Setmanari d’informació comarcal de lliure distribució - 11.100 EXEMPLARS - Fundat l’any 2001 - Número 844 - 4 de juliol de 2019

APINAS amplia els espais de suport educatiu Un nou programa de TV3
a l’edifici de Cal Salinas
“made in Igualada”

A

partir del 29 de juliol, i durant vuit setmanes, s’emetrà a TV3 un nou
programa d’entrevistes, pensat, creat i produït a Igualada; el nou
programa té per nom “Globus Sonda” i destaca principalment per la ubicació on es fa cada programa, ja que serà en un globus; cada capítol s’ha
gravat en un lloc diferent de Catalunya i comptarà amb un convidat cada
setmana i amb Francesc Mauri com a presentador. La productora i agència
de comunicació igualadina Boxcom és al capdavant del projecte. Pàg. 15

El CF Igualada masculí
militarà a Tercera

L

a Torre de Cal Salinas, a l’Avinguda Gaudí d’Igualada, acollirà una Aula Integral de Suport, amb capacitat per
a 24 alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest nou espai de l’Escola Àuria d’APINAS disposa també d’un habitatge per a un màxim de vuit residents en règim de llar-residència. L’edifici es va inaugurar dissabte, després d’un any de treballs de rehabilitació, i va comptar amb la presència d’autoritats locals, representants
dels 21 ajuntaments que formen part de la mancomunitat per l’atenció de les persones amb DI de la comarca de
l’Anoia, així com d’altres ens comarcals. Pàg. 5

L’European Balloon Festival
comença amb els “iglús”

A l’Ateneu de Montbui,
5a Mostra de Cervesa Artesana

Pàg. 19

Cap de setmana de Festa Major
a la Pobla de Claramunt

Pàg. 19

«Ona i la muntanya màgica»,
concert espectacle de la JOSA

Pàg. 21

25è Fàtima té Salsa

Pàg. 24

E

l primer equip de futbol masculí del CF Igualada jugarà, la temporada
2019-2020 a Tercera Divisió Nacional, després que l’equip blau tanqués
una bona temporada. Ahir dimecres l’equip havia de ser rebut a l’Ajuntament d’Igualada per felicitar-los per aquest històric ascens. Pàg. 34

30è aniversari del Mal Llamp
Pàg. 25

Pàg. 21

GAUDEIX DE LA FIBRA A
LA TEVA SEGONA CASA
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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 adreçarse, amb la recepta corresponent, a la Policia Local.
Avui dijous, dia 4 de juliol: Fàtima, Ntra. Sra. de la
Pietat, 25.
Dia 5: Pagès, Pau Muntades, 54.
Dia 6: Miserachs, Rbla. Nova, 1.
Dia 7: M. R. Singla, Dr. Pujades, 47.
Dia 8: Juvé, Av. Montserrat, 27.
Dia 9: Esteve, Av. Països Catalans, 101.
Dia 10: Torelló, Pg. Verdaguer, 82.
Dia 11: Adzet, Av. Barcelona, 9 (22-9 h).

FUNERÀRIA
ANOIA, S.L.

Avinguda Vilanova, 44 - 08700 IGUALADA
Tel. 93 803 11 14
www.funerariaanoia.cat
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Onada de calor de primera divisió

N

ormalment, cada estiu es parla d’onades de calor a tort i a
dret, tot i que en la majoria de
vegades no compleixen estrictament el caràcter científic d’una
onada de calor. Per entendre què

és una onada de calor, primer cal
saber que és un temperatura màxima extrema. Dins dels valors que
cada any tenim a l’estiu hi ha els
valors més elevats, que cada any
són diferents. Si agafem els 10 dar-

Moltes piscines de la
comarca van obrir portes
al públic

D

ijous de la setmana passada
i divendres moltes de les piscines municipals de la comarca
van permetre l’accés gratuït al
recinte.
Va ser una mesura excepcional i que es podria tornar a
aplicar sempre que el Servei Meteorològic de Catalunya emeti
avisos de perill “alt” o “molt alt”
a l’Anoia per un període continuat que es corresponen amb les

alertes de color taronja i vermell,
respectivament.
Destacar que l’entrada als
equipaments va ser gratuïta en
gairebé totes les piscines que van
fer l’oferiment, i en d’altres municipis van optar per oferir l’accés lliure a col·lectius vulnerables
com ara dones embarassades,
persones majors de 65 anys, i els
infants fins als 12 anys.

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

www.latossa.com

rers estius, uns 920 dies en total, i
ordenem les primeres 18 temperatures més elevades, el valor de
la temperatura número 18, dels
920 dies, ens indica el valor de
temperatura a partir del qual es
considera temperatura extrema.
A la Conca d’Òdena la temperatura extrema és de 36,8ºC. El Servei
Meteorològic fa avisos en aquest
sentit. A l’hivern ens trobem en el
cas oposat, temperatura mínima
extrema, i aniríem a les temperatures més baixes agafant la temperatura número 18.
Adjuntem la gràfica per a tot
Catalunya d’aquests valors llindars
mesurats pel Servei Meteorològic
de Catalunya. A la Conca i zones
properes serien temperatures entre els 36-38ºC, fora d’aquestes zones valors entre els 34-36ºC.
Quan parlem d’onada de calor parlem que durant 3 dies consecutius, com a mínim, es donen
temperatures màximes extremes, i
això és el que va passar la setmana
passada, entre el dijous 27 i el diumenge 30, de fet 4 dies. Dilluns, la
temperatura va quedar ja una mica
per sota, tot i que la calor va continuar sent extrema.
A l’aeròdrom d’Òdena es van
assolir els 38,8ºC el dijous, 41,6ºC
el divendres, 40,0ºC el dissabte i
36,9ºC el diumenge. En aquests
4 dies es va superar el valor de
36,8ºC que marca el ser temperatura extrema o no.
En el dia de més calor a la comarca, divendres 28 de juny, es va
enregistrar 42,2ºC a l’observatori
de l’Ajuntament d’Igualada, que
és la temperatura més elevada des

del 15 d’agost de 1987. Aquell dia
es va enregistrar 43,0ºC i continua
sent la temperatura més elevada
de la sèrie de l’Ajuntament 19842019, 35 anys de dades. Cal dir
que des del 15 d’agost de 1987
les temperatures més elevades a
la ciutat d’Igualada van ser 40,0ºC,
registrats el 4 de juliol de 1994 i el
7 de juliol de 2015. Per tant, el passat divendres es superava de llarg
aquests valors registrats màxims
els darrers 32 anys. Aquell 28 de
juny es van registrar també 38,7ºC
a Pujalt, 39,1ºC a la Llacuna, 38,8ºC
a la Panadella, 39,8ºC als Hostalets
de Pierola i 40,0ºC a les Pinedes
de l'Armengol. En el cas de Pujalt
supera el màxim de la sèrie amb
16 anys de dades. També van ser
rècords absoluts de les altres sèries,
però són més curtes.
Aquest episodi, que no va superar el màxim absolut de 1987, ha
estat més llarg en nombre de dies i
temperatures altes sostingudes. Si
mirem el conjunt de Catalunya ha
afectat totes les comarques catalanes. Les úniques zones que han
quedat al marge és la línia de la
costa, ben bé la façana litoral, com
a molt 1 Km terra endins. A fora
de la nostra comarca es van donar
valors de 43ºC a les comarques interiors de Girona, interiors de Barcelona, sud de Tarragona i oest de
Lleida. Aquesta onada, per tant, va
afectar tot el territori i es pot considerar l’onada més extensa probablement des del juliol de 1982.
Un altre fet destacable
d’aquest episodi han estat les
baixes humitats, que s’han situat
molts dies per sota del 20% i en

zones elevades, fins i tot de nit,
per sota del 30%. Una humitat baixa que junt amb temperatura elevada han acabat d’assecar tota la
vegetació, fent augmentar el risc
d’incendi de forma molt considerable.
Per altra banda, aquest episodi
ha deixat nits molt càlides a zones
elevades. La nit del divendres 28 al
dissabte 29 es van donar les temperatures mínimes més elevades.
A l’Observatori de Pujalt (750 m)
la temperatura mínima va ser de
27,0ºC, deixant enrere els 24,4ºC
de temperatura mínimes més elevada del 7 de juliol de 2015. Fora
de la nostra comarca, a Montserrat, cota 915 m, la temperatura
mínima va ser de 29,8ºC i a l’Observatori Fabra de Barcelona, a 411
m, la mínima al llarg de la nit va
ser de 31,2ºC. Unes temperatures
rècord en aquestes zones elevades,
no pas a les fondalades. La manca
d’humitat i la calma nocturna van
facilitar la baixada de les temperatures nocturnes a les fondalades.
Aquesta baixa humitat va ajudar
també a suportar millor la calor
amb poca xafogor.
Màxim a Catalunya: El dissabte
es van assolir els 43,8ºC a Alcarràs (Segrià), que és la temperatura
més elevada mesurada a la xarxa
d’Estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya en
30 anys de dades. Si agafem mesures manuals antigues, en principi
aquests 43,8ºC serien la temperatura més elevada mesurada mai a
Catalunya.
Observatori de Pujalt
www.observatoridepujalt.cat
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Final de curs de l’aula
d’alfabetització en català

Un estudi de l’ICS Catalunya Central
demostra que l’activitat física a curt
termini no és prou efectiva per millorar
els símptomes de la fibromiàlgia

É

IGUALADA
a setmana passada va finalitzar el curs a l’Aula d’Alfabetització en català adreçat a persones adultes d’origen estranger
que no tenen competència oral
ni escrita per accedir al nivell inicial del Consorci per la Normalització Lingüística i que tenen
interès per aprendre el català.
El curs l’organitza el Servei
d’Atenció a les Migracions de
l’Ajuntament d’Igualada i compta amb els docents i voluntaris de
l’APLEC (Associació Promotora de
la Llengua Catalana).
Tant la mesura 34 del Pacte Nacional per a la Immigració
(emprendre un programa d’abast
nacional per a l’alfabetització)
com l’article 9 de la Llei d’acollida de les persones immigrades i

L

les retornades a Catalunya (que
regula les competències lingüístiques bàsiques) aposten per oferir
una formació en competències
lingüístiques bàsiques a les persones immigrades d’origen estranger.
Durant el curs 2018-2019 han
passat per l’Aula d’Alfabetització
en català 70 alumnes, d’orígens
diferents: Marroc, Pakistan, Ghana, Ucraïna, Xina i Hondures. Les
classes han seguit el calendari
escolar i s’han dut a terme en diferents dies i horaris en aules de
l’Espai Cívic Centre i de l’Escola
Pia. El curs ha tingut una durada
de 100 hores lectives.
Les inscripcions per al pròxim
curs 2019-20 es faran a l’Espai
Cívic Centre, entre el 12 i 20 de
setembre.

4 de juliol de 2019

s una realitat avalada per diversos estudis que l’activitat física
millora els símptomes de la fibromiàlgia. Ara, investigadors de l’ICS
Catalunya Central han volgut fer un
pas més per avaluar quant de temps
de pràctica d’exercici es necessita
perquè aquests efectes beneficiosos
es comencin a notar. El resultat del
treball que han dut a terme és que
els programes d’activitat física de
menys de 3 mesos no són prou efectius i que, per tant, cal promoure un
canvi d’estil de vida que incorpori
l’exercici de forma permanent en les
rutines de les persones afectades de
fibromiàlgia.

El treball ha avaluat una
cinquantena de dones
de l’Anoia que pateixen
aquesta malaltia

Aquest estudi ha inclòs 48 dones diagnosticades de fibromiàl-

gia, d’entre 40 i 75 anys, de la comarca de l’Anoia. Se’ls van passar
tres escales per mesurar el dolor,
la qualitat de vida i l’impacte de
la malaltia, abans i després del
programa. Les participants es van
dividir en dos grups: un grup va
assistir a un programa d’activitat
física 3 hores a la setmana durant
12 setmanes (en sessions grupals
dirigides per un fisioterapeuta) i
l’altre grup va seguir amb el seu
tractament habitual.
Els resultats de l’estudi han
conclòs que un programa d’activitat física de menys de 12 setmanes no és efectiu per millorar
els símptomes de fibromiàlgia en
la població estudiada, tot i que
s’ha detectat una certa millora en
l’estat emocional d’algunes de les
participants.
El projecte s’ha portat a terme
gràcies a un ajut d’intensificació

Visita per a l’agermanament amb
el municipi italià de Patrica
Sesgueioles, probablement el pròxim maig de 2020.
Finalment, diumenge, es va celebrar el Dia de Corpus. Durant el
recorregut pel municipi, l’alcaldessa i les regidores van acompanyar
els representants de l’Ajuntament
pels carrers de Patrica, que estaven
decorats amb flors, la coneguda In
Floratta.

La jove banda igualadina
Crisix, al peu del canó
internacional

Un agermanament
vinculat a monsenyor
Valentí Miserachs
SANT MARTÍ SESGUEIOLES
el 21 al 23 de juny va tenir
lloc la segona trobada de
pobles agermanats, entre Patrica i Sant Martí Sesgueioles, al
municipi italià. A la trobada hi
van assistir l’alcaldessa, Rosa Narbona; la primera tinent d’alcalde,
Anna Sala, i la regidora de Cultura, Montserrat Franch.
La visita va tenir com a objectiu polir els detalls del projecte d’agermanament i posar de
manifest els trets comuns que
comparteixen els municipis, així
com fomentar l’intercanvi d’experiències en aquestes matèries
comunes.
L’estada va ser possible gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu
de fer possible l’agermanament
entre els dos municipis. La propera visita està previst que sigui per
part de Patrica, el maig de 2020.

D

IGUALADA
risix es proclamen com la banda
catalana i de la península més
internacional dins el panorama
rock i metal. La jove banda d’Igualada, ja va començar, el passat mes
de maig, a tocar per sales i festivals de França, Alemanya, Suïssa,
Dinamarca i el remarcable Graspop Metal Meeting de Bèlgica, per
on van passar fa qüestió de pocs
dies, i van ser oficialment la primera banda espanyola en tocar
en aquest enorme esdeveniment
de música metal en els seus 20
anys d’història de festival. Tampoc
s’obliden de la terra, i és que fa
poc van actuar al Kalikenyo Rock
de Juneda i al macrofestival Viña
Rock de Villarobledo.
Aquests dies, la jove banda
igualadina està preparant un dels
concerts més multitudinaris de la
seva història. Demà divendres, 5
de juliol, tindran l’honor de tocar
a l’escenari principal del festival
gallec Resurrection fest, acompanyant la gegant banda americana

C

Slipknot. Just després tornaran a
Barcelona, concretament al festival
gratuït Can Mercader, organitzat
a Cornellà de Llobregat, on a més
presentaran la seva nova cervesa
oficial “Ultra Thrash Session Ipa”.
Sense massa temps per celebracions, l’atapeïda agenda de la
banda catalana els portarà de nou
a Alemanya a tocar al llegendari
Wacken Open Air, el festival més
gran de la història de la música
metal, amb més de 30 anys d’història. Tot seguit serà el torn d’acompanyar la mítica banda americana
Testament per Àustria i després
finalitzar aquesta exitosa gira de
festivals a casa, al Leyendas del
Rock de Villena.
Les vacances duraran poc per
a Crisix, ja que tocaran per primer
cop als Estats Units, en exclusivitat
per al festival Illinois Full Terror
Assault. La remarcable posició en
cartell nord-americà demostra els
passos de gegant que està assolint
la banda a escala internacional en
el món del Heavy Metal.

per a professionals, de la convocatòria PERIS 2016 del Departament de Salut. L’estudi ha estat
liderat per Glòria Saüch, que va
rebre aquesta ajuda, i també hi
han col·laborat professionals de
medicina i investigadors del Grup
de Recerca PROSAARU de l’IDIAPJGol.
Aquest estudi pot ser un ajut
per a altres treballs i professionals
que vulguin planificar programes
d’activitat física per a persones
afectades de fibromiàlgia, en els
quals caldrà que tinguin en compte que hauran d’augmentar les
durades mínimes per començar a
notar millores en l’estat de salut
dels pacients. Aquesta malaltia,
amb una important incidència en
la qualitat de vida de les persones
que la pateixen, afecta entre un 2
i un 4% de la població de l’Estat
espanyol.

Estada per a compartir
trets comuns i forjar el
projecte conjunt
El primer dia, divendres, es va
fer una ruta pel polígon industrial i
per les empreses de Patrica, i, acte
seguit, una ruta per tal de conèixer
el municipi. El dia va finalitzar amb
un sopar amb els responsables del
Consistori.
Al matí de dissabte va tenir lloc
l’acte institucional a l’Ajuntament,
amb la signatura del document
d’agermanament. L’Ajuntament
de Sant Martí Sesgueioles va rebre,
com a regal una litografia de La
Comuna i un llibre de poemes. A
la tarda es va continuar la ruta pel
municipi i l’alcaldessa i les regidores
van conèixer la banda de música. El
grup, d’unes 50 persones, va tocar
un pasdoble en honor a la visita i es
van comprometre a tocar “Els Segadors” a la seva visita a Sant Martí

Malgrat ser municipis amb
clares diferències demogràfiques,
tenint en compte que Patrica té
3100 habitants i Sant Martí Sesgueioles 350, els dos tenen en comú la
figura de monsenyor Valentí Miserachs.
Mn. Valentí és un santmartinenc
internacional que ha fet tot el seu
servei eclesial a Roma. Allà ha estat
un dels catalans més rellevants dels
darrers temps, ja que durant disset
anys va ser president del Pontifici
Institut de Música Sacra (PIMS) i és
canonge i mestre de capella de la
Basílica Major de Santa Maria de
Roma. L’any 2016, coincidint amb
els 50 anys de la seva ordenació, se’l
va nomenar fill il·lustre, en un acte
a Sant Martí Sesgueioles.
Paral·lelament, Mn. Valentí és
“cittadino onorario” de Patrica i va
ser el successor de Sr. Licinio Refice,
nascut a Patrica, anterior mestre de
la Basílica Major de Santa Maria de
Roma.

Fira d’Igualada lliura un xec de 3000 euros
al guanyador del sorteig de FirAnoia 2019
IGUALADA
ira d’Igualada va fer el lliurament del xec de 3.000 euros, corresponent al primer premi del sorteig entre totes les persones que
van comprar un vehicle durant la
66a edició de FirAnoia.
L’afortunat va ser Albert Barroso Hernández, que comprà un
Volkswagen Golf TDI al concessionari Servisimó d’Igualada.
Lliurà el xec el gerent de Fira

F

d’Igualada, Martí Marsal, amb la
presència de Francesc Pua, gerent

de Servisimó SL, en el moment de
l’entrega del vehicle.
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Inaugurada la rehabilitació
de l’edifici de Cal Salinas
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L’Ajuntament reconeix la tasca de les
directores i directors de les escoles de
primària i secundària que aquest curs deixen
la direcció
IGUALADA
’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la regidora d’Ensenyament, Marisa Vila, acompanyada
per l’anterior regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa, han fet un acte
de reconeixement a la tasca dels
directors i directores dels centres
de primària i secundària d’Igualada que aquest curs deixen el càrrec. Són Ester Garriga, de l’Escola
Ramon Castelltort; Dolors Casajoana, de l’Escola Ateneu Igualadí;
Jaume Ars, de l’Escola Pia, i Rafa
Carmona, de l’Institut Pere Vives
Vich.
L’alcalde ha agraït als directors
i directores i, per extensió, a tots
els membres de l’equip directiu
dels centres, la feina feta al llarg
d’aquests anys de dedicació, així

L

IGUALADA
quest dissabte al migdia obria
les seves portes, un cop finalitzades les obres de rehabilitació, la
Torre de Cal Salinas, a l’Avinguda
Gaudí d’Igualada, un emblemàtic
edifici que acollirà a partir d’ara
una aula integral de suport destinada a alumnes amb necessitats
educatives especials.
A l’acte hi van assistir, entre
altres, el president en funcions de
la Diputació de Barcelona i alcalde
d’Igualada, Marc Castells; el president d’APINAS, Enric Fillat; així
com alcaldes i alcaldesses, regidors/
es representant als 21 ajuntaments
que formen part de la mancomunitat per l’atenció de les persones
amb DI de la comarca de l’Anoia.
També van acompanyar l’acte el
president del Consell Comarcal de
l’Anoia, Xavier Boquete i representants dels municipis que formen
part del Consorci per a la Promoció
Turística de l’Alta Anoia, presidida
per Mireia Duran.
En el seu parlament inaugural, Marc Castells va destacar que
«amb aquesta rehabilitació, l’Anoia fa un pas molt important en
l’atenció als infants i adolescents
que requereixen un model d’atenció més personalitzat i integrador
perquè els podem ajudar a millorar les seves capacitats».
Els treballs de rehabilitació es
van engegar el juny de 2018. Al
llarg d’aquest any s’ha procedit
a fer una reestructuració integral
de l’edifici, amb la reposició de totes les instal·lacions i dels espais
del seu entorn, seguint el projecte
redactat per l’arquitecte Jaume Riba que també dirigí aquesta intervenció. L’edifici emblemàtic de Cal
Salinas està destinat a l’ampliació
dels espais de l’Escola Àuria d’APINAS, per tal d’ubicar-hi el nou
servei: “Aula Integral de Suport”,
amb una capacitat màxima de 24
alumnes amb necessitats de suport
educatiu derivades dels trastorns
de conducta i malalties mentals.
L’espai s’ha distribuït en quatre
aules/unitats, dues sales d’atenció
individualitzada, un office menjador, una sala polivalent i espais per
a infermeria i sales de reunions.
L’edifici també acollirà espais de
gestió tècnica i administrativa i un
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habitatge per un màxim de vuit residents en règim de llar-residència.
Resten pendents els equipaments
de mobiliari que s’aportaran en el
moment d’iniciar les activitats dels
diferents serveis que estan previstos d’ubicar en aquest edifici.
Amb un cost de 862.960 euros,
un any d’obres per adequar les reformes i la recuperació dels 850
m2 de l’antiga propietat, junt amb
una ampliació de 60 m2 útils, es va
inaugurar l’Aula Integral de Suport
(AIS) a la torre de Cal Salinas.
Amb una aportació de 400.000
euros per part de la Diputació de Barcelona, 200.000 euros
provinents dels fons d’APINAS i
200.000 euros més finançats per
la Mancomunitat per l’Atenció de
persones amb Discapacitat Intel·
lectual de la comarca de l’Anoia
(MADIA), que integra 21 dels 33
municipis de la comarca, s’ha fet
realitat el projecte per donar inici
el curs que ve a l’atenció intensiva
i integral per a nens i adolescents
amb trastorns greus, per afavorir-ne la seva recuperació i inclusió
social i escolar.
En el marc d’aquest acte inaugural, el president en funcions de
la Diputació de Barcelona, Marc
Castells, el president de l’Associació de Pares Igualadins de Nens i
Adolescents Subdotats (APINAS),
Enric Fillat, i la presidenta del Consorci per a la Promoció Turística
de l’Alta Anoia, Mireia Duran, van
signar una declaració d’intencions
per al desplegament del “Projecte
d’ampliació de l’oferta educativa”
de l’Escola Àuria.
Es tracta de la cessió d’una
part de l’edifici del Consorci, ubicat al municipi dels Prats de Rei, a
l’entitat social APINAS per tal que
aquesta associació hi pugui desenvolupar un projecte d’ampliació de
l’oferta educativa de l’Escola Àuria
d’educació especial, mitjançant la
posada en marxa d’un Programa
de formació professional i inserció
adaptat a alumnes amb necessitats
educatives especials. La participació i cooperació en el desenvolupament d’aquest nou projecte per
part de la Diputació de Barcelona
es valorarà oportunament en funció de la configuració de la nova
corporació.

com el suport que han pogut fer
a l’alumnat i a les seves famílies.
Alhora, Marc Castells ha posat èmfasi en la importància de treballar
conjuntament des de l’administració amb els centres educatius per
aconseguir l’èxit educatiu de tots
els estudiants.

Les persones que assumiran
la direcció dels diferents centres a
partir d’ara seran Ester Sánchez, a
l’Escola Ramon Castelltort; Alícia
Bolaños, a l’Escola Ateneu Igualadí; Natàlia Llorente, a l’Escola Pia,
i Carme Hernández, al Pere Vives
Vich.

La Generalitat informa els ajuntaments de
la Catalunya Central de les actuacions de
vigilància i extinció d’incendis

La delegada del Govern a la Catalunya Central va ressaltar com n’és de
necessària la informació per a la prevenció i extinció d’incendis

L

’inici de l’estiu marca l’inici, també, de la temporada de major
risc d’incendis forestals. A la Catalunya Central han succeït molts del
focs de les darreres dècades, i per
això cal tota la precaució possible.
Amb la idea de tenir totes les autoritats locals informades de les actuacions de vigilància i extinció d’incendis i de la restauració d’espais
cremats, la Delegació del Govern
de la Generalitat a la Catalunya
Central va programar una jornada
amb la intervenció de totes les institucions implicades i de cossos que
hi participen: Generalitat (inclosos cos de Mossos d’Esquadra, cos
de Bombers, cos d’Agents Rurals i
Protecció Civil), Diputació de Barcelona, Secretariat de Federacions
d’Agrupacions de Defensa Forestal
i Federació Catalana d’Associacions
de Propietaris Forestals - Boscat.
Les circumstàncies van fer que
aquesta sessió informativa per als
municipis de la Catalunya Central
tingués lloc en uns dies en què
el risc d’incendis forestal és molt
elevat i quan s’estava treballant

Presentació de la Jornada a càrrec de la delegada del Govern a la Catalunya Central

intensament per sufocar l’incendi
de la Ribera d’Ebre. Alhora, aquesta setmana es commemora el 25è
aniversari dels grans incendis del
Bages, Berguedà i Solsonès. La delegada del Govern a la Catalunya
Central, Alba Camps, va esmentar
aquestes situacions per ressaltar
com n’és de necessari que els responsables municipals (càrrecs electes i tècnics) disposin d’informació
de com tenir cura de la prevenció

i com afrontar els incendis quan ja
són una realitat.
Càrrecs polítics i tècnics d’una
cinquantena de municipis de totes les comarques de la Catalunya
Central van conèixer de primera
mà les eines que existeixen per obtenir i també emetre informació
instantània en qualsevol situació
d’emergència. També van poder
preguntar sobre casos reals i sobre
situacions hipotètiques.

Inversió de 20.000 euros en ajudes
universals per als estudiants
VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Vilanova del
Camí tornarà a repartir entre
l’alumnat de primària i secundària
del municipi prop de 20.000 euros
en concepte d’ajuda per a l’adquisició de llibres, material escolar i
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activitats pedagògiques obligatòries. Es tracta d’una ajuda universal que es distribueix entre els 1625
alumnes vilanovins. 370 al Pompeu
Fabra, 228 al Marta Mata, 477 al
Joan Maragall i 550 a l’Institut Pla
de les Moreres.

Aquesta ajuda de caràcter universal fa quatre anys que es concedeix amb la voluntat d’ajudar a les
famílies a fer front a les despeses
que suposa la compra de materials
o el pagament de les activitats escolars.

2/11/17 19:10
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L’aprovació de les retribucions a l’equip de
govern i els càrrecs de confiança provoquen
els primers pactes a l’Ajuntament

IGUALADA
l primer ple del nou mandat a
l’Ajuntament d’Igualada ha servit per aprovar les retribucions dels
polítics i càrrecs de confiança i el
cartipàs municipal. Tot això ha provocat que es vegin els primers pactes al consistori igualadí. El govern

E

de Marc Castells ha presentat una
primera proposta que reflectia els
58.000 euros anuals que cobrarà
l’alcalde i els 52.000 de cadascun
dels quatre regidors amb dedicació
exclusiva i dels quatre càrrecs de
confiança, a més dels 14.000 que
rebrà el portaveu de cada partit.

El gruix de l’oposició s’hi ha
mostrat contrari i Junts per Igualada s’ha vist obligat a canviar
l’oferta per satisfer les demandes
d’Igualada Som-hi, que exigia la
supressió d’un dels càrrecs de confiança de l’alcalde per tal d’abstenir-se i que es pogués aprovar
el cartipàs. Finalment, Castells ha
cedit a les exigències del grup de
Jordi Cuadras i ha superat el primer impediment de governar en
minoria.
Esquerra Republicana i Poble Actiu, que demanaven eliminar dos càrrecs de confiança i
reduir les retribucions de l’equip
de govern, han denunciat que
el cartipàs aprovat suposa un
augment de 100.000 euros en la
despesa anual de l’Ajuntament
d’Igualada.

Igualada Som-hi aconsegueix reduir
208.000 euros la despesa en sous per
al proper mandat i obliga Castells a
renunciar a un càrrec de confiança
IGUALADA
l grup municipal d’Igualada
Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) ha aconseguit que
el govern de Junts per Igualada
s’hagi vist obligat a modificar la
seva proposta de càrrecs i sous per
al proper mandat. Amb l’objectiu
de reduir la despesa i igualar-la
a la del darrer mandat, Igualada
Som-hi va introduir al mateix ple
una esmena perquè el govern la
considerés. El portaveu de la formació, Jordi Cuadras, va començar
la intervenció amb un contundent
“Igualada Som-hi som opció de
govern i volem governar. I si estiguéssim al govern faríem un altre
repartiment de càrrecs i sous. Per
tant, no recolzarem el cartipàs
que vostès presenten”. Cuadras va
afegir que “Vostè, senyor Castells,
potser encara no ha entès que
està en minoria i que ha d’escoltar
l’oposició”.
En aquest sentit, Igualada
Som-hi va desgranar la proposta
de que la despesa de sous per al
proper mandat quedés reduïda
fins a equilibrar-se amb la que hi
ha hagut el darrer mandat amb
una rebaixa global de 208.000 euros: “Considerem que les retribucions que vostè presenta són excessives i no estan justificades. Per
això li demanem que ho replantegi, que modifiqui el seu cartipàs,
que redueixi la despesa i renunciï
a un càrrec de confiança”. L’alcalde Marc Castells va entrar en un
cara a cara amb Jordi Cuadras fins
al punt de discussió en el qual Castells va suspendre el ple i va citar

E
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ERC i Poble Actiu veuen
“desproporcionat”
l’augment de 126.384 euros
durant aquest mandat en
sous i càrrecs de confiança
del govern
IGUALADA
RC i Poble Actiu consideren
“desproporcionat” que en
aquest nou mandat el govern
municipal hagi augmentat en
126.384 euros els sous del govern
i dels càrrecs de confiança respecte
el mandat anterior. Amb aquestes
noves retribucions, 5 regidors de
l’ajuntament percebran, cadascun
d’ells, 52.000 euros a l’any i també els 3 càrrecs de confiança, més
les indemnitzacions dels regidors
de govern, un total que ascendirà a més de dos milions d’euros,
concretament 2.196.272 euros en
aquest mandat. Aquesta retribució
representa un augment de 126.384
euros en sous i càrrecs de confiança respecte el mandat anterior”.
Els grups municipals d’ERC Igualada i Poble Actiu consideren que
“nosaltres només hem posat una
línia vermella: que en cap cas els
sous i càrrecs de confiança costin un
euro més als contribuents respecte
el mandat anterior”, i afegeixen
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que “hem de recordar que Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més alts de Catalunya, i per
tant l’esforç fiscal que fan els veïns
i veïnes de la ciutat és molt gran”.
És per aquest motiu que les dues
forces d’esquerres consideren que
“és necessari rebaixar la despesa
en sou i a la vegada aconseguir un
repartiment més equitatiu entre
les forces del consistori, ja que no
existeixen majories absolutes i la
tasca de l’oposició serà molt important durant aquest mandat”. Des
d’Esquerra i Poble Actiu asseguren
que “el que nosaltres hem proposat al ple municipal és una reducció
en sous i càrrecs de confiança de
30.000 euros per a que ni un euro
més dels contribuents es destini a
pagar càrrecs polítics” i considerem
“difícil d’entendre que Som-hi, integrada per PSC i Comuns, s'hagi
abstingut a través d’una esmena
d’augmentar els sous al govern i als
càrrecs de confiança del govern”.
ERC-Poble Actiu

Lliurament de la medalla
de la corporació als regidors
sortints

Cuadras al seu despatx per a debatre la proposta, tot retreient-li haver-se’n assabentat per la premsa i
no abans del ple. Finalment, Marc
Castells va acceptar renunciar a un
càrrec de confiança i rebaixar la
despesa en sous, tal com demanava Igualada Som-hi.
Igualada Som-hi ha decidit
mantenir-se en la proposta treballada inicialment amb la resta
de formacions d’esquerra davant
l’entrega per escrit a l’alcaldia
d’una proposta d’ERC i la CUP
sense l’acord d’Igualada Som-hi
en què es sol·licitava la creació
de càrrecs de confiança per als
grups de l’oposició, tal com va
revelar Marc Castells durant el
Ple, fet destacat en el qual Igualada Som-hi no estava d’acord.
Malgrat això, Igualada Som-hi es
ratifica en la voluntat de trobar
punts en comú, durant el mandat,
amb la resta de forces d’esquerres
pels temes programàtics que comparteixen.
Igualada Som-hi també ha fet
una anàlisi política del cartipàs

proposat pel govern de Junts per
Igualada tot justificant per què
no hi votarien a favor. Jordi Cuadras ha detallat que la formació integrada per PSC, Comuns i
el grup ciutadà Igualada Oberta
faria un repartiment diferent de
les regidories de l’Ajuntament
i ha especificat que crearien la
regidoria de Feminisme i LGTBI,
donarien molta més importància a la regidoria de Sostenibilitat per promoure el reciclatge,
la transició energètica i la lluita
contra el canvi climàtic, reincorporarien sota el paraigua de Cultura la responsabilitat d’equipaments com la Biblioteca Central,
l’Arxiu Municipal i el Museu de
la Pell, i no accepten que la regidoria d’Urbanisme passi a dependre d’alcaldia: “Ho trobem
un precedent altament dubtós i
més tenint en compte la política
de requalificacions a mida que
ha fet el govern els darrers anys
i havent escoltat com l’alcalde es
nega, sistemàticament, a fer un
nou POUM”.

Prorrogada fins al 15 de juliol l'exposició "Els elements i el paisatge, olis i acrílics d'en Tines"

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

Joan Maragall, 3, local 2- IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98
E-mail: jmmorros@jmmorros.com - www.jmmorros.com

IGUALADA
l Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Igualada va acollir, el
dimecres 26 de juny, l’acte institucional de comiat dels exregidors
del govern municipal. En total són
tretze els regidors que no continuaran aquesta legislatura 20192023.
Joan Agramunt, Rubèn Dario
Castañé, Maribel Cuadras, Xavier
Figueras, Albert Mateu, Jordi Riba,
Josep M. Palau, Jordi Pont, Rosa
M. Plassa i Carolina Telechea van
rebre, de mans de l’alcalde, Marc
Castells, la medalla corporativa
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que es lliura a tots els exregidors
municipals un cop deixen el seu
càrrec. Montserrat Duch, Mireia
Duran i Jordi Batalla, per motius
personals i laborals, no van poder
assistir a l’acte.
Castells va tenir unes paraules
d’agraïment per a cada un d’ells
per les seves trajectòries, la feina
feta i, en general, a la dedicació al
servei públic de la ciutat.
A aquest acte hi van assistir
l’alcalde, Marc Castells, regidors de
la corporació, exregidors, familiars
i amics.

TECNI-POU, S. L.
☎ 93 803 0943

C/ Esquiladors, 29 bxs.
08700 Igualada

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

Complim més de 30 anys d’experiència

MAI ET SERÀ TANT FÀCIL
RECUPERAR EL SOMRIURE!

* Promoció
del 26 de maig al 25 de juny de 2019, per tractaments superiors a 3.000€
Allarg
uem lavàlida
prom
oció!

Oferta vàlida fins
al 25 de juliol!

Servei d’atenció al pacient:

937 371 717
De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h

Rambla Sant Isidre, 11
08700 Igualada

NOSALTRES NO SOM FRANQUÍCIA

Col·laborem amb proveïdors de primera línia, europeus i dels EUA.
Els nostres materials són de màxima qualitat.

Segueix-nos:
@DentalCatalunya

Tel. 900 869 444
www.dentalcatalunya.cat
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El Ple aprova el nou cartipàs

CALAF
l passat dijous 27 de juny es va
realitzar el Ple del nou cartipàs
de l’Ajuntament de Calaf per al
mandat 2019-2023.
Els Plens ordinaris es realitzaran els segons dilluns, no festius,
de cada mes, a les 19:30h. La Junta
de Govern Local es farà el primer
dilluns de cada mes i la Comissió
Informativa, també tindrà lloc el
dilluns previ als mesos que hi hagi
convocat Ple.
L’alcalde tindrà dedicació exclusiva, amb un sou de 40.272,26
euros bruts anuals. La xifra respon
al fet què s’ha mantingut l’import
del salari establert fa quatre anys
i s’ha actualitzat segons les pujades salarials aplicades l’any 2018
als treballadors de l’administració
pública.
La resta de regidors i regidores
no tindran dedicació exclusiva ni
parcial. Pel que fa al règim d’indemnitzacions aquestes seran: 225
euros regidor/a per a l’assistència
a la reunió transversal d’equip de
govern; 100 euros regidor/a per reunió de Junta de Govern; 75 euros
regidor/a per Comissió Informativa
i/o Junta de Portaveus; 100 euros
regidor/a per assistència a Plens,
125 euros regidor/a per Comissió
Especial de Comptes i 30 euros regidor/a per assumpció d’alcaldia
accidental.
El resultat de les votacions per
part dels diferents grups del consistori van ser:
Periodicitat del Ple: 9 vots a favor per part de JxC i GiC-VV i 1 en
contra per part de Junts.
Constitució Comissió especial
de comptes: Tots vots a favor
Constitució Junta de Govern
Local i Comissió Informativa: 9 vots
a favor per part de JxC i GiC-VV i 1
en contra per part de Junts.
Retribucions i indemnitzacions
de càrrecs públics: 6 vots a favor
JxC, 1 abstenció Junts i 3 en contra
GiC-VV
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Aprovació designació de representants municipals en Organismes
i Institucions: 6 vots a favor JxC, 1
abstenció Junts i 3 en contra GiCVV.

Nou organigrama per
àrees i amb serveis
delegats a persones
comissionades

El nou equip de govern s’estructurarà en tres grans àrees:
l’àrea social, l’àrea econòmica i
l’àrea del territori i medi ambient.
Aquestes estaran encapçalades
pels regidors amb més experiència:
Jordi Badia, Montse Mases i Jordi
Fitó que en faran la supervisió i
coordinació general.
Alcaldia: Jordi Badia Perea.
Àrea Social: Jordi Fitó i Giralt
(Responsable de l’Àrea Social i regidor de Cultura i Joventut)
Mercè Biosca i Sugrañes (regidoria d’Esports i Participació ciutadana).
Bet Miquel i Verdés (regidora
d’Ensenyament, Salut, Igualtat i
habitatge).
Àrea Econòmica: Montserrat
Mases Sala (Responsable de l’Àrea
econòmica. Regidora d’Economia
i Hisenda, Promoció econòmica i
Turisme).
Àrea del Medi ambient i del
Territori: Jordi Badia i Perea (Responsable de l’Àrea de Medi Ambient i Territori). Tomàs Agulló i
Lloret (Regidor de Medi Ambient).
Jordi Biosca i Pou (Regidor d’Urbanisme i Via pública).
Amb l’objectiu de treballar dos
projectes estratègics per al municipi, el govern municipal sumarà
al seu equip de treball dues persones clau de la seva llista. Teresa
M. Bujons serà la comissionada de
serveis socials i residència i Sergi Fitó col·laborarà amb l’àrea de medi
ambient i territori sent-ne el comissionat de municipalització de
l’aigua.

Advocats

EL DEFENSEM SENSE
COMPLICAR-LI LA VIDA
CONSULTA GRATUÏTA DIMECRES MATÍ
EXPLIQUI’NS EL SEU PROBLEMA SOBRE:
HERÈNCIA, DIVORCI O INCAPACITACIÓ,
ENTRE D’ALTRES
I L’AJUDAREM DE FORMA FÀCIL
Ctra. de Manresa, 45 / 08700 Igualada
Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com
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Parèntesi estival per a les matinals de
caminades organitzades pel CAP

VILANOVA DEL CAMÍ
er ajudar a promocionar els
beneficis de l’exercici físic, tant
en l’àmbit físic com emocional i
mental, els professionals de la salut
organitzen, una vegada al mes,
una activitat guiada, adreçada
especialment a les persones que
no tenen l’hàbit de sortir a caminar, perquè puguin experimentar
de primera mà el benestar que
els comporta. Cal incidir, però, en
el fet que els efectes positius es

P

noten al cap d’un temps de fer-ho
regularment.
En aquesta nova edició de juny,
la darrera abans del parèntesi estival, vam gaudir de la participació
d’una quinzena d’usuaris i usuàries del Centre d’Atenció Primària
(CAP), alguns d’ells també usuaris
i usuàries de les activitats de promoció de la salut mitjançant l’activitat física que organitza el Servei
d’Esports de l’Ajuntament del municipi, sempre col·laborador en les
accions per evitar el sedentarisme
entre els diversos grups d’edat.
Cal tenir en compte que les
múltiples malalties derivades de
la inactivitat i el sobrepès (a causa
dels avenços tècnics i dispositius
mòbils que, paradoxalment, ens
tenen immobilitzats; l’alimentació
poc equilibrada i la falta de voluntat, entre d’altres) faran que, si no
canvia la tendència, la generació
de nens/es i joves actuals serà la
primera que no viurà més anys que
els seus progenitors. I per això cal

que hi fem alguna cosa per revertir-ho!
Així, les dues infermeres acompanyants del grup també procuren
ser impulsores dels bons hàbits. I
és que si hi ha millor nivell de salut
les visites al CAP són més senzilles
per a tothom. Una bona caloreta
va acompanyar aquesta activitat
matinal que, amb sortida des del
mateix CAP, ens va portar cap al
Nord del municipi per trobar l’inici
del Pla de Rigat, amb grans vistes
sobre els límits de la conca d’Òdena (Puig Aguilera, Mollons, Castell
de la Pobla). Des del Molí de Rigat i vora el riu (encara hi queden
ànecs) es va tornar per la zona dels
horts propers a un espai de bosc
molt desconegut per a la majoria
dels i de les assistents.
Les organitzadores volen agrair
a tothom la seva assistència i convidar-vos a la següent, que serà el
dilluns dia 27 de setembre, amb
sortida des del mateix CAP, a 2/4
de 10 del matí.

La Penya Blaugrana commemora el seu
60è aniversari
IGUALADA
ora dues-centes persones van
tancar, el cap de setmana passat, la celebració del 60è aniversari
de la Penya Blaugrana d’Igualada. Divendres, al vestíbul de l’Ateneu Igualadí, amb la inauguració
de l’exposició “60 anys d’imatges
en blaugrana a Igualada”, que
romandrà oberta fins diumenge, i
dissabte amb un sopar que va servir també per tancar la temporada
esportiva dels equips de futbol de
la SE Ateneu - Penya Blaugrana
d’Igualada, dues entitats vinculades molt estretament des de fa
uns anys.
Al sopar hi van assistir el vicepresident primer del FC Barcelona,
Jordi Cardoner; l’exjugador del FC
Barcelona Ramon Maria Calderé,
en representació de l’Agrupació
Barça Jugadors; la 1a tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada,
Carme Riera; el President de la Federació Anoia-Penedès-Garraf de
Penyes del FC Barcelona, Jaume
Múria; el president de la SE Ateneu - Penya Blaugrana d’Igualada,
Toni Codina, i el president de la
Penya Blaugrana d’Igualada, Toni
Claramunt.
En el torn de parlaments, Toni
Claramunt va posar de relleu la
importància d’aquests 60 anys de
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barcelonisme en clau igualadina
i va manifestar la necessitat d’un
relleu a la direcció de la Penya
Blaugrana, per rellançar-la en els
propers anys.
Toni Codina va valorar l’expansió dels equips formatius de futbol
de la SE Ateneu - Penya Blaugrana,
que en cinc anys ha passat d’un a
cinc equips i que per a la propera temporada augmentaran fins a
vuit. També va emfatitzar aquest
relació fructífera entre ambdues
entitats.
Per la seva banda, Ramon M.
Calderé va agrair la invitació a la
penya d’Igualada, tot encoratjant
els joves jugadors a avançar en l’escola de vida que és el futbol.
Carme Riera va felicitar la
Penya Blaugrana d’Igualada per

aquests 60 anys d’existència i també per l’entesa i relació que hi ha
entre les dues entitats igualadines.
Finalment, Jordi Cardoner va
fer una intervenció molt personal,
amb records i vivències de la seva
infància i joventut a Igualada, com
a net que és de Nicolau Casaus.
Després dels parlaments es va
fer la tradicional entrega de records entre les autoritats i la posterior audició dels himnes de la Penya Blaugrana i de la SE de l’Ateneu.
A l’hora de les postres es va
tallar el pastís, per part de les autoritats, i el sopar va finalitzar amb
l’actuació del Mag Stigman, amb
un espectacle molt amè que va fer
gaudir els presents d’una agradable vetllada.

La baixada del nivell de l’aigua fa treure els
peixos de la Bassa

CAPELLADES
ijous de la setmana passada els
tècnics de Gestió Ambiental del
Servei de Pesca Continental de la
Generalitat de Catalunya van cap-
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turar tots els peixos que hi havia a
la Bassa.
Aquesta és una actuació que
s’ha fet a Capellades en diverses
ocasions, sempre que el nivell de

l’aigua ha baixat tant que ha impedit als animals viure en les condicions adequades.
Segons va informar la Forestal Catalana, aquesta vegada s’ha
capturat menys exemplars que en
ocasions anteriors. En total, hi havia 5 tipus d’espècies. Les més predominants han estat els carpins
--amb 1.483 exemplars--, el cranc
americà --amb 1.461-- el peix gambúsia --1.002-- el peix sol --142-- i
les carpes --amb 62 individus--.
Cal destacar que tots aquests
exemplar són espècies invasores
que s’han adaptat molt bé a les
condicions de la Bassa, multiplicant-se ràpidament.
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La protectora APAN busca
cases d’acollida

J

a tenim l’estiu al damunt i amb
aquesta calor tenim molts animals que ho estan passant molt
malament a la protectora. Malgrat
que els anem ruixant amb aigua,
n’hi ha que són grans d’edat, d’altres que estan malalts (res que es
pugui encomanar a les persones)
o simplement n’hi ha que, a causa
del maltractament que han rebut
dels seus anteriors propietaris,
estan molt deprimits i no aconseguim aixecar-los la moral.
Per a tots aquests animals busquem una casa d’acollida. Evidentment, la protectora proveirà dels
medicaments per a aquells que ho
necessitin i les visites veterinàries
que siguin estrictament necessàries. Si la persona que se’n cuida ha
de marxar de vacances o té qualsevol urgència, ens farem càrrec de
l’animal mentre sigui fora.

És molt important reflexionar
bé i estar molt segur abans de decidir-se a fer de casa d’acollida. Els
animals no poden entrar i sortir
del refugi a caprici del consumidor
perquè llavors aconseguim tot el
contrari, els capgirem la vida i no
els fem cap favor.
Cal tenir paciència, sobretot els
primers dies o setmanes. Evidentment, si pel motiu que sigui, un
bon motiu per suposat, l’experiència no funciona, l’animal tornarà a
la protectora.
Ja tenim feta la llista dels necessitats. De les persones que truquin buscarem la més adient per
a un dels gossos i gats de la llista.
Esperem que algunes persones s’animin a fer aquesta passa,
i qui més ho espera és la Lola, la
Verti, la Yes, el Sitges, el Geralt,
l’Aritz....
Si us plau, penseu-hi bé abans
de contactar-nos. Us ho explicarem tot detalladament i no passa
res si us feu enrere. Millor abans
que després. Contacteu amb Dolors al telèfon 699410047 i us aclarirà qualsevol dubte que tingueu.
Si us plau, només les persones que
hi estiguin realment interessades.
Molt agraïdes per la vostra
ajuda!
Núria Ferrer
Vicepresidenta d’APAN
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PDeCAT i PSC arriben a un acord per
governar el Consell Comarcal de l’Anoia i
deixen fora ERC
En el mateix discurs, l’alcaldessa
de Vilanova del Camí, la socialista
Noemí Trucharte, ha apostat per
posar al capdavant de les prioritats
d’aquesta nova etapa del Consell
Comarcal la generació de llocs de
treball i la captació d’Inversions.

Un pacte que asseguren
que no és fruit dels
desacords amb ERC

D

illuns passat es va fer públic el
pacte entre el PDeCAT i el PSC
per governar el Consell Comarcal de
l’Anoia durant els propers quatre
anys. L’Auditori del Museu de la Pell
d’Igualada va ser l’escenari triat per
presentar-lo públicament.
Santi Broch, president del PDeCAT a l’Anoia, acompanyat per l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete,
i Francisco Guisado, secretari comarcal del PSC, acompanyat de l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí
Trucharte, van explicar aquest acord
que acaba amb el pacte que durant
les últimes tres legislatures ha unit

Esquerra i l’actual PDeCAT al Consell.
Francisco Guisado ha agraït al
PDeCAT que amb aquest pacte normalitzi el Partit Socialista a la comarca i va explicar que des del seu
partit, que té vocació de govern,
treballaran per fer una aposta important per les polítiques de Benestar Social.
Xavier Boquete repetirà com a
president del Consell Comarcal durant els propers tres anys i l’últim serà rellevat per Santi Broch. Boquete
va exposar que aquest canvi servirà
per fer avançar l’activitat econòmica
a l’Anoia.

Tant Broch com Guisado han
volgut normalitzar aquest pacte
i l’han desvinculat dels desacords
i tensions que hi ha hagut entre
PDeCAT i Esquerra en alguns plens
d’investidura, com ara a Vilanova
del Camí o la Pobla de Claramunt.
A finals del mes de juliol s’ha
de constituir el nou Consell Comarcal, que presidirà durant els
primers tres anys Xavier Boquete,
alcalde de Masquefa. Un cop constituït es coneixerà quin és el repartiment de conselleries i càrrecs entre els dos que subscriuran el pacte
de govern.

Marta Bossa i Naive
Nights, guanyadors del 14è
Certamen de Música Jove

IGUALADA
er catorzè any consecutiu, el
Departament de Joventut de
l’Ajuntament d’Igualada ha organitzat el Certamen de grups de
música jove la nit del 29 de juny.
Aquest concurs enguany es va
dur a terme a la plaça Catalunya,
amb un gran èxit de participació
i de públic assistent, el qual va
poder escoltar la riquesa i diversitat de grups que estan emergint
aquests moments en al municipi.
El jurat professional va ser constituït per Helena Martín, directora
de redacció de la revista Enderrock;
Adrià Domènech, “Innercut” dj i
productor musical, i Hug Gabarró
“Hugkakke”, cantant de hip hop i
guanyador de la novena edició del
Certamen de Música Jove al 2014.

P

Pel que fa al premi a la millor solista, va ser atorgat a Marta
Bossa amb un premi de 400 euros.
Com a millor grup musical, el premi de 800 euros va ser per a Naive
Nights, formació que composen
Yannick Corominas, Kenny Honores i Alba Rius. El premi del jurat
popular, amb la majoria de votacions del públic assistent, va ser
també per a Naive Nights.
Amb un total de vuit actuacions, el Departament de Joventut
ha valorat molt positivament la
gran afluència de públic de diferents edats, apropant així el Certamen als ciutadans i oferint alternatives d’oci mentre es promouen les
actuacions i la difusió dels músics
de la comarca.

A PROVA DE FAMÍLIA
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Final de curs de les Dones de
les tardes dels dimecres

4 de juliol de 2019

El Dr. Daniel Capitán, ponent en el congrés
nacional de la societat espanyola d’implants
a Madrid
CAPELLADES
l Dr. Daniel Capitán, director de
la clínica dental Capitán ha estat
convidat com a ponent al XXXI
Congrés Nacional i XXIV congrés
Internacional de la Societat Espanyola d’Implants que ha tingut lloc
al Teatre Goya de Madrid els passats 21 i 22 de juny. El Dr. Capitán
és professor del màster d’ implantologia i pròtesis a la universitat de
Barcelona i director de Clínica dental Capitán a Capellades. Aquest
any és el segon consecutiu que la
societat espanyola d’implants (SEI)
una de les societats dentals amb
més antiguitat de tota Europa convida al Dr. Capitán per poder oferir
una conferència sobre tractaments
d’implants immediats en situacions
de compromís estètic.
A Clínica dental Capitán, des
de la seva obertura al 2009, apliquen les tècniques més noves i actuals del mercat i son centre oficial
en formació d’altres professionals

E

IGUALADA
l dia 19 de juny, les Dones de les
tardes dels dimecres vam acomiadar el curs. Totes les sòcies ens
vam trobar al restaurant Canaletes en un dinar de germanor; ens
van acompanyar a l’àpat l’alcalde
d’Igualada, Marc Castells; els regidors Carme Riera i Fermi Capdevila, i també del Casal Cívic Montserrat, Montse Riera i la Natalia.

E

A l’hora del cafè es va lliurar
una planta aromàtica a tots els assistents.
Després de fer un resum de les
activitats portades a terme durant el
curs, l’alcalde adreçà unes paraules i
vam posar fi a la festa desitjant-nos
un bon estiu i fins al mes de setembre per començar un nou curs.
Josefina Gassó
Dones de les tardes dels dimecres.

Detingut per cultivar 1.466
plantes de marihuana
PIERA
gents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la
comissaria d’Igualada van detenir el
dia 26 de juny un home de 60 anys,
de nacionalitat espanyola i veí de
Piera, com a presumpte autor d’un
delicte contra la salut pública, un
delicte de defraudació de fluid elèctric i un delicte de tinença il·lícita
d’armes.
La detenció és el resultat d’una
investigació oberta a mitjans de
juny, després de tenir coneixement
de la possible existència d’una
plantació de marihuana en una casa de la urbanització pierenca de
Can Mas. Els agents van comprovar
que de l’interior de la casa sortia
una forta olor de marihuana, i que
hi havia una connexió fraudulenta
que abastia l’electricitat de la casa.
Després de diverses indagacions,
el passat 26 de juny els investigadors van fer una entrada i perquisició a la casa. Un cop a l’interior van
observar que hi havia dues estances
de grans dimensions destinades al
cultiu de marihuana. En total van
localitzar 1.466 plantes de marihua-
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na i una complexa instal·lació amb
focus, extractors, filtres i altres objectes destinats al cultiu indoor.
Per altra banda, també s’hi va
localitzar una arma de foc, concretament un revòlver, i la seva munició.
Arran d’això, els agents van detenir l’home que es trobava a l’interior de la casa, per la seva presumpta relació amb un delicte de tràfic
de drogues. També se’l va acusar
d’un delicte de defraudació de fluid
elèctric, ja que havia manipulat el
subministrament elèctric i per la
tinença d’una arma de foc de manera il·legal.
El detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada i se li va
decretar llibertat amb càrrecs.

CCOO creix en un 14%
l’assessorament laboral
COMARCA
COO de l’Anoia ha fet la seva
memòria anual 2018 d’assessorament laboral. És una de les
principals activitats i servei que
demanden els treballadors i treballadores de la comarca que s’apropen als locals de CCOO i està en
una fase creixent continuat.
Algunes de les conclusions que
s’extreuen d’aquesta memòria
anual, són:
El 2018 es van atendre a 349
persones en els diferents punts
d’assessorament de la Unió Intercomarcal de CCOO (Igualada).
S’incrementa en un 14,08% les
persones ateses respecte al 2017.
Els principals motius de consulta són: o Inaplicació conveni:
22,64% o Prestacions Seguretat
Social (IT, jubilacions, invalidesa)
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20,86% o Càlculs (quitances, hores
extres, etc...) 15,56% o Acomiadaments: 12,95% o Salaris: 9,67% o
Contractació: 8,65% o Altres (sancions, salut laboral, atur, drets sindicals, etc..) 9,67%
El perfil de les persones que
s’adrecen a CCOO són d’un col·lectiu majoritari entre 51 a 60 anys i
té un comportament paritari entre
homes i dones.
El 84,77% dels treballadors/es
que fan servir l’assessorament són
persones afiliades al sindicat que
ho valoren molt positivament. De
la resta que no són, el 45% que
l’utilitzen se n’acaben afiliant al sindicat.
Oficina de Comunicació de CCOO
Baix Llobregat-Alt PenedèsAnoia-Garraf

(dentistes i higienistes) que confien
en l’equip de Clínica Capitán per
complementar la seva formació
professional. El Dr. Daniel Capitán
a part de la coordinació i direcció
de la clínica ofereix cursos en tot
el país per donar a conèixer els
protocols de treball i resultats dels

tractaments aplicats dia a dia a la
clínica ubicada a Capellades.
Clínica dental Capitán és
centre de referència actual en
la comarca de l’Anoia en tractaments de cirurgia d’implants
avançada i compts amb quiròfan
a la mateixa clínica per dur a terme cirurgies d’alta complexitat,
un CBTC (tac dental) i dues sales
d’espera per donar el màxim confort i benestar dels seus pacients.
Un dels serveis més demandats
a la clínica és el servei de sedació conscient, per fer tractaments
en una sola sessió, o tractaments
en pacients que tenen por i fòbia al dentista, rebent així pacients de tota Catalunya per poder
beneficiar-se d’aquest servei, ja
que a Clínica Capitán estan autoritzats per la Generalitat de
Catalunya per oferir aquest tipus
de tractaments (número registre
E08907952).

Recital poètic de la UCE Anoia
VILANOVA DEL CAMÍ
l saló d’actes de la UCE Anoia es
va omplir novament dissabte de
poesia, amb la celebració d’un nou
recital a càrrec de socis i amics de
l’entitat. Alguns rapsodes fidels,
any rere any a la cita, i altres que
s’han anat incorporant en les darreres edicions, van compartir una
agradable estona de versos i també de conversa.
Paco Nevado, responsable de
Cultura de l’entitat i promotor
d’aquest acte va iniciar la tarda
amb agraïments als assistents i
amb un record per les absències
notables d’alguns participants per
motius de salut i altres personals.
També va destacar la presència de
l’alcaldessa Noemí Trucharte i va
donar la benvinguda de manera
especial a la nova regidora de Cultura, Carlota Silva que serà també
responsable de les àrees de Solidaritat i Promoció Econòmica.
El recital que s’acostuma a fer
coincidint amb el dia de Sant Jordi
es va canviar de dates per la coincidència amb la festivitat, enguany
també, del Sant Crist d’Igualada.
La idea però és no perdre’l.
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Manel Suero, Núria Fàbrega,
Roge Cerezo, Antonio Delgado,
Mireia Rubio, Tomàs Berzosa, Jose
Niso, Amparo Bravo i Narcís Biernés van ser els rapsodes locals que
van participar a l’acte tot llegint o
recitant de memòria en el cas dels
veterans més agosarats, poemes
de diversa procedència, alguns de
collita pròpia. Autors populars extremenys i de casa nostra es van
donar la mà amb altres universals

com Lorca o Machado i també amb
alguns llatinoamericans.
L’acte va acabar amb una generosa degustació de productes
extremenys.
David Borrega, president de la
UCE Anoia, va agrair al final de
l’acte la participació de tothom,
tot destacant la dedicació que tant
l’entitat com els rapsodes posen en
la cura d’aquest recital.

Camp Rotary “Catalunya art i natura” 2019

IGUALADA
es de 1991, el Rotary Club Igualada organitza cada estiu el
Camp de Joventut “Catalunya art i
natura”. Joves dels cinc continents

D

han conegut la nostra ciutat i el
nostre país practicant esports i
coneixent la cultura catalana.
Dotze estudiants --set noies i
cinc nois-- provinents de països tan

diferents com República Txeca, Lituània, Rússia, Taiwan, EUA, Itàlia,
Turquia, Índia, Noruega i Polònia
conviuen amb famílies (rotaries i
no rotaries) i promouen un dels
principals valors de Rotary, l’amistat i el coneixement mutu que
genera relacions i contactes molt
duradors.
Aquesta entitat promou diferents activitats de suport a la joventut: intercanvis d’un any acadèmic, intercanvis d’un mes entre
famílies, Summer Camps... 8000
joves es mouen internacionalment
carregant la motxilla d’experiències molt valuoses.
Després d’Igualada, seran rebuts pels Clubs de Vilafranca i
Manresa i completaran així els 15
dies de durada,
A la fotografia, el grup que va
ser rebut per l’alcaldia a l’Ajuntament d’Igualada.
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Nova sortida cultural de
l’Associació de Veïns Barri
de Montserrat

IGUALADA
l dissabte 29 de juny l’Associació de Veïns Barri de Montserrat
va organitzar una visita guida a

E

la finca vinícola “Heredad Segura
Viudas”, completant-se la jornada
voltant per Sitges.

El grup Sainom es proclama
campió d’Espanya de
Beatbox

PIERA
issabte passat 29 es va celebrar la final estatal del desè
Campionat d’Espanya de Beatbox
(Spanish Beatbox Battle 2019).
L’esdeveniment es va fer al Congost de Manresa, dins del festival
d’art urbà Stalow Fest, i va comptar amb participants d’arreu del
país, que van competir en quatre
categories: batalles individuals,
en parella, en equip i, finalment,
la disciplina de loopstation.

D

El grup Sainom, format pels
pierencs Aïda López i Oriol Mata,
i per un tercer jove de Sant Boi
de Llobregat, Mario Fernández,
es va proclamar campió en la categoria d’equips.
Aquest reconeixement els
permetrà representar Espanya en
el mundial de beatbox que es
disputarà l’any vinent a Berlín i
en el qual competiran els millors
beatboxers del món.

4 de juliol de 2019

Coneixem el nostre territori
ELS PRATS DE REI
ijous 20 de juny, des del Consorci per la Promoció de l’Alta
Anoia es va organitzar una nova
sortida per conèixer el territori.
La jornada va començar a les
09:30h sortint des del Consorci i arribant a la Torre de la Manresana,
on vam poder passejar-nos, veure
l’audiovisual, pujar a la Torre i visitar l’església de Sant Andreu.
Sortint de la Torre vam retornar
a Els Prats de Rei per visitar el Museu Josep Castellà i Real de la mà
del Ramon Costa, que ens va expli-

car els orígens del Museu i ens va
acompanyar en una visita guiada
tot fent un viatge en el temps veient restes del Neolític Antic, 5.500
a.C, passant pels Ibers i Romans
dels segles III a.C a V d.C fins la vida
a pagès a mig segle XX.
Acabada la visita vam retornar
al cotxe i ja cap a casa.
Aquesta sortida ha sigut l’última abans de les vacances i fent una
valoració general creiem que ha
sigut molt útil per poder apropar
les persones al territori i ajudar-les
a descobrir-lo i posar-lo en valor.

D

Tradicional revetlla de Sant Joan al parc de
Sant Galderic
LA POBLA DE CLARAMUNT
nes 300 persones es van aplegar, la tarda-vespre del diumenge 23 de juny, al parc de Sant
Galderic de la Pobla de Claramunt per compartir la tradicional
revetlla de Sant Joan. La festa va
incloure la portada de la Flama del
Canigó, un sopar de carmanyola
i l’encesa, com no podia faltar, la
foguera.
L’activitat la va organitzar la
Comissió Revetlla de Sant Joan de
l’Associació Cultural La Llobreia,
amb el suport de l’Ajuntament.
Cap a les 9 del vespre va arribar la
Flama del Canigó. Més d’una vintena de corredors i corredores, entre
adults i infants, van portar, en relleus, aquest símbol d’agermanament dels Països des de la plaça
de l’Ajuntament d’Igualada fins al
parc de Sant Galderic. A continuació, Noèlia Platero, en representació de la comissió organitzadora,
va llegir el manifest.
Després, la gent va començar a
sopar. El parc estava decorat per a

U

l’ocasió, com a les revetlles d’anys
enrere. Dels arbres penjaven les
bombetes de colors i les banderetes, en un ambient molt agradable
i festiu. Cap a 2/4 d’11 de la nit,
el protagonisme de la festa el va
tenir la gran foguera, que es va
encendre amb el foc de Sant Joan.
I com ja és tradicional, el soroll dels
petards no va parar durant tota la

Constituït el Jovent Republicà de Montbui
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
l passat 24 de juny, es va acabar
de constituir el Jovent Republicà
de Santa Margarida de Montbui,
aquest grup, vol promoure la participació del jovent en el futur del
municipi i establir un pont entre
els joves i la política municipal. Són
joves conscienciats i que volen una
millor qualitat de vida, és per això
que creuen que cal participar i treballar amb implicació. En aquests
dies han tingut l’oportunitat d’assistir a dues assemblees participatives organitzades pel nou equip
de govern i ho han fet com a joves
d’esquerres que aposten per un
municipi millor per viure, treballar
i gaudir de la seva cultura i festes
populars.
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Bona acollida del taller de
vídeo jocs de la Biblioteca
CAPELLADES
questa primera setmana de
juliol la Biblioteca El Safareig
ha proposat una activitat per als
més joves, a partir dels 12 anys.
Es tracta d’un taller de vídeojocs, que a través d’un programa informàtic els ensenya a crear
una proposta animada.
Les dues sessions han tingut
molt bona acollida entre els joves
que s’ho han passat la mar de bé
amb les classes dirigides per en
Jordi Bosch.

vetllada. La gresca es va allargar
fins, aproximadament, les 2 de la
matinada.
L’Associació Cultural La Llobreia va ser el cinquè any que va
promoure aquesta festa. Des de
l’Ajuntament es vol agrair la feina
als organitzadors i a l’ADF local
que va col·laborar en la vigilància
perquè no hi hagués cap incident.

A

El Liceu a la Fresca
CAPELLADES
apellades ha estat una de les
poblacions de Catalunya que
aquest divendres s’ha sumat a la
proposta del Liceu a la Fresca.
Durant una bona estona el
públic assistent va poder gaudir
d’una combinació perfecta: òpera
de primera qualitat i els avantatges d’estar a l’aire lliure.
Aquesta és una iniciativa
promoguda pel Gran Teatre del
Liceu, que ofereix cada any un
espectacle de primer nivell, que
es reprodueix en una pantalla gegant en directe als municipis i espais on es sol·licita.

C

A Capellades fa quatre edicions que ens sumem a aquesta

proposta, que ja ha fidelitzat el
seu públic.
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L’Anoia promou el “Donem veu” del
8è Congrés Nacional de la Gent Gran
de Catalunya

COMARCA
l Consell de la Gent Gran de
l’Anoia ha donat a conèixer a les
persones grans de la comarca al 8è
Congrés Nacional de la Gent Gran
de Catalunya (8è CNGG), a través
de 13 xerrades informatives durant
el mes de juny, amb el suport de
les dinamitzadores i ens locals.
Aquestes sessions informatives han
tingut lloc a Jorba, Vilanova del
Camí, Carme, Capellades, Piera, La
Llacuna, Igualada, Vallbona d’Anoia, Hostalets de Pierola, Masquefa,
Cabrera d’Anoia, Òdena i Calaf.
El Consell de la Gent Gran de
l’Anoia considera un èxit l’abast
de les xerrades èxit, ja que han ar-
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ribat a un 40% dels municipis, en
els quals viu el 81% de la població anoienca. L’objectiu d’aquestes activitats informatives és poder
recollir les opinions de totes les
persones grans possibles del territori per poder-les reflectir en el 8è
CNGG, i així, complir amb el lema
de l’esdeveniment: “Donem veu” a
les persones grans.
Després d’aquesta fase precongressual en què s’ha fet la recollida
de les aportacions de les persones
grans d’arreu del territori català i
s’han elegit els delegats, arribarà
la fase congressual, en què es recolliran les esmenes dels delegats als
textos de proposta de les ponèn-

cies. L’acte principal del 8è CNGG
tindrà lloc al monestir de Món Sant
Benet, a Sant Fruitós de Bages, el
25 d’octubre de 2019. Per la seva
ubicació al cor de Catalunya, es
considera un punt intermedi perquè totes les persones hi puguin
assistir.
Finalment, hi haurà la fase
postcongressual en què es trametrà a les administracions, institucions i entitats competents el
manifest amb les conclusions recollides a l’acte congressual, fent
un seguiment de l’evolució i del
compliment i difusió al territori.
L’objectiu és poder garantir la coordinació i el seguiment actiu de
les accions que s’estan duent a terme. Aquestes actuacions tenen la
voluntat de donar compliment als
acords que s’assoliran al Congrés,
i que han de marcar l’agenda política en l’àmbit de les persones
grans fins a la propera edició congressual, segurament l’any 2023,
quan està previst que se celebri el
9è CNGG.
El 8è CNGG el va convocar el
conseller de Treball, Afers Socials
i Famílies Chakir El Homrani el 5
de desembre de 2018, a proposta i
en el marc del Ple del Consell de la
Gent Gran de Catalunya.

El jovent s’aboca en les activitats de la
17a Setmana de la Joventut
Tribut d’Obrim Pas i es va acabar
amb els ritmes del DJ Gasque.
A la fideuà del dissabte 22 de
juny, que es va fer al vespre sota la
plaça porxada dels Països Catalans,
hi van assistir uns 130 poblatans i
poblatanes. A continuació, es va
fer el bingo popular, en què es van
sortejar obsequis cedits per l’entitat organitzadora i establiments
del municipi. Es van recaptar 315
euros que enguany es van destinar a la federació solidària Dincat,
que vetlla per la defensa i l’exercici
ple dels drets de les persones amb
discapacitat intel·lectual i de les
seves famílies en l’àmbit territorial
de Catalunya. Un cop finalitzat el
bingo, hi va haver música amb el
DJ Gasque.
Abans del sopar, sis joves van
participar a la pujada de caixes,
una activitat que ja era el quart
any que s’organitzava. El guanyador va ser el Quim Avellán que en
va aconseguir pujar 23.

Altres propostes de la 17a
Setmana de la Joventut
LA POBLA DE CLARAMUNT
l jovent de la Pobla de Claramunt va ser el protagonista de
les jornades que es van portar a
terme del 16 al 22 de juny i que
va organitzar l’entitat local Barrufet Roig amb la col·laboració de
l’Ajuntament i d’Arc Multimèdia.
En totes les activitats programades
hi va haver una bona participació i
sobretot cal destacar la botifarrada
popular, el correbars, el concert, la
fideuà i el bingo.
La Setmana de la Joventut poblatana va arribar a la dissetena
edició. A la botifarrada popular,
que es va fer el dijous 20 de juny
a la nit a la plaça dels Països Catalans, hi van assistir més d’un
centenar de persones. Una estona
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abans, es va fer el tast de gintònics
per parelles, que va anar a càrrec del poblatà Abel Martos i en
què hi van participar 10 parelles.
I després del sopar, hi va haver un
monòleg amb Edu Mutante i micro
obert.
El correbars, que és una de
les propostes que es manté de fa
anys i que sempre té molt bona
acollida, hi va haver uns 130 participants. L’activitat es va fer el divendres 21 de juny i el recorregut
va incloure els bars de El Lokal, la
piscina, el camp de futbol, l’Hotel
Robert i el Cau de l’Ais. Per tancar aquesta jornada, unes 400 persones es van aplegar, al parc de
Sant Galderic, al concert ofert per
Eterns, Karaokes Band, Seguirem/

A més de totes aquestes activitats, durant les set jornades destinades al jovent es van portar a
terme diversos actes. La setmana
es va obrir amb un partit de solters
contra casats, que van guanyar els
segons en la tanda de penals. També hi va haver una guerra d’aigua
per als més petits i un làser combat
urbà, que eren dues de les novetats d’enguany.
Una altra de les propostes
d’aquesta setmana va ser el Torneig de Vòlei Sorra, que va arribar
a la sisena edició i que es va fer
al parc de Sant Galderic. Hi van
participar una desena d’equips i
els guanyadors van ser Mancos al
Cuadrado, seguits de Amigos Campeones.
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Campament ‘Masterchef’
a les colònies de l’ONCE
Catalunya

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
na trentena de nens i nenes,
d’entre 6 i 17 anys, participen
fins dissabte a la Casa ‘La Censada’
a Santa Margarida de Montbui.
Com tots els anys, l’ONCE llança una variada oferta de campaments i cursets d’estiu per a tots
els estudiants cecs i amb discapacitat visual greu, oberts a la
participació de nens amb altres
discapacitats associades a la ceguesa i també nens sense discapacitat. Enguany, per fomentar
l’autonomia personal de forma
lúdica faran un divertit taller de
cuina amb un Concurs tipus ‘Masterchef’.
Els participants dedicaran tos
els dies una part de la jornada a
l’‘Espai del Xef’, on adquiriran les
destreses pròpies de la cuina realitzant tallers de broquetes de fruites, de galetes, de pastar i fornejar
pa.
A més, participaran al taller de
confecció de vestuari, i faran acti-
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vitats esportives (futbol, goalball,
natació o senderisme), jocs populars, piscina i excursions.

Concurs de cuina
Una de les principals activitats
serà la celebració d’un concurs de
cuina tipus ‘Masterxef’ que es celebrarà dissabte 6 de juliol pel matí.
Els nens participaran en grups
d’entre 3 i 4 components, el més
heterogenis possibles, que els seus
membres tinguin diferents edats,
condicions visuals, característiques,
habilitats, nivells d’autonomia, tot
potenciant el treball en equip i la
igualtat d’oportunitats.
Cadascun dels equips elaborarà
una recepta que després presentarà davant un jurat. L’equip guanyador rebrà com a premi un cap de
setmana de convivència a Madrid,
entre el 7 i el 9 de setembre, on
juntament amb els campions d’altres campaments de l’ONCE realitzaran diferents activitats de cuina
dirigides per un prestigiós xef.
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L’estiu arrenca amb la
revetlla de Sant Joan

Tres dies farcits d’activitats de Festa Major
als barris del Pla d’Òdena

ELS HOSTALETS DE PIEROLA
a revetlla de Sant Joan obre els
actes d’estiu, amb l’arribada de
la flama del Canigó, el sopar a la
placeta, la foguera i les celebracions particulars i públiques, com
les del Casal d’avis, a Serra Alta,
Can Fosalba i la del Casal Català,
amb música al pedrís fins entrada
la matinada.
L’arribada de la Flama del Canigó va donar el tret de sortida a
les activitats de l’estiu als Hostalets
de Pierola. La recepció, que es va
fer a la Placeta, va incloure la interpretació d’alumnes i professors
del CEM Cal Maristany i la lectura
del manifest, enguany escrit per
la presidenta Forcadell des de la
presó i llegit per la regidora Gemma Fabrés. Va ser el primer acte
públic del nou equip de govern
municipal.
D’altra banda, cal destacar
també les diferents celebraci-

ÒDENA
l passat cap de setmana Òdena
celebrava la 32a edició de la
Festa Major dels barris de Sant
Pere, Pla de la Masia, Sant Ramon
i Manyoses. Els veïns i veïnes dels
barris del Pla d’Òdena van gaudir
de tres dies farcits d’activitats per
a totes les edats i tots els gustos.
Així, la festa va començar divendres al vespre amb el llançament del “chupinazo” i la traca
d’inici de festa. A continuació hi
va haver el sopar amb barbacoes perquè tots els assistents es
cuinessin el seu menjar. I després
del sopar es va gaudir d’una ballada de sevillanes, espectacle humorístic, actuació musical i discoteca
mòbil.
Dissabte al matí va ser el torn
dels jocs infantils amb llits elàstics
i piscina de boles i festa d’escuma. Al migdia hi va haver paella
per a tothom i a continuació jocs
infantils d’aigua amb tobogan. A
la tarda va tenir lloc un triangular
de futbol i al Centre Cívic va seguir l’espectacle infantil i a la nit el
gran ball veïnal de Festa Major.

L
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ons que van venir a continuació,
amb el sopar a la Placeta, al Casal d’avis o als locals socials de
Serra Alta i Can Fosalba. Com és
habitual en els darrers anys, el
bar del Casal Català va allargar
la festa fins entrada la matinada
amb música i ambient al pedrís.

La Torre viu una festa major
més llarga i amb molta
participació

Diumenge, amb un temps més
favorable, va ser un dia llarg amb
activitats des del matí fins a la nit.
Així, a primera hora va tenir lloc la
bicicletada popular, que va acabar
amb l’esmorzar popular, i després
l’actuació castellera dels Falcons
de Vallbona d’Anoia, actuació de
country, de tai-txi i de zumba. A la
tarda hi va haver més jocs infantils
amb cotxes de pedals i el ball per
als no tan joves al centre cívic. Al
vespre, tradicional torneig de pe-

Reneix l’associació veïnal del barri del
Poble Sec
IGUALADA
gualada està d’enhorabona, ja
que el passat mes de juny es va
presentar a la ciutadania la nova
associació veïnal del Poble Sec.
L’entitat neix de la voluntat
d’uns quants veïns i veïnes de tenir un espai col:lectiu de trobada
i de dinamització del barri i de la
seva vida veïnal que feia anys que
mancava, a més d’un lloc de debat
i una mitjà per establir vincles de
col·laboració entre totes les persones i les entitats de la zona.
En paraules de la nova junta,
“l’objectiu de l’associació és millorar la qualitat de vida de les persones, i ho pretenem fer gestionant
iniciatives, fomentant la participació, representant el veïnatge, vetllant per la dinamització i l’ampliació de serveis al barri, donant
suport a les reivindicacions i essent
interlocutors amb les administracions i amb qui calgui”.
A més, la nova associació veïnal
ja ofereix un servei gratuït d’assessoria jurídica per als veïns i veïnes
del Poble Sec que s’associïn, ofert
pel Gabinet Jurídic Claramunt, per
tal d’ajudar en les consultes que
puguin sorgir sobre temes legals i
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LA TORRE DE CLARAMUNT
a Festa major de la Torre de
Claramunt ha allargat aquest
any un dia les seves activitats, que
van tenir lloc del 21 al 24 de juny, i
que van comptar amb molta participació i bon ambient. Va arrencar
amb el pregó de Festa Major a càrrec dels alumnes de sisè de primària de l’Escola la Torre a la plaça de
l’Ajuntament, seguit de la Ballada
dels Gegants de Vilanova d’Espoia. A la nit va ser el torn d’una de
les novetats d’aquesta edició de la
festa grossa de la Torre, la Festa
“remember” 80’s Scorpia al Recinte Torresport.
Dissabte, la pintura va prendre
protagonisme amb el concurs de
pintura ràpida i el respectiu lliurament de premis, i la inauguració de l’exposició de pintura dels
alumnes del taller de pintura, tot
plegat al Centre Social Sant Joan
Baptista. Al migdia també es va
fer una festa de l’escuma al Parc
del Mil·leni. La jornada va acabar
amb el Sopar de Festa Major i molta música al Recinte Torresport.
Primer, l’orquestra de versions La
Loca Histeria va fer aixecar de la
cadira i ballar a gent de totes les
edats, i després el DJ Jordi Veliz de
Flaix FM va aconseguir omplir de
joves el recinte.
Una altra de les novetats
d’aquest any va protagonitzar el
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matí de diumenge, el súper tobogan aquàtic urbà a l’avinguda
Serra Burgès. Al vespre va ser el
torn de les sardanes a la plaça de
l’Església amb la Cobla Catània. A
les 9 de vespre es va rebre la flama
del Canigó al Recinte Torresport,
amb coca i cava, i a la mitjanit al
mateix espai, ball de revetlla amb
l’orquestra Metropol.
El matí i migdia del dia de Sant
Joan, patró del municipi, es van celebrar la Missa de Pelegrins i l’ofici
solemne de Festa Major respectivament a la parròquia de Sant Joan
Baptista. A la tarda hi va haver una
exhibició de hip-hop, sevillanes i
zumba al recinte Torresport i animació infantil amb Gil Rataplam
al centre social Sant Joan Baptista.
El fi de festa el va posar el grup
d’havaneres L’espingari al Recinte
Torresport.
El cap de setmana de Festa
Major també va ser molt esportiu, dissabte amb el VII Open
Tennis Taula, els partits de futbol
7 aleví, infantil femení i masculí, benjamí, prebenjamí, els de
futbol juvenil i amateur i el triangular femení, tots al camp de
futbol Vinçó. I diumenge van tenir lloc el IX Quadrangular tennis
taula de Festa Major al Gimnàs
de l’Escola la Torre, i el partit de
solters contra casats al Camp de
Futbol Vinçó.

tanca i després sopar a la pista, correfoc i l’espectacle pirotècnic, que
va posar el punt final a les festes
d’enguany.
El president de l’Associació de
Veïns La Coraza, Antonio Mora,
feia una valoració molt favorable
de la celebració i comentava que
“tot i la fresca que va fer, els veïns i
veïnes van sortir al carrer a participar de les seves festes, ningú es va
quedar a casa i els nens són els que
més van gaudir”.

jurídics relacionats amb valors cadastrals, urbanisme, obres, comunitats de propietaris, etc.
El plat fort de l’estrena de la
nova associació serà el dia 20 de
juliol, quan es recuperarà el Sopar
Popular del Poble Sec, que tindrà
lloc a la pista del Garcia Fossas.
Després del sopar es podrà gaudir
del ball de nit amb l’orquestra Vives Veus. Els tiquets del sopar es
poden adquirir fins al 18 de juliol
a les diferents botigues del barri
(Don Relax, Opcinatura, Pastisseria
Pla, Anoia Foto, Mapfre, Tintoreria
Fisol, Ferreteria Tools, Mobi Dyf

mobles, Drogueria Dispunt, Silxama Bisuteria).
La nova associació ha comptat
des del primer dia amb la col·laboració i ajut de l’Associació NOU
CENTRE de comerços, negocis i entitats, que ha engegat un sorteig
de tiquets per al sopar popular del
dia 20, comprant en certs establiments del barri. També ha rebut el
suport de l’Ajuntament d’Igualada.
L’Associació Veïnal del Poble
Sec, per donar-se a conèixer, ja ha
repartit per les bústies del barri
díptics amb informació de l’associació i del sopar popular del 20 de
juliol. A més, ha preparat quatre
matinals per presentar-se als veïns de la zona; la primera va tenir
lloc el passat 22 de juny a la plaça
Anselm Clavé i la segona, dissabte
passat, a la plaça Pompeu Fabra.
Totes aquelles persones que
vulguin conèixer l’associació, aportar idees i apuntar-se poden anar
aquest dissabte, dia 6 de juliol, a
la zona de vianants del carrer Sant
Magí amb av. Barcelona, i també
el dissabte dia 13 a la zona de vianants del carrer Sant Josep amb av.
Mestre Muntaner.

Junts pel Bruc continuarà treballant des de
l’oposició
EL BRUC
l resultat de les eleccions
municipals del passat 26 de
maig va configurar una nova distribució de les forces polítiques
de l’ajuntament del Bruc, amb la
novetat de que, per primer cop,
es van repartir 11 regidors en
comptes de 9, en haver superat
els 2000 habitats. Junts pel Bruc
vàrem obtenir 3 regidors, gràcies
a la confiança que van dipositar
en nosaltres 300 veïns i veïnes,
als quals donem les gràcies de
tot cor. Felicitem el Bruc Viu-ERC,
que va obtenir 5 regidors i es
configura com a primera força.
Els altres 3 regidors restants es
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van repartir de la següent manera: 2 per a Units-PSC i 1 per a
EBET.
Junts pel Bruc, un cop valorats els resultats, assumim que
quedem com a segona força al
nostre consistori i, en no haver
majoria per a cap dels grups
que ens vàrem presentar, vàrem
oferir a Bruc Viu-ERC la possibilitat d’establir un pacte de govern
davant dels importants reptes i
projectes, alguns en comú, i que
donaria estabilitat per treballar
pel Bruc d’un forma ferma.
La resposta va ser NO. Us informem per esvair dubtes que es
puguin generar a posteriori amb

l’afany de ser el màxim de transparents davant els nostres votants i de la resta de l’electorat.
També cal dir que no hem explorat altres pactes per responsabilitat, respecte i falta de confiança i sintonia amb els altres
grups restants.
Des de l’oposició continuarem treballant fermament, exigint el màxim de transparència
i rigor en la gestió dels recursos
municipals, i alhora vetllarem
perquè s’ofereixin a les bruquetanes i als bruquetans els serveis
amb qualitat que s’han de donar
dins l’àmbit municipal.
Junts pel Bruc
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Una producció audiovisual
Una tècnica alternativa de mostres per
igualadina, aquest estiu a TV3 al control microbiològic en endoscopis,
premiada a la IX Jornada Catalana i VII
Jornada Nacional de l’ACICI

IGUALADA
a productora i agència de comunicació global igualadina Boxcom s’estrena aquesta temporada
d’estiu a TV3 amb un programa
pensat, creat i produït a Igualada:
Globus Sonda.
Ahir dimecres es va presentar
la programació estival de la Corporació de Mitjans Audiovisuals
de Catalunya. Una programació en
què la producció igualadina Globus Sonda té un pes important.
Globus Sonda és un programa
que gira al voltant d’entrevistes
personals a personatges de rellevància mediàtica, esportiva i social tals com Joan Maria Pou, Enric
Masip o Aina Clotet..., conduït pel
meteoròleg Francesc Mauri i amb
la periodista Candela Figueres com
a copresentadora del format.
El plató de cada programa es
ben especial, el cel. Es tracta d’un
viatge en globus aerostàtic per diferents punts d’interès de la geografia catalana en què es realitzaran entrevistes peculiars i des del
qual es mostraran paisatges des de
l’aire poques vegades vistos, gastronomia i costums.
Volarem per sobre els núvols,
descobrirem curiositats dels personatges convidats i veurem zones
concretes del país des d’un punt de
vista privilegiat, diferent i únic.
Durant 8 episodis escenaris
com l’Empordà, Delta de l’Ebre,
el Bages, Vic o Esterri d’Àneu seran algunes de les zones protagonistes per les quals sobrevolarà Francesc Mauri i el personatge
convidat, juntament amb els pilots
Àngel Aguirre i Miquel Massagué
de l’empresa, també igualadina,
Globus Kon-Tiki.
Per al gerent d’Agència Boxcom, Joan Domènech, “aquest
projecte és especial en molt sentits. Per realitzar un producte de
qualitat per a la televisió catalana,
però també pel fet de ser produït
en la seva major part a Igualada:
preproducció, part de l’equip tècnic, guió, direcció, disseny, grafisme, comunicació online... Molts
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són els aspectes que s’han treballat
i es treballen des de Boxcom.
A més, partim d’una idea original pròpia de Boxcom que vincula el
gènere televisiu de l’entrevista amb
les imatges més espectaculars del
nostre territori.
Afegim també al format entrevista la presencia d’un personatge,
amic íntim del protagonista, que
ens aproparà a les anècdotes més
íntimes i curoses dels nostres convidats.
Una barreja que, creiem, fa que
el programa sigui interessant i visualment molt atractiu.”
En cada capítol ens trobarem
amb dos convidats: el protagonista
del programa, que farà el vol en
globus amb Francesc Mauri, conduït pels pilots de Globus Kon-Tiki,
Àngel Aguirre i Miquel Massagué,
i el convidat sorpresa que, amb la
Candela Figueras, estarà al cotxe de
rescat acompanyant des de terra el
trajecte que es realitza per l’aire.
Des del cotxe aquest personatge sorpresa farà preguntes, sempre curioses, i ens parlarà del convidat principal, que desconeixerà
qui és fins al final del programa. La
identitat del personatge sorpresa
es desvetllarà en finalitzar l’aterratge, on els dos protagonistes es
retrobaran i gaudiran d’un àpat
amb els productes típics de cada
territori que hauran sobrevolat.
Algunes vegades el nostre protagonista encertarà qui és el personatge del cotxe, però en la majoria... la sorpresa està assegurada.
Parlem, doncs, d’un programa
d’entrevistes, en un entorn únic i
amb un factor sorpresa final.
El format del programa ens
permetrà conèixer el personatge
convidat, el territori des de l’aire, la gastronomia de la zona i la
peculiaritat del món dels globus
aerostàtics.
Tot i que al llarg dels programes anirem coneixent diferents
paisatges del país, l’Àgència Boxcom i TV3 ens reserven un programa ben especial per als igualadins
i veïns de l’Anoia, estigueu atents!
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’ACICI (Associació Catalana d’Infermeria per al Control d’Infeccions) va celebrar, el passat 14 de
juny a Sant Sadurní d’Anoia, la
VII Jornada Nacional i IX Jornada
Catalana ACICI - “E-Experiencias
en control de infección, los profesionales toman la palabra”.
El pòster elaborat per les infermeres Jennifer Roman, Gemma
Isart, Núria Prat, Lourdes Salvador, de la Unitat d’Endoscòpia, i
Montse Brugués, de Control d’Infeccions, de l’Hospital d’Igualada
fou premiat com a millor pòster
de la jornada.

El treball mostrava una tècnica alternativa de recollida de
mostres per al control microbiològic en endoscopis. És una tècnica innovadora que està donant
molts bons resultats.
Tal com s’exposava, segons
les recomanacions de l’AEEED
Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva, i
la CDC Centers for Disease Control and Prevention per demostrar l’efectivitat de les mesures
de desinfecció d’alt nivell en els
endoscopis (instrument per a
l’exploració visual dels conductes

o cavitats internes del cos humà
i que consisteix en un tub previst
d’un sistema d’il·luminació en el
seu interior), s’han de realitzar
controls microbiològics de forma
periòdica.
Davant la tècnica convencional de recollida de mostres insuflant aigua estèril pels diferents
canals de treball, el treball presentat descriu una alternativa
amb un raspall estèril.
És conegut que els microorganismes s’adhereixen a les
superfícies formant biopel·lícules. Aquestes són estructures
resistents d’eliminar. El fluix de
l’aigua sense suficient pressió no
sempre aconsegueix trencar la biopel·lícula i poder arrossegar els
microorganismes que la formen.
El pas del raspall pel canal de
treball permet trencar la biopel·
lícula i arrossegar els microorganismes que la integren per al seu
posterior aïllament en els medis
de cultiu.
El pòster presentat descriu,
d’una manera gràfica, la tècnica
de com netejar i assecar l’endoscopi i la posterior neteja amb el
raspall prèviament esterilitzat.
A continuació detalla què cal fer
davant la sospita de contaminació i conclou amb els avantatges
d’aquesta tècnica.

LA LLUM QUE S´ADAPTA
AL TEU NEGOCI
Tarifes flexibles i transparents per a PYMES

En Bisbalet i la Cinta ens
porten a la XVII Trobada de
Gegants
IGUALADA
n any més, amb il·lusió, nervis,
esforç, cansament, alegria, bon
humor, col·laboració, treball en
equip... l’hem tornat a fer.
Va ser dissabte passat, 29 de
juny, i amb aquesta ja són XVII
les trobades que la nostra colla
ha celebrat a Igualada. Any rere
any sense defallir, sempre amb el
mateix esperit de mantenir viva
una tradició cultural tan nostra. La
colla gegantera del Bisbalet som
una gran família on tothom hi té
cabuda.
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L’Ajuntament licita el
subministrament i la
instal·lació de lluminàries
led per a espais esportius
VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Vilanova del
Camí ha licitat aquest dilluns,
la primera fase del subministrament i la instal·lació de lluminàries led en diferents espais
esportius del municipi, Can Titó
i les pistes de petanca del barri
La Pau.
Es tracta d’un contracte obert
i urgent que, en aquesta primera
fase, implica el canvi de lluminària per tecnologia led de la pista
de joc del poliesportiu de Can
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Titó i el projecte executiu de millora de l’enllumenat a tecnologia led per a la zona esportiva de
Can Titó i del camp de petanca
del barri La Pau.
El valor estimat del contracte
és de 30.000 euros sense IVA i el
termini per presentar propostes
és el dia 11 de juliol a les 14:00 h.
Trobareu més informació així com tota la documentació relativa al contracte al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí.

Festa de l’inici d’estiu a
Montserrat Park

4 de juliol de 2019

Prevenció d’incendis? Al Bruc tot continua
igual
EL BRUC
a dies que sabíem que venia una
onada de calor com feia temps
que no patíem. Fa dies que veiem
parcel·les a les urbanitzacions que
semblen selves amazòniques… i
no s’ha fet res de res. A instàncies del nostre grup municipal i de
l’AV de Montserrat Parc, l’Ajuntament va demanar a les AV del Bruc
Residencial i l’AV de Montserrat
Parc fer la feina prèvia d’identificar les parcel·les que presentaven
un estat de deixadesa i abandonament i que podien esdevenir un
perill greu davant un incendi forestal. L’objectiu d’aquesta feina era
que l’Ajuntament enviés cartes als
propietaris per procedir a la seva
neteja. Tenint aquesta informació,
l’Ajuntament no ha fet cap acció,
almenys visible.
És una irresponsabilitat i una
deixadesa absoluta que a les franges perimetrals de les urbanitzacions no es mantinguin nets els 25
metres pertinents que es demana
per llei, ja que molts propietaris
han de netejar parcel·les que no
són ni seves ni és la seva feina.
Però clar, si el mateix Ajuntament
del Bruc no neteja les seves, com
pot tenir autoritat moral per demanar als vilatans i vilatanes que
ho facin?
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Junts pel Bruc hem demanat
per escrit que ens aportin, al proper ple municipal del mes de juliol, una relació de cartes enviades,
qui ha contestat, qui ha netejat,
quines accions i mesures, tant informatives com sancionadores,
s’han pres... I volem un informe
tècnic de l’estat de les parcel·les
del terme municipal que puguin
estar en situació de risc.
També volem saber per què,
quan es contracten serveis de neteja de tercers, s’admet que deixin
la brossa restant al “costat d’una
benzinera”! Carrers plens d’herbes
seques, mal tallades, a trossos…
Evitaríem possibles incendis com el
que va succeir dissabte al migdia al

carrer Manresa de la Urbanització
Montserrat Parc, que afortunadament va quedar en un no res gràcies a la ràpida intervenció d’un
veí. No es pot deixar en mans de
l’atzar la seguretat dels veïns i veïnes, calen polítiques de prevenció
i realitzar les accions necessàries.
Ja passen prou coses fent les coses
bé, com perquè es continuïn fent
com es fan...
En fi, ja que no ho fan, estarem atents i empentarem aquest
Ajuntament a que faci la feina que
els toca, que entre d’altres és mantenir el terme municipal del Bruc
net i segur.
Rafel Galvan
Junts pel Bruc

“Revela la Conca”, concurs fotogràfic per
posar en valor el patrimoni natural i agrari

EL BRUC
n any més, l’associació de veïns
Montserrat Park ha celebrat la
quarta edició de la Festa de l’inici
d’estiu, amb una gran participació
de veïns que van poder gaudir de
la música de Dancing Grup, abans
i després del sopar. També hi va
haver una nova exhibició dels balls
que assaja cada setmana el Grup
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de Ball de la Gent Gran de Montserrat.
L’entitat agraeix als col·laboradors, organitzadors, veïnes i veïns
que han fet possible aquesta festa
de germanor veïnal, com també la
col·laboració de l’Ajuntament del
Bruc i a I-Clip.
AV Montserrat Park

Calaf reivindica els drets del
col·lectiu LGTBI+
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mb el nom de “Revela la Conca”, l’associació Per la Conca
pretén reivindicar en clau positiva
els valors del territori. El concurs
estarà obert fins a mitjans d’agost
i es premiaran les 6 millors fotografies, que es donaran a conèixer
durant la Festa Major d’Igualada.
Per la Conca ha penjat les bases del concurs a través de les xarxes socials, on s’hi especifica que
es valoraran de manera especial
aquelles fotografies que estiguin
ubicades a Can Morera, la zona
amenaçada pel macropolígon, i
que continguin algun element característic de la zona. S’estableixen
cinc categories (activitat agrària,
biodiversitat, patrimoni arquitectònic, lleure i paisatge), cada una
de les quals es premiarà amb una
panera de productes alimentaris
de proximitat. A més, la millor fotografia de tot el concurs es pre-

miarà també amb un vol en globus
per la Conca d’Òdena.
Per participar-hi només cal
penjar la fotografia a les xarxes
socials Instagram, Twitter o Facebook amb l’etiqueta #perlaconca,
acompanyada del nom de l’autor,
d’un títol, la ubicació de la foto i la
categoria. Es poden presentar fotografies realitzades entre el 12 de
juny i el 12 d’agost, dia en què fi-

nalitza el concurs. Pot participar-hi
qualsevol persona amb un màxim
de tres fotografies.
Les fotografies semifinalistes s’exposaran al Casal Popular d’Igualada, el Foment, del 19
d’agost al 14 de setembre i l’entrega de premis als guanyadors serà
el dia 19 d’agost, a 2/4 de 8 del
vespre, en aquest mateix espai.

La Masterclas d’aeròbic enceta el
Manteniment a la fresca a la piscina
VILANOVA DEL CAMÍ
rop d’una cinquantena de persones van participar dilluns a la
Masterclas d’estiu que organitza
cada any el Servei d’Esports per
tancar les activitats dirigides del
curs i donar la benvinguda al Manteniment a la fresca. Moltes de les
participants eren usuàries habituals de les classes d’aeròbic i van
seguir el ritme de les coreografies
dirigides per David Obiols.
Durant una hora, de les vuit
a les nou del vespre, la piscina de
Can Titó va acollir aquesta activitat clàssica de cada inici d’estiu. En
finalitzar, l’alcaldessa vilanovina,
Noemí Trucharte, va lliurar un obsequi d’agraïment al monitor d’aeròbic, en nom del Servei d’Esports i
l’Ajuntament vilanoví.

P
CALAF
alaf ha expressat el seu compromís pel respecte als drets de
les persones LGTBI+ i la tolerància
zero a la discriminació amb un acte
que va tenir lloc el passat dimecres 26 de juny, a la plaça Ravalet,
en què diverses persones d’aquest
col·lectiu i les seves famílies van
realitzar una taula rodona on van
poder compartir i debatre en primera persona sobre algunes de les
seves vivències, necessitats, preo-
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cupacions i reivindicacions. En acabar, com a acció artística i de visualització, es va pintar un banc amb
els colors de la bandera irisada,
ensenya de la lluita per la igualtat
del col·lectiu lgtbi+.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Calaf s’ha volgut sumar
als actes amb motiu del 28 de juny,
Dia per l’Alliberament de les persones Lesbianes, Gais Transexuals
i Bisexuals, que enguany compleix
50 anys.

Master de cloenda amb
bany nocturn el 25 de
juliol
La propera cita també clàssica
del programa de lleure d’estiu serà
la Master de cloenda amb bany

nocturn a la piscina, el dijous 25
de juliol. La classe es farà de 22 h a
23:45h, amb una entrada gratuïta
per les usuàries de l’activitat i un
preu popular per la resta. Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult.
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Aprovat en Ple el nou organigrama
municipal
VILANOVA DEL CAMÍ
imarts d’aquesta setmana es
va celebrar a l’Ajuntament de
Vilanova del Camí el primer Ple
municipal, després de la constitució del nou Ajuntament, per aprovar el cartipàs i establir l’estructura
de l’organització municipal; aquesta es continuarà estructurant en
quatre grans àrees de treball que
coincideixen amb les àrees de les
Comissions Informatives: La d’Economia, Hisenda, Règim Interior,
Promoció Econòmica, Innovació
i Noves Tecnologies, que actuarà
com a Comissió Especial de Comptes. La segona correspon a l’Àrea
d’obres, Urbanisme, Medi Ambient
i Serveis Municipals; la tercera a
l’Àrea de Joventut, Cultura, Educació, Participació Ciutadana, Festes, Agermanament i Solidaritat. I
la quarta a l’Àrea Esports, Serveis
Socials, Igualtat, Salut, Sanitat i
Consum.
Durant el Ple també es va donar compte de la composició i
atribucions de la Junta de Govern
Local que estarà integrada per
l’Alcaldessa Noemí Trucharte i els
regidors Eva Vadillo, F. José Saucedo, Xavier Sala, Susana Gutiérrez i
Rafael Gabarri com a titulars i les
regidores Carlota Silva i Laura Pavón com a convidades.
Així mateix es va donar compte de l’establiment dels Tinents
d’Alcalde que durant aquest mandat seran dos: Eva Vadillo, primera Tinent i F. José Saucedo, segon
Tinent.
I pel que fa a les delegacions
de funcions han quedat definides
de la següent manera: Carlota Silva Solis és la regidora de Cultura
i Participació Ciutadana i també
gestionarà Promoció Econòmica,
Innovació i Noves Tecnologies.
Francisco José Saucedo Cabrera és el regidor d’Urbanisme,
d’Obres, Via Pública i Serveis Municipals mentre que Susana Gutiérrez Perianes gestionarà Règim
interior i Agermanament.
Laura Pavón Pérez està al càrrec de Solidaritat, Gent Gran i
Igualtat i Eva Vadillo Margarit, torna a ocupar-se de la regidoria de
Joventut, Educació i Festes.
Xavier Sala Sant s’ocupa de
Serveis Socials, Salut, Sanitat i Con-
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sum i Rafael Gabarri Amador d’Esports i Medi Ambient.

Assignació de
retribucions dels càrrecs
electes

S’estableix una dedicació exclusiva per a l’Alcaldessa que percebrà
47.046,28 euros anuals i dues dedicacions parcials, la de la regidora
de Cultura Carlota Silva, amb 25
hores i un sou de 16.800 euros i la
de la primera Tinent d’Alcalde Eva
Vadillo, de 18 h i un sou d’11.900
euros.
La resta de regidors de govern
i d’oposició tindran una assignació
per assistència als òrgans col·legiats.
Els regidors percebran 194,53
euros per assistir als plens,; 57,48
euros per a les Comissions Informatives i equiparables; 194,53 euros
per a les Juntes de Govern; 97,26
euros per a les Juntes de Portaveu
i 66,31 euros per a altres òrgans
col·legiats.
Així mateix, els grups municipals percebran 71,79 euros mensuals i 57,42 euros per cada regidor
electe.
El càrrec d’assessor tindrà una
retribució anual de 25.714 euros.
Destacar que aquest càrrec
d’assessor, va portar força discrepàncies, i va resultar un punt força
debatut, mostrant dues posicions
enfrontades, entre govern i oposició.
Eva Vadillo, portaveu del govern del PSC, va defensar la incorporació d’aquest càrrec que s’ocuparà de tasques de coordinació i
direcció de la gestió municipal.
Una de les veus més crítiques
va ser la de Francisco Palacios, qui
va afirmar amb contundència que
“Vilanova Alternativa! sempre ha
estat en contra dels càrrecs de con-

fiança perquè són contractacions
a dit” i va demanar al govern socialista que “si és necessària la incorporació d’aquesta persona, ho
facin amb un contracte obert on es
puguin presentar les persones que
ho creguin oportú”.
Des d’ERC, Marc Bernáldez
també va criticar la incorporació
d’aquest càrrec eventual, “que és
un càrrec més polític que tècnic”,
-va dir el portaveu republicà que
també va demanar al govern que
donés publicitat a la contractació.
Vanesa González, de V365, va
admetre estar sorpresa per la proposta, ja que “contractar a dit està
mal vist”, va dir. I va recordar que
els càrrec de confiança s’havien
eliminat de l’Ajuntament vilanoví
l’any 2011.
La posició de Jordi Barón, de
Junts per Catalunya, va manifestar
que la seva intenció no era posar
entrebancs perquè la seva votació
en aquest punt estava lligada a
uns sèrie d’acords pactats després
de les eleccions amb l’equip de govern. Aquests acords incorporaven
l’eliminació dels Consells de Presidència, va explicar el regidor de
Junts.
Abans de votar el punt, l’Alcaldessa Noemí Trucharte, va recordar
als regidors que “és una decisió
potestativa de l’equip de govern
incorporar a la plantilla aquest càrrec eventual”.
El ple va votar --a petició de
V365-- deixar el punt sobre la taula. Una votació que no va prosperar. Tot seguit es va votar el punt
que va comptar amb els vots a favor del PSC, en contra de V365,
ERC i VA! i l’abstenció de Junts x
Vilanova. Davant l’empat tècnic a
8, l’Alcaldessa va haver d’utilitzar
el seu vot de qualitat.
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Finalitza el curs ocupacional
d’Operacions Auxiliars de
Serveis Administratius i
Generals

VILANOVA DEL CAMÍ
quest mes de juny ha finalitzat
el Certificat de Professionalitat de Formació Ocupacional que
ha organitzat Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova
del Camí amb el finançament del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
El curs d’Operacions Auxiliars
de Serveis Administratius i Generals s’ha realitzat de febrer a juny.
Van iniciar la formació 15 persones i l’han finalitzat 12, ja que
tres participants han trobat feina
abans d’acabar la formació.
L’acció formativa s’ha realitzat a l’Aula TIC del Centre Innovació Anoia amb una durada de
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470 hores que ha proporcionat als
alumnes participants una formació
teòrica i pràctica d’especialització dins la branca administrativa
i amb la finalitat de millorar la
capacitació i la qualificació professional per afavorir la inserció de
les persones en situació d’atur. El
curs ha inclòs un seguit de pràctiques professionals no laborals en
empreses col·laboradores que han
permès a l’alumnat poder consolidar el seu aprenentatge.
La valoració del curs ha estat positiva, ja que l’obtenció
d’aquest Certificat Professional
permet al alumnes millorar les seves possibilitats d’incorporació al
mercat laboral.

Monòleg sobre construcció
del gènere a Mont-Àqua
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
hir dimecres, al matí, va tenir
lloc a la sala petita Mont-Àgora el monòleg teatralitzat “Berta/
Albert”, activitat emmarcada en
la celebració del Dia per a l’alliberament de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals.
L’activitat de sensibilització va
comptar amb la presència d’una
quinzena de joves, que van participar com a espectadors del mo-
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nòleg inicial i posteriorment van
intervenir en el debat. L’objectiu
de l’activitat, que va anar a càrrec
de la Fundació AC Granollers, va
ser servir de reflexió sobre la construcció social del gènere.
L’activitat va ser organitzada
per l’Àrea d’Igualtat i LGTBI de la
Mancomunitat de la Conca d’Òdena i per l’Ajuntament de Montbui,
amb el suport de la Diputació de
Barcelona.

Promoció Econòmica aposta pel foment de
la cultura emprenedora a l’Institut Pla de les
Moreres amb el premi Emprenedoria
VILANOVA DEL CAMÍ
urant aquest curs 20182019, Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí i l’Institut Pla de les
Moreres, han organitzat diferents sessions de sensibilització
a l’emprenedoria amb l’alumnat
de 4t d’ESO, el de 1r de batxillerat i amb el de 2n de batxillerat de l’assignatura d’Economia i
Empresa.
Amb aquestes sessions es
vol conscienciar l’alumnat de la
possibilitat de crear un negoci
propi donant-los eines per poder
fer un bon estudi de la idea empresarial.
S’han tractat temes com la
generació d’idees, la cultura emprenedora i, amb l’alumnat de
2n de batxillerat de l’assignatura
d’Economia i Empresa, han fet
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sessions sobre anàlisi DAFO, pla
de màrqueting, pla d’operacions,
pla financer, estudi de mercat i
innovació empresarial.
Finalment, aquests alumnes
de 2n de batxillerat han creat
la seva empresa, elaborant un

pla d’empresa. Fina Castells, responsable de l’assignatura, Juanjo Pérez, formador de l’empresa
DEL Consultors, responsable de
fer les sessions, i Marta Magre,
tècnica de Promoció Econòmica,
han avaluat aquests plans d’empresa i s’ha atorgat un premi al
pla més ben elaborat, més sòlid
i coherent. El premi Emprenedoria aquest any ha estat per a
Carla Martínez que va proposar
la creació d’una empresa que organitza viatges amb destinació
sorpresa.
Aquest projecte forma part
de les actuacions que es fan dins
la Xarxa d’Entitats de Catalunya
Emprèn, xarxa de la qual l’Ajuntament de Vilanova del Camí en
forma part. També està subvencionat per la Diputació de Barcelona.

La Montse y el David
se van a casar;
si los queréis felicitar
a él, en el Hospital
lo podéis encontrar,
a ella, en la pastelería Pla.
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Dones amb Empenta omplen Satisfacció i agraïment per la bona acollida
l’Ateneu Cinema amb
de la romeria comarcal de la Virgen del Rocío
DEL CAMÍ
“Lesbofòbia. Un documental VILANOVA
algrat les altes temperatures
del passat cap de setmana,
M
i deu respostes”
els amics i socis del Centro Cultu-

IGUALADA
Lesbofòbia. Un documental i
deu respostes” és una producció de l’organització feminista Creación Positiva que està generant
moltes expectatives i que s’està
projectant arreu amb molt d’èxit.
Dimarts va ser el torn d’Igualada.
Dones amb Empenta el van presentar a l’Ateneu Cinema, amb la
participació per al col·loqui de la
directora, Inés Tarradellas, i per
part de la productora, Montse
Pineda. La sala va quedar petita.
El documental recull els testimonis d’Akelarre (Júlia Serrasolsas
Moreno i Maio Serrasolsas Moreno), Anne-Cath, Berta Frigola Solé,
Brigitte Vasallo, Clara Peya Rigolfas, Claudia Fuentes Brito, Dolores
Pulido León, Heidi Ramírez, Laura Freijo Justo i Marta Rodríguez
Ayuso, sobre les situacions de violències masclistes amb que conviuen i de quina manera s’enfronten
a elles, fins a convertir-se en un
relat col·lectiu de denúncia contra
la lesbofòbia, els motius que hi ha
de fons, la realitat que la sosté i les
respostes i estratègies que podem
donar com a societat per a eradicar-la.
“Lesbofòbia” es va estrenar el
26 d’abril, Dia de l’Orgull Lèsbic.
Inés Tarradellas va explicar com la
seva realització “ha estat un procés col·lectiu feminista, un relat
d’experiències individuals que entrecreuades fan un relat conjunt”.
Per la seva banda, Montse
Pineda, coordinadora d’Incidència Política de Creación Positiva, i

“

vicepresidenta 2a del Consell Nacional de les Dones de Catalunya
(CNDC), va posar la mirada en la
naturalització de les violències. En
aquest sentit, va aclarir, que “identifiquem la lesbofòbia quan se’ns
insulta, quan se’ns agredeix, però
la normalització del sistema que
permet que passi ja és violència”.
Una naturalització que també permet la resta de violències, com les
sexuals o el racisme.
Montse Pineda va defensar
que “l’educació és la clau, però no
qualsevol educació”.
El col·loqui amb el públic va ser
ric en reflexions i discursos. Amb
la participació de tothom es van
abordar diferents temes que planteja el documental i altres de nous,
com ara que el personal és polític,
el control del sistema patriarcal
de la sexualitat de les dones, les
dificultats específiques de les lesbianes en el món rural, l’exercici i
les dinàmiques del poder, les tradicions racistes catalanes o el llenguatge que fem servir, com a eina
fonamental de canvi.
Creación Positiva treballa per
a fer efectius els Drets Sexuals en
la societat a través de programes
d’atenció, accions de sensibilització, formació i incidència política.
El documental sorgeix de la necessitat flagrant que detecta de materials i recursos que parlin d’aquesta
violència en concret, la lesbofòbia.
L’acte organitzat per Dones
amb Empenta es va realitzar amb
el suport de l’Ajuntament d’Igualada, i l’Ateneu Cinema.

Els Festivals del Roser
arriben amb tres propostes
culturals

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
quest mes de juliol l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, amb el suport de Diputació de
Barcelona, organitzen els Festivals
del Roser. El municipi acollirà tres
propostes culturals que es repartiran al llarg del mes, combinant
música i teatre.
La primera serà “Camellia” que
tindrà lloc dissabte 6 de juliol. Es
tracta d’una obra de teatre de la
Cia. Dell’Anima que se celebrarà a
les 20.30 hores al Local Social Josep
Maria Torres Cao – “La Fàbrica”.

A

“Camellia” és un espectacle de
45 minuts que té com a protagonistes tres dones que interpreten
fragments del llibre de Mercè Rodoreda Viatges i flors (1980), amb
veu i la música de dos violins que
oferiran l’acompanyament de la
narració amb composicions de música barroca. La companyia que
l’interpreta, la Cia. Dell’Anima, està formada per Marta Codina, la
Mireia Vila i l’Olga Truman, i són
conegudes per les seves produccions que combinen la dansa contemporània, la poètica del text i la
música barroca.
Dissabte 13 de juliol, a les
20.30 hores tindrà lloc l’actuació
musical “Cartas secretas” de Ludovico Monk, a la Capella del Roser.
Finalment, diumenge 21 de juliol tindrà lloc “Entre camps, rocks
i pols”, una actuació musical a càrrec del grup Sigar’s Band.

ral Casa de Andalucía de l’Anoia
no han fallat a la romeria comarcal. La casa regional, amb seu a
Vilanova del Camí, ha viscut una
inoblidable celebració i ha tornat
a comptar amb la complicitat d’altres associacions que els han acompanyat en aquesta festa.
La presidenta de l’entitat, Julia Moreno, destacava a Ràdio Nova que la romeria s’ha celebrat
sense incidents, malgrat els contratemps.
Però sobretot valorava positivament la participació que ha superat les expectatives de l’entitat,
en especial a l’hora del dinar de
germanor que finalment va aplegar més de 150 persones. Planava
la incertesa amb motiu de l’onada
de calor, perquè com assenyala
Moreno no recorden cap celebració en unes condicions tan caloroses com les viscudes el passat cap
de setmana.
El programa d’actes es va desplegar pràcticament tal i com es-

tava previst, a excepció d’alguna
alteració en l’horari de sortida de
la processó, dissabte a la tarda,
per esquivar les hores de calor
més intensa. Les actuacions amb
els grups convidats, el sant rosari,
la missa amb l’ofrena floral, el
dinar de germanor… tot plegat es
va desenvolupar de manera reeixida, malgrat la calor.
Fins i tot la xurreria mòbil que
es va instal·lar al parc fluvial, novetat aquest any, va tenir força
èxit.

La presidenta de la casa andalusa anoienca ha fet un agraïment especial als socis que van
col·laborar amb els membres de la
Junta perquè tot sortís bé al llarg
del cap de setmana. Afirma que
han mostrat la mateixa voluntat i
compromís.
La verge, però, no va poder
vestir la capa nova que amb “tota
la il·lusió” havia brodat la familia
Carpio Estrella i que ara per ara
no s’ha trobat.

Comença l’“Estiu jove” amb quinze dies
d’activitats
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
ontbui celebrarà del 6 al 19
de juliol l’ “Estiu Jove”, un
conjunt d’activitats adreçades al
jovent del municipi i que s’han
organitzat des de la regidoria de
Joventut a partir de les propostes
aportades per la Comissió de Joves
de Montbui.
Les activitats començaran dissabte amb el “Downhill” La Tossa, tradicional descens en vehicles
“Drift-Trike” des del cim de La Tossa. En aquesta ocasió es donaran
premis als tres millors temps cronometrats en el campionat “Inercia”.
El “Downhill” La Tossa començarà
a les 4 de la tarda, es celebrarà a
la carretera d’accés a La Tossa de
Montbui (la carretera es tallarà a
les 15.45 hores) i hi haurà servei
de bar a càrrec del Restaurant La
Tossa. Cal destacar que el preu de
l’activitat és de 6 euros (inclou entrepà, refresc i obsequi). Les inscripcions es poden formalitzar a
través de la pàgina de Facebook
Downhill La Tossa.
El proper dilluns a partir de
les 5 de la tarda s’organitzarà
la primera sessió de videojocs a
Mont-Jove, durant la qual els joves
del municipi podran provar diferents jocs i diferents formes de joc.
Per a més informació i inscripcions,
els interessats es poden adreçar
de dilluns a divendres de 9 a 13.30
hores i els dimecres de 16 fins a 18
hores a Mont-Jove.
Continuaran les propostes de
la “Setmana Jove” el proper dimarts 9 de juliol amb una sessió de
“Cinema a la Fresca” a la piscina
d’estiu. De 21 a 22 hores estarà
permès el bany a la piscina i, a partir de les 22 hores, es projectarà la
pel·lícula “Bohemian Rapsody”. Hi
haurà servei de bar.
El dimecres 10, dins de l’”Estiu
Jove”, s’ha organitzat una sortida
a assistir com a públic a la gravació
del programa de televisió “Ahora
caigo”. Els montbuiencs sortiran a
les 9 del matí en autocar fins als estudis de la productora Gestmusic a

M

Sant Just Desvern on assistiran com
a públic a la gravació de diferents
programes especials d’estiu presentats per la presentadora i humorista Sílvia Abril. L’edat mínima
per participar en aquesta sortida
és 14 anys.
Per inscripcions a l’excursió
cal anar a Mont-Jove de dilluns a
divendres, de 9 a 13 hores, també els dimecres de 16 a 18 hores,
o bé trucant al telèfon 619 448
575.
Continuaran les activitats el dijous 11 de juliol, a partir de les 9
del matí, amb l’organització d’un
Grafiti Participatiu, amb el lema
“Estiu Jove 2019”. L’artista Javi Díaz, al costat dels joves de Montbui que ho desitgin, realitzaran un
mural al carrer Extremadura (barri
del Pi) que té com a objectiu representar la cohesió jove del municipi
montbuienc.

Concert Jove amb
“Bohemios Autorizados”,
excursió a Illa Fantasia…

Les activitats de l’”Estiu Jove”
continuaran el proper divendres 12
de juliol amb una tarda de “Keyforge”, un joc de cartes inspirat en
un univers de criatures i claus de
voltes misterioses. Per inscriure’s a
aquesta novedosa activitat cal enviar un correu electrònic a l’adreça
keyforgemontbui@gmail.com.
El preu d’inscripció és de 12’50 euros per persona (és el preu de les
cartes per a cada participant). L’activitat de “Keyforge” començarà a
les 5 de la tarda.

El dissabte 13 de juliol arriba un altre dels plats forts de la
programació, amb el concert jove
i l’actuació del grup “Bohemios
autorizaos”. El concert es durà a
terme a la Plaça la Vinícola a partir de les onze de la nit. Hi haurà
caravana GPS i servei de bar, amb
la col·laboració del Club Petanca
Montbui.
El dilluns 15 de juliol s’organitzarà una excursió a Illa Fantasia,
amb la qual els joves montbuiencs
podran gaudir d’un dia festiu en
un dels millors parcs aquàtics de
Catalunya. El preu de l’activitat
(preu jove) és de 10 euros (la despesa de l’autocar i els monitors va
a càrrec de l’Ajuntament). L’horari
de sortida serà a les 8 del matí i la
tornada a les sis de la tarda. Des de
l’organització s’aconsella portar roba de bany, protector solar i calçat
adequat.
Les inscripcions per a aquesta excursió es poden realitzar a
Mont-Jove (carrer Sant Miquel, 6,
de 9 a 13 hores).
El dimarts 16 de juliol es durà a
terme a la piscina d’estiu una nova
sessió de bany nocturn i Cinema a
la fresca, en aquest cas amb la projecció de la pel·lícula “Campeones”
a partir de les 10 de la nit, amb
entrada lliure i gratuïta.
El dimecres 17 de juliol s’organitzarà un “bany nocturn amb
nit de terror”. Es farà a la piscina
d’estiu (el bany de 21 a 22 hores i
a continuació començarà la “Nit de
Terror”).
Finalitzaran les activitats de
l’”Estiu Jove” el divendres 19 de
juliol, a partir de les set de la tarda, amb la “Gran Festa Holi”, la
qual es durà a terme als Jardins de
l’Ajuntament. Els primers 300 assistents rebran una bossa gratuïta
amb pols de pintar. Una vegada esgotades les bosses, els preus seran:
1 bossa 2 euros; 3 bosses 5 euros; 6
bosses 10 euros; 9 bosses 15 euros i
regal de motxilla. Hi haurà música i
animació. Es recomana acudir amb
roba blanca.
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L’European Balloon Festival omplirà el cel de globus molt animals

tes etiquetes es farà el sorteig d’un
vol en globus per al vol matinal de
diumenge.

Nova edició del concurs de
fotografia amb més premis

IGUALADA
El festival de globus més animal” és l’eslògan de l’European
Balloon Festival d’enguany, la concentració de globus més important
del sud d’Europa que se celebrarà
a Igualada del 10 al 14 de juliol.
El Festival reunirà a Igualada globus provinents d’Austràlia, Japó,
Anglaterra, Suïssa, França, Bèlgica,
Itàlia, Mònaco i de diversos punts
de Catalunya i de l’Estat espanyol;
en total, gairebé cinquanta equips
competiran a la vint-i-tresena edició
de l’European Balloon Festival.
L’edició d’enguany té com a
convidats especials cinc globus amb
formes animals: un coala, un lloro,
una pantera, un guepard i un lleó.
Tots ells donaran color al cel d’Igualada i ompliran de vida el Parc Central, que durant quatre dies acollirà
públic familiar per gaudir dels globus i també de la festa infantil de
divendres amb la companyia La Belluga, i del concert de JoKB i Oques
Grasses que tindrà lloc dissabte dins
del Festival Anòlia, just després de
la tradicional encesa nocturna de
globus NightGlow.

“

El cel és una selva!
Cada any l’European Balloon
Festival desperta l’interès d’equips
de pilots d’arreu del món, i les inscripcions arriben a la cinquantena.
Enguany, l’organització ha volgut
que el festival fos més salvatge que
mai, i per això ha convocat al cel
d’Igualada cinc globus amb espectaculars formes d’animals: en “Parrot”, un simpàtic lloro acabat de
néixer que s’estrenarà al festival; el
Guepard “Duma”, que té només un
mes de vida i ha volat poquíssimes
vegades; el coala “Adelaida” i la

pantera “Panther”, tots dos fabricats l’any passat i que participaran
al festival per primera vegada, i finalment el lleó “Simbaloo”, que ja
ha volat diverses vegades a Igualada. Molts d’aquests són propietat
del zoo britànic Longleat, i tots ells
han estat fabricats per l’empresa
igualadina Ultramagic Balloons.

Els globus prenen vida:
una imatge gràfica
inspirada en les formes
especials

El cartell de l’edició de 2019 de
l’European Balloon Festival s’ha inspirat en les formes especials convidades a l’edició d’enguany: els globus de forma animal. Així, el cartell
reflecteix els globus que prenen vida i que ompliran el cel d’Igualada
d’espectacularitat. Ha estat elaborat
per la dissenyadora gràfica Anna
Costa, de l’estudi Evvo.

Piula i vola!
L’organització segueix apostant
per les xarxes socials Facebook, Instagram i sobretot Twitter, ja que
gràcies a la seva immediatesa permeten informar en temps real de
les qüestions climatològiques que
condicionen, més que no pas en cap
altre festival, el curs de les activitats
previstes i permeten la interlocució
amb els espectadors. A través de
les xarxes, durant tots els dies del
festival, es faran recomanacions específiques per a cada moment, i és
per això que es recomana als espectadors seguir-les amb atenció.
Com en les anteriors edicions,
s’utilitzaran les etiquetes #VeigGlobus i #EbfIGD, i d’entre tots els usuaris que hagin piulat o penjat posts,
fotografies, o històries amb aques-

Festival de patinatge artístic
a Can Passanals
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
quest proper dissabte a partir de 2/4 de 10 de la nit tindrà lloc al pavelló Can Passanals
el festival de patinatge “Reset,
tornar a començar”, activitat
organitzada per l’Hoquei Club
Montbui, a través de la seva sec-

A

ció de patinatge artístic. El festival és la darrera activitat de la
temporada 2018-2019 per a la
secció d’aquest club montbuienc
que ha potenciat de forma molt
important el patinatge artístic
durant els darrers anys.

L’Ajuntament d’Igualada i
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada convoquen de nou el Concurs
fotogràfic de l’European Balloon
Festival, que premia fotografies realitzades durant els dies que dura
el festival, amb premis de fins a 500
euros i diversos vols en globus. Les
bases es poden trobar a la pàgina
web oficial del festival ebf.cat.

Els iglús de vent prenen
el protagonisme en les
primeres activitats

Des del dilluns 8 de juliol Igualada ja s’omplirà d’Iglús de Vent. En
total seran una quarantena d’Iglús
instal·lats a tots els racons de la
ciutat que acolliran activitats d’allò
més diverses.
Les activitats culturals estan
protagonitzades principalment
per entitats igualadines sota la coordinació de l’artista Jordi Enrich,
creador del projecte Iglús de Vent.
Aquests habitacles d’aire fets amb
teles de globus reciclada van néixer
precisament en el marc de l’European Balloon Festival i des d’aleshores
s’han instal·lat en diversos festivals i
mostres artístiques d’arreu del món.
Dilluns 8 de juliol
Iglú esport. Durant tota la setmana de l’EBF, els participants de
l’Esportiueig 2019, faran una activitat esportiva diferent cada dia dins
d’un iglú de vent.
11.30h - Iglú de vent: taller
creatiu “La geometria de la construcció”; a L’Escorxador. Taller que
consisteix en l’elaboració d’una cúpula geodèsica a partir de material
reciclat provinent de les cistelles dels
globus aerostàtics.

També Instal·lació permanent
d’un iglú de vent al Viver del Rec,
fet a partir de canyes recuperades.
18.30h - Iglú de vent: “... el millor concert de la meva vida” Concert de final de curs preparat per
les corals de diferents instituts de
la comarca, un conte musical que
no us deixarà indiferents. Les corals
participants a l’acte seran: Institució
Igualada, Escola Anoia, INS Pla de
les Moreres i INS Montbui. A l’Escorxador.
21.30h - Iglú de vent a l’Ateneu
Igualadí amb Tapilluns: Joan Brossa “d’ofici paleta”; homenatge al
poeta visual Joan Brossa. Vetllada
poètica a càrrec de Na-narracions i
Galàxia Poètica. Organitza Òmnium
Cultural, Ateneu Igualadí i Llibreria
Llegim.
Dimarts 9 de juliol
Iglú de vent a la Llar d’Infants
l’Espígol; activitat de descoberta i
sensibilització (adreçada als infants
de la Llar d’Infants l’Espígol).
Estiuart 2019 “Weare...” a l’Escola d’Art Gaspar Camps (taller
creatiu inspirat en l’obra de Yayoi
Kusama; per als participants de l’Estiuart).
A la tarda, Iglú de vent a Ingravita.
A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre, Iglú de vent: “Memoràndum”. Amb Mònica Torra i
Txema Riera; Memoràndum és una
peça amb diverses històries sobre
la memòria i els records. Gratuït i
obert a tothom,
A les 9 de la nit, a la plaça de
Cal Font, Iglú de vent: “Urban Essence Dance School”; demostració
de dansa urbana, hip-hop i StreetDance.
Dimecres 10 de juliol
Al matí, a l’Iglú de vent
de l’Espai Cívic Centre: Contes Parranders, per al infants
de la Ludoteca i CC Montserrat.

A l’Escorxador; taller creatiu “La geometria de la construcció”, per als
infants de l’escola d’estiu de l’Escola
Mowgli.
A la tarda, Iglú de vent a Ingravita.
Obert a tothom, a l’Espai Cívic
Centre: Secxop. Uns pallassos han
comprat una botiga de joguines
com a local per fer els seus espectacles... Però les joguines no són les
que ells pensaven i el públic està a
punt d’arribar! Ajuda a la companyia deParranda a preparar el seu
proper espectacle. Dues sessions:
una a les 18.15h i una altra a les
19.30h. Gratuït.
A les 9 de la nit, a l’Escorxadors
i dins l’Iglú de vent: concert del cor
Ex Audio.
A les 10 classe oberta de swing
amb Swing Anoia dins Iglú de vent
a la pista de l’Ateneu Igualadí.
Dijous 11 de juliol
Segueixen els iglús de vent a
l’Escola d’Art Gaspar Camps i a Ingravita.
A la tarda, a les 6, Iglú de vent:
fem un clauer d’un globus aerostàtic (taller familiar), a la Biblioteca
Central.
A les 7 de la tarda, Iglú de
vent: Open Mic Jove; a la plaça
Sant Miquel. Cantes? Fas teatre?
Recites poesia? Composes? L’OpenMic Jove (microobret) és el que
esperaves: una plataforma creativa
on mostrar el teu talent. L’espai
disposarà d’equip, microfonia i
monitoratge. Els participants tindran 15 minuts per actuar i hi ha
tres premis!
A 2/4 de 8 de la tarda, Iglú de
vent de l’Espai Cívic Centre: Moments d’òpera i sarsuela, concert
a càrrec d’”Els Amics de l’Òpera
d’Igualada”. Gratuït.
A la mateixa hora, a l’Escorxador, conclusions del Camp de Treball
“Joves, gènere i violències”. Jornada de reflexions, valoracions i celebració per la feina ben feta!
Al vespre, Iglú de vent: acampada al CAI; activitat adreçada als
participants de l’ESCAI.
Dijous dia 11, primer dia d’enlairament dels globus de l’EBF
Dijous de l’altra setmana, dia
11 de juliol, a 2/4 de 7 del matí hi
haurà el primer enlairament de l’European Balloon Festival 201); serà
el primer vol de competició i on s’hi
convida també els mitjans de comunicació.
A les 8 de la tarda hi haurà el
segon vol de competició del dia.
Recordem que aquests enlairaments es fan des del Parc Central.
Els actes seguiran els dies 12,13
i 14 de juliol i seran detallats en la
nostra propera edició.

A l’Ateneu Cultural, 5a Mostra de Cervesa
Artesana
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
’Ateneu Cultural i Recreatiu del
Nucli Antic organitza aquest
proper dissabte 6 de juliol a partir
de les 6 de la tarda la seva cinquena Mostra de Cervesa Artesana.
Durant tota la tarda, els assistents podran degustar begudes
de proximitat i diferents àpats. Hi
seran presents els cervesers Ales
Agullons, Bripau, Casa Dalmases,
Els Minairons, La Lenta i La Montbuien-K.
Cal remarcar la col·laboració
en aquesta activitat de Fèlix, cantautor i humorista. La Mostra de
Cervesa Artesana ja és tot un clàs-

L

sic dels esdeveniments estiuencs al
Nucli Antic montbuienc.
L’activitat, que impulsa i organitza l’Ateneu, també té la col·la-

boració de l’Ajuntament de Montbui i de l’Associació de Veïns “La
Margarida”.
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El barri de la Font celebra aquest cap de
setmana la seva Festa Major
ÒDENA
l Barri de la Font d’Òdena
celebra aquest cap de setmana la 26a edició de la seva Festa Major amb gran empenta,
després de l’èxit de l’edició de
l’any passat, quan van celebrar
les seves noces de plata. Així, la
festivitat començarà divendres
amb la tradicional botifarrada
popular i a continuació hi haurà
disco mòbil a càrrec del dj Frank
Nar, resident de carpes Sunset i
del MIF Mallorca Island Festival,
qui punxarà els hits més actuals
de l’estiu i farà ballar fins a la
matinada.
Dissabte la festa seguirà a les
dotze del migdia amb un concurs
de dibuix amb guixos de colors.
Els més joves podran fer un dibuix al terra de la temàtica que
vulguin. L’organització posarà els
guixos de colors i es podrà fer individualment o en equip. Paral·lelament, de les 11 a les 2, hi haurà
la festa de l’aigua amb la primera
cercavila “Konkamulla” pels carrers Bonavista i La Font. Joves,
nens i acompanyants podran seguir el grup de batukada Konkatrons i els veïns/es els hauran de
remullar amb aigua per mitigar la
calor! A la tarda serà el moment
de posar-se en forma amb “Jumping fitness class”, una activitat
carregada d’intensitat i diversió
que es realitza saltant damunt

E

REBAIXES
D'ESTIU

que els organitzadors aprofiten
per parlar amb els veïns i veïnes i recollir suggeriments per
a les pròximes edicions. A les sis
de la tarda el show vindrà de la
mà d’Angela Show Woman, amb
animació per a tots els públics.
Després, a les set de la tarda hi
haurà l’actuació del grup brasiler “Big Brasil Show”, amb una
mostra de balls brasilers com la
samba o la lambada, i per acabar,
la batukada de la banda local
“konkatrons”.

L’Orquestra Simfònica
Segle XXI interpretarà la
9a Simfonia de Beethoven
IGUALADA
ijous vinent, dia 11 de juliol,
a les 21 h, el Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada acollirà el
concert que l’Orquestra Simfònica Segle XXI ha organitzat amb
motiu del seu 20è aniversari, en
què oferirà la interpretació de la
9a Simfonia de Beethoven.
El concert comptarà amb la
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participació de la Coral Càrmina
i l’Orfeó Gracienc. Solistes vocals:
Ulrike Haller, Séverine Maquaire, Joan Francesc Folqué i Carles
Pachón. Director dels cors: Daniel
Mestre. Director: Jordi Mora.
El preu de l’entrada és de 22
euros per al públic general i de 18
euros per als estudiants.

Segueix el Juliol a la fres-K
amb el Balloon Open Mic
(Micro Obert Jove)

MODA
SPORT
Florenci Valls, 89
IGUALADA
TEL. 93 804 00 08

9a Passejada nocturna de
Rocamora

Finalitzarà amb un concert de Damià Olivella

ARGENÇOLA
a fa nou anys que l’Ajuntament
d’Argençola i els Amics dels
Cavalls de l’Anoia organitzen la
passejada nocturna que ens porta fins a la Vall de Rocamora,
acompanyats per la lluna plena.
Enguany es farà el dissabte 13 de
juliol.
La sortida serà des de Porquerisses, a dos quarts de 10 del vespre. Aquest indret, des de l’Edat
Mitjana, ha estat punt de pas de
l’antic Camí Ral d’Aragó, molt
abans de que hi haguessin carreteres. Actualment, al mateix lloc
es creuen els caminants del Camí
de Sant Jaume i del Camí Ignasià.
La passejada, apte per a totes les
edats, té uns 7,5 quilòmetres, amb
arribada a la capella de Sant Jaume de Rocamora.
El recorregut de la passejada
no és circular i es recomana, als
que vulgueu participar-hi, que
us poseu en contacte amb els organitzadors a través dels telè-
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d’un petit llit elàstic individual. A
la nit, els veïns i veïnes es trobaran en el sopar de germanor, on
compartiran taula i conversa. Per
acabar, ball amb l’orquestra “Paris la nuit”, que oferirà cançons i
estils amb molta animació.
Diumenge la festa començarà
a les 11 amb la festa de l’aigua,
amb un lliscador aquàtic i festa de l’escuma. El migdia s’engegarà amb el tradicional vermut popular amb pica-pica per
a tothom. Aquest és el moment

IGUALADA
l cap de setmana passat va
començar l’agenda d’activitats
gratuïtes per a joves d’entre 15 i
30 anys que, sota el títol “Juliol a
la fres-K!”, organitza el Departament de Joventut de l’Ajuntament
d’Igualada.
Per a dijous vinent, dia 11 de
juliol, hi ha programada una activitat molt especial, pensada per a
tots aquells que tinguin inquietuds
per les arts escèniques: el Balloon
Open Mic (Micro Obert Jove), em-
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marcat en l’agenda d’activitats de
l’European Balloon Festival, un espai on els joves podran mostrar el
seu talent. Serà a les 7 de la tarda,
a la plaça St. Miquel, dins un iglú
de vent.
Les inscripcions a totes les activitats es poden fer on-line a la
web del Departament de Joventut (www.igualadajove.cat). Més
informació al Punt d’Informació
Juvenil a la Kaserna, que hi serà
present durant les activitats.
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fons 663622008 (Jaume Duran)
o 93 8092000 (Ajuntament), per
organitzar el desplaçament a la
tornada.
Un cop a Rocamora, a les 11
de la nit, podrem escoltar el concert de Damià Olivella. El cantautor de Manresa presentarà “Ànima
Blues”, un homenatge al blues i
soul que l’ha influenciat, amb onze
versions de gent com Sam Cooke,
Stevie Wonder, Robert Johnson... i
quatre temes propis en els que es
nota la influència de la música negra. La guitarra i la gran veu d’en
Damià ompliran la nit d’estiu de
bona música.
Pots participar a les dues activitats o acostar-te a Rocamora
només per al concert, l’entrada és
gratuïta. Hi haurà un petit refrigeri per a tothom. Us recomanem
que porteu una manta o peça
d’abric.
Vine a gaudir d’una nit d’estiu
diferent que combina natura, salut
i música!

Presentació del llibre de
poemes “Temps de cor”
de Susana Pérez Civit
IGUALADA
imecres vinent, dia 10 de juliol, a les 20.00 h, a la Llibreria
Aqualata (c/ Sant Josep, 14) tindrà lloc la presentació del llibre
de poemes “Temps de cor”, de
Susana Pérez Civit, ed. Llibres
del segle. L’acte comptarà amb
la presència de l’autora i la presentació anirà a càrrec de Víctor
Bayarri
També hi haurà la participació musical de Projecte MAU i
les veus de Susana Pérez, Gisela
Fernández, Carme Freixes, Francesc Guitart, Marc Freixas, Josepa
Ribera i Roger Costa-Pau“Temps de cor” neix entre
l’esdevenir de dues terres pròpies, de vegades abruptament, i
d’altres lentament, emmotllant,
forjant, deconstruint i construint
la pròpia identitat. El temps
delimita l’espai, la trobada, la
curvatura de l’amor, la luxúria.
El temps sacseja el cor. El temps
ofereix més temps, un altre
temps. I així, successivament, el
cor queda instaurat en el temps,
en moments subjectes a la pròpia
història, entrellaçats amb cultures, gent diversa, races, llengües
i colors. Tot queda amalgamat
en el cor, en el si d’un temps, del
temps.
Susana Pérez Civit (Barcelona, 1972) és educadora social a
Catalunya, i també professora de

D

llengua castellana i examinadora/qualificadora DELE a Nàpols
i Roma. És amant fervorosa de
les lletres, la poesia, la filosofia,
l’antropologia i la sociologia del
cos. De la vida, en definitiva. I
una gran apassionada per la biopolítica i la neuropsicologia,
per l’esport i la natura. Per no
deixar mai d’aprendre… El seu
primer poemari, “Fragàncies”,
està format per tres recopilacions de poesia eròtica, corpòria,
d’amor, transgressiva i reivindicativa d’una societat postmoderna,
líquida i crematística que imposa una forma comuna de l’ésser,
d’un existir normatiu.

MIRANT ENDAVANT
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Nova edició del cicle de
concerts “Música en Viu”

PIERA
l proper divendres dia 5 de juliol
es donarà el tret de sortida a
una nova edició del festival “Música en Viu”. Aquest cicle de concerts es posarà en marxa amb l’actuació d’Agustí Burriel que oferirà
un tribut a Frank Sinatra.
El MEV 2019 tornarà divendres
12 de juliol amb Haváname, una
formació vocal femenina d’origen
cubà i afincada a Barcelona que
ens oferirà part del seu repertori
d’havaneres catalanes i cubanes
que, de ben segur, captivaran les
persones assistents; una setmana
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més tard, divendres 19 de juliol, la
banda Think farà un homenatge a
la reina del soul Aretha Franklin;
finalment, el cicle finalitzarà el dia
26 de juliol amb l’actuació del cor
Geriona que ens oferirà el seu espectacle “Entre musicals”. El cor,
format per disset noies, va néixer
l’any 2001 a l’Escola Municipal de
Música de Girona.
Els concerts es faran a la plaça del Peix i començaran puntualment a les 22 hores. En cas de
pluja, les actuacions musicals es
traslladaran al Teatre Foment de
Piera.

“Xino-xano, Poc a poc i
bona lletra” ja té nova data:
dissabte 20 de juliol

ARGENÇOLA
’activitat “Xino-xano, Poc a poc
i bona lletra” estava prevista
inicialment per al diumenge 30
de juny, però es va ajornar per
l’onada de calor i l’alt risc d’incendi. Ara s’ha reprogramat per
al dissabte 20 de juliol, a les 7 de
la tarda.
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“Poc a poc i bona lletra”, a
càrrec de Marta Berenguer i Maria Descarrega, és una caminada en què paisatge i lletra es donaran la mà mentre passegem,
conversem, llegim i gaudim del
paisatge. La sortida serà des de la
bàscula.
L’activitat és gratuïta, però cal
inscripció prèvia, que podeu fer
trucant a l’Ajuntament, telèfon
93 809 20 00 (de dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 h).
Amb aquesta activitat és tanca el cicle Xino-xano endegat la
passada tardor per l’Ajuntament
d’Argençola amb el suport de la
Diputació de Barcelona. Un cicle
de caminades gratuïtes obertes a
tothom i de caràcter familiar, per
donar a conèixer el terme municipal i convidar tothom a gaudir
del seu entorn natural, combinant
salut i paisatge.

Cap de setmana de Festa Major
LA POBLA DE CLARAMUNT
hir dimecres començava a la
Pobla de Claramunt el primers dels actes d’un programa
festiu que s’allarga fins dilluns
vinent, en l’escaiença de la Festa
Major del municipi.
Per avui dijous hi ha prevista
una cantada d’havaneres, a les
10 del vespre a la Plaça dels Països Catalans amb el grup Port
Vell i el tradicional rom cremat a
la mitja part.
Demà divendres 5 de juliol
l’actriu poblatana Esther Bové
farà el pregó de Festa Major,
que és una de les novetats d’enguany, i tindrà lloc a les 8 del
vespre. En aquest mateix espai,
i fins les 12 de la nit, hi haurà el
Tasta Pobla. A mitjanit, al parc
de Sant Galderic, hi haurà el concert amb Doctor Prats, Grup Lasta Sanco i Dj Àlex, sent una de
les activitats estrella de la festa
d’enguany.
Dissabte dia 6 final del Màster Social categoria preferent del
CT la Pobla, que es jugarà a 2/4
de 7 de la tarda a les Pistes de
Tennis. A la mateixa hora, des
de l’avinguda de Gumersind Bisbal serà el punt de partida de
la cercavila amb els Gegants i
Capgrossos de la Pobla de Claramunt, que finalitzarà a la plaça
de l’Ajuntament.
La plaça dels Països Catalans
serà on es farà el sopar popular,
que tindrà lloc a partir de 2/4
de 10 del vespre i el ball amb
l’orquestra The Welcome Band,
que començarà a mitjanit. Per
tancar la festa amb la música del
DJ Àlex.
Diumenge dia 7 I Campionat
d’Escacs de Festa Major de Partides Ràpides amb sistema suís; de
les 10 del matí a les 2 del migdia
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al Teatre Jardí. A 2/4 de 12 del
migdia, a l’església de Santa Maria, s’oficiarà la missa solemne de
Furio Franceschini, cantada per la
Coral La Lira.
A la Sala Municipal d’Exposicions, a 3/4 d’1 del migdia, s’inaugurarà la mostra de Josep Guixà amb el títol “Dona i matèria”,
que es podrà visitar fins al dissabte 20 de juliol. Tot seguit, a la
1 del migdia, la plaça de l’Ajuntament acollirà una ballada de
sardanes amb la Cobla Vents de
Riella. També hi haurà un refrigeri per a tots els assistents.
A la tarda, a 2/4 de 6 al Teatre Jardí, hi haurà una altra de
les novetats de la Festa Major
d’enguany. Es tractarà d’un Escape Room amb el títol Misteri
al museu. I a les 7 de la tarda,
al pati de l’escola Maria Borés,
espectacle per a la quitxalla a
càrrec del grup DeParranda.
A 2/4 de 10 del vespre, “I ara
què més?” espectacle de Pep Pla-

IGUALADA
issabte vinent, dia 6 de juliol,
la plaça de Cal Font d’Igua-
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za que es farà a plaça dels Països
Catalans (en cas de pluja, l’espectacle es farà a l’Ateneu Gumersind Bisbal). El preu de l’entrada
serà de 5 euros.
I el darrer dia festiu es dedicarà als més menuts. De les 11
del matí a les 2 del migdia a la
plaça dels Països Catalans es col·
locarà un parc amb inflables. A
la tarda, a 2/4 de 6 al mateix lloc,
hi haurà una xocolatada per a la
quitxalla. I les jornades festives
es clouran, a les 6 de la tarda,
amb una festa Holi i bany d’escuma de colors (es recomana portar
roba vella).

Tel. 93 808 62 48 - Fax 808 63 84
C/ Sant Procopi, 34
08787 La Pobla de Claramunt
www.jordibartroliboada.com empresa@jordibartroliboada.com

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS
CALEFACCIÓ - AIRE CONDICIONAT
ENERGIA SOLAR

Hotel Robert

Dissabte, 30è aniversari del
grup Mal Llamp
lada serà l’escenari dels actes
del 30è aniversari del grup Mal
Llamp.
Les activitats començaran a
les 5 de la tarda amb la plantada
de bèsties. A les 6, tallers per a
la canalla: “La plaça és nostra”.
A les 7 començarà la cercavila
de bèsties, amb música i sense
foc, pels carrers del centre de la
ciutat. I a les 12 de la nit arribarà l’acte central: l’espectacle 30
anys, amb foc... molt foc!!!
Les colles convidades són:
Víbria Jove d’Igualada, Drac de
Montbui, Tarasca de Cervera,
Drac de Canyelles, Drac Bufut de
Masquefa, Drac de la Llacuna i
Boc de Can Rosés (Les Corts, Barcelona).
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Bona Festa Major!
HOTEL ROBERT

Av. Catalunya, 1 - LA POBLA DE CLARAMUNT - Reserves al tel. 93 808 60 00
info@hotel-robert.com - Tambés estem a
facebook i
instagram
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DIA A DIA
DIJOUS 4 DE JULIOL - Sta. Isabel, reina de Portugal, Sta. Berta i St. Laureà.
■A
 2/4 de 8 de la tarda, a Igualada, cercavila dels banderers del Gremi de tallers de reparació, venda de vehicles i recanvis
de l’Anoia. Festa gremial St. Cristòfol.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a Capellades (pl. Verdaguer), concentració en rebuig als assassinats masclistes.
■ A les 10 de la nit, a la Pobla (pl. Països Catalans), cantada d’havaneres del grup Port Vell.
DIVENDRES 5 - St. Miquel dels Sants, St. Antoni M. Zaccaria i Sta. Filomena.
■ A partir del vespre, al Barri de la Font d’Òdena, activitats de Festa Major.
■ De 7 a 9 del vespre, al Kiosk del Rec (c/ del Rec, 62-64 d’Igualada), ball amb la música del grup Som-hi Band.
■ A les 7 de la tarda, a Piera, inauguració 13a Festa Diversitat: ballsi música en directe.
■ A les 7 de la tarda, a Capellades (piscina Blava), torneig de frontó.
■ A les 8 de la tarda, a la Pobla (pl. Ajuntament), lectura del pregó de Festa Major.
■ A les 8 de la tarda, a Castellolí (pista), “Ona i la muntanya màgica”, concert-espectacle de la JOSA-Aleví.
■ A les 10 de la nit, a Piera (plaça del Peix), concert del cicle Música en viu amb Agustí Burriel - tribut a Frank Sinatra.
■A
 les 10 de la nit, a Vilanova del Camí (espai jove Can Muscons), actuació del cor Rocieros del Camino i el cantautor Carlos
Gómez.
■ A 2/4 d’11 de la nit, a Piera (parc Gall Mullat), III Gran Gala Diversitalent.
■ A les 12 de la nit, a la Pobla (parc St. Galderic), concert amb els grups Doctor Prats, Grup Lasta Sanco, Dj Àlex.
■ A 2/4 d’1 de la matinada, a Piera, Xou dels Piratas Rumversion.
DISSABTE 6 - Stes. Maria Goretti i Dominicca, St. Isaïes.
■ Tot el dia, a Sant Martí de Tous, Festival de Llegendes de Catalunya.
■ Tot el dia, a Piera (parc Gall Mullat), 13 Festa Diversitat.
■ Tot el dia, al Barri de la Font d’Òdena, activitats de Festa Major.
■ Al matí, a la Rambla St. Isidre, concentració i ruta de vehicles clàssics.
■ A
 2/4 de 9 del vespre, a Sant Martí Sesgueioles (La Fàbrica), “Camellia”, teatre amb la Cia. Dell’Anima. Del programa
Festivals del Roser.
■ A 2/4 de 10 del matí, al pavelló Can Passanals (Montbui), Festival de patinatge artístic de l’Hoquei Club Montbui.
■ A les 11 del migdia, a Piera (Font Cuitora), 9a mostra de vehicles clàssics i amb motor.
■ A les 12 del migdia, a Montbui (nucli antic), visita guiada a l’església de Santa Margarida. Amb Anoia Patrimoni.
■ A les 12 del migdia, a Òdena (restaurant Samuntà), Party Harley Davidson.
■ A 1/4 d’1 del migdia, a Piera (plaça Verdaguer), benedicció de vehicles lleugers.
■ A les 4 de la tarda, a la Tossa de Montbui, baixada “Downhill” amb vehicles Drift-Trike. Del programa Estiu Jove.
■A
 partir de les 5 de la tarda, a la plaça de Cal Font d’Igualada, 30è aniversari del grup Mal Llamp: plantada de bèsties i
tallers infantils.
■ A les 6 de la tarda, al Centre d’innovació Anoia (Vilanova del Camí), ball de la gent gran amb el solista Fernando de Màxim.
■ A les 6 de la tarda, a Piera (parc Gall Mullat), xerrada de sor Lucía Caram.
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Cultural (nucli antic Montbui), 5a Mostra de Cervesa artesana.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, la Pobla), cercavila de Festa Major.
■ A les 7 de la tarda, a Igualada (pg. Verdaguer, màquina de tren), ballada de sardanes amb la Cobla Tàrrega.
■A
 les 7 de la tarda, a la plaça de Cal Font d’Igualada, 30è aniversari del grup Mal Llamp: cercavila de bèsties amb música
i sense foc.
■ A les 8 de la tarda, a Piera (carrer Torrenova), benedicció de vehicles pesats i lleugers.
■ A 2/4 de 9 del vespre, al parc de Valldaura (Igualada), 25è Fàtima té salsa. Festa de la tapa i animació musical.
■ A 2/4 d’11 de la nit, a Sant Martí de Tous, Apagada de Misteri.
■ A les 12 de la nit, a la plaça de Cal Font d’Igualada, espectacle 30 anys del grup Mal Llamp.
DIUMENGE 7 - Sts. Ot (Odó), bisbe d’Urgell, i St. Fermí.
■ Tot el dia, a Piera (parc Gall Mullat), 13 Festa Diversitat.
■ Tot el dia, a Sant Martí de Tous, Festival de Llegendes de Catalunya.
■ Tot el dia, al Barri de la Font d’Òdena, activitats de Festa Major.
■ Al matí, a la Pobla (Ateneu Gumersind Bisbal), I Campionat de Festa Major de partides ràpides d’escacs.
■ Al matí, la Llacuna (plaça Major), 18a Trobada de puntaires.
■ A 2/4 de 12 del migdia, a Igualada (Museu de la Pell), visita guiada al Museu i a Cal Granotes.
■ A les 12 del migdia, a La Llacuna, visita guiada al Castell de Vilademàger. Amb Anoia Patrimoni.
■ A les 12 del migdia, a Piera (parc Gall Mullat), espectacle de folklore català.
■ A la 1 de la tarda, la Pobla (pl. Ajuntament), ballada de sardanes amb la Cobla Vents de Riella.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, ball de la gent gran amb la música en directe de Raül.
■ A les 6 de la tarda, a Masquefa (fàbrica Rogelio Rojo), ball amb el Duo Melody.
■ A les 7 de la tarda, a la Pobla (pati de l’escola Maria Borés), espectacle infantil amb el grup deParranda.
■ A les 7 de la tarda, al CCC La Vinícola (Montbui), ball de la gent gran amb la música de Fernando de Maxim.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a Sant Martí de Tous, espectacle Tous és llegenda.
■ A 2/4 de 10 del vespre, a la Pobla (pl. Països Catalans), espectacle de Pep Plaza “I ara què més?”
DILLUNS 8 - Sts. Adrià III i Eugeni III, Sts. Àquila i Priscil·la.
■ Al matí, a la Pobla (pl. Països Catalans), parc infantil amb inflables.
■ A les 6 de la tarda, a la Pobla (pl. Països Catalans), Festa Holi.
■A
 2/4 de 7 de la tarda, a l’Escorxador (Igualada), “...el millor concert de la meva vida”, amb les corals de diferents instituts
anoiencs.
■ A 2/4 de 10 de la nit, a l’Ateneu Igualadí (Igualada), vetllada poètica dins un iglú de vent: Joan Brossa, d’“ofici paleta”.
DIMARTS 9 - Mare de Déu Reina de la Pau, Sta. Verònica, St. Ciril i Sta. Anatòlia.
■A
 2/4 de 8 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre (Igualada), “Memoràndum”, espectacle dins un iglú de vent amb Mònica Torra i Txema Riera.
■ A les 9 de la nit, a Igualada (plaça de Cal Font), demostració de dansa urbana dins un iglú de vent.
■ A les 10 del vespre, a Montbui (piscina), cinema a la fresca amb el film “Bohemian Rapsody”. Del programa Estiu Jove.
DIMECRES 10 - St. Cristòfol, Stes. Rufina i Secunda, Sta. Amèlia.
■ A les 9 del matí, a la basílica de Santa Maria d’Igualada, missa patronal de Sant Cristòfol.
■ A 2/4 d’11 del matí, a Igualada (pg. Verdaguer), benedicció popular de vehicles.
■ A les 5 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), unitat mòbil del Banc de Sang per a atendre donants.
■ A 1/4 de 7 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre (Igualada), espectacle familiar “Secxop” amb deParranda.
■ A 1/4 de 8 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre (Igualada), espectacle familiar “Secxop·” amb deParranda.
■ A les 8 de la tarda, a l’Ajuntament d’Igualada, recepció oficial als participants de l’European Balloon Festival.
■A
 les 8 del vespre, a la Llibreria Aqualata (c/ Sant Josep, 14, Igualada), presentació del llibre de poemes “Temps de cor” de
Susana Pérez Civit.
■ A les 9 de la nit, a l’Escorxador (Igualada), concert dins un iglú de vent del cor ExAudio.
DIJOUS 11 - St. Benet, patró d’Europa, St. Pius I i Sta. Olga.
■ A 2/4 de 7 del matí, a Igualada (camp de vol del Parc Central), vol inaugural de l’European Balloon Festival.
■ A les 9 del matí, a Montbui (zona barri del Pi), pintada del grafiti Estiu Jove 2019.
■ A les 5 de la tarda, al Bruc, unitat mòbil del Banc de Sang per a atendre donants.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Taller dins un iglú de vent: “Fem un clauer d’un globus aerostàtic”.
■ A les 7 de la tarda, a Igualada (plaça St. Miquel), open Mic Jove dins un iglú de vent.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre (Igualada), espectacle dins un iglú de vent: “Moments d’òpera i sarsuela”.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Escorxador (Igualada), xerrada dins un iglú de vent: “Joves, gènere i violències”.
■ A les 8 del vespre, a Igualada (camp de vol del Parc Central), vol de l’European Balloon Festival.
■A
 les 9 de la nit, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), 9a Simfonia de Beethoven, amb l’Orquestra Simfònica Segle
XXI, la Coral Càrmina i l’Orfeó Gracienc.

4 de juliol de 2019

Cada divendres, ball al Kiosk
del Rec amb Som-hi Band
IGUALADA
’arribada de l’estiu i de la calor
marca la cloenda d’algunes
activitats i l’inici d’unes altres,
com el ball dels divendres al vespre al Kiosk del Rec, amenitzat
amb la música del grup Som-hi
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band. Així doncs, els balladors
i balladores tenen una cita, els
divendres 5, 12, 19 i 26 de juliol, de 7 a 9 del vespre, al Kiosk
del Rec, al carrer del Rec, 62-64,
d’Igualada.

El Cor Jove de l’Orfeó Català
a la Brufaganya
SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANYA
esprés del memorable concert del passat 8 de juny del
Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana, un nou cor del
Palau cantarà a les Nits Musicals
de la Brufaganya. En aquesta
ocasió el Cor Jove interpretarà
l’òpera barroca “Dido&Aeneas”
de l’autor anglès Henry Purcell (1659-1695), acompanyats de
l’orquestra barroca Ars Musicae

D

de Palma de Mallorca. Aquest
proper concert, s’emmarca dins
el programa de les Nits Musicals
de la Brufaganya i està programat pel dissabte dia 13 a la nit.
Es poden reservar entrades
pel concert a través de www.
brufaganya.cat . Fent la reserva
anticipada tindreu un millor lloc
que no pas comprant-la el dia
del concert.

Avui, concentració a l’arbre
de la font
CAPELLADES
quest dijous es farà una
nova concentració en rebuig
als assassinats masclistes que
s’han produït les darreres setmanes.

A

Com és habitual, la trobada
és a les 19:30 davant l’arbre de la
font, a la plaça de Verdaguer.
Aquesta és una activitat oberta
a tothom, organitzada des de la
Taula de Dones de Capellades.

Tria de la Pubilla i l’Hereu
VILANOVA DEL CAMÍ
es de la regidoria de Cultura s’ha obert una convocatòria per trobar la Pubilla i Hereu
de Vilanova del Camí. Han de
ser joves de 13 a 18 anys, empadronats al municipi i disposats a
representar-lo en diferents actes

D

institucionals i festius. Els joves
que estiguin interessats cal que es
posin en contacte amb l’Àrea de
Cultura. Ho poden fer per correu
electrònic a cultura@vilanovadelcami.cat o per telèfon al 93 805
44 11. Hi ha temps fins el proper
12 de juliol.

3r aniversari de l’associació
cultural Montserratin@s
IGUALADA
l dissabte 13 de juliol l’associació cultural Montserratin@s
celebra el seu tercer aniversari
amb un sopar a la fresca, que
es farà a la Plaça Montserrat i
comptarà amb estona de jocs per
a nens i grans i música i ball per
arrodonir la festa.
El preu del sopar, que consta
d’entrepà, aigua, vi i gelat, és de 6
euros els adults i 4 els infants.
Els tiquets es podran comprar
al Centre Cívic Montserrat. Per a
més informació contactar amb Sara 686183713.

E

Preparant l’exposició pels
125 anys dels “Reis”
IGUALADA
n el marc dels actes per celebrar el 125è aniversari de la
Cavalcada de Reis d’Igualada, la
Comissió Organitzadora de la
Cavalcada prepara una exposició retrospectiva sobre aquesta
festa. La Comissió agraeix a totes
aquelles persones que ja s’han
posat en contacte amb nosaltres
oferint la seva col·laboració, i
continua mantenint oberta la
crida per a tots aquells que també desitgin fer-ho. Així doncs,
totes aquelles persones que esti-
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guin en possessió de material
gràfic i visual (fotografies, pel·lícules de súper 8) així com vestits
de patge... des d’abans del 1950
fins al 1975 i vulguin participar
d’aquesta iniciativa, poden notificar-ho a la Comissió a través
de l’adreça de correu electrònic:
info@reisdigualada.cat, i des de
l’entitat ens posarem contacte
amb ells.
Moltes gràcies per endavant.
Comissió Organitzadora Cavalcada Reis d‘Igualada, F.P.

4 de juliol de 2019
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Embosca’t Festival: El Petit de Cal Eril i Joan
Colomo al mig del bosc

CLARIANA
a són a la venda les entrades
anticipades pel festival Embosca’t, que es farà a Clarina a finals
del mes de juliol.
Després de l’èxit de la segona edició, celebrada l’any passat
amb l’actuació del famós intèrpret
de Hang, Ravid Goldschmidt, i la
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presentació del pop metafísic de
Ferran Palau, el pròxim 26 i 27 de
juliol tindrà lloc la tercera edició
de l’Embosca’t Festival.
Divendres 26 Marcel Lázara i
Júlia Arrey, l’ex-cantant de Txarango al costat de la seva parella, presenten el seu últim treball ‘KM.0’
nascut del projecte ‘Pedalant En-

dins’, un viatge musico-vital sorgit al Brasil. La pianista Lu Rois els
acompanyà en format trio femení
presentant ‘Clarobscur’ un quadre
de sonoritats infinites i lluminoses
al mig del bosc.
Dissabte 27 estarà encapçalat pel Petit de Cal Eril presentant
el seu recent i intimista i treball
‘Energia Fosca’, seguit de Joan
Colomo amb el seu reivindicatiu
i lluminós últim disc “L’oferta i la
demanda”. Gès Kamele i Cels Burgès ens acompanyaran per obrir
aquesta onírica nit enmig de la
natura, tocant melodies hipnotitzants amb aquest peculiar instrument africà.
Les entrades anticipades es podran adquirir a través de la pàgina
web oficial del festival www.emboscatfestival.cat, l’aforament és
limitat.

Dissabte es celebra Sant Cristòfor
PIERA
quest dissabte 6 de juliol es
celebrarà a Capellades la festa
de Sant Cristòfor.
El primer acte previst és a 2/4
d’11 del matí amb el trasllat de la
imatge del sant, des del número
5 del carrer Torrenova. Sortirà des
d’allà amb l’acompanyament de la
Banda de l’Escola de Música, fins
l’església de Santa Maria on presidirà l’Ofici Solemne que començarà a les 11 del matí.
Paral·lelament, a 2/4 de 12
del matí, començarà a la Font
Cuitora de Capellades la concen-
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tració de la 9A Mostra de Vehicles Clàssics i amb Motor, que des
de fa un temps mostra els vehicles sobretot de Capellades i
rodalies que no s’acostumen a
veure circulant.
A les 12 faran una passejada
que sortirà des de la Font Cuitora, baixarà per la carretera fins
el carrer del Portal, entrarà per
la plaça Àngel Guimerà, carrer
Major, benedicció davant l’església, seguirà per Casa Bas, plaça
Espanya, carrers Sant Joan, Carme i Santa Dorotea, tombant pel
Passeig i baixant pel carrer Pilar

fins arribar a la plaça Catalunya
on estaran exposats una bona
estona.
La benedicció dels vehicles lleugers al matí es farà a 1/4 de 12
del migdia. Per la tarda es beneirà
tant els lleugers com els pesats,
però per afavorir la circulació dels
més grans es trasllada l’acte a la
cantonada del Passeig amb carrer
Torrenova.
Aquesta és una activitat organitzada per la Comissió de Sant
Cristòfor que compta amb el suport de l’Ajuntament de Capellades.

Nit d’estiu solidària de l’entitat MPS
IGUALADA
PS Espanya, entitat que acull
les famílies de nens afectats
per les malalties lisosomals com
les Mucopolisacaridosi i síndromes
relacionades, prepara un any més
activitats al voltant de l’European Balloon Festival amb Desitjos
Enlaire. Desitjos Enlaire en aquesta
edició farà dues activitats, amb la
finalitat de seguir donant a conèixer les malalties minoritàries MPS
i al mateix temps donar suport a la
recerca científica. Per una banda el
dijous dia 11 de juliol es programa
un sopar tipus buffet amb música en directe del grup Jack-Jack
a Sesoliveres. El preu serà de 35
euros. També hi haurà la possibilitat de venir a fer una copa havent
sopat. Del recaptat una part anirà a la recerca de les malalties de
les MPS. Es dóna l’opció de menú
0 per qui no pugui venir i vulgui
col·laborar a 35 euros. L’organització pretén que sigui una festa de
desitjos positius cap als pares que

M
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Aquest cap de setmana,
10è Festival de Llegendes
de Catalunya a Tous

SANT MARTÍ DE TOUS
ls dies 6 i 7 de juliol, dissabte i
diumenge, Sant Martí de Tous
es convertirà en la Capital de les
Llegendes de Catalunya.
El Festival de Llegendes de Catalunya neix l’any 2010 amb l’objectiu de recuperar, potenciar i donar a conèixer històries i llegendes
dels Països Catalans. Sant Martí de
Tous en té un bon grapat i això donà motiu a la seva creació, que enguany celebrarà amb molta il·lusió
la desena edició d’aquest festival
únic a les nostres terres, amb espectacles i activitats per a totes les
edats. Propostes d’estil més clàssic
a cau d’orella però també propostes a mida i contemporànies per al
FesLlecat.
L’agenda d’enguany inclou activitats com el Mercat de la Bos-
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sa de Bou, Bossa Menuda, Escape
Room, El carreró de les bruixes,
Dones d’Aigua (espectacle de dansa), Éssers màgics, Contarelles de
Sant Pere, Peccatum, Laberint, Racons de Llegenda, La Mediterrània
(conferència), Apagada de Misteri
(amb l’actriu Clara Segura), Exili,
Marcel Casellas Trio, Esperanceta,
Veus que no veus (amb la pallassa
Pepa Plana), Encantats, El venedor d’històries, Titiritriki, L’art d’explicar, La revolta de santa Jordina
(amb David Fernández i Lyona),
L’àvia pirata, Relats entre pinzells
(amb l’actor Josep Julien), Senyora
de Tous, El món dins un pot, Bèsties i valentes, L’hora del llibreter i
Tous és llegenda.
Podeu consultar horaris i més
informació a: www.festivaldellegendes.com/.

ELS PETITS ANUNCIS
*C
 LASES DE RUSO ADULTOS Y NIÑOS. Licenciada en
filología y pedagogía. 20 años de experiencia en Igualada.
Clases particulares o en grupos reducidos. Formación
empresas. Preparación exámenes. Clases de conversación.
Especializada en ruso niños adoptados. Traducciones
técnicas. Clases de español para extranjeros. Tel. 65 18 13
804 (Natalia).
*C
 APELLADES. PÀRQUING I TRASTER EN VENDA (cotxe
petit), davant el Molí Paperer. Telèfon 626 387 199.
*L
 IMPIEZA y PLANCHA de ropa por horas. Experiencia y
seriedad. Tengo referencias. Tel. 635 197 399 (Sra. Norma).

tenen fills que pateixen les malalties de les MPS.
L’altra activitat és pels mes petits i es farà en un stand situat al
camp de vol del Parc Central l’endemà divendres dia 12 de 17,30 a
20,30h i el dissabte dia 13 de 19,30
a 20,30 h. Es tracta d’un photocall habilitat pels més petits per

viure l’emoció de volar en globus
fent-se una foto i al mateix temps
poder donar un donatiu voluntari
per a la investigació de les malalties MPS.
Per a més informació el telèfon
de l’entitat es 93 804 09 39 el 609
31 22 54, o pel mail: gestion@mpsesp.org i la web www.mpsesp.org.

Divendres de juliol a Can Muscons amb
música, monòlegs i màgia
VILANOVA DEL CAMÍ
’Ajuntament de Vilanova del
Camí ha dissenyat un programa
festiu per gaudir dels divendres
de juliol a Can Muscons. Folklore
i música de cantautor, monòlegs i
màgia, són les propostes per als tres
primers divendres d’aquest mes.
Aquest primer divendres, hi ha
doble proposta amb segell vilanoví.
A partir de els 22:00 h actuarà el cor
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Rocieros del Camino de la Casa de
Andalucía de l’Anoia i el cantautor
Carlos Gómez.Per a divendres 12 de
juliol, la proposta s’adreça als adults
amb el monologuista Jona, l’operari
de l’amor”. Els seus monòlegs, explica ell mateix, tracten de temes molt
variats i barrejats entre ells. Solen
tenir l’aparença d’una història, de
vegades interminable... que sovint
acompanya amb peculiars efectes

sonors. I el 19 de juliol, Can Muscons
acollirà una sessió de màgia interactiva amb Miguel Sevilla. Un il·lusionista que ofereix un espectacle
diferent, creatiu i apassionat. Una
combinació entre màgia propera i
humor.
Totes les actuacions començaran a les 10 de la nit tot i que l’entrada es pot fer a partir de les 9. Hi
haurà servei de bar.

*E
 STIU 2019 - AULA 42. 6 euros hora. Classes de reforç de
Primària, ESO, Batxillerat, Selectivitat... vine a fer els deures,
resoldre dubtes, preparar exàmens i preparar el proper curs.
Vine i aprovaràs. Tel. 626 08 21 08.
*R
 ENDA 2018. S’ofereix economista per fer declaracions de
la renda, per portar comptabilitats d’empreses i d’autònoms.
Gestió de tots els impostos (IVA - IRPF - Impost de Societats…).
Realització de comptes anuals i d’informes econòmicsfinancers. Tancaments anuals. Atenció personalitzada. Telèfon
628 424 079.
* ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries al seu ASCENSOR
o MUNTACÀRREGUES? Preus elevats o mal servei de
manteniment? Truqui’ns i consulti les nostres ofertes per a
comunitats, empreses i particulars. Reparem i conservem
tot tipus i qualsevol marca d’ascensors i muntacàrregues.
Sol·liciti pressupost i estalviï fins a un 50% del que paga
actualment. Empresa amb delegacions a tot Catalunya. Tel.
630076279.
*L
 LOGUER DE PÀRQUINGS PER A MOTO. C/ Rei Ferran
d’Antequera (Igualada). Telèfons 664 016 385 - 610 906 733.
* AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA necessita COMERCIAL (captadorvenedor). Telèfon 670 231 669.
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Per Sant Cristòfol, benedicció Juliol amb activitats a la Piscina
CAPELLADES
de vehicles
questa setmana comença el
IGUALADA
a tradicional benedicció de vehicles que es fa a Igualada en l’escaiença de Sant Cristòfol, patró
dels conductors, es farà dimecres
vinent dia 10 de juliol, com sempre
al Passeig Verdaguer, de 2/4 d’11
del matí i fins les 2 de la tarda.
Aquest mateix dia, a les 9 i a
la Basílica de Santa Maria se celebrarà la missa matinal en honor
del sant.
Pel que fa als actes del Gremi de Tallers de reparació venda
de vehicles i recanvis de l’Anoia,
avui a 2/4 de 8 de la tarda tindrà
lloc l’acte de proclamació del nou
abanderat; de primer es recollirà
la bandera del taller Fermí Valls i
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amb cercavila de turismes pels carrers de la ciutat la comitiva anirà
fins a les instal·lacions de Tallers
Montoliu on hi haurà el lliurament
de la bandera gremial al nou taller
de Vilanova del Camí. Aquest acte
acabarà amb un pica-pica per a
tots els assistents.
Dissabte hi haurà un altre acte del programa Sant Cristòfol
2019, serà la concentració de vehicles clàssics a la rambla Sant Isidre
d’Igualada que començarà a les 9
del matí i a partir de les 11 tots els
assistents iniciaran una ruta per
diferents carreteres de la zona. A
la nit, a les 9, hi ha programat el
sopar de gala al Restaurant Hotel
Amèrica per als agremiats.

65è Aniversari de la Penya
Blanc-i-blava
IGUALADA
l proper diumenge 14 de juliol
la penya Blanc i Blava d’Igualada, la més antiga del RCD Espanyol, celebrarà el 65è aniversari de
la seva fundació amb la presencia
d’autoritats locals, del club i de la
Federació Catalana de Penyes.
L’acte tindrà lloc al Restaurant
Scorpia d’Igualada a les 13.30h. Per
reserves podeu contactar al telèfon 687081852 o a pbbigualada@
gmail.com. La data límit per confirmar l’assistència és el dia 5 de
juliol.

E

V

L

Torneig de frontó, piscina
nocturna, ioga i aiguagim
Els dimarts i dijous tornen les
classes gratuïtes d’Aiguagim, que
es fan de 19 a 19:45. Per participar-hi només cal estar a punt dins
l’aigua en el moment de començar l’activitat.
Enguany, com a novetat, els
dijous al matí de 10 a 11, hi haurà
classes de ioga. En aquest cas si
que cal fer inscripció prèvia, ja
que les places són limitades. Per
participar-hi cal inscriure’s i també tenir l’abonament de la Piscina
Blava.
Cal destacar també que aquest
cap de setmana hi haurà el Torneig
de Frontó. La competició es farà el
divendres 5 i el dissabte 6 de juliol.

Finalment en aquest cap de
setmana, es farà la segona Piscina
Nocturna. La primera, divendres
passat, va coincidir amb l’onada de
calor i va tenir molt bona acceptació. Aquest divendres 5 de juliol es
podrà accedir a la Piscina de manera gratuïta de 8 a 12 de la nit.

Bibliopiscina a partir
d’aquesta setmana i fins
el setembre

Els mesos de juliol i agost la Biblioteca El Safareig de Capellades
amplia els seus serveis amb una
nova iniciativa: la Bibliopiscina.

CASTELLOLÍ
a Jove Orquestra Simfònica de
l’Anoia, JOSA-Aleví, és un conjunt musical format per petits
músics d’arreu de la comarca de
l’Anoia, i que demà divendres
presentarà l’estrena del seu concert-espectacle «Ona i la muntanya màgica»; a les 8 de la tarda
a la pista.
Prop de setanta músics,
d’entre 10 i 15 anys, estrenaran
aquest concert-espectacle simfònic inspirat en les llegendes de
les muntanyes dels Pirineus.
L’orquestra fundada al 1998
i actualment dirigida per Albert
Gumí, compta amb la col·laboració d’un equip de professorat i
músics de l’orquestra JOSA adul-
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vilanoví enceta la temporada de
rebaixes.
El Fora Stocks ofereix a la ciutadania descomptes i promocions
molt atractives, amb la voluntat
d’acabar amb els productes de
temporada. La campanya, que estarà activa fins el 20 de juliol, hi
participen: Modas Gonzalo, VilaVet Veterinaris, Kukada’s, Casajuana Perruquers, Anfora’s i AGG Servicios. També hi prenen part amb
promocions especials: Dietètica La
Bona Salut, Entreteixits, Sigrid Informàtica, Novetats Maria i Artesania J. Pons.
Aquesta campanya compta
amb el suport de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí i de Diputació
de Barcelona.

Concert de Diego Paqué al
celler de Can Vich

MEDIONA
a Masia de Can Vich de Mediona, serà, divendres dia 12, l’escenari del concert-degustació, en
el que Diego Paqué i el celler de
Can Vich agermanen música i vins
en una trobada per a delit de tots

gruix de propostes d’activitats
a la Piscina Blava de Capellades.
En primer lloc cada dia --de dilluns a divendres-- es farà els cursets de natació, en dos torns, de 4
a 5 i de 5 a 6 anys. Per participar-hi
només cal tenir 4 anys complerts
i pagar els 64 euros de tot el curs
complet.

Aquesta proposta permet gaudir de la lectura fora de l’ambient habitual de l’edifici, portant
el material a la Piscina Blava de
Capellades.
El material que s’ofereix als
usuaris, que ho sol·licitin a la recepció de la Piscina Blava, és la
premsa diària, revistes de diferents
temàtiques i llibres de novel·les per
a adults i contes per als més petits.
A Capellades fa molts anys que
a l’estiu s’ofereix la Bibliopiscina i
és un servei molt ben valorat pels
usuaris que el fan servir de manera
assídua.

«Ona i la muntanya màgica», concert
espectacle de la JOSA-Aleví

Nova campanya comercial
per acabar amb els stocks de
temporada

VILANOVA DEL CAMÍ
ilanova Comerç ha encetat
aquest dilluns primer de juliol
una nova edició de la campanya
Fora Stocks amb les que el comerç
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els sentits. Aquesta trobada d’estiu
en l’entorn privilegiat del celler, en
plena natura, començarà a 2/4 de
9 del vespre. El preu és de quinze
euros i es poden fer reserves de
plaça al telèfon 646 379 850.

ta. Gumí ha composat també la
música expressament per aquest
concert a partir de músiques tra-

dicionals dels Pirineus, occitanes
i piamonteses. El guió i el text
de l’espectacle ha estat elaborat
per la Rita Bosser i la direcció
escènica ha anat a càrrec de Marc
Tarrida Aribau. L’espectacle també comptarà amb la col·laboració
de dues joves actrius, la Raquel
Dalmases i la Maria Berenguer,
actriu que estarà la propera temporada al Teatre Nacional amb
Kàtia.
Cada any, el concert s’enregistra i se’n fa un CD i un conte il·lustrat que surt a la venda
just abans de Nadal. Aquest any
s’enregistrarà al Teatre Municipal
l’Ateneu d’Igualada el 19 de novembre davant totes les escoles
d’Igualada.

Properes visites guiades Anoia Patrimoni

Església de Santa
Margarida
L’església de Santa Margarida,
que domina part de la plaça Major de Montbui, s’originà quan, ja
al segle XVI, l’antiga capella de
Santa Coloma mostrà clars símptomes de deteriorament. Així doncs,
a inicis del segle XVII es construí
l’edifici actual, sufragat en part
pels comtes de Plasencia i, en part,
pels comtes de Cardona. Aquesta
implicació dels Lanuza conferí al
temple un caràcter únic on es barregen el renaixement i el barroc,
i on es conserven peces d’una història llarga i tortuosa que podreu

descobrir amb Anoia Patrimoni,
aquest dissabte 6 de juliol a les 12
del migdia. El preu de la visita és
de tres euros.

Castell de Vilademàger
El castell de Vilademàger, encimbellat a la serra de la Llacuna
controlant tant les planes de la
Llacuna com la d’Ancosa des del
segle X és un dels molts espais naturals coneguts i reconeguts de la
comarca, però també és un dels
espais patrimonials més importants del territori. Presidit per les
restes de la torre mestra (recentment consolidada) i l’església de
Sant Pere de Màger, els seus murs

encara presenten elements a descobrir.
El proper diumenge 7 de juliol , en una nova visita guiada que
ara serà mensual, començarem a
descobrir els orígens i l’evolució
d’aquest castell senyorejat pels Cervelló. Aquesta visita al Castell de
Vilademàger començarà a les 12 del
migdia. El preu de l’activitat serà de
4 euros i s’iniciarà a l’esplanada sota
el castell (el punt de trobada serà la
cruïlla del camí del càmping Vilademàger; es recomana portar barret,
protecció solar i aigua).
Podreu obtenir més informació
al 635 922 384 o bé a www.anoiapatrimoni.cat
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25è Fàtima té Salsa... i concurs de tapes!

IGUALADA
quest proper dissabte 6 de juliol el parc de Valldaura d’Igualada, serà un any més, i ja en van
25!!! l’escenari del Fàtima té Salsa,
una activitat gastronòmica i festiva, ben arrelada en el calendari
estiuenc dels igualadins.
Un any més hi oberta la convocatòria del Concurs Popular de
Tapes, tant per a adults com per a
infants i joves (aquest en la seva
cinquena edició).

A

5è Concurs de tapes
infantil i juvenil
Dues modalitats: infantil (de
2n a 6è de primària) i juvenil (de
1r a 4t de l’ESO). Inici del concurs
infantil a les 10 h del matí i el juvenil a les 12 h, al Centre Cívic de Fàtima. Tots els participants tindran
un obsequi. Hi haurà premis per

als tres primers classificats en cada
modalitat.
Per inscriure’s al concurs (hi ha
temps fins demà divendres), cal
trucar al telèfon 93 805 26 21 o
escriure un correu electrònic a centre.civic@aj-igualada.net, facilitant
nom i cognoms, curs escolar i telèfon de contacte.
Els participants a la modalitat
infantil començarà a les 10 h del
matí i els infants tindran temps
per elaborar la tapa ﬁns a les 11.30
h. Per a la modalitat juvenil: a les
12 h del migdia i els joves tindran
temps per elaborar la tapa ﬁns a
les 13.30h. Les tapes s’han d’elaborar amb els ingredients que el
centre facilitarà als participants.
En ﬁnalitzar la tapa, cada participant haurà de facilitar-ne la recepta i posar-hi un nom. Aquestes
dades es col·locaran dins d’un sobre tancat que el mateix centre
cívic facilitarà a cada participant. El
jurat valorarà la creativitat, la presentació i el sabor de la tapa.

ingredients. Els plats que el jurat
no consideri tapes no entraran al
concurs. El veredicte del jurat serà
inapel·lable.
5.-Només podran presentar-se
dues tapes per persona. La mida
del recipient de la tapa no excedirà
el plat de postres (20 cm de diàmetre). No es podrà utilitzar salsa
maionesa casolana d’ou en l’elaboració de la tapa.
Les tapes que concursen es lliuraran a la taula de control (ubicada en el primer pis del Centre
Cívic de Fàtima), av. de la Pietat,
42-44, d’Igualada, el dissabte 6 de
juliol entre les 12.30 i les 13.30
h. Les tapes que no es lliurin dins
d’aquest horari, quedaran fora de
concurs.
Cada tapa que concursi anirà
acompanyada d’un sobre tancat a
l’interior del qual, es posaran les
dades del concursant (que podran
ser requerides pel control) i la recepta de la tapa per a quatre persones.

25è Concurs popular de
tapes

Festa de la tapa

De les 12.30 a les 13.30 h, lliurament de les tapes participants
al Centre Cívic de Fàtima Tots els
participants tindran un obsequi.
Hi haurà premis per als primers
classificats.
Podran participar-hi totes
aquelles persones que no siguin
professionals de la restauració.
El jurat valorarà l’aroma, la
presentació, el sabor, el punt adequat de cocció i la qualitat dels

A partir de les 20.30 h i ﬁns
a les 2 de la matinada, al parc de
Valldaura. Degustació de tapes a
partir de 2 euros la tapa.
Música en directe amb els ritmes de salsa Al parc de Valldaura
a les 10 de la nit, animació musical a càrrec el grup “Agustin
Aspa&Habana”, ballarines i DJ. A
les 11 de la nit, entrega de premis del Concurs popular de tapes
i del 5è Concurs de tapes infantil
i juvenil.

Nova campanya d’actituds cíviques, nous
missatges amb el lema “Tu ets els millor
exemple”
IGUALADA
L’Ajuntament d’Igualada ha
presentat la continuïtat de la campanya de civisme “Tu ets els millor
exemple” per promoure les actituds cíviques entre la ciutadania.
El regidor de sostenibilitat i mobilitat, Miquel Vives, va presentar ahir
dimecres, els tres nous àmbits en
què incidirà la campanya, actituds
les quals el consistori ha detectat
més mancances.
El primer àmbit posa l’objectiu
de sensibilitzar els propietaris de
gossos per tal que recullin els excrements de les seves mascotes de
la via pública. El segon incideix en
les noves mobilitats, els patinets,
i recomana l’ús de casc per garantir la seguretat del seu usuari i la
correcta convivència amb els altres
usuaris a la via pública. Finalment,
la tercera actitud que es vol recor-

material divulgatiu. Aquesta iniciativa, emmarcada dins del projecte Igualada Ciutat Amable, vol
implicar el ciutadà com a persona
responsable i protagonista indispensable que ha de fer possible
una ciutat millor.

Torna la Party Harley Davidson
ÒDENA
quest dissabte 6 de juliol tindrà
lloc la 4a edició de l’American
Party Harley-Davidson al Restaurant Samuntà d’Òdena.
Seguint la tradició per quart
any consecutiu i cada vegada amb
més participants la igualadina Maribel Garcia i Francesc Maimi, reuniran més de 100 motos de la mítica marca de tots els punts del país i
també d’Andorra.
La trobada començarà al punt
del migdia i constarà de diferents
activitats, espectacles, degustació de productes i música en viu
del grup Rotllos Stone, rock con

La Festa de la Diversitat
arriba a la seva 13a edició

PIERA
l Gall Mullat acollirà, els dies 5,
6 i 7 de juliol, la 13a edició de
la Festa de la Diversitat. Es tracta
d’una iniciativa que vol donar a
conèixer cultures d’arreu del món i
fomentar valors com la solidaritat i
la diversitat.
Amb la intenció de donar suport a aquest esdeveniment,
l’Ajuntament de Piera ha signat
un conveni de col·laboració amb
l’Associació Diversitat de Piera. La
regidoria de Festes ha volgut reconèixer així la important tasca que
fa aquest col·lectiu intentant conscienciar dels riscos d’exclusió social
de les persones de cultures foranes
i fomentant l’esperit solidari entre
la ciutadania. Així mateix, des del
consistori també es vol destacar el
paper del voluntariat.
El conveni estableix una subvenció de 18.000 euros anuals per
a l’organització de la Festa de la
Diversitat. Aquesta xifra suposa el
80 % del cost total de l’esdeveniment. Des de la regidoria de Festes han considerat necessari donar
aquest suport pel fet de tractar-se
d’una entitat de caire social, amb
una important trajectòria dins el
teixit associatiu de la vila, i l’única
que treballa per fomentar valors
com la barreja de cultures i la diversitat.
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Divendres 5 - Inauguració
oficial i Gran Gala
Diversitalent

dar i incentivar és el de llençar les
tovalloletes a la paperera i no al
vàter.
La campanya impulsada per
l’Ajuntament d’Igualada es podrà
veure a les xarxes socials, mitjans
de comunicació i també s’editarà

A

19 h Inauguració de la 13a Festa Diversitat Piera 2019 Obertura
de parades i mostra de música en
família a càrrec de l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases.
19.30 h Exhibicions, balls i danses amb l’Escola Bressol La Tortuga,
La Piscina de Piera, l’Escola Kiat
Chock Dee – Muay Thai, i Bollywood.
21.15 h Xou de tango argentí
càrrec del quintet Esa diablura.
22.30 h III Gran Gala Diversitalent sota la conducció de Txema
López, showman, cantant i animador, que acompanyarà el jurat: Enric Pascual (director de cor, actor i
cantant), Patricia Domínguez (professora de dansa oriental i fusions)
i Aleix Colom (pedagog musical,
cantant, director de gòspel, expert
en diversos instruments i aficionat
als malabars i a la dansa).
00.00 h Diversió a càrrec dels
Tambors dels Diables de Piera.
00.30 h Xou dels Piratas Rumversion.

Dissabte 6 - Música,
dansa i xerrada de Sor
Lucia Caram

els èxits dels 70, 80 i 90, estand
del chapter, casaments estil “Las
Vegas” menjar a migdia, música
country, zona chillout ... tothom

que hi vulgui participar amb les
motos de la marca, hi serà benvinguts.
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11 h Taller de txikung-taitxí a
càrrec del Centre Monsana.
12 h Rua amb la Marching
Band De l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases.

12.30 h Exhibició a càrrec de
l’Academia Blue Moon, l’Escola
Baila Descalza i el Centre Monsana.
13.30 h Concert-dinar amb el
duet Notes Sordes.
18 h Xerrada de sor Lucía Caram, la monja viu des de fa 27 anys
a Espanya i resideix en el convent
de Santa Clara de Manresa, on
promou el diàleg interreligiós. És
la impulsora de la Fundació Rosa Oriol, que atén 1.400 famílies
desfavorides a través del projecte
Invulnerables.
19.15 h ...¡Y bailamos bachata!
Taller de bachata a càrrec dels professors de l’Academia Blue Moon:
Marcelo Cárdenas i Karol Alache.
20.30 h Rolling Vibes Collective – Family una autèntica explosió
d’alegria i diversió a través de la
«marxosa» Rolling Band.
21.30 h DJ Keké Kult un recorregut pel món a través dels seus
ritmes balcànics, africans, mediterranis i tropicals.
22.30 h Nit de diversos concerts
actuació de Rolling Vibes Collective, La Clave Perfecta (agrupació de
músics cubans), Tambors Sbombats
i Moya Kalongo (banda d’afropunk fundada el 2008).

Diumenge 7 - espectacle
de folklore català
11 h Taller de pilates a càrrec
del Centre Monsana.
12 h Espectacle de folklore català a càrrec dels Bastoners. Trobada de tambors amb la Colla Infantil dels Diables, els Sbombats i els
Diables de Piera.
12.45 h Exhibició de balls a càrrec de Dance Luxury i el grup Flamenco Can Mas.
14.15 h Concert-dinar amb Kebuca (fusiona el rap amb ritmes
llatins, pop o flamenc)
18 h Taller de capoeira a càrrec
del grup Capoeira Palmares Barcelona
18.30 h Tradicional Bachata
moderna, balls hip-hop i salsa amb
coreografies i direcció d’Anna Mollà i Carlos Vázquez, professors de
l’escola de ball de La Piscina de
Piera
19 h Dotze Contes Trio, concert
didàctic per a conèixer d’on ve el
banjo, el fiddle i altres músiques
originàries dels Estats Units però
amb arrels europees.
Taller-classe de balls country
balls en línia de nivell iniciació
amb música country.
20.30 h Tribu do Choro Concert de la formació Tribu do Choro,
amb Lari Antunes (veu), Ed Moreira (bateria) i Leo Costa ( cavanquinho ), que desplegaran la seva
màgia musical al costat del grup
Capoeira Palmares de Barcelona.
22 h Aly Alma. Tribut a Amy
Winehouse.
Cloenda i fi de festa.

ART I EXPOSICIONS
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Gràfiques Vilanova passa el relleu de
l’Empremta a Òmnium Cultural

IGUALADA
a sala l’Empremta de Gràfiques
Vilanova va obrir les seves portes l’any 2013 i es va convertir en
un espai obert a la ciutat, que va
acollir activitats i exposicions divulgatives relacionades amb el món
de les arts gràfiques i vinculades a
la vida cultural i associativa d’Igualada i la comarca. Aquest juliol,
pràcticament 6 anys després de la

L

seva inauguració, l’Empremta tanca una etapa i en comença una de
nova; els propietaris han optat per
deixar-la en mans de l’entitat amb
més socis de la comarca: Òmnium
Cultural - Anoia, que la convertirà
en la seva seu estable.
Des que va néixer l’any 2013
al cor de la primera muralla de la
ciutat, l’Empremta ha acollit més
de 50 exposicions i activitats relaci-

onades amb la cultura en general
i amb les arts gràfiques en particular, sempre des del mecenatge.
La Mostra, el FineArt, els Moixiganguers d’Igualada o l’Agrupació
Folklòrica Igualadina són algunes
de les entitats que hi han exposat. La sala també ha promocionat
l’art local, amb exposicions dels
treballs de l’Escola La Gaspar i
d’un gran nombre d’artistes igualadins, com els dissenyadors de
Quartada Estudi, la pintora Anna
Carretero, els escultors Josep Bacardit i Ramon Sala i el fotògraf
Santi Carbonell, entre molts d’altres.
A partir d’aquest juliol Òmnium Cultural - Anoia agafa el timó de la sala l’Empremta i seguirà
donant-li vida d’acord amb la filosofia que l’ha fet créixer i posant a disposició dels igualadins i
anoiencs aquest espai cultural emblemàtic i d’alt valor patrimonial
situat al cor de la ciutat.

Inaugurada l’exposició sobre els 60 anys
de la Penya Blaugrana
IGUALADA
ivendres passat es va inaugurar l’exposició “60 anys d’imatges en blaugrana a Igualada”, un
recull fotogràfic que coincideix
amb els 60 anys de la Penya Blaugrana d’Igualada.
A l’acte hi van assistir una cinquantena de penyistes, entre ells
el penyista número 1 de l’entitat,
Antoni Suñer, i es va fer entrega
de les insígnies d’or i de plata als
penyistes amb més de 50 i 25 anys,
respectivament, de fidelitat a l’entitat.
Josep Satorres va rebre la insígnia d’or de la Penya Blaugrana
d’Igualada i els penyistes Ramon
Agustí, Eduard Closa, Joan Solà,
Jordi Roig i Josep Díez la insígnia
de plata.
A continuació van prendre la
paraula les autoritats presents: la

D
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presidenta de l’Ateneu Igualadí,
Mireia Claret; la regidora d’Esports
de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, i el comissari de l’exposició,
Pere Martí.

■ A la gestoria JM Morros i Associats SL (c/ Joan Maragall, 3, local 2,
d’Igualada), exposició “Els elements i el paisatge”, olis i acrílics d’en
Tines. Fins al 15 de juliol (horari d’oficina).
■ A la sala d’exposicions del Refugi de la Tossa de Montbui, “Teoria i
pràctica de la flor natural” de Mireia Tort. Fins al setembre.
■ Al Museu de la Pell d’Igualada, “Desenterrant el silenci. Antoni
Benaiges, un mestre de la República a una fossa de Burgos”. Fins diumenge.
■ A la galeria Artèria d’Igualada, exposició col·lectiva “Empremtes de
Dones”. 10 anys (2009-2019), a càrrec de les artistes de gravat Neus
Colet, Alicia Gallego, Pilar Masip i Rosa Permanyer. Fins al 13 de juliol.
■ Al vestíbul de l’Ateneu Igualadí, “60 anys en Blaugrana a Igualada
en imatges”, organitzada per la Penya Blaugrana d’Igualada. Fins diumenge.
■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “30 anys
d’EGAN”, organitzada per l’Espeleo Grup Anoia. Fins al 15 de juliol.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada , “Instants”, pintures
a l’oli de Roger Puig. Del 4 al 28 de juliol. (S’inaugura avui, a les 19.30
h).
■ A la sala El Celler de l’Aboberia la Bella (c/ del Rec, 21, d’Igualada),
Premi Catalunya d’Ecodisseny (guardonats i seleccionats a l’edició
2017), exposició itinerant que arriba de la mà de l’associació disseny=igualada. Fins al 14 de juliol.
■ A la Nau de les Encavallades del Museu de la Pell d’Igualada, dins
un iglú de vent, exposició “Invisible” del fotògraf Sebastián Arce. Dies
9, 10, 11, 12 i 13 de juliol, als matins.

L’acte es va cloure amb un
brindis dels assistents.
L’exposició romandrà oberta
fins diumenge vinent, 7 de juliol.

ta el fotògraf Sebastián Arce, dins
un iglú de vent a la Nau de les
Encavallades del Museu de la Pell
d’Igualada.

Una exposició diferent, instal·
lada en un espai visual efímer i
transparent.

✞
En record de

JOANA MONCUNILL CLARAMUNT
Vídua de Francesc Vilaseca Corbella
Morí cristianament el passat dilluns dia 1 de juliol
a l’edat de 87 anys.
A.C.S.
Els seus estimats: filles, Pepi i Francina; gendres, Francisco i Martí; nets, Carola, Martí, Natàlia, Jordi
i Cesc; besnet, Jan; germans i cunyats i família tota, volen agrair les mostres de condol rebudes en
l’acte de comiat que tingué lloc el passat dimarts dia 2 de juliol a la basílica de Santa Maria.
Igualada, juliol de 2019

TAULELL D’EXPOSICIONS

disseny=igualada inaugura
l’exposició del Premi
Catalunya d’Ecodisseny

“Invisible”, fotografies de Sebastián Arce,
dins un iglú de vent
IGUALADA
ls dies 9, 10, 11, 12 i 13 de juliol,
durant el matí, es podrà veure
l’exposició “Invisible”, que presen-

4 de juliol de 2019

Funerària Anoia, SL

Fotografia de Sebastian Arce

D

isseny=igualada ha inaugurat
l’exposició de l’última edició
del Premi Catalunya d’Ecodisseny
com a part del seu programa
2019.
El premi el convoca cada dos
anys el Departament Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya amb la participació
de l’Agència de Residus de Catalunya.
L’objectiu del premi és el reconeixement dels productes creats amb criteris de disseny sostenible que redueixen l’impacte
mediambiental, des de l’extracció de la matèria primera fins
el tractament dels residus finals.
Aquests productes no solament
tenen avantatges socioeconòmics
sinó que també els fa més competitius, aporten innovació i creen llocs de treball de qualitat.
A l’exposició, presentada per
Xavier Vives, president de l’associació de dissenyadors disseny=igualada, van assistir-hi la Segona
Tinent d’Alcalde Marisa Vila, el
regidor de Dinamització Econòmica Jordi Marcé i el regidor de
Promoció Cultural i Relacions
Institucionals Pere Camps. En els
seus parlaments van destacar la

importància que té el disseny en
la innovació i especialment en
l’exigència que cal posar a reduir
l’impacte ecològic dels productes
que consumim.
L’exposició està composta per
quatre grups: productes que ja
estan presents al mercat, productes que estan en fase de desenvolupament, iniciatives / polítiques o sistemes que integrin o
fomentin el disseny ecològic i
productes o estratègies desenvolupades per estudiants o titulats
novells.
Disseny=igualada ha incorporat en el programa 2019 el
desenvolupament del disseny
circular que fa especial èmfasi
en allargar al màxim la vida del
producte i mantenir el seu valor
afegit i dels materials que incorporen.
L’exposició estarà en l’espai
el Celler de l’Adoberia la Bella
fins al 14 de juliol, de dimarts a
dissabte de 17.00 a 20.00 h.
Aquesta activitat ha rebut el
suport de l’Ajuntament d’Igualada, el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i
el patrocini del Grup Carles.

NOTÍCIES ESCOLARS

4 de juliol de 2019

Activitats de l’Acadèmia Igualada
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Nova edició de l’AIRE,
programa d’activitats
i recursos educatius
IGUALADA
es del passat mes de juny ja està
disponible la nova guia d’activitats i recursos educatius que coordina el Departament d’Ensenyament
de l’Ajuntament d’Igualada.
Igualada, com a ciutat educadora, ofereix des de fa anys una programació d’activitats adreçades als
centres educatius, que és el resultat
del treball transversal entre diferents regidories, serveis educatius,
empreses i entitats del nostre entorn. Gràcies a l’esforç i a l’interès de
tots aquests agents, podem oferirvos un ventall d’activitats que tenen
com a objectiu ressaltar les potencialitats que té la ciutat i aconseguir
una oferta que es basi en la qualitat
de les propostes educatives.
Aquest curs 2019-2020 s’ofereixen 235 propostes repartides en 13
blocs temàtics que ajudaran a complementar el currículum educatiu de
l’alumnat. Les activitats es realitzen
en horari lectiu, dins o fora dels cen-

D
Cultura del Pensament
La setmana passada es van dur
a terme a l’Acadèmia Igualada
unes jornades de formació per al
professorat. La formació contínua
dels docents és essencial per millorar la pràctica educativa. Aquestes jornades de treball han permès
completar la nostra formació en
Cultura del Pensament, la qual ja
fa dos anys que vàrem començar a
implementar a l’escola. En aquesta
ocasió hem tingut la sort de tenir
entre nosaltres com a ponent el

mateix Gilberto Pinzón, fundador
d’aquest model educatiu.

Graduació dels alumnes
de 4t d’ESO
La setmana passada vam celebrar la graduació dels alumnes de 4t d’ESO de l’Acadèmia
Igualada. En una celebració íntima, els alumnes van recordar
el llarg trajecte realitzat fins
aquest moment. Parvulari, primària, ESO... Fins ara només hi
havia una ruta possible. A partir

d’ara, en canvi, les possibilitats
són infinites. I com recordava el
sotsdirector, això fa por. Fa por
«no saber», però alhora és precisament aquest «no saber» el que
fa que la màgia sigui possible,
cosa que fa que la vida valgui
la pena de ser viscuda… Perquè
no hi ha respostes correctes, perquè només vosaltres podeu construir-vos una vida de la qual us
pugueu sentir orgullosos.
Felicitats als nous graduats i
endavant amb el vostre camí.

Doble festa de graduació d’alumnes de l’INS
Pla de les Moreres

VILANOVA DEL CAMÍ

Graduació de l’alumnat
de 4t d’ESO
Dijous de la setmana passada,
27 de juny, es va celebrar la festa de Graduació per a l’alumnat
de 4t d’ESO de l’Institut Pla de les
Moreres de Vilanova del Camí. Can
Papasseit es va omplir fins a la bandera de pares, amics i familiars que
van voler participar d’aquesta festa
emotiva i especial.
La cerimònia va començar amb
l’actuació d’un quartet musical format a l’Institut, amb Paula Acedo,
Marc Garcia, Aaron Nisa i Ferran
Ruiz, que va introduir un vídeo resum recollint els millors moments
d’aquests quatre anys a l’ESO.
El director de l’Institut vilanoví
va adreçar unes paraules al nombrós públic assistent. Tot recordant
que aquesta aventura formativa
va començar fa quatre anys i que
“durant aquesta etapa, els diferents equips docents han treballat incansablement per contribuir
l’alumnat a formar-se com a persones autònomes, responsables,
solidàries, participatives, crítiques,
plurals i tolerants, i tot això en un
marc de compromís, respecte, coherència, honestedat, transparència i equitat”. En tot aquest procés,
va dir Pep Martí, ens ha calgut la
necessària complicitat de les famílies i l’imprescindible compromís
dels alumnes”.
Tot seguit, els tutors de 4t van
anar enumerant l’alumnat de cada
classe i van fer-se una fotografia
de família a l’escenari.
Cal destacar el glamour que
destil·laven els i les alumnes que
van assistir a la cerimònia vestits
amb les seves millors gales. Així
com la presentació que va anar a

càrrec de dos alumnes del centre,
Maria Lucas i Rafa Gabarri.
La festa es va acabar amb un
refrigeri ofert per l’AMPA de l’Institut Pla de els Moreres.

La gala de graduació de
2n de batxillerat esdevé
un reconeixement a
l’excel·lència i a l’esforç

La segona part de la festa de
graduació de l’Institut Pla de les
Moreres es va dedicar a l’alumnat
de 2n de Batxillerat i va començar
amb una cerimònia plena de premis i reconeixements. Paula Garcia,
Samir Chaoui i Jordi Martín van ser
els presentadors de la gala.
Juan Garcia, president de l’AMPA de l’Institut Pla de les Moreres,
va lliurar el primer dels premis de
la nit, una aportació de 50 euros
que va ser per a Berta Poch guanyadora del concurs de dibuix que
convoca l’AMPA i que serà la imatge de l’agenda escolar del pròxim
curs.
Tot seguit es va lliurar el premi
Emprenedoria que aquest any ha
estat per a Carla Martínez que va
proposar la creació d’una empresa
que organitza viatges amb destinació sorpresa. Des de Promoció Econòmica, que participa des
de fa 7 anys en el projecte que a
l’Institut coordina Fina Castells, van
destacar el nivell de creativitat i
innovació del projecte, partint de
l’observació atenta de l’entorn i la
reflexió.
L’alcaldessa Noemí Trucharte,
que va lliurar el premi, va assegurar en la seva intervenció que
“és un paler i un orgull participar
en aquesta acte que posa de manifest, una vegada, més l’enorme
talent dels i les nostres joves. És
gratificant i reconfortant veure el

potencial que tenim al municipi i
com es va moldejant, sense presses
però sense pauses”.
Noemí Trucharte també va
tenir paraules de gratitud i reconeixement per a l’Institut a qui va
reconèixer “la seva magnífica tasca
formativa, l’esforç i la dedicació de
l’equip directiu i de la comunitat
educativa, sempre atents, sempre
reinventant-se i buscant maneres
de superar-se any rere any”, va dir.
Els premis excel·lència van arrencar la sorpresa i l’admiració del
públic en conèixer les millors notes
de cada curs i que en algun cas ha
estat de 10. La regidora Eva Vadillo
i l’Alcaldessa van lliurar al costat
dels professors aquests reconeixements que es van premiar amb una
tauleta i un llibre i que en el cas
de 2n de batxillerat també incloïa
l’import de les proves de selectivitat.
Durant la seva intervenció, Vadillo va posar en valor “el treball
en equip que s’ha fet des de l’Institut vilanoví, un equip que ha posat
els recursos i obert els camins per
assolir l’excel·lència”. L’Institut Pla
de les Moreres, va dir Eva Vadillo,
“és un centre de referència de
qualitat, amb projectes de qualitat
i resultats sorprenents” i en aquest
punt va fer un repàs dels èxits
conreats en aquest any acadèmic:
els certificats del B1 de francès, el
premi Argó de la UAB als treballs
de recerca, dos premis Sambori, el
premi Pissiganya de poesia, etc.
La cerimònia, que també va estar amenitzada pel conjunt musical
integrat per quatre alumnes de
l’Institut, va acabar amb una gran
foto de família a l’escenari i el llançament dels birrets que donen per
acabada aquesta etapa al centre
vilanoví.

tres educatius en funció del tipus
d’activitat.
Els centres educatius d’Igualada
poden accedir al web www.aireigualada.cat, on poden triar les activitats que volen fer amb els seus
alumnes durant el curs 19-20. Hi ha
més de 250 activitats distribuïdes en
diferents blocs segons l’àmbit amb
el qual estan relacionades.
Dintre dels blocs temàtics hi ha
diversitat d’activitats relacionades
amb les arts plàstiques, la literatura
i la lectura, la ciència, la natura i el
medi, la cooperació i la solidaritat,
la igualtat de gènere, la nutrició, la
salut, la seguretat, el teatre, la música, la dansa, el cinema i exposicions,
turisme i visites, treball i orientació
professional i tecnologia.
Las pàgina web també és oberta
al públic en general i es pot veure
tot el recull d’activitats. Les inscripcions per als centres educatius estaran
obertes fins al 15 de setembre.

Seleccionem els següents perfils per a
diferents empreses de les comarques de
l’Anoia, Baix Llobregat i Alt Penedès:
- Operaris sector metall amb carnet de pont
grua i carretilla.
- Electromecànics.
- Soldadors.
- Rebobinadors – ajudants per a empresa de
paper situada a Piera.
- Operaris d’arts gràfiques amb experiència
en impressió, guillotina, enquadernació,
ro t a t i v e s , e n g o m a d o re s , m a q u i n e s
alçadores ...de la zona de l’Anoia.
Experiència en el sector. Disponibilitat
horària per fer torns.
- Netejadores per serveis de dies puntuals,
substitucions per la zona d’Igualada i Piera.
- Operaris amb experiència maquinària amb
pala.
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La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres lectors vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els escrits que ens vulgueu fer arribar han de tenir com a condició que
estiguin degudament identificats (nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon), que siguin respectuosos amb les persones i institucions i que tinguin una llargada màxima de 20 línies; en cas de tenir més
extensió, no podem garantir la seva publicació per motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica necessàriament amb les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

La calor, la piscina, la
política
Durant l’onada de calor
d’aquests dies, no cal dir que el
termòmetre s’ha enfilat fins a
marques pròpiament infernals.
Com a càstig diví, les terrenals
persones que habiten aquest
planeta Terra, i en concret la comarca de l’Anoia, hem hagut de
tibar d’enginy per apaivagar la
sufocant calor. N’hi ha a l’antiga, estalviadors de mena: obrir
les finestres de nit, aprofitant la
fresqueta matinera, i tancar a
clau i forrellat durant el dia per
conservar la frescor divina; i els
més cosmopolites: tibar de tecnologia, sí aquella de l’aire condicionat, que va tan bé al nostre
planeta i la tarifa elèctrica costa
un ronyó i part de l’altre.
Sigui com sigui, la qüestió és
estar fresquet i, sobretot, hidratat, ja que aquests dies el consum
d’aigua s’ha disparat, i de quina manera!, però per a aquestes
calorades tenim les nostres instal·lacions estrella: les piscines!
Sí, aquests gegantins recipients
plens d’aigua on la hidratació

EL RACÓ DE L’AVI SAM

corporal és màxima i on tothom
gaudeix alleugerint-se de la malvada calor.
Davant l’onada de calor hi
ha hagut consistoris, pròpiament
dits ajuntaments, que davant una
situació excepcional han tingut
una idea excepcional: posar un
servei municipal al servei del municipi, i han obert les portes de
les piscines, davant la necessitat
de la població, per tal d’alleugerir aquesta onada de calor.
Genial! S’hi han adherit diversos
municipis de la nostra comarca,
bravo!!!
És cert que de vegades reneguem de les polítiques que es fan
als nostres ajuntaments, però en
aquesta qüestió l’han encertat de
ple. Que duri!
Joan Tort

Moltes felicitats,
Penya Blaugrana!
D i s s a bte passat feia
m o l t a c a l o r.
Durant el dia
vam arribar als
43ºC, mentre

que a la Ribera d’Ebre es va cremar una gran superfície de bosc,
es calcula que més de 7.000 hectàrees.
Aquell mateix dia, a Igualada, la Penya Blaugrana va celebrar el seu 60è aniversari amb
una vetllada molt animada, amb
un bon menú, acompanyat amb
vi i cava, i amb un final de festa
amenitzat per un mag que va
donar molt de joc als assistents.
Es va comptar amb la presència del vicepresident del Barça, Jordi Cardoner, i l’exjugador
Ramon M. Calderé, a més de la
tinent d’alcalde de l’Ajuntament
d’Igualada, Carme Riera.
I no voldria acabar sense
un reconeixement especial per
al president de la Penya, Toni
Claramunt, per la seva dedicació. Gràcies per tot, Penya!!!
Josep Montiel

“Tosca” de Puccini al
Liceu a la Fresca
Divendres al vespre i com es
fa des de fa cinc anys, es va retransmetre en directe, des del
Gran Teatre del Liceu una òpera, enguany va ser “Tosca” de
Puccini. Com van explicar els
locutors, aquesta retransmissió
es feia per a tot Catalunya; a
Igualada aquest any es va fer al
Museu de la Pell (abans s’havia
fet al parc de l’Estació Vella).
Com que també es feia pel
Canal 33 vaig decidir seguir-ho
per la televisió, evitant així la
calor del dia (o la fresca d’altres
anys). A més així es pot seguir
bé la transmissió sense que ningú et tapi les lletres dels subtítols, que expliquen el tema que
correspon. Vaig gaudir molt de
la gran interpretació, de la mú-

Q

Tripijocs a més no voler,
trabanquetes al més alt nivell,
tu i jo en farem un garbell
i ens ho fotrem tot al cistell;
jo, si m’allito amb el del centre,
vull tenir dos ministeris
i molta més presència
dintre de la presidència;
aquell em té mania,
ni el bon dia li donaria,
però em rebotaria
al més alt de la fiscalia

meves amigues, amistats i coneguts, que l’òpera, per gaudir-la
al màxim s’ha de veure al gran
Teatre del Liceu al menys una
vegada.
Cristina Collado
Igualada

Hi ha algú que
controli els decibels?
Amb data del 17 de juny, els
veïns de la plaça de Catalunya i
rodalies vam rebre una notificació de l’Ajuntament d’Igualada
que ens informava que el dia 29
se celebraria el 14è Certamen
de Música Jove, amb els horaris
ben detallats, i se’ns demanava
comprensió i col·laboració.
Fins aquí tot bé. La nostra
queixa, deixant de banda que
els horaris d’assaig i dels concerts no es van ajustar a la previsió, és el descomunal soroll
que vam patir durant la tarda,
vespre i nit de dissabte passat.
Alguns veïns fins i tot van trucar
a la Policia Local per queixar-se,
però la seva resposta va ser que
era una activitat que tenia tots
els permisos corresponents i que
no hi podien fer res.
La nostra pregunta és si hi
ha alguna reglamentació que
reguli el volum de decibels
d’aquest tipus d’activitats i si no
s’hauria de replantejar fer-les
en un lloc més adient, on no hi
haguessin habitatges a tocar, i
això en benefici no només dels
veïns afectats, sinó també dels
mateixos participants, ja que
sense tenir els edificis tan propers la qualitat del so seria molt
millor.
M. Ramon i C. Solé
Igualada

Germans II. Bessons

Santi Abad i Muntané

“Golferia” política
uina barra la dels polítics!
Ara sí que m’han obert els ulls
del que són capaços de fer
per mantenir-se en el poder.

sica, i com no, no es pot deixar
de comentar les àries interpretades pels dos artistes protagonistes que produeixen un gran
impacte, difícil de poder explicar. Va ser una gran nit que quedarà en el record per molt de
temps.
En acabar es va entrevistar
el jove director del Liceu, i entre
les moltes coses que va explicar, digué que al Liceu s’hi fan
molts programes assequibles per
acostar-los al públic jove per tal
que aquests s’interessin per les
representacions. Això és molt
important ja que al meu temps
de joventut del Liceu, només en
podien gaudir els socis, persones adinerades d’aquells anys
i així van seguir i seguir molts
anys. Però com ara diu el director, fa uns anys es pot accedir al
teatre sense ser-ne soci. Va ser
llavors quan jo em vaig estrenar i hi vaig anar per primera
vegada, ja que em van regalar
una entrada per poder veure
Hamlet, i em va passar com a
una senyora que van entrevistar
i que va dir que feia dos mesos hi havia anat per primera
vegada, i la va impactar de tal
manera que divendres va poder gaudir de valent de Tosca.
A mi em va passar el mateix,
en la primera representació que
vaig participar et deixa aquestes
ganes per continuar-hi anant.
D’aleshores ençà hi he assistit
diverses vegades, sempre gaudint al màxim de les òperes. De
les que he vist les citaré per ordre de la meva valoració La Traviata, Madame Butterfly, Nabucco, La Boheme, i Turandot; algunes ens les han retransmès des
de Londres a l’Ateneu Cinema,
però he de dir el què dic a les

si li llepés la “cul.leria”.
Què tindrà la política que ningú la
deixa?
Seran les ganes de manar i putinejar,
o potser la por de no cobrar?
Perquè, poc o molt, --més aviat
molt-és el que es posen a la butxaca
sense cap pena ni cap dol;
és la millor manera de treballar
sense fotre brot. Fan alguna cosa,
a part
d’estar asseguts i de molt pensar
a quin parent recompensarem
amb un càrrec de confiança i
amén?
SAM
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es de l’atenció multidisciplinar del CDIAP es poden
observar els efectes emocionals
que implica ser i tenir bessons,
en relació al naixement d’un sol
fill. Més enllà d’aspectes pràctics i organitzatius, i de les possibles semblances i diferències
entre cadascun dels fills, sorgeix
la necessitat de tenir en compte una sèrie de variables, dins la
dinàmica relacional, diferents de
les d’un sol nadó.
El fet de tenir tantes coincidències entre ells, com l’edat
cronològica, viure el mateix moment familiar, possibles semblances físiques i el fet de moure’s en
un mateix cercle social (cursos
escolars, amics comuns...) pot implicar certa tendència a englobar
les dues subjectivitats com a una.
Tot i buscar l’harmonia entre els

fills, l’estima entre germans i un
tracte el més igual possible, cal
poder identificar les diferències i
necessitats de cadascun. Paradoxalment, el fet que el seu desenvolupament psicomotriu (caminar, parlar, adquisició d’hàbits)
coincideix en el temps, augmenta
la possibilitat de que se’ls compari més sovint.
Per als nens, tenir una persona semblant a un mateix que
t’acompanya en el teu moment
maduratiu genera una manera
diferent de construir la pròpia
personalitat. D’una banda, permet la possibilitat d’una unió important entre ells, però també els
dificulta desenvolupar la seva individualitat, com anar aprenent
a funcionar sol, a decidir per un
mateix i anar identificant els seus
gustos i les seves prioritats.
Els germans bessons generalment tenen una vinculació forta
entre ells i pot dificultar ubicar la
natural rivalitat entre germans.
En algunes ocasions augmentant-la i en d’altres negant-la.
Aquesta vinculació pot influir en
com es posicionen entre ells, en
relació a la dominància, adaptabilitat, espontaneïtat, tancament, etc.
Tenir un germà bessó pot implicar la dificultat de poder tenir
l’exclusivitat del temps dels pa-

res. Aquesta circumstància no és
tan complexa quan els germans
tenen una diferència d’edat.
Aquesta mancança pot quedar
matisada per la sensibilitat dels
pares a oferir una dedicació individual a cadascun d’ells, que
permetrà aflorar l’engranatge
de relacions necessàries per a un
bon desenvolupament psíquic.
En conclusió, en el cas de
bessons es considera encara més
necessari entendre que hi ha dues subjectivitats diferents, per a
poder prioritzar les seves necessitats individuals i acompanyar-los
en la seva pròpia manera de ser
com a subjecte únic. Cadascun
dels fills serà diferent, també del
bessó/bessona, tot i que hagin
nascut en el mateix moment, tinguin vides paral·leles, vesteixin
igual, facin les mateixes activitats, vagin a la mateixa classe i
tinguin la mateixa festa d’aniversari. Per tant, aquesta posició
dels pares afavoriria que, en el
futur, tot i la seva unió, poguessin afrontar individualment amb
més facilitat les eleccions que la
vida comporta.
Núria Álvarez (logopeda CDIAP), Glòria Codina (psicòloga
CDIAP), Patricia Escobedo (logopeda CDIAP), Neus Sebastian
(psicòloga CDIAP) i M. Teresa Selvas (psicòloga CDIAP)
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TOT PUJANT CAP A IGUALADA

Benigne Andrés Ancosta

Què s’amaga darrere del foc?

T

ot pujant cap a Igualada
veiem el panorama desolador de l’incendi que ha colpit les
oblidades Terres de l’Ebre. I s’ha
de donar les gràcies a la bona
feina feta pels bombers, que han
aconseguit evitar que la tragèdia
no fos més extensa i catastròfica.
Darrere de les flames incontrolables hi ha els drames de centenars de persones que trigaran
a recuperar la normalitat de la
seva vida.
Malauradament, aquests lamentables fets dintre de pocs dies hauran deixat de ser notícia
i moltes de les promeses de les
autoritats competents es perdran
en els profunds calaixos dels despatxos administratius.

No ha estat el primer ni
serà l’últim
No és el primer foc de grans
dimensions que ha sofert Catalunya en les recents dècades, ni
tampoc serà l’últim, però els boscos i la pagesia segueixen oblidats per l’administració pública
catalana. Sembla que davant
d’aquests successos el govern de
Catalunya hauria de posar mesures per gestionar millor un bosc
que ocupa més del 60% del territori, que afecta directament les
poques famílies que encara persisteixen en dedicar-se al conreu
de la terra i la ramaderia, i als
milions de persones que viuen i
treballen al nostre petit país mediterrani.

Per què no s’ajuda els
pagesos?
Un país civilitzat, com el que
voldrien aconseguir els catalans,
requereix una atenció més acurada i eficient. No n’hi ha prou

amb que el president de la Generalitat visiti les zones damnificades i doni copets a l’esquena dels
batlles dels municipis afectats i
dels pagesos plorosos que ho han
perdut tot. El canvi climàtic, les
cada cop més altes temperatures,
els boscos abandonats i plens de
brossa i combustible, la manca
de pluja i els baixos preus que els
intermediaris paguen als pagesos
pels seus productes no s’esmenen amb copets a l’esquena i falses promeses. No ha d’estranyar
gens que cada vegada hi hagi
menys pagesos i més terres sense
conrear. El que és incomprensible és que encara quedi algú que
vulgui treballar el camp.

Els Pirineus, quina mala
passada!
Quan creuem els Pirineus
ens adonem que hi ha una altra manera de gestionar els boscos i els camps de conreu. Segur
que també tenen especuladors
i voltors financers però, tot i així, aconsegueixen mantenir conreus, boscos i masies dignes de
veure. Segur que també tenen
intermediaris sense escrúpols i
polítics corruptes, però sens dubte alguna cosa fan millor quan
aconsegueixen tenir el territori
més endreçat. Tenen raó els que
diuen que el pitjor que ens va
poder passar fou el creixement
de la serralada pirinenca.

Total, només serveixen
per anar a caçar bolets
Hi ha veus que justifiquen el
mal estat dels boscos catalans pel
fet que la seva explotació no és
rendible. Tenen raó, és més rendible comprar blocs sencers de
pisos a Barcelona. Aleshores, per-

COMENTARIS DE LLIBRES

què els boscos deixin de ser un
problema per a Catalunya, potser
la solució seria cremar-los tots i
deixar la superfície neta com a
Los Monegros. Ens estalviarien
molts bombers i podríem tirar les
cigarretes per les finestres dels
cotxes sense cap mena de perill.
Algú li hauria de fer arribar la
idea al president Quim Torra.

ns arriba a les mans un llibre
que fa uns pocs anys s’edità a
la memòria de Mn. Esteve Prat i
Llussà, el qual durant trenta anys
(1975-2005) va ser rector dels Prats
de Rei i de Sant Pere Desvim (Sant
Puvim i Miralles). També, del juliol de 1958 al setembre de 1962,
havia estat vicari de la parròquia
de la Soledat d’Igualada. A Igualada també va ser director espiritual
al col·legi de la Divina Pastora i
consiliari de l’Agrupament Escolta.
El setembre de 1962 fou nomenat
rector de Santa Fe de Calonge de
Segarra i de Sant Pere de l’Arç.
Arran de la seva mort molts
amics volien expressar els seus sentiments d’estima i agraïment envers el mossèn, i d’aquí va sorgir
la iniciativa d’aplegar-ho en una
publicació, junt amb el testimoni
d’altres persones i entitats, especialment dels Prats del Rei i de companys sacerdots.
En el llibre s’hi endevina la vida
i el bon treball apostòlic desenvolupat per Mn. Esteve. “Serveixi
aquest quadern --es diu en la presentació-- per mantenir viu el record de Mn. Esteve, aquell capellà
senzill que estimà sense traves i
que tant es feu estimar.”
Gràfiques Oller c.b. de Calaf
tingué al seu càrrec el disseny,
la compaginació i la impressió

d’aquest volum (96 pàgines). Està repartit en cinc blocs, amb una
prèvia presentació, una biografia i
unes paraules del seu net.
En el primer bloc, «Mn. Esteve, un rector de poble», s’hi inclouen tres articles: “A Calonge, Mn.
Esteve s’estrenà de rector”, “Des
de Borgonyà” i “Et recordaves de
tots”.
En el segon, «Persones i entitats dels Prats de Rei», hi ha treballs signats per Maria Bertran Bascompte, alcaldessa dels Prats de
Rei; Isabel Gallego Grau, en nom
del jovent dels Prats de Rei; Agrupació Cultural i Recreativa Sigarra;
Jaume Casamitjana i Codina; Jaume Casamitjana i Vilaseca, actual
director de la Coral Mare de Déu
del Portal; Rosa Ma Bescompte i

CIUTADANA DEMPEUS

Maribel Nogué i Felip

L’altra ciutadania també
és ciutadania

Molts arbres però pocs
vots
Tanta gent llesta que tenim a
Catalunya i no hi ha cap investigador que sigui capaç d’utilitzar
la fusta del pi blanc per substituir
les fastigoses bosses, els vasos i
les ampolles de plàstic que trobem per terra arreu del territori.
Ja que l’administració pública i
els polítics no ho resoldran, perquè la pagesia i els boscos donen pocs vots, la Marató de TV3
hauria de promoure un equip de
recerca que donés aplicació als
milions de pins sobrers dels boscos impresentables que creixen
desordenadament al nostre país
d’especuladors i voltors financers. Bon estiu tropical i fins al
proper foc!
“Cada nació civilitzada del
món s’ha vist obligada a tenir cura dels seus boscos, i així hem de
fer-ho nosaltres si no volem que
els residus i la destrucció continuïn fins l’amarg final, deixant
Estats Units tan estèril com Palestina i Espanya”. (John Muir,
escriptor defensor de la natura
nascut a Escòcia i migrat a Estats
Units. Promotor del parc de Yosemite i d’altres espais naturals.
El seu pensament ha influït en la
naixença del moviment ambientalista modern. 1838-1914).

Lleonard del Rio

Recordant Mn. Esteve Prat i Llussà
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Junyent, de Cal Terciari, i professorat del CEIP Mare de Déu del Portal i nens i nenes de primer i segon
de primària.
En el tercer bloc, «Joves i malalts, dues prioritats», hi podem llegir a Jaume Ortínez, pels Agrupaments Escoltes d’Igualada; Conxita
Solà; Erminia Torra; Celdoni Fonoll;
Manuel Rosell, president diocesà
i veí de Torelló, i Salvadora Lladó.
En el quart bloc, “Companys
capellans”, hi ha escrits dels mossens Joan Valls, Valentí Miserachs,
Ramon Cabanas i Antich, Joan Camí, Amans Lus i Bonet.
En el cinquè bloc s’hi publiquen els «Textos de la missa exequial i altres». Una cerimònia
presidida pel bisbe de Vic, Romà
Casanova, acompanyat pels bisbes
Josep M. Guix i Jaume Camprodon
i concelebrada per més de setanta capellans. Completen el llibre
uns articles de Jaume Casamitjana i Paquita Gallego, la crònica
de la missa celebrada a la Soledat
d’Igualada, signada pel rector mossèn Josep, i uns retalls de premsa,
entre els quals el de L’Enllaç dels
Anoiencs.
El llibre porta aquesta dedicatòria: «A Mn. Esteve Prat i Llussà.
Tenia un cor tan gran, que tots hi
cabíem”.

Aquest diumenge, acompanyada d’un grup d’amics i amigues,
vaig participar de la Jornada de Portes Obertes que el centre Islàmic
d’Igualada havia organitzat a la seva Mesquita, una jornada amb el
propòsit de facilitar un apropament
mutu, conèixer la seva cultura així
com les seves instal·lacions.
Una munió de mainada esperava el seu torn per gaudir de les
atraccions inflables que hi havia al
carrer, davant mateix de la Mesquita. Les seves mares ens rebien dintre, a l’ombra perquè queia un sol
de justícia, amb una ampolla d’aigua i un gest obert, hospitalari. Era
fàcil compartir, no té res d’estrany,
són ciutadanes i veïnes nostres de
fa ja molt de temps. Es notava un
tracte familiar, com el que deuen
tenir amb algunes mestres o personal sanitari que coincidíem a la
visita, però també --per extensió-- a
totes les altres persones que ens hi
apropàvem.
Dalt, a la sala principal, hi havia
llargues taules amb beures i cosetes
per picar, dels que no podien faltar
els seus dolços tan típics. A un altre
cantó de la sala hi havia una altra
taula amb aquelles teteres tan tradicionals per oferir-te un got de te
sempre apunt, i calent, com cal per
fer passar la set, per compartir la
seva hospitalitat.
La Miriam ens va acompanyar
fins al rellotge que indica les hores
dels resos que marquen el pas tant
del dia com de la nit. Ara que, si
estàs treballant, pots recuperar els
resos a la nit, quan arribes a casa,
ens explicava...
Més enllà d’una lectura estrictament religiosa hi veig una disciplina
de vida, unes obligacions quotidianes que vetllen per l’acompliment
dels preceptes que orienten les seves creences: la bonhomia o ser bona persona, la honestedat, l’estima
a la família, el respecte als altres...
Són valors que s’atribueixen a la religió, però són valors universals que
traspuen qualsevol frontera que es
vulgui posar entre la gent provinent
de diferents cultures i que, convivint, formen ja part de la nostra
societat, una ciutadania que esdevé plural i diversa aportant els seu
valor en positiu també a la nostra
ciutat.
Potser aquesta ciutat no els hi
ha obert les portes de bat a bat tal

i com hi tenen dret, i no perquè ja
faci temps que hi viuen o fins i tot
hagin nascut aquí els seus fills, sinó
pel simple fet d’haver decidit viure
i conviure entre nosaltres, tan se val
el temps que faci (a l’hora de pagar
impostos no se’ls obliga al cap d’un
temps sinó des del primer dia...).
No obstant, potser la ciutat no
ofereix prou espais per a una normal integració a la seva vida social,
potser la dinàmica quotidiana els
obliga a relacionar-se entre ells al
marge i ens han de convidar ells a
entrar al seu món...
Les escoles o els centres mèdics
són serveis universals i no haurien
d’entendre de discriminació, tot i
que potser ens cal corregir alguns
ítems per evitar tractaments diferenciats, uns ítems que tal volta ens
poden passar desapercebuts i que
--potser com un tel invisible-- però
hi són...
M’agrada quan em trobo pel
carrer els meus veïns i veïnes i ens
preguntem com estem, com ens van
les coses... M’agrada compartir la
vida dels meus semblants, sigui quina sigui la seva cultura o professió
religiosa si en té, però m’enfada
constatar com encara hi ha qui rep
un tractament de ciutadania de
segona, per les dificultats d’assolir
la documentació necessària que li
permeti accedir a un lloc de treball
encara que sigui precari, com tothom avui, qui vol viure del seu propi treball. I m’enfada perquè estimo
la meva ciutat i la gent que hi viu,
però --sobretot-- em preocupa la
situació de la gent vulnerable i susceptible de ser exclosa.
Molts són els tòpics i prejudicis
que hem de fer front perquè així
ens ho han disposat. Sortosament
--però-- la nostra actitud ens pot
canviar els esquemes. Sols ens cal
estar predisposats a escoltar, les ganes de comunicar-nos --en dues direccions-- hi són, llavors qui ens ho
impedeix?.
Ja ho dic jo: el discurs de l’odi
que s’imposa cada dia més a prop,
un discurs que pregona l’homofòbia, l’odi al diferent, i que té la inhumanitat de deixar morir persones
al mar negant permisos a qui les vol
auxiliar.
Com deia en Raimon: no, jo dic
no, nosaltres no som d’eixe món.
maribelanoia@gmail.com

TALLERS ATZERÀ
Per ampliació de plantilla, necessitem:

1 MECÀNIC
1 COMERCIAL
Enviar CV a: info@atzera.cat
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PARLEM DE SARDANES

Joaquim Bacardit

Aquest dissabte tindrem la ballada
posposada per la diada de Sant Jordi

C

om ja recordareu, aquest
any va caure la diada del St.
Crist d’Igualada i la de St. Jordi
el mateix dia, o sia, el 23 d’abril,
dimarts. Com era lògic, no podíem
celebrar dues ballades el mateix
dia i, per aquest motiu, la Junta de
l’Agrupació vàrem proposar passar
la ballada de Sant Jordi a un altre
dia. Després de valorar-ho, es farà
aquest dissabte 6 de juliol, a les
19.00 h, al Passeig Verdaguer, al
lloc on últimament ja s’ha fet tradicional, entre Pl. Catalunya i c/ St.
Magí. Esperem, doncs, que els sardanistes i públic amant de la música de cobla faci acte de presència,
això sí, amb valentia per la forta
calor que sofrim aquests últims
dies. Allò que diem els catalans:
pit i c..., s’entén, oi? La cobla, en
aquest cas, serà la cobla Tàrrega.
Per a la propera ballada haurem d’esperar fins als actes de la
Festa Major d’Igualada.

Josep Maria Ventura,
«Pep Ventura» (18181875)

(Article extret de la revista
Contrapunt 1a etapa - núm. 42 Juny-Juliol 1975)
Dintre l’època pepventuriana es produí el fenomen. No se-

rà, però, superflu que considerem
l’Avi Pep com l’home genèsic de la
música sardanística. No solament
com a possible creador de l’entitat sonora coneguda per Cobla,
sinó també per haver-nos possiblement deixat establerta la forma
musical de la sardana. Sense tenir
idea de l’enorme transcendència
que la seva obra havia de tenir històricament i artísticament, anava
ampliant a poc a poc la típica formació orquestral de l’època, composta per un flabiol, dos tibles i
una cornamusa, que feien sonar a
les places els diversos contrapassos
i la sardana curta. Després de la
tenora, Pep Ventura anà afegint
al petit conjunt orquestral els cornetins, els fiscorns, el trombó i el
contrabaix. Aquesta obra d’evolució l’havia de conduir forçosament
a l’ampliació de l’estructura primitiva de la composició musical.
Les dades biogràfiques de Pep
Ventura són ben conegudes. Fill
de pares catalans, nasqué accidentalment a Alcalà la Real (Jaén). Tenia pocs mesos quan els seus pares
es traslladaren a Roses --d’on era
fill el seu pare, Benet Ventura-- i
finalment s’establiren a Figueres.
De noi, sembla que passà algunes penalitats vagabundejant pels

carrers. Ben jove, aprèn l’ofici de
sastre alhora que s’ensinistra en
l’estudi de la música, per la qual
sent una gran devoció. Li dona lliçons de solfeig qui més tard havia
de ser-li sogre, en Joan Llandric. A
l’any i mig, el seu mestre el considerà preparat per formar part
de la seva Cobla. Estudià la flauta, el clarinet, l’oboè i fins i tot la
guitarra. El mecanisme d’aquests
instruments li facilità el mestratge
que havia de tenir quan caigué
a les seves mans la tenora, que
segons diuen adquirí a Perpinyà, a
casa del constructor d’instruments
dits de plaça Antoni Turon. La popularitat d’en Pep de la Tenora
s’escampà arreu i no hem d’estranyar trobar-lo, quan encara no havia augmentat la Cobla, donant
una magnífica audició a l’escenari
del Teatre del Liceu de Barcelona
l’any 1852.
Pep Ventura ha deixat escrites
unes quatre-centes obres sardanístiques. Les principals sardanes són:
Per tu ploro, El cant dels ocells,
Una mirada, On són les oquetes?,
Totes volen hereu, A Núria, El toc
d’oració, etc. i així fins arribar a
les 400.
Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

4 de juliol de 2019

LES POSTRES

Joan Valls

Dietes?

N

o sé si 533.872 euros són
molts o pocs per pagar, cada
any, les nòmines dels polítics i
polítiques que ens representen
a l’Ajuntament. Així, per començar, em sembla una quantitat
prou important. La llàstima és
que no podrem constatar si se’ls
han guanyat fins d’aquí a 4 anys.
Aleshores no serà possible ni afegir-n’hi, si calgués premiar una
tasca extraordinària, ni tampoc
exigir que en tornin uns quants,
si és que no se’ls han guanyat.
Com sigui, el sou d’un polític,
sigui de l’administració que sigui,
sempre serà opinable i no ens
posarem mai d’acord. Penso
que per no atraure pesseteros
--“eureros”?-- i aspirar també a
tenir un personal capacitat i de
vàlua els sous d’aquests servidors
públics han de ser els del mercat.

I quins són o haurien de ser els
del mercat? Ui, ui, és complicat…
Però el que em costa d’entendre són les dietes. Que es reparteixin unes quantitats gens
simbòliques per assistir als Plens,
a les Juntes de Govern o a les
Comissions informatives se’m fa
de comprensió difícil. Durant 40
anys de docència mai no m’han
pagat ni cinc, en concepte de dietes, per fer les meves classes. La
nòmina era exactament per fer
això, classes, tutories i reunions
diverses. Potser el plantejament
hauria de ser a l’inrevés: a qui no
compleixi amb les seves obligacions, se li descompten aquelles
quantitats de la nòmina establerta. I si es passa, al carrer. Arreu,
menys a l’Ajuntament, funciona
així… O no?

7 de juliol: Jornada de
Responsabilitat en el Trànsit
«Fes als altres tot allò que vols que
et facin a tu»

La calor durant la jornada de treball a l’estiu

Q

uan treballem sota altes temperatures cal prendre tot un seguit
de precaucions.
Com pot afectar la calor a les
persones treballadores? Quan arriba l’estiu i fa molta calor els mecanismes d’adaptació del nostre cos,
com la suor, es posen en marxa per
mantenir estable la temperatura
corporal. Haver de realitzar tasques
pesades o treballs a l’exterior a elevades temperatures pot portar el cos
humà al límit i ocasionar accidents
de treball.
El risc augmenta a mesura que
puja la temperatura, per això és important que les empreses i les persones que fan feines a l’aire lliure
o en ambients calorosos adoptin
unes senzilles mesures de prevenció
i estiguin atentes a símptomes com
fatiga, mal de cap o vertigen, que

poden ser precursors de problemes
més greus com la deshidratació o
el cop de calor, que en alguns casos
arriba a ser mortal.
Temperatures de risc. Quan la
temperatura supera els 30°C s’ha
d’anar amb compte. Si supera els
33°C pots trobar-te en situació de
perill.
Consells bàsics per als treballadors i les treballadores:
- Beu regularment (cada 15-20
minuts) aigua fresca, no freda.
- Beu just abans, durant i immediatament després de la feina amb
exposició a la calor.
- Beu força líquids en acabar la
jornada laboral.
- Menja aliments lleugers com
amanides, fruites o sucs (ajuden a
tornar al cos les sals perdudes amb
la suor).
- Evita les begudes alcohòliques,
amb cafeïna o molt ensucrades (afavoreixen la deshidratació).
- Mira d’anar ben descansat a la
feina (la calor incrementa l’exigència
física del treball).
- Mira de cobrir la major part
possible del cos. Allà on no sigui
possible empra cremes de protecció
solar, per protegir-te de la radiació
ultraviolada.

- Utilitza barrets o gorres de teixit transpirable quan sigui possible.
Consells bàsics per a l’empresa:
- Augmenta la freqüència de les
pauses de recuperació, fent breus
aturades cada hora.
- Preveu zones de descans climatitzades o en ambients frescos i
a l’ombra.
- Planifica les tasques més pesades per a les hores de menys calor
(abans de les 11 i després de les 16
hores).
- Adapta els horaris per aprofitar
les hores menys caloroses del dia.
- Evita el treball aïllat i posar aigua a disposició de les persones treballadores.
- Evita que les persones treballadores es trobin aïllades fent la seva
feina per poder prestar-se ajuda en
cas de problemes.
- Posa aigua potable a l’abast de
les persones treballadores.
- Facilita o recomana a les persones treballadores l’ús de gorres,
barrets o roba clara.
- Posa a la seva disposició crema
de protecció solar, per protegir la
pell de la radiació ultraviolada.
Intersindical-CSC
anoia@intersindical-csc.cat

DEFUNCIONS
Ramon Vélez Jorge, de 61 anys (Santa Margarida de Montbui); Miguel Rubio Pérez, de 58 anys (Igualada); Emiliana Ferreira Quirós, de 95 anys (Vilanova del Camí); Pilar Romero Castillo, de 87 anys (Capellades); Pepita Vives Puiggròs, de 91 anys (Igualada); Herminia Cardona Alet, de 97 anys (Igualada);
Joan Fernàndez París, de 78 anys (Igualada); Antonio Carcasona Salat, de 91 anys (Pallerols); Rosa
Oliva Méndez, de 61 anys (Igualada); Baltasar Simó Martínez, de 86 anys (Igualada); Antonio Bermúdez
Moreno, de 56 anys (Igualada); Joana Moncunill Claramunt, de 87 anys (Igualada); Josefa Mir Puig, de
96 anys (Igualada); María Josefa Antolín Cañada, de 62 anys (Igualada); Rosa Soteras Claramunt, de 85
anys (Castellolí); Eugenia Castellano Hernandez, de 88 anys (Capellades); Lucía Justo Torres, de 85 anys
(Vilanova del Camí); Ludivina Martínez Grau, de 89 anys (Vilanova del Camí); Maria del Carmen Rocabert Oller, de 80 anys (Igualada).

C

om cada any la Pastoral de la
Carretera que jo dirigeixo, conjuntament amb la resta de bisbat
del país, organitzem per al diumenge 7 de juliol la Jornada de
Responsabilitat en el Trànsit, que
vol catequitzar els conductors i
vianants del deure que tenim de
saber compartir els carrers i carreteres. Entre tots (també des dels
mitjans de comunicació) tenim
l’obligació de fer tot el possible
per evitar accidents que humanament podem evitar.
Amb aquest lema ens disposem
a celebrar la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit 2019, el proper
diumenge 7 de juliol, a tot el territori de l’Estat espanyol.
Sens dubte, aquest lema ens
recorda les paraules del Mestre Jesús, a l’evangeli de sant Lluc, quan
ens dona uns bons consells d’estimació i de fer bé als altres, fins i
tot als enemics. Ens diu que: “heu
d’estimar els enemics, heu de fer
el bé i prestar sense esperar de
rescabalar-vos: llavors la vostra recompensa serà gran i sereu fills de
l’Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents.”
Si, quan ens disposem a conduir al volant del nostre vehicle,
tinguéssim presents aquestes paraules de Jesús i ens les apliquéssim primerament nosaltres mateixos, segurament que el nostre
comportament com a conductors o
vianants canviaria molt.
Els altres volen ser tractats i
considerats de la mateixa manera
que volem ser-ho nosaltres, amb
respecte i capacitat d’ajudar-nos

en el projecte de viatjar feliçment i
amb seguretat.
Conduir és l’acte més responsable de la nostra vida, i que a vegades fem de forma poc compromesa al missatge de Jesús, de fer
als altres allò que volem que ens
facin a nosaltres.
Perquè estimem els nostres, la
família, els amics, hem de conduir
sempre amb serenitat, sense begudes alcohòliques, ni drogues. Són
el pitjor company de viatge que
ens puguem buscar.
Respectem les normes del trànsit que volen donar-nos sempre
les pautes oportunes i escaients,
evitant ésser les víctimes d’accident
que ens pot deixar prostrats en
una llitera de per vida.
“Soc responsable de la vida
pròpia, de la vida dels qui viatgen
amb mi i de la vida dels qui trobaré durant el viatge”. Doncs que
només Déu (Pare-Mare) m’ha donat i que estic obligat a respectar
i conservar.
Demanem a la Mare del Bon
Viatge (Santa Maria del Camí), al
forçut de Sant Cristòfol, màrtir i
protector dels conductors (10 de
juliol) i a l’arcàngel Sant Rafael,
patró dels vianants, la seva protecció i empara.
Us desitgem, per al proper dimecres 10 de juliol, una feliç festa
de Sant Cristòfol, protector dels
conductors. Demaneu-nos la benedicció del vostre vehicle. Amb satisfacció i complaença, arreu del bisbat, ens hi trobareu ben disposats.
Mn. Pere Roig
Delegat Episcopal
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L’ENLLAÇ AMB EL CONSUM

Alfons Conesa

B

APRENDIZ DE LOS NIÑOS

Natasha Peterson

Un puente a lo invisible (1)

Rebaixes

envolguts lectors,
Si bé les rebaixes és un tema obligat de parlar-ne en aquestes dates, tot i que actualment els
períodes de rebaixes s’han relaxat, tàcitament, les
rebaixes d’estiu tenen un període que va de l’1 de
juliol al 30 d’agost.
Tots sabem quan comença la primavera, però hi
ha algú important en el mercat que proclama la primavera a través de tots els mitjans de comunicació,
i ens diu que la primavera ja ha arribat, a casa seva,
en una data que no coincideix pas exactament amb
l’entrada de la primavera astronòmica, ja que a casa
seva sempre és abans, perquè es conscient de que
una arribada avançada repercuteix en el mercat, en
nosaltres --els consumidors-- i en el seu calaix.
Amb les rebaixes d’estiu ha passat el mateix. Dijous passat ja anunciava les rebaixes a casa seva i el
mercat, que és molt sensible, ja s’hi va apuntar. Per
què començar el dia 1 de juliol, que és un dilluns,
quan poden aprofitar l’últim divendres, dissabte i
diumenge de juny? I amb aquesta reflexió, tothom
s’hi ha apuntat.
Podem tornar a dir totes aquelles recomanacions, i que cal fer-les, del consum responsable, reflexiu i amb criteri, que és adient en època de rebaixes,
ja que la desmesura ens pot abocar al consumisme.
Comprem, doncs, tot allò que necessitem i no pas
tot el que el mercat ens ofereix, per bons que siguin
els preus, ja que, per molt barat que sigui, si no ho
necessitem acabarà com una andròmina en un racó.
No confonguem les rebaixes amb altres tipus de
vendes de caràcter especial, com ara saldos, que són
ofertes de productes a un preu inferior a l’habitual
pel seu deteriorament, desperfectes, desús, obsolescència o liquidacions, que les botigues realitzen
per esgotar l’existència de determinats productes
davant de situacions concretes, excés d’estocs o el
tancament de la botiga, el canvi de local o la realització d’obres.
Els establiments tampoc poden vendre com a
rebaixes productes fabricats especialment per a
aquest fi, ja que seria un engany al consumidor i és
una pràctica que està prohibida.
Les rebaixes són solament l’oferta dels productes de temporada, aquells que han estat posats a
la venda a l’establiment comercial, com a mínim un
mes, dins dels sis mesos anteriors a l’inici de les rebaixes. Això sí, a preus més barats, que poden anar
baixant durant el període de primeres, segones i
fins i tot terceres rebaixes.
És un joc d’oportunitats, per al consumidor, que
pot comprar a preus assequibles productes que en
plena temporada no podia permetre’s, i per al botiguer, que li permet treure estocs que a la temporada següent hauria de liquidar a baix preu.
Tingueu en compte que les botigues no estan
obligades a fer rebaixes.
Primer de tot cal fer una llista d’aquelles coses
que ens interessen i que ens fan falta i fixem un
pressupost màxim, no fos cas que, engrescats pels
preus dels aparadors o per la varietat d’ofertes a la
botiga, estirem més el braç que la màniga.
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Els productes rebaixats han d’estar diferenciats
de la resta.
Comparem els preus. El preu rebaixat ha de
constar sempre al costat del preu no rebaixat,
tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment. Es pot substituir aquesta informació pel
percentatge de reducció de preus en cada bé o
servei.
Examinem el producte, que ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té a preu no rebaixat
i que no ha de tenir defectes.
Cal llegir detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.
També hem de comprovar si l’establiment
admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual. Si és així, també ha d’admetre
aquest sistema en període de rebaixes.
Demanem i conservem el tiquet de compra o
la factura, ja que és la nostra garantia. També cal
que conservem els catàlegs comercials i la publicitat del producte, juntament amb les seves característiques. Si detectem defectes en el producte,
cal que ens adrecem a l’establiment on l’hem
adquirit i amb el tiquet o la factura de compra.
Preguntem al comerciant per la possibilitat de
canviar el producte i les condicions en què es pot
fer aquest canvi. L’establiment no té l’obligació
de canviar un producte que està en perfecte estat, si no és que ho anunciï.
Cal recordar que tots els comerços han de
disposar de fulls oficials de reclamació-denúncia.
Si tenim algun problema és imprescindible
que primer ens adrecem a l’empresa amb la qual
heu tingut la relació de consum i demanem el full
oficial de queixa, reclamació i denúncia.
En l’escrit de reclamació hem d’incloure-hi
les nostres dades (adreça, telèfon de contacte,
etc.), una exposició dels fets i la petició que fem.
Cal adjuntar-hi la documentació de què disposeu
(factures, tiquets, publicitat, pressupost...). En
l’escrit de reclamació hem d’incloure-hi les nostres dades (adreça, telèfon de contacte, etc.), una
exposició dels fets i la petició que fem.
Si no rebem una resposta satisfactòria en el
termini màxim d’un mes, podem dirigir-nos al
servei públic de consum que ens correspongui
segons el nostre municipi de residència o bé
omplim el formulari en línia de l’Agència Catalana del Consum que, d’acord amb el principi de
proximitat, remetrà la nostra reclamació al servei
públic de consum municipal o comarcal que ens
correspongui.
Escollir una empresa adherida al sistema arbitral
de consum és una garantia. Ens estalviarem molts
problemes.
Estimats lectors,
Aprofitem les oportunitats amb seny i responsabilitat, cerquem primer els productes que volem
i necessitem, anem a la botiga, comparem preu i
qualitat, comprem, paguem i conservem el tiquet. I
gaudim de la compra ben feta!

Presentación

Tengo el privilegio de compartir con vosotros este nuevo espacio. Te invito a que recorras conmigo este puente a lo invisible,
que dejes por un momento todo lo
que conocemos hasta ahora de lo
que racionalmente nos han contado referente a la “MAGIA”(que si
buscas su definición, de las muchas
que hay, me quedo con esta que
dice: “Es un puente que te permite
ir del mundo visible hacia el invisible”)…
Que te parece si te doy la mano y cruzamos juntos.
Te garantizo que serás capaz
de vivirlo con ojos chispeantes de
asombro e ilusión.
Déjate llevar y vibra con todo
lo que te rodea y conecta con esto
que tenemos tan cerquita y que
desea ser descubierto como un regalo por abrir.
A partir de hoy, aquí estoy presente para ti, seas de la edad que
seas, porque todos somos niños
con sueños, ilusiones, deseos por
cumplir. Así que una de las cosas
que te propongo, entre muchas
más que te iré proponiendo, es…
date el permiso de responderte a
esta sencilla pregunta: ¿CUAL ES
TU MAYOR SUEÑO? El que nunca
has contado a nadie por miedo,
locura o cualquier cosa que la cabeza te haga creer con tal de no
poderlo cumplir, porque creemos
que es demasiado grande para
que pueda ser cumplido.
Y si eres UN/UNA VALIENTE,
envíalo a L’Enllaç y personalmente
te responderé cualquier cosa. Para
los más pequeños, podéis dibujarlo… Es tu nuevo espacio donde
TODO ES POSIBLE… HASTA LO IMPOSIBLE…SOLO ES CREER DESDE
LO MÁS PROFUNDO DE TU CORAZÓN.
Y hablando de lo imposible…

¿Alguna vez has prestado
atención a una abeja?

T’has trobat mai amb un problema de consum?
Envia les teves consultes a: latossa@latossa.com
Normalmente nos acercamos
a esa experiencia mirando con los
ojos de la mente: “no te acerques
abeja que me vas a picar” o “¡ay
qué miedo!” o “¡cuidado, una
abeja!”.

Si prestas atención desde otro
ángulo, desde la mirada del corazón, es cuando conectas con la
magia de la abeja y te cuenta su
versión de los hechos… y te garantizo que es muy diferente a la
percepción que las personas con
la mente se quedan en…¡cuidado
una abeja!
Así que vamos a relajarnos y
dedicarle a esta nueva amiga abeja
un poco de nuestro valioso tiempo
presente y conectar con su magia
especial.
Hola, sí, soy una abeja entre
millones de las que compartimos
el planeta contigo, me puedes llamar Ruth; sí, así me llamo, yo también me sorprendí cuando escuché
mi nombre por primera vez, pero
ahora me mola.
Si me ves volando, no te cortes,
saluda, que es agradable y nosotras lo percibimos, lo que tu generas hacia fuera, si estás feliz o
triste.
Hay muchas cosas que te producen tristeza, porque las ondas
son de añoranza, pero luego hay
otras ondas que son de felicidad,
lo percibo en la inocencia de algunos que nos observan con los
ojos saltones, no hablan y solo balbucean, entonces me quedo ahí
asombrada de la alegría que desprenden.
Luego hay otros que, aún no sé
porqué, van a por mí y me quieren
pisar; ¿pero yo que te he hecho?,
me pregunto muchas veces, pero si
quiero tranquilidad.
Cuando nos crucemos espero
que ahora sea diferente y amigable, porque lo único que quiero es
que sepas que yo soy esa parte de
lo imposible hecho posible, si no…
mira mis alas y mira mi cuerpo… y
vuelo! Así que cree en que es posible hasta lo imposible.
Cuando nos crucemos por las
calles del planeta imagina, al contemplarme, en toda esa dulzura
que hay en tu corazón, como la
miel.
Y recuerda que no importa lo
grande que sea “tu imposible”…
mírame, yo puedo volar, tú también puedes lograr que tu imposible se haga posible y real.
Ah! Por cierto, si me ves en el
suelo dame un poco de agua o un
deseo alegre, como por ejemplo:
“Ruth vuelve a volar”… a veces
me quedo sin energía y sería una
pena, como le pasó hace unos días
a mi prima Lucía, que se quedó por
el suelo, intentaba coger de nuevo
el vuelo y, cuando casi lo logra,
¡zas! una bamba 36 la pisó… Así
que prestar mucha atención.
Te seguiría contando aventuras, pero me las reservo para otra
ocasión.
Ya sabes dónde encontrarme…
y recuerda: todo está conectado,
mírame con los ojos de tu corazón.
Tu nueva amiga, Ruth.

OFERTA DE FEINA
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Albert Moreno,
9è a l’Iron Man de Niça

TRIATLÓ
l passat cap de setmana es va
disputar el prestigiós Iron Man
de Niça, un dels més antics d’Europa i un dels més reconeguts a
nivell mundial.
L’esportista igualadí Albert
Moreno arribava a la cursa després d’una excelent preparació, ja
que abans havia estat 5è al 70.3
de Barcelona com a últim test sis
setmanes abans.
La cursa va estar marcada per
una fortíssima calor i un alt grau
d’humitat que va fer que la sensació en el tram final de cursa a peu
fos de 38º.
La cursa va començar a les
6.25 amb els primers rajos de sol,
l’Albert va fer una excel·lent tram
de natació sortint en 9a posició
de l’aigua tot i ser la seva pitjor
disciplina; a posteriori en el tram
ciclista va millorar posicions fins
coronar al km 65 en 5a posició,
però uns quilòmetres abans va ser
penalitzat amb 5 minuts que va
haver de complir en aquest Km 65.
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A partir d’allà va mantenir el
tipus fins arribar a la t2 en 11a
posició; durant el tram de cursa
final Moreno va començar progressant algunes posicions i va
poder finalitzar en una 9a posició
en un Ironman.
Una llàstima la sanció (molt
rigorosa i no compartida per l’Albert) ja que va trastocar la cursa
i el resultat final; ja que tot i ser
una cursa de més de 7 hores, 5
minuts feien guanyar 4 posicions
en la classificació general.
Ara l’Albert es troba en setmana de recuperació, pel tal que
aquest proper 8 de juliol pugui
començar la preparació específica
per la propera cursa; el Triatlo
d’Alpe d’Huez.
També cal destacar la participació de Bernat Vinyals Vilarnau,
que va poder finalitzar una de les
curses mes dures que ha corregut,
segons va comentar a l’acabar. El
Bernat ja te 7 irons finalitzades.
Enhorabona.

4 de juliol de 2019

L’Igualada Rigat fitxa a Marc Palau
pità Ton Baliu, Roger Bars, César
Vives i Jordi Méndez; els renovats
Elagi Deitg, Sergi Pla i Manel del
Valle; Bernat Yeste, jugador de la
pedrera que puja al primer equip, i
el nou fitxatge, Marc Palau. Queda
una plaça lliure en les convocatòries, que pot ocupar un jugador
júnior. Com ja es va confirmar fa
unes setmanes, Francesc Linares
serà el nou entrenador que dirigirà
aquest equip.

HOQUEI PATINS
arc Palau Mir, de 24 anys, ja és
nou jugador del primer equip
de l’Igualada Rigat. El defensa
català arriba al club igualadí després de completar les dues últimes temporades a l’OK Lliga amb
el Girona. El jugador reusenc es
converteix en el primer i definitiu
fitxatge de la temporada.
Tot i la seva posició, Palau ha
anotat 10 gols aquesta temporada
a l’OK Lliga i 8 en l’edició passada.
Palau també ha competit a l’OK
Lliga amb el CP Vilafranca, ara fa
tres temporades. Va començar a jugar a hoquei patins al Reus Deportiu, equip des del qual va arribar a
les categories inferiors del CE Noia,
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i també va formar part de la base del FC Barcelona. Va tornar al
CE Noia per jugar-hi com a júnior,
abans de donar el salt definitiu a
l’OK Lliga.
El jugador s’ha mostrat molt
satisfet pel seu fitxatge i ha afirmat que “quan vaig rebre la trucada no m’ho vaig pensar dues vegades. Era una oferta d’OK Lliga,
d’un club històric que ve de fer
molt bones temporades.” Palau es
defineix com un “jugador defensiu
que vinc a col·laborar, a fer grup
i amb la intenció de mirar sempre
cap amunt”.
Amb el fitxatge de Marc Palau,
l’Igualada Rigat 2019-2020 queda
tancat. L’equip el formaran el ca-

PATINATGE ARTÍSTIC
l dissabte 29 de juny el pavelló
poliesportiu de Santa Coloma
de Queralt es va omplir de gom a
gom per la celebració del segon
Festival de Patinatge Artístic, organitzat pel Club Patinatge Artístic
Igualada, on hi van participar prop
de seixanta patinadors/es.
S’hi van veure actuacions de
diferents tipus d’estil de patinatge
executades pels patinadors i patinadores del club igualadí i dels
diversos clubs convidats, amb un
extraordinari nivell, que va fer les
delícies del públic assistent.
Del Club Patinatge Artístic
Mollerussa Pla d’Urgell, l’Ariadna
Marcos, l’Ariadna López i la Maria
Tassies, van oferir unes actuacions
en estil lliure d’un nivell altíssim,
confirmant que la seva habitual
participació als campionats de Catalunya i Espanya de les seves categories, no és una casualitat.
També en lliure, va destacar
l’actuació d’en David Corbella del
Club Esportiu Patí Torregrossa, que
a part de ser l’actual campió provincial de Lleida, va aconseguir la
10a posició en l’últim campionat
d’Espanya júnior.
D’altra banda va lluir molt l’actuació de la parella del Foment
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mar sotscampiones d’Espanya de
Mà per Parelles Femení en categoria cadet.
Finalment, cal destacar, tot i no
arribar a les fases finals del Campionat, també el bon paper realitzat
pels equips de mà per parelles en
categoria infantil, format per Iván
Rodríguez, Víctor Navarro i Víctor
Martínez, tots ells del Club Nafarren Etxea de Barcelona; i de mà
per parelles en categoria cadet,
format per l’Asier Arribas i en Pau
Blanca, també del Club Nafarren
Etxea, i en Nil Gómez,del Club Natació Terrassa.
Esperonem en Pau Vergara
perquè segueixi amb aquesta línea
ascendent i deixi el nostre Club
ben alt.
Antoni Font

Els jugadors Oriol Vives i Gerard Miquel, que aquest any ha
jugat cedit al CE Vendrell, no
formaran part del club igualadí
la temporada vinent. Oriol Vives
jugarà al Lleida Llista, tot i haver
donat la paraula de continuar a
l’Igualada Rigat. El jugador de Santa Coloma de Farners va comunicar
un dia abans de l’acte de signatura
del nou contracte que no firmaria
perquè havia decidit acceptar una
millor oferta econòmica del Lleida.
Per la seva banda, Gerard Miquel es desvincula de l’Igualada i
ha decidit seguir a les files del CE
Vendrell.
Premsa IHC

Èxit del segon festival del Patinatge
Artístic Igualada

Bona actuació de l’equip
català infantil al Campionat
d’Espanya de Federacions en
Edat Escolar

FRONTENNIS PILOTA OLÍMPICA
l passat cap de setmana es va
disputar a Íscar (Valladolid) el
Campionat d’Espanya de Federacions en Edat Escolar 2019.
Bona actuació de l’equip català
de frontennis olímpic en categoria
infantil, format per en Pau Vergara, del Club Frontennis Igualada,
i en Biel Vaghi i l’Adrià Gómez,
procedents tots dos del Club Natació Terrassa i que van arribar a les
semifinals del campionat on van
caure en un partit molt disputat
contra la selecció de Canàries, en
tres jocs per 10-7, 5-10 i 8-10.
Les jugadores de la Selecció
Catalana de Pilota, María García,
Mariona Salat i Leire Arribas, totes
tres procedents del Club Nafarren
Etxea de Barcelona, es van procla-

Oriol Vives i Gerard
Miquel no seguiran a
l’Igualada Rigat

Cardoní formada pel David Cerezo
i l’Ona Flores, actuals Campions
de la Copa Catalana Iniciació de
la seva categoria. Prèviament, el
David Cerezo va oferir la seva actuació individual, que li havia permès
aconseguir el tercer lloc a l’últim
Campionat de Barcelona Infantil.
L’altra parella de la nit van ser
la Marina Salazar i la Queralt Salvadó del H.C. Navarcles, que van
interpretar una coreografia extreta del seu Festival de Patinatge.
L’actuació de l’estil “Solo Dance” va ser a càrrec de la Laia Sabaté del Club Patí Sant Ramon, que
va destacar per la seva elegància a
la pista, demostrant perquè aquest
estil de patinatge cada vegada està agafant més importància al nostre país.
I l’actuació de xou va anar a
càrrec del quartet del Club Patí
Sant Ramon, format per la Martina Saumell, la Clara Valldosera, la
Lucía Lora i la Gàlia Mateu, que
van executar el seu ball “Ho aconseguiran...?” amb el que havien
aconseguit el campionat escolar de
xous del 2019.
Totes aquestes actuacions es
van anar intercalant amb les dels
patinadors i patinadores del Patinatge Artístic Igualada, que tenien

com a fil conductor la pel·lícula
“The Greatest Showman”. Així, tot
el vestuari i les músiques estaven
inspirades en aquesta pel·lícula,
igual que el mural realitzat per
l’artista igualadina “Giore” que va
lluir espectacularment durant tota
la vetllada.
Els 10 patinadors/es del grup
de petits (Nora López, David Sánchez, Berta Ferré, Laia Jorba, Juna
Orts, Jana Morera, Elena Odainic,
Celia Torres, Martina Ferré i Maria
Gual) van executar la coreografia
“Bella Donna”; els 17 patinadors/
es del grup de mitjans (Berta Escoda, Joana Garriga, Chiara Xaus,
Berta Torra, Arlet Domènech, Asha
Mateu, Abril Llopis, Mireia Mas,
Martina València, Daniel Llorach,
Clàudia Garriga, Lola Agüera, Carla Balcells, Cristina Ramon, Gisela Laporta, Úrsula Pontnou i Anna Badia) van oferir “This is me”
i les 11 patinadores del grup de
grans (Abril Domènech, Maria Escoda, Alexandra Burczynska, Marina Laporta, Gisela Santiago, Ana
Fernández, Mariona Raurich, Iris
Ruiz, Anna Domènech, Berta Roset
i Ivet Bonet) van presentar “Rewrite the stars”. Les 3 actuacions van
ser espectaculars, demostrant que
els esforços realitzats els últims
mesos als entrenaments extraordinaris preparatius del festival havien valgut la pena.
I el millor de la nit va arribar
al final, ja que els 38 patinadors/es
del club que participaven al festival, junt amb la seva entrenadora
Ester Torrabadella, van executar
alhora la coreografia “The Greatest Show”, combinada amb uns
efectes de llum espectaculars que
van arrencar llargs aplaudiments
del públic que omplia les graderies
del pavelló.
Un any mes, el Festival del Club
Patinatge Igualada va ser tot un
èxit de nivell i organització, i ja hi
havia qui comptava els dies perquè
arribés el festival de l’any vinent.
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Pol Roca i Aitor Caldito
(CAI), guanyadors amb la
selecció estatal a la Copa
Ibérica sub-18

ATLETISME
ls atletes de categoria sub-18
del Club Atlètic Igualada Petromiralles Pol Roca i Aitor Caldito
van participar dissabte passat, 29
de juny, formant part de la selecció
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espanyola juvenil a la Copa Ibérica
sub-18 Go-Fit Espanya - Portugal,
que es va dur a terme a les pistes
de Moratalaz (Madrid) i en què
participaren els atletes seleccionats per la RFEA per a les diferents
proves.
Pol Roca era 2n i medalla d’argent en salt d’alçada, amb un millor intent de 2,00 m, el mateix
registre assolit pel guanyador, l’atleta estatal Álvaro Infante.
Aitor Caldito era 3r i medalla
de bronze en el salt de llargada,
amb un millor intent de 6,82 m.
La selecció espanyola es va imposar amb 242 punts globals a la
selecció de Portugal, 2a classificada
amb 136 punts, dominant 34 de les
39 proves.
Club Atlètic Igualada

Rubén Piñol (CAI), 4t en
5.000 m marxa M-45 al
Campionat d’Espanya Màster

ATLETISME
uatre atletes veterans del Club
Atlètic Igualada Petromiralles van participar al Campionat
d’Espanya Màster de Sagunt, que
es va dur a terme del 28 al 30 de
juny, amb la participació de més de
2.500 atletes estatals de les diferents especialitats. La forta calor va
incidir en les actuacions dels atletes participants.
Rubén Piñol era 4t en els 5.000
m marxa en categoria M-45, amb
un temps de 27’54”82.
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Josep M. Lagunas era 5è en
llançament de disc en categoria
M-40, amb un millor intent de
34,96 m, i era a més 7è en llançament de pes amb 10,16 m.
Ramon Sánchez Piqué era 5è
en llançament de pes en categoria M-40, amb un millor intent de
11,06 m, i era a més 9è en llançament de disc amb 31,20 m.
Joan Sánchez Bergadà era 7è
en llançament de disc, en categoria M-40, amb un millor llançament de 32,45 m.

Gran resultat de Laura
Rodríguez a la Copa LEN

NATACIÓ
a nedadora igualadina Laura
Rodríguez va ser convocada amb
l’equip nacional d’aigües obertes
per participar en la Copa LEN, al
port de Barcelona.
Dissabte passat es va fer la pro-
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va de 10 Km, en què va aconseguir
una gran 5a posició i va obtenir la
millor classificació entre les nedadores estatals.
Enhorabona Laura, l’Europeu
júnior ja t’espera!
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Or per a Abdessamad Oukhelfen en 5.000 m
llisos i argent per a Nora Taher en triple salt
(CAI) al Campionat d’Espanya sub-23

ATLETISME
issabte passat, l’atleta promesa
del Club Atlètic Igualada Petromiralles Abessamad Oukhelfen es
va proclamar campió d’Espanya
sub-23 en els 5.000 m llisos, i la saltadora del CAI Nora Taher assolia
el subcampionat estatal en triple
salt, en la seva participació al 34è
Campionat d’Espanya sub-23 que
es va dur a terme a les pistes de
Camp Clar de Tarragona. Les proves comptaren amb la participació
dels atletes estatals capdavanters
nascuts els anys 1997/98/99. La forta calor va posar a prova la resistència física dels/les participants.
Els cinc atletes del CAI Petromiralles assoliren 2 medalles (or
i argent) i un lloc de finalista, a
més del 19è lloc per clubs per al
CAI, amb 17 punts assolits pels seus
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atletes, entre 100 equips participants, amb una brillant actuació
global.
Van destacar les actuacions
d’Abdessamad Oukhelfen, campió
d’Espanya en els 5.000 m llisos amb
un registre de 14’44”88, i de Nora Taher, subcampiona estatal en
triple salt amb un millor intent de
13,31 m, que hagués estat rècord
d’Igualada de no ser pel vent de
2,1 m/s, lleugerament superior al
reglamentari, i confirmant novament la mínima estatal absoluta
en altres salts.
Naima Ait Alibou era 7a a la final dels 800 m llisos amb un temps
de 2’17”42 i assolia plaça de finalista, després de dominar semifinals amb 2’14”44.
Abdelhakim Hamid era 6è en
semifinals dels 1.500 m llisos amb

3’51”58, marca personal, però no
va accedir a la final. Anna Asensi
era 6a en semifinals dels 100 m
llisos amb una marca de 12”93 que
tampoc li va donar accés a semi/
finals.

Eduard Fábregas, campió
d’Espanya sub-23 en
alçada

El saltador igualadí Eduard Fàbregas, entrenador del CAI i actualment competint amb el club
Intec-Zoiti d’Osca, es va proclamar
diumenge campió d’Espanya en la
prova del salt d’alçada, en el decurs del 34è Campionat d’Espanya
sub-23 disputat a Tarragona.
Eduard Fàbregas es va imposar
en el salt d’alçada amb un millor
intent de 2,12 m.
Club Atlètic Igualada - Redacció

Jordi Y. Matsuoka (CAI), guanyador en
salt de llargada al Míting Internacional
d’Andorra
ATLETISME
’atleta del Club Atlètic Igualada Petromiralles Jordi Yoshinori
Matsuoka va assolir la victòria, en
salt de llargada, en la 35a edició
del Míting Internacional Principat
d’Andorra d’atletisme, que es va
dur a terme el passat 22 de juny
a l’Estadi Comunal d’Andorra la
Vella. Les proves comptaren amb
la participació de destacats atletes
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de l’atletisme català, amb l’objectiu
d’assolir mínimes per a les diverses
competicions d’aquest estiu.
Jordi Yoshinori Matsuoka s’imposava en el salt de llargada, amb
un millor intent de 7,25 m.

Atletes del CAI a la 4a
Jornada del Critèrium J.
Campmany

D’altra banda, dos atletes del

Club Atlètic Igualada Petromiralles
van participar, el passat 26 de juny,
en la 4a Jornada del Critèrium Josep Campmany, a l’Estadi Serrahima de Barcelona.
Marc Sànchez era 1r exaequo
en salt d’alçada, amb 2,00 m, i Jordi Yoshinori Matsuoka era 2n en
salt de llargada, amb 7,19 m.
Club Atlètic Igualada
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Presentacions dels nous
equips Subaru femenins

PÀDEL
a setmana passada, en plena
onada de calor, es van presentar
les noves equipacions Subaru de
pàdel femení dels equips de l’Esquaix Igualada.
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Encara amb la temporada
per tancar del tot, en un principi,
l’Esquaix Igualada mantindrà els
4 equips que juguen les diferents
lligues comarcals o federades, més
algun de nou encara per confirmar.

El primer equip del
CF Igualada masculí ja
és de Tercera!
FUTBOL
iumenge passat, amb l’ascens
del Prat, es va culminar l’ascens
del primer equip masculí del CF
Igualada a Tercera Divisió Nacional.
Per ahir dimecres, al vespre, estava prevista la recepció oficial a
l’Ajuntament d’Igualada.
Amb el comunicat següent, el
CF Igualada ha donat les gràcies a
tots aquells que han donat suport
a l’equip i han fet possible aquesta
fita:
“El CF Igualada vol donar les
gràcies a tota la família blava per
la seva ajuda durant una temporada que ha acabat amb un èxit
històric.
Volem agrair a tots els socis,
Futbol Base (jugadors/es i les seves
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Toni Bou suma el cinquè triomf al Mundial
de TrialGP

MOTOR
l pierenc Toni Bou, pilot de
l’equipo Repsol Honda, va aconseguir una nova victòria en la cin-
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quena prova de la temporada, que
es va celebrar a Bèlgica.
Toni Bou va ser segon en el primer pas per les zones, a 3 punts de

Jeroni Fajardo, mentre que en la
segona volta es va poder imposar i
assegurar-se la primera posició en
l’última zona, amb un total de 33
punts. El segon lloc va ser per a Jeroni Fajardo, amb 36 punts, i el tercer per a Adam Raga amb 72, mentre que Fujinami, company d’equip
de Bou, va acabar quart amb 73
Amb aquesta victòria Bou es
consolida com a líder del Mundial
amb 19 punts d’avantatge sobre el
segon classificat quan nomes queden tres proves per finalitzar el
campionat.
Així doncs, la classificació general l’encapçala Toni Bou (Repsol
Honda) amb 100 punts, 2n Adam
Raga (TRRS) amb 81 i 3r Jeroni Fajardo (GasGas) amb 67.

Veterans del Club Excursionista Uecanoia

Volta per Rubió, per cims i fondalades
EXCURSIONISME
ijous 27 de juny. Matinal amb
tan intensa calor que priva de
fer tot el recorregut previst. Fem
una bona volta per Rubió, un
municipi netament rural, un poble
sense un nucli antic diferenciat, un
poble sense antics carrers empedrats amb llindes de cases blasonades, però sí que trobarem un
municipi amb personalitat i amb
molt terreny per caminar i descobrir. Hi destaca sempre el gran
parc eòlic que s’inicià el 2004 i que
avui compta amb un total de 50
aerogeneradors de 80 m d’alçada i
pales de 37 m.
Sortim de la zona urbanitzada --el castell destruït a dalt
d’un pujalt, l’excepcional església
gòtica fortificada de Santa Maria, el cementiri i el restaurant-- i
pugem a la Casa Berenguer, casa
d’estiueig del 1908 amb elements
modernistes prenent com a model
la masia catalana, a la qual s’hi
afegeixen elements formals com
els arcs parabòlics del petit porxo
de l’entrada. És obra de Francesc
Berenguer, un deixeble i col·laborador directe de Gaudí, denominada popularment “La Torre” o
“La Torreta”, molt probablement
per substituir una antiga torre
medieval de vigilància. Seguim
un tram del GR-7 per les Planes
del Puig, tot travessant camps de
farratge fins a deixar enrere la
subestació transformadora del
parc eòlic, on ens deixem guiar
per la pista que condueix per sota els molins aerogeneradors fins
l’indicat com l’A.1.8, per agafar
el corriol que passa al costat mateix d’una antiga tanca i filat per
als animals. Estem a la carena del
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famílies), entrenadors/es, cos tècnic
i als aficionats blaus tot el seu suport durant l’any.
Sense tots ells, res d’això hagués estat possible!
Igualada és de Tercera i es tracta d’un premi per a tota la ciutat!
#SomBlaus”.

El CB Igualada, subcampió de
Catalunya

BITLLES
’equip A del Club de Bitlles Igualada es va proclamar, el cap de
setmana passat, subcampió del
XXV Campionat de Catalunya per
a equips disputat a Torà, en què hi
van participar els 15 millors clubs de
Catalunya més l’amfitrió el CB Torà.
En la fase de classificació van
quedar en tercer lloc amb 727
punts, només per darrere del CB
Vall-Llobrega i del CB la Penya
del Bistec de Tordera, i en la final
després d’un gran frec a frec amb
l’equip del Vall-Lobrega, en què es
va decidir la final en l’últim jugador de l’última ronda i finalment
es va acabar imposant l’equip gironí per 392 a 381 punts. El tercer lloc del podi el va ocupar la
Penya del Bistec de Tordera amb
346 punts, mentre que el quart i
el cinquè lloc foren per als equips
del Castellserà amb 340 punts i el
Guinardó amb 340 punts.
Pel que fa a l’equip B, també
es va quedar a les portes de jugar
la final després d’una gran primera
partida, però l’atzar i l’encert final
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dels equips del Castellserà i el Guinardó en la segona partida van fer
que l’equip B quedés en sisè lloc,
amb 722 punts, només a 3 de jugar
la final juntament amb l’equip A.
També durant el mes de juny
es va disputar a Miralcamp el XXI
Campionat de Catalunya individual, en què es van classificar el jugador Nil Solé (categoria sub25), Salvador Gil (absolut masculí) i Mila
Prieto (absolut femení).
En la fase de classificació, en
què es classificaven els deu millors
homes i dones, Nil Solé va acabar
vuitè per disputar la final amb 160
punts, mentre que Salvador Gil,
amb 154 punts, i Mila Prieto, amb
136 punts, foren eliminats de les
seves respectives categories.
En la final, el jugador igualadí
Nil Solé va aconseguir el cinquè
lloc absolut, només a tres punts del
tercer classificat, a més de ser primer en la seva categoria (sub 25),
després d’imposar -se a Emmanuel
Ortega, del CB Alls Secs Piquen de
Mont-Ras, només per un punt, 75 a
74, respectivament.

Morrocurt (750 m), que és un ample mirador de la Conca d’Òdena,
per un costat, i de la Serra de Rubió, per l’altre. Descendim sempre
per carrerany i tenint davant nostre el Puig de Sant Miquel (734
m), on opcionalment es pot pujar
i on es troba la pilona d’un punt
geodèsic, una bandera i un pessebre. Més enllà, a l’altre costat,
l’església de Sant Pere d’Ardesa,
magnífic exemplar romànic dels
segles XI-XII, d’estil llombard, respectuosament ben restaurada i
amb un entorn ben agradable per
esmorzar-hi.
Estava previst que per sota
del Puig de Sant Miquel deixaríem, després d’un carrerany descendent, una pista principal molt
costa avall que ens baixaria fins
a la Rasa Fonda o Torrent de les
Merrinxes, on a mitja alçada de
la paret hi ha un parell de forats,
petites coves, que la gent anomena Coves de les Bruixes. Torrent
amunt, seguint pel mig de la rasa
fonda i encaixonada per camí dins
el llit del torrent, una mica complicat sobretot en època de pluges,
ens duria al Pla de Les Bruixes, una
aïllada explanada rocosa de pedra

inclinada, lloc secret de trobada
dels famosos bandolers Marimón i
Casulleres, antics cabdills carlistes i
fills d’importants nissagues de Rubió, on van ser aniquilats per les
Esquadres Catalanes (precedents
dels actuals Mossos d’Esquadra) el
1841. D’aquest fondal se’n surt reculant per un camí mig perdut, ple
de matolls, a 30 m per sobre de la
rasa i després per una antiga pista
que planeja a mitja costa fins que
apareix al davant, molt per sobre
nostre, l’església de Rubió, on s’hi
arriba molt costa amunt tot passant per Ca l’Alzina i seguint fins
al cementiri. Prescindim d’aquesta
part per la forta calor que fa i per
la que faria dins d’aquest fondal i
retornem des d’Ardesa pel camí de
l’anada.
Participants, 19. Distància recorreguda, 9’4 km. Temps net de
camí, 2’40 h. Altitud mín/màx.,
522/746 m. Coordinació, Joan Sellarès i Jordi Jubert. La darrera excursió abans de vacances, el dijous
11 de juliol, serà per l’entorn del
poble de Pinós, Cal Sala (ermita de
l’Avellana), Puigferrers i Cal Xonic.
Veterans Uecanoia

Cara i creu per als equips del
CT Can Bonastre a la Lliga Padelcat
PÀDEL
l cap de setmana passat es disputaven la totalitat de semifinals de totes les categories de la
Lliga Guinot Prunera de Padelcat.
La secció de pàdel del CT Can
Bonastre tenia dues cites per intentar portar equips a les grans
finals del proper cap de setmana
de juliol. L’equip del +35 ho va
aconseguir i l’equip mixt va caure
deixant-se la pell a la pista.
L’equip del +35 rebia a casa,
en la seva semifinal, el Life x Pàdel
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d’Abrera i es va imposar per 3-0,
passant a la gran final de la Lliga.
L’equip visitant no es va presentar a jugar i, per tant, l’equip del
CT Can Bonastre disputarà la gran
final davant del Padelarium de Gavà, el proper dissabte 6 de juliol a
les pistes del CE Granvia de Castelldefels. Molta sort per a l’equip que
ha dominat la lliga des d’un principi. Falta només un pas per al títol.
L’equip mixt del club, de tercera categoria, es va desplaçar a
Vilafranca per jugar la seva semi-

final davant del Complex Aquàtic.
L’equip va perdre per 2-1 en una
disputadíssima eliminatòria davant
d’un gran rival. La parella 1, amb
Fanny Blanquez i Toni Fallarás, va
perdre per 6-1 i 6-2. La parella 2,
amb Irene Algarra i Pere Soler, va
caure per 6-4, 3-6 i 6-3. La parella
3, amb Carmen Vílchez i Javi Cabeza, va guanyar el seu partit per
6-0 i 6-2. L’equip ha fet una gran
temporada i ara es prepararà per a
l’any que ve.
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Pep Guardiola va apadrinar la Pista Cruyff
dels Hostalets de Pierola
FUTBOL
imecres de la setmana passada, 26 de juny, es va inaugurar la instal·lació situada al parc
de Cal Ponsa, als Hostalets de
Pierola, amb la presència de Pep
Guardiola com a ambaixador de
la Fundació Cruyff i com a gran
protagonista d’un acte que va
comptar amb nens i nenes dels
Hostalets que van participar en
els partits d’exhibició.
L’exjugador i exentrenador
del Barça va apadrinar la Pista
Cruyff dels Hostalets de Pierola
en la seva inauguració. L’actual
entrenador del Manchester City
hi va assistir com a padrí i com
a ambaixador de l’organització
fundada per Johan Cruyff. L’acte
va comptar amb la presència de
la presidenta i la directora de la
Fundació, Susila Cruyff i Pati Roura, respectivament, i de l’alcalde
Gerard Parcerisas, que va cedir el
protagonisme del discurs institucional a l’exalcalde Daniel Vendrell.
Guardiola va signar al Llibre
d’Honor de l’Ajuntament, on va
coincidir amb el reconegut productor Jaume Roures, vinculat
directament a la Fundació Cruyff. Un cop al camp, el periodista
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Joan Vidal

Grans moments, grans emocions

SEAT León ST Cupra R
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de TV3 Xavier Torras va donar
pas als parlaments i, seguidament, als partidets de futbol, en
què hi van participar els nens i
nenes dels Hostalets amb Pep
Guardiola i Susila Cruyff d’entrenadors.
El projecte Cruyff Courts de
la Fundació Cruyff es va iniciar
l’any 2004 i actualment compta
amb més de 260 instal·lacions
arreu del món. Aquesta iniciativa també impulsa dos projectes

específics en aquests camps de
futbol: els Cruyff Courts 6vs6,
campionats per a nois i noies de
10 a 12 anys en què participen
tots els Cruyff Courts, i el Community Program, amb l’objectiu que joves de diferents barris
aprenguin a organitzar el seu
propi torneig.
Del pas de Guardiola pels
Hostalets de Pierola es va quedar
constància a diferents mitjans de
comunicació catalans i espanyols.

La Mancomunitat de BTT, altra vegada
pel Ripollès
BTT

Cada any, pel temps de les
cireres, la Manko organitza una
sortida de nivell i llargada alts.
Aquest cop tornem al Ripollès
(15 i 16 de juny). Són dos quarts
de nou del matí del dissabte i
fa molt bo. Dotze beteters de la
Mancomunitat ens trobem a Sant
Joan de les Abadesses. Aparquem
a l’estació de l’antic trenet. Esmorzem l’entrepà que duem,
prenem un cafè i engeguem.
Aquesta vegada romandrem dos
dies fora. Portem la roba de recanvi i complements al damunt;
anem sense cap ajut extern motoritzat. Només encetar l’excursió ja pugem forts molta estona.
Deixem enrere Ogassa, passem
davant de la bella església romànica de Sant Martí. Pedalem
amunt, sempre per pista, al llarg
de la baldana de Serra Cavallera, foravial nabineres esparses i
gavarreres ens acompanyen, el
panorama s’eixampla i un permanent intens verd de prats esponerosos ens embolcalla. Arribem
al Coll de Jou, entre el pic Taga
(2035 m) i el Puig Sant Amand.
Agafem alè; l’ascensió no ha estat cap broma. Ens corprèn l’imponent paisatge. Davant nostre
albirem la pregona vall de Ribes-Campdevànol sota el Montgrony. Ara una infinita baixada,
tot passant pel poble de Bruguera, ens mena a Ribes de Fresser.
Quasi és l’hora de dinar. Anem
a l’hostal ja reservat i mengem
amb molta gana. Després de dinar fem dos grups: un decideix
anar a Núria en bici i l’altre hi
anirà en cremallera. Els que hi
anem en bici passem per Queralbs i Fontalba. És una llarguíssima pista de terra que supera un
molt notable desnivell. En arribar
a Fontalba l’itinerari segueix un
corriol molt poc ciclable i, quasi
sempre amb la bici al costat, s’arriba a Núria. El darrer cremallera
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ha marxat. Donem un cop d’ull
a tot plegat, un refresc i tornem
pel mateix i feixuc camí, car no
ens hem atrevit a descendir pel
camí directe a Queralbs en contenir un tram costerut de tres-cents
metres extremadament complicat que cal desgrimpar amb les
bicis al damunt. Amb la darrera
claror del dia arribem a l’hostal
de Ribes. Avui hem superat un
desnivell acumulat de 2.400 m. A
l’hostal ens retrobem amb l’altre
grup. Sopem i a descansar.
L’endemà diumenge tornem
a tenir “gresca” de la bona. Des
de Ribes enfilem la vall de Pardines al llarg d’una pista inacabable que per la baldana del Puig
Cerverís s’enfila fins a la Collada Maianells, a 1.906 m, on el
paisatge és ample i majestuós.
A migjorn, la Serra Cavallera. Al
nord, el Puig Balandrau, i a l’est,
la gran vall de Setcases. Seguim
la pista per la comalada del Balandrau. Ens aturem un moment
prop de la font, al lloc conegut
com Clot de Fontlletera, i fem

remembrança de la nostra companya i sempre recordada amiga Mònica, que perdé la vida ací
en accident de muntanya el Cap
d’Any de 2001. Descendim per
la molt pedregosa pista fins a la
Creu de Fusta, Tragurà i Abella.
Seguim pel costat del riu Ter fins
a Llanars, on hi assaborim un senyor dinar. Per camins i corriols
seguim el riu Ter fins a Camprodon per arribar finalment a Sant
Joan de les Abadesses, on tenim
el cotxes estacionats. Han estat
dos dies intensos de forta muntanya i paisatges formidables.
La propera sortida serà el dissabte 13 de juliol, a les Terres de
l’Ebre. Es faran dos nivells, baix
i mig, amb l’opció de fer caiac
per l’Ebre si es desitja. Per a més
concreció, reunió a la cafeteria
Entrepà i Pa, davant l’escola Garcia Fossas, a les 20 h, el dimarts 9
de juliol.
També podeu consultar http://
www.mancomunitatbtt.net/
Francesc Andreu i Mateu
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fectivament, perquè es tracta
d’un model molt especial del
que s’han fabricat en sèrie exclusiva i limitada 300 unitats per al nostre mercat. La imatge ja ho diu tot,
amb una sèrie de millores aerodinàmiques com els difusors de fibra
de carboni, els faldons laterals,
l’aleró posterior, a més d’una estètica esportiva amb les dues sortides
dobles dels tubs d’escapament, les
precioses llantes de 19 polsades,
els pneumàtics esportius Michelin
Pilot Sport Cup 2 o els detalls en
color coure “Copper”, que complementa a la perfecció amb la practicitat de la carrosseria de la família
ST ideal per al dia a dia i moments
d’oci.
És la darrera versió “Cupra” de
la marca SEAT, ja que CUPRA com a
marca ja es comercialitza sola amb
la recent aparició del CUPRA Ateca
com a primer integrant d’una nova
era.
Aquí tot és únic i especial. També en l’interior es respira un ambient entre competició i elegància
(només cal veure el material de
teixit Alcántara emprat per folrar
el volant i el pom del canvi), la
possibilitat d’escollir entre quatre
modes de conducció del sistema
SEAT Drive Profile: Comfort, Sport,
Individual i Cupra, entre els múltiples assistents a la conducció. La
darrera elecció “Cupra” està reservada perquè l’emoció t’envolti
en cada quilòmetre. Aleshores es
posa en marxa la fermesa i l’ajustament variable DCC de la suspensió i xassís adaptatiu, apura més
la fantàstica rapidesa del conegut
canvi automàtic DSG de 7 marxes
i augmenta el so de l’escapament.
Mai et deixa indiferent.
Per acabar-ho d’arrodonir el
León ST CUPRA R munta el sistema de tracció integral 4Drive, que
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distribueix el par motor a cada eix
segons les condicions de conducció
de cada moment, unit al control
electrònic d’estabilitat ESC, que
pot funcionar semiactiu o completament desactivat, els encarregats
de “controlar” la nostra adrenalina i fer-nos sentir com a veritables
pilots per les immediates reaccions
de la potent mecànica que tenim
sota el capó.
La veritat és que les prestacions i el tacte progressiu de la direcció ens mantenen sempre alerta
de que estem al volant d’un gran
esportiu. Tampoc em vull deixar la
màxima seguretat que proporciona el sistema de frens que firma
Brembo i els seients tipus bucket
que recullen perfectament el cos,
a la vegada que són molt confortables. També m’ha agradat molt
tota la grafia del quadre d’instrumentació de 10,25”, amb el contavoltes presentat en mode analògic en el centre i la tecnologia de
connectivitat Full Link de SEAT que
ens permet vincular el nostre smartphone mitjançant Android Auto,
Apple Car Play i Mirror Link.
Cilindrada: 1.984 cc / Potència:
300 cv / Pes: 1.557 kg / Tracció:
total / Acceleració 0 a 100 km/h:
4,9 segons / Consum mitjà: 7,1
l/100km / Preu: 53.495 euros.

Anoia Motor
Av. Barcelona, 121
08700 Igualada
www.anoiamotor.com
Tel. 93 804 02 00
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Fantàstic fi de festa de la
Lliga Social d’estiu

ESQUAIX
uan arriba l’estiu toca final de
festa de la Lliga Social d’estiu
amb el sopar de rigor i la corresponent entrega de premis.
La Lliga Social es juga tots els
primers dimarts de mes al vespre i
consta de 2 categories. La d’estiu
de 1a ha tingut com a guanyador

Q
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Del cel al mar
CURSES MUNTANYA - CICLISME
l cap de setmana passat, l’igualadí Joan Baliu i el mataroní August Jutglar van realitzar el
repte esportiu que feia mesos que
tenien al cap i que ells mateixos
van batejar amb el nom “Del cel al
mar”. L’objectiu era coronar el cim
més alt de Catalunya, la Pica d’Estats (3143 m), i tot seguit baixar
fins a la costa tarragonina en bicicleta de carretera per arribar a cota
0, és a dir, a nivell del mar.
El repte es va iniciar a la mitjanit del divendres a dissabte, moment en què els esportistes es van
posar rumb a la Pica d’Estats des
del pàrquing del refugi de Vall Ferrera. Per realitzar l’ascens i el descens van tardar 6 hores i 20 minuts,
completant un recorregut de 20
km i 1600 m de desnivell positiu
de cursa a peu. Després van baixar amb BTT els 10 km de pista
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Nacho Fajardo, amb Toni Fernández com a segon i Dani Zaragozà
en el tercer lloc, mentre que els
grans dominadors de 2a han estat
Rafa Sánchez, Toni Reillo i Sergi
Campos.
Al setembre començarà una
nova edició del Social d’hivern.

forestal que separen el refugi de la
població d’Àreu. Allà van agafar la
bicicleta de carretera i es van posar
a pedalar durant prop de 13 hores. Malgrat la forta onada de calor, amb trams a més de 40ºC, que
va complicar l’esforç i va fer allargar els temps de descans, el Joan i
l’August van arribar a la platja de
Tarragona passades les 9 de la nit,
recorrent una ruta amb bicicleta de
230 km i prop de 4500 m de des-

nivell positiu. Després de 21 hores
d’esport sense gaires interrupcions
donaven el repte per finalitzat.
La força de voluntat i l’ajuda
d’alguns companys, que van fer de
llebre els quilòmetres finals de bicicleta, van permetre que els joves
realitzessin el repte amb èxit i puguin dir que han anat del punt més
alt al punt més baix de Catalunya
en menys de 24 hores.

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

maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR

CIRURGIA GENERAL
I DIGESTIVA
Dr. Rubén Hernando Tavira
• CIRURGIA DEL CÀNCER DE COLON I RECTE
• HEMORROIDES, FISSURES , FÍSTULES
• CIRURGIA DE LA VESÍCULA BILIAR
• CIRURGIA DE PARET ABDOMINAL
• LIPOMES, QUISTS SEBACIS I ALTRES

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: DIMECRES TARDA
MÚTUES MÈDIQUES I PRIVATS

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

Visites en hores concertades

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

Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

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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Grans resultats dels alevins del CN Igualada
als Campionats de Catalunya d’estiu

NATACIÓ
ls passats dies 28, 29 i 30 de juny
van tenir lloc, a les instal·lacions de Can Llong de Sabadell, els
Campionats de Catalunya alevins
d’estiu, en piscina de 50 metres,
en què el club igualadí hi va ser
representat amb 10 nedadors que
obtingueren plaça classificatòria
per poder participar-hi.
Pel que fa als resultats més destacats, cal mencionar el subcampionat de Júlia Monclús en els 200
m papallona, després d’una gran
remuntada en els últims 50 m, així
com la tercera posició de Jan Jardí en els 100 m braça, a més d’un
meritori diploma de classificació
en quedar 8è en els 100 m lliures.
També cal ressaltar els grans cam-
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pionats realitzats per Itziar Valenzuela, 4a en els 200 m lliures i en
els 100 m braça, que va quedar a
tan sols 3 centèsimes del podi, i a
més la jove nedadora vilanovina
va obtenir dues mínimes més per
participar en els propers Campionats d’Espanya que es disputaran
aquest mes de juliol a Tarragona,
en els ja mencionats 200 m lliures i en els 200 m estils, prova en
què també obtingué diploma al
quedar 7a, mentre que en els 200
m braça va acabar 6a i va obtenir
un 4t diploma, i va completar així
uns grans campionats. També cal
assenyalar la 7a posició de Jéssica
Rodríguez en els 800 m lliures, després de realitzar una gran actuació
que li permeté situar-se en les posi-

cions d’honor i sumar un diploma
més per al club igualadí.
Pel que fa a la resta de nedadors que participaren en els campionats, Martina Oliva, Noa Otero, Oriol Alonso, Guiu Egea, Pavel
Odainic, Diego Perdomo i Jan Navarro, realitzaren tots ells una molt
bona actuació i van aconseguir rebaixar gairebé en totes les proves
la seva millor marca personal i acabar, així, la temporada en un gran
estat de forma.
També cal fer menció de que el
club igualadí pogué participar en
totes les proves per relleus, amb
una molt bona actuació en aquestes proves, en què destaca una
gran 11a posició de l’equip femení
en els 4x100 m estils o la 14a en
els 4x100 m lliures. I pel que fa a
la classificació final de clubs, el CN
Igualada finalitzà el campionat en
la 24a posició, entre els 72 clubs
participants.
Amb aquesta gran actuació
finalitza, a falta dels Campionats
d’Espanya d’aquí a 3 setmanes,
una gran temporada per als alevins
del CNI, entrenats per Oriol Marimon i per Maria Roda, que amb
aquesta competició s’acomiadava
com a 2a entrenadora de l’equip
aleví després de dues temporades
realitzant, de manera incansable,
una gran i valuosa tasca per al
desenvolupament i millora dels joves nedadors igualadins.

L’equip veterà femení de
l’Infinit, campió a dues
jornades de finalitzar la lliga

PÀDEL
l femení veterà (equip de la
foto), que juga a Segona Categoria de la Lliga Veteranes de la
Federació Catalana, es va desplaçar
al camp de les segones classificades, CP Sant Cristóbal de Terrassa, i van tornar amb un resultat
molt positiu, ja que van guanyar
per 1 a 2, i amb aquest resultat ja
queden campiones i pugen l’any
que ve a Primera Categoria, a falta
de dues jornades per acabar. Els
resultats van ser els següents: la
parella 1, formada per Giulinana
Elias i Yolanda Piñero, va guanyar
per 0-6 i 2-6; la parella 2, Eva Prades i Montse Diaz, va perdre per
un doble 6-3 i la parella 3, Khoula
Arab i Yolanda Sánchez, va guanyar per 4-6 i 2-6.
L’equip masculí veterà, que juga a 4a categoria de la Lliga de
Veterans de la Federació Catalana,
va jugar a casa contra el CT Teià i
va guanyar per 3 a 0. La parella 1

E

(+50), formada per Fèlix Miramunt
i Xavi Linares, va guanyar per un
doble 6-2, la parella 2 (+45), Abdelah Zaim i Paco Fernández, va
guanyar per 6-1 i 6-4, i la parella
3, formada per Carlos Pérez i Quim
Aguilar, va guanyar per indisposició
de la parella rival. A aquest equip,
a falta de dues jornades i amb 6
punts en joc, li manca un punt per
assegurar-se l’ascens a Tercera divisió i té tres punts de diferència
respecte el segon classificat per
quedar campions. Sort, nois!
El masculí A, que juga a la lliga
de Primera Interior de la Federació
Catalana, es va desplaçar al camp
de l’Espàdel d’Esparreguera, on va
guanyar per 1 a 2, amb la parella
1, formada per Edu Palmes i Carles
Costa, que va guanyar per 6-7 i 3-6;
la parella 2, Nacho Pérez i Carlos
Pérezm, va guanyar per 0-6 i 1-6, i
la parella 3 de l’Infinit va patir una
indisposició i no va poder jugar.

PasseigPasseig
Verdaguer
nº36, 2n 4a
Verdaguer nº 36, 2n 4a
08700 IGUALADA
08700
IGUALADA
93 804 1666

OBERTTOTES
TOTES LES
OBERT
LESTARDES
TARDES

- Primera visita gratuïta
- Descomptes
per gratuïta
família nombrosa i monoparental
 Primera visita
10% en les visites de tractament i de revisió
 Descomptes
per13
família
nombrosa
monoparental
- PROMOCIÓ:
DEL
de juny
AL 31 iDE
JULIOL
5% en les visites de tractament i de revisió.
DESCOMPTE
DEL 50% EN L’ESTUDI D’ORTODÒNCIA

SALUT

www.clinicaortodonciadrustrell.com
- clinicaustrell@gmail.com
. Descompte
del 10% en la entrada
dels tractaments.
Tel.
804
16de66
Promoció del 30
de 93
març
al 30
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Dr. PERE BRESCÓ

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

DRA. MARIA DEGOLLADA

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

Segueix-nos a:
@clinicadentalcapitan
Clínica Dental Capitán

VISITES HORES CONVINGUDES: TEL 93 805 58 43
C/ ST. VICENÇ 23 (costat Parc Xipreret) 08700 IGUALADA
www.eideg.com facebook centre ginecològic Dr. Brescó

Dr. Fernando Eyzaguirre

Josep Ferrera Figuerola Cirurgia de cataractes
Oftalmòleg

Ginecólogo
Adeslas, DKV, ASC, MGC, AM, FIATC

Cirurgia de la miopia,

ESPECIALITZAT EN SÒL PÈLVIC (PREPART I POSTPART)

Tel. 93 805 33 51 – 669 56 58 56
C/ Sant Carles, 43 1º 2ª IGUALADA
Joaquim Fernandez Bayon
Col. 8699

Enrique Fernandez Bengoa
Col. 22914

Assesoria medica legal: Accidents de tràfic, Accidents
laborals, Malaties professionals i Malalties comuns
Peritatges: Incapacitats, Seqüeles i Minusvàlues
Rambla Sant Ferran, 57, 3r 08700 Igualada · T. 93 804 22 65
info@bayonibengoa.cat · www.bayonibengoa.cat

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

NOVA ADREÇA!

Rambla General Vives, 18, 1r 1a
08700 Igualada
Telèfon 640 616 049
jchecasoler@gmail.com
josepchecasoler.cat
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Pere Soler assoleix el 6è Dan de Nihon
Taijitsu

Sis podis per al PA Piera al
II Trofeu Ciutat de Sabadell

ARTS MARCIALS
issabte passat, al Centre Esportiu Municipal Daoiz y Valverde,
seu de la Federació Madrilenya de
Karate, es van realitzar els exàmens oficials fins a cinturo negre
sisè dan de la Real Federació Espanyola de Karate.
Un total de 23 candidats, vinguts de Madrid, Castella la Manxa,
Aragó, Andalusia i Catalunya es
varen desplaçar fins a la capital espanyola per realitzar les proves de
nivell de què constava l’examen.
El tribunal estava format pel director tècnic de la RFEKDA el mestre
Agustín Martín, 8è Dan, i els mestres Javier Moreno, 7è Dan, i Javier
Garcia, 7è Dan.
Al matí es van iniciar les proves
del candidats en ordre ascendent.
L’examen de 1r Dan fins a 4t Dan
consta de sis apartats: Kihon (tècniques fonamentals), Katas (formes
de moviments), Tècnica de base
(alliberar-se d’agafades), Defensa personal, Randoris (defenses
amb múltiples atacants), Teoria i
nomenclatura. Els de 5è i 6è Dan
consten de realitzar una tesina
d’un aspecte del Nihon Taijitsu i la
seva defensa teòrica pràctica.

PATINATGE ARTÍSTIC
l cap de setmana passat es va
celebrar el II Trofeu Ciutat de
Sabadell, organitzat pel Club Patí
Ciutat de Sabadell, amb la participació de les patinadores d’Iniciació
del Patinatge Artístic Piera.
Els resultats van ser els següents:
Iniciació A: 2a Elsa Martín.
Iniciació D major: 1a Melani
Gil, 2a Neus Llopart i 8a Daniela
Mosquera.

D

Pere Soler va presentar una
tesina d’investigació biomecànica
sobre la importància del paral·lelisme d’eixos en l’eficàcia de les
tècniques en la defensa personal.
Aquesta investigació l’ha realitzat durant dos anys amb alumnes
del Budokan Vilanova, amb una
metodologia d’anàlisis i conclusions amb tres tipus de morfologies diferents. Després d’una hora
exposant i defensant la seva investigació, el tribunal el va considerar apte per a 6è Dan de Nihon
Taijitsu.

El proper cap de setmana Pere
Soler, amb el seu equip de monitors i mestres, vinguts d’arreu d’Espanya, ha organitzat a Vilanova
del Camí el Campus SAMURAI KIDS
de Nihon Taijitsu, amb la participació de més de 100 nens de diversos
punts d’Espanya.
Aquest Campus és possible gràcies a l’Ajuntament, l’Àrea d’Esport de Vilanova del Camí i el patrocinador, Grup KOALA, que han
apostat per aquest projecte de formació i convivència mitjançant el
Nihon Taijitsu.

E

Iniciació D menor: 1a Elsa Morales, 2a Claudia Monroy, 8a Julia
Francia i 9a Jael Navarro.
Categoria minis: 3a Berta Garcia, 4a Irene Morales, 6a Anna
Oller i 8a Àngela Martín.
D’aquesta manera es tanca la
temporada de competicions fins
al mes de setembre, sense deixar
d’entrenar el mes de juliol, en què
aprofitarem per fer jornades de
portes obertes. Més informació a:
escolapatinatgepiera@hotmail.es.

RESTAURANTS - CAFETERIES - BARS

EquipaBar

Maquinària d’hostaleria
Santa Llucia 3 - Vilanova del Camí
Tel.: 93 380 03 26
@frankfurtelfanalet

Compra venda maquinària
Servei Tècnic propi
Bars, restaurants, cuines…

Venda i lloguer
de maquinària i
subministrament de
productes per a
granissats i orxates
Granissats de xarops
concentrats de dotze sabors

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

Restaurant - Braseria Cafeteria
Menú diari, menús
festius, servei de carta
amb secció TAPES
Esmorzars
23€

raco.traginer@terra.com - c/ Traginers, 5 - Igualada - Tel. 93 805 01 63

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

www.cancasellas.es

ABIERTO DE MARTES A DOMINGO
Servicio de noche los jueves,
viernes y sábados

Salon para COMUNIONES
y BANQUETES

OBERT TOTS ELS DIES

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

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

C/ Piscina s/n · La Torre de Claramunt · Tel. 93 801 18 92

HOTEL
ROBERT

cancasellas2016€gmail.com

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

LA POBLA DE CLARAMUNT
Camí Ral, 4-10 · Igualada · Tel.: 93 804 91 64 · info@grupjardi.com
De dilluns a dissabtes · Migdia de 13 a 16 h · Nits: reserves per a grups
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA
■ MONT-ÀGORA CINEMES
Spiderman: lejos de casa. Dia 5 a les 18.00 h i 20.30 h. Dia 6 a les 16.15 h, 18.40 h i 21.00 h. Dia 7 a les 17.00 h i 19.30 h. SALA GRAN.
Los Japón. Dia 5 a les 18.30 h i 20.30 h. Dia 6 a les 16.30 h, 18.30 h i 20.30 h. Dia 7 a les 17.15 h i 19.15 h. SALA PETITA.

■ ATENEU CINEMA
Spiderman: lejos de casa. Dies 5, 7 i 8 a les 17.00 h i 19.45 h. Dia 6 a les 16.30 h, 19.15 h i 22.00 h. Dia 10 a les 18.00 h i 20.45 h. Dia 11 a les 17.00 h i 19.45 h (V.O.S.E.).
Apta per a tots els públics.

■ CASAL DE TOUS
La caída del imperio americano. Dia 7 a les 18.00 h.
De la India a París en un armario de Ikea. Dia 7 a les 19.50 h.
Spiderman: lejos de casa. EEUU, 2019. Acció. Direcció: Jon Watts. Intèrprets: Tom Holland, Jake
Gyllenhaal, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson, J.B. Smoove, Jon Favreau,
Cobie Smulders, Angourie Rice, Davina Sitaram,
Martin Starr, Remy Hii, Tony Revolori, Numan
Acar, Samantha Mishinski, Hemky Madera, Eric
Patrick Cameron, Ruth Horrocks, Joseph Long. Peter Parker decideix anar amb els seus amics a passar unes vacances a Europa. La idea de Parker és
deixar de costat els seus superpoders durant uns
dies, però Nick Fury contactarà amb ell per a sol·
licitar la seva ajuda i frenar l’atac d’unes criatures
elementals que estan causant el caos al continent.
Parker no dubtarà en complir la seva feina.
Los Japón. Espanya, 2019. Comèdia. Direcció:
Álvaro Díaz Lorenzo. Intèrprets: Dani Rovira,
María León, Antonio Dechent, Cinta Ramírez,
Iker Castiñeira, Maya Murofushi, Boré Buika, José Ramón Bocanegra. L’any 1614 una expedició
japonesa, encapçalada pel net de l’emperador,
va desembarcar a Coria del Rio, un poble sevillà, i
l’hereu de tron es va enamorar d’una bella noia,
va formar una família i mai va tornar al Japó. 400
anys després, l’emperador Satohito mor, i l’hereu
legítim resulta ser Paco Japón, veí de Corio del
Rio. La vida del noi i de la seva família canviarà
dràsticament en veure’s vivint al palau imperial i
preparant-se per ser els nous emperadors del país.

De la India a París en un armario de Ikea. França,
2018. Comèdia. Direcció: Ken Scott. Intèrprets:
Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad
Abdi, Gérard Jugnot, Sarah-Jeanne Labrosse, Seema Biswas, Abel Jafri, Uwamungu Cornelis, Mar
Sodupe, Gandharv Dewan, Hearty Singh, Daniele
Nisi. Aja, un joven estafador de Mumbai, comença, després de la mort de la seva mare, un viatge
extraordinari seguint les petjades del seu pare a
qui mai va conèixer. El noi trobarà l’amor a París,
el perill a Anglaterra i la fama a Roma; viurà una
aventura en un globus aerostàtic sobre el Mediterrani i al final s’adonarà quina és la veritable
riquesa.
La caída del imperio americano. Canadà, 2018.
Drama. Direcció: Denys Arcand. Intèrprets: Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard,
Louis Morissette, Maxim Roy, Pierre Curzi, Vincent Leclerc, Yan England, Claude Legault, Florence Longpré, Paul Doucet, James Hyndman. Pierre-Paul, de 36 anys, un intel·lectual i doctor en
filosofia, es veu obligat a treballar com a repartidor per tenir un jornal decent. Un dia, mentre
entrega un paquet, es troba amb l’escena d’un
robatori a ma armada que ha sortit malament
amb el resultat de dos morts. Es troba amb dues
bosses plenes de diners. Pierre-Paul s’enfront a
un dilema: marxar amb les mans buides o agafar
els calés i fugir.

«Los muertos no mueren» de Jim Jarmusch

Comèdia country zombi

L

a broma zombi de Jim Jarmusch
«Los muertos no mueren» va
ser l’encarregada d’inaugurar el
72è Festival de Cinema de Canes.
Es tracta d’un film paròdic del
gènere de zombis ambientat en la
petita localitat americana de Centerville i que ve acompanyat d’un
suculent repartiment, la majoria
amics i companys de Jarmusch,
una espècie de troupe, conformada per Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny,
Steve Buscemi, la cantant Selena
Gómez o el raper Wu-Tang Clan,
RZA. El realitzador nord-americà
s’ha dedicat a esbudellar cossos a
cops d’humor irònic en una particular deconstrucció del gènere

dels morts vivents sota una mirada política força sorneguera.
Es tracta d’un relat apocalíptic, a remolc d’estranys fenòmens,
com errors en la rotació de la Terra, que serveix a Jarmusch per fer
una crítica a l’Amèrica reaccionària i racista a través d’un Steve
Buscemi caricaturitzat com a votant de Trump. Els tics de l’Amèrica profunda i blanca es posen de
manifest també amb la presència d’un tema musical de country,
el mateix títol original del film,
«The Dead Don’t Die» de Sturgill
Simpson, autèntic leiv motiv del
film, la balada perfecta per una
comunitat tancada assaltada pels
zombis.

Jarmusch aplica una mirada
social disparant dards a la nostra societat de consum, posant
damunt el tauler de joc, costums
i hàbits socials, amb uns zombis
que tornen als llocs als quals havien estat units en vida. Un grup vaga per la farmàcia del poble sospirant per Xanax, uns nens zombis
deambulen al voltant de la botiga
de llaminadures, uns altres van
esmaperduts amb el mòbil il·luminat buscant desesperadament un
senyal wifi, o l’aparició impagable
d’Iggy Pop com a zombi cafeinoman que retorna al local on es
fotia el cafè.
Però crec que faríem bé en
restringir el film a un sa divertiment. Destaca l’humor estrafolari
d’un personatge completament
extravagant, interpretat per Til-

da Swinton, encarregada d’una
funerària, una escocesa magistralment destra amb la katana.
Un personatge excèntric, completament rar en aquesta Amèrica
rural, i que serveix per introduir
també una sorprenent fuga argumental, un imprevist acudit.
«Los muertos no mueren» és
també un film de pura soca de
Jarmusch, amb marques ben reconeixibles, sobretot en el seu
tercet de policies protagonistes
-- interpretats per Bill Murray,
Chloë Sevigni i Adam Driver--,
lacònics i impertèrrits com acostuma a passar amb les interpretacions absolutament desdramatitzades dels seus films.
Si amb els vampirs diletants
de «Solo los amantes sobreviven»
(2014) Jarmusch feia una oda al

romanticisme i a la il·lustració
des de la subtilesa i la melancolia, la seva revisió del gènere
de zombis des d’una perspectiva
pròpia topa per força amb les dificultats d’excedir els límits d’un
gènere tan codificat i pautat com
aquest. Mirant de reüll al fundador modern de l’espècie, George
G. Romero, Jarmusch ens deixa
un estrany híbrid, de maneres incertes, afí a un model de cinema
més indie, on conviuen les maneres dels còmplices estaquirots
de Jarmush amb l’astracanada de
zombis més metafòrica. Un film
autoreferencial en bona mesura
que es permet també alguns rebrecs metacinematogràfics quan
ens acostem al seu desenllaç.
Joan Millaret Valls

www.taxisigualada.com
SERVEI GRATUÏT DE WIFI
TRÀNFERS FINS A 8 PASSATGERS
PAGAMENT AMB TARGETA • VTC SERVEIS PERSONALITZATS

609 478 219 • info@taxisigualada.com

Anoia Motor OCASIÓ
SEAT LEON ST 1.2 CC 110 CV STYLE BENZINA
KMS 39.000 ANY 2017
181€ / MES · 11.850€*

KM0 HYUNDAI I20 1.2CC 75 CV
BENZINA ANY 2019
170 € MES - 11.900 €*

KM0 FIAT 500 L 1.4CC 95 CV BENZINA
ANY 2019
185 € MES -11.900 €*.

AUDI A3 1.6CC TDI 110 CV SPORT BACK
ADVANCE DIESEL, KMS 31.000 ANY 2016
248 € MES- 15.900 €*.

HYUNDAI TUCSON 1.6 CC 131 CV BENZINA,
5.700 KMS. ANY 2018
340€ / MES · 21.900€*

JEEP COMPASS 4X4 ACABAT LIMITED, 2.0 CC
140 CV , 45.000 KMS. DIESEL ANY 2017
340€ / MES · 21.900€*

SEAT ARONA 1.0 TSI 95 CV STYLE BENZINA
14.000 KMS ANY 2018
226€ / MES · 15.000€*

KM0 BENZINA. HYUNDAI I20 ACTIVE ACABAT
KLASS 1.0CC 100 CV ANY 2019
230€ / MES · 14.900€*

JEEP RENEGADE ACABAT LONGITUDE, DIESEL
1.6CC 120 CV ANY 2015 KMS 65.000
240€ / MES · 13.900€*

SEAT LEON 1.2 CC TSI 110 CV STYLE BENZINA
KMS 39.000 ANY 2017
159€ / MES · 10.850€*

KM0 BENZINA. HYUNDAI KONA ACABAT KLASS
1.0 CC 120 CV ANY 2018
199€ / MES · 16.900€*

AUTOMÀTIC BENZINA. FIAT 500 SPORT 1.2 CC
69 CV, 17.900 KMS. ANY 2018
185€ / MES · 11.900€*

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

* Preu subjecte a finançament

