros a través
del programa H2020
CALONGE DE SEGARRA
a Casa del Mestre, un habitatge aïllat ubicat al municipi de
Calonge de Segarra, acollirà l’única
prova pilot a Espanya del projecte europeu TESSe2b, a través del
qual s’ha desenvolupat una tecnologia modular d’emmagatzematge tèrmic de baix cost, basada en
col·lectors solars i bombes de calor
geotèrmic d’alta eficàcia per a la
calefacció, refrigeració i producció
d’aigua calenta a la llar.
TESSe2B és un projecte de 4
anys finançat pel programa europeu H2020 amb un pressupost
de 4 milions d’euros, impulsat per
institucions de recerca, empreses i
organismes de 10 països europeus.
Entre aquests, l’associació Ecoserveis, encarregada de coordinar
l’acció a l’Estat espanyol.
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La solució TESSe2b
El sistema TESSe2b integra
tancs compactes d’emmagatzematge d’energia tèrmica (TES) amb materials de canvi de fase (PCM), a
més d’incorporar materials de canvi
de fase optimitzats als pous geotèrmics, així com un sistema avançat de gestió energètica intel·ligent
programat amb autoaprenentatge.
El nou sistema, que s’avaluarà en la prova pilot en la Casa del
Mestre, ofereix un mètode pràctic
i innovador per a estalviar energia i corregir la diferència habitual
entre el subministrament i la demanda d’energia als edificis residencials.

La prova pilot

En acollir la prova pilot, Calonge
de Segarra s’afegeix a Àustria i Xipre, les altres dues localitzacions on
s’avaluarà el rendiment del sistema
TESSe2b.
La Diputació de Barcelona ha
fet possible les obres de reforma
i condicionament de l’habitatge i
l’Ajuntament de Calonge de Segarra obrirà una convocatòria pública
per a llogar l’espai com a residència
familiar durant un període estimat
de 3 anys, amb l’objectiu de recollir
dades detallades sobre l’ús domèstic de l’energia a través del sistema
TESSe2b. Entre altres, es mesurarà
la integració del sistema de TESSe2B
amb l’edificació, el seu impacte en
diferents climes i la seva viabilitat
tècnica i econòmica. Tota aquesta
informació estarà a disposició de la
ciutadania europea quan es facin
públics els resultats del projecte.

Innovació energètica
S’espera que el coneixement
generat a partir d’aquesta prova
doni lloc, en pocs anys, a una solució energètica real i accessible,
que permeti un estalvi d’energia
de fins al 30%, amb un temps estimat d’amortització de la inversió
d’entre 8 i 9 anys.
A més de l’associació Ecoserveis, el consorci promotor del projecte està integrat per l’Institut
Politècnic de Setúbal, a Portugal;
el Centre per a l’Estalvi Energètic i
Fonts Renovables d’Energia (CRES),
la Universitat Central Grega de Ci-

ències Aplicades i la Universitat de
Ioannina a Grècia; la consultora
Geoteam, a Àustria; la Universitat de Varsòvia de Ciències de la
Vida, a Polònia; la Universitat de
Bochum, a Alemanya; PCM Products, al Regne Unit, i el Grup Z&X,
a Xipre.
L’Ajuntament de Calonge de
Segarra ha posat a disposició del
consorci la casa per a la realització
de la demostració, així com recursos per a fer la rehabilitació energètica de l’espai i deixar-lo a punt
per a la prova.

Dissabte, acte inaugural a
la Casa del Mestre
L’acte inaugural serà aquest
dissabte 9 de febrer, a les 17.30 h,
a la Casa del Mestre. Es comptarà
amb la presència del president de
la Diputació de Barcelona, Marc
Castells; l’Ajuntament de Calonge
de Segarra i l’associació Ecoserveis
com a representants del projecte
TESSe2b a l’Estat espanyol.

Abans de l’estiu serà una realitat la nova
Plaça del Pi
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
l projecte de reforma de la Plaça del Pi serà una realitat abans
de l’estiu. Actualment s’estan
tancant els darrers serrells administratius i, si es compleixen els
terminis previstos, les obres de la
remodelació d’aquesta característica plaça del barri del Pi començaran durant les properes setmanes.
La proposta de reforma de la
plaça del Pi inclou l’eliminació de
l’arbrat actual, també la creació
d’una plataforma única pel conjunt de l’espai, la renovació del
paviment, l’adequació dels espais
d’estada, la millora en l’accessibilitat i seguretat dels vianants,
entre d’altres aspectes. També
s’aconseguirà una millora de la
xarxa d’instal·lacions existents
d’aigua i clavegueram, així com la
incorporació de nova vegetació i
mobiliari urbà per tal de millorar
la qualitat dels espais d’estada.
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Com explica l’Alcalde montbuienc Teo Romero “la nova Plaça
del Pi és un projecte necessari i
reivindicat al barri del Pi. Es tracta
de la renovació d’un espai emblemàtic, on el creixement d’arrels de
pins estava fent malbé en alguns
casos en mateix carrer i el clavegueram. Confiem tenir el projecte
finalitzat pels volts de l’estiu i vull
destacar que aquest projecte ha
tingut un important consens amb
el veïnatge del barri, amb qui ens
hem reunit en diferents ocasions

per concretar al màxim l’actuació”
. Precisament un dels punts destacats d’aquest projecte és el canvi
dels pins que tradicionalment han
presidit aquest espai per tres aurons blancs, uns arbres de fulla caduca que a l’estiu donaran ombra
i a l’hivern afavoriran el pas de la
llum. La nova plaça del Pi estarà il·
luminada amb llums LED d’intensitat ajustable i també s’aconseguirà
una millora notable del mobiliari
urbà per afavorir la comoditat dels
espais públics d’estada.

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
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Dijous vinent, atenció
personalitzada del Síndic
de Greuges
CAPELLADES
’oficina del Síndic de Greuges
serà a Capellades dijous vinent,
dia 14 de febrer. Membres de
l’equip del Síndic atendran a la
biblioteca El Safareig (carrer del
Pilar 2) a totes les persones que
vulguin fer consultes o presentar
queixes contra les administracions
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i les empreses que presten serveis
d’interès general (llum, aigua, gas,
etc.).
Per demanar visita cal concertar l’entrevista trucant al telèfon
900 124 124 o enviant un missatge
a l’adreça electrònica sindic@sindic.cat.

Convocatòria d’ajuts
municipals als estudiants
del municipi
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
urant els propers dies s’obrirà el termini de lliurament de
sol·licituds de l’11a Convocatòria
d’Ajuts Municipals per a Estudiants
Universitaris i per a Alumnes de
Cicles Formatius de Grau Mitjà i
Superior.
Els destinataris d’aquests ajuts
són els estudiants menors de 26
anys que cursin estudis universitaris fora del terme municipal, i
també aquells estudiants de cicles
formatius de grau superior o de
grau mitjà que cursin durant el
curs 2018-2019 els estudis en centres públics o concertats situats a
una distància superior a 30 quilòmetres fora del terme municipal
de Montbui. També es poden acollir a aquesta convocatòria els estudiants universitaris o bé de cicles
formatius de grau superior o mitjà,
que tinguin més de 26 anys, que
acreditin situació d’atur.
L’Ajuntament ha reservat una
partida de 30.000 euros adreçats
als estudiants universitaris i de cicles del municipi que compleixin
els requisits de la convocatòria. Els
joves que poden optar-hi han rebut una carta a casa aquests darrers dies. També es repartirà un
“flyer” informatiu pels domicilis
de Montbui informant d’aquesta
convocatòria.
Per segona edició consecutiva
les bases de la convocatòria inclouen el mèrit afegit de col·laborar
com a voluntari amb les entitats i
associacions de Montbui.
L’Ajuntament de Montbui va
ser pioner a la comarca de l’Anoia pel que fa al lliurament d’ajuts
públics als estudiants universitaris.
Com explica l’alcalde montbuienc
“hem dedicat ja 330.000 euros del
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pressupost municipal en aquestes convocatòries amb l’objectiu
d’incentivar l’estudi per part dels
nostres joves, tant pels de l’àmbit
universitari com pels de cicles formatius. Tenim clar que la formació
és molt important per obrir-se portes en un món competitiu i globalitzat”.
Els interessats/des a prendre-hi
part a la convocatòria han de presentar a l’Ajuntament l’imprès de
sol·licitud (amb uns models inclosos a la sol·licitud), fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant, un
justificant de la matrícula, un justificant que acrediti el pagament
efectiu de la matrícula, fotocòpia
del llibre de família i carnet corresponent, en el cas de ser família nombrosa, també certificat del
grau de discapacitat (en el cas que
s’al·legui) i, una de les novetats
d’aquesta convocatòria, un certificat que justifiqui que la persona
sol·licitant realitza o ha realitzat
actuacions de voluntariat amb una
associació, entitat, fundació o administració pública, o altres persones jurídiques del municipi o amb
presència a Montbui, en el cas que
s’al·legui.
Es podran presentar les sol·licituds a l’Ajuntament de Montbui
(carretera de Valls, 57), de forma
presencial, de dilluns a dijous de
8 a 18 hores i els divendres de 8 a
15 hores. També es pot rebre informació sobre la convocatòria els dilluns de 8 a 18 hores i de dimarts a
divendres de 8 a 15 hores. Durant
els propers dies s’informarà a la
web municipal i a les xarxes socials
de l’Ajuntament de Montbui sobre
les dates concretes d’inici i final de
la convocatòria.

Nova sessió del Club Manga
Juvenil
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
l dilluns 11 de febrer a partir
de les 6 de la tarda tindrà lloc
una Trobada de Fans del Manga,
del Club Manga Jove (Biblioteca
Mont-Àgora). L’activitat està especialment adreçada per als seguidors del manga, que parlaran
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sobre “Psycho-Pass”. L’activitat
serà conduïda per Dani Rio, especialista en còmics.
Les inscripcions per a aquesta
activitat i la recollida del llibre es
poden fer a la mateixa Biblioteca.
Activitat adreçada per a infants a
partir de 12 anys.

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

www.latossa.com
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III Nit de l’Esport i la Cultura de Calaf

CALAF
l teixit cultural i esportiu tornarà a tenir el seu protagonisme
demà divendres 8 de febrer en
l’acte d’entrega dels premis de
la III Nit de l’Esport i la Cultura
de Calaf, que té com a objectiu
reconèixer a les persones i entitats locals que han destacat pels
èxits assolits o per la promoció
que han fet de l’esport i la cultura
l’any 2018.
L’acte estarà dirigit per Neus
Quer, presentat per Pilar Guardiola i Eloi Hernández i comptarà
amb la presència de Jordi Morales, campió del món paralímpic de
tennis taula 2018. “La Clau” serà
el grup musical que amenitzarà la
vetllada.
En l’àmbit de l’esport les candidatures i premis són:
Millor esportista (masculí o
femení) absolut: Carles Sòria i
Grau, actual jugador de l’Espanyol B i campió de la copa de Xipre amb el seu anterior equip,
l’AEK Larnaca amb el qual va disputar la fase prèvia de la Lliga de
campions; Alfred Martínez i Plaza,
màxim golejador de tercera catalana com a jugador de la Unió
Esportiva Calaf, i Jaume Busquet
i Cano, segon classificat de la lliga
catalana de motocròs en la categoria MX1.
Millor esportista (masculí o
femení) infantil: Aminata Diagne
i Boye, millor jugadora cadet i
guanyadora de la Lliga Territorial
de Lleida amb el Club Bàsquet
Calaf; Pol Pons i Cuevas, pilot de
kàrting que des de fa 7 anys competeix a Catalunya i Espanya, i Jan
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Molina i Vilaseca, jugador de l’infantil A del FC Barcelona,
Trajectòria esportiva: Club
de Tennis Taula de Calaf, pels 25
anys de trajectòria del club, que
la temporada passada va aconseguir l’ascens a la categoria preferent; Mònica Torra i Pérez, per
tota una vida dedicada al bàsquet
com a jugadora del CB Calaf i del
CB Igualada, i Jorge Herrera i Villagran, per més de 35 anys dedicats al món del Kung Fu i 20 anys
promovent aquesta disciplina com
a mestre.
Millor iniciativa esportiva o
entitat esportiva en la promoció
de l’esport: Escola de bàsquet, nova proposta per promoure l’esport infantil i donar més valor
al bàsquet a la vila i el territori;
Campus UE Calaf, 10 anys de l’inici d’aquesta iniciativa, amb gairebé un centenar de participants en
la darrera edició, i Penya Blaugrana de Calaf i comarca i Club Tennis i Frontó, entitats capdavanteres en la gestió i la dinamització
de la pista de pàdel de Calaf.
Millor iniciativa pedagògica
o social lligada als valors de l’esport: Cal Graells, per les tasques
d’equinoteràpia, que utilitza el
cavall com a instrument i mediador terapèutic, especialment
adreçat a nens amb discapacitat
motora o mental; La Bacicleta,
per la promoció del territori fent
ús de l’esport al medi natural, i
Bike Calaf, per l’organització d’actes esportius per la Marató de
TV3 6.
Ambaixador esportiu calafí al
món: Fabià Subirana i Dalmau,

competidor incansable de curses
de muntanya amb resultats com
3a posició a la Cursa Bastions de
27 Km o 4t a la Centuria Trail de
40 km; Ramón Catalán i Miró,
precursor i organitzador de les
brevets a Calaf i competidor en
solitari a la Powerade Barcelona
- Sant Sebastian, i Carles Sòria i
Grau, actual jugador de l’Espanyol B i campió de la copa de Xipre amb el seu anterior equip,
l’AEK Larnaca.
Premi Alta Segarra: Marga Riera i Avilès, monitora esportiva,
d’aquagym, gimnàstica de manteniment i patinatge artístic; Joan
Capdevila i Gómez, triatleta professional amb 14 Ironmans finalitzades, entre les quals Hawaii,
i Maria Reche i Barceló, tiradora
amb arc, a l’elit durant molts anys
i actual guanyadora de la Mercè
Esportiva Sènior.
En l’àmbit de la cultura les
candidatures i premis són:
Premi Alta Segarra de la
Cultura: La Corriola, per la dinamització cultural de la vila de
St. Martí amb propostes com la
representació de “Margaridó”,
el gastromusical de la Festa Major d’Hivern i la primera revista
de caire cultural; Vent Endins,
pel disc “Un moment per aturar-se”, un original i particular
treball que ens porta música fresca 100% de la terra, que s’ha batejat com a pop rural, i Festivals
Alta Segarra, per dur propostes
culturals i musicals de gran qualitat a racons emblemàtics de diferents municipis de l’Alta Segarra i
així donar-los a conèixer i ajudar
a valorar-los.
Millor iniciativa cultural, infantil o juvenil: “L’aigua no és
blava”, de La Plana de Teatre, pel
seu microteatre de denúncia social representat per les alumnes
adolescents de La Plana; 14a Trobada de la Cançó, per fer de Calaf
el poble de la Catalunya Central
amfitrió d’aquesta macrotrobada
escolta i que demostra la gran
capacitat organitzativa de l’Agrupament Escolta Alexandre de Riquer, i “Camins”, a càrrec d’alumnes de 3r ESO de l’INS Alexandre
de Riquer, per la posada en escena del magnífic treball de dansa,
música i imatge sota la direcció de
Mariona Camèlia.

- Muntadors de mobles amb experiència.

Comença la campanya
«Oli cuinat, oli reciclat»
VALLABONA D’ANOIA
’Ajuntament de Vallbona d’Anoia, inicia aquest divendres la
campanya «Oli cuinat, oli reciclat»
amb l’objectiu de fomentar la
recollida selectiva de l’oli de cuina
usat.
Des de l’Ajuntament es recorda
que els olis de cuina usats, ja siguin
de fregir, d’amanir o de llaunes de
conserva, i sigui quina sigui la seva
composició (oli d’oliva, de gira-sol,
etc.) no s’han de llençar mai per
l’aigüera. Si ho fem podem causar
embussos a les canonades de casa
nostra, al clavegueram de la ciutat
i dificultem el procés de depuració
de l’aigua residual. A més, contaminem l’entorn, ja que un litre
d’oli pot arribar a contaminar un
milió de litres d’aigua.
Per tot això cal guardar els
olis vegetals usats en un recipient
tancat i dur-los als llocs adequats
com als contenidors específics i les
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deixalleries fixes o mòbil. Per facilitar aquesta feina, l’Ajuntament de
Vallbona ha adquirit un dipòsit de
1.000 litres que està ubicat a la nau
de la brigada municipal, per poder
dipositar tot l’oli reciclat dels vallbonencs. Aquest dipòsit una vegada ple es portarà a la deixalleria
perquè sigui tractat i reciclat.

Trajectòria cultural: Conxita
Solà Cabellud, pel seu compromís
per les activitats culturals de la
vila i especialment per la recuperació de la metredansa; Jaume
Forn Prat, per tota una vida dedicada a la cultura amb més de 65
anys dalt dels escenaris, i Ramon
Puigpelat Font, per la seva llarga
i dilatada carrera, sempre vinculada amb Calaf i reconeguda internacionalment.
Efemèride: Desert
Millor aportació cultural per a
la promoció de la cultura a Calaf:
Ruta literària de Calaf, a càrrec de
Josep M. Solà, pel treball de recopilació de 14 textos d’autors de la
literatura catalana on apareix Calaf i que ha permès definir-ne una

ruta on es donen a conèixer diversos racons de la vila; “Tardor de
Teatre” del Casino de Calaf, per
la creació d’un cicle de teatre de
primer nivell, amb especial èmfasis a les micropíndoles de teatre,
i Revista “Som gent de l’esplai”
de l’Esplai de la Gent Gran, per
l’edició d’una revista trimestral
recollint articles d’interès per la
Gent Gran de Calaf i comarca.
Millor aportació cultural en
l’àmbit social o pedagògic: Musical Solidari per la Marató, per la
posada en escena, pel foment de
la cohesió entre municipis i per
col·laborar en una causa solidària;
Coral Ressons, per la seva participació en l’oratori “Episcopus”
de mossèn Valentí Miserachs en
espais emblemàtics com la basílica
de la Sagrada Família de Barcelona, entre d’altres, i Cantata “50
milions de segons” (Escola de Música i Escola Alta Segarra), per la
capacitat d’organització de més
de 400 nens dalt de l’escenari i
una magnífica posada en escena.
Ambaixador cultural calafí al
món: Amadeu Vidal Bonafont,
pel XXIII Premi Màrius Torres de
Poesia amb l’obra “Emboscada”;
Xavi Torra Xuriguera, actor polifacètic i membre de “Projecte
Ingenu”, i Enric Mestres Illamola, fotògraf calafí, creador entre
d’altres del projecte “Humans of
Barcelona”.

- Maquinista d’enquadernació.
Així, aquest divendres 8 de
febrer tindrà lloc una xerrada informativa, a les 19.30h a la sala
Jaume Calveres, en la que s’informarà de la campanya «Oli cuinat,
oli reciclat» i es lliurarà de manera
totalment gratuïta un bidonet de
reciclatge de 2l.La data de recollida d’aquest envàs serà els primers
dimecres de mes coincidint amb la
recollida de banals i només caldrà
trucar al Ajuntament per passar a
recollir.
Si separem correctament l’oli
vegetal contribuïm a reduir la contaminació de l’aigua, reciclar l’oli,
produint biodièsel i glicerina que
és la base d’alimentació animal, sabó i productes de cosmètica, disminuir la producció de CO2 i per tant
evitar el canvi climàtic, en definitiva, valoritzar un residu contaminant, l’oli, i convertir-lo en energia
neta i renovable.

- Rebobinadors – ajudants per empresa de paper
situada a Piera.
- Operaris – peons amb experiència en caldereria.
- Carretoners (retràctil, elevadores, pont grua...)
-O peraris amb formació relacionada amb
mecànica, electromecànica o similar.
-Operaris amb experiència en soldadura.
-Operaris d’arts gràfiques amb experiència en
impressió, guillotina, enquadernació, rotatives,
maquines alçadores ...de la zona de l’Anoia.
Experiència en el sector. Disponibilitat horària per
fer torns. Contracte temporal amb perspectives de
continuïtat.
-N etejadores per serveis de dies puntuals o
substitucions per la zona d’Igualada i Piera.
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Activitats a l’Ateneu Igualadí Seminari de vendes impartit per l’speaker
IGUALADA
Xerrada Què és el parkinson?.
Mònica Mendoza
Taller: Posem la casa potes en- L’Associació Parkinson Som Tots
laire! Com utilitzar el Feng Shui
Bagua. Programat per avui dijous
a 2/4 de 8 de la tarda a la sala LAB
de l’Ateneu Igualadí. El taller s’emmarca dins l’Espai Parlem i Fem i
serà conduït per Imma Vila, terapeuta i mestra de Reiki.
En un estudi de Feng Shui
s’utilitza el número Kua per saber l’orientació o punt cardinal
més favorable en els espais on
vivim i treballem. Què és el número Kua? Com es calcula el
nostre número Kua personal?
Trobada country. Diumenge de les
18h a les 21 h; la trobada és oberta
a tothom.
Un bon pla de diumenge tarda pels amants de la música i el ball country. Es farà al Cafè de l’Ateneu Igualadí.

convida tothom a la xerrada que
han organitzat per dimecres vinent
a les 6 de la tarda i que impartirà el Dr. Miquel Aguilar Barberà, neuròleg. L’acte és d’entrada
lliure i es farà a la Sala de Socis.
Sessió de Jam Swing oberta a tothom; prevista pels dies 13 i 27 de febrer, a les 9
de la nit al Cafè de l’Ateneu.
Fer de pare, fer de mare. Nova sessió dels tallers L’art de créixer educant, facilitats per Anna Pujabet;
dimecres 13 de febrer, a la Sala
d’Arts de les 15.15 h a les 16.45 h.
Entrada gratuïta.
En aquesta sessió es buscaran
eines per oferir als nostres fills
amb l’esperança què sàpiguen viure lliures, sense violència i en el
respecte entre gèneres.

Un teatre inclusiu que
transforma la comèdia de
Dario Fo en un musical

Pot Teatre presenta “Aquí no paga ni déu” al
Casino de Calaf

CALAF
quest dissabte, 9 de febrer, a
les 18.00 h, arriba una nova
proposta teatral al Casino de Calaf.
La companyia de teatre Pot Teatre presenta “Aquí no paga ni
déu”, una comèdia àcida original
de Dario Fo, però adaptada per
primera vegada en format musical. Un reflex satíric de la societat actual i de molts dels països
d’avui en dia. Dirigida per Albert
Gràcia, aquest projecte està format
íntegrament per actors i actrius
amb discapacitat intel·lectual i/o
trastorns mentals severs, amb 20
anys d’experiència. El dramaturg
Marc Angelet ha estat l’encarregat
d’adaptar l’obra al català i el músic
Keco Pujol ha compost la banda
sonora.

A

Necessitem incorporar
una persona per a la

SECCIÓ
D’ENVASAT

i una altra persona per
a la

SECCIÓ
D’ENCAIXAT
Feina estable. Incorporació
immediata.
Interessats enviar currículum a
l’apartat de correus 295
d’Igualada o al
correu electrònic
comercialdeproductos@
hotmail.es

La companyia Pot Teatre, impulsada per l’entitat d’inserció
sociolaboral Femarec, ja compta
amb un espectacle a les espatlles,
‘Els músics de Bremen in concert’.
L’obra es va estrenar a la Sala Barts
a finals del 2016. Actualment estan
de gira amb l’espectacle ‘Aquí no
paga ni déu’, però la companyia
està preparant el seu tercer espectacle, l’adaptació musical de “Tot
esperant Godot”.
L’espectacle narra la vida als
barris obrers, on la crisi s’està estenent entre els més humils i la fam
augmenta. Les valentes veïnes del
barri prenen la iniciativa i al crit
d’“Aquí no paga ni déu” encapçalen una revolta per assaltar els comerços del veïnat. Això sí, les seves
accions desembocaran en moltes
sorpreses: embarassos espontanis
i intercanviables que deixaran estupefactes tots els homes i cossos
de seguretat. Haurà d’aparèixer
una “santa” que els donarà el cop
de mà que necessiten.
Les entrades es poden comprar de manera anticipada a través del portal tictactiquet.com.
També es podran adquirir a taquilla des d’una hora abans de l’espectacle. El preu per als socis és
de 8 euros i per als no socis de 10
euros. A més, l’espectacle “Aquí
no paga ni déu. El musical” està
inclòs en el projecte Calaf Cultura
Jove, que ofereix descomptes del
50% a les propostes culturals de
la vila als joves calafins d’entre
12 i 35 anys. El descompte s’ha de
sol·licitar a l’Ajuntament de Calaf,
en horari d’atenció al públic (de
dilluns a divendres de 08.30 a 14
h i dijous de 17 a 20 h) o a l’Oficina de Turisme de Calaf (dimecres
de 17 a 19 h).

IGUALADA
a Unió Empresarial de l’Anoia
continua amb la seva línia de
treball d’aportar i generar
coneixement, per a la vegada,
retenir el talent a la comarca. I és
que amb la seva missió i objectiu de formar a les empreses i als
i les treballadores de la comarca per millorar la competitivitat
de l’Anoia, l’entitat organitza un
nou seminari enfocat, aquest cop,
al tancament de vendes.
Aquest curs serà impartit per
Mònica Mendoza, una de les conferenciants més sol·licitades en
temes d’estratègia comercial i
vendes, speaker internacional i
nomenada com una de les Top
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100 Conferenciants més importants a Espanya. En l’actualitat,
Mendoza és la Directora General
de la Consultoria de Vendes Energivity Consulting SL, i en aquest

sentit, a través de “Tècniques de
Tancament de Vendes” oferirà la
seva experiència i expertesa en
aquest àmbit.
Aquest seminari està dirigit
a personal del departament comercial i brindarà les eines i els
coneixements per tal de ser més
eficients en l’activitat comercial
i perquè els assistents a la formació siguin capaços de provocar
compromisos en l’altra part negociant.
Aquesta nova formació tindrà
lloc el proper dimarts 12 de febrer
i tindrà una durada de 8 hores:
de 9h a 14h i de 15h a 18h. Inscripcions a: formacio@uea.cat /
938052292.

Comença una nova edició del Cicle
7 d’Experiències
PIERA
es de dijous 14 de febrer i fins
dijous 28 de març, la Biblioteca de Piera ha programat una
nova edició del cicle de conferències 7 d’Experiències.
El proper dijous, doncs, es donarà el tret de sortida a un cicle
de xerrades de divulgació que
convida a gaudir de les experiències de professionals experts
en diferents àmbits i disciplines.
Aquesta serà la 5a edició.
Si l’any passat hi participaren
noms tan coneguts com Ferran
Mascarell, Teresa Forcades o Antoni Bassas, per aquest 2019 el
cartell no es queda menys enrere. El programa d’aquest any
és de gran qualitat i comptarà
amb convidats de renom com la
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periodista i analista política Bea
Talegón, els periodistes Enric Cal-

pena, Eva Piquer i Ramon Rovira, l’escriptor i periodista Xavier
Bosch, l’esportista Núria Picas i la
xef Carme Ruscalleda.
L’activitat compta també amb
la col·laboració d’entitats, associacions, establiments comercials o
professionals independents de la
vila que s’hi relacionen per ferne la presentació i contribuir a la
seva promoció i a la dinamització
ciutadana. És una aposta d’acció no només cultural, sinó també ciutadana i promocional. Així
mateix, es programaran activitats
paral·leles amb l’objectiu de promocionar el fons bibliogràfic i
documental de la Biblioteca.
Les conferències s’oferiran
tots els dijous a les 19h. i són
d’accés lliure.

Tast de productes silvestres i presentació del
Programa de la 4a Jornada Gastronòmica de
les Plantes Oblidades
IGUALADA
l dimecres 13 de febrer tindrà
lloc la presentació oficial del
programa de la 4a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades i
l’obertura d’inscripcions. Des del
Col·lectiu Eixarcolant es convida a
assistir a aquest acte que es durà
a terme a les 19.30 h a “Les Cotxeres dels Moixiganguers” (plaça de
Catalunya 1, Igualada).
L’acte constarà d’un tast de 10
productes silvestres mitjançant el
qual serà possible submergir-se en
els diferents blocs d’activitats que
conformen el programa d’enguany
i descobrir perquè és important
posar en valor les Plantes Oblidades. Tothom qui ho desitgi podrà
assistir-hi lliurement.

E

Aprofitant l’avinentesa, es
durà a terme la presentació del
programa previst per a aquesta
quarta edició, que consta de més
de 90 propostes d’activitats. També s’hi presentarà el cartell oficial
i s’obriran les inscripcions al públic

per a aquelles activitats que així
ho requereixin.
Tothom està convidat a participar-hi i a ser ambaixadors de
la Jornada Gastronòmica de les
Plantes Oblidades que tindrà lloc a
Igualada el dissabte 13 d’abril.

12a Marató de sang de Montbui
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
emà divendres es durà a terme al Centre Cívic i Cultural
La Vinícola la dotzena Marató
de Sang de Montbui, activitat
organitzada pel Banc de Sang i
Teixits, amb el suport de l’Ajuntament de Montbui i l’Associació
de Donants de Sang de l’Anoia
(ADSA). La Marató començarà a
les 10 del matí i finalitzarà a les 9
del vespre.
L’objectiu dels organitzadors
per a aquesta edició és apro-
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par-se a la xifra de 200 donacions. Tant els centres educatius
de Montbui com el teixit associatiu i comercial del municipi
s’implicaran en aquesta activitat,
que enguany ha posat especial
rellevància en el paper dels “sangfluencers”, o aquelles persones
que poden ajudar a donar valor
al que significa l’acció de donar
sang.
Des del Banc de Sang i Teixits recorden que pot donar sang
qualsevol persona que tingui bo-

na salut i que tingui més de 18
anys, pesi 50 quilos o més i, en
el cas de ser dona, no estar embarassada. Per donar sang no cal
estar en dejú.
De cada donació se’n beneficien com a mínim tres persones, ja que se n’obté concentrats
d’hematies, plaquetes i plasma.
Es pot donar sang més d’una vegada a l’any. En concret, les dones poden donar-ne tres vegades
i els homes en quatre ocasions.
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L’Ajuntament d’Igualada ofereix quatre
nous cursos de Formació Ocupacional

Les formacions estan subvencionades, inclouen pràctiques i tenen
un alt nivell d’inserció

IGUALADA
a regidoria de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada ofereix quatre nous cursos de
formació ocupacional per aquest
2019. Els cursos compten amb un
temari atractiu, estan dissenyats
tenint en compte les necessitats
del mercat laboral, inclouen pràctiques en empreses i gaudeixen d’un
percentatge molt alt d’inserció. Es
tracta de formació totalment subvencionada per a les persones aturades i registrades al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a
demandants d’ocupació. L’oferta s’emmarca en la convocatòria
d’Anoia Activa - Projecte Treball
a les 7 Comarques, i les persones
interessades ja es poden preinscriure a IG-Nova Ocupació.
El primer curs, Especialista en
Logística Industrial 4.0, tindrà lloc
del 12 de març fins el 3 de juliol,
de dilluns a divendres de 8 a 13h a
IG-Nova Ocupació. Es tracta d’una
formació molt completa i adaptada a les necessitats de la indústria
4.0, en què els assistents coneixeran tots els passos per a gestionar
un magatzem, com ara recepció,
ubicació, preparació de comandes
o expedició de material, obtindran
el carnet de carretoner frontal i
retràctil i aprendran a utilitzar dispositius de radiofreqüència, PDAs,
a gestionar comandes per veu –
picking voice– i a través del núvol.
La formació consta de 385 hores,
de les quals 100 són pràctiques en
empresa, i la data límit per a la
preinscripció és el 15 de febrer. Cal
destacar que aquest curs va registrar uns excel·lents nivells d’inser-
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ció en la seva anterior edició, en
què 94% dels alumnes van trobar
feina. En aquesta edició s’ha augmentat el nombre d’hores de pràctiques, que passa de 80 a 100.
Seguidament arrencarà el curs
de Cuina: Càtering per a esdeveniments i col·lectivitats, des del 18
de març fins el 9 de juliol. La formació té lloc a l’Espai Cívic Centre,
de dilluns a divendres de 9 a 14h.
En aquest cas, l’alumnat obtindrà
el certificat de manipulador d’aliments, coneixements en dietètica
i nutrició, intoleràncies i al·lèrgies,
a més de capacitats per a preparar àpats per a ocasions especials i
també visitaran la Fundació Alícia.
La formació consta de 365 hores,
de les quals 80 hores són pràctiques, i els interessats poden fer les
preinscripcions fins el 22 de febrer.
Com a novetat, aquest any se
celebrarà la primera edició del curs
en Tècnic/a en SAP, especialitat en
finances i recursos humans. Aquest
curs permet aprendre a fer servir
els mòduls del programa SAP dedicats a comptabilitat, facturació i
nòmines. En aquest cas, a l’hora de
seleccionar els alumnes es tindrà
en compte si els participants tenen
una certa experiència o formació
prèvia en tasques d’administratiu.
El curs s’impartirà entre l’1 d’abril i
el 15 de juliol a IG-Nova Ocupació,
de dilluns a divendres de 9 a 14h.
La formació consta de 335 hores,
de les quals 100 seran pràctiques, i
les preinscripcions estaran obertes
fins l’1 de març.
El darrer dels cursos que s’ofereixen és el d’Especialista en Neteja
d’Oficines i Industrial, que s’iniciarà

Pròximes activitats
Associació Veïns Barri
de Montserrat

IGUALADA
Visita guiada de l’exposició
Velázquez i el Segle d’Or. Sortida
programada pel dia 23 de febrer.
S’anirà a Caixa Forum de Barcelona, per visitar una selecció de quadres relacionats amb Velázquez,
les col·leccions reials espanyoles i la
pintura espanyola del Segle d’Or.
L’ a f o r a m e n t e s t à r e s e r vat a 30 persones. L’activitat és
oberta a tothom. Per a més informació contactar amb l’As-

sociació Veïns Barri de Montserrat, els dijous de 19 a 21 hores o al telèfon 623 153 532 de
dilluns a dijous de 19 a 21 hores.
Taller de conta-contes “Chiki Barri”. Activitat adreçada als infants
de 5 a 10 anys. Es tracta d’un taller
participatiu on els infants tindran
la capacitat de participar només
com a espectadors, però si ho desitgen, poden ser els creadors del
conte o història que es vagi a fer,
aportant les seves idees i realitzant
el seu conte, per al final editar-ho i
guardar-ho.
També es faran lectures teatralizadas del conte creat, participant les nenes i els nens que ho
desitgin.
Serà els dies 21 de febrer, 7 i
28 de març, 11 d’abril, 2 i 30 de
maig, al carrer Pau Muntades 81,
de 18,30 a 20 hores.
Activitat oberta a tots els nens.

el 16 de setembre, i tindrà lloc fins
el 10 de desembre, de dilluns a divendres de 9 a 14h a IG-Nova Ocupació. Aquesta formació, que en
edicions anteriors anava destinada
a la neteja en l’àmbit sanitari i d’escoles, s’ha reformulat per permetre
arribar a empreses d’altres sectors.
El curs és de 300 hores, de les quals
80 es faran en empreses. En aquest
cas les preinscripcions estaran obertes fins el mes de juliol.
A més de la formació de cada especialitat, tots els cursos inclouen 55 hores d’aprenentatges
transversals, que ajuden a reforçar
la inserció laboral dels participants.
Es tracta de sessions individuals i
en grup per treballar l’educació
emocional i les tècniques de recerca de feina. Tots els alumnes tenen l’oportunitat de fer entre 80
i 100 hores de pràctiques en empreses. Un percentatge molt alt de
les persones que han trobat feina
en edicions anteriors ho han fet a
l’empresa on han realitzat les pràctiques.
Per a demanar més informació
o preinscriure’s es pot trucar al 93
805 57 10 o bé presentar-se a la
recepció d’IG-Nova Ocupació, al
carrer Lleida, 78, d’Igualada, de
dilluns a divendres de 9 a 16h. Es
pot consultar tota la informació
dels cursos a l’espai de la regidoria
Dinamització Econòmica del web
www.igualada.cat.
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Cursa solidària “Anoia en
marxa Contra el Càncer”

IGUALADA
quest proper diumenge 10 de
febrer se celebrarà a Igualada
la segona edició de la cursa “Anoia en Marxa Contra el Càncer”,
organitzada per l’AECC – Catalunya contra el Càncer de Barcelona,
amb l’objectiu de recollir fons en
la lluita contra aquesta malaltia. La
sortida serà a les 11 h des de l’Estadi Atlètic Municipal d’Igualada.
La prova comptarà amb una
distància de 5 km i, per ajustar-se
a tots els públics, es podran completar tant corrent com caminant.
El recorregut de la cursa, planer, és
adaptat a tothom amb l’objectiu
de fomentar la pràctica de l’esport
entre totes les persones. Els participants, a més de gaudir de l’esport
popular, podran participar en un
sorteig amb magnífics premis, un
bon esmorzar i d’una Màster Class
de Zumba.
Els diners recaptats seran destinats íntegrament a la recerca on-
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cològica, a la lluita contra el càncer
i a ajudes directes als malalts i a les
seves famílies.

Inscripcions fins demà
divendres
Les inscripcions es poden fer
fins al 8 de febrer al Punt Comarcal
de l’associació a l’Anoia (Rambla
Nova, 32 d’Igualada), al Calfont
Wellness Centre d’Igualada (carrera Aurora, 86 d’Igualada) i per
internet a través del web ticketea.
com.
L’AECC treballa per donar la
cara contra el càncer i acompanyar
i donar suport tant al malalt com a
la seva família en tot el procés. A
Igualada (Rambla Nova, 32), hi ha
situat el Punt Comarcal de l’Anoia,
un centre amb serveis d’atenció social i atenció psicològica. La feina
de l’associació és possible gràcies
al suport dels socis, voluntaris, donacions i esdeveniments com la II
Cursa AECC Anoia en Marxa.

MIRANT ENDAVANT
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TAULELL D’EXPOSICIONS

■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “Pere Vives Vich, 50 anys de l’Institut”. Fins dissabte.
■A
 l Punt dels lectors (3a planta) de la Biblioteca Central d’Igualada,
“Petites creacions fetes a mà”, de Núria Encabo Jaume. Fins al 8 de
març.
■A
 la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “Introspeccions” de
Francesc Camps. Fins diumenge.
■A
 La Gaspar Sala d’Exposicions d’Igualada, Quartada presenta “Zasca! De cara amb la realitat”. Fins al 28 de febrer.
■A
 L’Empremta de Gràfiques Vilanova, exposició “Un any d’aniversaris, un any de lectures”. Fins demà.
■A
 l CAP de Piera (av. de la carretera d’Igualada, 62), exposició “Menja bé, tu hi guanyes”, adreçada a infants de 8 a 12 anys. Fins a l’11
de febrer.

Activitats diverses a la
Societat La Lliga

CAPELLADES

S’arriba als 1.000 socis
Diumenge l’entitat capelladina
va arribar a 1.000 socis i sòcies i per
a celebrar aquesta efemèrides a la
programació abril-juny hi ha programada una festa.
Recordar també que els socis
i sòcies rebran a casa els carnets
nous amb codi de barres que servirà per obtenir el descompte del
10% a les consumicions del restaurant-cafeteria. A partir del dia 1 de
març si es vol gaudir del descompte, serà imprescindible donar-lo en
el moment de pagar, únic sistema
per tal que la caixa registradora
informatitzada faci el descompte
corresponent.

Sorteig trimestral
Durant el concert-vermut de
diumenge es va celebrar el sorteig
trimestral i la sort ha arribat al soci/a número 839. El premi consisteix en un viatge per a dues persones a Girona amb visita guiada per
la ciutat i dinar inclòs.

Des de l’entitat es recorda que
no s’avisa personalment al guanyador i que cal estar pendent. Caduca el dia 17 de febrer.

Activitats per aquesta
setmana
Trobada poètica: Lectura i recitat de poemes demà divendres a
2/4 de 8 de la tarda al Saló Rosa,
amb entrada lliure.
Joan Seus animarà la trobada
que especialment es dedicarà a
Montserrat Abelló i Soler, escriptora i poetessa catalana exiliada a
França i Xile fins al 1960. (Creu de
Sant Jordi 2006).
Cinema infantil: dissabte 9 de
febrer a les 6 de la tarda a la Sala
Petita del teatre La Lliga es projectarà la pel·lícula Del revés (Inside
Out).
Aventura vertical: Xerrada. Dijous 14 de febrer. 19:30. Saló Rosa.
Entrada lliure.
Armand Ballart, reconegut alpinista, ofereix un particular repàs
a l’escalada en roca de tota la vida,
des d’una òptica oberturista.

Connectar talent és quelcom
més que gestionar ofertes
d’ocupació
IGUALADA
EINA assumeix el rol d’agència de col·locació, comptant
amb el suport de les diverses institucions de l’administració que
promouen l’ocupació, amb un
perfil que afegeix valor al procés,
ja que aporta el seu coneixement
i experiència tant en el contacte continu amb l’empresa i les
seves necessitats, com en la disponibilitat d’una oferta de perfils professionals que ja s’estan
formant en àrees específiques o
que es poden formar d’acord a
les necessitats de l’empresa.
El major repte actual per a la
competitivitat de les empreses és
aconseguir el talent adequat per
a les seves plantilles, per afrontar
els canvis constants en els mercats i les tecnologies disponibles.
Per això sorgeixen també noves
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formes de connectar empresa i
treballador amb un objectiu
compartit: trobar feina per una
banda i aconseguir el personal
adequat per l’altra.
La finalitat és proporcionar a
les persones una ocupació adequada a les seves característiques, i facilitar als ocupadors les
persones més apropiades per als
seus requeriments i necessitats, a
través de la intermediació laboral subvencionada.
Així doncs, les persones treballadores interessades poden
presentar les seves candidatures
i conèixer com funciona l’agència de col·locació, contactant a
través d’aquest correu: agencia@
ceina.com o accedint a l’eina de
gestió on-line que es pot trobar
al nostre lloc web.

7 de febrer de 2019

El Cicle Escena Sonora segueix amb la
voluntat de crear una programació musical
estable
IGUALADA
a setmana passada es va presentar la programació musical
del Cicle Escena Sonora per aquest
hivern, que alternarà concerts al
Teatre Municipal l’Ateneu i al Teatre de l’Aurora durant els mesos de
febrer, març i abril.

L

Quimi Portet, Anna Roig
& Àlex Cassanyes BBP,
Celeste Alías i Ljubliana
& the Seawolf, les
propostes!
La primera cita serà el proper
dissabte 16 de febrer a les 21h al
Teatre Municipal l’Ateneu, quan
la cantant Anna Roig i el compositor capelladí Àlex Cassanyes acompanyat de la seva Big Band, presentaran el seu nou projecte “La
Tendresse. Hommage aux belles
chansons”. La unió entre les cançons franceses que més li agraden
a l’Anna Roig (Jacques Brel, Claude
Nougaro, Serge Gainsbourg...) i les
composicions exquisides i curoses
del capelladí Àlex Cassanyes, arranjades i interpretades per a una
Big Band de catorze músics. Un espectacle que ha exhaurit totes les
entrades en la seva presentació a
Vilafranca, i que després de passar
per Vilanova i la Geltrú, es presentarà a Igualada, en tot just el que
serà, el tercer concert d’una gira
que recorrerà tot el país. Quimi
Portet serà l’altre gran protagonista del cicle al Teatre Municipal
l’Ateneu, el dissabte 16 de març
a les 21h, quan el músic vigatà hi
presentarà el seu desè treball en
solitari “Festa Major d’Hivern”
(Quisso Records-Fina Estampa,
2018). Atenent-nos a la reacció de
crítica i públic, sensació de clàssic

instantani de la seva trajectòria per
a un disc on trobem al guitarrista
indomable, al mestre de l’aforisme, al fi estilista de l’humor i al
poeta brillant. Tots els perfils d’un
Quimi Portet en un repertori que,
alternat amb temes clau de la seva
carrera, oferirà en directe amb la
companyia de Jordi Busquets (guitarra) i Ángel Celada (bateria).

ves i prestigioses de la literatura
catalana dels segles XX i XXI. Amb
la complicitat del guitarrista Santi
Careta i la rapsoda Sònia Moya,
Alías posa veu a un espectacle
lluminós i emotiu en què la paraula de Montserrat Abelló pren
nous matisos i reflexos i la música
s’amara de la dicció d’aquesta poeta excel·lent i estimada.

Dos concerts més que se
sumen a la programació
del Teatre de l’Aurora

Cicle Escena Sonora

La banda barcelonina Ljubliana
& The Seawolf, liderada per Pol
Batlle, presentarà el seu tercer i
recent disc “Libra”, el diumenge 3
de març a les 19h al Teatre de l’Aurora. Un quartet de músics versàtils
que proposen un so que planeja
sense complexos entre la psicodèlia, les guitarres precises, el krautrock i amb certs aromes de jazz.
I per tancar aquest Cicle Escena Sonora, també al Teatre de
l’Aurora, el diumenge 14 d’abril
a les 19h, la cantant Celeste Alías,
una de les veus amb més personalitat i projecció de l’escena musical
catalana, presentarà l’espectacle
“Tot sembla tan senzill”. Un espectacle que surt de l’admiració
i l’amor que la cantant, sent per
Montserrat Abelló (1918-2014),
una de les poetes més significati-

Aquesta és la segona part del
Cicle Escena Sonora, que ja va començar la passada tardor, amb els
concerts de Roger Mas i Joan Colomo al Teatre Municipal l’Ateneu,
i de Jo Jet i Maria Ribot amb el Cor
i The Escarteen Sisters al Teatre de
l’Aurora. El cicle està promogut
per l’empresa de gestió cultural i
comunicació, El Gest; compta amb
el patrocini de Moritz i la col·laboració d’Òmnium Anoia i les escoles
de música d’Igualada.
Les entrades pels concerts ja
es troben a la venda. Les dels concerts del Teatre Municipal l’Ateneu
es poden adquirir al Punt de Difusió Cultural i Turística d’Igualada
(c/ Garcia Fossas, 2 / Plaça de la
Creu) o a través de la plataforma
digital Ticketea. Les dels concerts
del Teatre de l’Aurora, es poden
comprar a través de la mateixa
web del teatre.

L’Anoia vol tenir el seu Atles d’orquídies
silvestres
IGUALADA
n grup d’anoiencs ha creat el
Grup d’Orquídies de l’Anoia
(GOA) per tirar endavant l’Atles
d’orquídies de l’Anoia.
El projecte es va iniciar el 2018
en la fase d’organització del grup
posant en marxa la Coordinadora del Grup (GOA). Aquesta etapa
inicial és la que ara acaba amb la
presentació del projecte demà divendres 8 de febrer. Posteriorment
s’iniciarà la fase de treball de camp
que durarà 3 o 4 anys, que és la
durada habitual d’aquests tipus de
projectes.
En aquest acte de presentació,
apart d’explicar l’abast i la durada
del projecte, es donaran pautes i
ajudes per col·laborar en aquesta
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tasca oberta a tots els ciutadans
que estimen la natura, el nostre
entorn natural immediat i, sobretot, que estimen les orquídies o
volen saber-ne més.
Es calcula que el projecte posarà de relleu l’existència de més de
30 orquídies de diferents espècies.
Permetrà també saber l’abundàn-

cia de cada espècie i la distribució
en les diferents tipologies geogràfiques, de terreny o altitud, de
l’Anoia.
La presentació serà a les 7 de la
tarda a l’Adoberia Bella i tothom
és convidat a conèixer el projecte
i a apuntar-s’hi, si així ho desitgen,
a col·laborar-hi. No cal ser científic, ni botànic, ni geògraf, que hi
són benvinguts, també es busquen
fotògrafs. Només es tracta de sumar totes les persones que estiguin
interessades en aquest món fascinant de les orquídies silvestres i
més concretament de les orquídies
que tenim a l’Anoia.
Més informació a www.orquidiesanoia.cat o a goa@orquidiesanoia.cat

Agenda de febrer a la Biblioteca el Safareig
CAPELLADES
l mes de febrer tindràs propostes
per a totes les edats i gustos a la
Biblioteca El Safareig de Capellades.
Des de dimarts hi ha en exposició exposició el lot amb el material
que acaba d’arribar de la Diputació
de Barcelona. Podràs fullejar totes
les novetats que arriben en novel·
les, còmics o llibres en general, per
agafar en préstec el que es vulgui.
També hi haurà una nova edició del Club de Lectura Petits Lec-
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tors, pensat per a nens i nenes
de 5 a 8 anys. Cal inscripció prèvia --places limitades- per parlar
sobre el conte “Un lleó a dins”.
Aquesta és una iniciativa que
es va començar ara fa un parell
de setmanes i que ha estat molt
acollida pels petits lectors. La dinàmica de la proposta comença
amb la lectura d’un conte, que els
explica la conductora del club als
nens i nenes, seguit d’un debat
entre els petits sobre les qües-

tions plantejades. El taller es fa
avui dijous 7.
Les properes activitats del mes
seran una Hora del Conte amb la
Sara Genovart el dia 12 a les 6 de la
tarda; el Club de Lectura el dia 14,
una xerrada sobre “Flors de Bach”
amb la Maite Duran el dia 19 i el
Taller de Carnestoltes el dia 25, amb
El Taller.
Com és habitual cada divendres,
a les 6, “Emociona’t” amb lectura de
contes del “Racó de les emocions”.
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DIA A DIA
DIJOUS 7 DE FEBRER - St. Ricard i Sta. Juliana
■A
 les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació del llibre «Alice’s. La biografia d’una doctora humanista en el Cambridge del segle XX».
■A
 2/4 de 8 de la tarda, a Vallbona d’Anoia (Sala Jaume Calveres Ajuntament), xerrada informativa d’Iguana
sobre la xarxa de fibra òptica.
■A
 2/4 de 8 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí (sala LAB), taller: Posem la casa potes enlaire!
■A
 2/4 de 9 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), presentació de la campanya “Judici a la Democràcia”, amb Marcel Mauri i Marina Llansana.

7 de febrer de 2019

Presentació de la campanya
“Judici a la Democràcia”;
amb Marcel Mauri i Marina
Llansana

DIVENDRES 8 - St. Jeroni Emilià i Sta. Elisenda
■D
 e les 10 del matí a les 9 del vespre, al CCC La Vinícola (Santa Margarida de Montbui), Marató de donació
de sang.
■D
 e 10 a 2 de la tarda, a Igualada (Pg. Verdaguer / St. Magí), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a
atendre donants.
■D
 e 5 a 9 del vespre, a Igualada (Pg. Verdaguer / St. Magí), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a
atendre donants.
■A
 les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació de parelles lingüístiques del programa
Voluntariat per la llengua.
■A
 les 6 de la tarda, a la Biblioteca El Safareig (Capellades), espai “Emociona’t”; lectura de contes.
■A
 les 7 de la tarda, a Igualada (Adoberia Bella), presentació de l’Atles d’Orquídies de l’Anoia.
■A
 2/4 de 8 de la tarda, al Saló Rosa de La Lliga (Capellades), trobada poètica, lectura i recitat de poemes.
■A
 2/4 de 8 de la tarda, a Vallbona d’Anoia (Sala Jaume Calveres, Ajuntament), xerrada informativa de la
campanya “Oli cuinat, oli reciclat”.
■A
 les 8 de la tarda, al Casal de Calaf, III Nit de l’Esport i la Cultura.
■A
 les 9 de la nit, al teatre de l’Aurora (Igualada), espectacle de memòria històrica: “Mort de les cunetes”,
amb Joan Valentí, David Pintó i Martí Marsal.

DISSABTE 9 - St. Abelard, St. Nicèfor, St. Sabí i Sta. Apol·lònia
■T
 ot el dia, a Les Comes (Igualada), partits d’hoquei patins semifinal X Copa Generalitat.
■A
 les 11 del matí, a Sant Martí de Tous (Casa del Teatre Nu), representació de la llegenda “La Senyora de
Tous” i visita guiada al poble.
■A
 les 12 del migdia, a Igualada (capelleta Mare de Déu de Montserrat), presentació del llibre “Històries de
Calendari”; inici del 2n Cicle de Poesia al Corraló.
■A
 2/4 de 6 de la tarda, a la Casa del Mestre de Calonge de Segarra, inauguració de les obres de reforma i
del nou sistema de climatització del projecte europeu TESSe2b.
■A
 les 6 de la tarda, a La Lliga (Capellades), cinema infantil amb el film “Del revés”.
■A
 les 6 de la tarda, a Vilanova del Camí (Centre d’Innovació Anoia), ball de la gent gran amb el duet Doble
Perfil.
■A
 les 6 de la tarda, al Casino de Calaf, teatre: “Aquí no paga ni déu. El musical”, de Dario Fo, per la companyia Pot Teatre.
■A
 les 9 de la nit, al teatre de l’Aurora (Igualada), espectacle de memòria històrica: “Mort de les cunetes”,
amb Joan Valentí, David Pintó i Martí Marsal.
■A
 les 9 de la nit, a Les Comes, partit d’OK Lliga.
■A
 les 10 de la nit, al Visceral Espai Gastronòmic (Igualada), sopar íntim amb la música de Suki Landaeta i
Joan Grados.

DIUMENGE 10 - St. Arnau, Sta. Escolàstica i Sts. Ireneu i Jacint
■A
 les 11 del matí, a Igualada (Estadi Atlètic), sortida cursa solidària “Anoia en marxa contra el càncer”.
■A
 les 12 del migdia, a Jorba, visita guiada al Castell de Jorba amb Anoia Patrimoni.
■A
 1/4 d’1 del migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), teatre familiar amb Xarxa: “La gallina dels
ous d’or”, de Zum Zum Teatre.
■A
 2/4 d’1 del migdia, a la Tossa de Montbui, visita guiada al Castell
■A
 les 4 de la tarda, a Les Comes (Igualada), partit d’hoquei patins final femenina X Copa Generalitat.
■A
 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball de tarda amb la música en directe d’Enric Carreras.
■A
 les 6 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí, trobada country.
■A
 les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal (la Pobla de Claramunt), ball amb la música en directe de A
Vives Veus.
■A
 les 6 de la tarda, a Les Comes (Igualada), partit hoquei patins final masculina X Copa Generalitat.

DILLUNS 11 - Mare de Déu de Lurdes, St. Llàtzer i St. Desideri
■A
 les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió setmanal d’AUGA: “L’aigua de l’aixeta:
sana, segura i sostenible”, amb Ester Ibáñez.
■A
 les 6 de la tarda, a la Biblioteca Mont-Àgora (Montbui), trobada de fans del Manga.

DIMARTS 12 - Sta. Eulàlia, patrona de Barcelona, St. Damià i Beata Humbelina
■A
 les 6 de la tarda, a la Biblioteca El Safareig (Capellades), L’hora del conte: “Contes per somiar”, amb Sara
Genovart.
■A
 les 8 de la tarda, als locals parroquials de Santa Maria (Igualada), cicle de conferències Arxiprestat Anoia-Segarra: “Crisi econòmica i crisi de valors; l’ou o la gallina”. Amb Pep Mària, jesuïta.

DIMECRES 13 - St. Benigne, Sta. Fusca i Sta. Maura
■A
 1/4 de 4 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí (sala d’Arts), taller Fer de pare, fer de mare: “L’art de créixer educant”.
■A
 2/4 de 4 de la tarda, a la llar d’infants l’Espígol (Igualada), taller Ara t’ho explico: “A... d’auxilis”, a càrrec
del Dr. Xavier Cantero, la infermera Carme Oliver i la contista Anna Garcia.
■A
 les 6 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí (sala de Socis), xerrada-col·loqui: “Què és el Parkinson”, amb el Dr.
Miquel Aguilar, neuròleg. Organitza AACC Parkinson Som Tots.
■A
 2/4 de 8 del vespre, a “Les Cotxeres dels Moixiganguers” (plaça de Catalunya 1, Igualada), presentació
oficial del programa de la 4a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades.
■A
 les 9 de la nit, al Cafè de l’Ateneu (Igualada), Jam swing.

DIJOUS 14 - St. Valentí i Sts. Ciril i Metodi
■A
 les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, inici Cicle 7 d’Experiències.
■A
 les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura del llibre “Afirma Pereira”.
■A
 2/4 de 8 de la tarda, al Saló Rosa de La Lliga (Capellades), xerrada: “Aventura vertical”, amb l’alpinista
Armand Ballart.

#ENSJUTGENATOTS
Assemblea
de socis i sòcies
d’Òmnium
Anoia

Dijous 7 de febrer de 2019 a
la Sala de socis de l’Ateneu
Igualadí
19.30h Primera convocatòria
20h Segona convocatòria
Assemblea amb renovació parcial
de la junta territorial (només socis)

IGUALADA
vuiMauridijous
tindrà lloc a IguaMarcel
de los
Rios i Marina Llansana
presenten
la campanya
lada
l’Assemblea
TerritoriJudici a la Democràcia
al d’Òmnium Cultural, que entre
altres punts, servirà per renovar
parcialment la Junta de l’entitat
i presentar el pla de treball per
aquest 2019. El plenari, només per

A

20.30h Teatre de l’Ateneu Igualadí
Conversa entre Marcel Mauri i
Marina Llansana, vicepresident
i vicepresidenta d’Òmnium
Cultural.
(acte obert a tothom)

ANOIA

a socis i sòcies, tindrà lloc a les 20h
a la Sala de Socis de l’Ateneu.
A les 20.30h l’acte es traslladarà al Teatre Municipal de l’Ateneu on Marcel Mauri de los Rios
i Marina Llansana, vicepresident i
visepresidenta d’Òmnium Cultural,
conversaran, en un acte obert a
tothom, sobre la campanya “Judici
a la Democràcia”.
Aquesta campanya, engegada
fa quinze dies en un acte multitudinari al Castell de Montjuïc, vol
denunciar el judici de la vergonya,
on Òmnium acusarà l’Estat de vulnerar drets fonamentals, com la
llibertat d’expressió o els drets de
manifestació i de reunió. Al final
de la intervenció hi haurà un torn
obert de paraules.

Obertes les inscripcions a
l’Eco Fira de Calaf
CALAF
er quart any consecutiu, es fa
l’Eco Fira de Calaf, l’única fira
dedicada al producte ecològic,
les energies renovables i el consum responsable de la comarca de l’Anoia i de l’Alta Segarra;
enguany se celebrarà el diumenge
14 d’abril. Aquest certamen es convertirà un any més en aparador i
punt de trobada de persones i professionals que, des d’àmbits diversos, treballen per a la sostenibilitat
ambiental, social i econòmica del
país. La mostra reunirà expositors
de diferents sectors econòmics com
són l’alimentació, la gastronomia,
les energies renovables, la biocons-
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trucció, el reciclatge, la salut ambiental, l’artesania i un llarg etcètera
de propostes vinculades a l’ecologia, el medi ambient i la sostenibilitat.
Aquest any, l’eix temàtic serà
el “Residu Zero” que es basa en la
prevenció, la reducció de generació de residus, la reutilització i la
recollida selectiva, posant especial
atenció a la matèria orgànica. Les
inscripcions per a paradistes ja es
poden realitzar a través del formulari de la web www.firescalaf.cat.
La taxa de participació és de 60 euros per carpa i si es realitza abans
del 15 de març serà de 50 euros.

Sopars íntims amb música al
Visceral Espai Gastronòmic
IGUALADA
issabte 9 de febrer Visceral
Espai Gastronòmic hi ha programat un exquisit sopar amb un
concert en acústic del duet Sugestion Duo amb la veu de Suki Landaeta i el gran músic Joan Grados
a la guitarra.
El preu de la vetllada és de 20
euros i es pot fer la reserva al tel.
659 43 09 14.
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Visceral Espai Gastronòmic és
al c/ Aurora, 86 d’Igualada.

2n Cicle de Poesia al Corraló
IGUALADA
urant aquest mes de febrer i
partir del proper dissabte es
durà a terme el segon Cicle de
Poesia al Corraló, al Passatge Capità Galí, que tindrà lloc en dissabtes consecutius, els dies 9, 16 i 23
de febrer a les 12 del migdia. Tal
com es va fer en la primera edició
es comptarà amb insignes poetes
actuals i traductors que oferiran
recitals poètics i presentaran els
seus llibres.
Així el 9 de febrer, a la Capelleta de la Mare de Déu de Montserrat es presentarà el llibre “Històries
de Calendari” de Beltold Brecht,
amb traducció de Feliu Formosa,
presentat per Ramon Farrés i amb
lectura poètica de Cinta Massip. El
dia 16 de febrer l’acte tindrà lloc
a l’Espai d’Art Artèria amb el llibre
“Direm Nosaltres” de Roc Casagran
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presentat per Feliu Formosa. Finalment el dia 23 serà el torn de
Sònia Moya, que ja va participar
en la primera edició, però ara amb
el nou poemari “Càntara” amb el
qual comptarem amb Biel Barnils
per a la seva presentació i tindrà
lloc de nou a la Capelleta de la Mare de Déu de Montserrat.
El cicle de poesia al Corraló és
organitzat per Llegim…? Llibreria
amb la col·laboració de l’espai
d’art Artèria, d’Òmnium Cultural
Anoia i de l’Aplec, Associació per la
Llengua Catalana. És una activitat
que parteix de la proposta, consell
i mestratge de l’insigne poeta Feliu
Formosa resident a Igualada des de
fa alguns anys i que col·labora de
manera activa amb actes relacionats amb la poesia, la traducció a
partir de la seva obra i l’obra d’altres poetes i de joves talents.
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Concert benèfic pel càncer infantil
IGUALADA
l proper 15 de febrer, dia internacional pel càncer infantil, es
farà un concert a les 8 del vespre a l’Ateneu amb la participació
de la Coral Els Verdums, la Coral
Gatzara i l’Orquestra 4 Cordes
de l’Escola Municipal de Música
d’Igualada.
El càncer infantil és una malaltia poc freqüent però devastadora, que no només afecta al nen,
sinó a tota la seva família. L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona està construint un nou centre
dedicat exclusivament al tractament i a la investigació del càncer
infantil: El SJD Pediatric Cancer
Center, un projecte de gran rellevància que pretén curar més casos
que ara no tenen solució, així com
minimitzar les seqüeles dels nens i
nenes que superen la malaltia.
L’objectiu d’aquest concert és
aportar un petit gra de sorra en
la investigació del càncer i seguir
avançant cap el somni que tots

A fi d’assolir-lo també es vendran
entrades fila 0 per totes les persones que no tinguin previst anar
al concert però que hi vulguin col·
laborar.
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Venda d’entrades
anticipades

compartim: que algun dia tots els
nens i nenes amb càncer el puguin
vèncer.
La recaptació íntegra anirà destinada a l’Hospital Sant Joan de
Déu,
La comissió organitzadora s’ha
marcat un objectiu de 6.000 euros.

Les entrades fila 0 es vendran
al vestíbul de l’Hospital d’Igualada tots els matins de l’11 al 15 de
febrer.
La resta d’entrades es vendran
a la Sala Municipal d’Exposicions
del c/ Garcia Fossas de dimarts a
divendres de 19h a 21 h. També es
vendran entrades 2 hores abans de
començar el concert al vestíbul de
l’Ateneu. Totes les entrades tenen
un preu de 5 euros.
Les organitzadores, Lumi García, Elvira Talló i Dolors Vendrell,
compten amb el suport del departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada
i de l’Hospital Sant Joan de Déu
Barcelona.

«Mort a les cunetes» una història basada en
fets reals, amb Joan Valentí i David Pintó
IGUALADA
l Teatre de l’Aurora acull aquest
divendres i dissabte (8 i 9
de febrer) l’exitós espectacle de
l’igualadí Joan Valentí i del manresà David Pintó, que compta amb
música en directe de l’acordionista igualadí Martí Marsal. Un altre
anoienc, Albert Pascual, de Santa
Margarida de Montbui, és el creador de l’espai escènic, el vestuari i
l’atrezzo. Divendres, al finalitzar la
funció es farà una trobada amb la
companyia.
L’obra vol ser una aportació a
la memòria històrica del país i un
homenatge a totes les víctimes de
la repressió franquista
La funció del dissabte 9 tindrà
lloc el mateix dia de la celebració
del 80è aniversari dels fets. Han
confirmat assistència a l’espectacle Albert Fàbrega, autor del llibre
Mort a les cunetes i nét d’un dels
afusellats, Lluís Fàbrega; Joan Ollé,
fill de l’emboscat Jaume Ollé i Pere
Guixà, fill de la Maciana. A part,
després del col·loqui, la companyia
farà una ofrena floral a la Fossa de
Can Maçana.
Mort a les Cunetes és un espectacle construït a través de cinc
monòlegs que donen cinc punts de
vista diferents sobre un fet històric
real: La Fossa de Can Maçana o
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els Fets de Súria: l’afusellament de
vuit republicans, civils, que van ser
trets la nit del 9 de febrer de 1939,
de la presó de Manresa i la fuga
d’un novè, Josep Nin, que ho va
poder explicar. La fossa encara no
ha estat localitzada.
La mitjanit del 9 de febrer de
1939, nou republicans civils van ser
traslladats de la presó de Manresa
per ser afusellats a Can Maçana,
al peu de la muntanya de Montserrat. Havien estat detinguts sense acusacions polítiques clares. Un
d’ells – Josep Nin-, aconsegueix
fugir, sobreviure i explicar-ho. A
partir d’aquest relat i d’altres de
coetanis seus, l’historiador surienc, Albert Fàbrega reconstrueix
aquest fosc capítol de la repressió franquista. Ara, Joan Valentí
i David Pintó parteixen del llibre
homònim de Fàbrega, Mort a les
cunetes, de Diari d’un emboscat
del bruquetà Jaume Ollé (19182008), de relats del castellolinec
Pere Guixà i de l’article La capsa
de fusta de l’igualadí Toni Cortès,
per bastir aquest espectacle que
pretén fer una petita aportació
a la memòria històrica del país,
explicant un dels crims execrables
del franquisme que durant molts
anys ha estat silenciat, alhora que
vol ser un reconeixement moral

i públic a aquestes vuit persones
que van morir per les seves idees i
un homenatge a totes les víctimes
de la repressió franquista. Mort a
les cunetes vol reflexionar des de
l’humor i la tendresa jugant a fer
riure i a fer emocionar.
Horari i venda d’entrades. La
representació de Mort a les cunetes, tindrà lloc divendres 8 i el dissabte 9 de febrer 21 h. Les entrades tenen un cost de 15 euros i 12
euros (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet
i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora
abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.
Venda d’abonaments. Els espectadors que ho vulguin podran
adquirir l’abonament de la Programació Febrer/Maig 2019, que
ofereix 4 espectacles per 40 euros amb un 33% de descompte.
L’abonament es pot adquirir fins el
22 de març trucant al 938 050 075
els dies laborables. Com a novetat
d’aquesta programació, el 23 i 24
de març el teatre organitza un cap
de setmana de teatre documental.
Els espectadors que vulguin gaudir
dels dos espectacles (No m’oblideu
mai i Mili KK), podran comprar les
dues entrades per 22 euros, també
trucant al 938 050 075.

“La gallina dels ous d’or”, espectacle de
Xarxa amb Zum-Zum Teatre

IGUALADA
um-Zum Teatre ens presenta un
espectacle de Ramon Molins, La
gallina dels ous d’or. Una proposta
per a tots els públics a partir de 4
anys, que ens recorda que descobrir
la gallina dels ous d’or es pot convertir en la nostra desgràcia. L’obra
es podrà veure al Teatre Municipal
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l’Ateneu el proper diumenge dia 10
de febrer, a 1/4 d’1 del migdia. Les
entrades són a 6 euros i a 5 per als
socis de Xarxa. La venda d’entrades
és al vestíbul de l’Ateneu Igualadí,
el diumenge des d’una hora abans
de l’inici de l’espectacle. L’espectacle
compta amb el suport del Programa.cat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
i l’Oficina de Difusió artística de la
Diputació de Barcelona.

La gallina dels ous d’or
La gallina dels ous d’or és una
història que conta que els diners
són un “cuento”. Narra una bonica
història sobre la riquesa, la pobresa
i l’avarícia Hi havia una vegada dos
pobres grangers que tenien el cos-

tum d’acollir al seu corral totes les
aus que hi arribaven extraviades.
No perdien el temps pensant en els
diners i sempre repartien el poc que
tenien amb qui més ho necessitava.
Un dia hi va arribar una gallina que
va canviar la seva sort, una gallina
de plomes molt blanques que ponia
un ou d’or cada dia! La pobresa es
va convertir en riquesa i els grangers van començar a viure una vida de luxe i excessos. La riquesa va
donar lloc a l’avarícia i la felicitat es
va convertir en desgràcia, i així va
destruir la vida dels dos grangers.
L’espectacle ha rebut el Premi FETEN
2017 Millor direcció a Gijón i el Premi Drac d’Or de la Fira de Titelles de
Lleida 2017 del jurat infantil i del de
les autonomies.
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Tallers formatius gratuïts per
assessorar nous autònoms
i per aprendre a fer
pressupostos
IGUALADA
a regidoria de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, en el marc de la Xarxa Anoia
Emprèn i amb la col·laboració de
l’àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona i
el programa Catalunya Emprèn de
la Generalitat de Catalunya, proposa en els propers mesos activitats
formatives per l’acompanyament
de persones emprenedores i la consolidació i el creixement d’empreses.
El primer taller de formació, Treballador autònom: informa’t de totes les obligacions i drets que tens,
permetrà conèixer de forma global
la figura de l’empresari individual o
treballador autònom, des de totes
les seves vessants. Entre els continguts que s’hi tractaran s’inclouen
l’anàlisi de la figura de l’empresari
individual i quins són els avantatges
i inconvenients respecte altres formes jurídiques, quines són les obligacions i els tràmits de constitució
de l’autònom, la Llei de l’Estatut del
Treballador Autònom i altres normatives relacionades i quines són
les seves principals novetats, quins
són els principals ajuts, subvencions, beneficis fiscals i bonificacions
de la seguretat social i, finalment,
pautes per a la formació i la gestió
d’impagats. Aquesta activitat està
adreçada principalment a persones
emprenedores que no han iniciat
l’activitat o bé persones que s’hagin
donat d’alta recentment com a treballadors autònoms. La sessió anirà
a càrrec de la Unió de Treballadors
Autònoms de Catalunya (CTAC).
L’activitat formativa es realitzarà el
dies 19 i 26 de març de 9 a 12h.
La segona activitat, Com fer
pressupostos per guanyar diners,
té per objectiu aprendre a realitzar
pressupostos de venda dels productes o serveis per tal d’aconseguir
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beneficis. En el decurs de la sessió
s’analitzarà com calcular els costos
directes i costos d’estructura dels
serveis o productes, com calcular
el marge brut comercial i el marge ponderat, com fixar el preu de
venda de cada producte o servei de
forma individual o general, com calcular el volum de facturació necessària per a cobrir tots els costos de
l’empresa i, finalment, com realitzar
els pressupostos dels productes o
serveis imputant els costos. L’activitat està adreçada principalment a
persones emprenedores que tinguin
un projecte empresarial o que estiguin començant la seva activitat i
responsables d’empreses de recent
creació que vulguin aprendre una
metodologia per realitzar els pressupostos als seus clients. La sessió,
que anirà a càrrec de Lourdes Pérez,
especialitzada en les àrees de Gestió
Econòmica i Financera, Gestió Estratègica, Gestió de Compres i Direcció
de Persones, es realitzarà el dia 9
d’abril de 9 a 13h.
Inscripcions obertes
Els tallers de formació són gratuïts i les places limitades. Es podrà consultar el programa complet
dels cursos al web www.igualada.
cat. Inscripcions es poden fer al
formulari https://goo.gl/forms/uSlGIvE9OyK43YNi1 o contactant amb
l’IG-Nova Tecnoespai al telèfon 93
806 65 55
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Visites guiades amb Anoia
Patrimoni

COMARCA
Castell de Jorba. Aquest proper
diumenge, es durà a terme una
nova visita guiada al Castell de Jorba. Aquest castell, que caracteritza
el perfil de Jorba, es troba dominant l’antic Camí Ral i esdevingué
una peça clau del domini de l’antiga Baronia de la Conca d’Òdena
així com, anteriorment, de l’expansió comtal cap a la Segarra.
L’inici de la visita es realitzarà a
les 12 del migdia des de la plaça de
l’Ajuntament de Jorba. Té un preu
de 3 euros.
Visita guiada al Castell de
Montbui. El mateix diumenge, a
2/4 d’1 del migdia, visita guiada
al Castell de Montbui d’enguany.
Aquesta visita, consistent en un
recorregut pel cim de la Tossa, té
com a objectiu situar en el marc
dels castells de frontera, la ubicació del castell de Montbui, la seva rellevància i la seva situació estratègica, així com la importància
patrimonial de l’església de Santa
Maria, obra cabdal del primer romànic a la comarca. El preu és de
5 euros.

Per a més informació truqueu
al 635 922 384 o bé consulteu el
web www.anoiapatrimoni.cat.
La Senyora de Tous, descobrir
Tous des d’una mirada diferent
Per dissabte des d’Anoia Patrimoni proposen una manera diferent de descobrir el passat de Tous.
La col·laboració entre Teatre Nu i
Anoia Patrimoni presenta una nova opció de recorregut pel passat
de Tous consistent en una matinal
farcida d’activitat familiar. Es començarà a les 11 del matí amb la
representació de la llegenda de
«La Senyora de Tous» a la Casa del
Teatre Nu per, tot seguit, recórrer els escenaris d’aquesta i altres
llegendes, però sobretot dels fets
reals que hi donaren peu (els carrers del Poblet i el castell de Tous)
i acabarem retrobant-nos a la Casa
del Teatre Nu per a un taller familiar que ens permetrà construir el
nostre propi titella. L’activitat té
un preu de 15 euros.
Podreu obtenir més informació
i fer les vostres reserves a www.teatrenu.cat o bé al telèfon 677 519
625. L’aforament és limitat.

Igualada desplega la fibra
òptica a Vallbona
preses. Iguana ofereix connexió a
Internet de qualitat amb un servei
de proximitat.

Punt d’atenció a Vallbona
Per tal de facilitar la gestió,
Iguana instal·larà un punt d’atenció i informació que estarà obert
dimarts 12, dimecres 13 i dijous
14 de 16.30 a 20.30 hores als baixos de l’Ajuntament. L’objectiu
d’aquest punt d’atenció és tramitar les altes i fer atenció al client
de proximitat.
VALLBONA D’ANOIA
guana està finalitzant el desplegament de la seva pròpia xarxa
de fibra òptica a Vallbona d’Anoia
i avui dijous dia 7 de febrer a 2/4
de 8 de la tarda oferirà una xerrada informativa als vallbonencs. La
reunió se celebrarà a la sala Jaume Calveres de l’Ajuntament del
municipi i té com a objectiu donar
a conèixer les característiques de
la connexió a Internet per fibra
òptica i les diferents modalitats i
serveis que Iguana ofereix. També
està previst poder resoldre tots els
dubtes i inquietuds que tinguin els
veïns i veïnes.
Aquest desplegament resol
una de les mancances del municipi
que fins ara no gaudia de connexió a Internet de qualitat. L’arribada de la fibra òptica al municipi
ha tingut molt bona acceptació i
ja s’han fet les primers altes tant
per a particulars com a per a em-
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Propers municipis a
connectar
Iguana també està treballant
en el desplegament de La Torre de
Claramunt, Capellades, Clariana
(Argençola) i Cabrera d’Anoia. I
al llarg d’aquest 2019 també es
farà arribar la xarxa de fibra òptica
d’Iguana a Castellolí i Copons.
Aquesta important inversió es
fa amb fons propis d’Iguana que
inverteix al territori i també amb
una part de fons FEDER de la Unió
Europea destinats a fer arribar
connexió d’alta qualitat a indrets
on hi ha greus dèficits de connectivitat a Internet.
Iguana és un operador de telecomunicacions amb seus a Igualada i a Masquefa que desplega la
seva pròpia xarxa de fibra òptica i
de radioenllaç i que ofereix serveis
d’Internet, telefonia mòbil i telefonia fixa tant a empreses com a
particulars.
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El recinte de l’antic Escorxador acollirà la
vuitena edició de la Fira de l’Ensenyament

IGUALADA
l dies 15 i 16 de febrer, Igualada
acollirà per vuitè any consecutiu
la Fira de l’Ensenyament, promoguda enguany pel departament de
Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, que se celebrarà al recinte municipal de l’antic
Escorxador. L’esdeveniment obrirà
divendres, de 9:30 a 14:30h, i dissabte, de 10 a 14h, amb l’entrada
gratuïta per a tots els assistents.
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La jornada de divendres
s’obrirà a les visites
dels instituts d’Igualada
i la comarca l’Anoia i
la de dissabte estarà
més orientada al públic
familiar
Aquest any, després de la bona
experiència de l’anterior edició, se
seguirà comptant la col·laboració
del departament d’Ensenyament
del Consell Comarcal de l’Anoia,
que facilitarà el transport als alumnes d’altres punts de la comarca.
Enguany ha augmentat el nombre
de participants de fora d’Igualada i es preveu l’arribada de 697
alumnes d’altres municipis, pràcticament un centenar més que l’any
passat. Ho faran procedents de Piera, Vallbona d’Anoia, Capellades,
Calaf, Jorba i Vilanova del Camí.
Com a novetat destacable
d’aquesta edició, els estudiants i
visitants de la fira podran participar d’una sessió d’acollida a través d’una presentació virtual de
realitat augmentada, que facilitarà
informació útil pel futur acadèmic
i professional de les persones, així
com d’informació del propi espai
de la fira, per fer la visita més productiva. Aquesta modalitat d’acollida té un doble objectiu: rebre i

informar les persones visitants i,
alhora, donar a conèixer les noves
tecnologies i les seves sortides professionals.

Àmplia oferta d’estudis
A la fira s’hi podran trobar una
trentena d’universitats i escoles,
tant públiques com privades, que
exposaran la seva oferta d’estudis superiors. Hi seran presents
el Campus Universitari d’Igualada-Universitat de Lleida (UdL), la
Universitat de Barcelona (UB), la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), la Universitat
de Girona (UdG), la UManresa i la
UVic (Universitat Central de Catalunya, UCC), la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), la Universitat Ramon
Llull (URLl), la Universitat Rovira i
Virgili (URV), la Universitat Abat
Oliva CEU, la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC), la Universitat Nacional d’Educació a Distància
(UNED), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Universitat La Salle, l’EAE Business School,
l’ESERP Business School, l’ESIC Business & Marketing School, l’Escola
Universitària de Disseny de Barcelona (ELISAVA), l’Escola Superior
de Disseny (ESDi), l’Escola Universitària de Turisme EUROAULA (UdG),
la Facultat de Turisme i Direcció
Hotelera Sant Ignasi de Barcelona
(HTSI), l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional
de Terrassa (EUIT), el Centre Universitari de Disseny de Barcelona
(BAU), l’Escola Superior Oficial de
Disseny LCI de Barcelona, l’Escola
Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP) de Tàrrega, l’Ostelea School of Tourism
and Hospitality, el Centre d’Estudis
Universitaris IGEMA (URV) i l’Escola

d’Administració d’Hosteleria VATEL
d’Andorra.
En un altre dels espais de la
fira, participaran tretze escoles i
instituts, exposant la seva oferta
formativa d’ensenyaments professionals i artístics reglats, cicles
formatius de Grau Superior i de
Grau Mitjà i Programes de Formació i Inserció (PFIs). Aquests seran:
l’Institut Milà i Fontanals, l’Escola Municipal d’Art i Disseny Gaspar Camps “La Gaspar”, el Centre
de Batxillerat d’Arts Plàstiques i
Arts Escèniques IES Joan Mercader,
l’Acadèmia Igualada, la JOVIAT de
Manresa, l’Escola Montserrat de
Sant Vicenç de Castellet, el Campus Professional UVic - UCC, l’Acadèmia de Perruqueria, Estètica i
Quiromassatge (CEPEQ) i l’Institut
d’Estudis Aplicats IDEA, així com
els centres que els programes PFIs
de l’Escola Pia d’Igualada i l’Institut
Montbui i els PTTs Igualada i Anoia
Sud.
També exposaran les seves possibilitats professionals, formatives
i d’orientació laboral els Mossos
d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat de Catalunya, els Agents
Rurals, CEINA, el Grup Àuria, l’Oficina Jove de l’Anoia i el Consell
Comarcal de l’Anoia, així com la
Xarxa Anoia Emprèn.

Orientació i
assessorament
A la Fira de l’Ensenyament
d’Igualada hi haurà el punt d’orientació personalitzada d’IGNova,
amb professionals que resoldran
dubtes sobre la presa de decisions i
itineraris acadèmics.
També s’hi podrà trobar el
Punt d’Informació Juvenil de
l’equipament municipal La Kaserna, que oferirà dades de serveis
d’interès per als estudiants, com
ara habitatge, mobilitat o beques,
projectes de participació, possibilitats per a estudiar a l’estranger o
quines activitats de temps lliure es
poden completar per complementar amb els estudis. I, a més, durant
els dos dies es faran xerrades d’orientació per assessorar els joves –divendres– i també les seves famílies
–dissabte– a càrrec de la Diputació
de Barcelona.
Es pot consultar més informació al web www.igualadajove.cat.

«Alice’s. La biografia d’una doctora
humanista en el Cambridge del segle XX»,
avui a la Biblioteca
IGUALADA
lice Roughton (1905-1995)
va ser una doctora anglesa
filla d’una família acadèmica i
burgesa de Cambridge que es
va convertir en una activista de
causes humanitàries acollint a
casa seva persones que fugien
de guerres i dictadures. L’advocat Xavier Muñoz n’ha recollit
la seva apassionat vida al llibre
«Alice’s. La biografia d’una doctora humanista en el Cambridge
del segle XX» , que avui dijous
7 de febrer, a les 7 de la tarda,
presenta a la Biblioteca Central
d’Igualada. A més de l’autor,
a l’acte també hi serà present
l’editora Maite Muns, de L’Art de
la Memòria, i la directora de la
Biblioteca, Montse Lobato.

A

La doctora Roughton tenia una
personalitat forta i entranyable,
tal com recull aquesta biografia
que esdevé un retrat d’aquells mo-

ments de canvi social, polític i científic que es van produir en l’Europa
del segle XX, sobretot durant la II
Guerra Mundial i els anys posteriors.
L’Alice fou una dona que va
lluitar per una manera de viure
d’acord amb els seus ideals progressistes, en un context difícil de
postguerra. Per casa seva, el número 9 d’Adams Road, hi van passar
molts personatges. L’autor la va
conèixer personalment a finals dels
setanta, a través dels seus pares,
que havien estudiat a la prestigiosa universitat britànica, i de seguida es va sentir captivat per la seva
història. Tant que, després d’un laboriós exercici de documentació
familiar, en va decidir escriure la
biografia.
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Notícies de l’Escola Pia
IGUALADA

El Mou-te es mou!

De divendres a dissabte, els
grups del Mou-te de primària es
van quedar a dormir a l’escola. Jocs
i tota mena d’activitats van ser-hi
presents.
Per als dies 25 i 26 de gener
estava previst l’habitual recés dels
grups de catequesi de confirmació,
a l’alberg de Jorba.
El dilluns 4 de febrer vindrà
l’Àngels Doñate a fer una xerrada
sobre las Escuelitas de Tareas, de
l’Escola Pia de Mèxic.

Bev Allan, autora del llibre
“Lucius Minicius Rides Again”, escrit en anglès, va compartir unes
hores amb els alumnes de 2n de
Batxillerat que havien llegit el seu
llibre com a lectura obligatòria.
“Lucius Minicius” està ambientat
als Jocs Paralímpics de 1992 a Barcelona i té com a eix principal parlar de la importància de la tolerància i el respecte vers la diferència.
Al llarg de la xerrada els alumnes van poder fer preguntes i compartir experiències i comentaris
amb l’escriptora.

El nostre comitè ambiental segueix treballant per millorar la sostenibilitat de l’escola. Tenim nous
projectes i comptem amb tots vosaltres!

Projecte Globalitzador al
PFI

Les classes de P5 estem treballant el projecte dels animals de
companyia, i divendres passat el
papa de la Cristina Seuba ens va
portar la seva gossa, la Xila, de raça pastor alemany i molt carinyosa.
Moltes gràcies, Jordi!

La setmana passada, l’escriptora Bev Allan va ser entre nosaltres
per fer una xerrada als alumnes de
2n de Batxillerat.

Al PFI d’Imatge tornem a engegar, com cada any, el projecte
DEIXA’NS FER.
Aquest projecte, liderat per la
professora Fina Montilla, vol que
els alumnes del curs posin en pràctica els coneixements adquirits en
l’àmbit de la perruqueria i l’estètica i els practiquin amb “clients”
reals.
Pares, mares, tiets i tietes, avis
i àvies i usuaris dels Serveis Socials d’Igualada poden trucar a la
secretaria de la FP, demanar hora
per als divendres i venir a la nostra
perruqueria on, amb molt de gust,
els atendran els nostres alumnes.
Rentar caps, assecar, posar
tints, donar forma als cabells, fer
pentinats, pintar ungles i maquillar
són alguns dels coneixements i habilitats que posen en pràctica.

Increïblement divertida i
profitosa conferència de
Marta Ligioiz
“Anem de viatge. T’apuntes”
és el nom del projecte globalitzador que hem iniciat aquesta setmana als tres PFIs que tenim a l’escola: cuina, imatge i informàtica.
Les matèries de mòduls generals: català, castellà, anglès, mates
i socials les estem treballant de manera integrada sota el fil conductor dels viatges que Colom va fer
a Amèrica. Cada dia de la setmana
fem un dels viatges i els alumnes
han de resoldre un seguit de problemes tot utilitzant els continguts
i les habilitats pròpies de les matèries dels mòduls generals treballats
fins ara.
Redactar una carta a Colom
oferint-se com a mariner, calcular

E

tica de l’escola, Carles Casanova, en
què, prèvia inscripció, es podia tocar
un piano de paper usant el MakeyMakey.
En l’estand de l’Escola Mowgli
també es va poder conèixer el projecte educatiu del centre al voltant
de les STEAM, especialment amb
l’ensenyament de la programació i la
robòtica des de petits amb el Bee-Boot i l’Scratch Junior, el LegoWedo 2.0
i Scratch 3.0 fins al LegoMindstorm
EV3, MakeyMakeyi la FirstLegoLeague.
L’Escola valora molt positivament
la mostra, que en aquesta tercera
edició ha esdevingut encara més un
escenari molt interessant de coneixement i aprenentatge, i que ha consolidat una gran afluència de visitants.

IGUALADA

Setmana de les Arts

amb esforç i il·lusió tot és possible.
Continuem creixent perquè el seu
futur és el nostre repte.

Fem matemàtiques

“Tot nen és un artista perquè
tot nen creu cegament en el seu
talent. La raó és que no té por
d’equivocar-se”. K. Robinson.
Amb aquest lema hem celebrat
a la nostra escola la Setmana de
les Arts.
L’art és una de les disciplines
indispensables per a la formació
integral dels nens i nenes. El Col·legi Monalco hem dedicat una setmana a apropar l’art als més petits
de l’escola. La plàstica, la pintura,
l’escultura, la fotografia, la dansa... ens han acompanyat durant
5 dies; hem canviat els llapis per
pinzells i pintures, hem creat amb
les nostres mans tot fent volar la
imaginació i amb la música, que
també ens ha acompanyat, hem
posat veu a la banda sonora d’una
setmana que no oblidarem.
Dins les activitats de la Setmana de les Arts hem aprofitat
per treballar la festivitat dels Tres
Tombs a les aules d’infantil.
En aquestes etapes donem
molta importància a l’àrea artística
dins el Projecte propi de centre. Els
nostres infants tenen l’oportunitat
d’assolir un desenvolupament més
integral a partir del treball cooperatiu. Així mateix, també potenciem l’expressió corporal, artística i
musical.

Pati nou

Fem de les matemàtiques un
món divertit. Manipular, contrastar, verificar, observar, mesurar... A
les nostres aules potenciem l’aprenentatge vivencial i proper proposant dia a dia nous reptes als
nostres alumnes.

Projecte “Digui digui”

Hem fet “Melmelada de felicitat”. Sabeu com? Cadascú ha recordat moments feliços viscuts i els
ha expressat en un paper; després
els hem barrejat tots i ens ha sortit
una melmelada deliciosa i dolça
que hem pogut compartir.
Prendre consciència de nosaltres i dels altres ens ajuda a conèixer-nos com a persona i com a
grup. L’Educació emocional afavoreix la convivència. Els petits moments són els que fan gran la vida.

Tres Tombs

Fora del que normalment estem acostumats, cent persones
vam gaudir dels coneixements de
la Marta. Balls, cançons, neurones
humanes, tots hi vam participar.
Tot un èxit de convocatòria
i de conferència. Moltes gràcies,
Marta.

L’Escola Mowgli al Tast-Tech
IGUALADA
l cap de setmana passat, l’Escola Mowgli va participar, al costat
d’escoles, entitats i empreses vinculades al món de la tecnologia, a la
tercera edició de l’Anoia Tast-Tech.
En la matinal de diumenge el
Mowgli disposava d’un estand on
mestres i alumnes de l’escola explicaven el projecte d’àmbit europeu
Let’sPlug, que forma part del programa Erasmus. Els visitants que
passaven per l’estand de l’escola i
coneixien el projecte van felicitar els
mestres i tot l’equip per una iniciativa molt potent i estratègica en
l’àmbit de les noves tecnologies i la
seva innovació.
També es va oferir un taller organitzat pel mestre de música i robò-

Activitats de l’Escola
Monalco

Projecte DEIXA’NS FER

El comitè ambiental no
descansa!

Les pinyes i cocos de P5
tenim visita!

Visita de Bev Allan,
autora de “Lucius
Minicius Rides Again”

el pressupost del viatge en maravedís o calcular les distàncies navegades en milles nàutiques i llegües
castellanes, enviar un missatge dins
d’una ampolla, conèixer la llengua
dels arahuacos i crear una brúixola
són alguns exemples de les activitats que hauran de desenvolupar
els alumnes aquests dies.

29

L’Anoia Tast-Tech és una mostra tecnològica organitzada entre
el Centre de Recursos Pedagògics de
l’Anoia, inQuiet i TICAnoia, amb el
suport de l’Ajuntament d’Igualada,
per promoure l’apropament de la
tecnologia a tots els agents de la
comunitat educativa i a la societat en
general, donant a conèixer diferents
dispositius i el seu funcionament.

Al tornar a l’escola, després
dels dies de Nadal, hem trobat una
grata sorpresa. Tal com havíem demanat al Reis, els nous espais ja
són amb nosaltres.
L’ampliació de l’escola està acabant la 1a fase i per fi podem gaudir del nou pati, amb sorral inclòs i
de la nova zona de menjador per a
la Llar d’infants.
Gràcies a tots els que ho heu
fet possible. Avui hem vist que

El passat 22 de gener, els nens
i nenes de la Llar i Infantil hem
tingut una gran sorpresa. Ens han
visitat els ponis, com cada any, per
celebrar la festa dels Tres Tombs
gràcies a la col·laboració de l’Ampa de l’escola. Hem pogut fer una
passejada i ens ha encantat!

AIGUA • ELECTRICITAT • GAS • CALEFACCIÓ• EQUIPS CONTRA
INCENDIS • PISCINES • AUTOMATITZACIÓ GRUP ELECTRÒGEN • ASPIRACIO CENTRALITZADA • ENERGIA SOLAR
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Activitats a la Institució
Igualada (Montclar Mestral)
IGUALADA - JORBA

Tallerrs d’experimentació

sar opinions de forma tranquil·la,
clara i ordenada, etc.
Enhorabona a tot el Claustre
de professors i a tot l’alumnat per
compartir una estona amb la finalitat de celebrar aquesta Diada!

Activitats de l’institut Joan Mercader
Els alumnes de primer
d’ESO planten un hort

El parvulari celebra Sant
Blai

Les mestres d’infantil de la Institució Igualada (Montclar Mestral)
creuen important la implicació per
part dels pares en la formació i
educació dels seus fills. Per aquest
motiu durant aquest curs volen
dur a terme una nova iniciativa als
cursos de P3, P4 i P5.
Es tracta de fer un seguit de
tallers d’experimentació a l’aula
de l’Atelier on els protagonistes
són els pares i els seus fills. Aquesta setmana, dins del projecte, “La
meva mare a l’Atelier”, ens va visitar la Xènia, mare de la Clàudia.
Van preparar pasta sensorial
de colors. Van compartir l’activitat
amb la seva filla, la Clàudia, i els
va explicar la recepta. També van
portar figures fetes amb la pasta
sensorial i les van pintar. Van passar una estona molt enriquidora i
divertida.

Celebració del “Dia de
la No Violència a les
escoles”

Com ja ve sent una tradició a la
nostra escola, els nens i nenes de
parvulari, acompanyats dels seus
pares i de les senyoretes van anar
a l’oratori a beneir els fruits per
Sant Blai.
El passat divendres a la tarda,
tots els nens i nenes van portar
els seus fruits d’hivern de casa
amb unes cistelles ben guarnides
i acompanyats dels seus pares van
anar fins a l’oratori on Mossèn Enric va beneir tots els fruits per protegir-nos del mal de coll, tal com
diu la tradició.
En acabar, mentre els nens berenaven a l’aula, els pares van poder assistir a una Sessió amb una
mestra del Parvulari per poder
conèixer de primera mà el Projecte
Atrium de l’escola.

Al Parvulari treballen
USA a l’aula «hooray»

Tots els alumnes de la Institució
Igualada (Montclar Mestral), des
dels més petits d’Infantil fins als
de l’ESO, han fet tallers i sessions a
les aules, per aprendre a conviure
amb valors com la tolerància, la
solidaritat i el respecte als drets
humans.
Durant el dimecres 30 de gener, els més petits de la Llar van estampar les seves mans en un mural
solidari amb un colom de la pau.
Els nens i nenes del Parvulari van
dibuixar el símbol de la pau i van
fer una rutina de pensament sobre
el respecte als companys i la convivència. Els alumnes de Primària
i ESO van muntar els murals que
prèviament havien treballat a l’assignatura de plàstica i van culminar la jornada dibuixant la paraula
“Pau” a la gespa del pati i cantant
la cançó “El mundo entero”.
Tots plegats vam aprendre habilitats de resolució de conflictes
amb l’autoregulació, l’empatia, saber resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogant, expres-
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A partir d’aquest gener, cada
classe de primer d’ESO tindrà cura
de l’hort de l’institut; cada mes, un
grup diferent.
Fa una setmana, els alumnes
van rebre la visita de dos membres del col·lectiu Eixarcolant per
explicar-los com seguir treballant
a l’hort de l’Institut amb noves parcel·les. Van explicar la importància
de recuperar espècies agrícoles tradicionals que han estat oblidades,
i com poder continuar la cadena
d’aquestes mitjançant la seva llavor, i així menjar productes de proximitat.
Van plantar diferents varietats
de temporada com, per exemple,
cols de Ca l’Andreu, salsifís, xirivies, escaroles, enciams, pastanagues i faves reina mora. Ara és el
torn dels alumnes, que hauran de
treballar per fer créixer aquestes
espècies cuidant-les i regant-les
per consumir-les, i obtenir llavors
per continuar la cadena plantant
aquestes espècies el curs vinent.

Club de lectura a la
Biblioteca de Cal Font
El dijous 18 de gener els alumnes de 3r d’ESO van participar al
Club de lectura sobre el llibre “Noel et busca” a la Biblioteca Central
d’Igualada. En aquesta activitat,
voluntària i en horari de tarda,

l’alumnat va poder seguir una interessant explicació per part dels
bibliotecaris i, a continuació, fer un
interessant debat sobre la novel·la
i els temes que tracta: la importància dels records, la memòria, la
violència, el perdó...
Aquesta novel·la d’Àngel Burgas té com a personatge principal
l’Enric que es desperta a l’hospital
i no recorda gairebé res. Hi ha vigilància policial a la porta de la seva
habitació, per què? Rep una nota
d’un desconegut que diu “Noel et
busca”. Si voleu saber què passa…
llegiu-lo. Segur que us sorprendrà!

xat a esquiar els dies 28 i 29 de
gener per fer esquí alpí a La Masella. Finalment, l’alumnat de primer d’ESO tancarà la temporada
d’esquí a l’institut amb una sortida
al febrer a l’estació d’esquí nòrdic
de Guils Fontanera per practicar
l’esquí de fons.
L’objectiu d’aquestes excursions és donar a conèixer els esports
d’hivern, i, sobretot, promoure
l’exercici físic i el contacte amb la
natura i el benefici que se’n deriva; a més de familiaritzar-se amb
un entorn paisatgístic diferent del
nostre, com és el de la comarca
de la Cerdanya, amb un entorn de
muntanya pirinenca.

Fem volar estels!

Sortides a esquiar

Durant el mes de gener i febrer
l’institut, des de la matèria d’educació física, organitza sortides a
la neu per practicar les diferents
modalitats d’esquí.
Els alumnes de primer de batxillerat van anar els dies 21 i 22
de gener a esquiar a La Masella,
practicant la modalitat de Snow.
L’alumnat de tercer d’ESO ha mar-

Aquest gener els alumnes de
primer d’ESO han fet volar els estels que van construir durant la
setmana de la ciència, en l’assignatura de tecnologia. Primer van
treballar els fonaments físics que
expliquen per què volen els avions. Seguidament, van construir
els estels utilitzant els materials
següents: canyes, diaris (per fer la
cua de l’estel), fil de pescar, una
bossa de plàstic i unes tisores.
Van poder comprovar que havien reeixit en la tasca, ja que els
estels s’enlairaven amb facilitat i
volaven força bé. Va ser divertit
i va fer molt bon dia per fer-los
volar!

Encenent la llum i... la creativitat a l’Escola
de l’Ateneu
Aquest trimestre a l’aula d’anglès «hooray» treballem
the U.S.A. Els nens i nenes són
protagonistes del seu propi
aprenentatge, així que són ells
mateixos els que investiguen,
llegeixen llibres i descobreixen
els trets característics d’aquest
continent. Amb l’ajut de les rutines de pensament i els hàbits
de ment, els alumnes pensen, raonen i treuen les seves pròpies
idees i conclusions de tot el que
van descobrint. Els ha interessat particularment molt la figura de «Christopher Columbus» i
han volgut endinsar-se molt en
el món dels mariners i exploradors d’aquella època. Han après
doncs, moltes dades rellevants de
la figura del descobridor d’Amèrica i de la societat del moment.

IGUALADA
mb la renovació dels espais
d’Infantil vam tenir clar des
dels inicis que la llum havia de formar part del nostre dia a dia. La
llum és un element molt atraient,
que provoca sorpresa i desperta la
curiositat, desencadenant un seguit
de preguntes als nostres infants.
Des de l’Escola preparem els
nostres espais de llum per a poder
oferir als nens i les nenes, propostes i provocacions en les que puguin observar, predir, parlar, interpretar, fer hipòtesis, comprovar, acceptar els diferents punts de vista...
i poder ajudar-los a descobrir i a
explicar el què passa al seu voltant.
A través del joc i l’experimentació lliure, els nostres infants s’introdueixen en el món científic, tot

A

L’escola Dolors Martí ja és Escola Verda
IGUALADA
esprés de temps de formació i
moltes bones pràctiques ambientals, l’Escola Dolors Martí, el dia
1 de desembre, va recollir la placa
“d’Escola Verda”. Un distintiu que
ens reconeix com una comunitat
educativa compromesa amb el
medi ambient i la sostenibilitat.
A propòsit d’aquest reconeixement, la comissió d’Escola Verda, juntament amb els Escamots
Verds (representants dels alumnes) van organitzar una gran fes-

D

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

formulant-se hipòtesis internes,
que els portaran, de manera natural, a descobrir les propietats de la
llum i del color.
No es tracta només d’un aprenentatge individual, sinó que contrastant els propis pensaments

amb els dels companys podran
trobar unes explicacions més ajustades.
Els espais de llum de l’Escola
permeten als infants jugar amb la
llum i el color, tot experimentant i
expressant artísticament l’activitat
científica.
Els materials que proporcionem, tant a les taules de llum com
a l’espai de llum negra, són rics,
variats, motivadors i adequats, tant
pel que fa a la tipologia com a la
quantitat.
Disposem de suficient material
perquè tots els nens i nenes puguin manipular i experimentar i,
en petits grups, gaudeixin de la
“màgia” que troben als espais.
Equip de mestres d’educació
infantil de l’Escola Ateneu

ta. Hi vam convidar membres de
l’Ajuntament, de l’Ampa i de tota la comunitat educativa, com
també dos savis caparruts: en
Martingales i la Petra, que van
col·laborar molt en vestir aquesta
festassa.
No hi podia faltar la música i
tots plegats vam cantar ben fort
la cançó “Les tres erres” del Pot
Petit. Ens deixa ben clar que ens
cal seguir reduint, reutilitzant i
reciclant.
Visca l’Escola Dolors Martí!
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Notícies de l’Acadèmia Igualada
IGUALADA

Aixequem el teló

Atenció! S’aixeca el teló i
comença l’espectacle teatral en
anglès ple de llums i colors. Un
teatre on els diferents grups de
primària, en les seves respectives
visites, han participat de forma
activa de l’espectacle. Durant els
mateixos han pujat a l’escenari
per fer d’actors o actrius, d’ajudants de direcció o d’attrezzo. La
diversió que es vivia feia deixar
de banda la vergonya. Tots volien sortir a escena. Al participar
de l’obra es sentien més interessats i això quedava reflectit a les
seves cares plenes de somriures i
emocions.
Les obres “Little Red”, “Robin Hood” i “Tarzan” han estat
dinàmiques, animades, divertides
i atractives. Han parlat i cantat
en anglès fent costat als actors
de les obres. Han quedat tan
contents que ja esperen amb ganes el següent tour teatral.

L’Institut Guttman a
l’Acadèmia

Fa uns dies, els alumnes de 4t
d’ESO vàrem rebre la visita d’en

Jacob Nadal, un jove lleidatà a
qui un accident de cotxe li va
canviar totalment la vida.
En Jacob ens va explicar algunes conseqüències de les lesions medul·lars o cerebrals que es
poden patir i com des de l’Institut Guttmann intenten que les
persones que pateixen aquestes
lesions puguin refer la seva vida,
adaptant-se el millor possible a
les noves condicions.
Ens va aconsellar no ser imprudents en aquelles situacions
que poden suposar-nos un accident i, tal vegada, unes conseqüències que no sempre són fàcils de suportar, tant en l’aspecte
físic com en el psíquic.
Ens va animar a viure, a valorar el que tenim i a lluitar davant
les adversitats.

La diada ha pretès fer una
reflexió amb un símil com era
el creixement d’una planta. Una
planta a la qual anaven afegint
les llavors(valors) perquè anessin arrelant gràcies a les activitats realitzades i treballades pels
alumnes al llarg del curs.

Els contes suposen un recurs
imprescindible a Educació Infantil, amb els quals els infants aprenen i gaudeixen. És per aquest
motiu que els alumnes del CFGS
d’Educació Infantil ens hem introduït aquest trimestre en el
món de la literatura infantil.
Per tal de conèixer més sobre
aquest món hem fet diferents
tipus d’activitats: vam visitar la
secció infantil de la Biblioteca
d’Igualada, on el Dani ens va ensenyar un gran ventall de contes
infantils i ens va fer moltes recomanacions literàries; vam rebre
la visita de la contacontes Mònica Torra, la qual ens va donar
consells importants per aprendre a explicar contes; vam fer
debats sobre els contes clàssics
i els contes actuals; vam classificar els contes per edats; vam
posar a prova les nostres capacitats expressives; i finalment, cada alumne va narrar un conte
davant dels seus companys, un
moment ple de nervis però amb
el qual els alumnes van poder
practicar tot el que havien après
i van poder gaudir dels contes
dels companys.
Ara ja tenim ganes de narrar
contes als infants!

Als Maristes, “Fes un click”, l’aplicació per
resoldre situacions de conflicte

IGUALADA
es de fa un temps, el col·legi
Maristes Igualada forma part
del projecte de B-Resol per poder
oferir als alumnes de Secundària
una nova eina de comunicació propera i actual.

D

B-Resol és una solució per lluitar contra el bullying, el ciberbullying, l’assetjament, els trastorns
alimentaris i qualsevol tipus de
conflicte d’adolescents fent servir
la tecnologia mòbil com a element
innovador. A través de l’app “Fes

Activitats de l’institut
Guinovarda
PIERA

Visita a la Cooperativa La
Fageda

un click” poden alertar de la situació, tant les víctimes com els
observadors, de manera immediata, segura i des de qualsevol lloc i
moment. És un projecte que uneix
consciència social amb innovació
tecnològica.
D’aquesta manera es potencia i
millora la convivència en el centre,
tot facilitant la comunicació entre alumnes i professors del centre
per poder intervenir en situacions
complicades des de l’arrel i ràpidament; d’altra forma podrien passar
desapercebudes.
Felicitem l’empresa per la seva
aplicació i pel premi ADR rebut el
passat 21 de gener de mans de la
consellera de Jústícia, Ester Capella, sobre la resolució alternativa
de conflictes.

El taller va finalitzar amb les
vivències de dos alumnes de segon
curs en morir un usuari a una residència, el resum de les conclusions
i el torn obert de preguntes.

Taller “Fem Tec”

Els contes al GFGS
d’Educació Infantil

Un any més, celebració
del DENIP

Un any més l’Acadèmia Igualada ha celebrat la diada del
DENIP. Enguany l’escola a més
a més de recordar la figura de
Gandhi com a gran pensador pacifista, ha volgut transmetre a
les famílies d’una manera visual,
el treball desenvolupat amb els
nostres alumnes pel que fa als
Valors. Valors com amistat, generositat, honestedat, respecte,
responsabilitat, estimació, compromís, empatia, implicació, treball en equip, diàleg i esforç, que
deixen empremta a la nostra societat i que els ajudaran a ser millors persones i treballar en pro
de la Pau. Amb l’activitat hem
volgut involucrar les famílies perquè arrelin des de casa també
aquests valors.
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El 16 de gener passat, els alumnes de 2n d’ESO van anar a la cooperativa La Fageda, ubicada al
mig de la Fageda d’en Jordà, a la
comarca de la Garrotxa. Van visitar
la granja i van veure les vaques en
producció, la sala de preparat, la
sala de munyida i els vedells, entre
d’altres.
Des de la sala de munyir la visita va continuar cap a la fàbrica,
on van observar, des de l’exterior,
com transformen la llet en iogurts
i postres, mentre els van detallar
els diferents processos d’elaboració. En acabar van fer un tast dels
productes i van veure un breu audiovisual.

Taller del dol i la mort

També el 16 de gener, els
alumnes de 1r de TAPDS de l’INS
Guinovarda van participar en un
taller sobre el dol i la mort.
Aquest curs es va distribuir el
grup en rotllana i a cada alumne se li va donar un identificador
amb el seu nom. Després es va
presentar i introduir el tema amb
el resum de les reflexions, de la
lectura i anàlisi de comentaris i
preguntes anònimes dels alumnes. A continuació es van aclarir
les diferències entre el dol i la
mort.
També es van treballar en diferents grups les paperetes escrites anònimes que van anar triant
de manera aleatòria.
Durant el debat es va parlar
dels diferents dols, de l’empatia,
de la professionalitat, de la por
a no controlar les emocions, què
fer davant l’agonia i la persona
morta.
Es van realitzar comentaris sobre el documental PADES, es van
resoldre dubtes sobre quan fer un
RCP (reanimació cardiopulmonar)
i es va remarcar que sempre cal
tenir present la qualitat de vida de
les persones.

El divendres 18 de gener, els
alumnes de 4t d’ESO de l’assignatura Emprenedoria van participar
al taller “Fem Tec”, ofert per l’oficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona amb l’objectiu d’afavorir
l’esperit emprenedor, l’autonomia
i l’emancipació de les persones joves. Mitjançant el joc i activitats
dinàmiques, els alumnes van treballar les emocions, la comunicació,
el treball en equip... d’una manera
divertida i amena.

Xerrada informativa
sobre el projecte
Fundació Barça

El dia 22 de gener, els alumnes
de 4t d’ESO, 1r de Batxillerat i de
1r de CFGM de l’INS Guinovarda
van assistir a la xerrada informativa sobre el projecte FutbolNet
Centres d’Acollida Menors estrangers sense referents familiars.
Van presentar FutbolNet com
una manera de millorar la vida
dels nens i joves més vulnerables
a través de l’esport, sobretot utilitzant el futbol i l’activitat física,
i van explicar que el projecte és
tan senzill com realitzar una sessió setmanal de FutbolNet i que
els menors estrangers es barregin
amb els joves del municipi mentre
practiquen esport.
Amb aquest projecte es pretén
conscienciar que l’esport és una
eina d’inclusió i que és necessària
la col·laboració de tota la població.

El Campus de la UAB

Divendres passat, els alumnes
de 2n de Batxillerat van visitar el
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
La Universitat els va oferir una
visita guiada al campus de Bellaterra per tal d’entrar en contacte
directe amb la realitat de la UAB i
conèixer els estudis, els serveis i les
instal·lacions.

Pots llegir-lo a internet:

www.latossa.com
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La pau de l’escola Marquès de la Pobla

CAPELLADES
’últim dimecres de gener, l’escola Marquès de la Pobla de Capellades va celebrar el Dia Escolar de
la No-violència i la Pau (DENIP).
A les 12 del migdia, tots els
alumnes de l’escola, des del més
petarrell fins al més ganàs, es van
aplegar al pati de l’escola rodejats
dels familiars.
A les boques de tots i totes, a
l’uníson, una dolça cançó de Dàmaris Gelabert i Eulàlia Canal: “La
Festa de la Pau”, que diu: Si tingués la màgia d’un mag de les bales en faria flors. Els més petitons, i
els grans també, han sentit a parlar
de bales però si els hi pregunteu,
ben segur que us diran que els
agraden més les flors de colors.
Dels fusells trombons i fagots:
les escopetes maten i els nens i nenes ho saben. Per això prefereixen
els instruments musicals que els
porten somnis dolços de color blau
cel.
I dels trons poemes d’amor, segueix la cançó, mentre els pares i
mares, que ja han viscut la meravella de l’amor, veuen emocionats
la tendresa dels infants que, endinsats en allò de si tingués la màgia
d’un mag, si fos per ells, de la gana
en farien blat i dels canons prismà-

L

tics gegants que els fessin veure de
la vora un món millor, tal com els
mestres els expliquen amb l’afany
d’ajudar pares i mares en l’educació dels futurs ciutadans del món.
Mentre a la terra encara volten
massa tancs, ells prefereixen camions de gelats. I un cucurutxo gegant s’alça enlaire entre les mans
d’una jove alumna, ja que, durant
la cançó, alumnes i professors han
esgrunat una senzilla i eloqüent
representació que colpeix els ulls i
els cors dels assistents.
S’obstinen a seguir amb si tingués la màgia d’un mag, mentre
la vareta màgica, convertida en dit
dels professors de música, que tan
delicadament fan gronxar boniques melodies dins els fràgils escolars, convençuts que dels soldats en
farien clowns i dels tinents ocells
de paper. Perquè han après que
els clowns i els ocells de paper els
aporten més felicitat que no pas
uns militars i exèrcits, que són sinònim de conflictes que nens i grans
no desitgem.
Ballarines o castellers, seguim escoltant de tants innocents
cantaires, convençuts que, si tinguessin la màgia d’un mag, de les
mines en farien daus segurament
per jugar al parxís i de les bombes

que fan mal i destrueixen, en farien innocents jocs malabars.
Per acabar, a punt de l’aplaudiment de tantes famílies, encara
ens diuen que dels corbs, amb la
seva màgia que és molt més potent que la d’un mag, en farien
coloms de la pau.
Així de senzill, escoltant les
veus amb els bons desigs dels més
petitons de P3 i continuant amunt
amunt fins als de sisè, que l’any
vinent ja aniran a l’Institut, han
anat llegint els desitjos que, sortint
del cor i el caparró d’ells mateixos, amb l’ajut i suport dels seus
mestres i professores, que mútuament s’estimen, han fet que, per
la màgia, uns globus s’hagin enlairat també amunt amunt, portant
aquells anhels compartits per tots,
i jo, agosarat de mi, en el meu humil anonimat, també hi he afegit
el meu desig.
En retornar cap a casa em ve
al cap un pensament: si tingués
la màgia d’un mag, faria que un
somni es convertís en realitat. Que
a totes les llars del nostre poble i
del món hi trobéssim la Pau que
ells, els nens, volem que visquin
ara i quan siguin grans. I somnio
que totes les famílies ens esforcem
cada dia perquè això, aparentment
tan senzill, sigui una realitat.
L’escola, en arribar al vespre,
quan el sol ja no és la custòdia de
foc que ens ha enlluernat al matí
i la lluna ja ens dona la bona nit,
tancarà les portes i el seu silenci
ens parlarà de tants professionals
que, com mags, sembren la llavor
de Pau i coneixement per al dia de
demà.
Moltes gràcies, Escola, per fernos participar i viure moments com
el Dia de la Pau.
Un avi-exalumne

L’alumnat de batxillerat del Pla de les
Moreres visita el Campus Universitari
d’Igualada i explora les sortides
professionals

VILANOVA DEL CAMÍ
’alumnat del batxillerat científic
i tecnològic de l’Institut Pla de
les Moreres va visitar, la setmana
passada, el Campus Universitari
d’Igualada, com ja ve sent una tradició. Van ser rebuts per Mireia
Cobos i Rosa Cuadros, que els van
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explicar els estudis que es feien al
campus, les sortides professionals
i també els van fer una mica de
balanç de l’oferta formativa vers
les necessitats de l’entorn.
A continuació, per nivells, van
assistir a una xerrada sobre iniciació a la recerca per als alumnes de

primer, mentre els de segon feien
un taller d’organització industrial.
Tot seguit es van separar en tres
grups: els tecnòlegs van fer un taller d’informàtica, molt focalitzat
en l’ús de les noves tecnologies
pels usuaris, mentre que els científics de primer mesuraven la duresa
de l’aigua i els de segon feien unes
pràctiques de tècniques instrumentals, un taller molt lligat al currículum de química de segon.
Una sortida important, des del
punt de vista de l’orientació acadèmica i professional, que l’alumnat
vilanoví completarà el dia 15 de febrer amb la visita a la Fira Igualada Universitària, però també molt
interessant des del punt de vista
tècnic i pràctic.

L’Escola Torrescasana celebra el dia de la Pau
LA TORRE DE CLARAMUNT
La Pau no és quelcom que desitges, és quelcom que crees, és
quelcom que fas, quelcom que ets
i quelcom que regales.
El passat 30 de gener vam celebrar el dia de la Pau a l’escola
Torrescasana. John Lennon ens va
regalar aquesta cèlebre frase i la
Tina, un mare del centre, ens va
regalar la seva creativitat disse-

nyant i pintant aquest mural que
decora el recinte.
Els/les alumnes van donar color a la imatge i, a la tarda, un
representant de cada classe de
primària va recitar un fragment
de la cançó “Imagine”.
Va estar un dia festiu amb un
motiu molt important: la pau.

NOMÉS DOS MINUTS
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Pau Ortínez Martí

La Canadenca

E

l febrer de 1919, fa un segle,
començava la vaga de la
Canadenca. Contra l’acomiadament de diversos companys de
Riegos y Fuerzas del Ebro, els
treballadors de l’empresa es van
declarar en vaga de braços caiguts i, vist que la patronal no
cedia, la CNT va ampliar la protesta a tot el sector de l’aigua,
el gas i l’electricitat. La ciutat de
Barcelona es queda sense llum i,
en pocs dies, la vaga s’estén al
sector dels transports i la indústria tèxtil. La producció del país
es paralitza i l’aturada esdevé
vaga general a Barcelona. Vista la mobilització, el governador civil aplica el vell remei de
la repressió, empresona 3.000
persones al vaixell Pelayo i fa
encendre els ànims. La solidaritat s’estén arreu i els treballadors de les rotatives apliquen
la “censura roja” per vetar la
impressió d’informació governamental contra els vaguistes.
Les companyies d’aigua, gas i
electricitat responen publicant
un ultimàtum: qui no es presenti a la feina, serà acomiadat.
La majoria de les treballadores
és acomiadada però la lluita
segueix.
Quaranta dies després d’iniciar la vaga, en una assemblea
multitudinària, la CNT valida un
acord per a la readmissió dels
acomiadats i la millora de les
condicions laborals. L’endemà,
el personal torna als seus llocs
de treball, però el pacte es trenca quan el capità general Joaquín Milans del Bosch (l’avi d’un
dels colpistes del 23-F) es nega a
alliberar desenes de vaguistes.
La resposta sindical és contundent: declara vaga general a tot
Catalunya. El govern espanyol

no vol que el conflicte s’estengui i, per això, decideix intervenir obligant l’empresa a acceptar la seva mediació. L’acord estableix la llibertat de la majoria
dels presos, increments salarials,
dona capacitat legal de negociació als sindicats i la readmissió
dels acomiadats. Recordo la història de la Canadenca perquè
dels seus fruits encara en vivim
ara. El compromís dels vaguistes,
hores de lluita i de renúncies
és la llavor de les actuals condicions laborals de milions de
persones durant dècades arreu
del món.
I és que, poc després del final de la vaga, els obrers de la
Canadenca van aconseguir convertir l’estat espanyol en el primer país que limitava la jornada laboral a vuit hores. Va de
vagues la nostra història i, ben
aviat, el sector sanitari hi torna.
El 18 de febrer, els professionals
sanitaris de l’Hospital d’Igualada
i de la majoria d’hospitals de
Catalunya tornen a la vaga per
reclamar millors condicions laborals i, per tant, millor atenció
sanitària. Han vist retallades les
plantilles i els sous no només
no pugen des de fa 13 anys, sinó que assumeixen, en el cas de
l’Hospital d’Igualada, una rebaixa del salari del 4% per eixugar
un deute del qual no en són culpables. La seva lluita per unes
millors condicions laborals també és una lluita per una millor
atenció sanitària. Les metgesses,
els infermers i els auxiliars saben
prou bé que sense lluita no hi
ha conquesta. Caldrà tornar a
penjar la bata i omplir els carrers tantes vegades com calgui. I
no estareu sols perquè la vostra
lluita també és la nostra.

Marc Freixas

Reflexions Dos
Punt Zero

S

empre m’ha agradat llegir
poesia des del lloc més còmode de casa, concretament des del
sofà del menjador, on sovint la calma i el silenci m’hi acompanyen
una estona. Ara, però, també he
descobert, amb curiositat, que puc
llegir poesia des de la cuina, dret
sota la llum que desprèn la pròpia

EL RACÓ DE L’AVI SAM

llum de les paraules. No en sé el
motiu exacte, però intueixo, amb
atenció, que deu ser certa aquesta
necessitat que tinc de descobrir
com neix la poesia per tot arreu.
Això fa que cada vegada s’accentuï
més aquesta fe poètica que sento
per dins.

Santi Abad i Muntané

Quina farsa
Amics d’Estremera,
quin judici que us espera;
catalans de Lledoners,
sereu sempre presoners
per culpa d’un Jurat
COMPRAT I SOBORNAT
PER UN PARTIT QUE VA GOVERNAR.
(Esto lo escribo alto y fuerte
en un idioma extranjero,
“pa” que se entere el mundo entero
y, si quiere, también el clero).
Que, per cert,
què ha fet aquest estament
per defensar l’independent?
Jo suposo que, com ells són del
“Vaticano”

els altres pobles els importen un
“rabáno”.
Penseu que hi ha molta més gent
tancada per culpa del moviment
que també les passaran molt putes
jutjades per un grup de corruptes…
Jo, amb aquest escrit, no voldria
que ningú es sentís ofès, perjudicat, avinagrat… ni dels ous tocat,
ja que tot és conya i tenim de riure fins i tot de nosaltres mateixos
--si ells es riuen de nosaltres, nosaltres també ho podem fer, no?

OPINIÓ
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Comunicado de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Vilanova
del Camí

D

esde que se creó la asociación de voluntarios de protección civil de Vilanova del Camí,
a finales del año 1982, hemos
estado al servicio de los vecinos
de este municipio, preventivos en
eventos multitudinarios, carreras ciclistas, actos de las diferentes asociaciones del municipio,
en incendios forestales, búsqueda de personas desaparecidas e
incluso dando soporte a otros
municipios.
Los voluntarios y voluntarias
de protección civil lo hemos dado
todo por el municipio, tiempo y
dedicación que hemos quitado a
nuestras familias.
Es un verdadero insulto lo
que el actual gobierno de Vilanova del Camí está haciendo con
esta asociación. Desde que está
el actual gobierno se está incumpliendo el convenio que tenemos
firmado con el ayuntamiento,
convenio que regula el artículo
55.2 de la ley 4/1997 de 20 de
mayo, hasta tal punto que hemos recibido amenazas de bufetes de abogados por impagos de
facturas, debido a que el actual
gobierno nos retiró la subvención
que recibíamos cada año para
hacer los pagos de las facturas.
Unas facturas que a final de año
se presentaban al ayuntamiento
para justificar los gastos.
Unas facturas de compra de
material para desempeñar nuestra labor de prevención en los
diferentes actos en los que estábamos presentes. También para pagar dietas del personal que
estaba de servicio; tenemos que
recordar que tenemos servicios
que duran 10 y 12 horas.

PARLEM DE SARDANES

Todo esto es lo que el actual
gobierno nos ha retirado porque,
según ellos, malgastábamos el
dinero; pues bien, los voluntarios
y voluntarias de protección civil
siempre hemos sido conscientes
que el dinero es dinero público,
por lo cual nos pensábamos muy
bien en que se gastaba hasta el
último céntimo e incluso se cerraba el ejercicio del año con superávit.
Lo que no entiende el actual
gobierno es que la asociación de
protección civil es independiente, con NIF propio, y está vinculada al ayuntamiento mediante
un convenio de colaboración, tal
y como marca la ley 4/1997 de 20
de mayo, el cual especifica que el
ayuntamiento proporcionará a la
asociación una subvención para
sufragar los gastos que se puedan
generar.
Como presidente de la asociación tengo que decir que, por
parte del ayuntamiento, no se
han puesto en contacto conmigo
para nada; últimamente llaman
a otro voluntario para hacer las
gestiones. Debe ser que no le caigo bien a más de uno por no reirle las gracias.
En cuanto al desfibrilador que
tanto dicen que se ha comprado
para protección civil, decir que es
totalmente FALSO; es un desfibrilador que, como se explica en los
medios de comunicación, se ha
comprado para uso de todas las
entidades, no para protección civil. También hay que recordar que
el primer desfibrilador que tuvimos en Vilanova lo tenía protección civil y fuimos los voluntarios
y voluntarias de protección civil

Joaquim Bacardit

Cobles igualadines
Passaré a continuació a l’apartat de les cobles sorgides a la ciutat
d’Igualada i que es té constància de
la seva vida musical; actualment la
nostra ciutat compta amb la cobla/
quintet Terres de Marca, dirigida per
Concepció Ramió i Diumenge i la
cobla Almogavarenca de Capellades,
dirigida per Xavi Cassanyes i Edo.
Cobla Aliança Igualadina
Aquesta orquestra local es reconvertí en cobla a partir del 17 de
maig de 1908. Aquest dia l’Agrupació Sardanista Juvenil de l’Ateneu
organitzà la seva primera audició
pública al passeig, amb la citada cobla, que actuà també en un concert
vermut el 29 de novembre del mateix any.
Cobla Dinamics Orquestra
Eren coneguts familiarment pels
Dinamics, tot i que en diverses ocasions apareixien com Cobla Dinámica
o Dinámica Orquestra. Varen existir
entre els anys 1942, quan els trobem
tocant als jardins d’Acció Catòlica
durant la festivitat de St. Ignasi, fins
l’any 1949. Generalment anaven només 10 instruments.
Cobla Igualada
La primeria cobla que es va formar sota aquesta denominació apareix per primera vegada amb motiu
de celebrar-se el VI aplec d’Igualada a l’ermita de la Sala, l’any 1930.
Aquesta cobla-orquestra és una de
les més contractades en diverses audicions a la ciutat i en nombroses
festes de barri fins l’any 1933, any

que irromp amb força una altra formació igualadina: The Nightingale
Boys la qual posteriorment s’anomenaria Triomfal.
Cobla Igualada
Des del 1952 al 1958 alguna vegada havia tocat sardanes la Cobla
Windsor, però com únicament anaven vuit músics la seva qualitat no
era excessiva. Des de 1956 es van reforçar per interpretar sardanes i va
sorgir la Cobla Igualada, la trobem
actuant ja al XXII aplec d’Igualada.
Dita cobla es va mantenir fins l’any
1968.
Curiosament però l’any 1966 al
mes de maig i amb motiu de la celebració de l’aplec comarcal del Roser
a Santa Maria del Camí, actua la
cobla-orquestra igualadina Windsor.
Cobla Ciutat d’Igualada
El maig de 1970 un grup de músics locals es preparen per presentar una nova cobla, la cobla Ciutat
d’Igualada. De fet a l’aplec del Roser
de la Tossa de Montbui, que aquest
any es celebrà excepcionalment al
darrer diumenge de maig, els trobem ja actuant. Va existir fins l’any
1972, tot i que sembla que no varen
tindre gaire èxit entre els sardanistes.
Cobla Els Igualadins
Es presenten oficialment en el
decurs del 65è aplec d’Igualada, el
13 de juny de 1993, apadrinats per
la cobla Juvenil Ciutat d’Igualada.
Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

los que, conjuntamente con el Sr.
Joan Vich, que entonces era el
alcalde, promovimos la campaña
para cardioproteger al municipio con la compra, mediante una
campaña de ventas de pulseras,
de un segundo desfibrilador para
la policía local y posteriormente
la compra de un tercero que se
colocó en el pabellón polideportivo. Luego se sucedieron con el
que hay instalado en la plaza del
mercado y en Can Papasseit, con
la Sra. Vanesa como alcaldesa. Por
lo cual este gobierno actual se
está apuntando un tanto el cual
no es suyo, sinó que lo han heredado.
En referencia a la compra de
refrescos, es verdad que se compraron refrescos, como cualquier
entidad; los voluntarios y voluntarias pasábamos muchas horas en la
oficina donde hacemos reuniones,
formación, planificación de servicios… y para agradecer a los compañeros de otras asociaciones de
otros municipios la ayuda prestada
en algunos servicios supongo que
es normal que se disponga de una
nevera con agua y refrescos, que
se justificaron con las correspondientes facturas.
Desde hace seis meses estamos
reclamando la reparación de un
vehículo de la asociación. La respuesta del ayuntamiento es que
“como es de la asociación no sabemos como lo tenemos que pagar”.
Pues es muy sencillo: cumpliendo
con el convenio que está en vigor
y devolviendo a la asociación su
subvención, tal como marca la ley
de protección civil.
Mucho queda por hacer en
materia de protección civil, pero

con el actual gobierno no vamos
a buen puerto. Personalmente, he
pedido varias veces una reunión
con la Sra. alcaldesa y la única respuesta es que “ya tenéis a una
persona que es responsable de esa
área”. Pues bien, cuando una persona es una incompetente en su
área hay que ir a la persona que
está por encima de ella, en este
caso la Sra. alcaldesa, que no hay
que olvidar que como alcaldesa es
la máxima autoridad municipal en
temas de protección civil.
En cuanto a la formación de
los voluntarios, todos los voluntarios y voluntarias de protección
civil tienen el curso básico como
establece la ley 4/1997 de 20 de
mayo, y aparte tienen la titulación de ATENCIÓN INMEDIATA NIVEL II, SOPORTE VITAL BÁSICO Y
DESFIBRILACIÓN AUTOMÁTICA.
En este caso, la asociación cuenta
con dos instructores en soporte
vital básico y desfibrilación automática, reconocidos por el Plan
Nacional de Resucitación Cardiopulmonar y uno de ellos también
por el Consell Català de Ressuscitació (CCR ).
También contamos con diferentes titulaciones impartidas por
el Institut de Seguretat Pública
de Catalunya: Seguridad en actividades multitudinarias, curso
en comunicación en situaciones
de emergencias y recopilación de
información, Sensibilización en
materia de protección civil y Curso de extinción de incendios.
Personalmente, tengo un posgrado universitario en Protección
civil y gestión de emergencias y
una titulación como Técnico superior en protección civil avalado por

COMENTARIS DE LLIBRES

el Instituto Europeo de estudios
empresariales.
En esto empleamos nuestro tiempo cuando no estamos de servicio, en nuestra formación para
poder prestar un mejor servicio al
municipio, pero desgraciadamente
este gobierno nos desprecia y a
la vista está con los comentarios
que se oyeron en el pasado pleno
y en el hecho de que cuando hay
una emergencia en el pueblo no
se nos avisa. Otro incumplimiento
del convenio.
Personalmente, como presidente de la asociación de voluntarios y voluntarias de protección civil, tengo que decir que nunca he
faltado a mis deberes y responsabilidades como presidente, por lo
cual es otra falsedad decir que el
presidente ahora está y ahora no
está; desde que estoy en protección civil, hace ya 34 años, nunca
he faltado a mis responsabilidades
como miembro de la asociación ni
como presidente cuando he tenido
que serlo, por ese motivo tengo
que decir que otra vez mienten.
Otra cosa es que, como no les río
las gracias, no sea persona de su
devoción.
En resumidas cuentas, me podría alargar más y entrar en temas de coordinación con el ayuntamiento, pero sería alargarme
demasiado. Para cualquier duda
o aclaración que tenga cualquier
grupo político en el ayuntamiento
o vecinos de Vilanova del Camí me
pongo a su disposición para aclararles cualquier duda al teléfono
699 437 708.
Antonio Rodríguez
Presidente de la asociación de
voluntarios/as de protección civil

Lleonard del Rio

“Historia del Instituto de Hijas de María,
Religiosas de las Escuelas Pías”

L

a religiosa escolàpia Mª Luisa
Labarta està escrivint la “Historia del Instituto de Hijas de María,
Religiosas de las Escuelas Pías”, del
que s’han editat dos volums amb un
total de 1.952 pàgines, i en principi
sembla que hi haurà un tercer llibre
en el qual està treballant. L’autora
s’ha trobat amb la dificultat de la
desaparició total de l’Arxiu general
que va ser cremat a finals de juliol
de 1936, a Barcelona.
La publicació vol presentar
amb criteri històric --en la convulsa història socio-política del segle
XIX espanyol-- l’aportació de Paula Montal Fornés (1799-1889) a la
promoció de la dona, en obrir l’any
1829 a Figueras (Girona) una «escola de nenes» amb aquesta finalitat.
El capítol V del primer volum
és dedicat a la fundació del col·legi
d’Igualada, al que la historiadora dedica cent quaranta pàgines,
i que porta per títol “Igualada un
porvenir risueño”. S’explica que
una trobada fortuïta de Paula
Montal amb el fabricant igualadí Olegari Godó en un viatge a
Arenys de Mar en diligència, la tardor de 1848, va incentivar el projecte:
“En aquella primera conversación, Paula Montal conoció la
realidad educativa de las niñas
de Igualada, a través de un padre

de familia, con tres hijas en edad
escolar, preocupado de que no
hubiese escuelas convenientes para la educación de sus hijas y para
la numerosa población infantil de
la villa. (…) Olegario Godó debía
preparar un ambiente propicio
al presentar aquel proyecto educativo. Persona influyente, por
su posición social, contaba con
buenos amigos en la corporación
municipal y pronto consiguió interesarles en el proyecto. Todo
lleva, pues, a pensar que fue un
primer paso, decisivo para la respuesta del alcalde, el 26 de marzo
de 1849, a la misiva de Barcelona,
que requería su rápido cumplimiento.”
En establir-se a Igualada, les Escolàpies van obrir l’escola al carrer

Clos 45, «Ca l’Oleguer», on també
hi tenien la seva residència. L’espai
resultà petit des del primer any, ja
que el 1850 freqüentaven el col·legi 150 alumnes i la comunitat la
formaven set mestres. La falta d’espai va obligar a cercar un lloc amb
més capacitat i el canonge vigatà
Diego Codina el 1854 signa l’escriptura de compravenda d’un solar
proper a dues o tres travessies. La
història és llarga i molt interessant,
però el limitat espai de què disposem ens priva estendre’ns amb més
profusió informativa.
Deixem constància dels titulars d’aquest capítol: 1.- Providencia..., ocasión fortuita. 2.- Igualada, llegada de las Hijas de María,
1849: ambiente socio-religioso y
educativo. 3.- Vicisitudes en el establecimiento del colegio, 1849.
4.- Igualada, sede del colegio de
las Hijas de María Escolapias. 5.Un nuevo colegio para Igualada,
1880. 6.- Una escuela privada con
subvención municipal (1849-1863).
7.- Escuela pública municipal de
niñas, 1852. 8.- Nuevo periodo de
prosperidad, 1858-1863. 9.- Escuela
municipal privada de niñas, y escuela del patronato Felicia Mateu,
1863-1881. 10.- El colegio los años
1881-1900. 11.- Reglamento educativo del colegio de Igualada, 1856.
12.- La escuela dominical un oasis
para las jóvenes trabajadoras.
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En record de Jaume Ribera Marimon

E

l nostre estimat col·laborador Jaume Ribera, que periòdicament compartia amb els lectors de L’Enllaç les
seves “Vivències” des d’aquesta secció, ens va deixar dijous passat, dia 31 de gener.
En record seu avui reproduïm l’escrit “Un capvespre especial”, que ja es va publicar el dia 24 de novembre
de 2016, i un fragment del qual es podia llegir en el recordatori que van rebre els assistents al seu funeral.

VIVÈNCIES

Jaume Ribera

Un capvespre especial

A

quest passat cap de setmana,
al veure un dia clar i solejat, els
nostres fills varen organitzar una
trobada de bolets. Nosaltres ja no
estem per tragí semblant i vàrem
decidir passar-lo en un hostal de
muntanya i no lluny, els quilòmetres
ja no ens són un plaer. Encertàrem
lloc i hostal, motiu per tornar-hi,
però és que a més es va donar una
singular vivència igual a la d’aquí,
també en un capvespre. És cert que
potser també va ajudar a la recordança el petit vers publicat recentment a L’Enllaç d’en G. Marañón
que, entre altres coses, deia: “Vivir
no es sólo existir... saber sufrir,
saber gozar...” i seria aquest gaudir, recordat just en el moment del
magnífic espectacle del crepuscle,
que va fer que, instintivament,
Clara i jo repetíssim la mateixa
escena d’allà ara fa molts anys,
inclòs el cant de mossèn Cinto.
Sí, va ser fa molts anys, en una
estada d’uns dies en una illa del
nostre mar. Una illa vinculada a la
nostra història, fins i tot amb indicis de la nostra parla, i on hotel o
hostal són quasi iguals en la seva
construcció, en la seva orientació
solar i amb el mateix sol. Però amb

la gran circumstància diferencial
entre allà i aquí. Ja que aquí seguim amb el caliu familiar i el suau
aire que ens embolcalla i ens porta
l’agradable olor del pi mediterrani. Allà teníem l’oratge del nostre
comú mar amb iguals onades, això
si, però amb el lleuger pes dels dos
mil quilòmetres de distància, circumstància diferencial bàsica entre
l’aquí i l’allà.
Avui, aquí, els dos, Clara i jo
en plena natura, cara a ponent en
un porxo elevat per tres esglaons,
igual que allà, el mateix sol esplendorós, però... diferent, tot diferent,
especialment el clima emocional i
aquesta rara melangia, que t’envaeix, i t’afluixen les cames en moments puntuals. Van ser pocs els dies que vàrem estar allà en un petit
poblet coster. Gent amable, cuina
senzilla però bona i una petita cala
quasi per a nosaltres sols. La bonança del clima convidava a estar
a l’aire lliure, al matí fèiem caminades per una petita boscúria propera, dinar, migdiada i tarda deixant que el suau sol ens acaronés
i que les onades en el seu va i ve
ens besessin els peus, i sempre contemplant aquell meravellós cel net,

amb les baralles entre vent i núvols
que feien i desfeien fantàstiques
figures de tot el bestiari que sols
duraven uns segons per albirar-ne
d’altres en aquell immens escenari.
Però el millor moment, emocional, del dia era al capvespre, quan
ens assèiem en un dels tres esglaons del porxo cara ponent. Era el
primer dia, i la primera vegada que
contemplàvem el magnífic espectacle natural del crepuscle, o llostre
(com diu el diccionari d’Emili Vallès,
igualadí de pro), que es succeeixen
tots els colors de l’iris amb totes les
inimaginables tonalitats del porpra, or i plata, i que només la divina paleta del creador és capaç de
regalar-nos. I allà, asseguts als graons del porxo, ambdós, Clara i jo,
embadalits davant aquell celestial
panorama, veient el sol com poc
a poc s’allunyava enfonsant-se a
l’horitzó amb la certesa de que no
era pas el seu final, sinó que “allò”
estaria aviat sobre la nostra terra
i el desig de seguir-lo ens omplí el
pit de melangia fent brollar dels
nostres llavis el bonic vers de Mn.
Cinto Verdaguer: “Oh dolça Catalunya / pàtria del meu cor / si de tu
m’allunyo / d’enyorança em mor”.

✞
Jaume Ribera Marimon
(Igualada, 1922-2019)
Vidu de María del Sagrario Sierra
Ens va deixar cristianament el dia 31 de gener
Els seus fills, Jaime i Joana Lladó, Maria-Teresa i Josep M. Trepat, Sagrari i Xavier Pallarés, Xus i
Josep M. Bausili, Berta i Joaquim Vives, Carlos (†), Eva i Joan Puiggrós, Elsa i Josep Tomàs; nets
i besnets; germanes, Ramona, Montserrat i Núria i Dew (†); nebots i família tota ho fan saber als
seus amics i coneguts i agraeixen l’acompanyament en el comiat i les mostres de condol rebudes.
Igualada, febrer de 2019

✞
Marcel·lí Morreres Viladegut
Va morir el dia 2 de febrer, a l’edat de 84 anys
La seva esposa, Rosa Morreres; fills, Carles i Rosa, Esmeralda i Paco; néts,
Laia, Adrià, Pol i Ona, que tant l’hem estimat, sempre el recordarem.
La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Vilanova del Camí, febrer de 2019

7 de febrer de 2019

LA ROTONDA

Enric Senserrich i Vives

El conte de mai
acabar...
N’hi ha per llogar-hi cadires.
Això s’acabarà com el rosari de
l’Aurora. Feta la llei, feta la trampa... i així podríem seguir amb les
dites catalanes i altres per explicar
què fa un Estat com l’espanyol al
segle XXI amb Catalunya i amb els
presos polítics i exiliats...
Però són tan prepotents i tan
poc coherents, que ara ells mateixos s’estan contradient i es queden
tan amples, sí, sí, parlant de Veneçuela demanen que el President
oficial i «legal» convoqui eleccions
lliures per triar nou President, i donen suport al nou pel fet de que
és demòcrata i l’altre un dictador...
bravo! al revés del que fan a Catalunya, vergonya! Demano al govern de l’estat espanyol coherència
i valentia política per tal que defensi els mateixos plantejaments
democràtics i de llibertats tant fora
com a dins de l’estat espanyol. Per
què no es pot fer a Catalunya un
simple referèndum? I si es fa, tots
a la presó! I quan s’han fet eleccions obligades pel 155, no respecten els resultats? És que a mi em
puja la pressió... Bé, com diu en Sala i Martín és qüestió de tenir unes
quantes abelles i que vagin picant
allò que no sona... al toro...
Volen donar lliçons de democràcia i no veuen que estan plens
de dictadors dins de tots els estaments i poders de l’estat i tenen
més cara que Maduro, que ja sabem que no ho fa bé, però si vols
criticar a un altre, primer mira què
fas tu, és allò de, «qui estigui lliure
de pecat que tiri la primera pedra». Aquí podríem dir que, «Déu
ens agafi ben confessats» i «El patiment d’uns pot ser provocat per
l’ambició d’altres»....
Estem en uns moments en que
la Justícia ha anat de vacances, està tan cansada de veure injustícies,
que agafat un estrès i una angoixa
tan gran que no podia més.... el
problema és que en marxar no ha
deixat cap interí... la Justícia està
tan o més malament que la sanitat
...i no té suplents, la pobre es pensava que el Món ja estava preparat
per impartir les lleis correctament
i NO, estem com en el temps de
la Inquisició, sí, sí igual, només cal
veure com van vestits els jutges,
fiscals i advocats ... i les cadires i
taules que hem vist per la televisió,
són de fa 500 anys o més.... Franco va fer la seva campanya pensant
i dient «por Dios y por la Patria»
com en l’època de les creuades, els
d’ara no, ells ho fan per: «por el

poder que me otorgo, mi sueldo
y mi silla» és la casta de fa segles.
Sí, que la vida són quatre dies i cal
viure bé a l’esquena dels altres,
com ara de Catalunya, etc., no tenen ni Déu ni pàtria, doncs si s’ho
creguessin actuarien millor...
Quan parlem d’unitat entre els
independentistes, no sols pensem
en les persones, sinó també en els
partits, doncs cal que anem tots
a una sinó a la merda Fuenteovejuna... i com sempre dic l’ego
personal i dels grups, ens fa estar desunits, en canvi els nacionalistes espanyols van tots amb la
mateixa idea, castigar i controlar
als catalans....és que la pela és la
pela (o euro) i després diuen que
els catalans som garrepes.... em
sembla que ho són ells, ja que per
l’únic que ens volen és per interès,
no ens han estimat mai. Per mi
que no ens deixen anar en llibertat, per egoisme i gelosia de veure
com Catalunya sempre a pesar de
les garrotades, encara els donem
diners, com una dona maltractada,
garrotada, però treballa per mi....
al menys hi hagués sexe amorós...
però ni això saben fer...
On és l’Europa de les llibertats,
dels drets i de la democràcia? és
que Catalunya no és a Europa? Per
aportar diners a la UE sí que servim, per demanar més democràcia
i respecte, això no? Vergonya el
que estan permeten, però és clar
si ja ho varen permetre als anys 30,
com no voleu que no ho facin ara?
També quan França ja va repartir-se Catalunya amb els castellans,
mala senyal.... i quan Anglaterra
no compleix el pacte amb Catalunya, què? I es traeix per una muntanyeta? Per cert Gran Bretanya si
vol marxar de la UE és per alguna
cosa... i nosaltres els catalans que
som i volem seguir sent europeus
que ens donin pel ... Vergonya
tots plegats, si, la gran Espanya i
el deute on ens el posem? és que si
marxa Catalunya podrien pagar?...
doncs què pensen fer? A vegades
en lloc de pegar a la dona amb
una mica de «carinyo» aniríem millor i tots contents, però són tant
capgrossos que no saben ni això,
deu ser que porten a la sang tenir
esclaus o súbdits, no sé què és pitjor... en fi, jo demano el divorci i
que el Llarena faci els papers, ah!!
i els que ens han pres la Guardia
Civil la setmana passada, que els
tornin ja, que allò no és casa seva...
que sou uns maltractadors i mentiders.

DEFUNCIONS
Ana Núñez Fernández, de 85 anys (Igualada); Consuelo Martín Nieves, de
96 anys (Igualada); Montserrat Puig Rabell (Calaf); Jaume Ribera Marimon,
de 96 anys (Igualada); Ana Tenllado Cantero, de 75 anys (Igualada); Isabel
Lopez Martinez, de 89 anys (Igualada); Antonia Hurtado Arias, de 76 anys
(Òdena); Emilia Rius Garcia, de 98 anys (Igualada); Joan Raja Noguera,
de 92 anys (Igualada); Marcel·lí Morreres Viladegut, de 84 anys (Vilanova
del Camí); Emilio Jiménez Pubill, de 86 anys (Igualada); Llorenç Solé Domènech, de 88 anys (Igualada); Rosario Otero Pérez, de 75 anys (Vilanova
del Camí); Francisco Caldera García, de 78 anys (Vilanova del Camí); Teresa
Ribera Codina, de 94 anys (Vilanova del Camí); María del Carmen Casado
Lara, de 57 anys (Igualada); Josep Sánchez Martín, de 66 anys (Capellades); Fèlix Oliva Xaus, de 87 anys (Capellades); Josep Gispert Llucià, de 72
anys (la Pobla de Claramunt).

OPINIÓ

7 de febrer de 2019

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.

Adéu, Josep!
Adéu, Josep Brunet Cortès!
Ets el segon del Grup que ens
deixa. El segon Josep que ens ha
marxat!
Has marxat quan fa molts
pocs dies que havies complert els
78 anys. Però has marxat preparat, tal com va dir-te Mn. Pujol a
l’administrar-te el sagrament de
la Unció. Preparat per al traspàs
a la casa del Pare, a la que hauràs
arribat després de portar una vida
conseqüent amb les teves creences.
Venies d’una família cristiana
i seguies les seves ensenyances i el
seu exemple. Molt jove, encara, ja
feies apostolat com a responsable
de l’Aspirantat d’Acció Catòlica.
Amb molta decisió i entusiasme
participaves, sempre, en les nostres reunions i en les activitats del
nostre Grup de Matrimonis, que
fa 50 anys vàrem iniciar.
La teva devoció al Sant Crist
d’Igualada feia que no faltessis
a la seva festa. Al matí, l’ofici. A
la tarda, a la processó, portant el
tàlem, evocant el cos de portants
del Sant Crist, seguint l’exemple
paternal. Darrerament havies estat cooperador parroquial i feies
serveis litúrgics en les celebracions, a la basílica de Santa Maria.
Tot plegat, a l’estil del teu
bon parent, Mn. Romà Cortès,
que va marcar unes pautes de
conducta al nostre Grup.
Estaves preparat!
No seguires l’ofici de serraller
del teu pare, ni fores estanquer
com la teva mare. Optares per ser
administratiu en diverses empreses anoienques.
Les tasques d’hortolà, amb les
que gaudies, et portaren a Biure,
on teniu una segona residència, i
on has passat bona part de la teva
vida. La teva passió fou el col·leccionisme. Sobretot, els segells, que
et portaren a la Directiva del Grup
Filatèlic local, on has desenvolupat
una tasca d’entrega i eficàcia.
El sardanisme et portà a trobar l’amor de la teva vida, la Maria Pilar. Ella ha estat la teva esposa, companya i mare dels quatre
fills i àvia dels vostres néts. Ella, i
els demés familiars íntims, són els
que més et trobaran a faltar. Nosaltres, també t’enyorarem molt.
No oblidarem que, el passat dia
3 de gener, encara vas participar
en la nostra darrera festa de Cap
d’Any.

Ara, t’hauràs retrobat amb els
teus pares i germans i amb Mn.
Jordi, que us va casar. Ells et precediren en el camí vers la vida
eterna. Tu, que tant t’agradava
caminar, ara has seguit les seves
petjades.
Després de tantes activitats
humanes i espirituals, tindràs el
repòs etern.
Descansa en pau! Al cel puguem retrobar-nos!
Grup de Matrimonis “
Grupo Vidale”

gan cosas que no saben, porqué
si ven alguna noticia fíjense que
los únicos que están gordos son
Maduro y los que le rodean. Espero que pronto acabe esta pesadilla y que mi querido país vuelva
a ser lo que fue. Y que estos ladrones que hoy nos gobiernan se
pudran en la cárcel.
Juan Sigueñas Pacheco
Igualada

La realidad de
Venezuela

Avui hem de dir adéu a un altre amic que ha passat a millor
vida.
Hem d’acomiadar al Llorenç
Soler Doménech, que després de
conviure 88 anys entre nosaltres
ha marxat, inesperadament, vers
la casa del Pare. Érem amics de
tota la vida; de quan anàvem a
l’escola, al col·legi dels Germans
Maristes. La nostra amistat venia,
doncs, de molt lluny.
Amb altres amics i amigues
anàrem formant el nostre Grup.
Tu, algunes vegades, no podies venir a reunions o festes, ja
que les obligacions de la granja
que tenies, a Vilanova, no t’ho
permetien. Amb ells hem anat
mantenint un cordial afecte. Els
dinars mensuals de la colla eren
--són-- motiu de retrobament i
de refer la nostra amistat i companyonia. Encara, en el darrer,
de la setmana passada, a la taula estaves al davant meu i vàrem conversar. La vida té aquests
cops. Ara, la Teresa, la teva esposa --la veterana del grup--, ja no
podrà aconsellar-te quin menú
has de triar. Serà ella qui més et
trobarà a faltar. Nosaltres també
haurem d’acostumar-nos a la teva absència.
El nostre Grup de matrimonis
s’ha anat reduint per la part masculina: el Joan, el Jaume, el Lluís i
ara tu ens heu anat deixant. Amb
ells et podràs retrobar a la pàtria
celestial!
Junts vàrem posar-te unes
flors... aquestes, però, es panseixen. El nostre record perdurarà!
Esperem que tinguis el repòs
etern. Descansa en pau!
Els teus amics i amigues no
t’oblidarem!
Rebi la Teresa i els teus familiars el nostre més sentit condol per
aquesta irreparable pèrdua.
Pel Grup, Josep Elias Farré

Quien habla de manipulación
informativa sobre Venezuela es
que también está manipulado.
Tengo familia venezolana, he vivido en Venezuela muchos años
y he podido disfrutar de ese país
maravilloso, pero nada más llegar Chávez, primero, y luego Maduro al gobierno, ese grandioso
país se vino abajo.
Allí no han hecho falta bloqueos ni sanciones para llegar a
lo que hoy es; allí se montaron
a gobernar una tanda de ladrones a los cuales cada día les encuentran cuentas por miles de
millones en el extranjero. A los
empresarios les expropiaron sus
empresas para dárselas al pueblo
(???) y lo que hicieron fue acabar
con la economía y el trabajo.
En las elecciones, que toda
la vida han ganado, sólo ha sido
porqué allí nadie controla, los
observadores internacionales los
llevaban ellos y a lo que iban era
a pasear y cobrar por dar el visto
bueno. En la supuesta elección
que hizo Maduro en el 2018, y
que el ganó como era obvio, la
mayoría de candidatos opositores estaban presos y los que no,
no tuvieron tiempo para inscribirse. Además, allí no hace falta
que la gente vote, porqué ellos
ponen y quitan la cantidad de
votos según les interese.
En Venezuela no hay comida, ni medicinas, ni todo aquello
básico para vivir. Los hospitales
no tienen insumos. Tanto es así
que la gente sale a otros países
dejando sus trabajos (salario mínimo de 6 dólares al mes), sus
familias y su casa. Algunos se van
caminando hasta Perú, Chile, etc.
Entonces, ¿de qué manipulación informativa hablan? Si no
han vivido allí mejor que no di-

LES POSTRES

En record de Llorenç
Soler

Joan Valls

Ai, Europa!
La teoria de la versemblança ja fou definida per Plató, a
la filosofia clàssica. En el món
narratiu, és creïble tot allò que
s’ajusta al nostre coneixement i
a les nostres experiències. I afegien que sempre és preferible
representar coses increïbles però
versemblants, que no pas coses
creïbles però inversemblants…
Una pel·lícula com 2001, Odisea
de l’espai és increïble, com tantes, però resulta verosímil. Que a
les pel·lícules d’indis i americans
el Setè de cavalleria, amb la seva
trompeta, arribés sempre en el

precís moment quan els malvats
indis es disposaven a cremar la
caravana del dissortat granger és
creïble, podia passar, però resulta inversemblant, per molt que
aplaudís la platea del Catequístic
o del Rex… Ens ho diu l’experiència: aquell ajut, aquell socors tan
necessaris en un moment determinat, gairebé mai no es produeixen...
No puc evitar pensar-ho quan,
des de l’independentisme, hem
posat i posem tantes esperances
en la intervenció europea. Els tribunals europeus comunitaris pot-

ser sí que ho faran, però l’Europa
dels estats no ens ha ajudat fins
ara per molt que ho esperéssim. I
no sé si ho farà, perquè és precisament això, l’Europa dels estats. I
la tendència dels estats és tapar-se
recíprocament les vergonyes i a
defensar-se recíprocament llurs
interessos. Caldrà molestar, com
deia l’altre dia la presidenta de
l’ANC. Ser una molèstia per a Europa, de manera que li generem la
necessitat d’ajudar a resoldre, de
posar-s’hi. Ens caldrà intel·ligència
i esperança. O, si voleu, una esperança intel·ligent...
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Jordi Dalmau

Pals que molesten per
accedir a l’aparcament
Els veïns d’un bloc de l’avinguda Barcelona ens han demanat
que parlem del problema que fa
anys tenen amb uns pals que els
molesten per accedir amb fluïdesa
al seu aparcament. Es tracta d’un
fanal de l’enllumenat públic i d’un
pal que sosté cables de connexions
elèctriques. Sembla que les gestions passen per satisfer ells el trasllat i consideren que la despesa
és massa elevada. Sembla que això ho hauria de satisfer la pròpia
companyia o l’ajuntament perquè
també molesten, en part, el pas
dels vianants.

Fuita d’aigua a la vorera
La següent fotografia correspon al carrer de les Guixeres, a Les
Comes. Una veïna ens ha demanat
que en parlem perquè hi ha una
fuita d’aigua que no s’atura. Han
parlat amb l’ajuntament i el tema
no troba encara solució. A part de
la pèrdua d’aigua, com que sembla
que la sortida prové de la trapa
metàl·lica, tots els seus voltants
també comencen a esfondrar-se
i el pas de vianants per aquesta
vorera pot ser perillós. Convindria
posar-hi remei.

Cal repassar la pintura vial
També del mateix carrer de Les
Comes podeu veure que van
pintar els aparcaments, i com
que hi havia sorra que no es va
treure, han quedat algunes ratlles
sense pintar. Precisament ara que
estant repassant els passos de
vianants, convindria fer-ho als
carrers paral·lels, ja que es troben
pràcticament esborrats. També
seria el moment de preveure
passos de vianants nous al carrer
Serra i Constançó, ja que els veïns
que provenen del Lacetània, St.
Cugat, etc. i que volen anar al
passeig principal de Les Comes no
poden creuar amb seguretat.

Obres per acabar al Pla
de la Massa
Avui acabem amb una fotografia d’una vorera del Pla de
la Massa on podeu veure que,
malgrat els anys transcorreguts
des que es van fer les connexions
de gas, encara no ha estat cobert el canal de la vorera. I això
es troba així en diversos carrers
d’aquell barri de la ciutat. Els
veïns es pregunten si és responsabilitat de la companyia que
va encarregar-se de les obres o
de l’ajuntament, ja que, malgrat
les queixes, no ha requerit el seu
cobriment.

TALLERS ATZERÀ
NECESSITA PER AMPLIACIÓ
Electromecànic d’automoció
enviar CV a: info@atzera.cat

OPINIÓ
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L’ENLLAÇ AMB EL CONSUM

Alfons Conesa

Desistiment

7 de febrer de 2019

CIUTADANA DEMPEUS

Tornen a sonar tambors
de guerra

D

B

envolguts lectors.
El mercat on-line està creixent, però cal
que siguem curosos a l’ hora de comprar o contractar serveis a distància, molt especialment per
Internet.
No parlaré de totes les precaucions que cal
prendre per fer una compra on-line, com triar
una pàgina web segura, llegir bé les condicions i
les especificacions clares del producte que volem
comprar, el preu total amb impostos inclosos o
que les despeses d’enviament estiguin inclosos
també les despeses de devolució si s’escau o si
contractem un servei que la informació contractual sigui clara, entenedora i no comporti confusió.
Sí que parlaré del dret de desistiment.
El dret de desistiment reconegut per la Llei, es
aquell que ens permet a consumidors i usuaris, retornar sense cost ni penalització i sense donar explicacions un bé comprat o desistir d’un contracte
de servei, sempre que la compra o el contracte
de servei, s’hagi realitzat fora del establiment comercial o a distància, Internet o telefònicament.
Parlarem especialment d’internet, ja que l’habitual és que quan consultem pàgines de venda
on-line, el número d’ofertes és tan i tan àmplia
que és fàcil que trobem quelcom que ens agradi.
Les imatges que veiem són engrescadores,
els productes o serveis, estan ben presentats, la
imatge és perfecta i moltes vegades l’entorn que
els acompanya o les persones que en la fotografia
ens els mostren són atractives i ens transmeten
confiança. I la descripció de tots ells és tan convincent, que fa que desitgem el producte o el servei i a la que arribem a l’oferta del preu és fàcil
que prenguem una decisió ràpida i no meditada.
És aquella dita, de que mengem més amb els
ulls que amb la boca i dins del mercat se’ns ha
transmès que la compra o contractació on-line
sempre és més barat, ja que la feina la fem nosaltres i l’empresa s’estalvia el personal, venedors i
comercials. Tot està embolcallat perquè cliquem
“compro”.
I sempre pensem que si no ens agrada ho tornem, aquest és el dret de desistiment que ens fa
confiats i agosarats amb les compres.
En la pàgina web, l’empresa ens ha d’informar
d’una forma clara, comprensible i precisa del dret
de desistir del contracte, ja sigui de compra com
de prestació d’un servei i lliurar-nos el document
de desistiment.
Si el volem exercir hem de comunicar-ho a
l’empresa que ens ha subministrat el bé o a la
que hem contractat el servei. No cal donar cap
explicació o justificació, ni hi pot haver-hi cap
penalització.
Quan comprem un bé o contractem un servei
per Internet, tenim 14 dies naturals per retornar
el producte o anul·lar un contracte. 14 dies a partir de l’endemà de rebre el producte o contractat
un servei. L’exercici del dret de desistiment és
gratuït, sempre i quan la modalitat de lliurament
escollida sigui la ordinària o a no ser que a la pàgina web se’ns informi d’antuvi, de que el cost de
les despeses de devolució van a càrrec nostre.

Si desistim l’empresa o l’establiment comercial te també 14 dies per retornar-nos l’import
pagat i si no ho fan dins d’aquest termini, podem
reclamar la quantitat duplicada, sense perjudici
de reclamar els danys i perjudicis ocasionats, si és
que n’hi ha.
Els consumidors i usuaris cal que defensem els
nostres drets, però tinguem en compte que les
empreses també tenen els seus drets i els defensen, per aquest motiu i per evitar abusos, la llei
contempla unes excepcions, pel que fa al dret de
desistiment.
Cal que tinguem en compte, que si la compra
és un encàrrec personalitzat o és un producte que
es pot fer malbé amb rapidesa, és perible, no podem desistir de la compra feta.
Tampoc si els productes estan precintats i
s’han desprecintat després del lliurament o que
no siguin aptes per retornar-los per qüestions de
salut o higiene, o que s’hagin barrejat amb altres
productes i sigui impossible separar.
També és una excepció del dret, si són productes digitals sense suport material, premsa diària,
publicacions periòdiques o revistes.
O aquells productes que el preu depengui de
la fluctuació dels mercats i no es poden controlar
i es poden produir dins del període dels 14 dies.
Si parlem de prestació de serveis, no el podem
exercir si en el termini dels 14 dies, ja s’ha executat de forma completa i si ja s’ha iniciat la prestació del servei, es podrà desistir, però s’haurà de
pagar la part corresponent als serveis prestats.
Són excepcions també, reserves d’allotjament,
lloguer de vehicles, serveis relacionats amb l’esplai, el lleure, l’esbarjo o espectacles i menjar.
El dret de desestimant és una protecció important pels consumidors i usuaris, especialment
pel que fa a les relacions amb les empreses subministradores de béns o de prestació de serveis,
ja que es desenvolupen en un entorn desconegut
pel consumidor mitjà, mantenint-se la seva relació contractual en aquest espai que no li es proper, si no aliè.
Motiu aquest perquè els lobbys pressionin a
la UE, perquè la Comissió redueixi aquests drets,
especialment pel que fa al dret de desistiment,
sense disposar de dades estadístiques fiables,
solament en la percepció de l’abús dels consumidors, que suposa una disminució de valor dels
productes retornats i limita la possible venda al
canal de segona mà, esgrimint el motiu del perjudici per les PIMES.
Si això prosperés el dret de desistiment oficial
perdria valor, si bé les grans empreses del sector
oferirien, o anuncien, el dret de desistiment comercial, que englobaria el dret de desistiment
actual, oferint també un millor preu, en aquest
supòsit el conjunt de la mesura de la Comissió,
tindria l’efecte contrari, perjudicaria més a les
PIMES.
Estimats lectors.
Encara que ens costi llegir, fem un esforç i llegim-nos be la lletra petita, decidir en conseqüència i ens evitarem ensurts.

T’has trobat mai amb un problema de consum?
Envia les teves consultes a:
latossa@latossa.com

Maribel Nogué i Felip

e fet, ja fa dies que estem en
un entorn bèl·lic permanent
encara que no s’hagi declarat oficialment que estem en guerra. Els
interessos dels senyors de la guerra, que basen el seu poder en la
submissió dels països que tenen
recursos natural que cobegen,
estan dominant el món. Ara, a
Veneçuela, han trobat un nou enemic per continuar fent la guerra.
Després de les successives intervencions militars als països de
l’Orient Mitjà, des de l’Afganistan
a Síria, passant per Irak, l’ambició insaciable dels EE.UU. per ferse amb els recursos naturals del
planeta no té fi, ni escrúpols, ni
entranyes, ni els importen les seqüeles de destrucció i mort que
la seva macabra estela va deixant
al seu pas. El que els importa és
fer negoci per al consum propi i
dels seus països i aliats, així com
--de passada-- alimentar la indústria d’armament dels seus socis
per vendre-les fins i tot als països suposadament enemics en la
contesa. No els ha importat tampoc jugar amb allò tan sagrat per
a alguns com ara la democràcia
i els seus valors estendard en la
defensa dels drets humans i les
llibertats.
L’amiga i periodista persa Nazanin Armanian, en el seu article
“Les nou raons dels EUA per declara la guerra a Veneçuela”, torna a donar en el clau per a una
anàlisi amb arguments que no
pertanyen al discurs dominant
que ens volen fer creure per la
televisió. Mentre els ciutadans
i ciutadanes de Veneçuela ens
informen sobre les causes internes de l’actual crisi d’aquest país,
l’interès mostrat per les potències mundials (que ignoren la gravíssima situació humanitària del
Sudan, Iemen o el Congo) ens
indiquen que existeixen raons
complementàries. Les magnífiques relacions de Donald Trump
i els seus aliats amb el regne del
terror saudí ens revelen l’estafa
dels seus “valors democràtics”.
Tant els EUA com l’actual poder
d’Europa consideren enemics
aquells estats que es resisteixen
a les seves pretensions colonitzadores.
Els recursos naturals són la
primera d’aquestes nou raons. Veneçuela posseeix la reserva d’or
més gran del món, a banda de
diamants, ferro, coure, alumini, la
bauxita, el coltán, l’urani o el gas.
Un patrimoni natural extraordinari i també molta aigua dolça,
encara que la joia de la corona sigui el petroli. Veneçuela és qui té
el 24% de les reserves de l’OPEP,
per damunt de l’Aràbia Saudí.
La segona és la presència
de Xina i Rússia a Veneçuela. A
Trump no li agraden els excessius
llaços econòmics que té amb la
Xina, país que és el més gran creditor. Els bancs xinesos han deixat
més diners als països de Llatinoamèrica que el Banc Mundial. Rússia també té acords de cooperació
militar, cultural i econòmica amb
Veneçuela. Amb una inversió de
17.000 milions de dòlars des de
1999, ha negociat amb Caracas
un préstec de 6.000 milions de
dòlars per començar a pagar-lo
a partir del 2023, i ha condonat

2000 milions de dòlars del deute
de Veneçuela a canvi d’enfortir
la presència de Rosneff al mercat
del país.
Els fracassos a l’Orient Mitjà
i el retorn a Amèrica és el tercer
punt. Malgrat les devastadores
agressions militars dels EUA i els
seus aliats, de destruir la vida de
prop de 100 milions de persones
a l’Orient Mitjà i enfonsar les economies dels invasors, Washington
no ha pogut controlar Irak, Afganistan, Iemen, Líbia, Sudan o
Síria a causa de la presència contundent d’altres actors mundials
i regionals als mateixos escenaris.
Recuperar Llatinoamèrica era el
seu objectiu. El cop d’estat contra la presidenta de Brasil Dilma
Rousseff, l’empresonament de Lula i la presa de poder de Brasil
per l’ultradretà Bolsonaro, segur
que tenen molt a veure que Brasil fos una de les lletres de BRICS
(aliança geoeconòmica de les cinc
economies emergents més importants del món dirigides per Xina i
Rússia).
Acabar amb el projecte d’integració econòmica del MERCOSUR,
és a dir, desmantellar el Petrocaribe, la iniciativa de Veneçuela
llençada el 2005 per subministrar
100.000 barrils de petroli diaris
als països de la regió, en condicions de pagament preferencial.
Trump, a banda de voler les reserves d’altres països, pretén dominar el mercat de l’energia...
Debilitar el Tractat de comerç
dels Pobles, ALBA, que és una
alternativa al ALCA, el tractat
de lliure comerç promogut pels
EUA.
Evitar més cops al petrodòlar. Veneçuela ja comercialitza
el seu petroli en Yuan (moneda
xinesa), ruble (moneda russa) i
també la rupia índia, que suposa
una desdolarització del comerç
mundial el debilitament de l’hegemonia financera dels EUA.
La necessitat de Trump de
tenir la “seva guerra”. Tots els
presidents dels EUA han de tenir
almenys una guerra. Avui Trump
no està sol. Per primera vegada li
donen suport el Partit Demòcrata, Europa i la gran part dels règims de Sud-america. Trump, que
entrava a la història pel seu mur,
ho farà també per Veneçuela?, es
pregunta Nazanin.
I la novena raó és la pressió
del lobby proisraelià a Llatinoamèrica. Contra la presència
d’Iran. Perquè amb la reimposició dels càstigs a l’Iran, des del
2018 un sector de la república
islàmica torna a mirar al país bolivarià, fins i tot anuncia l’enviament de vaixells de guerra a
les seves aigües. I la premsa dels
EUA ja parla obertament del
complot de Trump-Guaidó teixit de forma secreta, perquè per
dur a terme els seus objectius ja
fa temps que han preparat els
seus líders. En aquest sentit, varen contactar amb Guaidó per
estrangular l’economia de Veneçuela baixant el preu del petroli.
Mentrestant, i fent el seguidisme de la política europea al
servei dels EUA, ja ens tornen a
implicar en la guerra. Avui i sempre: NO A LA GUERRA.
maribelanoia@gmail.com
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Els JEEA recuperen la normalitat després
d’un cap de setmana farcit d’esport
JOCS ESCOLARS
na setmana més, els Jocs Esportius Escolars de l’Anoia han
completat un cap de setmana ple
d’activitats per a tots els estils.
Aquesta jornada ha concentrat
totes les activitats en dissabte. La
jornada regular de les competicions d’associació encetava la matinal. A mesura que el matí avançava, més activitats se sumaven a la
jornada: la jornada de control de
natació proposava una nova presa
de temps per als estils d’esquena i
braça. Quasi un centenar de participants de les categories prebenjamí, benjamí i aleví van presentar-se
a la piscina de Les Comes d’Igualada. Aquest any, el Campionat
Comarcal de Natació promet!
A l’Institut Badia i Margarit,
els dos clubs d’escacs d’Igualada,
Escacs Igualada i Escacs Ateneu
Igualadí, s’ajuntaven per celebrar
el Campionat Comarcal d’Escacs.
10 centres educatius de la comarca
presentaven els seus participantsm
que omplien les taules. D’aquesta
manera es va dibuixar la classificació:
Categoria benjamina: 1r Guillem Luco Pérez (Escola Pia), 2n Kevin Valls Carrasco (Escola Serra de
Coll Bas), 3a Griselda Farguell Moreno (Maristes Igualada), 4t Bernat
Urgell Fabà, 5è Martí Brufau Alabart (Escola Pia), 6è Iago Carballal
Morgado (Escola la Torre de Claramunt), 7è Pep Camps Alcovero (Es-
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cola Pia) i 8è Ferran Blaya Corrons
(Emili Vallès).
Categoria alevina: 1r Jofre
López Amat (Escola Serra de Coll
Bas), 2n Joan Llacuna Sans (Monalco), 3r Aleix Sànchez López (Joan
Maragall), 4t Roi Carballal Morgado (Escola la Torre de Claramunt),
5a Aurora De Febrer Morante (Escola la Torre de Claramunt) i 6è
Lluís Solà Amich (Mowgli).
Categoria infantil: 1r Pol Argelich (Institut Badia i Margarit), 2n
Samuel Abad Copovi (Pere Vives
Vich), 3r Èric Morillo Ridaura (Escola Pia) i 4t Mohamed El Boussni
(Institut Badia i Margarit).
Tancava l’activitat del cap de
setmana el Campionat de Patinatge Artístic Individual que convocava els participants a Viladecans
a celebrar la primera jornada. Una
activitat organitzada en col·laboració amb el Consell Esportiu del Baix

Llobregat i que va comptar amb la
participació de 6 patinadores de
l’Igualada Hockey Club.
L’agenda per aquest cap de
setmana es normalitza. Dissabte
es disputarà una nova jornada
de les Competicions d’Associació.
Diumenge recuperem el 12è Cros
dels Hostalets de Pierola, que s’ha
ajornat dos cops aquest curs per
inclemències meteorològiques. Esperem que es pugui celebrar sense
inconvenients.
De cara la setmana que ve, el
dimarts 12, el Consell Esportiu de
l’Anoia proposa una nova sessió de
la Formació Multiesportiva: Educació Física a la carta. Els assistents
aprendran a introduir les cartes i
l’atzar corresponent per dinamitzar activitats esportives.
Més informació i resultats sobre els JEEA a www.ceanoia.cat o
segueix-los a les xarxes socials.
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Jordi Y. Matsuoka (CAI),
3r en llargada al Meeting de
Luxemburg

ATLETISME
’atleta del Club Atlètic Igualada Petromiralles Jordi Yoshinori Matsuoka va participar dissabte
passat en la prova del salt de llargada corresponent al Míting Internacional Indoor de Luxemburg,
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que va comptar amb la participació
de destacats atletes internacionals.
Jordi Yoshinori Matsuoka va ser
3r en salt de llargada, amb un salt
de 7,41 m assolit en el seu únic intent, per problemes físics.
Club Atlètic Igualada

3a Provincial
CTT Vilanova 4 - CTT Castelldefels 2

Els vilanovins es mantenen
als primers llocs

Comença la segona volta de la competició
VÒLEI
ons resultats en el inici de la
segona volta per a la majoria
d’equips del IVC on els equips sènior es juguen varies coses.
El Jorba Sola Sènior Masculí, va
començar amb bon peu, guanyant
a camp del Sant Boi Vòlei, per un
2-3 amb tanteig de 25-19/25-22/1225/22-25/4-15
Tot i la victòria, l’encontre no
va començar bé pels igualadins
que van sortir molts dubitatius i
tensionals, cosa que va fer entrar
en una dinàmica amb errors no
forçats, però sempre competint el
sets fins al final, en el 3r set els
de St. Boi van creure que estava
tot fet i els igualadins amb un joc
dinàmic, i amb bon bloqueig i defensa van donar la volta a la situació; el 4t més ajustat però, també
va caure cap als anoiencs, en el
tie, no hi va haver contrari que no
va competir en cap moment, dos
punts importants per mantenir el
equip a 1a. El proper partit serà
dissabte a les Comes a les 6 de la
tarda davant l’Alella.
El Sènior Femení perdia a cas
del Volei 6 Manresa, per 3-0, en un
partit on es va competir pels sets
però no van poder aconseguir puntuar. L’equip juga dissabte a les 4 de
la tarda, davant el Torelló.
L’XP va acabar amb una còmoda
victòria a casa del CV Santa Eugènia
de Berga per un contundent 0-3.
Bon partit de l’equip veterà del
club contra un digne rival. L’encontre va estar molt igualat en els dos
primers sets degut a les facilitats
que va donar l’Igualada, sobretot
en la recepció.
Al final dels sets però, l’eficàcia
desplegada tant en serveis com en
el contraatac van fer girar el marcador fins a guanyar el 2 primers
amb uns ajustats 20-25 i 25-27.
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TENNIS TAULA
ictòria sense massa dificultats del CTT Vilanova que li
permet mantenir-se als primers
llocs de la classificació. Davant
un novell conjunt del Castelldefels, va destacar l’actuació del
jove Ángel Navarro, amb molt
bona tècnica, que va aconseguir
els dos punts de l’equip visitant.
Pel Vilanova cal fer esment de la
bona actuació del jove Marcos
Villar, que va assolir un punt.
El partit el va iniciar, pels locals, Adrián Sánchez, una mica
fred, que no va fer el seu millor
joc i va acabar perdent per 0-3
davant Ángel Navarro. L’empat

V

En el 3r i definitiu set, un eficaç servei i bons atacs, juntament
amb la descoordinació local en
bastants punts, va deixar el rival
sense arguments per respondre i
va acabar el set amb un merescut
18-25.
D’aquesta forma l’Xp es situa líder del seu grup empatat a
punts amb el CV Begues.
Comentar que el partit que es
va celebrar entre l’escola de vòlei
Turbio Team i els veterans Xp va
deixar molt bones sensacions i es
va veure que els del Turbio tenen
ganes de compartir.

Resultats dels equips
base
Aquest dissabte les juvenils
de l’Igualada Volei Club van jugar en pista manresana on van
aconseguir una victòria ràpida
i contundent amb un 0 a 3. Les
igualadines van comptar amb
l’ajuda de dues cadets que van
fer el joc més àgil i van contribuir
a guanyar sense problemes. Els
remats de les puntes, centrals i
oposada van acabar de sentenciar el partit, aconseguint la primera victòria de la segona fase.
Diumenge l’equip juga a Les Comes, a 3/4 de 2 de la tarda vers el
CV Mataró.

El Juvenil Masculí guanya per
la via ràpida al CV Sant Martí B,
per 0-3.
El Cadet Femení guanya també a les manresanes, amb un gran
diferencia, per 0-3. El proper partit
serà a Les Comes on rebran el Mataró, a les 12 del migdia.
L’Infantil Femení guanya 1 a
3, després d’un partit lluitat on
les igualadines sempre anaven
unes passes endavant de les noies
d’Hortons. A excepció de segon set
que van arrossegar tot un seguit
d’errors que les van portar a perdre el set. Diumenge l’equip juga a
Les Comes, a les 10 del matí davant
l’Esplugues.
El Cadet Masculí perd a casa
del Castellar, per un 3-0, gran partit, i on es veu la categoria més
anivellada, a punt de guanyar un
set.
L’equip Aleví va empatat 2 sets
a 2 contra el CV Martorell M. Rodoreda.
Partit molt igualat sobretot en
els dos últims sets on l’Igualada,
després de guanyar els 2 primers,
es va relaxar i va deixar escapar
sobretot l’últim set.
Cal destacar per segona vegada, el gran encert de l’equip igualadí en els serveis, cosa que va fer
anar de corcoll a tot l’equip rival.

el va aconseguir Marcos Villar en
derrotar David Fernández per 3-2
en un partit molt disputat (11-7,
4-11, 7-11, 8-11, 11-9). Manuel
Suero avançava els locals en imposar-se a Ivan Paradís per 3-0,
en un partit que només va estar
disputat en el primer parcial (1311). M. Villar va perdre per 1-3
davant A. Navarro, amb un ajustat 9-11 en el quart parcial. A.
Sánchez trencava l’empat en derrotar sense problemes A. Paradís
per 3-0 i M. Suero feia el mateix
davant D. Fernández i tancava
l’encontre que donava la victòria
definitiva als vilanovins.
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2a Provincial “A”: CTT La Torre de Claramunt
4 - CTT Montbui 2

Encontre competit

D’esquerra a dreta, pel CTT Montbui: Lluís Balada, José Ortego i Matías Blanco.
Pel CTT La Torre de Claramunt: David Sala, Xavi Pérez i David Sala Jr.

TENNIS TAULA
ompetit i emocionant encontre
al gimnàs del CEIP La Torre entre
els dos equips de l’Anoia militants
en la 2a “A” Provincial. La Torre i
Montbui van lluitar fins a l’últim
punt per aconseguir la victòria, que
finalment es va decantar pels locals.

C

Els resultats parcials van ser els
següents: David Sala 3 - José Ortego 0; Xavi Pérez 2 - Lluís Balada 3;
David Sala Jr. 3 - Matías Blanco 2;
David Sala 3 - Lluís Balada 0; David Sala Jr. 2 - José Ortego 3 i Xavi
Pérez 3 - Matías Blanco 1.

Sènior femení: Outletmoto.
com CB Grup Barna 70 Yvette Pons CB Igualada 66
BÀSQUET
artit complicat contra un rival
directe que es va resoldre en
els últims moments. Petits detalls
en un final ajustat van marcar la
derrota de l’equip igualadí.
La setmana vinent el CN Ter-

P

rassa visitarà Les Comes en un altre
partit vital.
Van jugar pel CBI: Carrasco
(6) Carner (23), Amatllé, Soler (6),
Xairó (6), Jané (18), Lamolla (7),
Aniento i Gener. Parcials: (24-14)
(12-18) (18-20) (16-14).

Victòria del CN Igualada
contra el Figueres

WATERPOLO
l dissabte 19 de gener, els
waterpolistes de la categoria
absoluta masculina “A” del Club
Natació Igualada es van imposar
a la piscina de Les Comes envers
el Club Waterpolo Figueres.
L’equip gironí va formar una
alineació de jugadors novells,
però molt motivats i amb ganes
de no posar les coses fàcils als
igualadins.
El partit va començar amb un
Figueres molt fort que es posava
en avantatge de 2 a 0 al marcador aprofitant que l’equip local
no acabava correctament les ju-

E

gades de cara a porteria. Per tal
de millorar aquest resultat l’entrenador igualadí, Marc Tolosa,
va demanar un temps mort per
indicar als seus jugadors que treballessin fent pressió en defensa
per tal de recuperar el màxim
de vegades possibles la pilota.
A mesura que evolucionava el
partit, l’equip local va anar remuntant en el marcador notablement, permetent així l’entrada
de jugadors menys habituals i
més novells, com el debut amb el
primer equip d’Abel Esteban. El
partit va finalitzar amb un resultat de 18-8.
Parcials: 5-2, 3-2, 7-2, 3-2.
Actualment el Club Natació
Igualada és cinquè a la classificació general, per sota el CW Universitat Autònoma i per sobre
del CN Montjuïc “B”.
Alineació CNI : D. Hontoria (porter), E. Noguera (2), A.
Boix (1), J. Burgués (1), R. Calaf,
J. Martínez (2), L. García (5), T.
Mallofré (1), D. Sánchez (3), Q.
Vilarrubias (3), D. Pelejà, A. Esteban, P. Gómez (porter) i com a
entrenador Marc Tolosa.

7 de febrer de 2019

Els equips de Pàdel Infinit debuten a la Lliga
Catalana
PÀDEL
l cap de setmana passat es va
iniciar la Lliga Catalana 2019 de
la Federació Catalana de Pàdel.
Dels cincs equips federats que té el
Pàdel Infinit van jugar el masculí A,
el masculí B i el femení A. La pròxima setmana també començaran el
veterà masculí i el veterà femení.
Els equips de la Lliga Guinot Prunera i de la Lliga Maxpeed+45 tenien
descans aquesta setmana.
El masculí A, que juga a la Lliga de Primera Interior de la Federació Catalana, va perdre a casa per 1 a 2 davant els favorits a
pujar a Divisió d’Honor, el Indoor
Padel Bages A. La nostra parella 1,
formada per Xavier Pijuan i Carles
Costa, va perdre per 2-6 i 4-6. La
parella 2, Quim Secanell i Carlos
Pérez, va guanyar un partit molt
difícil en el tie break del tercer set
per 3-6, 6-2 i 7-6. La parella 3, els
joves Joel Vila i Francesc Pol, va
perdre per 3-6 i 4-6.

E

El masculí B, que juga a la Lliga de Segona Interior de la Federació Catalana, va guanyar a casa davant l’Espadel B, equip que
també aspira a pujar a Primera,
igual que l’equip igualadí. El resultat va ser 2 a 1, i la parella 1,
formada per Oriol Vinardell i Jose
Vivancos, van guanyar per 6-2 i
6-2. La parella 2, Abdelah Zaim
i Quim Aguilar, va perdre en un
partit molt ajustat de més de dues
hores per 7-6, 4-6 i 4-6. La parella
3, Aitor Hernández i Toni Mensa,
van guanyar també en un partit
molt ajustat per 7-6, 4-6 i 6-3.

El femení A, que juga a la Lliga
de Primera Interior de la Federació
Catalana, va perdre a camp del Pàdel Indoor 7 de Santpedor per 2 a
1. Aquest any el femení A té com
a objectiu mantenir aquesta categoria, i si segueix jugant així ho
aconseguirà. La parella 1, formada
per Khaoula Arab i Natalia Sorolla, va perdre en un ajustat partit
per 4-6, 6-1 i 6-4. La parella 2, Eva
Prades i Giuliana Elias, també va
perdre al tercer set: 7-5, 1-6 i 6-1.
La parella 3, Anna Ureña i Montse
Carrillo, van aconseguir el punt de
l’honor guanyant 2-6 i 1-6.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula al VI Trofeu
Rítmica Farners
GIMNÀSTICA RITMICA
iumenge passat, l’Igualada
Club Gimnàstic Aula va estrenar
temporada a Santa Coloma de Farners, al VI Trofeu Rítmica Farners,
en què hi va participar amb dotze
gimnastes individuals de diferents
nivells i categories, i tres conjunts.
Les gimnastes van estrenar els
seus exercicis al tapís i van obtenir
uns bons resultats. Nahia Ramos
va quedar campiona a la categoria prebenjamí, Ainhoa Gagliano
va aconseguir una bona cinquena
posició, Anna Ribas també va ser
cinquena, Berta Piqué es proclamava campiona de la seva categoria,
i Paula Sallent i Marta Alonso van
assolir la cinquena posició en les
seves categories.
El conjunt benjamí va aconseguir una segona posició i el conjunt
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aleví (pilota) va obtenir una bon
tercer lloc.
Tot i que era la primera competició de la temporada, el club
igualadí està satisfet dels resultats
obtinguts.
El pròxim dissabte 9 de febrer,
l’Igualada Club Gimnàstic Aula es
presentarà a la 1a Fase de Copa

Catalana nivell VII que tindrà lloc a
Blanes, on el club participarà amb
10 gimnastes de diferents categories. I l’endemà diumenge, 10 de
febrer participaran, al XIV Trofeu
Ciutat de les Roses, a Sant Feliu de
Llobregat. Els hi desitgem molta
sort!

Pierencs i pierenques acompanyen Toni Bou
al Palau Sant Jordi
MOTOR
l cap de setmana passat, el Campionat del Món d’X-Trial va fer
parada a Barcelona. Diumenge, el
Palau Sant Jordi va acollir la segona prova d’aquesta competició, a
la qual van assistir molts pierencs
i pierenques, d’edats diverses, que
no es van voler perdre l’oportunitat de gaudir d’un bon espectacle. Recordem que l’Ajuntament
havia subvencionat una part del
cost del transport i l’accés a les instal·lacions del Palau Sant Jordi amb

E

la voluntat que tothom pogués
acompanyar el pilot pierenc Toni
Bou en el 42è Trial Indoor Barcelona.
En aquesta ocasió, però, la victòria va ser per al pilot tarragoní Adam Raga, que en la final va
aconseguir superar per un punt al
pierenc Toni Bou, guanyador de les
deu anteriors edicions de la prova.
La representació pierenca a les
grades no va deixar d’animar el
pilot de la vila, encoratjant-lo a
guanyar, un any més, el Mundial

X-Trial i aconseguir així el seu 25è
títol mundial.

Resultats dels equips base
del CB Igualada

Derrota amb regust a victòria de l’Anoia
Rugby Club a Igualada

BÀSQUET

RUGBI
l sènior masculí de l’Anoia
Rugby Club, junt amb l’Esparreguera, tot i saltar al camp
de Les Comes d’Igualada amb
només 13 jugadors, van sortir
disposats a plantar cara al Ripollès RC. A la primera part l’equip
igualadí va imposar el seu ritme
i això va fer que el marcador
arribés força igualat al descans.
A la represa el matx va continu-

Premini femení: El Rovell
de l’ou CB Igualada 45 CB Granollers 54

Van jugar pel CBI: Edna
Morera, Ona Onieva, Martina Camps, Marie Pierrou, Cloe
Caldito, Ariadna Montiel, Bruna
Olivan, Èlia Garí, Belinda Ojide,
Aina Camps i Cèlia Torrens. Absència: Aroa Castro.

Preinfantil masculí:
Benzinera bonÀrea
CB Igualada 68 - CB
Vilatorrada 52

Van jugar pel CBI: Biel Closa,
Oriol Blanco, Diego Calle, Albert
Vancells, Roger Bernàldez, Eudald
Balsells, Ramon Altarriba, Olau Riera, Santi Puiggené, Gerard Bernàldez, Edmon Alcoceba. Lesionats:
Roger Jansà.

E

ar força equilibrat fins al tram
final, en què el cansament dels
13 jugadors locals es va notar. El
resultat final va ser 26-38.
Els nois de l’Anoia Rugby
esperen recuperar els jugadors
lesionats, els que tenen exàmens, etc. per poder afrontar en
igualtat de condicions el proper
partit contra els Carboners de
Terrassa.

ESPORTS
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6 podis per al CAI al Campionat de
Catalunya de Cros

L’equip sub-14 femení, Carla Bisbal i Riduan Boulbayem, campions de
Catalunya

ATLETISME
ls i les 81 atletes del Club Atlètic Igualada Petromiralles protagonitzaren, diumenge al matí,
una excel·lent actuació en la seva
participació al 100è Campionat
de Catalunya de Cros individual i
per equips, disputat conjuntament
amb el 40è Cros de Vic - Trofeu
Pere Casacuberta, a la Zona Esportiva de Vic.
Uns 2.000 atletes van possibilitar una magnífica matinal de cros,
durant la qual es va homenatjar
també els campions històrics del
cros català, com Carles Castillejo,
Carme Valero, Rosa Morató, Josep
Molins, etc.
Els anoiencs assoliren un total
de 6 podis al campionat català de
cros: l’equip sub-14 femení del CAI
Petromiralles/Jocnet es proclamava
campió de Catalunya, Riduan Boulbayem era el guanyador sub-18 individual i Carla Bisbal s’imposava a
sub-16 individual, categoria en què
foren subcampiones per equips,
mateixa posició que l’equip sènior
masculí del CAI, mentre que Naima
Ait Alibou era subcampiona sub23 individual, classificant-se alguns
conjunts en posicions d’accés al
Campionat d’Espanya de cros per
clubs. A més, l’equip sub-18 masculí va ser 4t per equips, mateixa
posició que el sub-18 femení, molt
a prop de les posicions de podi.
L’equip infantil femení sub-14
del CAI Petromiralles/Jocnet es va
proclamar campió de Catalunya
amb 87 punts. Clara Enrich entrava
13a amb un temps de 10’19”, era
23a Aya Boulbayem amb 10’34”,
25a Maria Pomés amb 10’36”, 26a
Carlota Mollà amb 10’36”, 40a
Paula Cambero amb 10’49”, 45a
Laia Alonso amb 10’57”, 97a Berta Camprubí amb 11’53”,101a Jana Planell amb 12’05”, 105a Vinyet Gumà amb 12’13”, 129a
Ares Giménez amb 13’24” i 130a
Maroua Ayyad amb 13’31”, sobre
2.500 m de cursa.
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Carla Bisbal era campiona
de Catalunya cadet, amb un registre de 12’00” sobre 3.250 m, i
l’equip femení sub-16 va assolir el
subcampionat de Catalunya amb
67 punts, entrant 10a Anna Quero amb 13’07”, 23a Aina Eberle
amb 13’36”, 33a Francina Massagué amb 13’58”, 34a Mar Planas
amb 14’06”, 57a Andrea Gil amb
14’37”, 62a Judit Navarro amb
14’41” i 117a Alba López amb
17’56”.
Riduan Boulbayem era campió
de Catalunya sub-18 amb un temps
de 19’11”, entrava 14è Roger Suria amb 20’03”, 24è Cesc Lacueva
amb 20’38”, 25è Gerard Farré amb
20’41” i 46è Jan Bisbal amb 22’00”,
sobre 5.750 m de cursa, i van ser
4ts per equips amb 64 punts.
L’equip sènior masculí del
CAI va assolir el subcampionat
de Catalunya, entrant 9è Abdennasser Oukhelfen amb un temps
de 31’11” sobre 9.550 m, seguit
de Lahcen Ait Alibou, 17è amb
32’14”, 25è Abderrazak Samaoui
amb 33’06” i 77è Jose D. Morales
amb 33’06”, retirant-se Albert Moreno per indisposició. Ayoub Ouchbab era 19è sub-23 en la mateixa
cursa, amb 37’05”, i es va retirar
Antoni Vázquez per indisposició.
L’atleta de La Sansi Mourat El Bannouri era el campió català absolut.
Naima Ait Alibou era subcampiona de Catalunya sub-23 amb un
registre de 38’19” sobre 9.550 m,
era 6a Marina Suria en categoria
sub-20 amb 23’15”, sobre 5.750 m.
Sheila Avilés era 9a absoluta
amb 37’50” en la prova gran femenina, dominada per Míriam Ortiz
(AA Catalunya), sobre 9.550 m de
recorregut.
Oriol Alonso era 10è en sub14 amb un temps de 12’08” sobre
3.250 m, i entrava 106è Camil Elias amb 14’41”, 110è Rubén Sánchez amb 14’55”, 141è David Checa
amb 15’43” i 154è Eric López amb
16’49”.

Ayoub Ait Addi era 13è en categoria sub-20 amb un registre de
27’21” i entrava 22è Sergi Santamaria amb 28’22” sobre 7.650 m.
de cursa.
L’equip sub-18 femení era també 4t, entrant 15a Anna Torras amb
18’02”, 16a Júlia Solé amb 18’04”,
23a Marcel·la Solé amb 18’33”,
24a Carla Alemany amb 18’43” i
26a Berta López amb 19’00”, sobre
4.400 m de cursa.
Martí Paín era 16è en categoria
sub-10 amb 5’46” sobre 1.350 m,
entrava 49è Íker Pérez amb 6’10”,
50è Guillem Llorach amb 6’11”, 77è
Albert Fernández amb 6’37”, 88è
Kilian Busquets amb 6’43” i 112è
Guim Marimon amb 7’12”.
Berta Ferrús era 37a en sub-10
amb un temps 6’24” sobre 1.350 m,
57a Elia Martínez amb 6’43” i 68a
Berta Márquez amb 6’54”.
Martina Llorach era 42a en sub12 amb una marca de 8’35” sobre
1.950 m, entrava 67a Carla Pomés
amb 8’49”, 79a Helena Aguilera
amb 8’59”, 108a Laura Van Daalen
amb 9’24”, 111a Laia Cerro amb
9’26”, 135a Jana Viladoms amb
9’54”, 145a Berta Ollé amb 10’10”,
146a Marta Van Daalen amb 10’11”,
150a Natàlia Enrich amb 10’16” i
Mar Vila.
Outmane El Aggari era 57è en
sub-12 amb 8’12” sobre 1.950 m de
cursa, 64è Youssef Ayyad amb 8’18”,
70è Pau Sala amb 8’20”, 77è Xavier
Nogales amb 8’25”, 80è Alex Guillén amb 8’27”, 92è Marc Salisi amb
8’34”, 93è Roc Usón amb 8’35”,
147è Aleix Sànchez amb 9’24”, 155è
Aitor Campos amb 9’34”, 175è Oriol
Casanellas amb 9’57”, 180è Adrián
Gámez amb 10’05”, 182è Jan Marimon amb 10’07” i 197è Guim Casanellas amb 10’40”.
Jan Solà era 59è en sub-16 amb
17’30” sobre 4.400 m de recorregut,
acabava 67è Mohamed Ayyad amb
17’43” i 122è Joel Giménez amb
19’59”.
Club Atlètic Igualada

Quim Vich (CERRR Igualada) guanya la
primera prova de la Copa Catalana 2019
CURSES D’ORIENTACIÓ
iumenge passat va tenir lloc a
Sant Feliu de Guíxols la primera
prova de Copa Catalana de Curses
d’orientació d’aquesta temporada
2019.
La prova va comptar amb més
de 600 participants i va tenir lloc per
la serra de Cadiretes. Els corredors
es van trobar un terreny molt rocós
i un sotabosc molt dens, fet que demanava molta concentració i un bon
estat físic si volies avançar ràpid.
L’atleta igualadí Quim Vich
(Club Orientació Catalunya / CERRR
Igualada) va guanyar en categoria
absoluta, amb un temps de 46.34,
seguit pel gironí Sergi Oliveras (Club
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Aligots) i el tarragoní Eduard Vizcaya (Montsant-O), ambdós a més
de dos minuts de diferència de
l’igualadí.
Quim Vich, que actualment resideix a Madrid i forma part del grup
d’entrenament de la federació espanyola d’orientació, va aconseguir
amb aquesta victòria entrar com a
membre de la selecció catalana i
participar, defensant els colors de
Catalunya, a la competició internacional Portugal O’Meeting 2019 (de
l’1 al 5 de març) a Figueira Da Foiz.
En la categoria elit també hi
va participar l’igualadí Quim Solé
(COC/CERRR), que amb un temps de
56.47 va acabar en setena posició.

La pròxima cita del calendari de
curses d’orientació és d’aquí a 15
dies, al Trofeu Internacional Costa
Càlida, a la comunitat autònoma de
Múrcia.
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Igualadines a la primera fase
de la Copa Catalana
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
iumenge passat, l’Anoia Club
Gimnàstic va participar amb 6
gimnastes en la primera fase de
la Copa Catalana per la categoria
Escolar D. L’equip format per Laís
Canet, Maria Farré, Mariona Puig
i Paula Duarte va competir en els
quatre aparells, salt, asimètriques,
barra d’equilibris i terra, i es van
classificar en quinzè lloc entre els
37 equips d’arreu de Catalunya,
amb un total de 160 gimnastes
participants.
Cal destacar el quart lloc a
l’aparell de salt de Paula Duarte.
També van participar les gimnastes Noa Alamo i Paula Arrevola,
competint en els aparells de salt,
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barra d’equilibris i terra. Totes van
realitzar bons exercicis i el club està content amb aquesta primera
fase. Felicitats a les gimnastes i a
les entrenadores Alícia Borrega i
Juliana Botelho.

El Club Gimnàstic Ballerina
organitza el V Trofeu de
Carnaval a Vilanova del Camí

GIMNÀSTICA RÍTMICA
l Club Gimnàstic Ballerina, amb
la col·laboració de l’ajuntament
de Vilanova del Camí, va organitzar, diumenge passat, el V Trofeu
de Carnaval de gimnàstica rítmica
en la modalitat individual i conjunts de categoria escolar i Copa
Catalana.
Van participar un total de 370
gimnastes, d’una vintena de clubs
de Catalunya, en una jornada plena de sorpreses i un pavelló ambientat amb la temàtica de Carnaval
que va donar un ambient molt diferent a l’habitual d’una competició de gimnàstica. Una vegada van
acabar de competir amb els seus
exercicis, diversos clubs van participar en un concurs de disfresses,
del qual tot el pavelló va gaudir de
valent i tothom va viure aquest toc
màgic en la jornada ritmiquera.
Diverses gimnastes del club es
van estrenar amb el seu nou exercici de la temporada i van fer un
bon paper, cadascuna amb el seu
ball, amb una gran expressivitat a
pista i superant amb escreix el seu
debut, tenint en compte la complexitat dels seus exercicis.
A nivell escolar, van participar:
Categoria prebenjamí B (mans
lliures): Abril Quintana, Carlota
Ranchal i Claudia Pérez, que es va
classificar en primera posició de la
seva categoria.
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Categoria benjamí B (mans
lliures): Vera Márquez va assolir
una merescuda quarta posició empatada amb la tercera.
Categoria aleví A: Martina
Quintana, amb aparell pilota, era
la primera vegada que competia
amb aparell i va demostrar un
molt bon treball, que li va merèixer la sisena posició.
Nivell escolar: Laura Batalla
(infantil B, mans lliures) i Anna Vinyals (aleví B, mans lliures), també
en la seva primera competició, van
executar un bon exercici i va assolir el quart lloc.
Copa Catalana nivell Base: Vam
gaudir de l’estrena dels exercicis
de Carlota Zamora i Gisela Ramírez
(infantil Base, maces), que van ser
tercera i quarta, respectivament,
mentre que Sandra Domínguez i
Paula Mensa (juvenil Base, cinta)
van assolir la 2a i 3a posició del
podi.
Cal destacar la presència de
Noemí Trucharte, alcaldessa de Vilanova del Camí; Camilo Grados,
regidor d’Esports, i Eva Vadillo, regidora d’Ensenyament, que van
lliurar els trofeus i van donar suport a la competició.
El club dona les gràcies a les famílies, equip tècnic, Ajuntament i
personal del poliesportiu, que van
fer possible aquesta jornada tan
especial.
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1a Catalana: EFAC Almacelles 0 - CF Igualada 2

Victòria amb gran
determinació

FUTBOL
ls anoiencs aprofiten una bona
primera part i resisteixen a la
segona, per sumar la segona victòria consecutiva.
Els igualadins visitaven Almacelles amb la moral alta per la gran
victòria de l’anterior jornada davant el Júpiter, però amb quatre
baixes. I a més, davant un rival que
encadenava nou enfrontaments
consecutius sense conèixer la derrota. Seria un duel vibrant i de bon
futbol.
Així va ser com des del primer minut, es va veure un partit
molt intens, en el qual els petits
detalls marcarien la diferència.
Amb aquest panorama, els locals
van tenir un contracop, que Ribera va desactivar. A mesura que els
anoiencs van aconseguir imposar
el seu joc, van arribar les aproxi-
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macions igualadines. Al minut 27,
després d’una magnífica passada
d’Omar, Simón es desfeia del seu
defensor i definia a la perfecció.
El gol va animar als jugadors de
Moha, que tan sols cinc minuts més
tard, mitjançant una espectacular
passada de Simón, Martí batia el
porter local i obria distàncies.
Durant els últims compassos de
la primera meitat, es va tornar a
la dinàmica inicial i cap dels dos
equips va apropar-se a l’àrea contrària. S’arribava al descans amb
un avantatge que no es podia desaprofitar.
A la represa, els blaus van tenir
la millor oportunitat per sentenciar
el matx, quan Pedro, després d’un
magistral llançament de falta, va
estavellar la pilota al travesser.
No obstant, l’enfrontament estava molt viu. Els lleidatans no es
van rendir i, a partir d’un joc molt
directe, van tenir clares ocasions
per reduir diferències, però la falta d’encert local i Ribera ho van
impedir.
Els darrers minuts van ser un
constant atac local, amb tímids
contracops visitants que van mantenir l’emoció fins el final.
Els blaus van aconseguir tres
punts molt importants per seguir a
la zona alta de la classificació, amb
32 punts.
Pere Santano

2a Nacional femení:
FC St. Pere Pescador 1 - CF Igualada 2

Ni la tramuntana és capaç
d’aturar les blaves

7 de febrer de 2019

Molta activitat amb molts fronts oberts en
lligues europees, lligues catalanes i diversos
campionats

ESQUAIX

Els germans Jaume
repartits per Europa
El Joel va perdre 3-2, 13-11 al
cinquè set a Hèlsinki en la 1a ronda
del Sacvor Finish Open davant el
gal·lès Elliott Morris 283 del rànquing mundial. El jugador de l’Esquaix Igualada va tenir una pilota
de partit en el 5è joc. Una llàstima!
Mentrestant el seu germà petit
Bernat que últimament és trobava
Anglaterra preparant la temporada es va desplaçar a Holanda per
jugar el seu primer partit de l’any
amb l’Squash City d’Amsterdam davant el gallec Borja Golan, TOP 30
mundial i una autèntica institució
esquaixística tant nacional com internacional. El Bernat va cedir amb
el jugador santiaguès per 3-1.
Propera estació, el campionat
absolut d’Espanya a Cuenca i inici
d’una nova temporada del circuit
PSA a EEUU.

Campionat de Catalunya
S9 i S19 a Can Melich de
San Just

Els dos germans Morillas i Fajardo es van desplaçar a Can Melich
per jugar el campionat de Catalunya en aquestes dues categories.
En la màxima categoria S19,
domini incontestable del Nacho

Fajardo, en la categoria S19 guanyant clarament la seva fase de
grups i guanyant la final a la jove
promesa del Ciutat Diagonal Philip Georgiev. A sub 19 plata, gran
campionat d’Eric Morillas quedant
en 2a posició final després de guanyar a Biel Díaz i Alexei Puig del
Nat’s de Sant Fruitós, Liam Griffin del Malibú de Sabadell i caure
a la final davant Adrià Lopez. A
la categoria S9, bon resultat del
joveníssim Armand Morillas qui
en el seu debut va quedar en una
meritòria sisena plaça final. Finalment en categoria femenina, la
montbuienca Montse Fajardo va
pujar al podi quedant en 3a posició final en una categoria que li
queda molt gran per edat però no
pas per joc.

Open de 3a Categoria al
Marconi de Terrassa
Els igualadins Carles Sánchez
i Sergio Rivero van debutar en el
circuit català de 3a Categoria en
el recentment estrenat Centre de
Tecnificació que la Federació té a
Terrassa. Carles Sánchez va fer un
gran campionat quedant en 4a posició final guanyant a Toni Reillo
3-0, Massimo Milessi 3-2 i caient a
semis davant Joan Casahuga per un
ajustat 3-2. Pel tercer i quart lloc va
cedir davant José Martínez 3-0. Per

altra banda, Sergio Rivero va passar
ronda dominant Jordi Barceló 3-0
però en la ronda de quarts va cedir
davant el tercer classificat final, José Martínez per 3-1.

Lliga Catalana de 2a i 3a
Jornada irregular pels equips
de RS-Plastnet amb una victòria de
mèrit del jove equip de 3a i una
derrota a casa de l’equip de 2a categoria.
A 2a davant el CT Tarragona,
Toni Fernández va caure per 1-3
davant Alfredo De Las Cuevas, Toni Reillo va sumar el punt igualadí
després d’un renyidíssim partit de
3-2 resolt 11-9 al 5è set davant
Susanna Sauch, però Joan Llorach
i Rafa Sánchez no van poder sumar caient amb Toni Jiménez 3-0
el primer i amb J.M. Flores 3-1, el
segon.
Per altra banda, l’equip de 3a
va donar la cara guanyant de forma molt brillant al CN Sabadell.
Sergi Campos no va poder davant
l’experimentat David Acuña caient
per 3-0, però Montse Fajardo va
empatar guanyant David Guzmán
en 3 ajustats sets, Dani Zaragossà
no va fallar i va sumar el segon
punt davant Marta Cirera i finalment un gran Jordi Colom va sumar el tercer guanyant amb credibilitat per 3-0 a Sandra Mas.

Rubén Piñol (CAI), bronze M-45 al Campionat
de Catalunya màster de marxa
ATLETISME
l marxador veterà del Club
Atlètic Igualada Petromiralles
Rubén Piñol va assolir la medalla de bronze en categoria M-45
al Campionat Català Màster de
Marxa en 10 Km, disputat conjuntament amb l’individual i per
equips de Promoció, i el 27è GP
de Marxa Atlètic Ciutat de Viladecans.

Rubén Piñol era 3r i bronze en
categoria Màster M-45, amb un
temps de 53’40” per cobrir els 10
Km de recorregut.
Berta Márquez era 6a en categoria sub-10 amb un registre de
6’28” sobre 1 km de cursa i 18a
Erin Conesa amb 7’33”. Marc Aguila era 11è en sub-14 amb 19’05”
sobre 3 km de recorregut.
Club Atlètic Igualada
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FUTBOL
n un partit marcat per les dures
condicions d’inestabilitat meteorològiques, les igualadines van
saber jugar les seves cartes i van
demostrar la progressió que està
fent l’equip.
En un primera part per emmarcar, les anoienques van tancar les locals en el seu propi camp, generant
constants ocasions de gol, que feien preveure el gol igualadí. Així va
ser, com al minut 33, Jana Marimon
obria el marcador. S’arribava al descans amb avantatge per la mínima.
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No obstant, una petita errada
defensiva, a l’inici de la segona meitat, va permetre que les de l’Alt Empordà igualessin el duel.
Però la reacció de les de Jordi
Torres va ser immillorable. L’Igualada va seguir generant ocasions,
que es van convertir en el gol de la
victòria, al minut 80, després d’una
gran jugada de Pauli, que assistia a
Marina per anotar.
Amb aquest triomf, les blaves
sumen 18 punts i segueixen en línia
ascendent.

El CT Vilanova del Camí ja
ha obert inscripcions per a
l’Open 2019
TENNIS
l Club Tennis Vilanova del
Camí està preparant l’Open
2019 del club, de cara a la primera quinzena de març. Hi haurà
tres trofeus per a la 1a i 2a categoria. Aquests dies han obert el
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període d’inscripció. El preu és
de 10 euros.
Si esteu interessats a participar
només us heu de posar en contacte amb l’entitat, a la seu social,
al Bar Molina, o bé per telèfon al
635 95 71 91.

L’equip del CAI, 10è al Campionat de
Catalunya de Clubs Màster Indoor
ATLETISME
issabte passat, l’equip del Club
Atlètic Igualada Petromiralles masculí va participar, a la pista
coberta de Catalunya de Sabadell,
al Campionat Català de Clubs Master indoor, en què hi prengueren
part els equips capdavanters de l’atletisme català masculí i femení.
Els anoiencs assoliren la 10a posició, amb un total de 63 punts, en
la competició guanyada pel CE Universitari, 2n Barcelona At. i 3r JA Sabadell, entre 13 clubs participants.
Individualment cal destacar,
dintre de la meritòria actuació global dels anoiencs, el 3r lloc d’Abdeljalil Smaq en el triple salt amb
10,86 m i 5è en 60 m tanques amb
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10”24, el 5è de José A. Valdivielso
en salt de perxa amb 2,00 m.
Pere Pulido era 7è en alçada
amb 1,49 m i Lluís Marimon 8è
en pes amb 4,24 m. José Antonio

Fernández era 9è en els 800 m llisos amb 2’02”45, i Francesc Llamas era 9è en els 400 m llisos amb
59”12.
Rafael Laguna era 10è en els
1.500 m llisos amb 4’54”10, i David
Tarragó 11è en llargada amb 5,49
m, en la seva reaparició amb el
CAI.
Eren 12ns els components del
relleu del CAI de 4x200 m, format
per Antoni López, Pere Pulido,
José A. Fernández i David Tarragó, amb 1’57”17. Eren 13ns Antoni López en 60 m llisos amb 8”96
i Rafael Crespo en 3.000 m llisos
amb 11’58”74.
Club Atlètic Igualada
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1a Catalana - Sènior masculí: CE Molins de Rei A 27 - Finques Argent
CH Igualada 26

Partit perdut per la mínima

HANDBOL
l dissabte passat l’Handbol Igualada es desplaçava a Molins de
Rei per disputar l’encontre corresponent a la jornada 14 contra el
líder d’aquesta lliga, el partit es
preveia molt difícil pels jugadors
igualadins ja que s’enfrontaven al
líder de la lliga i a casa seva. Però
l’Igualada va sortir molt fort i amb
una defensa molt ben posicionada va saber frenar els atacants del
Molins; una baixada de guàrdia a
les acaballes de la primera part va
donar ales als locals que empataven el joc i en l’últim minut superaven per un gol al conjunt anoienc
amb un 13 a 12.
A la segona part el C.E. Molins va sortir amb ganes de deixar
enrere als visitants i amb tirs des
de l’extrem i des dels nou metres
van aconseguir superar la defensa igualadina, arribant al minut
20 amb una diferència de 4 gols
d’avantatge, però l’Igualada no va
deixar mai de lluitar i al minut 25
aquesta diferència només era d’un
gol, quedaven 5 minuts d’infart i
els atacs i contraatacs d’ambdós
equips eren de vertigen i el marcador reflectia una igualtat total,
empat a 26 i quedaven 2 minuts.
Els locals aconseguien marcar i
tenia la possessió l’Handbol Igualada, en l’atac l’Igualada aconseguia
una falta de 7 metres que li donaria l’empat, però la mala sort i la
bona aturada del porter del Molins
van evitar que el conjunt igualadí
empatés aquest partit en els últims
segons. Final 27 a 26.
Dissabte l’equip juga a les
Comes, a les 4 de la tarda contra
l’A.E. Aula de Barcelona.
Van jugar pel CHI: Porteria:
Carles Serra (4 aturades), Eric Plaza (8 aturades). Pista: Oscar Visa
(6), Jordi Vilarrubias, Max Segura,
Esteban Lezama, David Cubí (1),
Arnau Capitán (1), Josep Lluis Álva-
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rez, Alex Mauri (5), David Diaz (3),
Jordi Grado (5), Marc Vilches (2),
Pere Sendra (2) i Roger Calzada (1).
Entrenador: Pol Cantero.

Resultats dels equips
base del CH Igualada
1a Catalana Juvenil Masculí:
CH La Garriga 30 - CH Igualada 29
Partit molt intens i igualat. Una
jugada fortuïta en els darrers segons va permetre que els locals es
fessin amb la possessió i arribar al
final del temps amb un penal favorable que els donava la victòria
final.
Van jugar pel CHI: Joel Sonalelles, Iker Sabuquillo, Ivan Ruiz,
Jerome Galan, Agustín Vazquez,
Marc Frutos, Mark Fresnedoso, Pau
Gubern, Biel Morales, Fernando
Almendro, Julio Catalín, Marc Andreu, Marc Espinagosa, Pol Calvet
i Joel Bretones. Entrenador Roger
Calzada.
1a Catalana Cadet Femení:
Cope St. Boi 22 - CH Igualada 20
Enfrontament davant el teòric
millor equip del grup i al seu domicili. Les igualadines tancaven la
primera part amb un favorable 1011, després de força mala sort amb
un gol contrari que no va ser, tres
penals errats i set pals.
Les presses a la segona part no
van afavorir el bon resultat final.
Van jugar pel CHI: Èrika Chia, Marta Vargas, Núria Garriga, Aina Hornas, Júlia Lladó, Carla Carbó, Èlia
Dueñas, Júlia Ars, Marta López,
Karen Garcia, Ariadna González,
Duna Marchante Porteres: Xènia
Méndez i Martina Morales. Entrenadors: Sergio Morales i Ángel Arias.
1a Catalana Infantil Femení:
CH. St. Esteve de Palautordera 19 Acadèmia Igualada CHI 15
Primera derrota de la segona
fase, davant d’un equip teòricament inferior i que anava últim

a la classificació. L’equip va estar
mancat d’idees en atac i va desplegar una fluixa defensa.
Van jugar pel CHI: Judit Solanelles, Aroa Sànchez, Rebeca Gutierrez, Claudia Buchaca, Ariadna Moliner, Emma Badia, Emma Galàn,
Iona Gàmez, Marta Nuncio, Ruth
López, Ona Fuster i Tilda Farrés.
Entrenadors: Olga Nuñez i Marc
Muntaner.
Infantil A masculí: Acadèmia
Igualada CH Igualada 27 - Handbol
Ribes 17
Victòria molt merescuda.
Van jugar pel CHI: Aitor Doncel, Jan Tardà, Xavier Malpartida,
Santi Cuevas, Guerau Llansana,
Oriol Pou, Oriol Cirera, Ot Palmés,
Arnau Albareda, Arnau Vargas,
Roger Trull i Aniol Gumà.Entrenadors: Nil Subirana i Joel Bretones.
Infantil B masculí: CH Igualada
25 - Handbol Ribes 15
Continua la ratxa dels infantils B que diumenge van estar formidables en defensa, jugant pels
extrems i quan les coses anaven
malament, fent transicions rapides
que res podia fer l’equip contrari
per aturar-les.
Van jugar pel CHI: Jan M, Guillem, Anton, Adrià, Jordi, Raul, Jan
R, Quim i Àlex.
Aleví Femení Jocs escolars del
Baix Llobregat: Acadèmia Igualada
CH Igualada 10 - CH Vilanova del
Camí blau 6
Gran partit de les alevines
que entrenen l’Enzo i el Biel: Míriam, Nayara, Irene, Jana, Núria, Berta, Isona i Júlia.
Aleví Masculí A: CH Igualada 20 BM Granollers 31
Els Alevins-A de l’Acadèmia
Igualada-Handbol Igualada, tot i
haver-ho intentat, no van poder
vèncer als líders destacats de la lliga, el KH7 BM Granollers-Miquel
Prat, que dissabte visitava Les Comes. Tret del primer temps, els
igualadins, amb un bon joc defensiu, ho van posar difícil als jugadors del Granollers; destacar com
el joc dels igualadins anava millorant a cada part.
Van jugar pel CHI: Miquel Baró
a la porteria. Jugadors de camp:
Jan Rojo, Damià Pou, Lluc Pons,
Guiu Gómez, Jan Marí, Roc Esteve,
Àlex Arribas i Èrik Angel. Entrenadors: Roger Calzada i Jana Elvira. No ens han pogut acompanyar
com a jugadors ni l’Eloi Puig (lesionat) ni l’Oriol Minguito.

Veterans: Can Roca 2 - AV Igualada 2

Immensos

FUTBOL
xtraordinari partit dels nostres veterans en el seu segon
desplaçament consecutiu fora de
Les Comes davant un equip molt
jove que no va saber doblegar
un Igualada ben plantat al camp
i que va saber ballar als locals de
valent.
Primera meitat on els blaus van
ratllar la perfecció, ben posicionats, joc tranquil i cap esquerda
en les seves línies, davant l’empenta dels locals, sabedors de la seva
superioritat, no van saber trobar
cap forat per inquietar el portal
defensat per Jordi Viles i van veure
atònits com Pep Padró avançava
els blaus gràcies a una recuperació
en atac de Quim Soler, marxant al
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Jordi Canals

vestidor amb avantatge de l’equip
blau per la mínima.
En el segon període, tan sols
en furtives contres, els de Castelldefels van mirar de crear perill i
van obtenir fruit als deu minuts de

la represa empatant el matx. Respongueren els igualadins, primer
amb un xut creuat de Pep Padró
que va sortir llepant el pal i un xut
de Ramon Balcells des de la zona
de tres quarts que va fer tremolar
el travesser dels local. Tant avisar
Pep Padró va tornar a avançar als
blaus que van defensar amb pundonor el seu portal. Amb el temps
exhaurit una falta inexistent a la
frontal de l’àrea blava que només
va veure el col·legiat, el van aprofitar els de Castelldefels per posar
taules a un matx de clar color blau.
Van jugar per l’Igualada: Viles,
Farré, Pep, Canals, Vicenç, Pau, Solís, Quim, Moyes, Costa, Balcells,
Sevilla, delegat Ramonet.
AVI/Joan Tort
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Joan Vidal

Expressió de talent

Audi Q3 35 TFSI S tronic

MOTOR
a segona generació d’aquest
conegut SUV, que ara ha crescut
un xic fins als 4,48 metres, presenta una imatge encara més atractiva
que el seu predecessor, amb la graella frontal Singleframe de disseny
octogonal dividida per vuit barres
verticals i el spoiler al final del sostre. Interessants canvis també per
a una major habitabilitat i versatilitat interior. Per cert, respecte els
grups òptics, Audi ofereix, entre
les tres opcions, la dels fars Matrix
LED que adapta la seva llum llarga
segons els trànsit sense enlluernar
els demés vehicles. Genial.
Per dins, la marca alemanya
segueix en la línia de procurar un
quadre d’instrumentació orientat
al conductor, en un entorn que
combina l’esportivitat i el luxe. Ara
l’aposta és clara per la digitalització del quadre que ja ofereix
des de la versió bàsica amb una
pantalla de 10,25 polsades que el
conductor pot manejar mitjançant
el volant multifunció. D’altra banda, el conegut sistema MMI d’Audi, amb la pantalla situada en el
centre de la consola central, és més
gran, de 10,1”, i aporta un comandament més intuïtiu, complementada per control de veu. I pel que
fa a la capacitat del maleter, és de
530 litres que podem ampliar fins
a 1.525 si pleguem els respatllers
dels seients posteriors.
De la dotació d’elements, que
ja inclouen els models de gamma
superior, tenim a l’abast tot el que
es refereix a la connectivitat intel·ligent “myAudi” amb el nostre
smartphone i els serveis Audi connect amb un punt Wi-fi integrat
pels nostres dispositius. La cirereta
a aquest pastís tan suculent la posa l’opció de demanar el sistema
Bang & Olufsen Premium Sound
System amb so virtual 3D, utilitzant 15 altaveus i una potència de
680 vats.
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La gamma mecànica consta de
cinc motors, tres de gasolina TFSI
i dos dièsel TDI, amb potències entre 150 i 230 CV, combinats amb la
tracció davantera o total quattro i
canvis manual de sis marxes o l’automàtic S tronic de set velocitats.
Preus: des de 35.920 euros.
Al volant he percebut una
millora important en tots els aspectes, però sobretot en l’extraordinari treball que s’ha fet en les
suspensions. El nou Q3 l’he notat
molt més còmode que abans i a la
vegada dotat d’una agilitat increïble per carretera, sempre ajudat
pel sistema de conducció dinàmica Audi drive select, que ofereix
fins a sis programes adequats en
cada moment i situació al nostre
gust. Però és que en la selecció
més esportiva, inclòs també en el
paquet S line, el confort de marxa és excepcional. M’ha agradat
també que ja porti el control de
descens, que s’activa mitjançat un
botó mantenint el control de la velocitat en pendents de fort desnivell i totes les ajudes electròniques
de darrera generació orientades a
la seguretat vial i fer del nou Q3
molt més manejable per recorreguts urbans.
Cilindrada: 1.498 cc / Potència:
150 cv / Tracció: davantera / Acceleració 0 a 100 km/h: 9,2 segons /
Consum homologat: 5,7 l/100 km /
Preu: 38.310 euros.
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Jornada de lligues nacionals
HOQUEI LÍNIA
’equip Sènior Masculí disputava la 4a Seu de la “Liga Plata”
a Barcelona, i a Igualada s’organitzava la 3a Seu de la “Liga Èlite
Alevín”.
Els formats de seus impliquen
jugar tres partits en un cap de
setmana, per tant afegim un plus
de dificultat a l’haver de dividir
la tensió entre tres partits, sovint
de característiques molt diferents,
però on l’esforç dedicat a un partit
pot deixar conseqüències físiques i
emocionals per al següent.
Així, doncs, teníem l’atenció repartida en dues pistes i amb els dos
equips igualadins lluitant contra
els millors clubs de l’estat. Partits
molt i molt difícils, ja que el nivell
de l’hoquei línia esta pujant a passes agegantades i qualsevol baixada de concentració es paga cara.
El partit dels alevins de dissabte matí va ser contra el líder de
la classificació, els Caníbales Las
Rozas; es preveia una derrota generosa. Però no oblidem mai que
els partits s’han de disputar i fins
que no s’acaben no es pot fer cap
balanç acurat. L’equip igualadí va
fer valer el factor pista i, gràcies
a l’espectacular actuació del porter Yeray, es va viure un veritable
somni. A la primera part els locals
marquen ben aviat i posen contra les cordes al seu oponent que
abans del descans empata el partit.
A la segona part la intensitat igualadina baixa i els rivals s’acaben
imposant per 1-7. Contents però
per haver plantat una dura batalla
al líder.
El partit de la tarda va ser
també molt complicat. Es jugava
contra el tercer de la classificació
i amb el handicap d’anat llastrats
per l’esforç del matí. Resultat final
de 12-0, massa exagerat.
Diumenge obrien jornada a
Igualada contra els Arroyo, un rival

Els equips del Meskepadel
comencen la lliga federada
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PÀDEL
ran inici dels equips del
Meskepadel a la lliga federada de pàdel.
Dissabte, l’equip femení de
2a es va desplaçar a les instal·lacions del Berga Resort Pàdel, on
tornaven amb una victòria per
0 - 3.
De parella 1, Basi Maturana Sol Esteve Pascual guanyaven a 3
sets per 6/3 - 3/6 - 6/4.
De parella 2, Concepció Bacardit Palomas - Cristina Jolonch,
guanyaven al tie break els 2 sets.
De parella 3, Gemma Recasens - Berta Carrera Nevado s’imposaven per 6/2 - 6/0.
Diumenge, l’equip masculí de
2a rebia a casa el Martorell B, on
també finalitzava l’eliminatòria
amb un 3 - 0 pels locals.
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directe a la classificació i contra el
que es podia obtenir un bon resultat. Es comença obrint el marcador,
però el rival aconsegueix remuntar
i obrir distància sense poder neutralitzar-los. Al final del partit 5-2.
L’equip aleví ha fet una gran
seu a Igualada, malgrat no assolir cap punt, ha mostrat un excel·lent estat de forma mental i,
tractant-se d’un equip base, està
mostrant i assolint els objectius
plantejats al inici de la temporada.
Van jugar per l’IHL: Ot Sànchez, Marc Hueva, Biel Guerrero, Nil
Mendoza, Joan Cusachs, Laia Silvestre, Martina Font, Biel Gelabert,
Joan Roig. Porter: Yeray Lorenzo.
Entrenador: Samuel Piquer.
El sènior masculí va tenir un
debut desafortunat, el partit contra els Fenix havia de ser si més no
disputat, i tot va sortir malament.
11-2. Un partit per oblidar.
El segon partit era contra el
St. Andreu, amfitrió de la seu. El
factor pista va ser determinant, ja
que, tot i jugar un bon partit, no
es va tenir iniciativa i s’anava a remolc de la situació. Es perd per 2-4.
El plat fort del cap de setmana
era el partit entre sèniors del CD
Ludic Medina i l’HL Igualada. A
l’equip igualadí li calia donar un
fort cop de puny sobre la taula!
no era una qüestió de tres punts

sinó de deixar el nom i la samarreta d’Igualada en el lloc que toca.
Calia demostrar que se sap jugar,
lluitar i guanyar, encara que el rival
posi trampes al límit del reglament
i encara l’entorn sigui negatiu i ens
vulgui anul·lar. A la fi va sortir el
caràcter i el nervi igualadí. Es va
lluitar fins al darrer minut i no es
va regalar res. El partit va ser èpic,
el rival va plantejar un joc dur i els
igualadins hi van ser, van controlar la situació i es van fer els amos
de la pista. Amb el 0-2 favorable
als igualadins els locals comencen
a buscar els límits del reglament
per tombar la situació i l’únic que
aconsegueix es despertar la fera.
Amb empat a 2 es va al descans i la
segona part ja va ser 100% igualadina, amb control del puck, atacs
constants a la porteria contrària
i intents de destrucció del joc per
part del rival. La situació va estar
controlada en tot moment, responent a les provocacions amb gol. Es
tancava l’encontre amb el marcador favorable de 2-7.
Van jugar per l’IHL: Jaume
Doncel, Nil Domènech, Adam Gràcia, Albert Muntades, Albert Mudarra, Alex Cano, Marc Cano, Marco Albrecht, Albert Guillen, Roger
Alemany, Jason Goodwin. Porters:
Uri Sanchez i Joan Carles Santano.
Entrenador; Jason Goodwin.

Victòria del júnior masculí i derrotes dels equips femenins
del Vilanova del Camí BC

Endavant

BÀSQUET
rimera victòria de la segona fase
del júnior masculí i derrotes dels
equips femenins.
En un partit marcat per la baixa anotació, els nois del júnior
masculí van aconseguir la primera
victòria de la segona fase en una
lluitada victòria a domicili a la pista del CB Cardedeu per 29 a 31
a pesar de contar amb nomes 7
jugadors.
Després de dos primers quarts
molt igualats, un parcial de 10 a 0
en contra al inici del tercer, semblava que tancava les portes a la
victòria final, però un esperit de
lluita sensacional va fer que els nois, amb un 4 a 16 en els últims 11
minuts, donessin la volta al marcador i així portar cap a casa una
magnífica victòria.
Van jugar pel Vilanova: Marc
Valero (6), Gregor Palacio (2), Gerard Antolín (6), Quim Cobos (3),
Eric Alabau (7), Víctor Larrache (2)
i Maruan Hammich (5). Entrenador
Marc Couso.
L’equip júnior femení va deixar
escapar una victòria que tenia a la
butxaca al perdre a la pista del CB
Bellsport per 39 a 37.
Si bé mai hi van haver grans
diferències, tot semblava indicar,
pel nivell dels dos equips, que la
victòria cauria del costat visitant,
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De parella 1, Pol Aguilera
Parcerisa - Andreu Franco vencien per un 6/2 - 6/0.
De parella 2, Joel Roset - Manel Parada Espejo feien el mateix
resultat, 6/0 - 6/2.
De parella 3, Jordi Llordés
Reixachs - Neo Barni guanyaven
per 6/0 - 6/1.

Bones actuacions dels
corredors de la UEC Anoia

CURSES DE MUNTANYA
l diumenge 27 de gener, els
corredors de la UEC Anoia es
van desplaçar a diverses localitats per gaudir del que més els
agrada: córrer.
En la Pujada Igualada - la
Tossa de Montbui, d’uns 7.500
km, hi varen participar David
Patiño i Albert Ferrer. Va ser un
dia de molt vent que no deixava
agafar ritme, fins a la zona de
bosc, on per sort ja quedaven
coberts i l’Albert escapà d’en David. Tot i així, l’Albert va aconseguir una 2a posició absoluta i en
David una merescuda 1a posició
sènior.
9a Marató de Tarragona, en
la modalitat de 10 Km asfalt, hi
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va participar David Núñez, tot i
no ser el seu terreny, i el dia de
vent tampoc no va ajudar. Amb
tot, Núñez va acabar la prova
satisfet de les bones sensacions i
en una meritòria 72a posició general, d’un total de 457 participants, i amb un temps de 43’41’’.
Als 10 km de Vilafranca, una
de les curses més ràpides del
panorama català, s’hi van presentar els corredors Joan Rosich,
amb una excel·lent parada del
crono de 39’59’’ i la 12a posició
absoluta, i Ana Alejandro, que
hi participava amb l’objectiu de
gaudir molt del seu recorregut i
anar millorant cada dia.
Enhorabona a tots els “naranjitos”!

2a Estatal: SCR El Ciervo Sabadell 3 - CPP
Igualada CTAI 4

Lluitant per la permanència
però la relaxació, les pilotes perdudes i la falta d’encert van donar
ales a les locals, que van acabar
emportant-se la victòria. Derrota
sens dubte per aprendre per pròxims partits.
Van jugar pel Vilanova: Berta Sánchez (6), Lucía Moreno (6),
Clàudia Nuncio (6), Anna Palacios
(8), María Palacios (2), Irene Leno
(1), Ana Lozano (6) i María Vega
(2). Entrenador Carlos Fratila.
Parcials 8-10, 11-13, 14-8 i 6-6.
Dur correctiu per les noies del
sènior femení al perdre a la pista
del CB Corbera, segon classificat
del grup, per 83 a 40.
Amb moltes baixes i només 7
jugadores disponibles, les vilanovines van aguantar dintre del partit fins al descans. A partir d’aquest
moment, el cansament i l’entitat

del rival van passar factura en el
contundent marcador final.
Van jugar pel Vilanova: Clara
Bargalló (4), Clàudia Miramunt (6),
Marina Palmés (4), Èlia Díez (20),
Arian Vidal, Marta Gou i Alexandra Vives (6). Entrenador Samuel
Laguarta.
Parcials 19-9, 16-15, 21-10 i 27-6.

Propers partits a Can Titó
La competició torna el cap de
setmana del 16 i 17 amb els següents horaris.
Dissabte a les 6 de la tarda,
l’equip Júnior femení rep al Sant
Sadurní.
A les 8 l’equip Júnior masculí
juga contra el CB Begues.
El diumenge 17 a les 12 del
migdia, el Sènior femení rep la visita de l’UE Sant Cugat.

TENNIS TAULA
l passat dissabte, es va disputar
a Sabadell a les instal·lacions del
SRC El Ciervo, el partit corresponent de segona estatal.
Victòria molt treballada dels
nostres palistes, decidida en una
emocionant partida de dobles.
Gran partit realitzat pel David
Viñals que va aconseguir guanyar
els seus dos punts individuals i col·
laborar en el punt dels dobles.
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El resultat aconseguit es de
gran vàlua, ja que ens permet
mantenir les esperances de eludir
el descens de categoria.
Per part del CPP Igualada, varen jugar Daniel Luco (1), David
Viñals (2), Eduard Señor i el punt
decisiu el van fer Luco/Vinyals.
Proper partit el dissabte dia 9
de febrer contra el C.N. Helios de
Zaragossa.

ESPORTS
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Nacional Catalana: Igualada Femení HCP 3 - CP Manlleu 1

Victòria abans de la Copa Generalitat
HOQUEI PATINS
’Igualada Femení HCP va resoldre, amb una còmoda victòria a Les Comes, el darrer partit
de Nacional Catalana abans de
disputar, aquest cap de setmana
a Igualada, la Copa Generalitat
que organitza el club igualadí.
Ho va fer contra un bon CP Manlleu que es va veure desbordat
pel bon joc de l’equip anoienc.
Així, al minut tres de partit,
la Carla Claramunt feia la passada de la mort a l’Elba Garreta,
que culminava amb gol una excel·lent incursió de la jove igualadina. L’equip de la “Pulgui”
dominava totes les fases de joc,
tant en defensa com en atac, i
les transicions entre elles. A cinc
minuts del descans l’Igualada
marcava el segon gol, tot just
acabar un power play (inferioritat numèrica) del CP Manlleu, en
què una jugadora visitant havia
vist una targeta blava dos minuts
abans. Amb el 2-0 s’arribava al
descans.
A la represa, la Marta Soler
marcava el seu golet al primer
minut de joc i que donava certa
tranquil·litat a les locals. En el
tram final de partit l’Igualada
arribava a la falta deu i el CP
Manlleu aprofitava per marcar el
gol de l’honor. Les osonenques
encara tindrien temps de picar
un penal per posar emoció als
darrers instants del partit, però
la bona actuació de la portera
local, Cristina Riba, ho va desfer.
Van jugar per l’Igualada: Cristina Riba (P), Zoe Torras (P), Marta Soler, Elba Garreta, Abril Bat-
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Resultats dels equips
base
Segona Catalana: CP Roda 0 Igualada Femení HCP 11
Van jugar per l’Igualada: Carla
Batlle (P), Zoe Torras (P), Abril Batlle (2), Maria Bonet (4), Mariona
Simon (2), Queralt del Àguila (3),
Alba Segarra i Aina Minguell. Entrenadora: Maria Fernández “Pulgui”.
Fem14 “A”: CH Mataró 6 Igualada Femení HCP 4
Van jugar per l’Igualada: Eva
Besa (P), Gina Balcells, Ariadna
Busqué, Laura Crespo, Jana Costa
(1) i Aina Caro (3). Entrenadora:
Teresa Torrents.
Fem14 “B”: Igualada Femení
HCP 1 - HC Palau Plegamans 4
Van jugar per l’Igualada: Blanca Garcia (P), Alèxia Costa, Laia
Puig, Júlia Sabater, Paula Lucas i

Alba Cires. Entrenador: Manel Cervera.
Fem12: CP Vic 3 - Igualada Femení HCP 1
Van jugar per l’Igualada: Iona Lubian (P), Carla Gualda, Laia
Ortega, Abril Besa, Cristina Vila,
Carla Vila (1), Creixell Brossa, Núria
Taixé i Lara Llobet. Entrenador:
Xavi Claramunt.
MiniFem: Igualada Femení HCP
2 – HC Palau Plegamans 3
Van jugar per l’Igualada: Kasandra Albiol (P), Carme Taixé (P),
Ona Bru, Laia Montiel, Jana Expósito, Cristina Vila i Mercè Riba.
Entrenadora: Carla Claramunt.
Comarcal: Igualada Femení
HCP - CP Vilaseca
Les més petites del club progressen molt bé i molt ràpidament.
Van jugar per l’Igualada: Blanca Prats, Gal·la Lubian, Maria Just,
Queralt Ferrer, Carla Vivó, Iris
Jiménez i Paula Riba. Entrenadora:
Zoe Torras.

Del Castell d’Orpí a Serres de Fontfregona
i Feixes

Foto: Dolors Vives
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Igualada acollirà la X Copa
Generalitat (Nacional
Catalana masculina i
femenina)

Dissabte cal omplir les Comes i fer costat a les noies de l’Igualada Femení HCP!

lle, Aida Cruz, Queralt del Àguila
i Carla Claramunt. Entrenadora:
Maria Fernández “Pulgui”.

Veterans del club Excursionista UECANOIA

EXCURSIONISME
questa ruta circular de sortida i
arribada al Castell d’Orpí es va
fer el 31 de gener tot i que estava
prevista per al 14 de febrer i es canvià per la de Soldevila d’Ardèvol.
Aquesta d’Ardèvol es farà el 14 de
febrer.
El nucli del Castell d’Orpí es troba a 447 m. d’altitud dalt d’un roquer que domina la riba dreta de la
riera de Carme, formada per l’església romànica de sant Miquel la casa
rectoral, un gran casal i torre que
corresponen a l’antic castell i altres
edificis (unes poques cases) tor encinglerat sobre el torrent de Morei.
Encetem l’itinerari fent el camí que
discorre per l’agradable obaga del
coll d’Orpí, dominat per vegetació
de pi, pi roig, pinassa i ginebrons.
S’enfila a la carena i es descendeix
després i durant una estona fins a
la finca de Fontfregona al peu de
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la serra del mateix nom, ja entre
la Llacuna i Miralles se segueix la
vereda que condueix cap a la serra
i plans de Feixes, als peus del puig
d’en Cabeça, el punt més alt del
municipi d´Orpí (768 m) . Durant
aquest recorregut es poden veure
certes casa disseminades com Cal
Simón, Ca la Magina, Feixes i al fons
sobre un turó la casa alta de Feixes
que s’alça dominant la situació.
A Feixes avui dia no hi viu ningú i els antics masos estan abandonats i ben enrunats. A dalt del
turó a 672 m hi ha el gran casalot
una antiga casa forta, que els de la
zona sempre han anomenat la Casa
Alta de Feixes, des d’on es domina
una impressionant vista, amb Orpí
a baix, Carme més avall i fins i tot
el castell de la Roqueta seguin la
serra prelitoral, el Castell de Queralt
més enllà i a l’altre cantó, la muntanya de Montserrat. Si el dia és

clar i net es divisa el Pedraforca i els
Pirineus. Aquesta antiga fortalesa
crida l’atenció per la seva grandària
i pel lloc estratègic on es troba. S’hi
puja per un camí vorejat per uns
castanyers (bords) alts i forts que tenen ja un munt d’anys. A prop dels
castanyer hi ha un cedre molt gran
que fa anys va escapçar un llamp,
era tant alt que es veia des de tots
els voltants, la casa alta té un pati
d’entrada i la porta de l’antic mas
és adovellada. Dins la casa s’ensorra
però s‘hi poden veure unes arcades
de pedra que testimonien l’antiguitat de la casa. A l’esquerra hi ha
una habitació on hi ha el forn, que
és molt gran i que es pot veure des
de fora per la seva paret corba en
que sobresurt. A la casa hi vivien
abans de quedar abandonada tres
famílies. Ara, de lluny encara impressiona dalt del turó dominant
tot l’entorn en Montserrat al fons,
però de prop fa molta llàstima. Als
anys 70 encara estava força sencera
hi vivia gent que treballava la terra,
si s’ha hagués conservat la teulada
encara avui dia estaria dreta.
El retorn i baixada a Orpí es fa
pel camí de l’obaga que habitualment serveix de pujada a Feixes.
Resum de la passejada participants 23, distància recorreguda 9,5
km. temps net de caminada 2 hores
i tres quarts descomptant les aturades. Coordinadors Pere Victori, Jordi
Piqué, Josep Ma Esteban i Josep Ma
Dàvila.
Josep Ma Dàvila

HOQUEI PATINS
quest cap de setmana, 9 i 10
de febrer, el Poliesportiu de les
Comes d’Igualada acollirà, sota l’organització conjunta de la Federació
Catalana de Patinatge i l’Igualada
Femení HCP i el suport de l’Ajuntament d’Igualada, la desena edició
de la Copa Generalitat masculina i
femenina d’hoquei patins. La Copa
Generalitat és una de les moltes
competicions esportives que Igualada, que aquest any ha estat designada ciutat europea de l’esport,
acollirà durant el present 2019.
La competició, que es celebrarà
per desena vegada consecutiva, enfronta amb format de final a quatre
els dos primers classificats (1r i 2n)
de cada grup a l’acabament de la
Fase de Grups (1a fase) de la Nacional Catalana masculina i femenina.
Els quatre equips classificats s’enfrontaran als partits de les semifinals dissabte dia 9 i els guanyadors
es disputaran el títol de campió a
les finals de diumenge dia 10.
A la present edició la Xarxa TV
té previst retransmetre les quatre
semifinals per streaming a través de
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la plataforma Xala i les dues finals
en directe per la seva xarxa de televisions locals i també per streaming.
Els actuals campions de la competició són el CH Caldes, en categoria masculina, i el CP Voltregà, en la
femenina, que van guanyar el títol
en la passada edició, celebrada a
Sant Hipòlit de Voltregà.
A la primera jornada, el dissabte 9 de febrer, es disputaran les
dues semifinals masculina i femenina, amb aquests aparellaments i
horaris:
1a semifinal masculina, 10.45 h:
HC Sentmenat - Cerdanyola CH.
1a semifinal femenina, 12.30 h:
HC Palau Plegamans - Igualada Femení HCP.
2a semifinal masculina, 14.00 h:
CH Caldes - HC Piera.
2a semifinal femenina, 15.45 h:
CP Vilanova - CP Manlleu.
L’endemà diumenge, 10 de febrer, es disputaran les dues finals:
a les 4 de la tarda la final femenina, amb lliurament de trofeus a les
17.15 h, i a les 6 la final masculina,
seguida del lliurament de trofeus a
les 19.30 h.

OK Lliga: CH Girona 2 - Igualada Rigat HC 2

Empat in extremis
de l’Igualada Rigat

L’IgualadaRigat – CH Girona de la 1a
volta. Imatge d’arxiu. Foto: Xavi Garcia

HOQUEI PATINS
’Igualada Rigat va treure un
punt del Pavelló de Palau del
CH Girona en un partit en què
van començar guanyant, però
que finalment va necessitar una
remuntada perquè els gironins
havien aconseguit donar-li la volta
al marcador i posar-se amb un 2 a
1. Amb aquest resultat els arlequinats es mantenen a la setena posició en un mes de febrer clau, ja
que els homes de Ferran López disputaran la Copa del Rei i els quarts
del final de la WorldSkate Europe
Cup, a més dels compromisos de la
competició regular.
El partit va començar amb domini de l’Igualada Rigat i gol matiner de Sergi Pla, al minut 8. Tot
i això, el partit va estar marcat per
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la labor defensiva dels dos equips,
que van donar poca treva a les
ocasions de gol.
Els primers minuts de la segona
meitat van continuar amb els igualadins apostant per la defensa i,
per tant, mancava un punt més de
dinamisme en atac. El curt resultat
va donar peu al Girona per creure
en les seves possibilitats i al minut
35 va arribar el primer gol. En els
últims quatre minuts de partit el
ritme es va accelerar i hi va haver
dos gols i una targeta blava. Al
minut 46 el Girona s’avançava per
primer cop, en una jugada molt
protestada pels jugadors arlequinats per una falta prèvia al gol. A
la jugada següent els igualadins no
van poder transformar una falta
directa, però dos minuts més tard
Sergi Pla anotava el 2-2 definitiu,
Igualada HC: Elagi Deitg, Sergi
Pla, Ton Baliu, Roger Bars, César
Vives, Met Molas, Jordi Méndez i
Oriol Vives.
El pròxim partit de l’Igualada
Rigat serà a casa contra l’Alcoi,
aquest dissabte a les 21 h. Cal destacar que avui dijous tindrà lloc el
sorteig de la Copa del Rei, en què
els arlequinats poden ser emparellats amb el Barça, Liceo, Reus o
Caldes.
Premsa IHC

ESPORTS
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Sort desigual dels equips de
l’Igualada-Ateneu

ESCACS
l primer equip de l’Igualada-Ateneu va perdre per la
mínima enfront el Gavà per 4,5
a 5,5. Aquest resultat frena lleugerament l’eufòria inicial i farà
repensar una mica les estratègies.
Només van guanyar Joan Pallarès
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Victòria a +45 i derrota del primer equip
Subaru de lliga federada

i Josep M. Llacuna, i taules per a
Sergi Alonso, Joan Gual, Ramon
Clotet, Jordi Marimon i Robert
Creixell.
El segon equip va donar la cara en tot moment enfront un dels
equips més forts del grup, el Vall
de Tenes i va guanyar per 1,5 a
2,5. Va fer taules en Josep M. Prat,
i van guanyar Jordi Soteras i Josep
Lluís Díaz, qui va fer una partida molt seriosa i va coronar un
peó en una maniobra tàctica que
va deixar sense arguments el seu
oponent.
El tercer equip va guanyar per
2,5 a 1,5 en el seu desplaçament
a Barcelona i l’equip D va superar
per 1 a 3 al Sant Esteve B. Van
guanyar Joan Serarols, Jaume Roma, David Giralt, Pere Dàvila i Maria Claramunt i taules per a Jordi
Mestre.

PÀDEL
l primer equip de lliga federada
va ensopegar en el seu debut
de 1a però en canvi, l’equip de
+45 que juga la lliga comarcal, va
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sumar dos punts davant Les Moreres.
Lliga federada. Derrota 3-0 davant l’Indoor Ca N’Amat. Poques
opcions pel primer equip Subaru

federat que sumat a l’absència de
la seva 1a espasa Mito Campins,
l’equip perd molt potencial.
Josep Llorach/Marc Corcelles
van cedir per 6-7, 3-6; Becerra, Albert Homs/Carlos Jiménez no van
tenir cap opció caient 1-6, 3-6 i finalment Joan Albareda/Joan Corcelles tampoc van poder sumar caient 1-6, 4-6.
L’equip Subaru de Cambridge
+45 guanya 2-1 a Les Moreres
Xavi Balp/J.J. Penedès va sumar
en dos set 6-4, 6-1 davant Ramón
Albareda/David Llorens, Jordi De
Belza/David Jaume van caure en
l’últim sospir davant Toni Esteve/
Lluís Piqué després d’un igualadíssim partit resolt en el tie-break,
6-2, 4-6, 10-12, però finalment Andreu Torà/Jordi Ferrer no van tenir
problemes per resoldre 6-3, 6-1 davant Toni Burgos/Jaume Muntané.

SALUT

Dr. ENRIC VIVES HOMS

otorinolaringòleg

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL
PROVES D’AUDICIÓ
Visites dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 5 a 8 de la tarda
Per concertar visites als matins 620 99 22 69

Dr. Joan Cornet Susana

Cirurgia ortopèdica i traumatologia
Hores convingudes
Assistencial Anoia - Av. Països Catalans, 95
Pol. Les Comes - Igualada - Tel. 93 804 66 88

C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Dr. PERE BRESCÓ

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

DRA. MARIA DEGOLLADA

TOCOGINECÒLEGS
CIRURGIA LAPAROSCÒPICA ENDOMETRIOSIS, HISTERECTOMIA,
PROLAPSE…
INCONTINÈNCIA URINÀRIA, PATOLOGIA MAMÀRIA, PRENATAL, PRE I POSTMENOPÀUSICA,
ECOGRAFIA 4 D, ESTERILITAT…
VISITES HORES CONVINGUDES: TEL 93 805 58 43
C/ ST. VICENÇ 23 (costat Parc Xipreret) 08700 IGUALADA
www.eideg.com facebook centre ginecològic Dr. Brescó

PEDIATRIA
maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR
c/ García Fossas, 2, 2n 1a
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
www.dolorscapellades.com - dolorsca@copc.cat
08700 Igualada - tel. 669 388 447

Centre de Psicologia Clínica
i Psicoteràpia
ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)
Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES
Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes:
Tels. 629 16 56 67
93 803 25 90 - 93 805 51 74

HORARI: TARDES A PARTIR DE LES 16H

Dra. EVA ROLLÁN
· Visita prenatal: Assessorament a pares abans del naixement i en lactància materna.
· Creixement i desenvolupament de l’infant: Seguiment
des del naixement fins l’adolescència.
· Patologia pediàtrica general: Diagnòstic i seguiments
de malalties comuns infantils.
· Cura del nen sa i malalt: Visites programades.

Rambla Sant Ferran, 62 - 08700 IGUALADA Tel. 93 805 25 25
C/ Folch i Torres, 60 - 09784 PIERA Tel. 93 779 47 90
Av. Països Catalans, 95 - 08700 IGUALADA Tel. 93 804 66 88

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA
centrearal@gmail.com
www.centreauditiuaral.com

De dilluns a divendres de 10 a 1h i de 5 a 8h

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- Taps de bany i de sorolls fets a mida
- 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
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L’Igualada A guanya els dos
partits i el B en perd un
i guanya l’altre
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La Mancomunitat BTT pel Puig de la Balma

BTT
i el fred, ni les glaçades, ni els
excessos de les Festes, paren a la
Mancomunitat BTT, i sortim puntuals a les 7 del matí de l’Hotel Amèrica d’Igualada, per emprendre la
sortida a Manresa. Allà ens espera el
nou abanderat de la Mancomunitat
2019, Miquel Casellas, que amb la
companyia del nostre estimat president honorífic Josep Díaz, ens han
preparat un festí de benvinguda
amb coca i xocolata i un raig de
moscatell per fer-nos passar el fred

N
BITLLES CATALANES
l passat cap de setmana l’equip
A del Club de Bitlles Igualada va
jugar i guanyar contra el Bellpuig;
els dos partits van quedar amb els
següents resultats primer partit
Bellpuig 352 Igualada A 353 segon
partit 326-344.
Pel que fa a l’equip B, en el

E

seu desplaçament a la pista del CB
Ametllers en va aconseguir el següents resultats CB Ametllers 336
- Igualada B 308, i al segon partit
304-350.
Cal destacar que la jugadora del equip A Milagros Prieto va
aconseguir 90 punts en un partit,
la puntuació màxima.

de bon matí, alguns bidons de les
bicicletes han quedat glaçats.
Emprenem la marxa per dirigir-nos al bell-mig del Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
el Puig de la Balma, un mas del
segle XII, amb vint-i-sis generacions al darrera, un espai històric per
conviure en un ambient rural i autèntic, més conegut darrerament
per la pel·lícula de Pa Negre on va
ser objecte del rodatge.
Després de varis entrebancs,
avaries de tots tipus, pedals, cade-

nes, rodes, vàlvules, tots fem pinya per anar solucionat un a un els
impediments i finalment podem
arribar tots a destí per fer un bon
esmorzar amb productes típics de
la nostra terra.
La tornada, després d’unes
pujades de pista vertiginoses, ens
divertim baixant entremig de corriols, arbres i pedres, envoltats per
paisatges de incalculable valor i
bellesa per acabar arribant al Parc
de l’Agulla, els 24 amics i amigues
de la Mancomunitat, ens acomiadem amb ganes d’emprendre la
propera aventura.
La propera excursió és dissabte
16 de febrer, la Batalla de l’Ebre.
Els interessats poden assistir a la
reunió del dimarts 12 de febrer, a
les 20 h, a Les Comes. També poden consultar-ho a l’adreça Internet: www.mancomunitatbtt.net
Salvador Balcells Talavera
Agrupació Esportiva BTT Anoia

SALUT

pod igd
Clínica podològica

Avda. Caresmar nº 6
08700 Igualada
647 725 876

PODOLOGIA
GENERAL
PODOLOGIA
GERIÀTRICA
PODOLOGIA
INFANTIL
PEU
DIABÈTIC
PODOLOGIA
ESPORTIVA
PLANTILLES
PERSONALITZADES
SEPARADORS
DIGITALS DE SILICONA
Passeig Passeig
Verdaguer
nº36,
Verdaguer
nº 36,2n
2n 4a
4a
08700 IGUALADA
Passeig Verdaguer nº 36, 2n 4a
08700 IGUALADA
93 804 1666
08700 IGUALADA
938041666
OBERT TOTES LES TARDES
93 804 1666
www.clinicaortodonciadrustrell.com
clinicaustrell@gmail.com OBERT TOTES LES TARDES

Centre dental
Odontologia integral
especialitzada

• Primera visita gratuïta

 Primera visita gratuïta

Dr. Mariano Devoto Nogueira
• 1ª visita + radiografies + diagnòstic

GRATUïTS
• Descomptes a jugadors i familiars
del CLUB HANDBOL IGUALADA
Telèfon : 93 803 76 99
Carrer Santa Caterina, 18 08700 Igualada
www.dcdentigualada.com
dcdentigualada@gmail.com

HORARI
De dilluns a divendres
de 9 a 13.30h.
i de 15 a 20.30h.
Dissabtes hores
convingudes

i de revisió.

. Descompte del 10% en la entrada dels tractaments.
Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

Josep Ferrera Figuerola Cirurgia de cataractes
Oftalmòleg

Ginecólogo
Tel. 93 805 33 51 – 669 56 58 56

Promoció
delles
30 de
març alde
30 de
juliol.
5% en
visites
tractament

IGUALADA
c/ Lleida, 34
Tel. 93 806 75 66 - 618 938 508

Dr. Fernando Eyzaguirre

Adeslas, DKV, ASC, MGC, AM, FIATC

• Descomptes per família nombrosa i
monoparental 10% en les visites de
tractament
i de revisió.
 Descomptes
per
famíliadels
nombrosa
i monoparental
. Descompte
del 10% en
la entrada
tractaments.

 Descomptes
per
famíliagratuïta
nombrosa i monoparental
 Primera
visita
5% en les visites de tractament i de revisió.

Cirurgia de la miopia,

ESPECIALITZAT EN SÒL PÈLVIC (PREPART I POSTPART)

C/ Sant Carles, 43 1º 2ª IGUALADA
Joaquim Fernandez Bayon
Col. 8699

Enrique Fernandez Bengoa
Col. 22914

Assistencial Anoia hipermetropia
Rambla de Sant Ferran, 62 i astigmatisme
08700 Igualada
Tel. 93 805 25 25
www.assistencialanoia.com Oftalmologia general
Psiquiatria
Psicoteràpia
Supervisions clíniques

Dr. JOSEP CHECA SOLER
Metge Psiquiatre

Assesoria medica legal: Accidents de tràfic, Accidents laborals, Malaties professionals i Malalties comuns
Peritatges: Incapacitats, Seqüeles i Minusvàlues
Rambla Sant Ferran, 57, 3r 08700 Igualada · T. 93 801 90 57
info@bayonibengoa.com www.bayonibengoa.cat

Sant Carles, 47, 2n 1a
08700 Igualada
Telèfon 640 616 049
info@josepchecasoler.cat
josepchecasoler.cat
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Àlex González (CAI), 1r en
javelina a la 4a Jornada del
Critèrium
ATLETISME
’atleta juvenil del Club Atlètic
Igualada Petromiralles Àlex González va assolir la victòria en javelina, en el decurs de la 4a Jornada
del Critèrium de llançaments d’hivern, que es va dur a terme diumenge a l’Estadi Serrahima.

L

El sènior vilanoví no aconsegueix fer-se amb
el liderat del BCN

Àlex González va ser 1r en javelina sub-18 amb un millor intent
de 46,70 m, mentre Erik Gutiérrez
era 4t en martell sub-20, amb un
millor intent de 30,76 m. Aleix Llorens, que participava en el martell
sub-18, va efectuar nuls els seus intents.

La secció d’escacs del CT la
Pobla inicia la temporada a
la Lliga Catalana
ESCACS
a secció d’escacs del Club Tennis la Pobla ha iniciat una nova
temporada a la Lliga Catalana. En
la segona jornada, disputada el
primer cap de setmana de febrer,
els poblatans se situen en el tercer lloc de la classificació, amb dos
punts. L’equip juga dins del quart
grup de la segona provincial.
En el primer partit, que es va
disputar el diumenge 27 de gener,
els jugadors de la Pobla es van enfrontar amb el Vilafranca D i es

L
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van imposar per 4-2. En el segon,
el diumenge 3 de febrer, van jugar amb el Navarcles B i van aconseguir una meritosa victòria per
3,5-2,5. El proper enfrontament
serà amb l’equip de la Lira D, de
Barcelona.
Enguany l’equip d’escacs està
format per: Antoni Mabras, Manel
Torres, Juan Lorente, Carlos Pérez,
Josep Sabaté, David Zumel, Sergi
Cristóbal i Josep Antoni Jiménez.
Aquests dos darrers jugadors s’han
incorporat aquesta temporada.

HANDBOL
’equip del CH Vilanova jugava el
partit de tornada a casa del BCN
Sans. A Can Titó, l’equip barceloní va acabar vencent d’un sol gol
de diferència. És per això que les
vilanovines, que no han perdut cap
altre partit en tota la lliga, viatjaven
amb la il·lusió de poder guanyar a
domicili. A la pràctica, l’equip de
Diaz no va fer un bon partit. Sobretot la primera meitat. Massa nervis
i imprecisions que donaven corda a
les locals, també molt motivades. A
la represa s’aconseguí l’empat fins a
4 vegades, però finalment les locals
acabaren vencent 21-19. El Vilanova
continua segon.
Les juvenils tampoc van poder
vèncer al Sant Cugat, més assortit
de banqueta. Malgrat l’esforç de
totes, acabaren cedint en els minuts
finals per 30 gols a 24.

L

Cadets i infantil A van celebrar
dues bones victòries. Les cadets, per
un ajustat 28-27, un partit molt lluitat i una mica boig que va finalitzar
amb victòria local sobre el St. Esteve
de Palautordera. L’infantil A vencé
a casa al Torroella de Montgrí per
27 gols a 21 en un bon partit de les
noies que entrena Alcoberro.
També l’infantil B va mostrar un
bon joc a casa del Tortosa, però no
va poder passar de l’empat a 24, tot
i la lluita de tots dos equips.
Finalment, les més joves del club
van oferir un resultat de cada signe.
Victòria del blanc a casa del Ribes
per 4 punts a 12 i derrota del blau a
Igualada per 10 punts a 6.

Resultats dels equips del
CH Vilanova
Aleví: Handbol Ribes 4 - CH Vilanova blanc 12

Caminada de la colla vilanovina per la festa
de Sant Hilari

Gran nivell al campionat de
kates del Budokan Vilanova
TAI-JITSU
issabte, el poliesportiu de Can
Titó va acollir el campionat de
kates de Tai-jitsu que organitza el
Club Budokan de Vilanova del Camí.
Un campionat individual per categories, des d’iniciació fins als absoluts, que va aplegar 4 clubs catalans
i uns 140 infants i joves.
Pere Soler, director esportiu del
Club Budokan Vilanova, destacava
l’alt nivell d’aquest campionat. Un
gran nivell a totes les categories,
que es va traduir en una gran competició i una bona rivalitat entre
escoles.

D

Els jutges ho van tenir complicat a l’hora d’arbitrar, precisament
perquè el nivell dels participants era
molt similar i va ser necessari, explica Soler, valorar petites diferències
tècniques.
L’agenda d’activitats del Budokan es reprendrà el proper 23
de febrer amb un campionat interautonòmic de clubs que se celebrarà a Salou (Tarragona). El Budokan
hi participarà amb la selecció que
competeix al Campionat d’Espanya.
De fet, a Salou es trobaran amb els
rivals directes al campionat estatal.

Aleví: CH Igualada 10 - CH Vilanova blau 6
Infantil B: Tortosa 24 - CH Vilanova 24
Infantil A: CH Vilanova 27 - Torroella de Montgrí 21
Cadet: CH Vilanova 28 - H Palautordera 27
Juvenil: Sant Cugat 30 - CH Vilanova 24
Sènior: Bcn Sants 21 - CH Vilanova 19

Foto: M. Rosa Carol

EXCURSIONISME
a matinal que va fer la colla diumenge passat va portar 45 caminaires per les muntanyes de Vilanova del Camí. Els participants ens
vam trobar davant la seu de la colla
per començar una excursió que ens
va portar per llocs que molts ja havíem pogut gaudir, mentre que altres
van descobrir racons que ni s’imaginaven.
Enfilem camí i ens endinsem al
bosc ben aviat, i poc a poc arribem
als Esgavellats Ens fiquem entre les

L

escletxes que la natura ha esculpit a
les roques, escletxes estretes i enfilades que ens sorprenen novament a
tots, i que gràcies als nostres amics
de la colla es conserven netes de
males herbes, i on unes escales fetes per ells ens permeten accedir al
seu interior. Qui no hi ha estat mai
queda meravellat, i els que ja n’han
pogut gaudir altres vegades tornem
a descobrir aquesta meravella de la
natura.
Continuem camí fins al mirador
de l’Aromí, on el dia clar ens deixa

gaudir d’unes impressionants vistes
de viles i muntanyes que envolten
Vilanova. Continuem i passem pel
solell de la Ronya, les Parellades,
la cova del Mossèn, arribem a Can
Bernades i des d’allà fins a la seu de
la colla.
Agraïm als nostres vocals aquesta matinal tan bonica, els amics
Cayo Alonso, Hipólito Elvira i Francesc Viera.
La propera sortida serà el diumenge 17 de febrer a Sant Pere
d’Ardesa (Anoia). Sortirem a les 8
del matí amb cotxes des del lloc habitual, i tornarem a les 13 h.
Les inscripcions es poden fer el
dijous de la setmana de la sortida,
de 19.00 a 20.30 h, al c/ Montserrat,
28 (Restaurant Nou) de Vilanova del
Camí. Els socis també al telèfon 93
803 43 88 i 627 646 512, WhatsApp,
al correu electrònic cevcami@hotmail.com i a Facebook.
Francesca Cullerés

Menú calçotades

Can Casellas

RESTAURANTS ·
CAFETERIES · BARS

El Cafè delMontmaneu
Poble

Bellprat
977 88 01 87 / 659 317 421
cancasellas2016@gmail.com
Restaurant
* Cuina casolana catalana amb producte d’elaboració
pròpia (prèvia reserva).
* Celebracions, convencions,
reunions d’empresa.

menjar i beure

Nova direcció!
674 222 370
Horari:
De dimecres a diumenge, dinars · Dissabtes, dinars i sopars

MENÚ CALÇOTADA
Calçots amb salsa romesco
Graellada de carn:
xai, botifarra, cansalada,
mongetes, cigrons, patates
al caliu, carxofa i allioli
Postres i copa de cava
Aigua, vi i cafè

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES
CAP DE SETMANA CARTA
Dimecres tancat
93 808 00 21 - 619 745 498
www.castellorpi.com
Orpí (Anoia)

Agroturisme
*A
 llotjament a l’antiga casa dels
masovers restaurada, amb capacitat
per a 6 persones.
*A
 partament Torre de Guaita, per a 2
persones.

Ctra. d'Igualada a Tous
43421 Bellprat
GOOGLE MAPS CAN CASELLAS IGUALADA

Restaurant - Braseria Cafeteria

HOTEL ROBERT
OBERT TOTS ELS DIES

Preu 28 € amb iva inclòs

23€

Av. Catalunya, 1
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
info@hotel-robert.com
LA POBLA DE CLARAMUNT

Menú diari, menús
festius, servei de carta
amb secció TAPES
Esmorzars

raco.traginer@terra.com - c/ Traginers, 5 - Igualada - Tel. 93 805 01 63
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“La favorita” de Yorgos Lanthimos

Esperpèntic catre reial

47

LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA
■ MONT-ÀGORA CINEMES
Bajo el mismo techo. Dia 8 a les 18.30. Dia 9 a les 16.30 i 18.45 i Dia 10 a les 16.30. SALA GRAN.
Entre dos aguas. Dia 8 a les 20.30. Dia 9 a les 20.40. Dia 10 a les 18.30 i 21.00. SALA GRAN.
Green Book. Dia 8 a les 18.15 i 20.40. Dia 9 a les 16.15, 18.30 i 21.00. Dia 10 a les 16.15, 18.45 i 21.00. SALA PETITA.

■ ATENEU CINEMA

E

l grec Lanthimos abandona amb
“La favorita” les visions futuristes de caire distòpic i que van significar el seu salt al cinema internacional i de gran pressupost amb
“La langosta” (2015) i “El sacrificio
de un ciervo sagrado” (2017). Lanthimos viatja ara al passat a través
d’un extravagant retrat històric
allunyat de les mirades més convencionals i encartonades. Lanthimos esbossa una tortuosa pel·lícula
de rivalitats femenines en la cort
reial de la reina Anna d’Anglaterra
(Olivia Colman) en el segle XVIII.
Abigail (Emma Stone), que entra
com a ventafocs en el servei de
cuina del palau, és una trepa, una
arribista que ambiciona prendre
el lloc a l’assistenta de la reina, la
seva mà dreta, la duquessa Sarah
(Rachel Weisz).
El resultat és un món endogàmic femení fet de dependències
afectives i sexuals lèsbiques, mediatitzat per l’afany de poder que les
du a guanyar-se el favor de sa majestat. En aquest entorn cortesà ens
trobem una reina dèbil, postrada
sovint al llit per problemes de gota,
físicament deteriorada, una dona
desvalguda que la fa ben vulnerable. Les enveges d’aquestes dualistes rimen amb els secrets d’alcova
més cruels i tèrbols de films com
“Les amistats perilloses” (1988,

Stephen Frears), segons Pierre
Choderlos de Laclos. El catre reial
esdevé l’epicentre de la discòrdia,
fent bona la màxima de que el sexe
governa el món. Però en aquests
maquiavèl·lics tripijocs de rivalitat
femenina predomina el grotesc del
comportament humà, amb retrats
humans a prop de la caricatura, al
llindar del patetisme.
Aquesta sensació d’absurditat s’aconsegueix també a través
d’una ocurrent idea de posada en
escena, grans angulars que distorsionen les proporcions i deixen
una visió deformada dels contorns, o també moviments giratoris amb la càmera que alteren
la percepció de l’espai. Aquesta
mirada subvertidora i bromista
es combina també amb un cert
puntillisme històric a la manera
de “Barry Lyndon” (1975, Stanley
Kubrick), meticulositat extrema en
la recreació històrica, un enfocament encliclopedista. Al final resta
una sensació desconcertant, aclaparats tant per la majestuositat
costumista com pels interiors violentats fins a la dislocació. I retrobem la mirada freda i deshumanitzada que Lanthimos aplica als seus
personatges, tres dones portades
despietadament sempre al terreny
del ridícul.
Joan Millaret Valls

ELS PETITS ANUNCIS
*
S’ofereix ECONOMISTA per
portar comptabilitats d’empreses i d’autònoms. Declaracions de renda. Gestió de
tots els impostos (IVA - IRPF
- Impost de Societats…). Realització de comptes anuals
i d’informes econòmics-financers. Tancaments anuals.
Atenció personalitzada. Telèfon 628 424 079.
*
PERSONA DIPLOMADA DE
TOTA CONFIANÇA DONA
CLASSES DE REFORÇ ESCOLAR a nois i noies de
Primària i 1r d’ESO. Català,
castellà, anglès i francès.
També música i ioga per a infants. Horaris flexibles i preus
econòmics. Tel. contacte 692
177 535 - Jordi.
*
LLOGUER DE PÀRQUINGS
PER A MOTO (25 euros/
mes). C/ Rei Ferran d’Antequera (Igualada). Telèfons
664 016 385 - 610 906 733.
*
LIMPIEZA y PLANCHA de
ropa por horas. Experiencia y
seriedad. Tengo referencias.
Tel. 635 197 399 (Sra. Norma).

*
LLOGUER DE PÀRQUINGS
PER A MOTO (25 euros/
mes). C/ Rei Ferran d’Antequera (Igualada). Telèfons
664 016 385 - 610 906 733.
* Cosim VORES i CREMALLERES de pantalons. Telèfon
635 197 399, atenc whatsapp (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.
*
Si teniu necessitat d’ARXIVAR, CLASSIFICAR o posar
ordre en qualsevol tipus de
document, fitxers, llibres…
truqueu-me: Telèfon 670 492
835.

Green Book. Dia 8 a les 20.30. Dia 9 a les 19.15 i 22.00. Dies 10 i 11 a les 19.30. Dia 13 a les 20.45. Dia 14 a
les 17.30 h (V.O.S.E.). No recomanada a menors de 12 anys.
Dragon Ball Super: Broly. Dia 8 a les 18.00. Dies 9, 10 i 11 a les 17.00. h. Dia 13 a les 18.15. Apta per a tots
els públics.
Lazzaro feliz. SESSIÓ DE CINE CLUB. Dijous 14 a les 20.00 h (versió doblada), a les 22.00 h (V.O.S.E.).

■ CASAL DE TOUS
Viudas. Dia 10 a les 18.00.
Petra. Dia 10 a les 19.55.

■ TEATRE FOMENT DE PIERA
Els increïbles 2. Dia 10 a les 12 del migdia.
Green Book. EEUU, 2018. Drama. Direcció: Peter Farrelly. Intèrprets: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Iqbal Theba, Linda Cardellini, Ricky Muse, David Kallaway, Montrel Miller, Harrison Stone, Mike Young, Jon Michael Davis, Don DiPetta.
Tony Lip, un rude italoamericà del Bronx és contractat com a xofer del virtuós pianista Don Shirley; durant una gira de
concerts pel sud dels Estats Units, haurà de tenir present “el llibre verd”, una guiada que indicava els pocs establiments
on s’acceptaven als afroamericans. Els dos hauran de fer front al racisme i als prejudicis, obligant a deixar de costat les
diferències pera sobreviure i prosperar en el viatge de les seves vides. Basada en fets reals. Nominada a 5 premis Oscar.
Entre dos aguas. Espanya, 2018. Drama. Direcció: Isaki Lacuesta. Intèrprets: Israel Gómez Romero, Francisco José Gómez
Romero, Rocío Rendón, Yolanda Carmona, Lorrein Galea, Manuel González del Tanago. Isra i Cheíto són dos germans
que han pres camins molts diferents. Quan Isra surt de la presó i Cheíto acaba una llarga missió enrolat a la marina,
ambdós tornen a l’illa de San Fernando. El retrobament renovarà el record de la mort del seu pare quan eren nens. La
necessitat de reprendre les seves vides i reconciliar-se amb ells mateixos els unirà de nou.
Petra. Espanya, 2018. Drama. Direcció: Jaime Rosales. Intèrprets: Bárbara Lennie, Àlex Brendemühl, Joan Botey, Marisa Paredes, Petra Martínez, Oriol Pla, Carme Pla, Chema del Barco, Natalie Madueño. Petra no sap qui és el seu pare,
ja que li han amagat al llarg de la seva vida. Després de la mort de la seva mare inicia una recerca que la conduirà a
Jaume, un cèlebre artista plàstic. En el seu camí per conèixer la veritat, Petra també entra en contacte amb Lucos, fills
de Jaume i Marisa. A partir d’aquest moment la història dels personatges es va entrelligant entrant un una espiral de
maldat, secrets familiars i violència.
Dragon Ball Super: Broly. Japó, 2018. Animació. Direcció: Tatsuya Nagamine. La Terra disfruta en pau la celebració del
Torneig del Poder. Tot i així, Goku és conscient que a l’Univers, encara hi ha enemics per descobrir, així que segueix entrenant sense descans per aconseguit quotes de poder mai abans conegudes en un súper guerrer. Confirmant els seus
pitjors temors, un dia apareix un súper sayano que respon al nom de Broly, un poderós guerrer que s’hauria d’haver
eliminat quan el planeta Vegeta va ser destruït fa dècades.
Lazzaro feliz. Itàlia, 2018. Drama. Direcció: Alice Rohrwacher. Intèrprets: Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese
Graziani, Luca Chikovani, Sergi López, Natalino Balasso, Tommaso Ragno, Nicoletta Braschi, Leonardo Nigro. Lazzaro,
un jove pagès d’excepcional bondat, viu en un petit poble allunyat del món i controlat per la marquesa Alfonsina de
Luna. Allà la vida dels camperols no ha canviat mai: són explotats i ells, abusen de la bona fe de Lazzaro. Un estiu, es
fa amic del fill de la Marquesa; aquest fet farà que Lazzaro viatgi a través del temps i pugui conèixer el món modern.
Els increïbles 2. EEUU, 2018. Animació. Direcció: Brad Bird. La mare dels increïbles, la Helen, ha de liderar una campanya de superherois mentre que el pare, en Bob, s’haurà d’ocupar dels seus fills. Quina de les dues feines serà més feixuga? Una nova aventura de la família de superherois.
Bajo el mismo techo. Espanya, 2019. Direcció: Juana Macías. Intèrprets: Silvia Abril, Jordi Sánchez, Álvaro Cervantes,
Sergio Torrico, Cristina Castaño, Malena Alterio, Daniel Guzmán, Jordi Aguilar, Yaël Belicha, Cristina Alarcón, Ana Morgade. Els dos membres del matrimoni, després de divorciar-se, hauran de seguir vivint sota el mateix sostre ja que no
troben comprador per a la seva casa i no tenen, cap d’ells, prou diners per anar-se’n a viure a un altre lloc.
Viudas. Regne Unit, 2018. Thriller. Direcció: Steve McQueen. Intèrprets: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth
Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Jacki Weaver, Carrie Coon, Robert Duvall.
Ambientada a Chicago, el film conta la història de quatre dones que no tenen res en comú tret d’un deute heretat
per les activitats criminals dels seus difunts marits. Les dones decidiran prendre les regles del seu destí i conspiraran
per forjar-se un futur amb les seves pròpies regles.

Anoia Motor OCASIÓ
SEAT LEON ST 1.2 CC 110 CV STYLE BENZINA
KMS 39.000 ANY 2017
181€ / MES

HYUNDAI KONA ACABAT KLASS 1.0 CC 120CV
BENZINA KMS 5550 ANY 2018
235€ / MES

JEEP RENEGADE LIMITED FULL EQUIP 1.6 CC
120 CV DIESEL KMS 27.760 ANY 2017
296€ / MES

SEAT LEON 1.2 CC TSI 110 CV STYLE BENZINA
KMS 39.000 ANY 2017
159€ / MES

HYUNDAI KONA ACABAT KLASS 1.0 CC 120CV
BENZINA KM0 ANY 2018
264€ / MES

ALFA ROMEO GIULIA 2.2 CC TURBO DIESEL 180
CV AT KMS 24.000 ANY 2016
404€ / MES

SEAT IBIZA 1.0CC TSI 95 CV STYLE BENZINA
KMS 23.000 ANY 2018
165€ / MES

HYUNDAI I10 ACABAT TECNO 1.0 CC 69 CV
BENZINA KMS 77.500 ANY 2014
94€ / MES

FIAT 500 X CITY CROSS ACABAT LOUNGE 1.4 CC
140 CV AT BENZINA KMS 8.800 ANY 2017
295€ / MES

AUDI A1 TFSI 95 CV ADRENALIN BENZINA
KMS 31.000 ANY 2017
211€ / MES

HYUNDAI TUCSON ACABAT KOSMO
1.6 CC 115 CV DIESEL KMS 12.900 ANY 2018
327€ / MES

FIAT 500 ACABAT LOUNGE 1.2CC 69CV
BENZINA KMS 11.000
154€ / MES

Tel. 93 804 02 00

Tel. 93 801 77 17

Tel. 93 801 77 17

Anoia Motor
Av. Barcelona, 121 - 08700 Igualada - www.anoiamotor.com

